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  وساهىة املصارف اإلسالوية يف استثىار األوواه الوقفية
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 ومخص

بما يعود بالنفع عمى  ،ىدفت الدراسة إلى بيان دور المصارف اإلسالمية في استثمار أموال الوقف      
المصارف اإلسالمية والجية الموقوف عمييا من جيات البر المتعددة، وتوصمت الدراسة إلى إمكانية قيام 

أو باإلفادة من العديد من صيغ التمويل  ،رىا بشكل مباشرالمصارف اإلسالمية بيذا الدور سواء باستثما
ومن  ،والودائع االستثمارية، أو الصكوك اإلسالمية ،واالستثمار المنضبطة بضوابط الشريعة اإلسالمية

  نشر الوعي والثقافة الوقفية بين أفراد المجتمع بمستوى انتشار المصارف اإلسالمية. لخال
 االستثمار، المصارف اإلسالمية.الوقف،  الكممات المفتاحية:

Abstract 

      This study aimed to indicate the role of Islamic banks in the investment of the 

available endowment (Waqf) funds under the Islamic financial system in order to 

maximize benefits for all the parties involved. The study proved that Islamic banks can 

reach the ultimate goals by employing several investment tools that are approved by 

Sharia laws. Islamic banks can invest the endowment (waqf) funds directly, or through 

paid to those who invested. The investing process must deploy the approved tools 

within the Islamic financial system through Islamic financing or investment deposits, or 

Islamic bonds (sukuk) ;and thus spread awareness and culture Waqf among members of 

society at the level of the dispersion of Islamic banks.  

 
 .كدوةامل

حيث يعد  ،في تشريعاتو وأحكامو ومصارفو اىتم المسممون بالوقف قديمًا وحديثًا وأولوه عناية كبيرة سواء في العمل بو أو       
ابتغاء  ؛فكان المسممون يتسابقون إلى البرفييا،  رغَّبالوقف من األعمال الصالحة والصدقة الجارية التي حث اإلسالم عمييا و 

َمَثُل الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن َأْمَواَلُيْم ِفي َسِبيِل وأصحابو والسمف الصالح، يقول اهلل تعالى:  ورضاه، واقتداء بالنبي  فضل اهلل 
 .[ٕٔٙالبقرة: ]ٍة َوالمَُّو ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء َوالمَُّو َواِسٌع َعِميمٌ المَِّو َكَمَثِل َحبٍَّة أَْنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِفي ُكلِّ ُسْنُبَمٍة ِماَئُة َحبَّ 

 فقد عمى تعميق روح األخوة والتكافل بين أفراد المجتمع المسمم؛ -فيما تحرص -وتحرص الشريعة اإلسالمية الغراء        
 من صورة ادة المحبة واإلخاء بينيم، ويعد الوقفلزي ؛والعفو من أموال المسممين حثت الشريعة السمحة عمى بذل الصدقات

 

 .مدرس قسم االقتصاد والمصارف اإلسالمية، كمية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة اليرموك   *
 .قسم االقتصاد والمصارف اإلسالمية، كمية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة اليرموك، مساعد أستاذ  **
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 صور الصدقات الجارية التي يرجى ثوابيا من اهلل تعالى.
 .(3)ذو مقدرة إال وقف" : "لم يكن من أصحاب النبي يقول جابر بن عبد اهلل  ،وقد أكثر المسممون من األوقاف       
لكنو جااء فاي مجااالت مختمفاة وضايقة بخاالف الوقاف  ،الوقف عند بعض الحضارات غير اإلسالمية وعرف نظام       

وعماى نقايض ذلاك جااء الادافع عناد بعاض  ،اإلسالمي الذي جاء بالمقاصد الكبرى وعمى رأسيا طمب األجار والثاواب مان اهلل 
 مال ىو طمب الجاه أو الشيرة.اإلنسانية غير اإلسالمية إلى ىذه األع أصحاب دور الرعاية )المَبّرات(

ولموقف دور استثماري كبير إذا أحسن استغاللو ويمتد أثره إلى األجيال المتعاقبة، التصافو بالديمومة؛ ألنو ذو طبيعة        
اب قبل أصحويحافظ عمى األموال ويوجييا نحو النفع العام، السيما إذا تم توجيو ىذا المال الوجية الصحيحة وأدير من  دائمة

 االختصاص والمعرفة.
لتبين الدور الذي يمكن أن تسيم فيو المصارف اإلسالمية في استثمار أموال الوقف خاصة األوراق  ؛وجاءت ىذه الدراسة       

 المتصدقسيل إخراجيا بمبالغ قميمة من آحادىم كبيرة من مجموعيم؛ طمعا في أن تكون صدقة جارية يرجو يالنقدية، والتي 
 تو وبعد مماتو.في حيابرىا 

 
  .أهىية الدراسة

 ية: تفي األمور اآل المتمثمة تنبع أىمية الدراسة في فوائدىا       
حيث ستعود عمييا بالنفع والزيادة جراء استثمار أموال الوقف  ،أىميتيا لمجيات الموقوف عمييا المنتفعة من الوقف :أولً 

 األموال.  خصوصا لدى مؤسسات مصرفية من مياميا الرئيسة تشغيل
 أىميتيا لممصارف اإلسالمية بما ستحققو من زيادة في السيولة النقدية والربحية بصفتيا القائمة عمى استثمار أموال الوقف. :ثانياً 
 النيوض بالمؤسسات الوقفية ونشر الوعي الثقافي الوقفي وتيسير العمل التطوعي الوقفي. :ثالثاً 
وك اااارف اإلسالمية في دعم الوقف وخدمة المجتمع، في ظل تنامي المنافسة بين البنتأكيد الدور االجتماعي لممصا :رابعاً 

 والمؤسسات الخاصة في المسؤولية االجتماعية. 
 

 .وشكمة الدراسة
ا اااااتكمن مشكمة الدراسة في حاجة المجتمعات اإلسالمية الستغالل أموال الوقف المعطمة وتحديث طرق استغاللي       

لزيادة عوائدىا وأوجو االنتفاع بيا، وال يكون ذلك إال بإشراك المؤسسات المالية اإلسالمية المعاصرة ومنيا:  ؛واستثمارىا
 لتظير الدور الذي يمكن لممصارف اإلسالمية القيام بو. ؛المصارف اإلسالمية؛ وقد جاءت ىذه الدراسة

 

 .اسئمة الدراسة
 ية: تستحاول الدراسة اإلجابة عن االسئمة اآل       

 ما مفيوم الوقف الذي يتناسب مع االتجاىات المعاصرة لتطوير االستثمارات الوقفية؟ -ٔ
 ما العالقة التي تربط بين الوقف واالستثمار والمصارف اإلسالمية؟ -ٕ
 ما الضوابط الشرعية التي يجب أن تحكم استثمار أموال الوقف؟ -ٖ
 مار أموال الوقف؟ما الدور الذي يمكن لممصارف اإلسالمية أن تقوم بو في استث -ٗ
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 ما الدور االجتماعي الواجب عمى المصارف اإلسالمية القيام بو في سبيل إحياء الوقف؟ -٘
 

  .حدود الدراسة
 . اً سوف تقتصر الدراسة عمى االستثمارات الوقفية الممكنة من خالل المصارف اإلسالمية تحديد       

 

 .أهداف الدراسة
 موال الوقفية لدى المصارف اإلسالمية.موقوف عمييا من استثمار األبيان النفع الذي سيعود عمى الجيات ال -ٔ
 إبراز ما ستحققو المصارف اإلسالمية من زيادة السيولة النقدية والربحية. -ٕ
 نشر الوعي الثقافي الوقفي وتيسير العمل التطوعي الوقفي. -ٖ
 بيان الدور االجتماعي لممصارف اإلسالمية فيما يخص األموال الوقفية. -ٗ

 

 .سات السابكةالدرا
تباين أن الدراساات الساابقة لام تتنااول بشاكل خااص دور المصاارف اإلساالمية فاي اساتثمار أماوال  ،بعد االطاالع والبحاث       

نما غالبا بحثت استثمار أموال الوقف بشكل عاام وىاو ماا أفاادت مناو الدراساة، وفيماا   عارض ألبارز الدراساات الساابقة ياأتيالوقف، وا 
 من األقدم إلى األحدث:  الدراسة مرتبة زمنياً  التي توصمت إلييا

 ( ٜٜٜٔدراسااة أبااو لياال)وقااف النقااود فااي الفقااو اإلسااالمي" وتناولاات الدراسااة وقااف النقااود فااي الفقااو اإلسااالمي،  (ٕ)م"
 ؛لما فيياا مان وجاوه البار والخيار الاذي تكثار الحاجاة إلياو ؛ترجيحو ضرورة ممحة وعدَّتاألمر الذي رجحتو الدراسة 

 و من النفع العام من خالل تسبيل النقود لإلقراض، وتسبيميا لمتنمية وتوزيع األرباح.لما في
 بعنوان: "االتجاىات المعاصرة في تطوير االستثمار الوقفي" (ٖ)م(ٕٓٓٓ) دراسة السعد والعمري. 
 ر الاوقفي وتحميال ىدفت الدراسة إلى بيان طبيعة الوقف في الفقو اإلسالمي، واستقراء الصايغ التقميدياة فاي االساتثما

 وبالمقابل عرضت الدراسة الصيغ المعاصرة التي تزيد من تنمية األموال الوقفية. ،المبادئ واألسس التي تقوم عمييا
 ( ٕٗٓٓدراسااة شااحاتة)االسااتثمارية "اسااتثمار أمااوال الوقااف" وركاازت ىااذه الدراسااة عمااى الضااوابط الشاارعية والمعااايير ( ٗ)م

 المعاصرة التي تتعمق باستثمار أموال الوقف، ومجاالتو وصيغو، ونماذجو التطبيقية.  واألسس المحاسبية لقضايا الوقف
 ( ٕٕٔٓدراسة العاني)اإلبادال واالساتبدال" وىادفت الدراساة إلاى بياان أن  :"الشروط الشرعية لالستثمار فاي الوقاف (٘)م

و المسااممون عبار العصااور ماان وتنطاوي عمااى مفيااوم اساتثماري بحاات مارسا ،التصارفات التااي أباحياا الشاارع فاي الوقااف
مان لمحفااظ عماى أماوال الوقاف  ؛وغيرىا من التصرفات، ودراساة األوجاو الشارعية ،واإلجارة ،واالستبدال ،بدالخالل اإل

 خالل االستثمار. 
 ثمارن تسيم فيو المصاارف اإلساالمية فاي اساتأوما يميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة يتمثل في الدور الذي يمكن        

 األموال الوقفية.
 

 .وٍهجية البحث
 تعتمد ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي والمنيج التحميمي لدراسة موضوع البحث.       

 .وخاتمة ،وثالثة مباحث ،مقدمة :يتكون البحث من
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 .الوقف في الشريعة اإلسالمية المبحث األول:
 .استثمار أموال الوقفالمبحث الثاني: 
 .ستثمار أموال الوقف في المصارف اإلسالميةا المبحث الثالث:

 

 :املبحث األوه

 .اإلطار املفاهيىي والتكدميي لمبحث
 

 .تعريف الوقف :املطمب األوه

 ؛وقفت الدابة إذا حبستيا في مكانيا، ومنو الموقف :مصدر وقفت أقف بمعنى الحبس، يقال، (ٙ)الحبس والمنع الوقف لغة:
 ولذلك، ٛ()ومنو وقفت الدابة إذا حبستيا عمى مكانيا، ووقفت الدار إذا حبستيا .ٚ()ن لمحسابُيحبسو  :ألّن الناس يُوقفون، أي

 .(ٜ)نجد أن كممة "حبس" تنوب عن كممة "وقف" في بعض كتب الفقو
نظرا الختالفيم في  ؛فمم تتفق كممة الفقياء عمى تعريف محدد لموقف ،أما تعريف الوقف في االصطالح الشرعي       
وتصوير حقيقتو من حيث المزوم وعدمو واشتراط القربة فيو والجية التي تممك العين بعد الوقف، وىل ىو عقد أم  تكييفو،

 .(ٓٔ)من كل مذىب اً واحد اً سنعرض لتعريف ،إسقاط؟ لذلك نجد أن لو تعريفات متعددة
ا عرفو الخرشي من المالكية بأنو: ، كم(ٔٔ)فعند الحنفية عرفو السرخسي بأنو: "حبس الممموك عن التمميك من الغير"       

، ويعرفو الييثمي من الشافعية بأنو: "حبس ماٍل (ٕٔ)"إعطاء منفعة شيء مدة وجوده الزما بقاؤه في ممك معطيو ولو تقديرًا"
 المقدسي، أماَّ من الحنابمة فيعرفو ابن قدامة (ٖٔ)يمكن االنتفاع بو مع بقاء عينو بقطع التصرف في رقبتو عمى مصرف مباح"

 .(ٗٔ)"تحبيس األصل وتسبيل الثمرة" :بأنو
وممخص تعريف الوقف عند الفقياء يدور حول التصرف في العين وما تدره من دخل مع بقاء أصميا، وجعل منفعتيا        

، وقد ورد عن اإلمام أبي لجية من جيات البر المختمفة، لتخرج من ممك صاحبيا بجعميا مبذولة عمى وجو القربة هلل 
 (٘ٔ)حيث يقول: "أجمع تعريف لمعاني الوقف عند الذين أجازوه أنو: حبس العين وتسبيل ثمرتيا" أنو اختار ىذا التعريفزىرة 

أفصح  . وىو (ٙٔ)"احبس أصميا وسبل ثمرتيا" لعمر بن الخطاب  وىذا من أدق التعريفات فيو اقتباس من قولو 
إلى ا أن ىذا التعريف اقتصر عمى ذكر جوىر الوقف وماىيتو، ولم يتطرق الناس لسانا، وأكمميم بيانا، وأعمميم بالمقصود، كم

 .(ٚٔ)ما ىو محل اختالف بين الفقياء
 

 .وشروعية الوقف :املطمب الثاٌي

ثبتت مشروعية الوقف في القرآن والسنة واإلجماع؛ ويمكن استعراض ما استدل بو عمى مشروعية الوقف من ىذه        
 بيل الذكر ال الحصر: المصادر التشريعية عمى س

 

 .[ٕٜ :آل عمران]َلْن َتَناُلوا اْلِبرَّ َحتَّٰى ُتْنِفُقوا ِممَّا ُتِحبُّونَ : من القرآن الكريم قولو تعالى: أولً 
ا تنالو  جاء أبو طمحة فقال: يا رسول اهلل إن اهلل يقول: "لن ،فقد روي أنو لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون       

نيا صدقة هلل أرجو برىا وذخرىا عند اهلل تعالى، فضعيا يا رسول البر حتى تنفقوا مما تحبون" ن أحب أموالي إلي بيرحاء، وا   وا 
 األقربين" فقال أبو طمحة أفعل يا أن تجعميا في وأنا أرى ذاك مال رابح، وقد سمعت،: "بخ بخ اهلل حيث أراك اهلل، فقال 
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 .(ٛٔ)ة في أقاربو وبني عمو"فقسميا أبو طمح ،رسول اهلل
َيا َأيَُّيا الَِّذيَن ، وقولو تعالى: [ٕٕٚالبقرة: ]َوَما تُْنِفُقوا ِمْن َخْيٍر ُيَوفَّ ِإَلْيُكْم َوَأْنُتْم َل ُتْظَمُمونَ ومنو قولو تعالى:        

. وىذه اآليات وغيرىا الكثير تدفع المؤمنين [ٕٚٙالبقرة: ]ِمَن اأْلَْرضِ آَمُنوا َأْنِفُقوا ِمْن َطيَِّباِت َما َكَسْبُتْم َوِممَّا َأْخَرْجَنا َلُكْم 
 تقربا هلل تعالى.  ؛نحو البذل واإلنفاق طوعا

 

 تفيد مشروعية الوقف منيا:  عدة : من السنة المشرفة وقد وردت أحاديثثانياً 
 طع عنو عممو إال من ثالثة: صدقةنسان انققال: "إذا مات اإل أن رسول اهلل  عن أبي ىريرة  (ٜٔ)ما رواه مسمم -أ 

 جارية أو عمم ينتفع بو، أو ولد صالح يدعو لو".
 .(ٕٓ)أن الصدقة الجارية محمولة عند العمماء عمى الوقف :ووجو الداللة عمى مشروعية الوقف

 المدينة وليس بيا ماء يستعذب غير بئر رومة، فقال: من أنو قال: قدم النبي  ما ورد عن عثمان بن عفان  -ب 
 .(ٕٔ)يشتري بئر رومة فيجعل فييا دلوه مع دالء المسممين، بخير لو منيا في الجنة، فاشتريتيا من صمب مالي"

 

  .جماع: اإلثالثاً 
النبي فقد ذكر صاحب المغني عن جابر قال: لم يكن أحد من أصحاب  ؛انعقد إجماع الصحابة عمى صحة الوقف       
 كره أحد فكان إجماعاذا مقدرة إال وقف واشتير ذلك ولم ين(ٕٕ). 
 

 .حكىة وشروعية الوقف: املطمب الثالث
فيو مبني عمى  ،جمب لمصمحة أو دفع لمفسدة ومنو الوقف وفيوما من شك أن الشريعة الغراء لم تأت بحكم إال        

 ر منو كسائر التبرعات،جمب المصالح لمعباد ودرء المفاسد عنيم، وىو أمر مندوب إليو في الشريعة اإلسالمية ويستحب التكثي
 .(ٖٕ)وما ذلك إال لحكم جمية ومقاصد عظيمة دأبت الشريعة عمى تحقيقيا ورعايتيا في حياة الناس ومعاشيم

 : (ٕٗ)أتيومن حكم ومنافع الوقف نذكر ما ي       
 لمتقرب إلى اهلل تعالى، وتحصيل المزيد من األجر والثواب. ؛الوقف سبيل مالي تطوعي -ٔ
 ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ فكانوا مصداق قولو تعالى:  ،لوحدة في المجتمع المسمم، والمحمة العظيمةخوة واترسيخ األ -ٕ

 .[ٓٔ :الحجرات]
والصناعية، إذا ما تم استغاللو  ،والزراعية ،واالجتماعية ،يعمل الوقف الخيري عمى دفع عجمة التنمية االقتصادية -ٖ

 .(ٕ٘)وتوجييو الوجو الصحيحة
 افع األموال عمى فئات متنوعة من المجتمع، وحفظ األموال التي تدر عائدا مستمرا لممستحقين.توزيع من -ٗ

 

 .وقف الٍكود: املطمب الرابع
 ألىمية ىذا الموضوع وعالقتو باستثمار المصارف اإلسالمية لألموال ؛وستناول ىذا المطمب مدى جواز وقف النقود       

 ن لمفقياء: الوقفية، وفي مسألة وقف النقود قوال
فعن األنصاري  ،األحناف الذين يرون جواز وقف الدراىم والدنانير :ومنيم ،األثمان :ومنيا ،يرى صحة جواز وقف المنقول :األول

فيمن وقف الدراىم...قال: نعم، قيل: وكيف؟ قال: يدفع الدراىم مضاربة ثم يتصدق بيا في الوجو الذي  –وكان من أنصار زفر–
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فقد ورد عندىم التردد في وقف المنقول في غير العين  ،. ويتفق المالكية في صحة وقف النقود مع األحناف(ٕٙ)وقف عميو ...
 .(ٕٚ)ألنو نص المدونة والمراد وقفو لمسمف ؛من سائر المثميات وأما العين فال تردد فييا بل يجوز وقفيا قطعا )الذىب(
رجحو لعمل بو، وىو يتفق مع الفقو المالكي في ىذا الجانب، وىو ما فالفقو الحنفي يجيز وقف النقدين ويحكي جريان ا       

 .(ٕٛ)ابن تيمية
 :يرى عدم جواز وقف األثمان وىو ما ذىب إليو الشافعية وأحمد؛ إذ ال يجوز وقف ما ال ينتفع بو إال بإتالفو مثل الثاني:
 .(ٜٕ)دنانير والدراىمال -ىنا–... والمراد بالذىب والفضة  والمشروب ،والمأكول ،والورق ،الذىب
ووقف النقود لمسمف)لمقرض( ينبغي أن يقرر لشدة الحاجة إلى النقود الورقية في االستثمار، ومنع ىذه المعاممة        

ذا كانت النقود ال تعين فإن بدليا  ىماليا يوقع الناس في الحرج، خاصة مع وجود المصارف الربوية التي تقرض بفائدة، وا  وا 
بدل مثل العين، وقد انتفى الغبن لمثمية الورق النقدي، لذلك يجب إقرار ىذا النوع من الوقف عمى سبيل يعينيا فيصير ال

 .[ٛٚ :الحج]َوَما َجَعَل َعَمْيُكْم ِفي الدِّيِن ِمْن َحَرجٍ ، لقول اهلل تعالى: (ٖٓ)السمف لما فيو من المصمحة وانتفاء الحرج
 

 :املبحث الثاٌي

 .استثىار أوواه الوقف

 

 .واهيتهواالستثىار  :ملطمب األوها

 :وثمر اهلل مالك أي ،ثمر مالو نماه :وفي لسان العرب ،وىو مشتق من الفعل ثمر ،مصدر لمفعل استثمر :الستثمار في المغة
  .(ٖٔ)ىو طمب الثمر أي طمب نماء المال :واالستثمار ،كثره

واستثمارات  ،فيناك استثمارات حقيقية ،ستثمار وأدواتوفيختمف تعريف االستثمار بحسب نوع اال ،أما في االقتصاد       
 وغيرىا.  ،واستثمار بشري ،وىناك استثمار مادي ،واستثمارات طويمة األجل ،وىناك استثمارات قصيرة األجل ،مالية
ويتوقع  من أجل الحصول عمى قيمة مستقبمية ؛"التضحية بقيمة حالية :ومن تعريفات االستثمار في االقتصاد بأنو       

فيو يأمل بأن يعوض عن فرصة اإلنفاق المباشر وتأثير  ،المستثمر أن يحصل عمى مردودات مالية أكبر في المستقبل
 .(ٕٖ)التضخم والدخول في المخاطر"

: ارتباط مالي بيدف تحقيق منافع يتوقع الحصول عمييا عمى مدى فترة زمنية طويمة من الزمن. ومن تعريفاتو أيضاً        
أو  ،قائمةأو استكمال مشروعات  ،لتحقيق منافع مستقبمية سواء أكان ذلك في مشروعات جديدة ؛نوع من إنفاق المال أو ىو

 . (ٖٖ)تحديث مشروعات متقادمة
فيو نوع من االستثمار بالمفيوم االصطالحي، ولكنو ذو خاصية  :أما مفيوم االستثمار في االقتصاد اإلسالمي       

العقيدة اإلسالمية والقيم األخالقية المنبثقة عنيا، فيو منضبط بضوابط ومعايير شرعية واجتماعية  متميزة فيو يستند إلى
 "توظيف الفرد أو الجماعة :باإلضافة إلى الضوابط والمعايير االقتصادية، حيث يعرف االستثمار في االقتصاد اإلسالمي بأنو

ومقاصده باشر في نشاط اقتصادي ال يتعارض مع مبادئ الشرع لممال الزائد عن الحاجة الضرورية بشكل مباشر أو غير م
كما يعرف  (ٖٗ)وذلك بغية الحصول عمى عائد منو يستعين بو ذلك الفرد أو الجماعة عمى القيام بميام الخالفة لو" ،العامة
 ىذه األرض أو الحصول"كل نشاط فردي أو جماعي يتم من خاللو استكشاف الثروات والموارد التي خمقيا اهلل في  :بأنو أيضاً 
 .(ٖ٘)وتوظيفيا التوظيف الذي يؤدي إلى زيادتيا ونمائيا والمحافظة عمييا بما ال يخالف أحكام الشريعة" ،عمييا
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وىذا يستمزم أن يقوم النشاط االستثماري عمى أساس التمسك بقواعد المعامالت اإلسالمية، المتمثمة بتقوى اهلل ومكارم        
الواجبة في وأداء الزكاة  ،معامالت الخاصة بالنشاط االستثماري مع مراعاة الصالح العام ليذا النشاطاألخالق في جميع ال

 .(ٖٙ)المال وكافة الحقوق األخرى تجاه المجتمع
 

 .العالقة بني االستثىار والوقف :املطمب الثاٌي

 مثمرة، ولعل من أبرز المعاني والمقاصد ىو حبس العين وتسبيل المنفعة، مع بقائيا منتجة :تقدم أن الوقف الخيري       
 وذلك يستدعي توكيد الطبيعة االستثمارية ،إنما استدامة إدرار الغمة ،أن الحبس ال يراد منو ذات الحبس ،المدركة عقاًل وعرفاً 

 .(ٖٚ)لموقف
 حيث قيامة، ومنال يوم نتاجو يحصد أن سبيل في مالو يقف أن يريد صاحبو إن حيث ؛استثمار حقيقتو في الوقف       
 في الحال ىو كما الثمار منيا تنتج أن إما الموقوفة والربح، فاألعيان والثمرة لمناتج االستيالك األصل، ويكون عمى الحفاظ
 ربح منيا ينتج المستأجرة، أو لألعيان بالنسبة الحال ىو كما وأجرة منفعة منيا تنتج المثمرة، أو والبساتين األشجار وقف
 .(ٖٛ)النقود لوقف بالنسبة الحال ىو كما

 والوقف ما ىو إال تحويل األموال من االستيالك إلى استثمار في أصول رأسمالية إنتاجية تنتج المنافع وتدر العوائد       
ن الوقف ما ىو إولذلك ف ،سواء كان ىذا االستيالك بصورة جماعية أو بصورة فردية ،التي يمكن استيالكيا في المستقبل

نتاجيتوإال صورة تج  ومن ثم ترتفع ،مع بين االدخار واالستثمار معًا، ومن ثم يزداد االستثمار الكمي وتزداد ثروة المجتمع وا 
 .(ٜٖ)بسبب المنافع المتولدة من استثمار أموال الوقف ؛الرفاىية ويزداد النمو االقتصادي واالجتماعي

 أفضل عن بالبحث األصل، وذلك من ربح أعمى تأمين ولموقف، أ عائد أكبر تحقيق ىو الوقف استثمار من والقصد       
 ،وصيانتو الوقف لعمارة منيا قسم عمييا، ولحفظ الموقوف رالخي جيات عمى صرفو ليتم ؛تؤمن ذلك التي المشروعة الطرق
 يمكن ، والالوقف منافع تعطيل بحال يجوز ال ألنو استثمارًا؛ دّ تع الموقوف المال من استثمار، والمنفعة ذاتو بحد فالوقف

 .(ٓٗ)فيو االستثمار والجيد طريق عن إال المنافع عمى الحصول

 إال وقف إنشاء يتصور ال بينيما، وأنو الواضح الربط ذلك تؤكد واالستثمار الوقف لمفيومي فاحصة ن قراءةا  و        
 مظمتو، أو بتوسيع الواقف أجور في زيادة أمكن ما االستيالك، وتأبيده من أصمو عمى استثماره وتنميتو، محافظة بوجود
 .(ٔٗ)بو المنوطة الحاجات إشباع مستوى في زيادة

نما القائمة الموارد عمى يحافظ ال أن استثمار أموال الوقف لو أىمية كبيرة؛ ألنوكما          أصوال إلييا يضيف فحسب، وا 
قامة وبشرية أخرى، ويعمل عمى تنمية مالية اقتصاديًا، والمشروعات الوقفية  تحدث نمواً  التي والصناعات المشاريع األموال وا 

حتى تنجز مما يشكل رافعة لمدولة في ما تقوم بو من حمالت لمعالجة البطالة، فاألوقاف يمكن  ؛تحتاج إلقامتيا إلى أيدي عاممة
 .(ٕٗ)لتدريبيةأن تسيم في تمويل المجتمع من خالل موارده البشرية من خالل تشغيميم وتطوير قدراتيم ومياراتيم العممية وا

والعالقة بين االستثمار والوقف عالقة واضحة، وحتى تستمر وتزداد منافع الوقف ال بد من االستثمار؛ ولكي تستثمر        
وفي ىذه الدراسة نحاول أن نسمط الضوء عمى مدى إمكانية قيام المصارف  ،الستثمارىا البد ليا من ناظر خبير ُكفء
 ودورىا ،كونيا بيوت خبرة في التمويل واالستثمار ودراسات الجدوى من جية ،مار أموال الوقفاإلسالمية باإلشراف عمى استث

 االجتماعي في خدمة المجتمع من جية أخرى.
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 .الوقف أوواه استثىار ضوابط :املطمب الثالث

 .(ٖٗ)وضمن ىذا اإلطار يمكن االستفادة من خالل الصيغ العممية الستثمار األوقاف       
لمراد باستثمار أموال الوقف ىو استثمار أصل الوقف عقارا كان أو منقوال، أو استثمار الريع الناتج عن استغالل وا       

والفتاوى حيث أشار في القرارات  ،الوقف، وىذا االتجاه في تعريف استثمار أموال الوقف ىو ما انتيى إليو منتدى قضايا الوقف
المقصود باستثمار أموال الوقف: تنمية األموال الوقفية سواء كانت أصوال أم ريعا المتعمقة باستثمار أموال الوقف إلى أن 
 .(ٗٗ)بوسائل ومجاالت استثمارية مباحة شرعاً 

والواقف إما أن ينص صراحة عمى استثمار األصل الموقوف إما مباشرة، أو بجزء من ريعو، أو استثمار الريع، أو        
ألىل الخير ممن يريدون وقف أمواليم، مع تحديد  واسعاً  ديد، وىذه الصور تمثل مجاالً جزء منو، أو يترك ذلك كمو دون تح

سبل المحافظة عمى األصول الوقفية وتنميتيا مستقبال وفق خطة مناسبة من خالل استثمار نسبة معينة من الريع، مما 
يي فمر من شروطو التي ينبغي مراعاتيا؛ يؤدي إلى الزيادة المستمرة ألصوليم الموقوفة، ويمكن لمواقف أن يجعل ىذا األ

اشتراطات معتبرة ومقبولة يجب العمل بيا؛ وألنيا ال تنافي مقتضى عقد الوقف، والقول بجواز االستثمار ظاىر وبارز، 
 : (٘ٗ)فإنو ال بد أن يكون ذلك بضوابط دقيقة يحسن تمخيصيا في اآلتي ،ولكن حيث ما ورد القول بجواز االستثمار

، فال يجوز لمناظر أو لييئة الوقف إيداع أموال الوقف (ٙٗ)ستثمار في وجو من الوجوه المباحة شرعاً أن يكون اال -ٔ
 بقصد الحصول عمى الفوائد الربوية، أو االستثمار في السندات الربوية، أو شراء أسيم لشركات أصل نشاطيا حرام.

 ؛ق كاال قاارار اسااتثماري بدراسااة جاادوى اقتصاااديةالمحافظااة عمااى مااال الوقااف: ففااي مجااال االسااتثمار الحقيقااي يماازم اسااتبا -ٕ
 ؛لمتأكااد ماان ربحيااة الفرصااة االسااتثمارية، أمااا فااي االسااتثمار المااالي يماازم تنويااع األصااول فااي المحفظااة االسااتثمارية

. فالمال مال اهلل واإلنسان مستخمف فاي (ٚٗ)لمتقميل من المخاطر والنأي عن األصول الثقيمة ماليا والمشبوىة شرعياً 
 ،وعميو أن يحافظ عمى أموال الوقف فال يستثمرىا فاي مشاروعات عالياة المخااطر ويناوع فاي ىاذه االساتثمارات ،الىذا الم

 ،تعامالتاو المالياةماع التزاماو بااألخالق اإلساالمية فاي  ،الربحياة والمخااطرة :وبحيث يوازن بين عنصرين أساسيين ىما
 مع مراعاة شروط الواقفين فيما يقيادون باو النااظر فاي مجاال فال يعرض ىذا المال لمنصب والسرقة والتبذير والضياع.

 تثمير ممتمكات األوقاف.
 .اختيار صيغ االستثمار المالئمة لطبيعة األوقاف بما يحقق مصالح الوقف، ويجنبو مخاطر ضياع حقوق المستفيدين -ٖ
يباات فاال باد أن نراعاي األولوياات االلتزام باألولوياات اإلساالمية: حتاى نساتطيع تمبياة حاجاات المجتماع اإلساالمي مان الط -ٗ

وقااد قساامت الشااريعة اإلسااالمية ثاام التحسااينيات،  ،ثاام الحاجيااات ،اإلسااالمية عنااد اسااتثمار أمااوال الوقااف فالضااروريات أوالً 
الضاروريات: وىاي التاي  (ٛٗ)الحاجات العامة بحساب أولويتياا وأىميتياا إلاى ثالثاة أقساام كماا جااء فاي الموافقاات لمشااطبي

قيام مصالح الادين والادنيا، والحاجياات: وىاي التاي يفتقار إليياا مان حياث التوساعة ورفاع الضايق الماؤدي فاي  البد منيا في
الغالااب إلااى الحاارج والمشااقة الالحقااة بفااوات المطمااوب، والتحسااينيات )الكماليااات(: ومعناىااا األخااذ بمااا يميااق ماان محاساان 

 مع ذلك قسم مكارم األخالق. العادات، وتجنب المدنسات التي تأنفيا العقول الراجحات، ويج
إال  ،التوازن بين العائد االجتماعي واالقتصادي: بالرغم من أن األولوية لالعتبارات االجتماعياة فاي اساتثمار أماوال الوقاف -٘

ماان ال بااد  ،مشااروع اسااتثماري مرىونااة بعوائااده الماليااة واالقتصااادية التااي يحققيااا، وفااي اسااتثمار أمااوال الوقااف أن اسااتمرارية أي  
 بد من تحقيق عائد مادي فال ،ختيار المشروعات االستثمارية التي تحقق عائد اقتصادي باإلضافة لمعائد االجتماعيا
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 ليتم اإلنفاق عمى الجيات المستفيدة منو والستمرار ىذا العائد والمحافظة عمى األصول الوقفية وصيانتيا.  ؛مناسب
األقارب،  الوقفياة، ثام بالمؤسساة المحيطة البيئية اإلقميمية مشروعاتلم األموال توجو أن اإلقميمية: ويقصد بو التنمية -ٙ

وتجنب االستثمار فاي دول . (ٜٗ)إلييا حاجة في اإلسالمي األجنبية، والوطن الدول إلى توجيييا يجوز فاألقرب، وال
فااي الاادول معاديااة ومحاربااة لإلسااالم والمسااممين، فيجااب عمااى القااائمين عمااى اسااتثمار أمااوال الوقااف عاادم اسااتثمارىا 

 .(ٓ٘)وأن تكون أولوية االستثمار في الدول اإلسالمية ،المعادية
 التنظيمياة القادرة فاي يكمان المعاصارة الوقفياة المؤسساات نجااح إن: األوقااف شاؤون إدارة فاي والكفااءة التخصاص -ٚ

 األوقااف ثماريةاسات عماى شاك باال أثار قاديما األوقاف ومتولي نظار لدى الذمم وضعف الفساد تفشي نّ ا  ليا، و  اإلدارية
فاألراضااي الحقميااة غياار  ،اختيااار أساااليب االسااتثمار المالئمااة لصااور األصااول الوقفيااة المختمفااة، وكااذلك (ٔ٘)وتنميتيااا

وكاال ذلااك يختمااف عاان النقااود وعاان الحسااابات االسااتثمارية وعاان الصااناديق  ،البساااتين وكالىمااا يختمفااان عاان المباااني
 لحمايتيا من الضياع. ؛لالستثمارات المتعمقة بأموال الوقف والبد من المتابعة والمراقبة. (ٕ٘)الوقفية

أن يعمم كل طرف من أطراف العممية االستثمارية مقدار ما  :ويقصد بذلكالتي تتم عمى أموال الوقف،  توثيق العقود -ٛ
في  يسيم بو من مال ومقدار ما يأخذه من عائد أو كسب ومقدار ما يتحمل بو من خسارة إذا حدثت، وأن يكتب ذلك

ويتأكد ذلك أكثر في أموال  (ٖ٘)... شك وريبة ونزاع ىحتى ال يحدث جيالة وغرر... ويؤدي ذلك إل ؛عقود منضبطة
 .(ٗ٘)وأجيالالوقف لطابعيا الخيري واالجتماعي والديني واإلنساني، ولطبيعتيا الزمنية في امتدادىا ألجيال 

بمة من المستفيدين، وال سيما في ظل التضخم وانخفاض تحقيق التوازن بين مصالح األجيال الحاضرة واألجيال المق -ٜ
عادة استثمار الجزء اآلخر ،وفي مثل ىذه الحالة يتم توزيع جزء من العائد ،القيمة االقتصادية ألموال الوقف  .(٘٘)وا 

فادة من يمكن استثمار أموال الوقف بأدوات االستثمار الشرعية التي تتسم بالكفاءة االقتصادية، وقمة المخاطرة، واإل -ٓٔ
البنوك اإلسالمية، والشركات االستثمارية المتخصصة، ومان العقاود والصايغ المالئماة، ومنياا: عقاد السامم، والمشااركة، 

ماان الصااكوك والمضاااربة، والمشاااركة المتناقصااة، والمرابحااة لرماار بالشااراء، والمشاااركة فااي الوقاات، وكااذلك االسااتفادة 
ف االقتصادية واالجتماعية ضامن الضاوابط الشارعية والقانونياة الخاصاة اإلسالمية الجائزة والتي تخدم أغراض الوق

 .(ٙ٘)بكل نوع منيا
 

 :املبحث الثالث

 .استثىار أوواه الوقف يف املصارف اإلسالوية

 

سنحاول في ىذا المبحث الكشف عن الدور الذي يمكن أن تقوم المصارف اإلسالمية من خاللو باستثمار األموال العاطمة        
لما يرجى من  ؛وغيرىا من األموال التي رجحت الدراسات الفقيية األصيمة والمعاصرة جدوى استثمارىا ،ونقود ،أراضي :ف منلموق

االقتصادي واالجتماعي أمال بأن يسيم ذلك في زيادة الرفاه  ؛بث روح الحياة في المؤسسة الوقفية اإلسالمية في شتى مجاالتيا
 لممجتمعات اإلسالمية.

 ،صبغة اجتماعية خالصة ا تزعم الدراسة أن يكون دور المصارف اإلسالمية في االستثمار ألموال الوقف دورا ذوال       
ن ع اااااوتدعم الدور الدعائي والتثقيفي لممجتم ،ة من جيةاااااما دور مزدوج تحقق فيو المصارف اإلسالمية الربحية المعتدلااااوا 

 وىو مدخال ليذا أن يكون النقدي ويمكن لموقف ،ل صدقتو جارية ينتفع بيا بعد موتومن يميل إلى جع والتيسير لكل بالتشجيع
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 ما سيتم بيانو الحقا.
 

 .استثىار أوواه الوقف وَ خاله الودائع االستثىارية واالدخارية :املطمب األوه

؛ إال أنو ال يممك ب واسع ليذ الميدان والصدقات الجارية با ،حسان وتقديم النفع والخير لمغيرتتوق نفوس المؤمنين إلى اإل       
أو غيرىا من الصدقات الجارية، ولكن  ،أو مستشفى ،أو بناء مدرسة ،أو سقي ماء ،من الناس المقدرة عمى حفر بئر كثيرٌ 

 لينال ىذا األجر، وفي ىذه الدراسة نود تسميط الضوء ؛بإمكانو دفع دينار أو عشرة دنانير من راتبو شيريا أو لمرة واحدة
عمى ىذه الممارسة البسيطة الميسرة من خالل فتح حسابات وقفية استثمارية أو ادخارية لدى المصارف اإلسالمية، تعمن 

تعود أرباحيا عمى عدد من  ،لتشجيع المتبرعين والمتصدقين عمى ادخار صدقاتيم في ىذه الحسابات ؛عنيا المصارف
...(، أو دعم صندوق  قادرين من الشباب والفتيات، أو لمفقراء والمساكينأو لتزويج غير ال ،)طمبة العمم :البر من مثلجيات 

يتقدم ولعموم من يتقدم طالبا ليا وبحسب أولويات الحاجة التي  ،القرض الحسن ورفع سقف ىذه القروض في البنوك اإلسالمية
 بيا طالب القرض.

حيث يتم وقف المبالغ النقدية لدى البنوك،  ،ردنيةوقد وجدت ىذه الممارسات الوقفية في العديد من الجامعات األ       
 عمى أن تقوم الجية الموقوف عمييا )الجامعة( باإلنفاق عمى إجراء البحوث العممية والتطبيقية وتمويميا من عوائد ىذه المبالغ

 . (ٚ٘)دون المساس بأصميا
 ستثمارية واالدخارية: نوضح اآللية المقترحة لذلك من خالل كل من الودائع اال أتيوفيما ي       

بيادف الحصاول عماى عائاد مان تمكاين  ؛وىذه الودائع ىي أموال يسمميا أصاحابيا إلاى المصاارف :الودائع الستثمارية أوًل:
المصااارف منيااا إلااى أجااال معااين قاباال لمتجديااد، والوديعاااة االسااتثمارية فااي المصاارف اإلساااالمي تكيااف عمااى أنيااا رأس ماااال 

ويشاترك الطرفاان فاي الاربح الاذي تحققاو  ،ل "الماودع" إلاى عامال المضااربة المشاترك أي المصارفيدفعو رب الما المضاربة
 .(ٛ٘)ىذه الحسابات بحسب نسبة يتفقان عمييا ابتداءً 

 تستطيع المصارف اإلسالمية والتي تتميز بطبيعتيا االستثمارية أن تساعد عمى استثمار أموال الوقف من خالل الودائع       
ويمكن بأن تعمن عن فتح عدد من الحسابات االستثمارية لصالح جية من جيات البر التي يوقف ليا أيا كانت،  ،االستثمارية

أن تكون لكل جية حساب خاص بيا ينفق عائده عمييا، وأن يشارك في فتح ىذه الحسابات ابتداء عدد من المؤسسين لمبنك 
ذه ااااااالإليداع في ى ؛ويدعى الجميور عن طريق الدعاية واإلعالن ،يةصدقة جار بوصفيا ن في تقديم ىذه المبالغ ااااااالراغبي

نما ينفق عائدىا عمى الجية التي خصص ليا الحساب تحت إشراف  الحسابات صدقة جارية ال ىيئة تستيمك عينيا وا 
 .الرقابة الشرعية لمبنك أو من تعينو وزارة األوقاف ليذه الميمة

بيدف  ؛وىي أموال يسمميا أصحابيا من صغار المدخرين إلى المصارف :مق عمييا ودائع التوفيرويط ثانياً: الودائع الدخارية:
بيا في اإليداع أنيا تعطي مرونة ألصحا :، ومن مزايا ىذه الوديعةفي الوقت نفسوتحقيق اعتبارات الحفظ والسيولة والعائد 

المتتابع والسحب عند الحاجة، ولتحقيق مقاصد المدخرين تعمد المصارف اإلسالمية إلى قسمة األموال في ىذه الحسابات إلى 
 :يعامل األول معاممة االستثماري حيث يقوم المصرف باستثمار األموال عمى أساس المضاربة. أما القسم الثاني :قسمين

 . (ٜ٘)تيم متى شاءوا وال يتحممون مخاطرة وال يستحقون عائدا عمى ىذا القسمفيستطيع أصحابو سحب أرصد
ذا ما كانت حسابا إدخاريااإذا تتمت         وقفياً  اً اااع ىذه الوديعة بإمكانية اإلضافة المستمرة طوال العام من قبل صاحبيا، وا 
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نو يعامل معاممة رأس أل ؛ى قسم من أقسامويضيف عميو المحسنون صدقاتيم متى شاءوا ويستحق عندىا الحساب عائدا عم
لتفريج  ؛بإمكان ىذا الجزء أن يدفع كقروض حسنة :مال المضاربة، والقسم الثاني منو يستطيع صاحبو سحبو متى شاء، أي

لتودع مرة أخرى في أصل  ،الكربات عن محتاجي السيولة عمى أن يتم تسديد القروض عمى أقساط بسيطة ميسرة ودون مقابل
 الحساب االدخاري. ىذا 

شباع حاجات معينة،         إن من أىم مجاالت اإلفادة من وقف النقود اإلقراض الخيري غير الربوي لتوفير خدمات محددة وا 
اإلقراض لسد ويمكن تعميم  ،أو العالج بحسب ما يراه الواقف ويشترطو ،أو التعميم ،أو السكن ،كاإلقراض لتوفير نفقات الزواج

 .(ٓٙ)يواجييا الفقراء والمحتاجون أي حاجة ماسة
 المصارف اإلسالمية من االستفادة من أموال الوقف السائمة تمكن تمويمية صيغة الحسن القرض طريق عن التمويل إن       

 عمى والتي قد توجييا إدارة الوقف أو بعض األشخاص المتبرعين بالمال لممصارف اإلسالمية إلقراضيا دون فائدة ربوية
 حتى يتم إقراض ىذه األموال آلخرين.؛ عمييا المتفق المدة في إرجاعيا يتم أن

 

 .استثىار أوواه الوقف وَ خاله صيغ التىوين اإلسالوية :املطمب الثاٌي

إن التمويل في البنوك اإلسالمية يمكن أن يتخذ واحدة من صيغ التمويل اإلسالمية كالمرابحة، والمشاركة والمضاربة        
الوقفية أن تستغل ويمكن لألموال  ،واإلجارة، والمزارعة والمساقاة والمغارسة وغيرىا من صور التمويل اإلسالمية واالستصناع،

 : (ٔٙ)يةتبما يتناسب مع طبيعتيا في إحدى الصيغ اآل
نيما وتجمع ىذه الصيغة بين المضاربة والشركة، وتتمثل في اتفاق جيتين عمى إنشاء شركة بي أوًل: المضاربة والشركة:

 عمى أن تقدم كل جية منيما مبمغا معينا من المال، عمى أن تضارب إحدى ىذه الجيات بالمالين معا والربح بينيما بحصة
 .(ٕٙ)شائعة مع مراعاة الجيد الذي قدمو المضارب

نصيب  ويمكن لألوقاف االستفادة من ىذه الصيغة بأن تتفق مع المصرف اإلسالمي عمى إنشاء شركة بينيما يكون       
 ؛األوقاف فييا قيمة األعيان الموقوفة المنوي استغالليا بإقامة المشاريع عمييا، ونصيب المصرف ما سيقدمو من تمويل الزم

بوصفو عيان الوقفية، عمى أن يقوم المصرف بدور الجية التي تتولى إدارة واستغالل المالين معا المشاريع عمى األ إلقامة
تتضمن ب الحصة الشائعة التي يتفقان عمييا مع مراعاة دور المضارب ونصيبو من األرباح، وأن ، والربح بينيما بحسمضارباً 

 .(ٖٙ)من جانب المصرف ببيع حصتو لجية الوقف حسبما تقتضيو الشروط المتفق عمييا ىذه الصيغة وعدا
فادة مان ىاذه الصايغة عنادما ويمكان لألوقااف االسات (ٗٙ)"ىو "بيع عين موصوفة في الذمة ال بيع عمل ثانيًا: الستصناع:

التي تحاول بينياا وباين اساتغالل األماالك الوقفياة، ويمكان االساتعانة بالمصاارف  ،فر السيولة النقديةاتعاني من مشكمة عدم تو 
وقااف ماع أحاد المصاارف لتمويل استثمارات األراضاي عماى سابيل المثاال بموجاب عقاد االستصاناع، باأن تتفاق األ ؛اإلسالمية

جااب ىااذا العقاد عمااى القيااام بمشااروع معاين عمااى أرض الوقااف وتقاادم األوقااف لممصاارف المواصاافات والمقاااييس اإلساالمية بمو 
المتخصصااة التابعااة لااو أو قامااة ىااذا المشااروع، ثاام يقااوم المصاارف بالعماال الموكاال إليااو ماان خااالل األجياازة إلكافااة المطموبااة 

 .(٘ٙ)باالستعانة بغيره من الجيات المتخصصة لمقيام بالعمل
وبعااد إتمااام المشااروع تسااتممو األوقاااف بعااد تأكاادىا ماان مطابقتااو لممواصاافات والمقاااييس والشااروط المطموبااة، عمااى أن تقااوم        
 ذااااااالمتوقع الستغالل ى عمى الريع بناء ؛اااااال أقساط تحدد قيمتيا ومواعيد استحقاقيااع ثمن المشروع لممصرف عمى شكاااابدف
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 .(ٙٙ)المشروع
، وتقوم المصارف اإلسالمية (ٚٙ)من بيوع األمانة والتي يكون فييا البيع بمثل الثمن األول مع زيادة ربح معموم حة:ثالثًا: المراب

 ،الالزمة لياويمكن إلدارة الوقف المجوء إلى ىذه المصارف لشراء المواد واآلالت بالمرابحة لرمر بالشراء عمى نطاق واسع، 
مر بالشراء، حيث يمجأ نظار األوقاف إلى صيغة المرابحة ىذه عندما تعجز وذلك من خالل صيغة تمويل المرابحة لر

موارد الوقف الخاصة تمويل جزء من عممية التنمية، حيث يطمب الناظر من المصرف اإلسالمي شراء المواد واآلالت 
تنفيذا لموعد وذلك بعد أن يمتمك  بعقد شراء جديد، يوقع -بعد استالميا من البائع األول –الالزمة ليا ويعده بأن يشترييا منو 

المصرف المواد واآلالت. ويكون الثمن في ىذا العقد الثاني مؤجال أو مقسطا، ومجموعو أعمى من ثمن الشراء في العقد 
 .(ٛٙ)األول بمقدار محدد يتفقان عميو

ديو الضمانات الكافية التي ويمكن لألوقاف شراء سيارات لألجرة بيذه الطريقة وتقديميا لمن يعمل عمييا وليس ل       
 لموقفومن ثم تصبح موردا  ،ويتم تسديد أقساطيا لممصرف من جزء من ريعيا ،تمكنو من التقدم بطمب شرائيا من المصرف

  .منياباإلضافة الستفادة العامل 
مااال يتجاار بااو كالىمااا  تعنااي أن يشااترك اثنااان أو أكثاار بحصااة معينااة فااي رأس :والمشاااركة رابعاااً: المشاااركة المنتييااة بالتمميااك:

والااربح يااوزع عمااى حسااب أمواليمااا أو عمااى نساابة يتفااق عمييااا عنااد العقااد. وتختمااف صاايغ المشاااركة المسااتخدمة فااي المصااارف 
 .(ٜٙ)األجلومشاركات طويمة  ،مشاركات قصيرة األجل :وتقسم صيغ المشاركة إلى ،اإلسالمية وأنواعيا باختالف مدة كل منيا

كاأن تاتم المشااركة باين  ،من خاالل صايغة المشااركة بصور عدةاإلسالمية استثمار أموال الوقف  وتستطيع المصارف       
أموال الوقف والمصرف في مشروع استثماري يعود بالربح لمطرفين، كما ويستطيع المصرف استثمار أموال الوقف ماع أموالاو 

الوقاف فاي مشاروع اساتثماري وياتم االتفااق عماى  بحيث يشارك المصرف أماوال ،من خالل صيغة المشاركة المنتيية بالتمميك
ماان خااالل بيااع حصااتو لصااالح الوقااف تاادريجيا وحتااى تصاابح ممكيااة المشااروع  ،تناااقص ممكيااة المصاارف اإلسااالمي تاادريجياً 

 بالكامل لموقف.
نحااو ذلااك(  والمشاااركة المتناقصااة لصااالح الوقااف تااتم بااأن تطاارح إدارة الوقااف مشااروًعا ناجًحااا )مصاانًعا، أو عقااارات أو       

عمااى أحااد المصااارف اإلسااالمية، حيااث يااتم بينيمااا المشاااركة العاديااة كاال بحسااب مااا قدمااو، ثاام يخاارج المصاارف تاادريجيًا ماان 
خاالل بياع أسايمو أو حصصاو فاي الازمن المتفاق عمياو بالمباالغ المتفاق عميياا، وقاد يكاون الخاروج فاي األخيار بحياث ياتم بيااع 

ن إلدارة الوقااف أن تتقادم بأراضااييا التجاريااة المرغااوب فيياا، وياادخل اآلخاار بتموياال نصايبو إلااى إدارة الوقااف مارة واحاادة. ويمكاا
ثام المباني عمييا، ثم يشترك الطرفان كل بحسب ما دفعو، أو قيم لو وحينئاٍذ يكاون الرياع بينيماا حساب النساب المتفاق عميياا، 

 .(ٓٚ)أقساًطا أو دفعة واحدةخالل الزمن المتفق عميو يقوم المصرف)الشريك( ببيع حصتو إلى إدارة الوقف 
ويكون الطرفان قد حققا أرباحا في ىذه الحالة طوال مدة الشراكة واستفاد البنك مان بياع حصاتو بالقيماة الساوقية أو        
 ة، وانتقمت ممكية الشركة لموقف خاصة بما يحقق المصمحة لمجميع. يالحقيق

فااألرض البيضااء يحكمياا عقاد المزارعاة والمشاجرة ؛ ضاء وأخارى مشاجرة تمتمك األوقاف أراضي بي المزارعة والمساقاة:خامساً: 
يحكميااا عقااد المساااقاة إذا مااا دفعيااا مالكيااا لماان يقااوم باسااتثمارىا وزراعتيااا ومااتحمال لنفقاتيااا، ففااي حالااة األرض البيضاااء تساامح 

زراعتياا وبياع إنتاجياا والاربح يقسام األوقاف لممصرف اإلسالمي باإلنفااق عماى األرض الزراعياة ودفاع األجارة لمان يعمماون عماى 
بين صاحب األرض )األوقاف( والمصرف مع مراعاة التكمفة التاي أنفقياا المصارف عميياا. وقاد تسامم األرض الموقوفاة لمموقاوف 



 ٌسريَ دحيمة وويساء ومحي وإبراهيي عبادةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
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مااا أن ياادفعيا الناااظر  ؛عمااييم ليزرعوىااا بأنفساايم ويتقاساامون اإلنتاااج الزراعااي فيمااا بياانيم، بحسااب االتفاااق، وبحسااب الحصااص، وا 
المتولي لشخص آخر يزرعيا، ويأخذ حصة متفقًا عمييا من اإلنتاج، ويتسمم الناظر أو المتاولي حصاة الوقاف، ويوزعياا عماى أو 

، وقاد يكاون ىاذا العامال الاذي يقاوم (ٔٚ)الموقوف عمييم، أو يبيع اإلنتاج، وياوزع ثمناو عماى الموقاوف عماييم بحساب شارط الواقاف
 عمى زراعتيا من قبل المصرف كما تقدم.

وىناا  ،فاألرض مشجرة بحاجة إلى رعاية وسقاية وقطاف وتسويق وكل ما يمازم الشاجر مان عناياة ،أما في المساقاة       
 يمكن أن يتقدم ناظر الوقف لممصرف ليستأجر أو يمول عممية الرعاية عمى جزء من نتاجيا كما يتفق الطرفان.

 لتسييالت والدعم لمثال ىاذه الصايغ التاي تخادم المؤسساة الوقفياةمع ضرورة أن تقدم المصارف اإلسالمية الكثير من ا       
 وتستغل األراضي العاطمة وتتحول إلى مورد مدر لمدخل.  ،والموقوف عمييم

 
 .استثىار أوواه الوقف وَ خاله الصكوك اإلسالوية: املطمب الثالث

 الموقااوف المااال تمثال لمتااداول قابمة لقيمةا يةومتسا خطياة داتشيا أو قثائ"الصاكوك الوقفيااة" بأنيااا: "و ويمكان تعريااف       
 .(ٕٚ)"الوقف عقد أساس عمى وتقوم
 حياث يشاترييا األفاراد والشاركات وغيارىم فتصابح إمكانياات ىاذا الوقاف أكبار بكثيار، ،وىي صاورة مان صاور الصاكوك       

 ومن طرق االستفادة من ىذه الصكوك الوقفية: 
 فإن الصاك قاائم عماى أسااس عقاد ،لوقفي يكون مموال ليذا الوقف وكما تقدم في التعريففإن مشتري الصك ا : فئة الواقفين،أولً 

 ليدعم ىذا األصل الوقفي. ؛الوقف، فيو ال يشتري ليبيع ويربح، بل يشتري السيم
عادة، وقاد تام تطبياق بعضايا عممياا فاي بعااض بطارق فاإن اساتفادة الجياات المسااتفيدة تكاون  : فئاة الموقاوف عماييم،ثانيااً 
 ؤسسات الوقفية.الم

 أن الصاكوك اإلساالمية ،( لييئة المحاسبة والمراجعاة لممؤسساات المالياة اإلساالميةٚٔوقد جاء في المعيار الشرعي رقم )       
أو فاي موجاودات  ،أو خادمات ،أو مناافع ،االستثمارية تعرف بأنيا: "وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ممكية أعياان

نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفال بااب االكتتااب وبادء اساتخداميا فيماا أصادرت  أو ،مشروع معين
تحديااد عالقااة المتمااول الااذي ماان أجمااو". وقااد تنوعاات صااكوك االسااتثمار اإلسااالمية بتنااوع صاايغ االسااتثمار التااي اعتماادت فااي 

 .(ٖٚ)يصدرىا بالممولين الذين يكتتبون فييا
سااتعرض المصااارف اإلسااالمية )المتمااول( ىااذه الصااكوك لالكتتاااب فييااا ماان قباال الجميااور  ،المفيااوم وبناااء عمااى ىااذا       

ويكااون فييااا المصاارف إمااا شااريكا وعناادىا تكااون  ،عمااى أساااس التباارع فااي رأس المااال لجيااة وقفيااة ماان جيااات الباار المتعااددة
ماااا مضاااارب فتكاااون صاااكوك مضااااربة )مقارضاااة( ،الصاااكوك صاااكوك مشااااركة ماااا وكااايال ،وا  عااانيم فتكاااون صاااكوك الوكالاااة  وا 

مااا بائعااا لعااين مااؤجرة أو قابمااة لمتااأجير فتكااون صااكوك ممكيااة األعيااان المااؤجرة وىكااذا تتنااوع الصاايغ وتتعاادد  ... باالسااتثمار، وا 
 .(ٗٚ)بتعدد صيغ االستثمار اإلسالمية

ربة( وىااي أدوات اسااتثمارية وماان السااندات المشااروعة والتااي تتعاماال بيااا المصااارف اإلسااالمية سااندات المقارضااة )المضااا       
إصاادار وياتم  ،حياث يمثال مجماوع المااالكين رب الماال ويكاون الطارف اآلخاار ىاو المضاارب ،تقاوم عماى تجزئاة رأس ماال المضاااربة

 باعتبارىم يممكون حصصًا شائعة في رأس متساوية القيمة ومسجمة بأسماء أصحابياسندات المقارضة عمى أساس وحدات 
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 .(٘ٚ)منيمالمال بنسبة ممكية كل 
 يستطيع المصرف اإلسالمي استقبال أموال الوقف بطريقة ىذه السندات وتوجيييا إلى مشروعات استثمارية كبيرة وطويمة       
 توجو أرباحيا إلى الجيات الخيرية المستفيدة من أموال الوقف.  ،األجل
 جميور لدى المتناثرة المالية الموارد تجميع في ةوالمستحدث الناجعة الطرق من أنيا في الوقفية الصكوك أىمية وتكمن       

 عن يمكن االجتماعي، حيث الواقع في طيبة آثار من عمييا يترتب لما ؛وناجحة كبيرة مشاريع في أمواليم وقف في الراغبين
 إمكانية بين اكم حدة. كل عمى يقيموىا أن المالك لصغار يتسنى ال الكبيرة، التي المشاريع إقامة الموارد ىذه تجميع طريق

 مالكييا بأسماء تصدر التي القيمة المحددة الوثائق أنيا الوقفية( عمى الصكوك) الجديد المصطمح ليذا تعريف استحداث
 معين، واستغاللو، وتحقيق وقفي مشروع بقصد تنفيذ وذلك ؛يمثميا من عمييا، أو الموقوف لمجية قدموىا التي األموال مقابل

 .(ٙٚ)ذلك غير أو ،ثقافية أو ،اقتصادية أو ،اجتماعية الحاجات ىذه كانت ، سواءومن المقصودة يةالوقف والحاجات الغايات
 

 .(الٍتائج والتوصيات) اخلامتة
 

 .أوًل: النتائج
 خمصت ىذه الدراسة إلى النتائج اآلتية:        

  الوقف ىو حبس العين وتسبيل الثمرة. -ٔ
 ودرء المفاسد عنيم. ،جمب المصالح لمعباد من أسمى الحكم لمشروعية الوقف أنو مبني عمى -ٕ
 لى جواز وقف النقود من الناحية الشرعية، حيث يحقق مزايا اقتصادية واجتماعية كثيرة ألفراد المجتمعإتوصمْت الدراسة  -ٖ

 ة.تتفق مع مقاصد الشريعة اإلسالمي
 وقف إنشاء يتصور وال ،د من االستثمارالعالقة بين االستثمار والوقف عالقة قوية فمكي تزيد وتستمر منافع الوقف ال ب -ٗ

 ربح أعمى تأمين لموقف، أو عائد أكبر االستيالك، ولتحقيق من أصمو عمى ، محافظةجية تستثمره وتنميو بوجود إال
 من األصل، وتزيد كفاءة ذلك إذا أوكمت الميمة إلى ذوي االختصاص في االستثمار كالمصارف اإلسالمية. ريع أو

 المحافظة عمى مال الوقف، االلتزام باألولوياتة واالقتصادية واالجتماعية لموقف: المشروعية، من الضوابط الشرعي -٘
اختيار أساليب االستثمار المالئمة لصور اإلقميمية،  لتنميةاإلسالمية، التوازن بين العائد االجتماعي واالقتصادي، ا

التي تتم عمى أموال الوقف،  قاف، توثيق العقوداألو  شؤون إدارة في والكفاءة التخصصاألصول الوقفية المختمفة، 
 تحقيق التوازن بين مصالح األجيال الحاضرة واألجيال المقبمة من المستفيدين.

 يمكن لممصارف اإلسالمية أن تسيم في استثمار أموال الوقف من خالل صيغ التمويل اإلسالمية )المضاربة، المشاركة، -ٙ
 بحة(، كما تستطيع استثمار أموال الوقف من خالل الودائع االستثمارية واالدخارية.اإلجارة، المزارعة، االستصناع، المرا

تزيد ىذه الصيغ من قدرة المصارف عمى توسيع دائرة القروض الحسنة عمى أساس أن بعض ىذه األموال موقوفة  -ٚ
 ليذا الغرض.

 ارية كبيرة وطويمة األجل توجويستطيع المصرف اإلسالمي من خالل الصكوك اإلسالمية الدخول في مشروعات استثم -ٛ
 أرباحيا إلى الجيات الخيرية المستفيدة من أموال الوقف. 



 ٌسريَ دحيمة وويساء ومحي وإبراهيي عبادةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
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  .ثانيًا: التوصيات
 الستثمار أموال الوقف.مجاالت استثمار حديثة توصي الدراسة بضرورة البحث عن مشاريع متنوعة و  -ٔ
 المؤسسات الوقفية إلى مثل ىذه الصيغ توصي الدراسة المصارف اإلسالمية بدعم الوعي الثقافي لموقف بالتعاون مع -ٕ

 الوقفية وتيسيرىا عمى المواطنين والمحسنين دون تكمف يعيق اإلحسان في الصدقة الجارية.
توصي الدراسة بتشجيع استثمار أموال الوقف عن طريق المصارف اإلسالمية واالستفادة من دورىا االستثماري  -ٖ

 والرقابة الشرعية عمييا.
 والخبرات اآلراء تبادل أجل من ؛الوقفية في الدول اإلسالمية المؤسسات بين اجتماعات وزيارات يمتوصي الدراسة بتنظ -ٗ

 .استثمار أموال الوقف حول
قامة البرامج التوعوية -٘  لنشر ثقافة الوقف التي يطمح ليا كثير من المحسنين، وذلك ؛توصي الدراسة بضرورة تنشيط وا 

 .كافة باستخدام وسائل اإلعالم
ليعمل عمى إيجاد حمول لمشكمة التمويل  ؛مى أىمية نشر ثقافة الوقف النقدي واالىتمام بتطوير دوره في المجتمعتأكيد ع -ٙ

ذلك عمى الواقع  وانعكاسصدقة جارية بوصفيا أىمية زيادة الوعي حول وقف النقود  .لمختمف احتياجات المجتمع
  الستثمار والقرض الحسن من جية أخرى.اوتفتح أبواب االقتصادي واالجتماعي؛ فتتسع دائرة القطاع الوقفي من جية 

 ،كما توصي الدراسة البنوك المركزية بإصدار التشريعات والقوانين الناظمة لموقف النقدي في المصارف اإلسالمية -ٚ
 وتقديم المزايا الضريبية وغيرىا لألموال الموقوفة.

 عن طريق العمل الخيري المتمثل في تأسيس جمعية أو ،تفعيل الوقف النقدي سواء عمى مستوى المصارف اإلسالمية -ٛ
  .لتمويل المشروعات متناىية الصغر ؛الوقف النقدي

 

 .اهلواوش
                                                 

المكتب لشاويش، شراف: زىير اإ، إرواء الغميل في تخريج أحاديث منار السبيل(، ٕٓٗٔ )تلباني، محمد ناصر الدين، األ( ٔ)
 . ٜٕص، ٙم، جٜ٘ٛٔ-ىا٘ٓٗٔ، ٕاإلسالمي، بيروت، ط

 م.ٜٜٜٔ-ىأٜٗٔ، مجمة الشريعة والقانون، العدد الثاني عشر، وقف النقود في الفقو اإلسالميأبو ليل، محمود أحمد، ( ٕ)
الكويت، األمانة العامة لألوقاف،  ،التجاىات المعاصرة في تطوير الستثمار الوقفي، يالسعد، أحمد محمد، والعمري، محمد عم( ٖ)

 م.ٕٓٓٓ-ىا ٕٔٗٔ
 م.ٕٗٓٓ-ىا ٕٗٗٔربيع اآلخر،  ٕٙ، السنة الثالثة، العدد استثمار أموال الوقف، أوقافشحاتو، حسين، ( ٗ)
 ،ٖٔٛالعدد ، دراسات، االقتصاد اإلسالمي، اإلبدال والستبدال :الشروط الشرعية لالستثمار في الوقفالعاني، أسامة عبد المجيد، ( ٘)

 .ٕٖالمجمد 
 .ٗٚٔ، صمٜ٘ٛٔبيروت، مكتبة لبنان،  التعريفات كتاب:عمي بن محمد الشريف،  ،الجرجاني( ٙ)
 . ٚم، صٜٔٛٔ، بيروت، دار الرائد العربي، اإلسعاف في أحكام األوقافالطرابمسي، إبراىيم بن موسى، ( ٚ)
 . ٜٗٔ/ٗ: تيذيب األسماء والمغات"وقف" في:  ينظر( ٛ)
 .ٗص ،ومقاصده مفيومو: الوقفبد الوىاب أبو سميمان، ع( ٜ)
 رة فياالتجاىات المعاص: السعد، أحمد محمد، والعمري، محمد عمي، ينظرلممزيد من التفصيل حول تعريفات الفقياء لموقف ( ٓٔ)
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لة الكويت، األمانة م، دو ٜٜٜٔ، سمسة الدراسات الفائزة في مسابقة الكويت الدولية ألبحاث الوقف تطوير الستثمار الوقفي
 .ٕٙ-ٖٕم، صٕٓٓٓ-ىإٔٗٔ، ٔالعامة لألوقاف، ط

 .ٕٚ/ٕٔ ،المبسوطالسرخسي،  (ٔٔ)
 ط، .الفكر لمطباعة، بيروت، د ، دارشرح مختصر خميل لمخرشي، (ىأٓٔٔ ت)الخرشي، محمد بن عبد اهلل المالكي أبو عبد اهلل  (ٕٔ)

 . ٛٚ، صٚت، جد.
، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، د، ط، تحفة المحتاج في شرح المنياجبن حجر، الييثمي، أحمد بن محمد بن عمي  ( ٖٔ)

 . ٖٕ٘، صٙم، جٖٜٛٔ-ىاٖٚ٘ٔ
 .ٜٚ٘/٘: المغنيابن قدامو،  (ٗٔ)
      ( منو ما ٖٖٕٔحيث جاء في المادة رقم ) ،الواقع أن ىذا التعريف ىو ما أخذ بو القانون المدني األردني في تعريفو لموقف

ف حبس عين المال الممموك عن التصرف، وتخصيص منافعو لمبر ولو مآال "وقد اختاره المشرع األردني جمعا نصو: "الوق
عمان، إعداد المكتب الفني، بإدارة المحامي  –: نقابة المحامين ينظر) بين ما ورد عن فقياء الحنفية في تعريفيم لموقف.

يق سالم، والمحامي األستاذ منير مزاوي، المذكرات اإليضاحية األستاذ طارق شفيق نبيل، وعضوية المحامي األستاذ توف
 .ٕٚٚ، صٕلمقانون المدني األردني، د.ط، د.ت، ج

 . ٔٗ، صٕم، طٜٔٚٔ، دار الفكر العربي، القاىرة، محاضرات في الوقفأبو زىرة، محمد،  (٘ٔ)
زكاة، تحقيق وتخريج األحاديث: محمد ال كتاب: صحيح ابن خزيمة،ىا(، ٖٔٔت ق، )اسحإابن خزيمة، أبو بكر محمد بن  (ٙٔ)

 .ٕٜٔٔ، صٕم، جٖٕٓٓ-ىا ٕٗٗٔ، ٖ(، المكتب اإلسالمي، طٕٙٛٗمصطفى األعظمي، حديث رقم )
 .ٛٛ، صٔم، جٜٚٚٔ-ىاٜٖٚٔ، مطبعة اإلرشاد، بغداد، أحكام الوقف في الشريعة اإلسالمية: الكبيسي، محمد عبيد، ينظر (ٚٔ)
ىا(، ٕٙٚ ت: الزيمعي، جمال الدين أبو محمد عبد اهلل بن يوسف، )ينظر وقف، ومسمم في الزكاة.رواه البخاري في التفسير وفي ال (ٛٔ)

خزيمة، ، تحقيق: عبد اهلل بن عبد الرحمن السعد، دار ابن تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في تفسير الكشاف لمزمخشري
 .ٖٜٔ، صٔ، جٚٔالرياض، حديث رقم 

: اليندي، عالء الدين عمي ينظر .ٖٔٙٔما يمحق باإلنسان من الثواب بعد وفاتو، رقم  باب:الوصية،  كتاب:، أخرجو مسمم (ٜٔ)
 -ىأٓٗٔ، ٘، تحقيق: بكري حياتي وصفوة السقا، مؤسسة الرسالة، طكنز العمال في سنن األقوال واألفعالبن حسام الدين، ا

 .ٕٜ٘، ص٘م، جٜٔٛٔ
 .ٜٕ، صمرجع سابق: السعد والعمري، ينظر (ٕٓ)
األسفار  المغني عن حملىا( ٙٓٛت و الفضل، زين الدين عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراىيم العراقي، )أب (ٕٔ)

لبنان،  –)مطبوع بيامش إحياء عموم الدين(، دار ابن حزم، بيروت  في األسفار في تخريج ما في اإلحياء من األخبار
، حديث صحيح، حديث رقم ٜٔ باب:المناقب،  كتاب:ي رواه الترمذي ف ٖٛٓ، صٔم، جٕ٘ٓٓ -ىإٙٗٔ، (ٔط)

 . ٖٕٗ-ٖٖٕ/ٙ)طبعة أحمد شاكر(، والنسائي )شرح السيوطي(،  ٖٖٓٚ
 -ىاٖٛٛٔ، مكتبة القاىرة، د.ط، المغنيىا(، ٕٓٙ تابن قدامة المقدسي، أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد، ) (ٕٕ)

 . ٗ، صٙم، جٜٛٙٔ
 ،، أطروحة لنيل شيادة الدكتوراه في العموم اإلسالميةأثر الوقف في المجتمع األردني المعاصري محمد، العمري، محمد عم (ٖٕ)

 . ٓٔم، صٕ٘ٓٓ-ىإ٘ٗٔإشراف: سالم بويحي، جامعة الزيتونة، تونس، 
رسالة دكتوراه " الصناديق الوقفية في األردن "تقدير اقتصادي إسالميحول ذلك: الدقامسة، محمد ناصر عبد الحميد،  ينظر (ٕٗ)

 .ٕٓ-ٜٔم، صٕٕٔٓفي االقتصاد والمصارف اإلسالمية، إشراف: أحمد السعد، 
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، الممتقى المنظم بالتعاون مابين المؤسسة الوطنية لألوقاف و المعيد الجوانب القتصادية لموقف: الكتاني، عمر، ينظر (ٕ٘)
"النصوص القانونية  :حول ،بالكويت ،العامة لألوقاف اإلسالمي لمبحوث والتدريب التابع لمبنك اإلسالمي لمتنمية واألمانة

 مارس ٕٔ-ٙٔ"دور الوقف و الزكاة في التخفيف من حدة الفقر" في الفترة ما بين  المنظمة لموقف والزكاة" والدورة التدريبية حول
 .ٖ-ٕ، صمٕٛٓٓ

، ٛٙ، صٕٔمة: أسامة بن الزىراء، جمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة، مجمة مجمع الفقو اإلسالمي، بجدة، أعدىا لمشام (ٕٙ)
 بتصرف كبير.

الصفحة الشرح الكبير  بأعمى، )حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبيرىا، ٖٕٓٔلدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة المالكي، المتوفي ا (ٕٚ)
 .ٚٚ، صٗلمشيخ أحمد الدردير عمى مختصر الخميل(، دار الفكر، د، ط، ت، ج

 .ٚٓٔ/ٙٓٔص ،ٗ، مجلسان العرب (ٕٛ)
 . بتصرف. ٕٖٙ، صٕىا، جٖٓٔٔ، ٕ، دار الفكر، طالفتاوى الينديةلجنة عمماء برئاسة نظام الدين البمخي،  (ٜٕ)
 .٘ٓ٘، صٖٔأسامة بن الزىراء، ع :بجدة، إعداد ي،: منظمة المؤتمر اإلسالمينظر (ٖٓ)
 .٘ٓ٘، صٖٔلزىراء، عأسامة بن ا :بجدة، مجمة مجمع الفقو اإلسالمي، إعداد ،منظمة المؤتمر اإلسالمي (ٖٔ)

(32) Hirt, Geoffrey; Block, Stanley. Fundamentals of Investment management, fourth edition, IRWIN, Home 

Wood, USA, 1993, P6.  
الفترة من في  ة،بجد ،، بحث مقدم لمندوة التدريبية بجامعة الممك عبد العزيزالطبيعة المميزة لالستثمار اإلسالمسيد اليواري،  (ٖٖ)

 .ىأٓٗٔصفر  ٗمحرم إلى  ٖٔ
 .ٕٗ، صمٕٓٓٓ، ٔاألردن، ط -، دار النفائس، عمانالستثمار أحكامو وضوابطو في الفقو اإلسالميسانو، قطب،  (ٖٗ)
 .ٜٖ، صمٕٛٓٓ، ٔ، دار اإليمان، اإلسكندرية، طالضوابط الشرعية لالستثمارالسالمي، نصر،  (ٖ٘)
 .ٜٗ، صمٜٜٔٔ، ٔ، مكتبة مدبولي، القاىرة، طقتصاد إسالميالستثمار في امشيور، أميرة،  (ٖٙ)
 .ٙٚٔ، صٔوالوقف، ط الوجيز في اقتصاديات الزكاةالسبياني، عبد الجبار،  (ٖٚ)
 تنظمو والذي لألوقاف الرابع لممؤتمر مقدم بحث، ضوابط استثمار الوقف في الفقو اإلسالميخطاب، حسن السيد حامد،  (ٖٛ)

 تكاممية ستراتيجيةا نحو: "عنوان واإلرشاد، تحت والدعوة اإلسالمية واألوقاف الشؤون وزارة مع اوناإلسالمية بالتع الجامعة
 .ٓٔم، صٖٕٔٓ-ىاٖٗٗٔ، "اإلسالمي بالوقف لمنيوض

، ٔ، عٖٖ، المجمة العربية لإلدارة، مجالوقف كأحد أدوات النظام المالي اإلسالمي ودوره التنمويعبد الرزاق، محمود حامد،  (ٜٖ)
 .ٕٙٓ، صمٖٕٔٓران حزي

 اإلسالمية والعربية، العدد لمدراسات المحكمة العالمية الحجاز ، مجمةالجزائر في الوقف استثمار أساليبعز الدين، شرون،  (ٓٗ)
 .ٔٚٔ-ٓٚٔم، صٕٗٔٓ آبىا/ ٖ٘ٗٔ شوال – الثامن

 الخامس اإلنسانية، المجمد دراساتوال لمبحوث الزرقاء ، مجمةمعايير جودة استثمار أموال الوقفخريس، إبراىيم محمد،  (ٔٗ)
 .ٕٜٔ، صمٕ٘ٔٓ األول عشر، العدد

، مؤتمر ٗ، سمسمة المؤتمرات والندوات، دور األوقاف في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطةالصالحات، سامي، : ينظر (ٕٗ)
 .ٗٔم، صٕٓٔٓدبي الدولي لألوقاف، 

 عشر، الخامس اإلنسانية، المجمد والدراسات لمبحوث الزرقاء ، مجمةفمعايير جودة استثمار أموال الوقخريس، إبراىيم محمد،  (ٖٗ)
 دراسة فقيية، ي:دور الوقف في دعم البحث العمم: العمراني، عبداهلل بن محمد، ينظر. و ٕٜٔ، صمٕ٘ٔٓ األول العدد
 امعة اإلمام محمد بن سعودمنتدى المشاركة المجتمعية في مجال البحث العممي في المممكة العربية السعودية، المنعقد في ج في

 .ٖٛٔ-٘ٙٔاإلسالمية، ص
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 ىا.ٕ٘ٗٔ( لمجمع الفقو اإلسالمي الدولي، الدورة الخامسة عشرة ٓٗٔ: قرار رقم )ينظر (ٗٗ)
 .ٖٔىا، صٕٗٗٔ، بحث مقدم لمدورة الخامسة عشرة لمجمع الفقو اإلسالمي الدولي، استثمار أموال الوقف( العياشي فداد، ٘ٗ)
 /www.darelmashora.com ،لضوابط الشرعية والمعايير اإلسالمية لستثمار األموال وتقويم المشروعاتاشحاتو، حسين،  (ٙٗ)

download.ashx?docid=1825.  مجمة أوقاف، العدد استثمار أموال الوقفشحاتو، حسين،  :أيضاً  ينظرو ،ٙ ،
 مٕٗٓٓىا، ٕ٘ٗٔ

 .٘ٛٔص، وقفالوجيز في اقتصاديات الزكاة والالسبياني، عبد الجبار،  (ٚٗ)
-ىإٖٗٔ، ٔمحمد مراعي، ط :، مؤسسة الرسالة ناشرون، تحقيقالموافقاتالشاطبي، أبي إسحاق إبراىيم بن موسى المخمي،  (ٛٗ)

 . ٕٖٗ-ٖٕٚ، صٕم، جٕٔٔٓ
 .ٜ٘ٔ، صمرجع سابقخريس، إبراىيم محمد،  (ٜٗ)
 .ٜٚمجمة أوقاف، مرجع سابق، صاستثمار أموال الوقف، شحاتو، حسين،  (ٓ٘)
، مجمة جامعة الممك عبد العزيز، دور المؤسسة الوقفية في تنمية المجتمعات اإلسالمية المعاصرةصالحات، سامي، ال (ٔ٘)

 .ٚٔ-ٙٔم، صٕ٘ٓٓ-ىإٙٗٔ
الصندوق الوقفي: عبارة عن تجميع أموال نقدية و  .٘ٛٔص، الوجيز في اقتصاديات الزكاة والوقفالسبياني، عبد الجبار،  (ٕ٘)

المؤسسات عن طريق التبرع، الستثمار ىذه األموال، ثم إنفاق ريعيا أو غمتيا عمى مصمحة  من عدد من األشخاص، أو
عامة تحقق النفع لألفراد، والمجتمع، بيدف إحياء سنة الوقف، ويتم تكوين إدارة ليذا الصندوق تعمل عمى رعايتو والحفاظ 

الصناديق الوقفية : الزحيمي، محمد، ينظر مرسومة.عميو، واإلشراف عمى استثمار األصول، وتوزيع األرباح بحسب الخطة ال
 . ٕٖٗ-ٖٔٗ، صٔالعممية لممؤتمر الثاني لألوقاف، السعودية، جامعة أم القرى، المحور األول، ج، البحوث المعاصرة

 .شحاتو، حسين، مرجع سابق (ٖ٘)
 .ٕ٘م، صٕٓٓٓالشارقة،  جامعةاإلسالمية،  والدراسات الشريعة ، كميةالستثمار المعاصر لموقفالزحيمي، محمد،  (ٗ٘)
 .ٕٛ، مرجع سابق، صاستثمار أموال الوقفشحاتو، حسين،  (٘٘)
-ٜٜٔص، اقتصاديات الزكاة والوقفالسبياني، عبد الجبار،  :حول صيغ االستثمار الوقفي وآلياتو القديمة والحديثة ينظر (ٙ٘)

ات المالية اإلسالمية، الرابع عشر، كمية الشريعة ، مؤتمر المؤسسصكوك الستثمار الشرعية: الشايجي، وليد، ينظرو  .ٜٕٓ
 .ٜٖٜ-ٜٚٓوالقانون، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، المجمد الثالث، ص

 .ٜٗٔ، مرجع سابق، صأثر الوقف في المجتمع األردني المعاصرالعمري، محمد،  (ٚ٘)
      ىذه األموال لذا يجب إعادة النظر في وقف ؛مخاطرةأموال الوقف ىنا رأس مال مضاربة يعرضيا لم دَّ أن ع بعضيمقد يعتقد، 

إال أن رأس مال المضاربة المشتركة يضمن فييا رأس مال المضاربة عمى أساس التكافل االجتماعي بين المستثمرين، فينشأ 
 يد من التفصيللمواجية مخاطرة االستثمار. لمز  ؛صندوق تأمين تعاوني إسالمي يقوم عمى أساس اقتطاع جزء من أرباح المضاربة

 .ٖٔ٘، صٙاألردن، ط  –عمان : شبير، محمد عثمان، المعامالت المالية المعاصرة في الفقو اإلسالمي، دار النفائس، ينظر
 .ٚٛ-ٙٛ، صمٕٗٔٓ، ٔمطبعة حالوة، ط ،ربدإالوجيز في المصارف اإلسالمية، السبياني، عبد الجبار،  (ٛ٘)
 .ٛٛ-ٚٛبق، ص، مرجع ساالوجيز في المصارفالسبياني،  (ٜ٘)
م. ٜٜٜٔ-ىأٜٗٔ، مجمة الشريعة والقانون، العدد الثاني عشر، وقف النقود في الفقو اإلسالميأبو ليل، محمود أحمد،  (ٓٙ)

 .ٓٗ-ٜٖص
، بحث مقدم لمدورة الخامسة استثمار أموال الوقفالعياشي، فداد،  :حول صيغ االستثمار الوقفي وآلياتو القديمة والحديثة ينظر (ٔٙ)

، والوقفاقتصاديات الزكاة : السبياني، عبد الجبار، ينظر. و ٖٔىا، صٕٗٗٔمجمع الفقو اإلسالمي الدولي، عشرة ل
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، مؤتمر المؤسسات المالية اإلسالمية، الرابع عشر، صكوك الستثمار الشرعية: الشايجي، وليد، ينظرو  .ٜٕٓ-ٜٜٔص
 .ٜٖٜ-ٜٚٓمد الثالث، صكمية الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، المج

، دار الفكر لمنشر والتوزيع، عمان، السمم والمضاربة من عوامل التيسير في الشريعة اإلسالميةالقضاة، زكريا محمد الفالح،  (ٕٙ)
 . ٖٗٗم، صٜٗٛٔ، ٔط

      مع  نسجاماً ارورة، و ألنو مبني عمى أساس أن الحاجة العامة تنزل منزلة الض ؛الوعد ممزما في ىذه المعاممة عدَّ مع ضرورة
مجمة مجمع الفقو اإلسالمي، العدد  :ينظرطبيعة الوقف التأبيدية، وضرورة استثماره وصرف عوائده إلى الجيات المستحقة. 

 التجاىات المعاصرة في تطوير: السعد والعمري، أيضاً  ينظرو  .ٕ٘ٙٔ، صٕٛٓٓ، صٖم، جٜٛٛٔ-ىا ٛٓٗٔ(، ٗ)
 .ٖٕٚ، مرجع سابق، صالستثمار الوقفي

 . ٜٔ، صالمرجع السابقالسعد والعمري،  (ٖٙ)
 ، دار الفكر،رد المحتار عمى الدر المختارىا(، ٕٕ٘ٔ ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي، )ت (ٗٙ)

 .ٕٕ٘، ص٘م، جٕٜٜٔ-ىإٔٗٔ، ٕبيروت، ط
 . ٜٙ، صالمرجع السابقالسعد والعمري،  (٘ٙ)
 . المرجع السابق نفسو (ٙٙ)
، دار الكتب العممية، بدائع الصنائع في ترتيب الصنائعىا(، ٚٛ٘ تالكاساني، عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد، ) (ٚٙ)

 .ٕٕٕ، ص٘م، جٜٙٛٔ-ىاٙٓٗٔ، ٕط
خمة مقدمة مدا، غير تقميدية مقترحاة لتماويال التناماية المحماية التاماويال باالاوقاف: بدائاالمرغاد، الخضر ومنصوري، كمال،  (ٛٙ)

 .مٕٙٓٓلمممتقى الدولي حول: تمويل التنمية االقتصادية جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
 .ٗٙٔوصٕٙٔ، صمٕٕٔٓ، ٕ، دار وائل لمنشر والتوزيع، طإدارة المصارف اإلسالميةعريقات، حربي، وعقل سعيد،  (ٜٙ)
 /http://www.riyadhalelm.com/researches، ٔٔص ،والحديثة القديمة وطرقو الوقف استثمارالدين،  محيي داغي، عمي القرة (ٓٚ)

8/159_waqf_qorahdagi.doc. 
 .ٗٔالزحيمي، محمد، ص (ٔٚ)

 نب الميصحاوأ للتأىيامج ارب ليوتمل خال نمقتصادية لالتنمية اىا في ودورقفية ولك اولصكانقاسي، محمد إبراىيم،  (ٕٚ)
  http: //conference.qfis.edu.qa/app/media/340، عمى الرابط: ٕٔ، جامعة العموم اإلسالمية الماليزية، ماليزيا، صوالحرف

، ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسالمية، األيوفي، ٕ٘ٔٓ، الشرعية النص الكامل لممعايير الشرعيةالمعايير  (ٖٚ)
 .مٕ٘ٔٓالبحرين، 

 .ٚٛٔ-ٕٛٔ، صالوجيز في اقتصاديات الزكاة والوقفسبياني، ال (ٗٚ)
 .ٕٚٔ، صمٕٛٓٓ، ٕ، دار وائل لمنشر، طأساسيات العمل المصرفي اإلسالميصوان، محمود حسن،  (٘ٚ)
العمري، محمد،  :أيضاً  ينظرو  .ٙ، صٜٕٓٓ/ٚ/ٗٔوقائع وتوصيات ورشة عمل حول الوقف والتنمية المستدامة في األردن، ( ٙٚ)

 (.(IUCN)الطبيعة  لحماية الدولي االتحاد إلى مقدمة تطبيقية )حالة لتنمية المستدامةالوقف وا

http://www.riyadhalelm.com/researches/

