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.الرؤى الشرعية النظامية لتحويل مشاريع الوقف احلالية إىل جهات ماحنة:   
  

  

  عنوان البحث

  إحياء فكر الواقف 
  ) ايلامل –اإلداري  -اإلبداعي  (

إحياء ملؤسسات األوقاف املاحنة
ٌ

  
  

  إعداد
  مسري أسعد الشاعر. د

  حماضر يف جامعتي األوزاعي واليسوعية
  متخصص يف إدارة األموال والرقابة الشرعية
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  ملخص البحث
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني حممد وعلى آله وصـحبه              

  :الغر امليامني، أما بعد

الوقف من مسات اتمع اإلسالمي ومن أبرز نظمه يف حتقيق التنميـة االجتماعيـة               يعد
واالقتصادية، ولقد اهتم به الفقهاء ووضعوا له األحكام اليت تضبط معامالته دف احملافظة علـى               
أمواله وتنميتها واستمرارية تقدمي منافعها إىل املستفيدين وفقاً ملقاصد الواقف الـواردة يف حجـة               

  .قفالو

وقد اختذ البحث من فكر الواقف مدخالً إلعادة الوقف إىل سابق عهده، حيث دخـل               
الوقف سابقاً يف مناطق مل تدخلها الدولة وأحجم عنها القطاع اخلاص، لـذلك أمسـاه بعـض                 

  .االقتصاديني القطاع الثالث، أو القطاع األهلي

لذي أصبح يف مجيع بـالد      وا... فهو القطاع الثالث املكمل للقطاعني احلكومي واخلاص      
. العامل اآلن قطاعاً أساسياً يف دفع مسرية تقدم اتمعات، ويف إحداث التوازن يف عملية التنميـة               

وباالستقرار املايل، األمر   . وتتميز مؤسسة الوقف بالثبات االستراتيجي ألغراضه احملددة منذ نشأته        
كمـا إن    . متويل الربامج اخلدمة والتنموية    الذي ميكِّن املخططني من االعتماد عليه كمصدر لتعزيز       
، وقد أدى   بني املبادرات احلكومية واألهلية   الوقف كان الصيغة الرئيسية إلجياد التفاعل والتكامل        

الوقـف   فضالً عن أن     .إىل ترشيد اإلنفاق العام، وختفيف األعباء عن كاهل امليزانية العامة بالدولة          
 لعدد من جماالت التنمية االجتماعية، فهو قوة مالية متجـددة           ايلاالستقرار امل يوفِّر حداً أدىن من     

ومتنامية تدعم االقتصاد الوطين، وتعاون يف توفري املناخ املالئم لتطوير نظـام املاليـة العامـة يف                 
  .اإلسالم

وقد عرض البحث للجوانب الفقهية الضرورية كتعريف الوقـف وأحكـام اإلبـدال             
بحث وصوالً إىل انتهاج اإلستراتيجية التنموية اإلبداعية الـيت تليـق           واإلستبدال، اخلادمة لفكرة ال   
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فقـد دعـت    . فنحن إضافة إىل ما تفرضه العوملة من تقليص لدور الدولة االقتـصادي           . بالوقف
الضرورة واحلاجة إىل إحياء دور الوقف يف اتمع اإلسالمي من جديد، وذلـك باالجتـهاد يف                

تثمار أموال الوقف وتثمريها، علماً بأن نظام الوقف يف أساسه          استحداث بدائل وآفاق جديدة الس    
  .قابلٌ للتطور، فكل فقه الوقف من حيث تفصيالته وتشعباته هو فقه اجتهادي

وقد كان الوقف الوسيلة الرئيسية يف بناء وتشييد كل ما أدى إىل تطـوير احتياجـات                
ديل لإلنفاق الرمسي للدولة الذي تعتمـد       الناس يف اتمعات اإلسالمية ودعمها، وأنه كان ميثل الب        

وسيعود بإذن اهللا إىل أعظم مما كان، فقط إذا تعرفنا على مـا             . عليه حياة الناس يف العصر احلديث     
  . نريده حقاً، ورمسنا اآللية السليمة واعتمدنا الوسائل التقنية املستحدثة طريقاً لذلك

  :وقد انقسمت إىل جمموعتنيوقد اقترحنا يف املبحث السادس الوسائل املمكنة، 

 تدخل فيما تعوزه البنية التحتية األرضية، وزيادة عليه اقتحام جماالت قـصرت             : األوىل
وهذا ما نظنه الدور    . الدولة عن النهوض ا على وجهها السليم، ومل يتجرأ عليها القطاع اخلاص           

ية احلديثة املتـوافر يف دراسـة       الطبيعي للوقف، وال ندعو إليه إال بعد استنفاذ كافة الوسائل العلم          
  .جدوى املشروعات وعلى أعلى مستوى تقين

 كانت مقترح فضائي أصبح اليوم ممكناً ليوفر علينا الكثري من املال والوقـت يف        :والثانية
، وقبل أن حنـصي      إىل سنة الوقف   اللحاق بركب احلضارة الالئق بنا كمسلمني هداهم نبيهم         

  .   نوات الضوئيةالفروق بيننا واآلخر بالس

قد أثبت الواقع املعاصر، والدراسات اجلادة علمياً واقتصادياً أن األوقاف باسـتثمارها            
الصحيح، والوالية املخلصة احلكيمة حتقق لألمة دميومة متويل مؤسساا  يف اـال االجتمـاعي               

ان متويلـها   واحلاجيات، والتحسينات، وضم  مبا حيقق الضروريات    واملعيشي، والعلمي، والصحي    
حىت يف الزمن الصعب ، واهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل ، وصلى اهللا وسلم على املبعـوث                  

  .  رمحة للعاملني وعلى آله و صحابته والتابعني 
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  مقدمة
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني حممد وعلى آله وصـحبه   

  : الغر امليامني، أما بعد

 الوقف اإلسالمي، بنوعيه العام واخلاص، هو مؤسسة إسالمية نشأت وتطـورت يف             إن
ظل احلضارة اإلسالمية، وقد أدت هذه املؤسسة دورها كامالً فيما مضى يف اتمع اإلسـالمي،               
حيث اعتمدت األجيال السالفة على األوقاف يف تدعيم خمتلف نواحي احلياة االجتماعية، مما جعل              

وقد عرفت األوقاف عرب    . ضالً كبرياً وأمهية عظمى يف تاريخ اإلسالم واملسلمني       ملؤسسة الوقف ف  
العصور اإلسالمية، منواً وتنوعاً واتساعاً، حيث مل تقتصر األوقاف على العناية بفئـات اتمـع               

  .فحسب، بل تعدا إىل العناية بكل ما يعتمد عليه الناس يف معيشتهمالضعيفة 

مية فضلٌ يف إنشاء الوقف وتطوره، فما أحوجنـا، يف هـذا            وإذا كان للحضارة اإلسال   
العصر، إىل إحياء هذا النظام من نظم احلضارة اإلسالمية وحتديث أساليبه وجماالته، مواكبة للقرن              
احلادي والعشرين، عصر التنافس والتسابق يف ابتكار الوسائل واآلليات االقتصادية والتنموية خلدمة            

  .(1)اتمع اإلنساين

 من أهم مفردات الفقه اإلسالمي، به تستنار طرق استثماره، وبه يرشـد             فقه الوقف إن  
إىل حسن استغالله، وقد كان سلفنا األوائل ضاربني بأسهم السبق يف مفردات فقه الوقف، إيقافاً               

 خمتلف أبواب اخلري وطرقه، فما من سبيل بر إال كانت         فأوقفوا أوقافاً كثرية، يف     ... ومناءاً وصرفاً 
فالعاِلم لديه الكفاية الكافيـة،      .واحة الوقف  فيه أياد بيضاء فكان اتمع اإلسالمي يعيش يف          هلم

وهكـذا بقيـة    ... والطاِلب لديه الغناء، سكناً ونفقة وكتباً، واملريض جيد الدواء، وجيد املـأوى           
ـ        األصناف، كل ذلك من خريات األوقاف،        ان وما زال العامل اإلسالمي كذلك حىت هدرت أعي

                                                 
 "تطوير أساليب العمل وحتليل نتائج بعض الدراسات احلديثة"نظام الوقف اإلسالمي أمحد ، .  أبو زيد، د (1) 

 .٧م، ص ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١منشورات إيسيكو 
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فعمت عندئذ احلاجة وتفشت    ... الوقف واستحوذ عليها من مل خيف اهللا تعاىل فيها وال يف أهلها           
يف الناس املسكنة، وملا استفاق الناس، من غفلتهم، فِطنوا إىل سر مظاهر مثل هـذه احلاجـات،                 

، وعدم القيام حبق رعايته، فكان السعي مـن جديـد           فعلموا أن سبب ذلك إمهال سنة الوقف      
  . )١(دة دوره يف اتمع املسلم كأحسن ما يكون كثرة ومناءاً وصرفاً ونفعاًإلعا

وقد بذلت جهود كبرية، وما زالت اجلهود تتواىل، وتتسع يف ضوء فقه اإلسالم وحكمة              
  .العلماء األعالم، وما هذا املؤمتر واألحباث املقدمة فيه، إال خري شاهد على ذلك

ظر إىل أمهية فكر الواقف اإلبداعي فضالً عن اإلميـاين          وقد أسهمت ذا البحث الفتاً الن     
مستهدفني . واإلداري واملايل، لنذكِّر بأمهية التوعية مبثل هذا الفكر ولنعيد دورة الرواج إىل الوقف            

إعادة وظيفة الوقف األساسية كمؤسسة وقفية متويلية، ماحنة، مستوعبة جلانب غـري قليـل مـن                
 املوىل أن يكون نافعاً ومعيناً على اختاذ قرارات صائبة تدي ـا          سائالً. مشاكل اتمع اإلسالمي  

  .األمة، وتستنري ا آراء املهتمني

 تنبع أمهية هذه الدراسة من أا تطرح فكراً استراتيجياً ال بـد             :أهمية الدراسة  
حىت حتـسن اختيـار خطـوات    " منه لتحويل األوقاف إىل مؤسسات ماحنة، عمالً بقول البعض        

  ".ضر فكر مبا تريده يف املستقبلاحلا

   :مشكلة الدراسة
 ضعف اإلنفاق العام واخلاص على البحث والتطوير يف الدول اإلسالمية والعربيـة             -١

  . منها بشكل خاص

 االعتقاد اخلاطئ جلمهور الواقفني، أو مؤسسة األوقاف بأنه ليس من شأن الوقـف              -٢
  . التنمية والتحول اجلوهري يف مستقبل جمتمعاتنا

                                                 
، حبث بعنوان االستثمار يف الوقف ويف غالتـه وريعـه          اإلمارات،   –أمحد عبد العزيز، مفيت ديب      .داد، د احل) 1(

  .٥-٣ سلطنة عمان، ص –منظمة املؤمتر اإلسالمي، الدورة اخلامسة عشرة، مسقط 
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 ندرة التمويل املقدم من مؤسسات األوقاف للربامج واألنشطة اليت تساهم يف تنمية             -٣
  .القدرات التكنولوجية

 توجه مؤسسات األوقاف إىل الدعم واملنح يف بعض جوانـب تنميـة القـدرات               -٤
 دون االستثمار يف مشاريع تكنولوجية هدفها إجيـاد بيئـة لإلبـداع             – إن وجد    –التكنولوجية  

  .ولوجيالتكن

  : يهدف الباحث من خالل الدراسة إىل ما يلي:أهداف الدراسة

  . التعريف بقدارات األوقاف كمؤسسة متويلية مستمرة مستقرة-١

  ). أرضية وفضائية إن صح القول–حتتية (ة أساسية وي اقتراح مشاريع بني-٢

  .تمعاوايةً ألصول الوقفية من جهة، واملوقوف عليهم من جهة أخرى، ا تنمية -٣

  :  تناقش هذه الدراسة كل من:منهجية الدراسة

  .الواقف) شروط وأهداف( فكر -١

  . فكرة الوقف كمؤسسة متويلية-٢

  .  الفرص البديلة للكثري من األوقاف الضائعة أو غري املستغلة-٣

توزعت الدراسة على مقدمة تبني أمهية الوقف كمؤسسة حاضنة          :خطة الدراسة 
  . اإلنسانية، ومباحث ستة وخامتة ذيلت بتوصياتللكثري من املتطلبات
  .الوقف وتطوره: املبحث األول
  .فكر الواقف: املبحث الثاين
  .اإلبدال واالستبدال: املبحث الثالث
  .ضرورة التنمية: املبحث الرابع
  .االستثمار الوقفي: املبحث اخلامس
  .يالتفكري االستراتيج: املبحث السادس
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  املبحث األول
  ورهالوقف وتط

من نعم اهللا على العباد أن هيأ هلم سبل اخلري املختلفة، يتسابقون فيها لنيـل الـدرجات     
  . فتعم الفائدة الدنيوية لغريهم من أبناء جنسهمالعال

ولقد اختلفت نظرة الناس إىل طبيعة عالقة الفرد بالدولة ومهام احلكومة، ففي العـصور              
امة يف اقتصاديات الدولة اإلسالمية، حيمل عنها عبئـاً         اإلسالمية األوىل كان الوقف ميثل ركيزة ه      

  .اقتصادياً كبرياً، قد ال تستطيع لوحدها مواجهته

سهم سالطني وملوك العامل اإلسالمي، وأصحاب املال والثراء فيه مبا جتـود بـه              أوقد  
ار، بل   هذه األموال يف بناء املدارس واألربطة واملساجد والطرق واحملطات واآلب          اأنفسهم، ووظفو 

  . على هذه املنشآت األوقاف الكثرية لضمان استمراريتها وعطائها وصيانتهااوقفوأو

غري أننا يف عصورنا املتأخرة، واختالف مفاهيم الناس والتحوالت السياسية واالقتصادية           
واالجتماعية اليت أصابت العامل، أصبح اتمع حيمل احلكومة مهمة القيام ذا العـبء، وحتمـل               

  .ؤولية كاملة يف تيسري كل املرافق املرتبطة مبصاحل الناس بل ورعايتها واإلنفاق عليهااملس

والوقف أحد األنظمة املالية اإلسالمية املتعددة اليت دف إىل تقوية الروابط االجتماعية            
بني أفراد اتمع، فقد مشلت آثاره جوانب احلياة املختلفـة، االجتماعيـة والدينيـة والثقافيـة                

القتصادية؛ ومبعىن آخر أسهم نظام الوقف يف تاريخ احلضارة اإلسـالمية بـصفة عامـة، بـل           وا
واكتسب أمهية خاصة ملا لعبه من دور بارز وفعال يف استمرار العديـد مـن جوانـب احليـاة                   

  .االجتماعية والعلمية يف اتمع اإلسالمي
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  ):نبذة تاريخية(نشأة الوقف وتطوره 
لى اختالف أديام وأجناسهم أشكاالً من املعامالت الطوعية        عرف الناس منذ القدم، ع    

اليت ال خترج يف طبيعتها وصورها عن طبيعة الوقف، وذلك يف شكل عقارات حتبس لتكون أماكن                
للعبادة، أو لتكون منافعها وقفاً على تلك األماكن، فكان ذلك معروفاً عند املصريني القدماء وعند               

  .)١ (الرومان واإلغريق وغريهم

  :اتساع أغراض الوقف في اإلسالم
مل حيبس أهـل    : "مل يكن الوقف معروفاً لدى العرب قبل اإلسالم، قال اإلمام الشافعي          

وملا جاء اإلسالم شرع الوقف ووسع دائرته، فلم جيعله         . )٢ (" فيما علمته داراً وال أرضاً     –اجلاهلية  
ن أنواع الصدقات والتربعات اليت ترصـد       مقصوراً على املعابد واملناسك بل وسعه ليشمل كثرياً م        

ألغراض دينية واجتماعية وعلمية واقتصادية، فكانت األوقاف على املساجد وما يتعلّق بـصيانتها             
ووظائفها، وعلى املدارس ودور التعليم واملكتبات والزوايا، والعلماء وطالب العلم، وعلى الفقراء            

فيات والصيدليات، ودور الرعايـة االجتماعيـة       واحملتاجني، واتسعت أكثر فأكثر فشملت املستش     
وتزويج احملتاجني من الفتيان والفتيات، وإجراء األار وحفر اآلبار، وإقامة الربط واحلصون وإجياد             
السالح والعتاد حلماية دار اإلسالم والدفاع عن مواطنيها، وتقدمي املال الفتداء األسرى وحتريـر              

فضل كبري وتأثري محيد يف بناء احلـضارة اإلسـالمية وإرسـاء            وذا التوسع كان للوقف     . العبيد
  .أسسها على التكامل والتضامن والتعاون والتآخي

                                                 
د حممد عب. والكبيسي، د. ٥م، ص ١٩٧١، ٢، دار الفكر العريب، طحماضرات يف الوقفأبو زهرة، حممد، ) 1(

، ص ١، جم١٩٧٧-هـ ١٣٩٧ ط،. د مطبعة اإلرشاد، بغداد،أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية،اهللا، 
٣٢-٣١.  

 ، دار املعرفة، بـريوت،    األم،  )٢٠٤-١٥٠(ذهبالشافعي، اإلمام حممد ابن ادريس أبو عبد اهللا، صاحب امل         ) 2(
  .٢٧٥، ص ٣ج، هـ١٣٩٣ ،٢ط



 

٩

  :أول وقف في اإلسالم
 حني قدومـه إىل املدينـة       أول وقف يف اإلسالم هو مسجد قباء الذي أسسه النيب           

  .ملقام باملدينة بعد أن استقر به امث املسجد النبوي الذي بناه . مهاجراً

وأول وقف خريي عِرف يف اإلسالم هو وقف سبع بساتني باملدينة كانت لرجل يهودي              
، حني عزم على القتال مع املسلمني يف غزوة أحـد، قـال يف              امسه خمريق، أوصى ا إىل النيب       

  يضعها حيث أراه اهللا، فقتل، وحاز الـنيب          – أي قتلت، فأموايل حملمد      –إن أصبت   : "وصيته
  .)١ (ساتني السبعة، فتصدق ا، أي حبسهاتلك الب

، وقيل هو ثاين وقف يف اإلسـالم ففـي          ومن تلك األمثلة وقف عمر بن اخلطاب        
أصبت ماالً خبيرب مل أصب     : يا رسول اهللا  :  وقال احلديث أنه أصاب أرضاً خبيرب، فجاء إىل النيب         

فتصدق " ست أصلها وتصدقت ا   حبإن شئت   : "قط ماالً هو أنفس عندي منه، فِبم تأمرين؟ فقال        
يف الفقـراء   ) أي منافعها ومثارهـا   ( على أن ال تباع وال توهب وال تورث، وتكون           ا عمر   

وذوي القرىب والرقاب ويف سبيل اهللا والضيف وابن السبيل، وال جناح على من وليها أن يأكـل                 
  .أوجه الرب واخلريمث تتابعت األوقاف بعد ذلك يف . )٢(منها باملعروف ويطعم غري متمول

ويف العصر األموي حدث تطور كبري يف إدارة األوقاف، فبعد أن كان الواقفون يقومون              
بأنفسهم على أوقافهم ويشرفون على رعايتها وإدارا، قامت الدولة األموية بإنشاء هيئات خاصة             

  .)٣ (لإلشراف عليها، وأحدثت ديواناً مستقالً لتسجيلها

                                                 
والطرابلسي، . ٢٠٩، ص ٣ت، ج.ط، د.الكتب العلمية، بريوت، د، دار إحكام األحكامابن دقيق العيد، ) 1(

  .١٠-٩ت، ص .ط، د.، دار الرائد العريب، بريوت، داإلسعاف يف أحكام األوقافإبراهيم أبو بكر، 
  ). ٢٣٩٦؛ ج ٣٦٠٦-٣٦٠١؛ س١٣٧٥؛ ت٢٨٧٨؛ و١٦٣٢؛ م ٢٧٧٢، ٢٧٣٧خ (رواه اجلماعة) 2(
، ١م، ج١٩٨٠ط، .د النهضة العربية، القاهرة، ، دارماعية يف مصراألوقاف واحلياة االجتاألمني، حممد، ) 3(
  .٤٩ص



 

١٠

   :حقيقة الوقف

 هو احلبس واملنع، وهو مصدر وقف الثالثي، يقـال وقفـت الـدار، أي               :لغةالوقف  
وقف من باب إطالق املصدر     : حبستها، وال يقال أوقفتها، ألا لغة رديئة، ويقال للشيء املوقوف         

  .)١(وإرادة اسم املفعول

 هو حبس العني والتصدق باملنفعة، مبعىن حبس األصل من أن يكون مملوكاً             :ويف الشرع 
 من الناس، فال يباع وال يشترى وال يوهب وال يورث؛ بل تصرف منفعته وريعه يف أوجـه                  ألحد

  .)٢(اخلري املتعددة؛ اليت قد حيددها املوقف أو قد يطلقها

  :مشروعية الوقف
لَن : تستند مشروعية الوقف إىل الكتاب والسنة واإلمجاع، أما الكتاب فمن قوله تعاىل           

   ى تتح الُوا الِْبرنونَ  تِحبا تِفقُوا ِممن]  وقد بادر بعض الصحابة إىل التصدق بأحـب        . ]٩٢آل عمران
  .أمواله إليه، عند نزول هذه اآلية

مـا رواه   :وأما السنة النبوية فقد وردت أحاديث كثرية تدل على مشروعية الوقف منها   
صدقة جارية أو علم    : ثإذا مات ابن آدم انقطع عمله إالّ من ثال        : ، قال  أن النيب    أبو هريرة   

ويعطي امتداداً معىن الصدقة اجلارية مبا ورد يف سنن ابن ماجه،           . )٣("ينتفع به أو ولد صاحل يدعو له      
علماً علَّمه ونشره، وولداً صاحلاً     : إن مما يلحق املؤمن من عمله وحسناته بعد موته         "يقول النيب   

                                                 
، ١ط، دار صـادر، بـريوت،   لسان العـرب ، )٧١١-٦٣٠(ابن منظور، حممد بن مكرم األفريقي املصري  ) 1(
  . للجوهريالصحاحللزبيدي، تاج العروس مادة وقف، و .ت٠د
 ،١ط،  ١٤٠٥، دار الفكر، بـريوت،      املغين،  )٦٢٠-٥٤١(ابن قدامة، عبد اهللا بن أمحد املقدسي أبو حممد         )٢(
  .١٨٥، ص٦ج
، شرح النووي على صحيح مسلم    ،  )٦٧٦-٦٣١( النووي، أبو زكريا حميي الدين حيي بن شرف بن مري         ) 3(

  ).١٣٧٦(والترمذي). ١٦٣١( كتاب الوصية، رقم ،٢ط، هـ١٣٩٢دار إحياء التراث العريب، بريوت، 



 

١١

البن السبيل بناه، أو راً أجراه أو صدقة أخرجها         تركه، ومصحفاً ورثه، أو مسجداً بناه، أو بيتاً         
  .)١("من ماله يف صحته وحياته يلحقه بعد موته

  .وأما اإلمجاع فيدل عليه إمجاع الصحابة والتابعني ومن بعدهم إىل يومنا هذا

  :(2) حكمة مشروعيته
تلبيـة  أما احلكمة من مشروعيته فهي، بعبارة جمملة، إجياد موارد مالية ثابتـة ودائمـة ل    

حاجات اتمع الدينية والتربوية والغذائية واالقتصادية والصحية واألمنية، ولتقوية شبكة العالقات           
االجتماعية، وترسيخ قيم التضامن والتكافل، واإلحساس باألخوة واحملبة بـني طبقـات اتمـع              

 يف العهدين النبـوي     وإذا أمعنا النظر يف صور الوقف اليت متت       . وأبنائه، كل ذلك لنيل مرضاة اهللا     
  : ومراميه اإلنسانية واالجتماعية على النحو اآليتمقاصد الوقفوالراشدي أمكن أن نتبين جلياً 

  .كوقف أيب طلحة خنيله. حتقيق األمن الغذائي للمجتمع املسلم) أ

إعداد القوة والوسائل الضرورية جلعل األمة قادرة على محاية نفسها والدفاع عن ) ب
  .كوقف خالد بن الوليد أدرعه وسالحه. ادينها وعقيد

  .نشر الدعوة إىل اهللا وإقامة شعائر الدين وتعليم أبناء املسلمني، كوقف املساجد) ج

  .توفري السكن ألفراد اتمع، كوقف الصحابة لدور الضيف وابن السبيل وغريها) د

  .نشر روح التعاون والتكافل والتآخي) هـ

                                                 
دار الفكر، بـريوت،   ) ٢٤٢(،  سنن ابن ماجة  ،  )٢٧٥-٢٠٧( عبد اهللا القزويين   ابن ماجة، حممد بن يزيد أبو      )1(
  .ت، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي٠ط، د٠د

 .١٦، ص نظام الوقف اإلسالميأمحد، . أبو زيد، د  (2)
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ته لتمويل حاجات اتمع، وإمداد املصاحل العامة إجياد مصادر مستقرة ثاب) و
وذلك ألن املوارد اليت . واملؤسسات االجتماعية مبا يلزمها من وسائل لالستمرار يف أداء رسالتها

قد تأيت من الزكاة أو اهلبات ليست مستقرة، أما الوقف فإن أصوله وأعيانه تبقى أبداً، إالّ يف 
  .قطعحاالت خاصة، لذلك فمنافعه ال تن

 جرت عادة الفقهاء أن يتحدثوا بالتفصيل عن أركـان الوقـف        :(1)فقه الوقف  
وشروطه وأنواعه، ونشرت يف العصر احلاضر حبوث فقهية وافية عرضت هلذه املـسائل بتوسـع،               
وفصلت آراء الفقهاء فيها، لذا سأقتصر هنا على التذكري بأن النـاظر يف اجتـهادات الفقهـاء                  

، وأن  ثالثة أسس كـربى   سائل، خيلص إىل أن فقه الوقف مبين يف جممله على           والباحثني يف هذه امل   
هذه األسس أوجدت نوعاً من احلماية الشرعية ألموال الوقف ومؤسساته من أطماع الطـامعني،              

  :وهي

 وعن هذا االحترام أو اإللتزام نشأت القاعدة الفقهية         : احترام شرط الواقف وإرادته    -أ
يعين أنه ال جيوز تغيريه أو انتهاكه، وبإقرار هذه القاعدة          " ِقِف كَنص الشاِرعِ  شرطُ الوا "اليت تقول   

توافرت لألوقاف ومؤسساا، على مر العصور، محاية قوية أسهمت يف ضمان بقائها واسـتمرار              
  .عطائها

 قرر الفقهاء أن الوالية العامـة علـى         : اختصاص القضاء بالوالية على األوقاف     -ب
من اختصاص القضاء، وحده، ألنه أكثر اجلهات استقالل وقدرة على منع الظلـم             األوقاف هي   

وظلت األوقاف حتت هذه الوالية املستقلة إىل بدايات العصر احلـديث،   . وانتهاك املصاحل الشرعية  
فبدأ إخراجها تدرجيياً من والية القضاء يف سياق حتوالت حدثت يف جمايل التشريع والقـضاء ويف                

وأدت تلك التحوالت إىل تراجع فقـه الوقـف         . ؤسسات وإدارات الدولة احلديثة   إطار تنظيم م  
  .واحنسار دوره يف التنمية االجتماعية، وإىل إدماجه يف اجلهاز اإلداري الرمسي

                                                 
  .١٨-١٧، ص نظام الوقف اإلسالميأمحد، . أبو زيد، د (1) 



 

١٣

يستفاد من أحكام الفقه وتفريعاتـه يف       :  معاملة الوقف على أنه شخص اعتباري      -ج
 أن الوقف يعترب حمالً لتحمل االلتزامات مـىت         –مجيع املذاهب الفقهية مع وجود بعض اإلختالف        

  .انعقد بإرادة صحيحة واستوىف أركانه وشروطه، فتصري له أهلية وذمة مستقلة

ولذلك قرر الفقهاء ثبوت حق التقاضي للوقف نفسه، فيحكَم له ويحكَم عليه، وقرروا             
هاء، جعلوا للوقف شخصية    صحة االستدانة على ذمته من أجل إصالح أعيانه، ومعىن هذا أن الفق           

  .اعتبارية مستقلة باملعىن القانوين املتداول

تلك هي األسس العريضة للوقف ومن فوائدها أا توفر احلماية ألموال الوقف، وتسهل             
  .عمليات استثمارها وتنميتها وتكثري عائداا ومنافعها

العالقـة  ه يؤكد أن    وإذا رجعنا إىل طبيعة الوقف، واألساس الذي يستند إليه نظامه جند          
، كـون   بني مؤسسات الوقف والدولة هي عالقة تآزر وتعاون، وليس عالقة صراع وتنـاحر            

الوقف حيقق مصلحة اجتماعية واقتصادية وثقافية، وفوائده تعود على الكل، اتمع والدولة، وقد             
ره يف تنميـة   بني القطـاع األهلـي ودو  باال املشترك واحليويأمساه بعض الباحثني املعاصرين     

ولقد أدى الوقف دوراً مهماً يف      . االقتصاد الوطين، وبني حتقيق مبدأ التكافل االجتماعي يف اتمع        
  .جماالت متنوعة وعديدة يف حياة اتمعات اإلسالمية

ولذا اعترب الوقف خاصية مالزمة للمجتمع العريب اإلسالمي عرب تارخيه الطويل، وكـان             
ت به حنو النماء والتطور من خالل توفري كل ما يؤدي إىل تكـوين جمتمـع                مبثابة الطاقة اليت دفع   

حضاري، تؤكد على ذلك الشواهد النصية املتناثرة يف كتب التاريخ والسجالت والوثائق اخلاصة             
باألوقاف واملخلفات اآلثارية اليت توضحها مناذج األبنية اليت شيدت لتكون حموراً ألعمال الوقف             

  .املدارس ومكاتب األيتام واألسبلة واآلبار والعيونمن مثل املساجد و

فكل أمناطه كانـت    وارتبط مسار الوقف يف اإلسالم بدرجة رئيسة بالفعل االجتماعي          
 وتيسري احلياة له والتخفيف من معاناته، فهو بذلك سبق التوجه الغريب            موجهة حنو خدمة اإلنسان   

ررة على ثروات األفراد والشركات عنـدما       املعاصر الذي يتركز على تقليص حجم الضرائب املق       
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خيصص جزءاً منها لصاحل اتمع، كما أنه يفوقه إنسانية ألنه ينبع عن عقيدة وإميـان مـصدرمها                 
اإلحساس باآلخر، والشعور بأن املال بغض النظر عن املتوافر منه لدى الفرد، جيب أن يسخر ملـا                 

ف مثمراً يف تارخينا القدمي، إذ تسابقت إىل تطبيقـه    فيه فائدة اتمع عامة، ومن هنا كان ناتج الوق        
فئات اتمع كافة دون حتديد، يشارك فيه احلاكم واألمري والوزير والثـري والعـامل واإلنـسان                
العادي، فكانت احلصيلة هذه الثروة احلضارية اليت ازدهرت مشرقة مشعة بـاخلري، اسـتمرت يف               

بأمره حني ألقى اجلهل بأمهية الوقف ودوره بظالله على         عطائها إىل زمن قريب عندما قلت العناية        
اتمع اإلسالمي، فتراجع االهتمام به، واحنسر التوجه إىل اسـتخدامه وسـيلة للتقـرب إىل اهللا                
سبحانه وتعاىل فظهر كثري من املعضالت املعيقة لرقي اتمع مثل األمية، واملرض، والفقـر، وال               

ف سيكون عامالً أساساً يف الطريق إىل توفري كثري من اجلوانـب            شك يف أن العودة إىل نظام الوق      
  .(1) الرمسي وحدهفاقناإلاملساندة لنهضة شاملة يف اتمعات العربية واإلسالمية ال يعتمد فيه على 

وحتول الوقف إىل ظاهرة تربز روح اجلماعة يف اإلسالم إذ أصبح من املعتاد أن تتـوىل                
واملدارس واملستشفيات والفنادق واحلمامات، وهكذا يرجع الفضل       تنظيم أمور املساجد    "مؤسسة  

إىل األوقاف يف طول حياة املدينة يف اإلسالم من حيث إعمار مرافقها العامة، وصـيانة منـشآا                 
  .)٢("اخلريية

  :(3)مقارنة الوقف مع ما هو عليه في الغرب
استيفاء قف بلغ الذروة يف      أن اجتاه الغرب يف االستفادة من نظام شبيه بالو         على الرغم من  

اإلنساين اخلـالص للخـالق     احلاجات املعيشية عن طريق املؤسسات اخلريية، لكنه مل يبلغ ذروة السمو            

                                                 
، مناذج وتطبيقات من التاريخ اإلسالمي، كتاب الرياض العدد         معالوقف وات الساعايت، حيي حممود بن جنيد،      (1) 
نظـم احلكـم واإلدارة يف الدولـة         والعبادي، أمحد املختار،     .٧-٦، ص    م١٩٩٧ط،  .د) آذار( مارس   -٣٩

  .٢٢م، ص ١٩٩٦ط، . دراسات يف تاريخ احلضارة اإلسالمية العربية، د– اإلسالمية

  .٢٤ ص ،قاف اإلسعاف يف أحكام األوالطرابلسي،) 2(
 - هـ ١٤١٥ رجب ٢١٧، الفيصل، عدد أضواء على الوقف عرب العصورأبو غده، حسني عبد الغين،  (3) 

  .٧٠م، ص ١٩٩٥ يناير –ديسمرب 
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الرازق عز وجل، مثلما بلغت األمة اإلسالمية يف عصر قوا وجمـدها أو يف عـصور ضـعفها                  
ربات اإلنسانية العامة واخلاصة،    واحنطاطها، ذلك ألن الباعث األكرب يف اندفاع غري املسلمني حنو امل          

بينما كان الـدافع    ... هو طلب الشهرة والذكر احلسن، وانتشار الصيت وخلود االسم بني الناس          
األمسى واألول يف أوقاف املسلمني حتقيق طاعة اهللا والتقرب إليه سبحانه مبا هو مشروع ومرضي               

 اخلريية االجتماعيـة، كـثرياً مـا         هو أن الغربيني يف مؤسسام     آخروأمر  ... من قبله عز وجل   
حيصرون االنتفاع يف مواطنيهم من أبناء دولتهم، أو أبناء مدينتهم أو ديانتهم، يف حني أن األوقاف                
اخلريية عند املسلمني كانت تفتح أبواا لكل إنسان بصرف النظر عن جنسيته ولغته وبلده ودينه،               

وا أوقافهم إىل وجوه مـن الـرب والتكافـل           مهم أيضاً وهو أن املسلمني وجه      ثالثوهناك فرق   
  .االجتماعي بل اإلنساين، مبا مل يعرفه الغربيون ومل ميارسوه حىت اليوم

وقد أدرك ابن خلدون دور الوقف يف تطوير اتمع وأعاد إليه السبب يف استمرار العلم               
ـ                وقـد   :الومظاهر احلضارة يف مشرق العامل اإلسالمي، وتراجعه يف مغربه على عهده حـني ق

 وما  كسدت هلذا العهد أسواق العلم باملغرب لتناقص العمران فيه وانقطاع سند العلم والتعليم            
أدري ما فعل اهللا باملشرق والظن به نفاق العلم فيه واتصال التعليم يف العلوم يف سـائر الـصنائع                   

راية من األوقـاف    الضرورية والكمالية لكثرة العمران واحلضارة ووجود اإلعانة لطالب العلم باجل         
  .(1)اليت اتسعت ا أرزاقهم

أنه كان نـشيطاً     األمر املهم يف قضية الوقف اخلريي عند املسلمني          :ميزة الوقف 
، وتصبح هناك حاجة إىل إسهام من ميلك بإتاحة جزء من           يف فترات ومناطق يقل فيها دخل الفرد      

 ذلك وقف الكتب يف منطقة جند يف         على وأبرز مثال ثروته ألكرب عدد من املستفيدين يف اتمع،        
القرنني الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر اهلجريني، الذي أسهمت فيه مجاعات متنوعة مـن               

فقـد  . أبناء اتمع  من بينهم حكام وعلماء وأمراء وأمريات، وأفراد من عامة الناس رجاالً ونساءً        
لطالب العلم، ومن قبله وقفت مجلة مـن        وقف امللك عبد العزيز عدداً من الكتب لتكون متاحة          

                                                 
، القاهرة، املكتبة التجارية الكربى مقدمة العالمة ابن خلدون، ) هـ٨٠٨ت ( ابن خلدون، عبد الرمحن (1)
  .٤٣٧-٤٣٦ص ت، .ط، د.د



 

١٦

أمريات آل سعود من بينهم نورة بنت اإلمام فيصل بن تركي يف فترة متأخرة من القـرن الثالـث    
  .)١(عشر جمموعة من الكتب

واستلفت موضوع الوقف يف عصرنا احلاضر انتباه العلماء ورجال الفكـر اإلسـالمي             
     عم اخلاصة ألن الوقف يد مؤسسة كربى وقربة دينية عظيمة هلا أبعاد إنـسانية          والقانون واهتماما

  .وحضارية واجتماعية واقتصادية

فلم يكن أفراد اتمع يف حني من أحيان التاريخ البشري سواسـية يف الغـىن والفقـر                 
والكفاءات واملؤهالت كما يف زمان الوقف، وهذا التفاوت املوجود يف احلياة االجتماعية اإلنسانية             

  .نجم عن املقاييس التفاضلية والفروق التمييزيةومظاهره ت

وهكذا تعاين الطبقة الضعيفة واملعوزة من اتمع مشكالت وعوائق فضالً عما قد يشعر             
  .به هؤالء باحلرمان والعجز وبالذل والضعف واهلالك

إن اإلسالم يقدم ختطيطاً دقيقاً للمؤسسات واألنظمة اخلريية اليت من شأا إنشاء جمتمع             
وعموماً . ثايل بناء حبيث يكفل لإلنسانية مجعاء ضمانات الرعاية االجتماعية يف بيئة ودية وسليمة            م

  .)٢(كل عمل له أجر وثواب جيوز أن يكون موضوع الوقف

أما الوقف فترجع بواكريه إىل عهد النبوة والصحابة رضي اهللا عنهم مث توسع مفهومـه،               
لعامل اإلسالمي بأمجعه إىل أن أسفر عن وجـود نظـام           وقد مت وقف العقارات بشكل متزايد يف ا       

شامل للوقف، ومن مث كان وال يزال موضوع نقاش يف مجيع فترات التاريخ اإلسالمي، وذلـك                

                                                 
داللة النصوص اهلامشية يف املخطوطات املتداولة يف منطقة جند يف القـرن الثالـث           ، حيي حممود،    الساعايت) 1(

  ). هـ١٤١٢احملرم  (٥، جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، عدد عشر اهلجري

 يف  إلسـالمي حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع الفقه ا         : الوقفجماهد اإلسالم القامسي،    ) 2(
دار الكتب العلمية، بريوت،    . اهلند إعداد القاضي جماهد اإلسالم القامسي، أمني عام جممع الفقه اإلسالمي يف اهلند            

  .٧-٥ص .  م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢، ١ط 



 

١٧

بشأن صيانة أصل الوقف، وتفعيل دوره وحسن إدارته واإلضافة يف إنتاجه، وهذا ما شكل رصيداً               
  .ضخماً يف الفقه اإلسالمي

لشمس يف رابعة النهار أن النظام اإلنتاجي الـشامل للوقـف           ومن هنا اتضح وضوح ا    
لصاحل اتمع البشري، وذلك من خالل تلبية حاجاته األساسية وقيام األغنياء من الناس بتخصيص              

 وهـذه   هو حكمه تقتـضيها الفطـرة،     جزء من عقارام يف سبيل أعمال اخلري ورفاهية الناس،          
ذه املشروعية أن يتجسد اتمع البشري يف جمتمع        احلكمة هي سبب مشروعية الوقف، وهدف ه      

  .)١(رفاهي وخريي

أما املسألة األساسية يف باب الوقف فهي بقاء املال املوقوف واستدامته، وعنها تتفـرع              
واملسألة الثانية اهلامة يف باب     . مسائل أخرى كثرية استخرجها الفقهاء لغرض صيانة املال املوقوف        

 إذا بقي املال املوقوف ولكن ليست له عائدات فهـو بـدون جـدوى               الوقف هو إنتاجيته، ألنه   
  . اقتصادية، ويفوت الغرض املقصود منه

، تكون األموال املوقوفة أكثر نفعاً وفائـدة      ونظراً إىل هذا ال بد أن تبذل اجلهود حىت          
  . )٢(وتبقى عائداا وتزداد يوماً بعد يوم

 أو هي مـن     األشياء املنقولة دت فيها   وهناك صور عدة يف العصر الراهن وهي وإن وجِ        
 ويـصرف دخلـها يف      يتم إحالهلا حمل الثروة اليت يبقى أصـلها       جنس الدراهم ولكن ميكن أن      

اإلمكانات والوسائل البشرية وخمترعات العقـل اإلنـساين واكتـشافاته          : املصارف اددة وهي  
 وكـذلك وقـف     –  مبال وهو حق ليس   –والصيغ والقواعد والنظريات العلمية وحق التصنيف       

النقود اليت مت استثمارها يف األعمال والتجارة وصرف عائداا يف مصارف الوقف مـع القيـام                
باحلفاظ على األسهم األصلية، فهذه وأمثاهلا من املشكالت واملسائل اليت تقتضي تفكري العلمـاء              

  . يةوال بد أن تكون أموال الوقف ذات رحب. ودراسة الفقهاء يف العصر الراهن

                                                 
  .٨، ص الوقفالقامسي، جماهد اإلسالم، ) 1(
  .٩، ص املرجع السابق) 2(



 

١٨

إنه إذا انقطـع دخـل      ) األوقاف اليت ال جتدي نفعاً    (األوقاف املعطلة   وأيضاً موضوع   
  .الوقف متاماً فمن الواجب بيعه وإنشاء وقف جديد لألهداف نفسها

 أن ال   – إذا أخذت بعني االعتبار      –وهذه نقاط جيب أن نوليها أمهية بالغة، ومن شأا          
  .)١(طوير وترقية الوقفتشكل أحكام الشريعة عائقاً يف سبيل ت

فال بد لنا من مراعاة أحوال املسلمني وظـروفهم االجتماعيـة والنظـر يف حاجـام            
 وتثمريها وحتويلها   عن طريق تطوير األوقاف   واالهتمام مبشاكلهم املتنوعة خمتلفة األبعاد واجلهات       

ام حبركـة توعيـة     إىل اإلنتاج على نطاق جتاري أوسع واالستثمار واالستصناع واالستبدال والقي         
  .هادفة إلثارة احلافز الديين بني املسلمني إلقامة األوقاف اجلديدة يف عصرنا احلاضر لتطوير اتمع

  :(2) جهود متالحقة إلصالح العمل في مجال الوقف وتطويره
من املسلَّم به أن نظام الوقف اإلسالمي ظل ميثل على مدى ثالثة عشر قرناً صورة مـن                 

ن اإلنساين وينبوعاً مناخياً من ينابيع اخلري، وعنصراً إجيابياً يف عناصـر التنميـة              أروع صور التعاو  
  .االجتماعية ومظهراً مشرقاً من مظاهر التعاون والتكافل الذي أرسى اإلسالمي احلنيف قواعده

ومما يؤسف له أن بعض التصرفات واالحنرافات السلبية، واملشكالت العملية املتراكمـة            
يق هذا النظام فاحنرفت به عن أهدافه النبيلة، واختذه بعض املـشرفني عليـه أداه               قد أحاطت بتطب  

  .لالستغالل والعبث باحلقوق يف سبيل أغراض شخصية

                                                 
  .١١-٩، ص الوقفالقامسي، جماهد اإلسالم، ) 1(

الوقف ابن عبد اهللا، حممد بن عبد العزيز، و .١٩، ص ١ج أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية، الكبيسي،  (2)
  .٤٠-٣٩، ص ١م، ج١٩٩٦ ط،. د، طبع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املغربية،يف الفكر اإلسالمي

  



 

١٩

وتراكمت اآلثار السلبية هلذه االحنرافات واملشكالت على مر العصور وتوايل األجيال،            
د واإلمهال، وتعرضـت ممتلكاـا      حىت آلت حال األوقاف يف الفترة األخرية إىل التدهور واجلمو         

  .بسبب ذلك، إىل االيار، واخلراب، فقلَّت عائداا وتضاءلت منافعها

وقد استلزم هذا الوضع املتردي تفكرياً طويالً وحبثاً جاداً متواصالً عن الطرق واألساليب             
متطلبـات  الناجعة، إلصالح نظام الوقف، مبا حيقق األهداف االجتماعية واالقتـصادية ويـساير             

العصر، ويعيد للوقف قدرته على أداء دوره اإلجيايب يف عملية التنمية والنـهوض الـيت تنـشدها                 
  :ومرت جهود اإلصالح هذه مبراحل ميكن إمجاهلا فيما يأيت. اتمعات اإلسالمية املعاصرة

 بدأت جهود اإلصالح هذه يف ظل الدولة العثمانية، وبعبارة أدق،           : املرحلة األوىل  -١
 أواخر عهدها، باستحداث تنظيمات إدارية واسعة تعىن باإلشراف على أمالك الوقف وأمواله،             يف

وتطلب ذلك إنشاء أنظمة وإصدار قوانني عديدة لتنظيم شؤونه، ال          . وتراقب مصادرها ومصارفها  
  .(1)يزال الكثري من تلك القوانني معموالً به يف بعض البالد اإلسالمية حىت اآلن

يف عهد االستعمار الغريب الذي بسط نفوذه على البالد اإلسـالمية           : ثانية املرحلة ال  -٢
حيث توقفت حركة إصالح نظام األوقاف، بل تعرضت لكثري من الضغوط والعبث واالستغالل             
والتصفية الكامله، فازداد حاهلا سوءاً وتدهوراً، وخباصة يف األقطار اإلسالمية اليت وقعـت حتـت               

فقد عمد املستعمر إىل التدخل املباشر يف شؤون الوقف ومؤسـساته،          . سيسيطرة االستعمار الفرن  
حتت ستار إصالح إدارا وحتديث أنظمتها، وكان هدفه احلقيقي هو احلد من الـدور اإلجيـايب                

  .دفع حركة مقاومة املستعمروللوقف ومؤسساته، خاصة يف تنشيط الوعي الوطين 

ار، دخلت البالد اإلسالمية عهداً جديداً مـن        بانتهاء عهد االستعم  :  املرحلة الثالثة  -٣
التطور السياسي واالجتماعي متثل يف نشوء نظام الدولة الوطنية احلديثة على النمط الغريب، وهـو               
منط جديد يقوم على اتساع نفوذ الدولة وتقليص دور اتمع املدين يف حينه، وحلّت الدولة حمله                

                                                 
، طبعة وزارة األوقاف والشؤون ةاألحباس اإلسالمية يف اململكة املغربيالناصري، الشيخ حممد املكي،  (1)

  .١٤٧ و٨١-٨٠م، ص ١٩٩٢اإلسالمية املغربية، 



 

٢٠

رافق العمومية واالجتماعية كالتعليم والـصحة والـشؤون        يف اإلشراف املباشر على الكثري من امل      
وكانت تركيا أول دولة إسالمية تقوم بإلغاء النظام القدمي لألوقاف ووضـع            . االجتماعية والدينية 

ممتلكاته حتت اإلدارة احلكومية الرمسية، مث اقتفى أثرها يف ذلك التنظيم معظم احلكومات يف العامل               
  .درجاتاإلسالمي على تفاوت يف ال

وحبلول النصف الثاين من القرن العشرين كانت معظم البالد العربية واإلسـالمية قـد              
استقلت وأصدرت قوانني خاصة بتنظيم الوقف وجعله حتت إدارة احلكومة املركزيـة مث كانـت               

لكثرة مشاكله وقامت بإظهار العديد مـن       ) الذري(محالت املطالبة بإلغاء وتصفية الوقف األهلي     
  :منهاالعيوب 

 أن الوقف األهلي كان سبباً يف عرقلة تداول األموال، وهو ما ينايف مقاصد الشريعة               -أ
  .اإلسالمية، واحلكمة يف نظام املرياث

 أن تكاثر املستفيدين، بتوايل األجيال، يؤدي إىل تفتيت احلصص، كما جيعل تلك -ب
  .األوقاف منشأ للخالفات والرتاعات بني أبناء العائلة الواحدة

  . بث روح الكسل والبطالة يف نفوس املستفيدين خصوصاً إذا كانت احلصص وافرة-ج

  . (1)  حرمان اإلناث من حقوقهن يف بعض البالد، وهو أمر خمالف للشريعة اإلسالمية-د

يف بعض الدول ) الذري(واستناداً إىل هذه العيوب صدرت قوانني إلغاء الوقف األهلي 
  .اإلسالمية

بدأت هذه املرحلة منذ سنوات قليلة يف ظل التوجهات الدوليـة           : عة املرحلة الراب  -٤
املعاصرة، ويف ظل السياسة الرامية إىل إعادة االعتبار لألنشطة االجتماعية، وذلك بتشجيع اتمع             

ويف ظل هذه التوجيهات عاد احلـديث       . املدين ومؤسساته، على اإلسهام يف األعمال االجتماعية      
البحث العلمي واألكادميي حول تارخيه ودوره االجتمـاعي والعلمـي          عن مؤسسة الوقف وبدأ     

                                                 
  .٢٦٣، ص ١جالوقف يف الفكر اإلسالمي،  ابن عبد اهللا، حممد بن عبد العزيز،  (1)



 

٢١

والتربوي يف احلضارة اإلسالمية، وعن الطرق واألساليب اليت جتعله قادراً على أداء مثل هذا الدور               
  .اإلجيايب من جديد يف التنمية االجتماعية اليت تنشدها اتمعات اإلسالمية املعاصرة

دت الندوات العلمية، واحللقات النقاشية، ونظمت مسابقات       ويف سياق هذا االهتمام عق    
وهذا توجـه  . دولية على صعيد العامل اإلسالمي من أجل توجيه األنظار إىل دور الوقف يف التنمية          

جديد يف دراسة موضوع الوقف، ألن أكثر املؤلفني فيه قدمياً وحديثاً هم الفقهـاء، ومؤلفـام                
 مع اجلزئيات، وال تدرس آثار الوقف االجتماعية واالقتصادية أو هم           بطبيعتها فقهية قانونية تتعامل   

واحلقيقة أن  . املؤرخون، وتعاملهم مع الوقف كان وصفياً ظاهرياً يصفون احلقائق ويسردوا سرداً          
الباحثني الغربيني، وعلى رأسهم بعض املستشرقني سبقوا إىل دراسة الوقف اإلسالمي من الزوايـا              

بدأوا هذا البحـث حينمـا كـانوا        . ده وآثاره االجتماعية والسياسية واالقتصادية    اليت تم بأبعا  
  .يدرسون اتمعات اإلسالمية ويبحثون عن مكامن القوة فيها وما يزال ذلك مستمراً حىت اآلن
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  املبحث الثاني
  فكر الواقف

اقب العصور  من نعم اهللا تبارك وتعاىل على هذه األمة وامتنانه عليها أن جعل فيها عرب تع              
من جيود باملال سخياً ولو كانت به خصاصة، وانتزع من قلوم رذيلة الشح فتفجرت نفوسـهم                
ينابيع فياضة بالعطايا ليالً واراً، سراً وعالنية، عطايا تسد عوز احملتاجني، وتوفر اخلدمات لعامـة               

 حتى تنِفقُوا ِمما تِحبـونَ ومـا        لَن تنالُوا الِْبر  : املسلمني وخاصتهم استجابة لقوله تبارك وتعاىل     
      ِليمِبِه ع ٍء فَِإنَّ اللَّهيش ِفقُوا ِمننت]    وطمعاً يف قوله تعاىل    ]٩٢آل عمران ، :    َِفقُـونني الَّـِذين

         و ِهمبر دِعن مهرأَج مةً فَلَهلَاِنيعا واِر ِسرهالنِل وِباللَّي مالَهوـونَ      أَمنزحي مال هو ِهملَيع فوال خ 
  ].٢٧٤البقرة [

مل يكتف احملسنون من هذه األمة عرب تعاقب العصور باإلنفاق علـى ذوي احلاجـات               
وعلى خدمة املسلمني يف حيام فحسب بل أرادوا أن يخلد اهللا تبارك وتعاىل ذكرهم يف سـجل                 

ن صروح اخلري والرب يف هذه األمة أال وهو الوقف          املتصدقني، فشرعوا يف بناء صرح شامخ واسع م       
وهـذه الـسنة   . اإلسالمي الذي هو مبثابة صدقة جارية ال ينضب عطاؤها وال يعلم غري اهللا ثواا         

، ترتب على هذا اجليـل      العظيمة اليت استنها السلف الصاحل من لدن املعلم األول سيدنا حممد            
مسؤولية جسيمة، تتمثل يف حتمل أمانة احلفاظ على هـذه          احلايل واألجيال القادمة من هذه األمة       

الثروات اهلائلة اليت خلفها أسالفهم، وذلك بالعمل على بقاء أصوهلا شاخمة البنيان، غزيرة العطاء،              
هذا جبانب استمرار رفد هذا الصرح باملزيد واجلديد من األصول الوقفية اقتداًء بأسالفهم وابتغـاء             

  . ملرضاة رم

ليه شيء من أموال األوقاف فتركها عامداً أو إمهاالً حىت انقطـع عطاؤهـا              ومن آل إ  
 حرمان الواقف من الثـواب بانقطـاع        أوهلما: واندثرت أصوهلا، فقد ارتكب خطيئة ذات أثرين      

كل هذا يدعونا والقـائمني     .  حرمان املوقوف عليهم من استمرار العطاء      وثانيهماعطاء املوقوف،   
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 حركة إصالحية شاملة تستهدف تنمية األموال املوقوفة يف مجيع بـالد            على إدارات األوقاف إىل   
  .(1)املسلمني

ه     توسع املسلمون يف حتديد األنواع اليت ميكـن وقفهـا           :أنواع الوقف ودوافع
لفائدة اتمع، فإىل جانب املنازل واألراضي والضياع واآلبار والعيون، هناك أيضاً تـوفري ميـاه               

ا خيص املنقول أصالة أجازه بعض الفقهاء ومنهم حممد بـن احلـسن             الشرب وشق الطرق، وفيم   
  .الشيباين

 ينبع دافع الوقف يف اإلسالم من التوجيه اإلهلـي الـصريح يف             :(2)دافع الوقف  
احلث على اإلنفاق يف سبيل اهللا من خالل الزكاة والصدقة والكرم واإليثار، وبالتايل فإن احلـافز                

جأ إليه الفرد ألنه وسيلة من وسائل التقرب إىل اهللا سبحانه وتعاىل            إليه يصدر من موقف ديين إذ يل      
  .للحصول على األجر واملثوبة منه

واملؤكد أن الوقف هو نوع من اإليثار إذ إنه يتطلب عادة ختلي املرء عما ميلكه أو جزء                 
م يعد اإليثار   منه يف سبيل فائدة اآلخرين، من أجل منفعة اتمع الذي ينتمي إليه، وملا كان اإلسال              

فضيلة من الفضائل اليت تقرب اإلنسان إىل ربه عز وجل فقد أصبح فضيلة من الفضائل اليت اختص                 
ا عن غريه من الديانات اآلخرى، وبالتايل حتول إىل وسيلة رئيسة يف تشييد بنية اتمع العـريب                 

  . اإلسالمي

                                                 
، الدورة اخلامـسة    حبث وسائل تنمية أموال األوقاف وزيادة مواردها       السلماين، مخيس بن أمحد بن سعيد ،         (1) 

 السخاوي، مشس الدين     و ).منظمة املؤمتر اإلسالمي  ( جدة   – سلطنة عمان، جممع الفقه اإلسالمي       عشرة، مسقط، 
ـ ٩٠٢ت  (حممد بن عبد الرمحن      ، القاهرة، مطبعة    املدينة املنورة  –التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الشريفة       )  ه

  .٦٤، ص ٢م ج ١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩ ط،. ددار نشر الثقافة،
م، ١٩٨٢-هـ١٤٠٢ ط،.، د ، دار العلوم  الفضائل اخللقية يف اإلسالم، الرياض     عبد الرمحن،     إبراهيم، أمحد  (2)
  .٢٠٢ص
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عندما توافر املـال وشـعر      وقد منا الوقف مع منو اتمع اإلسالمي، وشاع أمره وكثر           
، وبفعـل الـوازع     لإلسهام يف حركة الرقي والتطوير    احلُكام واألثرياء بضرورة البذل من قبلهم       

الديين أسهم العلماء وبعض عامة الناس يف استخدامه بوقف كل أو بعض ما ميلكونه وإن كـان                 
ه رشيد بن عبد اهللا شهاب الـدين  قليالً، ومن النماذج اليت تظِْهر إسهام العامة يف هذا اال ما فعل   

يصحب العلماء  "هـ وكان خادماً باملسجد النبوي      ٧٢٠السعدي، املتوىف باملدينة املنورة بعد عام       
ويأخذ منهم، ويشتري كتب العلم ويوقفها عليهم وله رباط ودور وقفها بعد أن تعب يف عمارا                

  ". وإنشائها

ي أبو الفضل، وكان من العلماء البـارزين        ومل مينع الفقر حممد بن ناصر بن حممد بن عل         
يف بغداد، وصفه ابن النجار بأنه كان ثقة ثبتاً حسن الطريقة متديناً فقرياً متعففاً نظيفاً مرتهـاً، يف                  

  .)١(املشاركة يف خدمة جمتمعه فوقف كتبه

 كانت تتغلغل يف نفوس األفراد      أرحيية مجاعية والنموذجان السابقان فيهما ما يفصح عن       
اتمعات العربية اإلسالمية، تدفع بكل واحد منهم إىل البحث عن دور إجيايب يـسهم بـه يف                 يف  

تطوير ورقي جمتمعهم، فللغين أن يشيد العمران مدارس وجوامع وخانات، ويوقف عليها الضياع             
 وبني  واألمالك الدارة، وللفقري أن يقدم بعض ما ميلك إىل اتمع فيوقف كتاباً، أو درعاً، أو قدراً،               

الغين والفقري فئات أخرى ميسورة ومتوسطة احلال كانت تتبارى فتجود ببعض ما متلـك توقفـه     
  .على اخلري الذي يعم اتمع

بناء وتـشييد كـل مـا أدى إىل تطـوير           ومن هنا كان الوقف الوسيلة الرئيسية يف        
 نفاق الرمسي للدولة  البديل لإل  يف اتمعات اإلسالمية ودعمها، وأنه كان ميثل         احتياجات الناس 

  .الذي تعتمد عليه حياة الناس يف العصر احلديث

                                                 
ـ ٧٤٨ت  (الذهيب، مشس الدين حممد ابن أمحد        )1(  بريوت، دار إحياء التـراث العـريب،        تذكرة احلفاظ؛ ،  ) ه

  .١٢٩، ص ٤ت، ج .ط، د.د
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إن الشؤون اليت توقَف األموال من أجلها هي شؤون إنسانية تتعلق حباجات املـسلمني              
لذا ينبغي التفكري اجليد يف كيفيـة اسـتثمارها         . املادية والروحية، وهي خلاصة املسلمني وعامتهم     

ابلة اإلنفاق املتزايد على املوقوف عليهم، وهذا يتطلـب أن ال يتـرك             لتوليد املزيد من العوائد ملق    
بدراسات اقتصادية عميقة   استثمار أموال األوقاف للطرق العفوية والتقليدية، بل ال بد من القيام            

، واستخدام خمتلف طرق ووسائل احلسابات والتقومي ملعرفة أفضل فـرص االسـتثمار             متخصصة
  .ضل العوائدوصيغه للوصول إىل حتقيق أف

ر الواقف       الوقف بذرة خـري خلقهـا اهللا يف الفطـرة           :عينات من تفكي
الوقف للفقري مالذ، وللمجتمع ثـروة،       ف .واسع هلهما باب  ، فهو قدمي قدم الرب واخلري، و      اإلنسانية

وللواقف صدقة جارية، وللعاملني عليه حفظ كرامة من السؤال، وللمتفكرين فيه حافز وهـاجس             
  . بعد الزكاة واملسلممثلث النهوضف ثالث أضالع الوق ف.لإلبداع

باستقراء جمموعة من مناذج تفكري أسالفنا، نستفيد التنوع واإلبداع يف ختطيط مستقبل            و
   : يليومنها ما. الوقف اليوم

  . الوقف استثمار مع اهللا تعاىل وهو صدقة مستمرة-

  . الوقف نزعة من نزعات حب استمرار اخلري حىت بعد املوت-

  .الوقف ساعد بتثبيت اإلسالم وأهله مبقابلة الغزاة ونوازل الدهر -

  . اخلري فعل الوقف إصرار إنساين على-

  . الوقف عالج مهم ملشكالت استشعر اإلنسان ضرورة مواجهتها-

  . الوقف أداة عالجية للمشاكل االجتماعية واالقتصادية وله دور تنموي-

  .عضالت واملشكالت املتوطنة الوقف صورة إبداعية من صور مواجهة امل-

  . الوقف سالح استراتيجي يف مواجهة نوازل حالٍّة-

  . الوقف عطف إنساين على الذرية الضعاف-

  . الوقف صيغة متويلية متجددة متلونة بألوان احلاجة والضرورة-
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  . الوقف سالح ضمريي يف مواجهة الفساد اإلداري واملايل وتسلط الطغاة من احلكام-

  .وقف لألفراد يف وجه احلكام، محاية للمجتمع وأهله الوقف م-

  . الوقف تفهم أهل الغرية ملا سواهم-

  . الوقف طمع يف الدين واآلخرة-

خاصـة يف   ( الوقف وسيلة من وسائل ريب األموال من احلكام وأنظمتـها املاليـة              -
  ).الغرب

  . الوقف ثروة األجيال القادمة-

  .اع والبحث العلمي الوقف باب من أبواب محاية اإلبد-

  . الوقف مورد من موارد اجلهاد-

  . الوقف عون واستقاللية للضعفاء والعلماء-

  . الوقف وسيلة إلزامية من وسائل االستمرار-

  . الوقف ثروة تنفق على نفسها-

  . الوقف مورد مستمر من موارد الدولة اإلسالمية-

  . األمة االقتصاديحصانة من إفالس الوقف -

  .ىي باإلحياء الوقف حي-

  . الوقف وسيلة من وسائل التمويل االجتماعي ال حيققها حىت االقتصاد اجلزئي-

  . الوقف عفة لألسر املتعففة-

  . الوقف سنة طيبة رحم اهللا من استنها-

  . الوقف مفردة من مفردات إدارة املستقبل-

  .للمسلمني الوقف املفعل إدارياً ومالياً عنصر جذب واستقطاب وإعادة جتميع -

  . الوقف عالج لآلفات النفسية اإلنسانية من الشح واألثرة-

  . الوقف قاعدة انطالق ثابتة لدراسات اجلدوى اجلادة والطموحة-
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  . الوقف باب إلزام النفس مبا ليس عليها بالزم-

  . الوقف خضوع هللا وذيب للنفس املتعلقة حبب املال وصنوفه-

  .اكل على الدولة فقط يف حل املشكالت عدم التومضموا الوقف رسالة -

  . الوقف إنفاق على الدولة وأهلها-

  . الوقف فضلٌ ممن سبقنا ومن الفضل حفظ يده وإطالتها-

  . الوقف يشترط إصراراً على حل أو اجتناب مشكلة ما-

  . الوقف إعالم مستمر-

  . الوقف باب للتاريخ واهلوية-

  .سلها أو عطلها الوقف طاقة متولدة، هدى اهللا من قطع ن-

  ).كاملساجد( الوقف نوع من الترقي والتشبه باألمثل -

  . الوقف دليل على عدم عقم العقول-

   الوقف تتبع حاجات الناس واقتحامها عليهم، وحاجاتنا أين مقتحمها؟-

 الوقف على مرتكزات االقتصاد واتمعات ساعد على استمرارها، واليوم مرتكزاتنا           -
  .نولوجيا والبحث العلمي واسعةيف اجلديد من التك

  . الوقف حيي األمل يف النفوس والغد-

  . الوقف يذيب فيه صنوف التمويل والصناعات واملشاركات واملسامهات وال يذوب-

  . الوقف يسرقه أو خيذله أو يسلمه املتعدون على حدود اهللا-

  . الوقف خيضع حلكم الشرع مث القانون-

  سع وضعف ومل يضمحل أو يندثر؟  منهج الفكر الوقفي كان وات-
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  املبحث الثالث
  اإلبدال واالستبدال

يقصد باإلبدال بيع عني من أعيان الوقف ببدل من النقود أو األعيان، أمـا االسـتبدال                
والبعض يفسر اإلبدال   . فشراء عني الوقف بالبدل الذي بيعت به عني من أعيانه، لتكون وقفاً حملها            

يع العني بالنقود وشراء عني أخرى بتلك النقود، ويسمي الفقهاء اإلبدال           باملقايضة، واالستبدال بب  
  .)٢("املناقلة بيع العقار مبثله"، وقد عرفها الدردير يف باب الشفعة بقوله )١(باملناقلة

ويف الواقع فإن البيع واالستبدال مبعىن واحد، إذ ال منافاة يف  حكم الوقف من حيـث                 
املفاهيم واملصطلحات يف سجالت احملاكم، وتعارف عليها الناس        لزومه ودوامه، مث ترسخت هذه      

  .يف معامالم الوقفية

  :موقف الفقهاء من اإلبدال واالستبدال
اختلفت نظرة الفقهاء حول موضوع استبدال الوقف، فمنهم من توجـه إىل التـضيق              

  :والتشدد، ومنهم من جعل يف األمر سعة وفسحة، وهذه خالصة آرائهم وتوجهام

  :  مذهب المالكية-١
إذا كان قائم املنفعة باتفاق . األصل عند املالكية عدم جواز بيع العقار املوقوف واستبداله

إالّ ما استثين بيعه ألجل توسعة املساجد والطرق العامة، وكذلك العقار اخلرب املقطوع املنفعة، 
  .يضاًواملرجو عودها مستقبالً ال جيوز فيه البيع واالستبدال باتفاق أ

                                                 
عبد السالم . د.ق أيقحت، تبداله واملناقلة به وتأجريهحكم بيع الوقف واس احلطاب، أيب زكريا حيىي بن حممد،  (1)

  .٢٥١-١٩٥ص. جملة آفاق الثقافة والتراث.  ليبيا–طرابلس / حممد الشريف العامل، جامعة الفاتح

  .٤٧٦، ص٣ ج،ت٠ط، د٠، حباشية  الدسوقي، مطبعة البايب احلليب، القاهرة، دالشرح الكبري:  الدردير)٢(
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وأما العقار اخلرب املقطوع املنفعة، وال أمل يف عود منفعته، فعن مالك يف منع بيعه 
القاضي املصلحة يف ذلك، وعندئذ واجلواز إذا رأى . وجوازه قوالن واملنع هو مشهور املذهب

  .يشترى بثمنه عيناً تجعل وقفاً مكانه

        خالفـاً ملالـك    ض به آخـر     وأجاز ربيعة الرأي بيع العقار املوقوف إذا خرب ليعو
  .وأصحابه، وربيعه تابعي جمتهد، وهو من شيوخ مالك

وهناك قول صريح يف جواز البيع إذا عدمت املنفعة، ومل يرج عودها، ويعوض بثمنه ما               
، ورجحـه ابـن     واختار بعض املتأخرين جواز البيع    فيه املنفعة من نوعه يكون وقفاً عوضاً عنه،         

  .)١(لقضاءعرفة، وبه وقعت الفتوى وا

  : مذهب األحناف-٢
اختلف األحناف يف اشتراط االستبدال يف عقد الوقف، فذهب أبو يوسف إىل صحة 

يصح الوقف ويبطل الشرط، والراجح صحة اشتراط االستبدال مطلقاً أو : اشتراطه، وقال حممد
 أكثر أما الواقف فبحسب شرطه بأن يكون يف جهة معينة أو. مقيداً، وهو حق للواقف والقاضي

  :نفعاً، أو أكثر ريعاً، وأما القاضي فله احلق يف االسبتدال يف حالتني

أو تزيد نفقاتـه علـى       أن خيرج املوقوف عن االنتفاع بالكلية، أرضاً كان أو داراً،            -أ
، أو خيرب فال يصلح لالستغالل وال للسكىن، ومل يرغب أحد يف استئجاره مـع تعجيـل                 غالته

  .األجرة ليعمر ا

وذا ريع ينتفع به، ولكن يوجد من يستبدل به عينـاً           يكون املوقوف عامراً،     أن   -ب
، وأحسن موقعاً، أو يبذل فيه مثناً زائداً عن قيمته، ميكن أن يشترى به مـا هـو                  أخرى أكثر ريعاً  

                                                 
الكايف يف فقه ، )٤٦٣ت(وابن عبد الرب، يوسف بن عبد اهللا النمري القرطيب،. ٩٤ ، ص٤، جالشرح الكبري) 1(

  .١٠٢٦، ص ٢ج،ت.، د١دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، طأهل املدينة، 
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وإذا جاز االستبدال للقاضي وجب فيه مراعاة اجلنس يف املوقوف حتقيقـاً            . أكثر نفعاً جلهة الوقف   
  .فلغرض الواق

أما إذا كان املوقوف يقصد منه االستغالل فقط، فال يشترط لصحة االستبدال فيه احتاد              
 وقد نص الفقهاء احلنفية على أن الوقف العامر         بكثرة الريع، وقلة التكلفة،   اجلنس، ألن العربة فيه     

  :ال يصح استبداله إالّ يف أربعة أحوال

فيجوز مطلقاً، وقد نص ابن عابـدين        أن يشترط الواقف االستبدال لنفسه أو لغريه         -أ
  .)١(على جواز اإلبدال واالستبدال يف الصورتني على الصحيح، وقيل اتفاقاً

 مبا هو ميكن استبدال الوقف إذا دعت املصلحة أن ال يشترط الواقف ذلك ولكن -ب
نفية، أنفع منه، ويكون ذلك للقاضي على رأي أيب يوسف املفىت به، وحممد وهو املفىت به عند احل

إذا ضعفت األرض املوقوفة عن االستغالل، والقيم، يعين الناظر، جيد بثمنها : روي عن حممد قال
أرضاً أخرى هي أنفع للفقراء، وأكثر ريعاً، كان له أن يبيع هذه األرض ويشترى بثمنها أرض 

  .)٢(أخرى

 أن يغصب الوقف غاصب يعجز الناظر أو القاضي عن استرداده، ويريد الغاصب -ج
أن يدفع قيمته، أو يصاحل عنه بشيء مساٍو لقيمته أو دوا بقليل للضرورة، وأما نزع العقار 
املوقوف للمصلحة العامة فيجب دفع القيمة احلقيقية للعقار، ليشتري الناظر عيناً بدالً من العني 

  .املوقوفة

  أن تغصب أرض الوقف بأي طريق من طرق الغصب، توضع عوائق عليها أو غمرها-د
باملياه، حبيث ال ميكن استغالهلا بأي وجهة من وجوه االستغالل، فعندئٍذ يضمن الغاصب قيمة 

  .األرض احلقيقية، ويشترى بالقيمة عقار حيل مكاا

                                                 
ـ ٢،١٣٨٦طبـريوت،   ، دار الفكـر    حاشية ابن عابدين،   ،)١٢٥٢-١١٩٨(حممد أمني ،ابن عابدين ) 1( -هـ

  .٣٨٥-٣٨٤، ص ٤جم، ١٩٦١
، دار املعرفة، بريوت،    البحر الرائق ،  )٩٧٠-٩٢٦(م، زين الدين بن إبراهيم بن حممد بن حممد بن بكر          ابن جن  )2(
  .٢٢٣، ص ٥ ج،ت.ط، د.د
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  : مذهب الشافعية-٣
جيوز استبدال الوقف يف حال واحدة اتفاقاً، وهي إذا تلف ثلثي الوقف وجب ضـماا               

قفاًَ مكاا ومع مراعاة اجلنس، وما عداها فقد اختلف الشافعية يف           بأن يشتري بالقيمة ما يكون و     
بيع األصل املوقوف إذا آل إىل عدم االنتفاع منه، فمنهم من أجازه، ومنعهم من منعـه، أمـا إذا                   

 العني املوقوفة مسجداً فإنه ال جيوز بيعه، ولو ادمت أو خربت القرية حوله، وتفرق الناس                تكان
  .)١(سجدعنها فتعطّل امل

  : مذهب الحنابلة-٤
  :قسم احلنابلة الوقف يف هذه املسألة على قسمني

  . وقف قائم مل تتعطل منافعه، فهذا ال جيوز بيعه، وال املناقلة به مطلقاً-أ

  . وقف تعطلت منافعه، جيوز إبداله واستبداله-ب

 يف  إذا شرط الواقف بيع املوقوف عند خرابه وصرف الـثمن         : "جاء يف كشاف القناع   
وقيل يبطل الشرط والوقف مث عاد فرجح عدم إلغـاء الـشرط            . مثله فسد الشرط وصح الوقف    

وجواز بيع املوقوف عند خرابه ثابت، والثابت ال يكون اشتراطه مفسداً، وإمنـا يكـون               : "بقوله
ال يصح إبدال الوقف ولو خبـري منـه إالّ أن           : "وقد قال يف موضع آخر    ". تأكيداً للحكم الثابت  

 منافعه املقصودة منه خبراب وحنوه، حبيث مل يعد له مردود يستفاد منه، وتتعذر عمارتـه،                تتعطل
لعدم وجود ريع يصرف على عمارته فعند ذلك يصح بيعه، وصرف مثنه يف مثله، ولو مـسجداً،                 

 وتنعقد والية البيع للقاضي إذا كـان       عن إضاعة املال، ويف تركه على حاله إضاعة ملاليته،        للنهي  
ه يف سبيل اخلري، وإن كان غري ذلك فاألحوط أخذ اإلذن من القاضي يف بيعه، ومبجـرد                 مصروف

  .)٢("شراء البدل عن الوقف يصري وقفاً مكانه دون حاجة إىل عقد جديد

                                                 
  .٣٥٨-٣٥٦، ص ٥ج، هـ٢،١٤٠٥ط، املكتب اإلسالمي، بريوت، روضة الطالبنيالنووي،   )1(
  .٢٩٢، ص ٤جهـ، ١٤٠٢، ط.، دار الفكر، بريوت، د على منت اإلقناعكشاف القناعالبهويت،  )2(



 

٣٢

خنلص من استقراء أقوال الفقهاء يف املدارس الفقهية إىل  :الترجيح واالختيار
والتبديل يف أعيان الوقف بتحويله من أرض أنّ حكم االستبدال ببيع الوقف ألخذ بدل عنه، 

زراعية إىل أرض صاحلة للبناء، ومن حمالت سكنية ومتاجر عتيقة إىل عمارات سكنية وحمالت 
  :جتارية حديثة وفنادق سياحية، وجعلها وقفاً مكان األول حمل خالف بني الفقهاء على رأيني

، وبه قال مالك يف املشهور عنه،       لئال جير ذلك إىل ضياع األوقاف      املنع سداً للذرائع     -أ
والشافعية وقد تشدد هؤالء يف املنع يف بيع املوقوف بناء على أن األصل يف الوقف هو احلبس عن                  

  .البيع واهلبة والصدقة وغريها من التصرفات الناقلة للملكية

، وزال سبب وجوده بأخذ     جواز البيع واالستبدال إذا انتفى اخلوف على الوقف        -ب
طيات الالزمة والضمانات الضرورية، وكان ذلك حتت نظر القضاء واجلهـات اإلداريـة             االحتيا

باألوقاف األهلية واخلريية ذات العالقة والضمانات الضرورية، وبه قال األحناف واملتأخرون مـن             
  .أصحاب مالك وأمحد، وهو مذهب ربيعة أحد شيوخ اإلمام مالك

ة ومن معهم أكثر مرونة وأليـق مبـصاحل         ومن الواضح أن وجهة نظر األحناف واحلنابل      
، إذ ال ضرورة لبيـع      للمصلحة ال للضرورة  الناس، فإذا حتققت املصلحة فال بأس من بيع الوقف          

  .الوقف، وإمنا يباع للمصلحة الراجحة، وحلاجة املوقوف عليهم إىل كمال املنفعة

من ذلـك، وال    ويف كل األحوال جيب اعتبار املصلحة، وال جيوز إتباع اهلوى يف شيء             
إتباع الصاحل وترك األصلح، وهذا هو الذي تسكن النفس إليه وبه تقول، إذا كان يستبدل الوقف                

  .)١(بوقف أكثر نفعاً ملا يف ذلك من اغتنام الفائدة املخالفة إىل خري ال تعد خمالفة
 

                                                 
  .٢٠٦-٢٠٢عبد السالم العامل، ليبيا، ص .د.، حتقيق أحكم بيع الوقف واستبداله واملناقلة به وتأجريهاحلطاب، ) 1(
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  املبحث الرابع 
  ضرورة التنمية

 عقدين من الـزمن، وتتـواىل       حيظى موضوع الوقف باهتمام متزايد منذ ما يقرب من        
الدعوات من املفكرين واملهتمني إىل تنشيط دور الوقف يف التنمية االجتماعية، ليقـوم بوظيفتـه               

ويأيت هذا االهتمام الكـبري بعـد       . العظيمة اليت كان يقوم ا يف عهود احلضارة اإلسالمية الزاهية         
ة، وحلوهلا حمل مؤسسات اتمـع      إخفاق دام ثالثة عقود امتازت بتضخم سلطات الدولة احلديث        

املدين يف كثري من القطاعات االجتماعية، كالتعليم والصحة والشؤون الدينية واالجتماعية، وساد            
  .االعتقاد بأن الدولة وحدها قادرة على حتمل أعباء هذه القطاعات العريضة

كرية وإذا كان ضعف االهتمام بالوقف قد حدث يف ظل تلك الظروف والتوجهات الف            
والسياسية، فإن عودة االهتمام به تأيت يف سياق حتوالت مهمة وتوجهات أخرى خمالفـة، مـن                
مجلتها االجتاه إىل إعادة االعتبار ملؤسسات اتمع املدين واملبادرات اخلاصة يف جمـال اخلـدمات               

  .(1)اليت تثقل كاهل امليزانيات الرمسيةاالجتماعية واملنافع العامة 

 اجلديد بدأ البحث يف األوساط الثقافية والفكرية عن نظام الوقف، إلبراز            ويف هذا املناخ  
الدور العظيم الذي قام به يف بناء احلضارة اإلسالمية، ولتجديد االهتمام به، وتطوير آفاق عملـه،         
ويف هذا السياق عقدت الندوات واملؤمترات وأجنزت الدراسات والبحوث األكادميية، ونـشرت            

  .اولت موضوع الوقف من جوانبه املختلفةمقاالت قيمة، تن

   :إسهام الوقف في التنمية
الوقف أسلوب إسالمي يدخل يف إطار الصدقات اخلريية اليت حض عليهـا اإلسـالم،              
لتوفري مصدر ثابت ومستمر كتمويل احلاجات العامة، ورعاية الطبقات الفقرية يف اتمع، إالّ أنه              

                                                 
  .٩٨، صنظام الوقف اإلسالميأمحد ، . أبو زيد، د (1) 



 

٣٤

ف وتراجعت ألسباب كثرية، لعل من بينها اجلمـود، وعـدم           يف العصر احلاضر قلّت موارد الوق     
التطور يف أساليب وأشكال االستثمار ألموال الوقف وكذلك سوء إدارة أموال الوقف من قبـل               
األفراد أو اهليئات الذين عهد إليهم بإدارة األوقاف، فلم يقوموا بواجبهم على أحسن وجه، ومنهم               

امتدت يده إىل تلك األموال العينية واملنقولة بقصد االستيالء         من مل خيش اهللا يف حقوق الضعفاء، ف       
عليها ومتلّكها طمعاً يف املال وحباً يف الثراء، إضافة إىل ما تفرضه العوملة من تقليص لدور الدولـة                  

لذلك دعت الضرورة واحلاجة إىل إحياء دور الوقف يف اتمع اإلسالمي من جديد،             . االقتصادي
 وآفاق جديدة الستثمار أموال الوقف وتثمريها، علماً بـأن           استحداث بدائل  يفوذلك باالجتهاد   

  .نظام الوقف يف أساسه قابل للتطور، ألن معظم فقه الوقف اجتهادي

ويف إطار جتديد آليات التنمية من خالل تراث فقهي اجتهادي ال مينع اجتهاداً بنصوص              
لة، ومن هنا إمكانيات التجديد لتطوير نظـام        ثابتة تنظم آلية احلركة الحقاً، وليس فيه ثوابت مرت        

الوقف، كي يتحول بالفعل إىل مؤسسة فاعلة يف عملية التنمية االجتماعية واالقتصادية املتاحـة،              
ويف تصوري أن التجديد بشكل عام يف الشروط واآلليات أو اإلدارة أو الرقابة واملتابعة لألوقاف               

 واخلرباء من علماء االقتصاد واالجتماع والقانون يف        باب مفتوح للمجددين واتهدين واملختصني    
  (1).كل وقت وحني

وإن واقع األمة اإلسالمية يفرض علينا أن نعمل الفكر يف كيفية االنتماء إىل هذا العصر               
حني كانـت تـشارك يف صـنع        من خالل مشروع حضاري إسالمي يعيد لألمة سابق أجمادها          

العلم واحلياة، وإذا كنا نـسعى إىل تطـوير مـستوى أداء             يف خمتلف جماالت     احلضارة اإلنسانية 
فإنه لزاماً علينا أن نعود إىل األصول وإىل جتاربنا التارخيية الناجحة كي نقـف علـى                ... جمتمعاتنا

سبل تطوير صيغ حضارية إسالمية مالئمة لتفعيل عملية التطور والتقدم يف جمتمعاتنا من خـالل               
... تلف مؤسسات اتمع، وخصوصاً املؤسسات األهلية اتمعيـة         اجلهود التنموية اليت تبذهلا خم    

                                                 
  .٢٠٧لعامل، ليبيا، ص عبد السالم ا. د. حتقيق أ،حكم بيع الوقف واستبداله واملناقلة به وتأجريه  احلطاب،  (1)
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... واليت هي على صعيد العامل يف عصرنا هذا تضطلع جبانب كبري من مسؤوليات العمل التنموي              
  . (1)  يف اإلسالمكأحد الصيغ التنموية الفاعلةوهذا هو ما يدفعنا إىل السعي إلحياء سنة الوقف 

 األجـنيب إذا كانت التنمية وفقاً للمـصطلح       :ةمفهومنا المعاصر للتنمي  
، فإنين أستطيع أن أجزم أن التنمية من طبيعة احليـاة           النمو والتغري  هو عملية    –الذي ترمجت عنه    

 علـى اخـتالف     – كل الناس    –البشرية وحقيقة من حقائقها على مدى تاريخ البشر، والناس          
  .أزمنتهم وأماكنهم وظروفهم سعوا دائماً للتنمية

فلكل أمة، ولكل بلد خصائصه     . عموماً ليس يف التنمية منوذج واحد جيب أن يحاكى        و
  .الذاتية وظروفه املرحلية اليت حتتم عليه تصحيح منوذجه التنموي املستهدف من قبله

 يقـنن املبـادئ     –وإذا ما رجعنا إىل اإلسالم جند أنه يضع لذلك إطاراً فكرياً وعملياً             
 ميكننا مع معاجلة مظاهر التخلـف  –ب مع ظروف كل زمان ومكان ويترك مسافة واسعة للتجاو 

  : (2)وحتقيق التنمية وذلك على النحو التايل

 حيث اإلسالم على االجتهاد يف تطوير املفاهيم والصيغ التطبيقيـة وتقنينـها بغيـة               -١
  .التوصل إىل حلول املشكالت اليت تواجه املسلمني يف كل زمان ومكان

  .طلوبات والتشرذم من املنهيات وحدة الصف من امل-٢

  . التطرف والغلو يتعارض مع التوجيه اإلسالمي-٣

 شرع اإلسالم مبادىء واضحة حلياة صحيحة، وترك تفصيل تطبيقاا لالجتهاد مبا            -٤
  ...يناسب كل عصر وكل جمتمع

  . نظام احلقوق والواجبات يف اإلسالم أدى إىل استتباب النظام العام للمجتمع-٥

                                                 
، أمني عام األمانة العامة الوقف أحد الصيغ التنموية الفاعلة يف اإلسالم حبث العثمان، عبد احملسن حممد،  (1)

  .٣١ص . لألوقاف يف الكويت
  .٣٨-٣٤ص املرجع السابق، ، (2)



 

٣٦

املسلمون مكلفون بالسعي إىل أرزاقهـم مـن خمتلـف          ... رة تنويع االقتصاد   ضرو -٦
  .مصادرها دون الركون إىل مصدر واحد للثروة

  :الوقف والتنمية
ومتثل مسرية التنمية الوقفية تأكيـداً    ... أثبت التاريخ االرتباط الكبري بني الوقف والتنمية      

كما يربز حمتوى منظومـة     ... المي املعاصر التوجه احلضاري اإلس  على أحد املالمح الرئيسية يف      
ما يتعلق منها بالرتعة اإلنسانية لإلسالم والتكافل والتعـاطف         ... القيم واألخالق السامية لإلسالم   

  .مع اآلخرين واحلرص على رفاهيتهم

الصيغة الرئيسية إلجياد التفاعل    ولقد تأكد من خالل التاريخ اإلسالمي أن الوقف كان          
 ويوفر الوقف فرصة حقيقة لتدعيم تـرابط اتمـع          .بادرات احلكومية واألهلية  والتكامل بني امل  

املسلم مبختلف طوائفه وفئاته فالشأن الذي جيمعهم هو خدمة عامة فيها صـاحلهم املـشترك يف                
  . احلاضر واملستقبل

تـؤدي إىل   إن تعبئة اإلمكانات املادية والبشرية واخلربات من خالل املشروعات الوقفية           
  .وختفف األعباء عن كاهل امليزانية العامة بالدولةيد اإلنفاق العام، ترش

 لعدد من جماالت التنمية االجتماعية اهلامـة،       يوفر الوقف حداً أدىن من االستقرار املايل      
  .وحيميها من تقلُّبات التمويل احلكومي

ي لألفراد   من خالل االدخار الوقف    صيغ التأمني االجتماعي  يوفِّر الوقف صيغة فاعلة من      
فالوقف بذلك من أحسن أنواع وثائق التأمني علـى         . الذين يرغبون يف تأمني ذريتهم من بعدهم      

  . وهي وثيقة تأمني ليس جليل واحد بل لألجيال املتعاقبة. احلياة لصاحل الذرية

 ومن خالل تشجيع االدخار الوقفي لألفراد أو االدخار اتمعي خلدمة مـشروعات             -
  . تدعم االقتصاد الوطينقوة مالية متجددة ومتناميةالتنمية تتوافر 



 

٣٧

 يساهم الوقف بفاعلية يف معاجلة اآلثار االقتصادية واالجتماعيـة اجلانبيـة لعمليـة              -
  .اخلصخصة اليت نراها تعم اآلن خمتلف الدول الساعية لتحقيق التنمية

ـ             - د دور   للوقف إسهام كبري يف استكمال البنيان املؤسسي للمجتمع من خـالل تأكي
والـذي  ...  املكمل للقطاعني احلكومي واخلاص    القطاع الثالث وهو  " القطاع اخلريي والتطوعي  "

، ويف إحداث التوازن    قطاعاً أساسياً يف دفع مسرية تقدم اتمعات      أصبح يف مجيع بالد العامل اآلن       
  .يف عملية التنمية

 مؤسسات القطاع اخلريي     يف جتديد األجيال القيادية   علماً أنه ال بد من تعزيز عملية         -
فالثبات واالستمرارية اليت تتمتع ما املؤسات الوقفية يوفران        ... وحتديث نظم إدارا  والتطوعي،  

  .فرصة طبيعية لتتابع أجيال املتطوعني للعمل فيها

وباالستقرار .  ألغراضه احملددة منذ نشأته    وتتميز مؤسسة الوقف بالثبات االستراتيجي    
ميكـن  واهلا موقوفة على أغراضها مبا يوفر ريعاً دائماً هلذه األموال، األمر الذي              فرؤوس أم  املايل،

  .)١( اخلدمية والتنمويةاملخططني من االعتماد عليه كمصدر لتعزيز متويل الربامج

  :األدوار التنموية المعاصرة
، إذ يرفضها وحيض علـى      )املعروفة من اجلميع  (لإلسالم موقف من شىت مظاهر التخلف     

زها والتحرك يف االجتاه املعاكس حنو التقدم والتحضر، وذلك مـن خـالل أدوات وصـيغ                جتاو
 –فمرونة الوقف كصيغة تنموية للتمويل      ... ومن أمهها الوقف  ... مؤسسية شرعها هلذا الغرض   

واليت ميكن اإلشـارة إىل     ... متنحه إطاراً واسعاً لألدوار التنموية املعاصرة اليت ميكن أن يضطلع ا          
  : ا على النحو التايلأمهه

 دعم الوقف ملؤسسات البحث العلمي ومراكز       : الوقف والتنمية الفكرية والثقافية    -١
  .الدراسات الفكرية والثقافية وكذا دعم األنشطة العلمية والدينية

                                                 
  .٤١-٣٨، ص الوقف أحد الصيغ التنموية الفاعلة يف اإلسالمالعثمان، ) 1(



 

٣٨

 ساهم يف رعاية بعض فئات الطلبة، خـصوصاً الفقـراء           : الوقف والتنمية التربوية   -٢
  .وكذا متويل برامج حمو األمية وتعليم القرآن الكرمي والتثقيف الديين. نمنهم واملتفوقون واملعوقو

ساهم يف اإلطار املؤسسي والتمويلي املناسب عـرب        :  الوقف والتنمية االجتماعية   -٣
  .رعاية األسرة، واملرأة، والشباب والطفولة، وذوي االحتياجات اخلاصة

 األخالقية بالنشاط االقتـصادي،     قرن اإلسالم القيم  :  الوقف والتنمية االقتصادية   -٤
فدعم الوقف اجلهود اليت تساهم يف صياغة النظرية االقتصادية اإلسالمية املعاصـرة، ويعـاون يف               

  . يف اإلسالماملناخ املالئم لتطوير نظام املالية العامةتوفري 

يعزز اجلهود اليت تساهم يف التربيـة الـسياسية         دوره   : الوقف والتنمية السياسية   -٥
ليمة لألجيال من خالل فتح باب التطوع للشباب يف األنشطة اليت ختدم اتمع ومتول من ريع                الس

  .األوقاف

يعاجل الوقف قضايا التنمية اتمعيـة مـن املنطلقـات          :  الوقف والتنمية اتمعية   -٦
الشرعية للوقف، جبانب إجياد ميادين عمل تستوعب الطاقات البـشرية املوجـودة يف املنطقـة               

  .كنيةالس

 وتـراكم اخلـري يف      – إن استمرار جتربة التنمية الوقفية       :الوقف والتنمية املؤسسية  -٧
  .ميكن من استباق األزمات يؤدي إىل تطوير املؤسسات الوقفية لتصبح نظاماً –جماهلا 

، فمعظم األعمال التنموية واحلـضارية      االرتباط الكبري بني الوقف والتنمية    أثبت ذلك   
ها التاريخ اإلسالمي يف عصور ازدهاره يف خمتلف امليادين كان الوقف من خلفها،             اجلليلة اليت سجل  

  .)١(يدعمها باملال واجلهد واخلربات
 

                                                 
، األمانة العامـة لألوقـاف بدولـه        رؤية إستراجتية للنهوض بالدور التنموي للوقف     ر التنموية من،    األدوا) 1(

  .الكويت



 

٣٩

  املبحث اخلامس
  االستثمار الوقفي

 طلب الثمر، فإن التاء والـسني للطلـب، والثمـر           :تعريف االستثمار لغة  
، وهو شيء يتولد عن شيء متجمعاً، مث        الثاء وامليم والراء أصل واحد    . )١(قال ابن فارس  . معروف

أحسن القيام عليه، ويقال يف الدعاء مثَّر اهللا ماله،         : ويقال مثَّر الرجل ماله   ... حيمل عليه غري استعارة   
  .أي منَّاه

 بأنه استخدام األموال يف االنتاج، إما مباشرة بشراء اآلالت          ويعرف اصطالحاً   
  .)٢( كشراء األسهم والسنداتواملواد األولية، وإما بطريق غري مباشرة

 من املعلوم أن الشريعة اإلسالمية شريعة ذات روح ومـادة،           :أهمية االستثمار 
فال يقوم روحها إال مبادا، وال خري يف مادا إذا مل يكن معها روح، لذلك يكون املال وباالً على                   

شرع اهللا تعاىل كـسباً     صاحبه إذا مل تضبطه الشريعة، كما يكون نعمة آلخر إذا سار به يف ضوء               
  ...وإنفاقاً

، عرب حترميها الكَنز واالحتكار، فنجـد يف        جند الشريعة أمرت باستثمار املال    ومن هذا   
قُـلْ  وقوله  ]. ١٥امللك   [فَامشوا ِفي مناِكِبها وكُلُوا ِمن ِرزِقهِ     كتاب اهللا تعاىل قوله سبحانه      

  ].٣٢األعراف  [خرج ِلِعباِدِه والطَّيباِت ِمن الرزِقمن حرم ِزينةَ اللَِّه الَِّتي أَ

ونرى أن احلق سبحانه يأمر عباده بالسعي يف األرض ليتزودوا من خرياا ويقتاتوا مـن               
مثراا، إذا أرادوا العيش الكرمي فيها، وذلك ال ينايف عبوديتهم اهللا تعاىل، وال اتكاهلم عليـه، بـل                  
                                                 

 ،، بريوت، دار اجليل معجم مقاييس اللغةأبو احلسني حممد بن فارس بن زكريا بن حبيب الرازي،     ابن فارس، ) 1(
  .٣٨٨، ص١م، ج١٩٩١هـ١٤١١، ١ط
  .١٠٠، ص١جم، ١٩٧٢-هـ٢،١٣٩٢طالقاهرة، ، ، دار املعارفوسيط، املعجم الجممع اللغة العربية) 2(



 

٤٠

هو أَنشأَكُم ِمن الْـأَرِض  : دية إذا كان من ضوء شرع اهللا تعاىل، وقال تعاىل     ذلك من حمض العبو   
  .أي جعلكم عمارها لتعمروها مبا حيييها، وحيييكم باإلعاشة] ٦١هود  [واستعمركُم ِفيها

:  احلث على إمناء املال وإصالحه وعدم إضاعته وإتالفه، فقد قـال           ويف حديث النيب    
إن قامت الساعة ويف يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن ال يقـوم حـىت               : "نس  من حديث أ  

وقد اتفقت الشرائع على احملافظة على املال، وحرمت إضاعته وإتالفه بغـري     . )١("يغرسها فليغرسها 
  .)٢(حق كما هو معلوم من الكليات اخلمس

  :االتجاهات المعاصرة في تطوير االستثمار الوقفي
مارات أموال األوقاف على مدى العقود الثالثة األخـرية مـن           تطورت توجهات استث  

القرن العشرين، متشياً من مستجدات العصر وظروفه، دون اخلروج على ما اختط لـه الـشرع                
احلنيف من قواعد وأحكام، خصوصاً وأنه صاحب ذلك تطور األساليب واألدوات االسـتثمارية             

  .للبنوك واملصارف اإلسالمية على وجه التحديد

 كان من األمور اليت أثارا تلـك        البعد الدويل يف استثمارات أموال األوقاف     إن أمهية   
أخذ بالتداول ضـمن    " نقل التقنية "الدراسات اليت ناقشت مثل تلك املواضيع، كما أن مصطلح          

نقل "أغراض الوقف وجماالته املعاصرة واملهمة، إال أا أغفلت األسلوب واآللية اليت يتم من خالهلا               
بشكل صحيح، كما أن تلك الرؤى طرحت بعض الصيغ الوقفية املؤقتة، اليت من املمكن              " التقنية

  ".صندوق العمرى"أن توجه لتنمية القدرات التكنولوجية، مثل صيغة 

                                                 
ـ ١٤١٣، املكتب اإلسالمي، بريوت،   املسندابن حنبل،   ) 1( ، املسند والبزار يف    ١٨٤، ص ٣،ج١طم،  ١٩٩٣- ه
، حتقيق حممد   م١٩٨٩-هـ١٤٠٩ ،٣ط، دار البشائر اإلسالمية، بريوت،       األدب املفرد  البخاري،،  ٨١، ص ٢ج

  .٤٧٩ برقم ١٦٨، ص فؤاد عبد الباقي
، منظمـة   حبث بعنوان االستثمار يف الوقف ويف غالته وريعه        اإلمارات،   –أمحد عبد العزيز، ديب     .احلداد، د ) 2(

  .٧-٥ص . سلطنة عمان–املؤمتر اإلسالمي، الدورة اخلامسة عشرة، مسقط 



 

٤١

 رغم اختالف الفقهاء يف تعريفه ميكـن اسـتخالص بـأن             :تعريف صندوق العمرى  
 لشخٍص مدة عمِر هذا الشخص بغري عوض، وهو من بـاب    متليك مالٍك شيئاً أو منفعته    "العمرى  

  ".)١(اهلبة إن كان متليك شيء، ووقفاً مؤقتاً إن كان متليك منفعة

الوقف على أحباث اختراع دواء ملرض معني، أو الوقـف          : وله صور تطبيقية حديثة مثل    
  .على تدريب جمموعة حمددة على مهارة معينة

المي املهم يف جمال التعليم بإقامته املدارس اليت تشبه         وال ميكن أن يغفل دور الوقف اإلس      
إىل حد كبري أنظمة اجلامعات يف أيامنا هذه، حيث حفظ للعلماء هيبتهم واستقالهلم عن الضغوط               

فهل تستطيع األوقاف اإلسالمية اليوم     . اخلارجية، فكان هذا التراث الضخم يف شىت ميادين العلم        
؟ أو أن تكون عامالً فاعالً يف معادلة التنمية والتحول إىل اتمـع             أن تستعيد مثل هذا الدور املهم     

  املتقدم؟ 

شرآات   شاريع وال المي للم ل اإلس ة التموي أهمي
  :التكنولوجية

بعد دخول اتفاقيات حترير التجارة الدولية حيز التنفيذ، فإن رؤوس األموال اإلسـالمية             
تثمار يف املشاريع والشركات التكنولوجية، ملـا       واليت منها أموال األوقاف اإلسالمية مطالبة باالس      

حتققه تلك الشركات واالستثمارات من أرباح عالية، حيث ستكون تلك الرساميل يف منافسة مع              
  .بنوك عاملية هلا خربة يف هذا اال من االستثمارات

إن البنوك اإلسالمية على وجه اخلصوص حباجة إىل ختصيص نـسبة مـن محافظهـا               
ية لتوجيهها إىل الشركات واملشاريع التكنولوجيـة وخـصوصاً يف مراحلـها األوىل،             االستثمار

  . (2)واالستفادة من جتارب بعض البنوك يف جنوب شرق آسيا كتايوان وماليزيا

                                                 
املعهد اإلسالمي للبحوث   ،  االجتاهات املعاصرة يف تطوير االستثمار الوقفي     العياشي الصادق، حممود أمحد،     ) 1(

 .١١٣ت، ص .  جدة، د-والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية
  . ٢٠-١٨، صدور الوقف اإلسالمي يف تنمية القدرات التكنولوجيةعبد اللطيف حممد ، .  الصريخ، م (2)



 

٤٢

وعلى إدارات البنوك االعتماد على تغري عقلية وأسلوب االستثمار وجلب املتخصـصني            
ة يف مواقع اختاذ القرار االستثماري يف البنوك، وملـا يف           يف التكنولوجيا من الذين هلم خربة منافس      

ذلك من املزج بني العقول االقتصادية والتكنولوجية من فائدة عظيمة، ومـن مثَّ يقتـرح إنـشاء                 
  .من محافظها االستثمارية% ١صندوق عاملي مشترك بني البنوك اإلسالمية، وبنسبة 

  :المشروعات التكنولوجية والمخاطرة
من املناسب أن نشري هنا إىل املخاطرة اليت تكتنف املشروعات التكنولوجيـة،            قد يكون   

، وبالتايل فإن هناك العديد     )الاليقني(وخصوصاً اليت تتضمن قدراً كبرياً من اإلبداع أو عدم التأكد           
من األحباث والدراسات اليت تسعى إىل استنباط معايري للمشروعات تؤدي إىل تقليـل مـستوى               

يث توصل إىل طريقة تؤدي إىل تقومي املشروعات، مث االختيار من بينها طبقاً ملعـايري               ح،  املخاطرة
وبالتـايل االسـتخدام    % ٩٠-٨٠إىل  % ٣٠-٢٠حمددة تؤدي إىل االرتقاء بنسبة جناحها مـن         

األرشد لرأس املال املُخاطر وحتقيق فوائد أفضل، إال أن هذه الطريقة تتعلق ببيئة عمـل يف دولـة                  
 يكون من املفيد انتهاج سبيل مماثل يرتقي تدرجيياً بنسبة النجاح طبقاً للتعليم الـذي               متقدمة، وقد 
  .سوف يتراكم

إن استعراض التاريخ البعيد والقريب، وربطهما مع احلاضر املعاصر أمر يف غاية األمهيـة              
 الفـرد   عند صياغه املستقبل، ألن التاريخ مليء بالعرب والتجارب اليت من املمكن أن يستفيد منها             

واتمع، كما أن سرد التاريخ دون أخذ العظة والعربة ال يسمن وال يغين من جوع، ألنه يـصبح                  
  .(1)حينئذ ترفاً ذهنياً، وقصصاً للترفيه والتسلية

                                                 
كتاب عن  .٢٣، ص دور الوقف اإلسالمي يف تنمية القدرات التكنولوجية      عبد اللطيف حممد ،     . الصريخ، م  (1)

Khokhar, Mohammad, Islamic Financing for Technolgy Projects and 
Companies (A Customer s View), Asia Islamic Banking and Finance 
conference, Singapore.1998. & Merrifield, D. Bruce, Constraint 
Analysis for Assessment of Business Risks, J. of Technology 

Management, vol. 1, pp. 42-53.  



 

٤٣

درة   ة الق ي تنمي اف ف ن دور األوق ة ع ات تاريخي لمح
  :التكنولوجية

الوقف كان له إسهام بارز يف      إن الدراسة العميقة يف تاريخ حضارتنا اإلسالمية تنبئنا بأن          
إمداد تلك احلضارة باملال واإلبداع والقوة، مما رعى مسريا ومكَّنها، وحـافظ علـى بقائهـا                

  . وكينونتها حىت يف أشد الظروف حلكة

حيـث ميثـل    (ويعد الوقف جزءاً من القطاع الثالث يف اتمع، وهو القطاع األهلـي             
د القطاع احلكومي العام والقطاع اخلاص، لـذا جيـب أن           ، والذي يسان  )اجلانب اخلريي املستقل  

تكون هناك حركة جتديدية لدور الوقف اإلسالمي يف اتمع املدين املسلم املعاصر، الذي مل يعـد                
  . يف شىت جماالت احلياةفقدت دورها الرياديمؤسسة مستقلة، بل تابعة ألجهزة الدولة، حيث 

والدعم ألي نشاط إنساين يوقف عليه، وهـو        إن نظام الوقف يضمن استمرار التمويل       
صيغة تناسب األنشطة الثقافية والعلمية والتكنولوجية اليت تتطلب بذلك الكثري من املال واجلهـد              

  .والوقت

ومن املالحظ أن الوقف اإلسالمي يف األزمنة املتأخرة إىل يومنا هذا، بدأ ينحسر عـن               
ينحصر يف بناء املساجد وحتفيظ القرآن وتعليم الفقه،        ميادين األنشطة العلمية والتكنولوجية، وأخذ      

والصرف على األيتام واملساكني والعجزة وما شاكلها، أما الوقـف علـى البحـوث العلميـة                
واألساسية والتطبيقية والتطوير الصناعي والتكنولوجي فلم يستحوذ علـى اهتمـام الـواقفني يف              

 توجه لدعم مثل هذه األنشطة من خالل نظـامي          العصور املتأخرة، يف حني جند أن اتمع الغريب       
 فجائزة نوبل، وجامعة أكسفورد، وجامعة هـارفرد،  (Trust) والـ   (Endowment)الـ  

ومؤسسة فورد اخلريية، وجممع كارينجي التكنولوجي، وغريها كثري من املؤسسات، ما هـي إال              
ريب أخذت على عاتقها دعم البحوث العلمية والتطوير التكنولوجي         مؤسسات خريية يف اتمع الغ    

  (1).يف جمتمعاا

                                                 
  .٢٤، صدور الوقف اإلسالمي يف تنمية القدرات التكنولوجيةعبد اللطيف حممد ، .  الصريخ، م (1)



 

٤٤

لقد كان للوقف قصب السبق يف دعم األنشطة العلمية والتكنولوجية سـواء يف العـامل               
اإلسالمي أو غري اإلسالمي، حيث كانت هناك أوقاف عديدة يف طول العامل اإلسالمي وعرضـه               

 –ى العلماء واملخترعني واملبدعني يف شىت العلوم، فنبغ من أبناء املسلمني            خصصت غالّا لتنفق عل   
 نوابغ يف علوم الكيمياء والبصريات وعلوم       –بسبب الدعم املستمر واملتواصل من أموال األوقاف        

الفلك واحلركة والطب والصيدلة وغريها الكثري، هذا عدا متويل تلك األوقاف للمكتبات بكل ما              
طلبات للعلماء واملبدعني، وكان انتشار تلك األوقاف يف بالد األنـدلس وأطـراف             حتتاجه من مت  

الدولة العثمانية من جهة أوروبا سبباً يف نقل ذلك النظام إىل أوروبا حـسب املـصادر الغربيـة                  
  . (1)نفسها

شاريع  ي الم اف ف وال األوق تثمار أم ة اس أهمي
  :التكنولوجية

ت أموال األوقاف لالستثمار يف اال التكنولوجي،       هناك العديد من املربرات تدعو إدارا     
  :وسنحاول فيما يلي استعراض بعضاً منها

 تُعد التكنولوجيا اآلن من الدوافع الرئيسية للتنمية االقتصادية، وميكن أن تصبح من             -١
فمن . ، وهي بطبيعتها تراكمية مع اخلربة والتعلم والتطبيق املستمرين        أهم أصول املشاريع الناجحة   

خالهلا يكون اإلنتاج، مع إمكانية بيعها، أو منح تراخيص استعماهلا يف أماكن أخرى، أو التبـادل                
مع شركات تكنولوجية أخرى بشأا، وذلك يسمح ملؤسسة األوقاف اليت تستثمر يف املـشاريع              

  .التكنولوجية مبرونة كبرية، على خالف االستثمار يف العقارات واألراضي

خمة من األموال الوقفية غري املستثمرة، فمثـل تلـك املـشاريع             وجود سيولة ض   -٢
التكنولوجية سوف تكون جماالً خصباً الستثمار تلك األموال، حيث إن مثل تلك األموال الفائضة              

                                                 
، ندوة حنو دور تنموي للوقف، مركز أحباث الوقف،          دور الوقف يف النمو االقتصادي      كامل، صاحل عبد اهللا،    (1)

  .٣٩، صم١٩٩٣إلسالمية، الكويت،القطاع الوقفي، وزارة األوقاف والشؤون ا



 

٤٥

واليت دف للربح املادي بطبيعتها، كما جتدر اإلشارة        . (1)موجودة لدى البنوك اإلسالمية التجارية    
املال وحتريكه يف أوجـه االسـتثمارات   ) تدوير(رم االكتناز وأمر بتقليب  هنا إىل أن الشرع قد ح     

  .املختلفة

 مسامهة يف سد النقص الكبري املوجود يف متويل املشاريع التكنولوجيـة يف العـامل               -٣
اإلسالمي، حيث أن مؤسسات األوقاف بطبيعتها لديها القدرة على التضحية بالربح السريع القليل             

بل الربح العايل املمكن على املدى البعيد، وهذا من أهم مـا حتتاجـه املـشاريع                املؤكد، يف مقا  
  .التكنولوجية

 يقَدر العائد من املشروعات التكنولوجية يف إطار منظومة قيمة مضافة تتـضمن إىل              -٤
زيادة املعرفة والتعلم، وحتـسن البنيـة       : جانب العائد التجاري واالقتصادي جوانب أخرى، مثل      

 والتكنولوجية للمنشأة أو القطاع أو الدولة، وإذا اعتمدنا تعريف بعض املؤسسات الوقفية             العلمية
، أي تلك األموال اليت ميكن الدخول ـا         (2)"رأمسال اتمع املعرض للمخاطر   "ألموال الوقف بأنه  

مار يف  العام واخلاص، سنجد أن ألموال األوقاف دوراً حمفزاً لالستث        : االت حيجم عنها القطاعان   
  .هذا اال

 إن االستثمار يف تنمية القدرات التكنولوجية قد اعتربه بعض العلماء والباحثني مـن              -٥
  .فروض الكفاية على اتمع اإلسالمي

 من أهداف األوقاف حتقيق الرخاء االجتماعي واالقتصادي للمجتمعات، وذلـك           -٦
 التكنولوجيا أصبحت من أهم   ت حيث أن    األمر مرتبط بتنمية القدرات التكنولوجية لتلك اتمعا      

                                                 
، ١، العدد   ٢، جملة دراسات اقتصادية إسالمية، الد       تطوير أدوات مالية يف إطار إسالمي      ويلسون، رودين،    (1)

  .١٢٢، صم١٩٩٤املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، 
، سلـسلة   سات اخلريية يف الواليات املتحدة األمريكيـة      املؤس بوريس، إليزابيث، ترمجة بدر ناصر املطريي،        (2)

  .١٩م، ص١٩٢٣، األمانة العامة لألوقاف، الكويت،)٢(تراجم العمل اخلريي والتطوعي



 

٤٦

 كما أمجع كثري من علماء االقتصاد املعاصرين        (1) يف هذا العصر   عوامل وأسباب النمو االقتصادي   
  .(2)على أن التقدم التكنولوجي من أسس التنمية االقتصادية للمجتمعات

ـ              -٧ ك  تسعى مؤسسات األوقاف إىل تنمية أصوهلا الوقفية، وحتقيق ريع كبري مـن تل
األصول، لينفق بعد ذلك يف أوجه اخلري املختلفة وبنظرة إىل البورصات العاملية، نالحـظ تفـوق                

 على غريها من الشركات، مما يدفع مبؤسسات األوقاف للـتفكري    (3)أسهم الشركات التكنولوجية  
  .جدياً يف االستثمار يف تلك ااالت ما دام يف دائرة احلالل

ورفع مستوى القدرات البشرية ويعتـرب االسـتثمار يف          من أهداف األوقاف تنمية      -٨
  . تنمية القدرات البشرية يف اال التكنولوجي من أهم تلك ااالت

 من غايات الوقف ضمان االستقرار االجتماعي للفرد واتمع، وإجياد مثل تلـك             -٩
 ويـضمن    يف توفري فرص عمـل ألفـراد اتمـع،         – بال شك    –املشاريع التكنولوجية سيسهم    

للمتخصصني فيها جماالً للتعلم واخلربة املكتسبة، وإجياد بيئة مناسبة لإلبداع التكنولوجي، يتاح فيها             
 االستقرار يف بلداا دون احلاجة للهجرة للبحث عـن تلـك           –للقدرات الذاتية والوطنية املتميزة     

  . البيئات اليت تشجع، وحتفز على اإلبداع التكنولوجي

يعزز مـن تأكيـد البعـد الـدويل          املشاريع التكنولوجية سوف      االستثمار يف  -١٠
  .، وذلك ما دعت إليه كثري من املؤمترات اخلاصة االستثمارات أموال الوقف

 اليت هلـا    يعزز من استعمال الصيغ الشرعية     االستثمار يف املشاريع التكنولوجية      -١١
ي الصيغ اليت ابتعدت عنها ممارسـات       قيمة مضافة عالية لالقتصاد، مثل املضاربة، واملشاركة، وه       

البنوك اإلسالمية، مركزة على صيغة املراحبة، بسبب املخاطرة اليت تكتنف تلك الصيغ واملنافـسة              

                                                 
، جملـة علـوم وتكنولوجيـا،       متويل البحث العلمي بني احلكومة والقطاع اخلاص      ،  )ترمجة( الضهر، جرجس  (1)
  .٢٠م، ص١٩٩٧كويت، ، معهد الكويت لألحباث العلمية، ال٤٤العدد

،  ٢، بـريوت، دار النفـائس، ط      )من أصوله الفقهية  (مباحث يف االقتصاد اإلسالمي    قلعة جي، حممد رواس،      (2)
  .٦٦م، ص١٩٩٧

Khokhar (3)٣، ص.  



 

٤٧

بينها وبني البنوك اليت تعتمد نظام الفائدة يف معامالا، وبسبب قصر آجال خصومها عن آجـال                
  .(1)أصوهلا، وخصوصاً يف ظل معدالت التضخم العالية

 تضمن دميومة واستمرار متويل املـشاريع التكنولوجيـة،         – بطبيعتها   – األوقاف   -١٢
وخصوصاً إذا كان الوقف خاصاً ا، ألن أموال األوقاف األصل فيها الدوام واالستمرار، علـى               
عكس التمويل يف القطاعني احلكومي واخلاص، حيث يتأثر األول بالتقلبات السياسية، ويتأثر الثاين             

الربح، ومن املعلوم أن االستثمار يف املشاريع التكنولوجية حيتاج لذلك النفس الطويـل،       بسياسات  
  .واليت تتميز به استثمارات أموال األوقاف

 بسبب ارتباط الوقف باملعتقدات الدينية فإن ذلك سيساهم يف تعبئة املوارد املاليـة     -١٣
  .الالزمة للمسامهة يف املشاريع التكنولوجية

 واملفكرين بني املسلمني إىل اسـتثمار األوقـاف يف النـشاط العلمـي              دعوة العلماء 
يعد نظام الوقف داعماً الستمرارية أي نشاط يوقف عليه، حيث انطلق الكثري من             : والتكنولوجي

 وتـبىن  (Trust, Endowment)األنشطة الثقافية والعلمية والتكنولوجية من فكرة الوقف 
 والغرب رعاية العديد من األفكار اليت مل تكن لترى النور لوال            كثري من رجال األعمال يف الشرق     

متويل األوقاف اليت أرصدت هلا، إضافة إىل احلكومات اليت انتبهت إىل أثر تلك الصيغ من عمـل                 
اخلري، فكانت إذا أرادت استمرارية أي مشروع جعلت صيغته وقفية، وجعلت اإلشراف عليه من              

  .مويل الدائمقبل جملس أمناء، لتضمن له الت

). حنو دور تنموي للوقف   (م حتت اسم    ١٩٩٣كما أوصت الندوة الثالثة لألوقاف عام       
  :مبا يلي

                                                 
(1)  Cizkca, Murat, The Relevance of the ottoman Cash Waqfs (Awqaf 

Al-Nuqud) for Modern Islamic Economics, Financing Development 
In Islam(First Edition), M.A. Mannan (Editor), Islamic Research and 

Training Institute, Islamic Development Bank – Jeddah.1996. pp406.  



 

٤٨

ال ينحصر يف العقارات فقط، وذلك ليشمل املـشاريع           كي توسيع مفهوم الوقف   -١
 الزراعية والصناعية والتجارية واالستثمارية املتنوعة اليت حتقق عائداً أفضل خيدم الغرض املوقـوف            

  . عليه، ويؤمن فرص عمل تفيد أفراد األمة

، فتنشأ وقفيـة    مؤسسات وقفية متخصصة بواسطة تربعات صغرية      السعي إلنشاء    -٢
لالنفاق على عالج املرضى، وأخرى للتعليم الديين، وثالثاً للـدعاة، ورابعـة للبحـث العلمـي                

  .(1) والثقايف والفكري

  :(2)التناسب الطردي بين المخاطرة والربح
 بيان أمهية استثمار أموال الوقف يف جمال التكنولوجيا، وسـرد دعـوات العلمـاء               بعد

واملفكرين إىل ذلك، فإن البعض قد يتحفظ على زج أموال األوقاف اإلسالمية يف تلك اـاالت                
من االستثمار حتت حجة احلفاظ على األصول الوقفية من املخاطرة العالية اليت تصاحب االستثمار              

  فوت على األوقاف               يف تلك ااالت، وهذا التحفظ وإن كان له ما يسنده من احلجة واملنطق فإنه ي
خرياً كثرياً ومصاحل كبرية، إضافة إىل ذلك وجود عدد ممن يساند الرأي القائـل جبـواز ذلـك                  

  .وبوجوبه أحياناً، وهو الرأي الذي نرجح

 يف أي استثمار    جة املخاطرة تناسباً طردياً بني در   لقد تقرر عند علماء االقتصاد أن هناك        
والعائد املتوقع منه،  وهذه املخاطرة ختتلف من شخص آلخر، فهي عند غري املختص يف جمال مـا                  
من االستثمار عالية، ويف نفس الوقت جندها خماطرة حمسوبة ومقدرة العواقب عند من له بـاع يف                 

ها من يقيم املشروع، وترجـع      تلك ااالت، فهي إذن قضية نسبية ختضع لألرضية اليت ينطلق من          
  .أيضاً للجوانب اليت تؤخذ بعني االعتبار حال دراسات اجلدوى

                                                 
 مركز أحباث الوقـف والدراسـات       أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقف،      األمانة العامة لألوقاف، الكويت،      (1)

  .٢٣٥-٢٣٤م، ص١٩٩٣ القطاع الوقفي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، االقتصادية،
  .٥٦-٥٥ص دور الوقف اإلسالمي يف تنمية القدرات التكنولوجية،  الصريخ، عبد اللطيف حممد،  (2)



 

٤٩

أما االستسهال واعتماد استرياد ما ينتج يف اخلارج بتكاليف باهظة معروفة، ونتائج مـن         
  .السهل حساا والتعامل معها

مة للسلعة على    قد أعطى قي   – والوقف جزء من هذه املنظومة       –إن االقتصاد اإلسالمي    
) الغـنم بـالغرم   ( بأن املبدأ الفقهي يقوم على قاعـدة         (1)أسس عدة منها املخاطرة، لذلك يؤكد     

، وهذا الربح يتناسب طرداً مع املخاطرة اليت تصاحب االسـتثمار، وزيـادة             )اخلراج بالضمان (أو
 املـستثمرة يف    األرباح تلك تعين ارتفاع قيمة السلعة، وهذا يعين ارتفاع قيمة األصـول الوقفيـة             

  .التكنولوجيا على املدى البعيد، إذا أحسن التخطيط واإلعداد والتنفيذ

ى    اف عل وال األوق تثمار أم رص إدارة اس رورة ح ض
  : معدالت الربح العالية

، أضـف إىل  سوف حيقق منواً كبرياً لألصول الوقفية  إن االستثمار يف جمال التكنولوجيا      
االجتماعية اليت تصاحب مثل تلك االستثمارات، سـواء علـى          ذلك اآلثار التنموية االقتصادية و    

املستوى الفردي أو املستوى الوطين واإلقليمي، فهو سيحقق التوازن بني التنمية احلقيقية لألصول             
  .الوقفية، وبني األهداف االجتماعية والدينية للوقف

ريع ذات  علماً بإن من الواجب على إدارات استثمار أموال الوقف أن تبحث عن مـشا             
ومن املسلَّم به،   . معدالت ربح عالية، حىت تقوم بواجبها خري قيام، وتقدم خدمات راقية للمجتمع           

أنه بدون الدخل املرتفع والربح الكبري، ستظل إدارات األوقاف رهينة فتات األرباح البسيطة حبجة              
تلـك الـسياسة    احلفاظ على األصول الوقفية، والرضى بالقليل الدائم املـضمون، وسـتقودها            

االستثمارية إىل التضحية باألمور املهمة والكبرية اليت من أجلها قام الوقف، والـيت ال يوجـد يف                 

                                                 
  .١١٤، صمباحث يف االقتصاد اإلسالمي قلعة جي،  (1)
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اتمع من يؤديها، فإذا كان ريع األوقاف قليالً كانت اخلدمات اليت يقدمها متواضعة وبـسيطة،               
  .(1)والعكس صحيح

الربح العايل ما دام يف دائرة       وجوب حبث إدارات استثمار أموال األوقاف عن         (2)ويؤكد
احلالل، وأمهية تنمية األصول الوقفية من خالل تلك املشاريع اليت تدر أرباحاً كبرية، ويشريان إىل               

  .ضرورة البحث عن األساليب االستثمارية اجلديدة اليت حتق مثل تلك الغايات

يدعو إدارات  ،  حرص إدارة استثمار األوقاف على الربح العايل      إن الدعوة إىل ضرورة     
استثمار األوقاف إىل التفكري بشكل جدي يف االستثمار يف املشاريع التكنولوجية وخاصة املتطورة             
منها، واالستفادة من الصيغ االستثمارية احلديثة واألدوات املالية اليت ال يتعارض مـع الـشريعة               

بح العايل املتحقق من خـالل      اإلسالمية، واليت تثبت فاعليتها يف تفتيت املخاطرة، باإلضافة إىل الر         
  .تلك الصيغ

تثمار       ال اس ي مج دولي ف ي وال سيق اإلقليم ة التن أهمي
  :أموال الوقف في المشاريع التكنولوجية

عند الدعوة إىل االستثمار يف املشاريع التكنولوجية تربز أمهية التنسيق اإلقليمي والـدويل   
ن واملهتمون بشؤون األوقاف إىل ضـرورة       بني إدارات استثمار أموال األوقاف، وقد تنبه املفكرو       

وإنشاء صناديق وقفية عاملية، ملا له من جوانب إجيابية عديدة،          . التنسيق العاملي يف استثمار الوقف    
  :نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر

                                                 
، جملـة دراسـات اقتـصادية    مقدمة مبسطة-وقافالتمويل واالستثمار يف مشاريع األ الزرقا، حممد أنس،  (1)

م، ص  ١٩٩٤، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، جـدة،           ٢، العدد ١إسالمية، الد 
١٨٧.  
، مركـز املعلومـات،   الوقف وظيفته االجتماعية وأهدافه الدينية ودورة احلضاري الشرجبي، علي خالد،  (2)

، ندوة حنـو    أساليب استثمارية األوقاف وأسس إدارته    ومحاد، نزيه،   . ٢٠م، ص ١٩٩٨قاف،  األمانة العامة لألو  
  .م١٩٩٣دور تنموي للوقف، مركز أحباث الوقف، القطاع الوقفي، األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، 



 

٥١

 تبادل االستفادة من اخلربات املتنوعة، واملوارد املادية والبشرية يف الدول األعضاء يف             -١
  .ملشروعهذا ا

 تفتيت املخاطر من خالل توزيع االستثمار على جهات متعددة، واستخدام آليـات             -٢
متطورة لتقومي املخاطر، وهذا من أسس إدارة احملافظ االستثمارية يف أسواق املـال واالسـتثمار               

  .املعاصرة

  . زيادة فرص تنوع جماالت ومشاريع االستثمار-٣

ظيمية والقانونية املفروضة على االستثمار الـوقفي        إمكانية التغلب على املشاكل التن     -٤
  .يف أي دولة عضو يف املشروع على حدة

إن االجتاه إىل العوملة يف عامل اليوم مل جيعل من فكرة التقوقع على الذات احمللية أو حـىت                  
اإلقليمية معىن، وأصبحت الشركات متعددة اجلنسية تبحث عن الفرص االستثمارية يف كل مكان             

عامل سعياً وراء فرص الربح العايل وتقليل التكاليف، وإدارة استثمار أموال األوقاف ليـست              يف ال 
. مستثناة من ذلك حيث متلك رؤوس أموال ضخمة مسحت املواثيق الدولية بتحريكها بني الدول             

 – على وجه اخلصوص     –فهي مطالبة بالبحث عن الفرص االستثمارية يف العامل العريب واإلسالمي           
  .اً يف املشاريع التكنولوجية اليت حتقق هلا رحباً عالياًوخصوص

مـن  كل مؤسسة وقفية يف جمال االستثمار على حده سيكون أكثر خماطرة            إن حترك   
 بدرجة أكرب عند الدعوة إىل االسـتثمار يف         – أي التحرك اجلماعي     –حتركها مجاعياً، وهو حيتم     

ثمارية من خماطر عالية، حتتاج إىل جمـاالت أوسـع،          املشاريع التكنولوجية، ملا هلذه ااالت االست     
  .وفرص استثمارية متنوعة وخيارات متعددة
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  املبحث السادس 
  يالتفكري االسرتاتيج

  :الحث على نماء أموال الوقف
وإن كان الشرع احلنيف حيبذ مناء املال ملا فيه من نفع الناس، وإصالح معاشهم، فإن من                

قف اليت إمنا جعلت ليعم نفعها، ويعود خريها وأجرهـا ملوقفهـا يف             أجل ما ينفع الناس أموال الو     
وذلك ألن اإلنسان مهما خلَّف من مال، أو تصدق من صدقات، فإن هذا املـال               . دنياه وآخرته 

يتبدد سريعاً، والصدقات تنقطع فوراً، أما إذا حبس شيئاً مما يستمر نفعه فإن النفع يستمر ما دامت                 
إذا مات ابن آدم     : "جر متواصل ما دام النفع قائماً كما يشهد لذلك قوله           العني موجودة، واأل  

 أي فال ينقطع عمله من الثالث، بل يبقى كأنه يعمله كل يوم يستفيد              –انقطع عمله إال من ثالث      
  . )١(" صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له–الناس من هذه الثالث وهي 

لسيوطي أن جيمع كل ما يبقى لإلنسان من األجر فجمع ذلـك يف             وقد حاول اإلمام ا   
  :أبيات قال فيها

ــري  ــيس جي ــن آدم ل ــات اب  إذا م
ــل  ــاء جنـ ــا دعـ ــوم بثهـ  علـ
ــر   ــاط ثغ ــصحف ورب ــة م  وراث
 وبيــت للغريــب بنــا يــأوي   
ــرمي ــرآن كــ ــيم لقــ  وتعلــ

  

ــشر     ــري ع ــصال غ ــن خ ــه م  عل
ــري   ــصدقات جت ــل وال ــرس النخ  وغ
ــر  ــراء ـ ــر أو إجـ ــر البئـ  وحفـ

ــه أو بنـــ  ــر إليـ ــل ذكـ  اء حمـ
ــصر    ــث حب ــن أحادي ــذها م  )٢(فخ

  

                                                 
  .تقدم خترجيه) 1(
ف بابن الغرابيلي، علـى مـنت أيب        ، حاشية البيجوري ابن القاسم الغزي املعرو      احلاشية ،الباجوري، إبراهيم ) 2(

  .٤٣، ص٢، جت.، د١ن، القاهرة، ط.شجاع األصفهاين، املسمى فتح القريب ايب يف شرح ألفاظ التقريب، د
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وهذا كله على سبيل التقريب،  وإال فإن ما يبقى لإلنسان بعد موته شيء أكثر مما ذكر،              
مما يدخل حتت مسمى الوقف، وإذا تأمل املسلم مثل هذه األمور جيد أنه ال ميكن أن حيقق نفـع                   

 ما شاء اهللا تعاىل، وهذا هو سر الوقف         نفسه باألجر، وغريه بالنفع إال إذا منح الوقف واستمر إىل         
   الـنيب – أي الوقف –استنبطه : يف احلقيقة، كما أفاده العالمة الدهلوي يف حجته حيث قال   

ملصاحل ال توجد يف سائر الصدقات، فإن اإلنسان رمبا يصرف يف سبيل اهللا تعاىل ماالً كـثرياً، مث                  
وام آخرون من الفقراء يبقون حمـرومني، فـال         يفىن فيحتاج أولئك الفقراء تارة أخرى، وجييء أق       

أحسن وال أنفع للعامة من أن يكون شيء حبساً للفقراء وأبناء السبيل تصرف عليهم منافعه ويبقى                
  . هـ. أصله على ملك الواقف أ

اظر        اف أو عمل الن  ال بد للقائمني على األوقاف من نظَّار     :إدارة األوق
ا عناية كربى بعمارة األوقاف وتنميتها، كعنايتـهم بنفـع          ومؤسسات حكومية أو أهلية أن يعنو     

 – احلفاظ على األصل  املوقوف عليهم، بل لتكن عنايتهم بعمارا قبل غايتهم بتوزيع ريعها، ألن            
 وهي الثمرة املرجوة وهذا ما قرره الفقهـاء يف          أوىل من احلفاظ على الفرع    وهي العني املوقوفة،    

ن عليه أن يتحرى يف تصرفاته النظر للوقف والغبطة، ألن الوالية مقيـدة             إ"عمل النظَّار، فقد قالوا     
 يعين أن والية الوقف تستلزم التصرف فيه مبا تقتضيه الغبطة الظاهرة لصاحله وصاحل املوقوف               )١("به

لعدم كفاءته  . عليهم، فإذا مل يتصرف بذلك مل يستحق الوالية، بل يصرف عنها وتنتقل إىل غريه             
  .ونصوص الفقهاء يف ذلك واضحة كثرية.. .هلذه املهمة

وبالنظر إىل إدارات اليوم جند الكثريين منها حتولوا إىل جمرد حراس وليس حفـاظ لـه،                
بدليل ما آلت إليه من اهلالك كثري من األوقاف، خاصية حيث وضعت الدولة يدها وسيطر الفكر                

  . الوظيفي البحت على النظارة

اظر    ة الن  العمـارة   –ووظيفة النـاظر     ")٢(وي يف املنهاج   قال اإلمام النو   :وظيف
وقال مثل ذلك العالمة ابن النجـار يف منتـهى          . هـ. أ..." واإلجارة، وحتصيل الغلة وقسمتها   

                                                 
  .١٨٥، ص٢، جأحكام الوقفالكبيسي، ) 1(
  .٢٩٢، ص٢ جاملنهاج،النووي، ) 2(
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ووظيفة الناظر حفظ وقف وعمارته وإجياره، وزرعه وخماصمة فيه وحتصيل ريعه من             ")١(اإلرادات
ف جهاته من عماره وإصالح وإعطاء مـستحق        أجره أو زرع أو مثره، واالجتهاد يف تنميته وصر        

وبدأ الناظر وجوبـاً مـن      : " للدردير يقول  )٢(ويف أقرب املسالك بشرحه الصغري    . هـ. أ" وغريه
وإن  ...غلته بإصالحه إن حصل به خلل، والنفقة عليه إن كان حيتاج لنفقة كاحليوان من غلتـه               

. أ " إتالفه وعدم بقاءه، وهو ال جيوز      شرط الواقف خالفه فال يتبع شرطه يف ذلك، ألنه يؤدي إىل          
  .هـ

ـ ٢٦١: ت(وسئل اإلمام أبو بكر أمحد بن عمر الشيباين اخلصاف           ، عما إذا كـان     ) ه
 عمارته إمنا هي يف غلته، ذكر ذلك الواقف أو مل يذكر،          ": الواقف مل يذكر عمارة الوقف؟ فقال     

والنصوص الفقهية يف هذا    . )٣("اكنييبدأ بعمارة ذلك من غلته، مث يصرف الباقي يف الفقراء واملس          
وكلّها تدل على وجوب العناية بأعيان األوقاف مبا حيقق بقاءها ومناءها، قبل            .. املوضوع ال تتناهى  

ومع األسف كثري من النظَّـار اليـوم ال         . ن هذا أمراً مسلماً   افك... العناية بتوزيع ريعها ومثارها   
وطبعاً ليس هذا مـا نريـد أو        . ه، وأخذ معلومه منه   يعرفون من النظارة إال جذب الريع وتوزيع      

  .نرتضي

من هنا كان على املؤسسات الوقفية والنظَّار أن يعنوا عناية كربى بتنميـة األوقـاف               
وطرق استثمارها مبا حيقق املصلحة املرجوة وللموقفني، واملوقوف عليهم، والنفع التام للمجتمـع،            

قتصادي واالستثماري الذي جيـري يف الـساحة اليـوم،           اال إال مبواكبة التطور  وال يكون ذلك    
فيسلكون كل سبيل شرعي يف تنمية الوقف، ومن ذلك طرق االستثمار احلديثة، كصناديق وقف              

  : النقود وتنميتها، باشتراكات بسيطة يسهل على الكثريين املسامهة فيها، عمالً بقول الشاعر

  ...إمنا السيل اجتماع النقط
                                                 

، ٢،جم١٩٩٧-هـ١٤١٧ ط،. د ياض،، نشر مكتبة نزار مصطفى الباز، الر      شرح منتهى اإلرادات  البهويت،  ) 1(
  .١٢ص

، مكتبة نزار   تيسري الوقوف على غوامض أحكام الوقوف     عبد الرؤوف بن تاج العارفني الشافعي،       املناوي،  ) 2(
  .١٣٦، ص١هـ، ج١٤١٨، ١مصطفى الباز، مكة املكرمة، الرياض، ط

  .٣٢٠: ، صأحكام األوقافالكبيسي، ) 3(
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جيوز عندنا بيع الوقف إذا تعطلـت       فإنه  : قال.... )١( يف اإلنصاف  وقد ذكر املرداوي  
  ...،منفعته

وحنن معشر املتأخرين نعيش يف كثري من مرافقنا إىل اليـوم علـى فـضائل األوقـاف                 
اإلسالمية، فلماذا ال يعيد التاريخ نفسه، ونترك لألحفاد ما ترك لنا اآلباء واألجداد؟ خاصة أن اهللا                

 اليت ينبغي اقتحامها يف تطـوير       املصارف اإلسالمية رة مالية جتميعية حديثة، هي      قد من علينا بصو   
وتوسيع األوقاف بكل وسيلة علمية جديدة مفيدٍة للموقوف عليهم، وتصل ما قل مـن ثـواب                

 بـسندات املقارضـة   كما أا مؤهلة خلوض غمار االستثمار       . الواقف بانقطاع الوقف أو تعطله    
صورة من صور االسـتثمار     أو أي   . ا مما أجازه جممع الفقه اإلسالمي      وغريه وسندات االستثمار 

 مع االبتعاد عـن     احلالل، اإلبضاع، التجارة، وتنمية العقار الوقفي بالزراعة، أو كراء األرض         
  .املضامني اليت ترتع ملكية الوقف للعني كما يف األحكار وسواها

اف    اء األوق ىل حد كبري يف تنميـة       وتلك الطرق السابقة وإن كانت جمدية إ       :بن
  . الوقف، إال أن بناءه بناًء حديثاً واستثماره استثماراً جيداً، هو إحدى طرق تنمية الوقف

ة     ة النمطي عمارة الوقف اليوم عمارة سكنية أو جتارية       منها   :الطرق الحديث
حيقـق  ... على شكل بنايات كأبراج، أو فنادق، أو حمال جتارية أو عمارات ذات شقق إجياريـة              

ومن . تنمية لألوقاف اإلسالمية، ألن كثرياً من أراضي الوقف هي يف املدن، ويف األسواق التجارية             
الوسائل املتجددة والنافعة اليوم خاصة لألوقاف اليت ليس هلا وفْر مادي ميكن أن يعمر به نفسه، أو                 

 أصبح من أشـهر نظـم       وقد. اإلجارة املنتهية بالتمليك أو املشاركة املتناقصة     . مل جيد من يقرضه   
) Built(أي البنـاء  . B.O.T (Build Operate Transfer)االستثمار اليوم نظامي 

 B.I.Tونظـام  . (Transfer Owners) ونقل امللكية (Operate)والتشغيل أو اإلدارة 

                                                 
، دار إحيـاء التـراث العـريب،        اإلنصاف للمرداوي ،  )٨٨٥-٨١٧(سناملرداوي، علي بن سليمان أبو احل     ) 1(

  .١١، ص٧، جت، حتقيق حممد حامد الفقي.ط، د.بريوت، د
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وغريمها من األنظمة ولكل من النظامني السابقني ما يساندمها من          . أي إنشاء وتأجري ونقل ملكية    
  .)١(ه ونصوص الفقهاءالفق

  . بأنواعه فتنصح به مؤسسات الوقف اليت تتمتع بوفر مايلاالستصناعأما 

  :  طرق التنمية غير التقليدية
  . البنية التحتية األرضية-١

  ).إن جازت التسمية( البنية التحتية الفضائية -٢

  :ألجيالناوسأعرض لكليهما باإلشارة إىل بعض مما فيهما للتدليل على ضرورما لنا و

  :البنية التحتية األرضية: أوًال
 إن من املتعارف عليه يف االقتصاد إن الصناعة ال تتركز يف بلدان لـيس هلـا قواعـد                  

الصناعات االستهالكية وما أوسعها، يلزمها أن تركز قاعدة الثروة احليوانية واليت           : فمثالً. اقتصادية
ا لتتركز قاعدة وفرة املياه، اليت جعل اهللا منها كـل           ال تتركز إال بتركز قاعدة الزراعة واليت يلزمه       

  .شيء حي، هنا ينبغي أن نتتبع هذه السلسلة من قواعد النماء وجنعل للوقف دور فيها

ة      -١ سدود المائي فإذا كانت السلسلة انتهت إىل قاعدة وفرة املياه        :  مشروعات ال
ف املتناثرة غري املغلة أو املعطلـة       فيمكن لألوقاف برخصة االستبدال أن تستبدل الكثري من األوقا        

وخاصة اليت خارج املدن إلستبداهلا بأراٍض ذات طبيعية خاصة ميكن حتويلها إىل سد مائي ضخم               
ومعلوم أن بعض قطع األرض الصغرية يف املدن أو حميطها تعادل املساحات الشاسعة يف األطراف               

تخصصة بناء السد وإدارته لفتـرة       نكسب من الشركات امل    B.O.Tوبالعمل بنظام   . وما ماثلها 
واإلدارة العليا  % ٥١وإدارة متوسطة   % ٧٥زمنية بشروطنا من حيث استيعاب عماله عامة بنسبة         

                                                 
  .٥٧-٥٠، ص حبث بعنوان االستثمار يف الوقف ويف غالته وريعهاملفيت احلداد، ) 1(
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تتزايد هذه النسبة كلما قاربت مدة االستغالل على االنتهاء لتكون يف النهاية إدارة             %. ٤٠بنسبة  
  .ه الثروة احليوانية والزراعية الصناعيةوحتقق للمجتمع كسباً اقتصادياً تنمو ب% ١٠٠كفؤة وطنية 

أما الصناعات غري االستهالكية وخاصة االستخراجية فهذه غري متوافرة بشكل واسـع            
يف بعض البالد ولكن حيث تتوافر، ال بد من توطينها بأي نظام استثماري ال يرهق بلداننا بـأي                  

  .دين ولو بلرية ذهبية واحدة

وهـذه يـتم توطينـها بتـوطني الـصناعتني           :الصناعات اخلدمية واملـصاحبة    -٢
  .شرط التوعية الالزمة) احليوانية والزراعية(السابقتني

فبذلك تروج الصناعات، وتتسع الرقعة اخلضراء، ونستعيد الثروة احليوانية يف أوطاننـا،            
 فقد قيل عند االقتصاديني أن الزراعة واحليوان مها أم الثروات والربهان العملي نظرة على الـدول               

اإلسكندنافية أو أستراليا أو أمريكا أو كندا، ملعرفة مدى حجم هاتني الثروتني يف اقتصادياا فضالً               
ويكفي النظر إىل سلعة القمح وما حتققـه        . عما حتققان هلا من نفوذ سياسي على الدول األخرى        

سـكندنافية  ألمريكا وسلعة اللحم وما حتققه ألستراليا، ومشتقات احليوان وما حتققه للـدول اإل            
  .خاصة واألوروبية عامة

  :كما ميكن تناول املشروعات على حسب طبيعة األوقاف ومواطن تواجدها فمثالً

 يف مشاريع ذات    استغالهلامن املفيد    :أراضي الوقف داخل املدن املكتظة     استثمار   -٣
  :دخل متتايل كـ

  . مواقف السيارات-١

  . أو غريهB.O.Tم الـ  مشاريع جتارية أو خدمية عمالقة منفذة بنظا-٢

يسهل باعتماد التنظيم املدين املتجدد يف       :أراضي الوقف يف ضواحي املدن     استثمار   -٤
  :كل دوله من تركيز
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وذلك ببناء شقق متليـك     :  مساكن ملتوسطي الدخول بتمليك الشقة وتأجري األرض       -١
 رمسيـاً بـسيطاً     بأرخص من السوق بسبب توفري مثن األرض، على أن يدفع مالك الشقق إجياراً            

  .ومنتظماً مقابل بناءه على أرض الوقف، فنحقق بذلك خدمة للفقراء وأخرى لألوقاف

  . جممعات جتارية متوسطة مستثمرة لصاحل األوقاف-٢

هذه من أوسع األراضي تشكيالً     : أراضي األرياف يف القرى وضواحيها     استثمار   -٥
  :لسلة االستثمارات

  .املتجدد لعقود طويلة األجل االستثمار الزراعي املستمر -١

  . االستثمار بالشجر املثمر العثري أو املطري-٢

  . توطني مناطق صناعية أو جتارية-٣

  .مدرة لدخل مستمر ومنمية للريف وأهله) ستاد( توطني مشاريع رياضية -٤

هذه النوعية من األراضي مفيـدة       :أراضي األرياف البعيدة عن السكن     استثمار   -٦
   :هن اليت يأنف كثري من الشعوب العمل ا، وهي املرتبطة بالنفايات بأنواعهاجداً لبعض امل

   كإقامة شركات فرز النفايات -١

  . أو تركيز معامل إعادة التدوير أو التحضري إلعادة التدوير-٢

 أو تركيز املصانع ذات األيدي العاملة الواسعة املنافسة املتناسبة من البيئة خاصة يف               -٣
  .كتظةاألرياف امل

 أو استخدامها بتكوين موارد طبيعية كإقامة غابات تستغل بالتبديل والتجديـد يف             -٤
  .املستقبل

 ويف األراضي البعيدة نسبياً ميكن إنشاء املصانع ذات الطبيعـة اخلاصـة والعاملـة               -٥
  .باملنتجات اخلطرة نسبياً أو العمالقة احلجم
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 يف إقامة مصانع صيانة السفن والتزود       ميكن استغالهلا   :األوقاف البحرية  استثمار   -٧
، أو يف االستغالل السياحي كاستغالل املسطحات املائيـة بالرياضـات املائيـة             والشحن وغريها 

  ...والغوص

إقامة املشروعات اخلدمية ومدا اخلاليـة مـن         :أراضي املناطق السياحية   استثمار   -٨
  :املشروعات أن يتضاعفوا، بتأمنياحملرمات، فالسواح امللتزمون كثر وميكن بانتشار هذه 

  . شقق فندقية للعائالت-١

  . حدائق ألعاب لألطفال وعامة منوذجية-٢

قد يتقاطع التخطيط العام     :أراضي املناطق احلرجة يف خطوط املواصالت      استثمار   -٩
  :يف الدولة فوق قطعة أرض موقوفة

  . املشاريع االستغاللية فكثرياً ما تستبدل، فلم ال نأخذ إتاوى مستمرة، وتصبح أحد-١

 أو ملَ ال تقام فيها جتمعات املواصالت الرئيسية حمطات قطارات، باصات وسـائل              -٢
  .نقل خمتلفة ببدالت زهيدة مستمرة

  : قد تكون هذه األرض من املناطق املناسبة:األراضي اجلبلية الصخرية استثمار -١٠

  . للمحاجر الصخرية أو الرخامية-١ 

  .سارات فضالً عن املرامل واملقالع والك-٢ 

 أو استغالهلا حىت استنفاذ املوارد الطبيعية بالشروط احلديثة اليوم بأن تصبح الحقـاً              -٣
  .ناسب وبيئتها اجلديدةتسهالً خصباً للزراعة أو غابة أو توطن فيها بعض املشروعات اليت ت

  :يأو بالتراض إذا كان ال بد منه:  الستثمارات خاصةاستبدال األراضي -١١

  . فلما ال يكون على شكل حق استغالل موارد طبيعية متجددة أو غري متجددة-١

  : أو يكون االستبدال للتجميع، باستبدال العديد من األراضي بأرض واسعة-٢

  . إلقامة حديقة حيوان
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  . إلقامة مدينة جامعية

  . إلقامة مصنع ضخم

  :ا يف مشاريعينبغي على األوقاف االستثمار من وفورا :مشاريع أخرى -١٢

 ميكن للدوائر األوقاف أن ختوض غمار مشاريع النقل الـربي والبحـري وحـىت               -١
  .  اجلوي، قطاع اخلدمات والصيانة وتأجري املعدات الثقيلة فضالً عن القطاعات التجارية والصناعية

  . تركيز مزارع احليوانات وملحقاا-٢

اد، تأصيل الشتول، مراكـز أحبـاث       سمال ذور تركيز املشاريع اخلادمة للزراعة، ب     -٣
  .وغريها

  . تنشط الدور النسوي الوقفي اجتماعياً واقتصادياً-٤

مباشـرة أو   ( االستئجار من الدولة لبعض املواقع  أو املواضع الطبيعية السـتثمارها             -٥
  ).B.O.Tبنظام ال 

  :شروط نجاح الكثير من المشروعات السالفة
فال بد إلعادة ثقة النـاس      : شاكل الناس املستجدة   إحياء الوقف باإلجناز حماكاة مل     -١

  :مبؤسسة الوقف من حماكاة مشاكلهم املتعددة واليت منها

  رعاية املطلقات واألرامل وكبار السن كبشر وليس كطبقة ملحقة حبواشي :  اجتماعياً-أ

  .العائالت عرب مؤسسات مؤهلة متخصصة

جية الناجحة على غـرار الـشركات       ببناء املشروعات الصناعية واإلنتا   :  اقتصادياً -ب
  . العمالقة للمسامهة بتأمني فرص عمل للناس

كي تتحدث عنها األجيال كما نتحدث اليوم عـن قـرارات           :  القرارات التارخيية  -ج
  .ووعي أسالفنا يف الوقف
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 إحياء املنتجات التراثية احلرفية والتحفية تنشيطاً للسياحة وتشغيالً ليد عاملة واسـعة             -د
بات اخلدور وكبار السن نسبياً وبنات األرياف وكل حمتاج لدخل إضايف، وبذلك حنقـق          خباصة ر 

  .التواصل مع التاريخ وحنفظ أنفسنا للمستقبل من غري حاجة

وقد تكون هذه احملاكاة الناجحة يف التطبيق سبباً جوهرياً بعودة الناس إىل سنة إيقـاف                 
  .األوقاف

فكثري من األوقاف اليوم اندثر شرط      : دنا به الشرع   أال نقيد أنفسنا شرعاً مبا مل يقي       -٢
ولو كان الواقف حياً وسئل إن ما أوقفت ألجله تغري أو انقضى، ماذا تقول؟ أظن               . واقفها اخلاص 

أن جوابه سيكون، إين أوقف هللا أوالً مث حلل املشكلة أو املعضلة الفالنية فإن انقضت عاد الوقـف      
  .لكل ما يرضي اهللا

  هي للواقف وللوقف:  بانتهاج قاعدتنيوأختم هذا الشق

  . الواقف ض طائعاً هللا ومعاجلاً ملشكلة ما أو جاعالً الوقف فيما يرضي اهللا-١

، مـع إدارة مؤسـسة      اف، واعتماد برامج تسويقية منتجة     العمل على حصر األوق    -٢
  .ري يف اتمعالوقف غري الرحبية يف نظر الكثريين على أا مؤسسة رحبية، فتروج ويروج معها اخل

ًا ة  -ثاني ة التحتي ية( البني ضائية ) أو األساس ازت (الف إن ج
  ):التسمية

 ال يستغربن أحد العنوان وال هدفه، ويكفي ملعرفة أمهية ما أرمي إليه، النظـر إىل                بداية
حجم الفجوة بيننا وبني العوامل األخرى لنعرف إننا حباجة لشيء غري عادي جلسر هذه اهلـوة أو                 

ليس هذا فحسب بل وبالنظر إىل ما سيصلون إليه لنعرف أن ما سأعرض مـا هـو إال                  . امعظمه
  .خطوة يف طريق سبقونا فيه مبراحل
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  :اعتماد األقمار الصناعية في التحول االستراتيجي
الواحد مل يعد ذا كلفة عالية وتستطيع دوائـر         ) القمر الصناعي ( الستااليت   أقول ابتداءً 

ن واحد، فعاملنا اإلسالمي ودوائره تستطيع امتالك العشرات من األقمـار           األوقاف امتالك أكثر م   
الصناعية املتعددة األغراض وينبغي األمر أن يكون تكاملياً فيما بيننا حىت تأيت خطوتنا يف املـسار                

  .السليم والوجهة الصحيحة

 ال أحد ينكر التحول التكنولـوجي الكـبري مـن أنظمـة الــ               :ماهية الفكرة  -أ
(Analog)     إىل أنظمة الـ (Digital)           يف كل فن وجمال من االتصاالت إىل اإلنترنـت إىل 

الكمبيوتر إىل األجهزة كافة وغريها، والتحول اخلطري الذي جعل القفزة اإللكترونية ممكنة وقابلة              
  .للتنفيذ يف زمن غري بعيد

ني مليون دوالر   فإذا علمنا أن أسعار األقمار الصناعية مصنعة مثبتة مبكاا تبدأ من مخس           
وخاصة بعد دخول الـصني     . وهو رقم زهيد مقارنة بالفوائض املالية والوقفية العربية واإلسالمية        

  .ميدان اإلنتاج واإلطالق

  .فنحن حنتاج األقمار الصناعية لالستثمار والتطور والرحبية واالستمرارية

ع هو خـارج    بداية كل وقف معلوم شرط واقفه، ومغل، وذا نفع للمجتم          :اآللية -ب
ولكن كم من األوقاف لدينا فُقد أو جهل أو سقط شرط الواقـف             . عملية االستبدال لالستثمار  

هذه األوقاف يرى الفقهاء فيها أا تستغل للصاحل العام، حـىت ال يـضيع              .  فيها ألسباب كثرية  
  .األجر على الواقف، وال تضيع ماليتها وال تنقطع منفعتها على املوقوف عليهم

أو اإلبدال أو    باالستبدال(األوقاف أو الوفرات الوقفية إذا وجدت ميكن استثمارها       هذه  
 علـى أن    ،عهد بإدارا للشركات املتخصصة   يبشراء األقمار الصناعية    ) من ريع األوقاف القائمة   

التغري  وهذا   .يكون بدل تأجريها كل ثالث إىل مخس سنوات قمر صناعي جديد لنغطي حاجاتنا            
  .هأو أحكام مستحقي) إىل التصفية من اإلنشاء ( لن يغري يف احلكم الشرعي للوقفيف صورة الوقف
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فمن نافلة القول أن بعض الشركات حىت اليت ال تصنف عمالقة أطلقت للدعاية قمراً أو               
فشركات البث الرياضي كم قمراً أطلقت وبكم تؤجر بثها؟ والعوائد إن           . أقماراً صناعية ملصاحلها  

  .ت فهي باملاليني دون أدىن شكمل تكن باملليارا

  ملاذا سنحتاج األقمار الصناعية؟ -ج

  :سنحتاج األقمار الصناعية يف الكثري من ااالت ويف مقدمتها

 إن أكثر أنظمة اهلاتف احملمول هي من جنس األنظمة املتلقيـة عـرب              : االتصاالت -١
البث عن طريق أعمـدة البـث       األعمدة املزروعة على مساحة القطر الفالين أو املستأجرة خلدمة          

اخلاصة بالدول األخرى والقليل املستأِجرة خلدمة البث الفضائي من أقمار الـشركات األصـلية              
  .للهاتف

أما لو نظرنا ألمريكا أو كندا فنجدها تعتمد إىل حد ما على األسلوب املنتشر يف بلداننا                
تحمل املتصل أو حامـل      على أن ي   ولكن معظم اتصاالم دون بنية حتتية أرضية بل ببنية فضائية،         

تكلفة االستقبال واإلرسال، ورغم ذلك حققوا اخلدمة بكلفة أقل بكثري مما حققتـه لنـا               اهلاتف  
  .األنظمة املعتمدة يف دولنا

فلو وطنا جمموعة من أقمار االتصاالت وحىت لو بدأنا بواحد فكم من الدخول ستتوافر              
اننا، كون هذه النوعية من االتـصاالت ال تناسـبها          وكم من الصناعات املرافقة ستتوطن يف بلد      

األجهزة اخللوية العادية بل تعوزها أجهزة مشاة متاماً ولكن مبحتوى داخلي خاص متوافق مـع               
  . البث الفضائي

  فلماذا هذه اخلدمة طاملا تتوافر القائمة؟ 

 ال حتتاج إىل    ابتداًء نشكو من عدم مشوليتها مساحة ومناطق القطر أو األقطار، كما أا           
جتهيز أرضي واسع إال أننا نستطيع اإلستفادة منها يف أبعد أو عمق نقطة ضمن مـساحة تغطيـة                  
  .القمر الصناعي بالكامل وحىت ولو يف الطابق السابع حتت األرض وهذا ما ال نراه يف النظام القائم
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ات والتركيبات  فضالً عن أن األنظمة القائمة حتتاج للكثري من املال والوقت واالستمالك          
  .وتسترتف ثرواتنا، فاآلخر استثمارياً أقل كلفةً وأعلى عائداً

 فعالية القمر الواحد يف البث اإلذاعـي والتلفزيـوين          :البث اإلذاعي أو التلفزيوين    -٢
كبرية جداً وميكن االستفادة من خربات مالك األقمار الصناعية عرب سات ونيل سات للتعـرف               

  .هلاعلى اجلدوى االقتصادية 

 إن التوجه العاملي اليوم إىل األجيال اجلديدة الـصغرية مـن اهلـاتف              : اإلنترنت -٣
والكمبيوتر احملمولني متعددي الوظائف، وعلى رأسها خدمة الربيد اإللكتروين وبالسرعات غـري            

 خالل ثواين وما الكابل اجلديد يف احمليط (Gega bs)القليلة حىت أنه يتكلم عن سرعات بالـ 
يه نقل  قني الذي وصل أمريكا بأوروبا إال دليل بسيط على التطور اهلائل احلاصل يف عامل ت              األطلس

  .املعلومات

 فرخص اخلدمة ميكن من االستفادة منها يف نشر الوعي الديين والعلمي والثقـايف              :أوالً
ويساعدنا على جذب وتوطني صـناعات اهلـاتف أو الكمبيـوتر           . بشكل فعال ... وحمو األمية 

$ ١٠٠ل، اجلاري التحول يف صناعته وخاصة بعد االتفاق العاملي على إنتاج كمبيوتر بكلفة              احملمو
ليكون مبتناول كل مواطن، ومناطقنا وعاملنا اإلسالمي منطقة جذب ال يستهان ا فنحن سـوق               

  .جتاوز املليار نسمة واليد العاملة رخيصة

الختصاص والتخـرج القـصري      ستسعى هكذا تغريات إىل تطوير أساليب العلم وا        :ثانياً
وهذه العلوم والتطور فيها سريع والتخرج منـها        . املدى، لتوفري العمالة املؤهلة تقنياً وتكنولوجياً     

  . أسرع من العديد من االختصاصات

 (Disc) بدأت احملاوالت من الصني إىل حتويل الكتاب املدرسـي إىل ديـسك              :ثالثاً
، حبيث يف املستقبل    (Prossesor)الصغرية أو الـ     الكمبيوتر   (Chip)كمبيوتر صغري يشابه    

القريب ال حيمل الطالب إال الكمبيوتر احملمول مع حمفظة صغرية حتتوي ديسكات العلـوم الـيت                
سيتعلمها ويتدرب عليها كل ذلك إلكترونياً وبعيداً عن الورقة والقلم إىل أبعد احلدود، والتجربة              

 وذكر شيء من هذا القبيل يطبق يف اإلمـارات كمرحلـة            العلمية هلذا النظام قد بدأت يف الصني      
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. فأنظر يرعاك اهللا إن مل نتدارك هذه السرعة اهلائلة بالفروقات بيننا وبني العوامل املتقدمـة              . جتريبية
  فنحن إىل أين؟ 

ليس هذا فحسب بل سنحتاج إىل أقمار صناعية لكل فن ولون من ألـوان النـشاطات            
  : جة إىلفنحن حبا. والصناعات وغريها

 اإلسـالمي    تتبع حركة األمطار لنعرف بعد فترة من اإلحصاءات يف عاملنا          :قمار للطقس  أ -٤
  .أين تتركز، وكيف نستفيد منها وبأي أماكن نبين السدود واملساقط املائية

 تتتبع خمزونات املياه يف عاملنا، فاجلفـاف الـيت تتناقـل صـورة              :أقمار سرب أغوار األرض   -٥
عاملنا أو بلداننا الفقرية ال يدمي القلب فقط بل يكاد اخلوف من فظاعتـه خيتلـع                التلفزيونات يف   

 وأيضاً التعرف على اخلزانات اجلوفية احملتملة واملتوطنـة يف مـسار حركـة األمطـار                .القلوب
  .الستخدامها لتجميع األمطار لالستفادة منها كرديف للسدود

نعرف أين سنركز الصناعات اجلديدة وخاصـة        جغرافياً وتضاريسياً ل   : أقمار املسح األرضي   -٦
  .ذات اآلثار البيئية الضارة

متخصصة مبعرفة مكنونات أراضينا ومياهنا فاخلدمات اليت نـستأجرها         : الباطين أقمار املسح  -٧
كمـا  . ال تزودنا إال بالرتر اليسري، فثرواتنا املدفونة هي حق األجيال القادمة وينبغي احملافظة عليها             

ري خدماتنا الفضائية، فضالً عن معرفة حقيقة ما منلك وليس ما يقولوه لنا زاعمني قـول             ميكننا تأج 
  .احلقيقة، لنكون مبواقف أقوى عند التفاوض مع الشركات املستغلة لثرواتنا

  .واالعتداء على احلدود) بأنواعها (أقمار حملاربة اجلرمية -٨

لتطور احلاصل ميكننا بعد فتـرة قـصرية         فبا :)السري وخالفه (أقمار تراقب التقيد باألنظمة    -٩
وخاصة مع اجليل اجلديد من السيارات، معرفة من جتاوز اإلشارة وبأي حلظة ومن ارتكب احلادثة               
الفالنية وإن ضاعت مركبة منها نستطيع تتبعها يف الرب وحىت املراكب يف البحر، ال أقول أن هـذا                  

  .د منه إال مبا يريد أن يعطينا إياه اآلخرغري متوافر ولكن متوافر بالرتر اليسري وال نستفي
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وما مر ما هو إال     . وإن أردنا تتبع مسارات التقدم اآلتية الحتجنا إىل الكثري من األقمار          
  .نزر يسري من مناذج حنن مقبلني عليها فليكن لنا شرف املبادرة واملشاركة فيها

  :فوائد البنية الفضائية
 قبل   وبني اآلخر يف فترة قصرية حماولة للحاق م         جسر القسم األكرب من اهلوة بيننا      -١

  .أن تصبح اهلوة بالسنني الضوئية

 جماراة ركب التطور يف شىت اـاالت وخاصـة الـصناعية اإللكترونيـة وغـري         -٢
  .اإللكترونية

  . حضورنا على اخلريطة العاملية كبشر وليس ككم ليس له وزن-٣

  .ا أوالدنا وأجيالنا التغيري لألحسن يف نظم وأساليب تعليمن-٤

 التغيري اهليكلي يف تفكري املسلمني، من مسلم مقهور إىل مسلم ال يقل عن اآلخـر                -٥
  . بشيء فتبعد من أوساطنا بذور التطرف اليت زرعت بيننا

 حسن خماطبة اآلخر وتعريفه بديننا وبإسالمنا حىت ال يستهجنوا ردات أفعالنا علـى              -٦
  .خيفة برسوم سنقيصه كإهانة الرسول 

  . يقل الظلم فيما بيننا لسيادة القانون والنظام والعدالة-٧

  . يقبل املسلم من جديد على الوقف الفاعل بعد أن هجره لعدم فاعلية احلالة األخرية-٨

         كُنتم خيـر أُمـٍة أُخِرجـت ِللنـاسِ          نكون على خطى قول اهللا تبارك تعاىل       -٩
  ].١١٠: آل عمران[

: اإلسراء[ ولَقَد كَرمنا بِني َءادم(: نعيد للمسلم شيئاً من كرامته املهدورة عمالً بقوله تعاىل -١٠
٧٠([.  
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   والتوصياتاخلامتة
  :الخاتمة

من أهم مظاهر احلضارة اإلسالمية، فهو أساساً يعرب عن إرادة اخلري يف اإلنسان             "الوقف  
  وأنه جمال واسع إلسـعاد       )١("…تمع اإلسالمي   املسلم، وعن إحساسه العميق بالتضامن مع ا      

 عليه باستمرار الثواب واألجر اجلزيل لفاعله       يكافئاتمع يف مجيع ااالت، وأن املوىل عز وجل         
   .ذلك الوقف ، وعلى إشاعة االنتفاع بهحياً وميتاً ما بقي 

الالت كما يقـول    إن من أعظم النتائج اليت حتققت لألمة اإلسالمية، ومن أكرب الد          كما  
أن الوقف ميثل بؤرة النهضة العلمية ، والفكريـة ، العربيـة ،             "  :األستاذ الدكتور حيي ساعايت     

واإلسالمية على مدار القرون ، حيث أسهم الواقفون من حكام ، ووزراء ، وعلماء ، وأفـراد يف                  
   )٢("دون أدىن متييز التايل إتاحة املعرفة لكافة طبقات اتمع  وبمساندة املسرية العلمية ،

 ينبغي أن يعود، وما احللقات النقاشية والندوات واملـؤمترات          سابق عهده هكذا كان ولِ  
اليت تعاجل موضوعات الوقف إال خطوة يف إعادة دور الوقف، باين احلضارة اإلسالمية سابقاً وقابالً               

  .إن شاء اهللا

انية، حيبس الواقف األصـل     وقد خلصت الدراسة إىل أن الوقف قدمي قدم اخلري، واإلنس         
مقلدين فيهـا   . ويسبل منفعتها، وقد يشرط هلا شروط خاصة، أو جيعلها عامة يف مصاحل املسلمني            

ومتيزت طبيعة الوقف بأن قام فقهه على ثـالث أسـس           . املعلم األول سيدنا حممد رسول اهللا       
ام على أمـوال     اختصاص القضاء بسلطة اإلشراف الع     -٢.  احترام شرط الواقف   -١: كربى هي 
  .االعتراف للوقف بالشخصية املعنوية أو االعتبارية-٣. الوقف

                                                 
  . ٢٢٧ ص،١ج ،م١،١٩٩٨ ط،، دار الغرب اإلسالمي، بريوتيخ اجلزائر الثقايفسعد اهللا ، أبو القاسم، تار )١(
حـوث  لب مركـز امللـك فيـصل ل       ،، استبطان للموروث الثقايف، الرياض    الوقف وبنية املكتبة العربية   مؤمتر   )٢(

  . ٩، ص م١٩٩٦ -هـ١٤١٦عام ،٢طوالدراسات اإلسالمية، 
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كما عرضنا جلوانب من فكر الواقف، املبتدأ بطلب رضا اهللا واملنتهي بعـالج مـشكلة              
وعرضنا . ومتخذينه أساساً ملا سنعرض من أفكار تطويرية لدور الوقف        . حالة حالً آنياً ومستقبلياًً   

دال حىت تأيت طروحاتنا وأفكارنا مظللة بفقه الوقف، مبينني احلاالت املمكنة           حلكم اإلبدال واالستب  
واملخولة اإلبدال واالستبدال حلاجتنا إىل ذلك يف إعادة هيكلة األوقاف، لـضرورات دراسـات              

  . اجلدوى، ويف سبيل تأمني إمكانات النجاح لألفكار املطروحة

 وفـق أحـدث     ، والتكنولوجي خصوصاً  وبينا ضرورة التنمية، وأمهية االستثمار عموماً     
وخلصنا إىل أن إمكاناتنا احلالية ميكنها حتقيق الكثري من املشاريع األرضية           . األسس العلمية املتوافرة  
  .والفضائية اليت ذكرنا

قد أثبت الواقع املعاصر، والدراسات اجلادة علمياً واقتصادياً أن األوقاف باسـتثمارها            و
 اـال االجتمـاعي     مؤسساا يف احلكيمة حتقق لألمة دميومة متويل      الصحيح، والوالية املخلصة    

، باألساليب   وضمان متويلها حىت يف الزمن الصعب      ، والتكنولوجي، واملعيشي، والعلمي، والصحي  
.   وبصورها املختلفة القادرة على جتميع مدخرات واسـعة        ،الشرعية املقرة من قبل اامع الفقهية     

ه املدخرات الفقهية مبا يوافق األحكام الشرعية لإلدارة الفنية احملترفـة،           على أن تترك آليات توجي    
 املشروعات املقترحة، األحكام اليت تنطبق على الصور القدميـة لالسـتثمار            ينطبق على وعلى أن   

  .الوقفي من اإلنشاء حىت التصفية يف اإلبدال واالستبدال وغريها من األحكام

  : التوصيات
  : بـاألوقافأوصي القائمني على  

أن تشكل دوائر األوقاف من خمتلف دول العامل خلطة أي شركة فيما بينـها ـذا                -
املشروع االستراتيجي يتوزعون فيه العوائد كلُّ بنصيبه، على أن ال تعهد إدارة هكـذا أمـور إال                 

  .  بعد أن توضع آليات التنسيق اإلقليمي والدويل.للقطاع اخلاص احملترف



 

٦٩

الغنية لدى الدول اإلسالمية الدوائر الوقفية يف البالد الفقرية باملـال           أن ترفد األوقاف    -
  .وأن تتكامل فيما بينها باملعلومات والربامج اليت تساهم يف تقدم العمل الوقفي. واملشاريع

نونية اليت تضيق من حركة الوقف، أو تعمـل         ا ضرورة إعادة النظر يف كل الصيغ الق       -
حترير عقود اإلجيارات الوقفية من اخلضوع ألحكـام النظـام          على شل حركته، خاصة يف جمال       

  .القانوين العام

 أن نكيف صيغ جديدة تسهل التقاء إرادة املستثمر مع رغبة الواقف ومبا يستقيم مـع                -
  ...  واالجتماعيةةالشريعة، مبا يعود بالنفع على اتمع والعلماء واألنشطة العلمي

لوقفية بتيسر إصدار أسهم وقفية ذات رحبيـة، وأخـرى           تنمية املشاريع االستثمارية ا    -
  . استثمارية خريية حسب رغبة املمولني أو املستثمرين

 انتهاج خطوات حتضريية، من مجع شتات األوقاف املبعثرة هنا شجرة وهنا سـهم يف          -
مث تكون خطوة اختيـار األمـاكن البديلـة أو    . أرض، ودويرة ال تناسب قوانني العمران وغريها  

  . شاريع البديلة إىل غري ذلكامل

انتهاج ضبط اإلنفاق واستخدام األساليب احلديثة يف العمل كاملكننة والطرق العلميـة            -
  .يف متابعة الواردات وتنميتها بالطرق املباحة شرعاً

 تشجيع قيام مجعيات األوقاف األهلية لشراء أصول وقفية عرب مـسامهات بـسيطة              -
  . متكررةريمتكررة أو غ

  .يع التجار أن يشكلوا فيما بينهم مشروعات وقفية مشتركة تشج-

  . واخرياً نوصي باعتماد املشاريع اليت اقترحتها الدراسة يف املستوى األرضي والفضائي-

على املبعوث رمحة للعاملني وعلى      صلى اهللا وسلم  واهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل، و      
  .  آله الطاهرين و صحابته والتابعني
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  بت املصادر واملراجعث
 
 ط،.، د  الرياض، دار العلـوم    الفضائل اخللقية يف اإلسالم،   ن،  محإبراهيم، أمحد عبد الر    .١

  .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢
  . م١٩٩٣ هـ،١،١٤١٣ط، املكتب اإلسالمي، بريوت، املسندابن حنبل،  .٢
ـ ٨٠٨ت  (ابن خلدون، عبد الرمحن      .٣ ، القـاهرة، املكتبـة     مقدمة ابن خلـدون   ،  ) ه

  .ت.ط، د.دى التجارية الكرب
  . ت.ط، د.، دار الكتب العلمية، بريوت، دإحكام األحكامابن دقيق العيد،  .٤
، ٢طبريوت،  ، دار الفكر   حاشية ابن عابدين،   ،)١٢٥٢-١١٩٨(حممد أمني ،ابن عابدين  .٥

  .م١٩٦١-هـ١٣٨٦
الكـايف يف فقـه أهـل       ،  )٤٦٣ت(ابن عبد الرب، يوسف بن عبد اهللا النمري القرطيب،         .٦

  .ت.،د١كتب العلمية، بريوت، طدار الاملدينة، 
، طبع وزارة األوقـاف     الوقف يف الفكر اإلسالمي   ابن عبد اهللا، حممد بن عبد العزيز،         .٧

  .م١٩٩٦والشؤون اإلسالمية املغربية، 
 معجـم مقـاييس     أبو احلسني حممد بن فارس بن زكريا بن حبيب الرازي،          ابن فارس،  .٨

  .م١٩٩١هـ١٤١١، ١، بريوت، دار اجليل، طاللغة
، دار الفكـر،   املغـين ،  )٦٢٠-٥٤١( قدامة، عبد اهللا بن أمحد املقدسي أبو حممـد         ابن .٩

  . هـ١٤٠٥، ١، طبريوت
) ٢٤٢(،  سنن ابن ماجة  ،  )٢٧٥-٢٠٧(بن ماجة، حممد بن يزيد أبو عبد اهللا القزويين        ا .١٠

  .ت، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي٠ط، د٠دار الفكر، بريوت، د
، دار صادر،   لسان العرب ،  )٧١١-٦٣٠(ملصريبن منظور، حممد بن مكرم األفريقي ا      ا .١١

   .ت٠، د١طبريوت، 
، دار  البحـر الرائـق   ،  )٩٧٠-٩٢٦(ابن جنم، زين الدين بن إبراهيم بن حممد بن بكر          .١٢

  .ت.ط، د.املعرفة، بريوت، د



 

٧١

 . م ١٩٧١، ٢، دار الفكر العريب، طحماضرات يف الوقفأبو زهرة، حممد،  .١٣
تطوير أساليب العمل وحتليل نتائج بعض      "ي  نظام الوقف اإلسالم  أمحد ،   . أبو زيد، د   .١٤

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ منشورات إيسيكو "الدراسات احلديثة
 ٢١٧، الفيـصل، عـدد      أضواء على الوقف عرب العصور    أبو غده، حسني عبد الغين،       .١٥

  .م١٩٩٥- هـ١٤١٥رجب 
، األمانة العامـة    رؤية إستراجتية للنهوض بالدور التنموي للوقف     األدوار التنموية من،     .١٦

  .لألوقاف بدوله الكويت
 مركز أحبـاث    أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقف،     األمانة العامة لألوقاف، الكويت،      .١٧

الوقف والدراسات االقتصادية، القطاع الوقفي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسـالمية،          
  .م١٩٩٣

 ، دارالنهضة العربيـة، القـاهرة،     األوقاف واحلياة االجتماعية يف مصر    األمني، حممد،    .١٨
  .م١٩٨٠ط،.د
، حاشية البيجوري ابن القاسم الغزي املعروف بـابن         احلاشيةالباجوري، إبراهيم على     .١٩

الغرابيلي، على منت أيب شجاع األصفهاين، املسمى فتح القريب ايب يف شرح ألفـاظ              
  .ت.، د١ن ، ط.التقريب، القاهرة، د

، م١٩٨٩-هـ١٤٠٩،  ٣ ط ، دار البشائر اإلسالمية، بريوت،     األدب املفرد  البخاري، .٢٠
  .حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي

 ط،.د، نشر مكتبة نزار مـصطفى البـاز، الريـاض،         شرح منتهى اإلرادات  البهويت،   .٢١
  .م١٩٩٧-هـ١٤١٧

  .هـ١٤٠٢ط ، .، دار الفكر، بريوت، د على منت اإلقناعكشاف القناعالبهويت،  .٢٢
لواليات املتحـدة   املؤسسات اخلريية يف ا   بوريس، إليزابيث، ترمجة بدر ناصر املطريي،        .٢٣

، األمانـة العامـة لألوقـاف،       )٢(، سلسلة تراجم العمل اخلريي والتطوعي     األمريكية
  .م١٩٢٣الكويت،

تـاج  ،  )١٢٠٥-١١٤٥(مرتضى الزبيدي، حمب الدين أبو الفيض الـسيد احلـسيين          .٢٤
 . م، حتقيق علي شريي١٩٩٤ - هـ١٤١٤ط، ٠، دار الفكر، ، بريوت، دالعروس
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، دار إحياء   سنن الترمذي ،  )٢٧٩-٢٠٩(أبو عيسى السلمي  الترمذي، حممد بن عيسى      .٢٥
  .ت، حتقيق أمحد حممد شاكر وآخرون٠ط، د٠التراث العريب، بريوت، د

حبث بعنوان االسـتثمار يف      اإلمارات،   –أمحد عبد العزيز، دائرة أوقاف ديب       .احلداد، د  .٢٦
 – مـسقط    ، منظمة املؤمتر اإلسالمي، الدورة اخلامسة عشرة،      الوقف ويف غالته وريعه   

  .سلطنة عمان

، حكم بيع الوقف واستبداله واملناقلة به وتـأجريه       احلطاب، أيب زكريا حيىي بن حممد،        .٢٧
جملة آفاق  .  ليبيا –طرابلس  / عبد السالم حممد الشريف العامل، جامعة الفاتح      . د.أ قيقحت

  . الثقافة والتراث

 دور تنموي للوقف،    ، ندوة حنو  أساليب استثمارية األوقاف وأسس إدارته    محاد، نزيه،    .٢٨
مركز أحباث الوقف، القطاع الوقفي، األوقـاف والـشؤون اإلسـالمية، الكويـت،             

  .م١٩٩٣
  .ت٠ط، د٠، حباشية  الدسوقي، مطبعة البايب احلليب، القاهرة، دالشرح الكبري: الدردير .٢٩
 بريوت، دار إحيـاء     تذكرة احلفاظ؛ ،  )٧٤٨ت  (الذهيب، مشس الدين حممد ابن أمحد        .٣٠

  .ت.ط، د.يب، دالتراث العر
، جملـة   مقدمة مبـسطة  -التمويل واالستثمار يف مشاريع األوقاف    الزرقا، حممد أنس،     .٣١

، املعهد اإلسالمي للبحـوث والتـدريب،       ٢، العدد ١دراسات اقتصادية إسالمية، الد   
  .م١٩٩٤البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، 

ت مـن التـاريخ     ، منـاذج وتطبيقـا    الوقف واتمع الساعايت، حيي حممود بن جنيد،       .٣٢
   .م١٩٩٧) آذار( مارس -٣٩اإلسالمي، كتاب الرياض العدد 

داللة النصوص اهلامشية يف املخطوطات املتداولة يف منطقة جند         الساعايت، حيي حممود،     .٣٣
 ٥، جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، عـدد           يف القرن الثالث عشر اهلجري    

  ). هـ١٤١٢احملرم (
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ـ ٩٠٢ت  ( حممد بن عبد الرمحن      السخاوي، مشس الدين   .٣٤ التحفة اللطيفة يف تاريخ    )  ه
 - هــ    ١٣٩٩، القاهرة، مطبعة دار نشر الثقافـة،         املدينة املنورة  –املدينة الشريفة   

  .م١٩٧٩

، ١ ط ، دار الغرب اإلسـالمي، بـريوت،       اجلزائر الثقايف  تاريخسعد اهللا ، أبو القاسم،       .٣٥
   .م١٩٩٨

حبث وسائل تنمية أمـوال األوقـاف وزيـادة          السلماين، مخيس بن أمحد بن سعيد ،       .٣٦
 جدة  –، الدورة اخلامسة عشرة، مسقط، سلطنة عمان، جممع الفقه اإلسالمي           مواردها

  ).منظمة املؤمتر اإلسالمي(

، دار املعرفـة،    األم،  )٢٠٤-١٥٠(الشافعي، اإلمام حممد ابن ادريس أبـو عبـد اهللا،          .٣٧
  .هـ١٣٩٣، ٢، طبريوت

،  وظيفته االجتماعية وأهدافه الدينية ودورة احلـضاري       الوقفالشرجبي، علي خالد،     .٣٨
  . م١٩٩٨ط، .د مركز املعلومات، األمانة العامة لألوقاف،

، مكتبة لبنـان    خمتار الصحاح ،  )٧٢١-٠٠٠(الرازي، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر        .٣٩
  .، طبعة جديدة، حتقيق حممود خاطرم١٩٩٥-هـ١٤١٥ناشرون، بريوت، 

، جملـة   متويل البحث العلمي بني احلكومة والقطاع اخلاص      ،  )ترمجة(الضهر، جرجس  .٤٠
  .م١٩٩٧، معهد الكويت لألحباث العلمية، الكويت، ٤٤علوم وتكنولوجيا، العدد

، دار الرائد العريب، بريوت،     اإلسعاف يف أحكام األوقاف   الطرابلسي، إبراهيم أبو بكر،      .٤١
  .ت.ط، د.د

 دراسات يف تاريخ    – الدولة اإلسالمية نظم احلكم واإلدارة يف     العبادي، أمحد املختار،     .٤٢
  .م١٩٩٦ط ، .احلضارة اإلسالمية العربية، د

، أمني  الوقف أحد الصيغ التنموية الفاعلة يف اإلسالم       حبثالعثمان، عبد احملسن حممد،      .٤٣
  .عام األمانة العامة لألوقاف يف الكويت

، املعهد  ار الوقفي االجتاهات املعاصرة يف تطوير االستثم    العياشي الصادق، حممود أمحد،      .٤٤
 .ت.  جدة، د-اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية



 

٧٤

، بـريوت،  )من أصوله الفقهية(مباحث يف االقتصاد اإلسالميقلعة جي، حممد رواس،      .٤٥
  .م١٩٩٧،  ٢دار النفائس، ط

، ندوة حنو دور تنموي للوقف،       دور الوقف يف النمو االقتصادي     كامل، صاحل عبد اهللا،    .٤٦
كز أحباث الوقف، القطـاع الـوقفي، وزارة األوقـاف والـشؤون اإلسـالمية،              مر

  .م١٩٩٣الكويت،
 مطبعة اإلرشـاد،    أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية،    حممد عبد اهللا،    . الكبيسي، د  .٤٧

  .م١٩٧٧-هـ١٣٩٧ط، . دبغداد،
لـك   مركز امل  ،، استبطان للموروث الثقايف، الرياض    الوقف وبنية املكتبة العربية   مؤمتر   .٤٨

   .م١٩٩٦ -هـ١٤١٦ ،٢طحوث والدراسات اإلسالمية، لبفيصل ل

حبوث خمتارة مقدمة يف الندوة الفقهية العاشرة مع        : الوقفجماهد اإلسالم القامسي،     .٤٩
 يف اهلند إعداد القاضي جماهد اإلسالم القامسي، أمني عام جممع الفقـه             الفقه اإلسالمي 
  .  م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢، ١وت، ط دار الكتب العلمية، بري. اإلسالمي يف اهلند

  .م١٩٧٢-هـ١٣٩٢، ٢طالقاهرة، ، ، دار املعارف، املعجم الوسيطجممع اللغة العربية .٥٠
، دار إحياء   اإلنصاف للمرداوي ،  )٨٨٥-٨١٧(املرداوي، علي بن سليمان أبو احلسن      .٥١

  .ت، حتقيق حممد حامد الفقي.ط، د.التراث العريب، بريوت، د
تيسري الوقوف على غوامض أحكام     ج العارفني الشافعي،    عبد الرؤوف بن تا   املناوي،   .٥٢

  .هـ١٤١٨، ١، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة املكرمة، الرياض، طالوقوف
، طبعـة وزارة    األحباس اإلسالمية يف اململكة املغربيـة     الناصري، الشيخ حممد املكي،      .٥٣

  .م١٩٩٢ ط،. داألوقاف والشؤون اإلسالمية املغربية،
روضـة  ،  )٦٧٦-٦٣١( ا حميي الدين حيي بن شرف بـن مـري         النووي،  أبو زكري    .٥٤

  .هـ١٤٠٥، ٢ط، املكتب اإلسالمي، بريوت، الطالبني
، ٢ط، دار إحياء التراث العريب، بـريوت،        شرح النووي على صحيح مسلم    النووي،   .٥٥

   .هـ١٣٩٢
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، جملـة دراسـات اقتـصادية       تطوير أدوات مالية يف إطار إسالمي     ويلسون، رودين،    .٥٦
، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنـك اإلسـالمي         ١، العدد   ٢د  إسالمية، ال 

 .١٩٩٤للتنمية، جدة، 
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٧٦

  محتوى البحث
  ٢                ملخص البحث

  ٤                  املقدمة
  ٥                أمهية الدراسة

  ٥                مشكلة الدراسة
  ٦                أهداف الدراسة
  ٦                منهجية الدراسة

  ٦                راسةخطة الد
  )٢١-٧    (          الوقف وتطوره:  املبحث األول-

  ٨              نشأة الوقف  
  ٨          اتساع أغراض الوقف يف اإلسالم  
  ٩            أول وقف يف اإلسالم  
  ١٠              حقيقة الوقف  
  ١٠              مشروعية الوقف  
  ١١              حكمة مشروعيته  
  ١٢              فقه الوقف  
  ١٢          احترام شرط الواقف      
  ١٢       اختصاص القضاء بالوالية على األوقاف    
  ١٣        معاملة الوقف على أنه شخص اعتباري    
  ١٤          مقارنة الوقف مع ما هو عليه يف الغرب  
  ١٥              ميزة الوقف  
  ١٨      جهود متالحقة إلصالح العمل يف جمال الوقف وتطويره  
  ١٩            املرحلة األوىل    
  ١٩            املرحلة الثانية    
  ١٩            املرحلة الثالثة    



 

٧٧

  ٢٠            املرحلة الرابعة    
  )٢٧-٢٢    (                 فكر الوقف:  املبحث الثاين-

  ٢٣            أنواع الوقف ودوافعه  
  ٢٣              دافع الوقف  
  ٢٥            عينات من تفكري الواقف  

  )٣٢-٢٨   (         اإلبدال واالستبدال:  املبحث الثالث-
  ٢٨          بدال واالستبدالموقف الفقهاء من اإل  
  ٢٨             مذهب املالكية-١    
  ٢٩           مذهب األحناف-٢    
  ٣١           مذهب الشافعية-٣    
  ٣١             مذهب احلنابلة-٤    
  ٣٢           الترجيح واالختيار-٥    

  )٣٨-٣٣   (          ضرورة التنمية:  املبحث الرابع-
  ٣٣            إسهام الوقف يف التنمية  
  ٣٥            تنميةمفهومنا املعاصر لل  
  ٣٦              الوقف والتنمية  
  ٣٧            األدوار التنموية املعاصرة  

  )٥١-٣٩   (          االستثمار الوقفي:  املبحث اخلامس-
  ٣٩          لغة واصطالحاً: تعريف االستثمار  
  ٣٩              أمهية االستثمار  
  ٤٠        االجتاهات املعاصرة يف تطوير االستثمار الوقفي  
  ٤١      إلسالمي للمشاريع والشركات التكنولوجيةأمهية التمويل ا  
  ٤٢          املشروعات التكنولوجية واملخاطرة  
٤٣     حملات تارخيية عن دور األوقاف يف تنمية القدرة التكنولوجية  
  ٤٤      أمهية استثمار أموال األوقاف يف املشاريع التكنولوجية  
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  ٤٨          التناسب الطردي بني املخاطرة والربح  
  ٤٩   إدارة استثمار أموال األوقاف على معدالت الرحبية العاليةضرورة حرص  
  أمهية التنسيق اإلقليمي والدويل يف جمال استثمار أموال الوقف   

  ٥٠            يف املشاريع التكنولوجية
  )٦٦-٥٢   (        التفكري االستراتيجي:  املبحث السادس-

  ٥٣            إدارة األوقاف أو عمل الناظر
  ٥٣              وظيفة الناظر
  ٥٥              بناء األوقاف

  ٥٥            الطرق احلديثة النمطية
  ٥٦            طرق التنمية غري التقليدية

  ٥٦            البنية التحتية األرضية: أوالً
  ٥٦          مشروعات السدود املائية-١  
  ٥٧         الصناعات اخلدمية املصاحبة-٢  
  ٥٧       استثمار أراضي الوقف داخل املدن املكتظة-٣  
  ٥٧      ار أراضي الوقف يف ضواحي املدن استثم-٤  
  ٥٨      استثمار أراض األرياف يف القرى وضواحيها -٥  
  ٥٨       استثمار أراضي األرياف البعيدة عن السكن-٦  
  ٥٩          استثمار األوقاف البحرية-٧  
  ٥٩         استثمار أراضي املناطق السياحية-٨  
  ٥٩    ت استثمار أراضي املناطق احلرجة يف خطوط املواصال-٩  
  ٥٩       استثمار األراضي اجلبلية والصخرية-١٠  
  ٥٩       استبدال األراضي الستثمارات خاصة-١١  
  ٦٠           مشاريع أخرى-١٢  

  ٦٠        شروط جناح الكثري من املشروعات السالفة
  ٦٠     إحياء الوقف باإلجناز حماكاة ملشاكل الناس املستجدة-١  



 

٧٩

  ٦١      نا به الشرع أال نقييد أنفسنا شرعاً مبا مل يقيد-٢  
  ٦١              قاعديت االستمرار

  ٦١    )إن جازت التسمية(الفضائية) أو األساسية(البنية التحتية: ثانياً
  ٦٢      اعتماد األقمار الصناعية يف التحول االستراتيجي    
  ٦٢             ماهية الفكرة-أ    
٦٢                     اآللية-ب    
٦٣                 ملاذا سنحتاج األقمار الصناعية؟-ج    
  ٦٣           االتصاالت-١        
  ٦٣          ملاذا هذه اخلدمة طاملا تتوافر القائمة؟      
  ٦٤        البث اإلذاعي والتلفزيوين-٢      
٦٤                   اإلنترنت-٣      
٦٥               أقمار الطقس وتتبع حركة األمطار-٤      
٦٥                 أقمار سرب أغوار األرض-٥      
٦٥              ر املسح األرضي السطحي أقما-٦      
٦٥                 أقمار املسح الباطين-٧      
٦٥               أقمار حماربة اجلرمية وضبط احلدود-٨      
٦٥            )السري وخالفه( أقمار التقيد باألنظمة -٩      
   ٦٦                   فوائد البنية الفضائية    

)٦٩-٦٧   (             اخلامتة والتوصيات-
  ٦٧                اخلامتة  
  ٦٨               التوصيات  

  )٧٥-٠٢   (             ثبت املصادر واملراجع-
)٧٩-٧٦   (               حمتوى البحث-

    
 


