
يف ضوء جتربة جوهور، ماليزاي تثمار يف الوقف السين يف العراقاالس
 دراسة حتليلية نقدية

انتصار عبد اجلبار مصطفى

أكادميية الدراسات اإلسالمية
 جامعة مالاي
 كواال ملبور

0271Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

 
 يف ضوء جتربة جوهور، ماليزاي قف السين يف العراقاالستثمار يف الو 

 دراسة حتليلية نقدية
 

 

 انتصار عبد اجلبار مصطفى

 

 

 رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه

 

 

 أكادميية الدراسات اإلسالمية
 جامعة مالاي
 كواال ملبور

 
1027 

 
 
 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حيمبسم هللا الرمحن الر 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



i 
 

 

 ملخص البحث 

تناولت الدراسة االستثمار يف الوقف السين يف العراق يف ضوء جتربة جوهور، ماليزاي: دراسة حتليلية نقدية وقد 

يف الفقه االسالمي وهو أن الوقف مشروع  انتهت الدراسة إىل حتقيق مجلة من األهداف وهي: معرفة حكم الوقف

والزم وأن ملكيته للواقف. ووضحت عالقة االستثمار ابلوقف وأمهيته وعرضت لضوابط استثمار األوقاف يف 

العراق وإدارته وطرقه واليت ال تزال الطرق التقليدية املوروثة هي املتبعة يف استثمار أعيان الوقف واليت تشمل طرق 

 اليت تتضمن عقد بطريق االستبدال، وعقد بطريق إجار  أعيان الوقف، وطرق االستثمار ااخارجي االستثمار الذايت

واليت تشمل عقد املزارعة، عقد املساقا ، عقد املساطحة، وعقد إلتزام البساتني، ومل تتجه إىل تطوير اجملال 

ية األوقاف. كذلك نظرت يف جوانب االستثماري ابلرغم من توفر العديد من اآلليات االستثمارية احلديثة لتنم

ااخلل والثغرات يف طرق االستثمار يف الوقف السين يف العراق واليت أدت إىل تدهور أمالك الوقف وضآلة إيراداهتا، 

مث أوضحت عالقة األوقاف ابجلهات احلكومية األخرى وأتثري هذه اجلهات عليها، وتطرقت إىل النظام الداخلي 

ببًا رئيسيًا يف تراجع قطاع الوقف وتدهوره على مدى العقود املنصرمة. وتناولت الدراسة لألوقاف الذي يُعترب س

جتربة جوهور ماليزاي يف استثمار الوقف ومدى امكانية االستفاد  منها يف الوقف السين يف العراق. وقد اعتمدت 

وكذلك على املنهج التطبيقي الذي الدراسة على املنهج االستقرائي التحليلي الذي يعتمد على الدراسة املكتبية، 

تناول دراسة ميدانية تطبيقية على الوقف السين يف العراق وكذلك األوقاف يف والية جوهور من خالل القيام 
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ابلزايرات وإجراء املقابالت الشخصية مع املسؤولني والعاملني يف هذه املؤسسات وقد خُلصت الدراسة إىل 

األسباب اليت أدت إىل احنطاط موارد األوقاف يف العراق وتوقف العمل فيها عن جمموعة من النتائج منها: إن أهم 

السري يف طريق التقدم وعرضها لكثريمن االنتقاد والشكاوى هو سوء االدار  وسوء االستثمار وفقدان سلطة احلزم 

ورُقيًا يف األداء والفعالية  والرقابة من اجلهات الرئيسية، وأن التجربة الوقفية املاليزية غنية ومثمر  وتشهد حتسناً 

وللقائمني على الوقف دور ابرز يف تطوير العمل الوقفي يف ماليزاي وهو أحد تدابري اإلصالح اليت ُوضعت موضع 

التنفيذ وما حتقق من أاثر معدالت النجاح وأُريد هلا أن تكون جتديد االسرتاتيجية  الرامية إىل حتسني وزايد  دور 

ؤسساته يف أعمال البناء، فكما استطاع املسلمون يف ماليزاي احملافظة على جوهر االسالم الوقف واالرتقاء مب

 وأحكامه يف نفس الوقت ميلكون عاماًل قوايً وفّعااًل عظيماً لتنمية وتطوير األمة يف املستقبل. 
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Abstrak 

 

Kajian ini berkaitan dengan pelaburan  dalam Institusi Waqaf Sunni di Iraq dari sudut pelaburannya 

melalui inspirasi pengalaman pelaburan harta waqaf di negeri Johor, Malaysia. Diakhir kajian, 

pengkaji telah berjaya mencapai objektif-objektif utama kajian antaranya mengetahui hukum waqaf 

dan pensyariatannya di dalam perundangan Islam serta status milik harta waqaf  adalah masih 

dibawah milik si pewaqaf. Kajian ini juga telah menerangkan hubungan kait antara pelaburan dengan 

harta waqaf serta kepentingannya dan memaparkan garis panduan, pengurusan dan kaedah 

pelaburan harta waqaf di Iraq yang mana ianya masih lagi menggunakan kaedah konvensional dalam 

melaburkan harta waqaf melalui kaedah “istismar al zati” yang merangkumi perjanjian pertukaran 

dan perjanjian sewaan harta waqaf disamping kaedah pelaburan dengan pihak luar yang 

merangkumi kontrak pertanian, pengairan, pajakan dan sebagainya. Strategi pelaburan ini masih lagi 

tidak berubah kearah perkembangan meskipun pelbagai kaedah pelaburan baru yang tersedia bagi 

membangunkan harta-harta waqaf. Begitu juga apabila melihat kepada aspek kekurangan dan 

kepincangan dalam kaedah pelaburan yang membawa kepada kejatuhan hasil dan kehilangan 

pendapatan harta-harta waqaf tersebut.Kemudian kajian ini juga menerangkan hubungan antara 

badan pengurusan harta waqaf dengan badan-badan kerajaan yang lain serta pengaruh badan-

badan tersebut terhadap badan pengurusan waqaf yang membawa kepada campur tangan dalam 

pengurusan dalaman yang mana ianya dianggap sebagai sebab utama kepada kemunduran dan 

kejatuhan institusi waqaf sepanjang berpuluh-puluh tahun lamanya. Kajian juga turut menyentuh 

pengalaman negara Malaysia(negeri Johor) dalam bidang pelaburan harta-harta waqaf  dan sejauh 

mana pengalaman ini boleh dimanfaatkan pelaksanaannya ke atas institusi waqaf di Iraq. Kaedah 

kajian ini  adalah berdasarkan kajian perpustakaan iaitu melalui kaedah analisis induktif dan juga 

kajian lapangan dimana pengkaji telah melawati dan menemubual mereka yang berkaitan samaada 

di Institusi Waqaf Sunni di Iraq mahupun di negeri Johor. Dapatan kajian ini mendapati  antara punca 
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utama kepada kehilangan sumber pendapatan harta waqaf di Iraq dan juga pembekuan aktiviti-

aktivitinya yang telah menyebabkan institusi tersebut dikritik ialah kelemahan dari sudut pengurusan 

dan pelaburan serta hilangnya kuasa pihak pengurusan yang menguruskannya. Sedangkan 

pengalaman Malaysia dalam bidang pelaburan harta waqaf ini begitu luas, berkembang dan 

bertambah baik dalam pelaksanaan dan juga aktivit-aktivitinya. Begitu juga badan pengurusannya 

yang mempunyai peranan besar dalam mengembangkan aktiviti-aktivti waqaf  di Malaysia yang 

mana ianya merupakan salah satu pengurusan pembaikan yang telah dilaksanakan dan telah 

mencapai kejayaan. Dimana pengurusan ini merupakan sebahagian daripada strategi dan usha 

kearah penambah baikan peranan waqaf dan juga kemajuan institusinya. Sebagai umat Islam di 

Malaysia yang berjaya mengekalkan keIslaman dan pada masa yang sama memiliki faktor yang kuat 

yang sangat berkesan  untuk pembangunan bangsa pada masa akan datang. 
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ABSTRACT 

 

The study examines the investment of the Sunni endowment of Iraq. This is a 

comparative analytical research in view of the endowment experience of 

Johor, Malaysia. The study aims at achieving the following objectives: 

discerning the legal ruling of endowment in Islamic jurisprudence and that it is 

legally valid and binding and its ownership belongs to the donor (waqif). The 

study also examined the important relationship between the (waqf) and its 

investment. It highlighted the rules governing the investment of endowment in 

Iraq as well as its management.  

 

In many respects the investments of endowment assets in Iraq remain 

traditionally historic including exchange contracts and endowment assets’ 

renting contract. Means of external investment include share-cropping 

contract, irrigation contract, land leasing contract, and farm yield leasing 

contract. All these commercial contracts remain traditional and there was no 

development in the investment universe even though there exist varied 

modern investment tools for the development of Islamic endowments. The 

study also illuminated the relationship between Sunni endowments and other 

governmental agencies and discussed the negative impact of such agencies on 

the management of the endowments. The study also analyzed the governance 
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of endowments and the internal regulation statutes which are a major cause in 

the decline of the endowment sector over the past decades.  

 

The study investigated the investments of endowments in the state of Johor 

with the aim of exploring its advantages to improve the management and 

performance of the Sunni endowment in Iraq.  

 

The research used the inductive analytical methodology which relies on library 

sources as well as the applied methodology of field study of the Sunni 

endowment of Iraq and the State of Johor endowments. The field studies were 

carried out through personal interviews with senior staff and managers in 

various endowment institutions in Baghdad and Johor. The study concludes 

that: 

The primary reasons which led to the decline of endowments assets in Iraq and 

have impeded its development and caused it to be subject to considerable 

criticism and complaints are mismanagement, flawed investment practices, 

and the absence of official authority exercising adequate regulatory 

supervision. On the other hand and quite in contrast, the Malaysian 

endowment experience represented by Johor is enriching and fruitful in terms 

of achieving its charitable objectives. It is constantly developing with a 
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noticeable improvement of its service delivery and effectiveness. Those who 

are managing the Johor endowments have been playing a significant role in 

development the performance of endowments in Malaysia. Those results have 

been achieved clearly on the basis of the planned reforms intended for the 

endowment sector in Malaysia, which were put into practice. The endowment 

success rates that have been achieved were part of the overall strategy aimed 

at improving the role of endowments and raising the productivity level of its 

institutions. Muslims in Malaysia have been able to preserve the essence of 

Islam and its legal provisions for endowments, while simultaneously 

maintaining a strong and effective drive for future development and progress.  
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 االهداء 

 

َربِّّ اغفريل ولوالدي واْرمَحُْهَما َكَما رَب ََّياِنِّ إىل روح والدي الكرميني الذين ما أفتأ عن الدعاء هلما صباح مساء ) 
 (َصغِّريًا

 

 إىل أخي وأخوايت حفظهم هللا مجيعاً            

 

 اجلهد أهدي هذا                                                                          
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 شكر وتقدير

بعد شكر هللا تعاىل، سبحانك ال أحصي ثناًء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أتقدم ابلشكر 
اجلزيل للدكتور  الفاضلة فائز  حاج امساعيل لتفضلها ابإلشراف على هذه الرسالة ولِّما أبدت من 

مسيع  املالحظات املفيد  والتوجيهات السديد  أدعو هللا تعاىل أن جيعل ذلك يف ميزان حسناهتا إنه
 جميب. 

كما أتقدم ابلشكر اجلزيل لفضيلة للدكتور رشدي بن رملي على تفضله ابإلشراف على هذه 
 الرسالة. 

وأتقدم ابلشكر إىل جامعة مالاي رائسة، وأكادميية الدراسات االسالمية عماد  على ما أبدوه من 
 املساعد  والتيسري حىت إمتام هذه الرسالة. 

جملس الدين االسالمي لوالية جوهور على إعانيت وتسهيل مهميت جزاهم وأشكر الساد  األفاضل يف 
 هللا خري اجلزاء. 

والشكر موصول إىل مؤسسة جوهور كوربوريشن على ما قدموه من مساعد  وفقهم هللا تعاىل ملزيد 
 من التقدم والنجاح. 

وعون  ا أبدوه من دعمكما وأقدم الشكر إىل الوقف السين يف العراق، وهيئة استثمار أموال الوقف مل
 يف إجناز رساليت هذه.

يف  وال يفوتين أن أشكر أعضاء جلنة املناقشة لتفضلهم بقراء  الرسالة وعلى املالحظات اليت أسهمت
 تقوميها.  

 وأقدم الشكر الوافر لشقيقيت الدكتور  بلسم على إعانيت يف ضبط وترتيب الرسالة.

 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.
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 مقدمة

حابه أمجعني.احلمد هلل رب العاملني، والصال  والسالم على الّنيب األمِّّي األمني سيدان حممَّد وعلى آله وأص  

 :أمَّا بعد 

األوقاف مؤسسة قدمية جدًا عرفها الناس منذ العصور القدمية قبل االسالم. فلقد سجل القرآن الكرمي أن أول 

َص  َع  { :لعباد  هللا سبحانه وتعاىل هو البيت احلرام مبكة املكرمة، قال تعاىلمكان ُخصِّّ إِّنَّ أَوََّل بَ ْيٍت ُوضِّ

 فيكون بذلك املسجد احلرام هو أول وقف عرفته االنسانية.    }لِّلنَّاسِّ لَلَّذِّي بَِّبكََّة ُمَبارَكاً َوُهًدى لِّْلَعاَلمِّنيَ 

وقف كانت منذ عصر الرسول صلى هللا عليه وسلم وأن أول صدقة أما يف االسالم فإن بداايت ظهور نظام ال

موقوفة هي أراضي ُُمرييق اليت وقفها النيب عليه السالم، مما يشري إىل أن الوقف نوع من أنواع الصدقات اليت حث 

راء وطلبة العلم أو الشارع على فعلها، وندب املسلمني للقيام هبا تقرابً هلل تعاىل، وإنفاقًا يف وجوه ااخري والرب كالفق

 األهل والذرية واألقارب.

واستمر الصحابة رضي هللا عنهم بعد الرسول صلى هللا عليه وسلم يعملون ابلوقف  ويهتمون به للصرف على 

املصاحل العامة، وللقيام أبمور ذوي احلاجة من أبناء األمة، فقد ذكر عمر بن ااخطاب رضي هللا عنه أن وقفه إمنا 

 لقرىب والرقاب ويف سبيل هللا والضيف لألكل منها ابملعروف وإلطعام غري املتمولني.هو للفقراء وا

وهكذا كانت أوقاف الصحابة الكرام إمنا يبتغون مرضا  هللا وثوابه ُمرتفِّعوَن عن كل عمل خيالف الشريعة 

 االسالمية وروحها.    
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اخريية، تستهدف خري غاية يف متكني العقيد ، واألوقاف من أَجّل أعمال اجملتمع االسالمي، ومن أعظم األمور ا

 وتيسري العباد ، وإعداد الثقافة فهي ثرو  األمة املبذولة يف حتقيق آماهلا يف املطالب الدينية والعلمية.

فابتدأت املساجد من أول االسالم ومضت يف ُمتلف العصور وال تزال اىل اليوم، انصرفت األمة لتأسيسها،  

 ذاًل صادقاً ال شائبة فيه.وقامت ابلبذل هلا ب

ويف العراق تكونت أول املساجد يف البصر  والكوفة من أول الفتح االسالمي، واستمرت يف تكاثرها وتكاملها، 

ويف بغداد )مدينة السالم( أسس أول مسجد يف اجلانب الغريب ُعرف ب )جامع املنصور(، ويف اجلانب الشرقي 

)جامع املهدي( مث توالت وتكاثرت إىل أن بلغت عددًا ال يكاد )الرصافة(. وكان أول مسجد بين ويسمى 

 ُيصدق.

وفيها ظهر أكابر العلماء، ونوابغ األدب ومنها خترجوا، فكانت أَجّل املدارس قبل أن تتكون املدارس املشهود  

االمام  فقامت أبفضل ااخدمات اىل أن تكّونت هذه املدارس عندان ومن أقدمها )املدرسة النظامية(، و)مدرسة

 .1م7261 –ه 059األعظم(، ظهرات يف سنة واحد  وكملتا يف سنة 

ولقد حاز العراق قصب السبق يف مضمار العلم والثقافة فتقدم أهل ااخري هلذه املشاريع اليت ال تزال تعجب األمم 

من هذا البذل هلا، ودرجة حب العراق ألمرها، فتكونت ثقافة ال تزاحم، وانلت مكانة ال توازيها غريها. واملدارس 

 ا غالبة.  يف العراق مساجد أيضاً إال أن الوجهة الثقافية فيه

وقد كانت املدرسة النظامية تشابه يف ترتيبها وحسن إدارهتا أفضل اجلامعات العلمية اليوم،  حيث كان يقصدها 

طالب العلم فيقيمون هبا ويدرسون فيها، ويعطون من عوائد الوقف فيها ما حيتاجون اليه من الطعام واللباس، 

 النخبة املمتاز  من علماء األمة.حيث كانت عظيمة األوقاف، مما جعلها خُترّج 

                                                             

 م7908، بغداد،  الدليل إلصالح األوقاف(عباس العزاوي احملامي : يف رسالته اليت أوردها يف كتاب ) -1 
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ومن املدارس اليت هلا آاثر واضحة على معامل احلركة العلمية يف التأريخ االسالمي وبعد أن أخذت احلركة العلمية 

تزدهر وتتطور بعد أن استقر األمر لبين العباس وأصبحت بغداد قبلة الوافدين من أحناء الدولة االسالمية واليت 

ظماء املفكرين واجملتهدين: املدرسة املستنصرية اليت التزال قائمة يف بنائها وقاعاهتا يف وسط مدينة خَتَرََّج منها ع

بغداد على الضفة اليسرى من هنر دجلة، وتعترب أول مدرسة مجعت يف دراستها املذاهب الفقهية األربعة يف مكان 

 واحد، مما يطلق عليه اليوم ماد  الفقه املقارن.

سة أشهر مدرسة يف التأريخ االسالمي واليت قامت بدور كبري يف أتريخ التعليم يف االسالم، وقد وتعد هذه املدر 

ه وأنفق 607ه واكتمل بناؤها عام 605أنشأها ااخليفة العباسي املستنصر ابهلل، حيث ابتدأ العمل هبا عام 

 ألف دينار ذهباً.  122على بنائها 

حيث يتم اختيار املدرس وفق شروط ومؤهالت معينة، وهؤالء املدرسون  وكان نظام الدراسة فيها دقيقًا ومرتباً،

أشبه أبساتذ  اجلامعات اليوم، من حيث مهامهم وطبقاهتم العلمية ودرجاهتم األكادميية. ولقد شهد العراق 

ظة يف مؤسسات خريية كبري  تنشر الرب وااخريات للفقراء واحملتاجني وأن االطالع على الوقفيات العديد  احملفو 

مؤسسة األوقاف يف العراق يكشف الكثري من ااخدمات االجتماعية اليت أدهتا هذه املؤسسة يف عصور كان 

 اجملتمع العراقي شديد احلاجة إليها.

استمرت األوقاف جارية يف جماريها مل يتعرض إليها ُمتعرض ال يف دولة املغول وال فيما بعدها بل كان كل وقف 

( وابلرغم من التبدالت يف إدارهتا مل متسها يد النهب ولعل ذلك السبب يف 2الوالية عليه)بيد متوليه ومن له حق 

ُعوَّل 
العناية هبا ظهرت مبظهر الئق يف العلوم واآلداب وبرز أكابر يف الثقافة إىل وقت قريب يغذون األمة وكتبهم امل

 عليها. 

                                                             

  09، ص  0: ج ملحق أتريخ العراقنسخة ااي صوفيا املخطوطة  و  60، ص 0: ج مسالك األبصار - 2 
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ابألوقاف فكانت تدر اباخريات على املدارس واملساجد ويف العهد العثماِن مل تتعرض الدولة العثمانية يف أايمها 

والتكااي، ودام األمر إىل أايم العثمانيني األخري  وأن املوقوفات قد صينت من كل تدخل يؤدي إىل أكل أموال 

 الوقف ابلباطل.

ها، منها وهكذا استمرت األوقاف يف العراق يف تكاثرها وتنوعها من حيث جنسها أو احلقوق املرتتبة للوقف علي

املؤسسات الدينية ومنها األراضي الزراعية املستغلة واألراضي الزراعية غري املستغلة وكذلك البساتني اليت اُعطيت 

إىل الفالحني بعقود مغارسة واألراضي املبنية اليت تشمل العمارات السكنية والعمارات التجارية، ومدارس 

اليت تقع يف مراكز مهمة يف احملافظات حلني تنفيذ مشاريع عليها  ومستشفيات ومكتبات ومنها األراضي غري املبنية

 يف املستقبل وغريها كثري.

أما الطرق املتبعة يف استثمار هذه األمالك الوقفية هي اإلجار  الواحد  واألوقاف ذات اإلجارتني واملغارسة وغريها 

وحبث اجملاالت املناسبة األخرى اليت يُفرتض  من األساليب التقليدية ومل يظهر اجتاه يف تطوير أساليب االستثمار

مراعا  مصلحة الوقف وأساليب التعامل واالستثمار احلديثة لتحقيق املزيد من التطور والتنمية للحفاظ على بقاءها 

 ودورها الفاعل الذي ُرصدت ألجله يف خدمة األمة.   

 

 خلفية البحث

يطاِن للعراق حاول االستعمار الغريب بكل ما أويت من قو  وما أن سقطت الدولة العثمانية وبعد االحتالل الرب 

اإلجهاز على قطاع الوقف فأمهلت األمالك الوقفية واحنسرت إيراداهتا وعمت الفوضى إدارهتا وتعطلت مصارفها 

واخُتصرت منافعها حىت اقتصرت على دور العباد  أو اإلنفاق القليل على طلبة العلم الشرعي، وما هذا اإلمهال 

ال ُمالفة صرحية لشروط الواقفني، وبقيت األساليب التقليدية يف إدار  األوقاف طيلة القرن املاضي ألن إ
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احلكومات املتعاقبة وجدت يف تلك األساليب التقليدية ما يساعدها على إحكام سيطرهتا على الوقف االسالمي،  

تفكر يف تغيري أساليب اإلدار  لألوقاف. وال شك كذلك مل تعرِّ مسألة تنمية األموال الوقفية االهتمام الالزم حىت 

أن جزء كبري من تلك األموال قد أحدث ابلغ الضرر ابلثرو  العامة اليت هي سلسلة متصلة لكل ما يف البلد من 

مصادر االنتاج. فاألوقاف يف العراق حباجة إىل إصالح حقيقي يف طرق وأساليب العمل واالستثمار لتعمري 

و موقوف مع تطور وتنوع األدوات التمويلية احلديثة مبا يتناسب وتطورات العصر ألن بلوغ واستغالل كل ما ه

األمالك الوقفية وعمراهنا املرتقب هو رفع مستوى الثرو  العامة واستدرار خرياهتا على الوجه األكمل. هذه أوقاف 

شاسعة لو قُيض هلا االصالح احلقيقي العراق الوفري  العدد والغزير  ااخريات ذات األرجاء املتسعة واألطراف ال

ابإلعمار والتنظيم والتوجيه لدرت على العراق ااخري العميم واخدمت الثقافة االسالمية ولسامهت يف رفع مستوى 

 احليا  االقتصادية أايم ازدهرت مباليتها دور العلم واملعرفة.

 إشكالية البحث   

ق استثمار األوقاف يف العراق، كذلك يرصد اجلوانب يتصدى البحث لتحليل جوانب ااخلل والقصور يف طر 

فبعد أن كانت إيرادات األوقاف من الضخامة الوقف.   حتول دون استثماٍر جمٍد ألموالالسلبية واملعوقات اليت

حبيث أهنا كانت تُقرض الدولة حسب خرباء الوقف إال أهنا أخذت يف الرتاجع يف العقود األخري  وأمهلت األمالك 

ة فاحنسرت منافعها وعمت الفوضى إدارهتا وتعطلت مصارفها حىت اقتصرت على دور العباد  ويف أحسن الوقفي

األحوال اإلنفاق القليل على طلبة العلم الشرعي. وبقيت الطرق التقليدية املوروثة على مدى العقود املنصرمة ألن 

ا على إحكام سيطرهتا على الوقف احلكومات املتعاقبة قد وجدت يف تلك األساليب التقليدية ما يساعده

االسالمي، كذلك هي مل تعرِّ مسألة التنمية لألموال الوقفية االهتمام الالزم حىت تفكر يف تغيري أساليب 

االستثمار، مع وجود عناصر جامد  مناوئة لكل اصالح حالت دون حدوث هنضة حقيقية للمؤسسة الوقفية 

ك غياب اإلراد  السياسية الواعية ألمهية الوقف واملستوعبة لدوره وعدم أدائِّها لدورها احلقيقي، أضف إىل ذل
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التنموي واالقتصادي واالجتماعي. وال شك أن جزء كبري من تلك األموال قد أحدث ابلغ الضرر ابلثرو  العامة. 

ألن إدار  لذا تبدو احلاجة إىل تطوير عمل املؤسسة الوقفية مبا يتناسب واألوضاع اليت متر هبا بالدان، ونظرًا 

األوقاف فقري  وحاجتها لألموال متنامية البد من إجياد أمناط استثمارية جديد  والبحث عن صور أخرى للتنمية 

وإضافة أوقاف جديد  إىل مال األوقاف القائمة من أجل توسيعها وزايد  طاقاهتا االنتاجية وابلتايل توسيع جمال 

ضية تنمية واستثمار أمالك األوقاف ينبغي أن يُنظر إليها على أهنا ااخدمات واملنافع اليت تنتج عنها، لذا فإن ق

                     قضية هلا دور كبري يف النهوض بواقع اجملتمع وسد احتياجات أبناءه.                                                               

ومع جتدد آليات االستثمار ابتت احلاجة ماسة للبحث عن أدوات وآليات مالية شرعية تواكب مستجدات 

العصر، كذلك جيب إعاد  النظر يف أساليب استثمار الوقف والعمل على تطويرها وأال تكون جامد  ومقتصر  

البحث عن وسائل استثمارية  على وسائل تقليدية أضحى من غري املالئم االعتماد عليها وهذا ما حُيتم شرعاً 

أخرى تناسب روح العصر خاصة مع ظهور مناذج جديد  جدير  ابلنظر والدراسة، وينبغي توسيع مفهوم الوقف 

وعدم حصره يف العقارات بل يتعداه ليشمل مشاريع أوسع ذات نفع أكرب لألمة تزامنًا مع تنامي احتياجات 

 -مها املطلوبة. ومع انتعاش دور الوقف يف بعض الدول االسالمية ومنها اجملتمع وتراجع دور الدولة عن القيام مبها

واستحداث أدوات متويلية جديد  من شأهنا االرتقاء بدور الوقف وتوسيع جماالته ينبغي االستفاد   -دولة ماليزاي

اجة إىل من هذه التجارب كأساس لنهضة صحيحة حىت تكون النتائج املتوخا  سليمة. وانسجامًا مع تزايد احل

األموال املوقوفة تبقى املصلحة قائمة يف ضرور  تطوير الصيغ لتنمية املمتلكات الوقفية تراعي األبعاد االجتماعية 

واالقتصادية والدينية والثقافية والسعي يف اغتنام هذه األمالك املوقوفة وتوظيفها ابألساليب االستثمارية الشرعية 

ت من أجله لتبقى مصدر خري وعطاء ال ينضب. فالوقف مُيثل مصدر قو  حىت تستطيع حتقيق اهلدف الذي ُوجد

مزدوجة لكل من اجملتمع والدولة فمن خالل توفري األنشطة األهلية وااخاصة يتم تلبية العديد من احلاجات احمللية 
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هذه العامة فهي مصدر قو  للمجتمع وختفف عن كاهل الدولة بعض االلتزامات اليت تعجز عن القيام هبا و 

 األنشطة مُتثل أسلوب عصري يُراعي التطور يف احليا  والتقنيات واالدار  واملؤسسات.

 

 أمهية البحث 

ركزت هذه الدراسة على طرق وإدار  األوقاف يف العراق وما يعرتيها من خلل وقصور، وتناولت ابلتحليل 

باب اليت أدت إىل إمهال األوقاف األساليب املتبعة يف استثمار أمالك الوقف وما شاهبا من سلبيات، واألس

وضياعها. ويف حدود علمي وأطالعي مل أجد مؤلف تناول مشكالت األوقاف ومعوقات استثمارها مع شحة 

املصادر يف هذا اجلانب بسبب أن هذه املشاكل واألسباب عميقة ومتجذر  وتراكمت مبرور السنني بتعاقب 

ها، ويضع احللول العملية الناجحة للعمل الوقفي وجتاوز احلكومات واإلدارات اليت سارت على خطى من سبق

 أخطاء املاضي ومشكالته.  

والبحث يتناول جتربة الوقف اجلماعي أو الوقف املشرتك وهو أيضًا ما يُعرف ابلصناديق الوقفية اليت تُعترب دولة 

يضًا وقف جمموعة جوهور  ماليزاي أول من ابشرهتا يف العامل االسالمي مث حذت حذوها دول اسالمية أخرى وأ

كوربوريشن وهو وقف أسهم الشركات، وتُعترب هذه جتارب جديد  ورائد  يف تطوير العمل الوقفي ومل يسبق أن 

ُسلط الضوء عليها ألن الوقف ارتبط يف الذهن االجتماعي ابلعقارات دون غريها من أنواع املال االخرى لكن عرب 

وقوف تتطور وتتنوع حبسب الزمان واملكان تلبية للحاجات االنسانية أتريخ املسلمني الطويل ظلت طبيعة امل

املتجدد  فاتسعت حىت أجاز الفقهاء وقف النقود لتوفري حاجات املوقوف عليهم. فهذه النماذج للوقف النقدي 

وقاف الذي يُعترب اآلن أفضل استثمار لألوقاف، فالوقف النقدي يتمتع مبرونة عالية مقارنة بغريه من أنواع األ

األخرى. والكتابة يف هذا املوضوع جتعل الباحثة أكثر قدر  على اإلسهام يف جمال استثمار الوقف وتطوير أداءه 
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مستقباًل خصوصًا وأن مؤسسة الوقف يف بلدان حباجة إىل نقلة نوعية ابستحداث أدوات متويلية جديد  

اليت أثبتت جناحها وحققت نتائج طيبة يف اجملتمعات واالستفاد  من التجارب املعاصر  يف إدار  واستثمار األوقاف 

االسالمية اليت قامت هبا. فال بد من أن تتظافر اجلهود العلمية والعملية الستثمار األوقاف وإدارهتا اإلدار  

الصحيحة ومبا يتالئم مع ثوابت الشريعة االسالمية فالفقه االسالمي حيمل يف طياته مكامن عديد  لالرتقاء 

 وسننه مُيكن أن تُعني يف استنباط آليات جديد  ليقوم بدوره على الوجه األكمل.ابلوقف 

 ثأسئلة البح

اول هذه الدراسة إن هذه الدراسة حماولة لإلجابة عن أسئلة ملحَّة تتعلق مبوضوعها ومن أهم هذه األسئلة اليت حت
 اإلجابة عليها:

ما هي أحكام الوقف يف الفقه االسالمي؟  -7  

بط االستثمار يف الوقف السين يف العراق وما هي جماالته؟ما ضوا  -0  

ما هو ااخلل والثغرات يف طرق االستثمار يف الوقف السين يف العراق؟  -0  

ثمار يف الوقف السين يف ما هي طرق استثمار الوقف يف ماليزاي؟ وكيفية االستفاد  منها يف تطوير طرق االست  -0
 العراق.

 أهداف البحث

اليت يتوخى هذا البحث حتقيقها تتلخص يف اآليت:إن األهداف   

معرفة حكم الوقف يف الفقه االسالمي.  -7  

معرفة ضوابط االستثمار يف الوقف السين يف العراق وجماالته.  -0  

النظر إىل ااخلل والثغرات يف طرق االستثمار يف الوقف السين يف العراق.  -0  

العراق. ومدى امكانية االستفاد  منها يف الوقف السين يفالنظر إىل جتربة ماليزاي يف الوقف   -0  
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  منهج البحث  

 ستعتمد الباحثة يف دراسة هذا املوضوع على ما يلي:

وص الشرعية وقواعدها املنهج االستقرائي الوصفي: املتمثل يف وصف موضوع البحث ومسائله واستقراء النص  -7

هاداهتم يف ط األحكام من الكتاب والسنة وأقوال الفقهاء واجتوأحكامها املتضمنة لقضااي األوقاف، الستنبا

 ُمتلف كتب املذاهب الفقهية، حىت يتيسر دراسة املوضوع دراسة علمية موضوعية.  

املنهج التحليلي النقدي: من خالل حتليل املواد والقضااي واملسائل العلمية املتعلقة مبوضوع الدراسة، حيث ال  -0

 راسة إال بتحليل املسائل املتعلقة هبا.يتحقق اهلدف من أي د

املنهج التطبيقي: عمدت الباحثة لدراسة ميدانية تطبيقية على الوقف السين يف العراق كذلك األوقاف يف  -0

والية جوهور وذلك جبمع املعلومات املناسبة املتعلقة ابلدراسة من خالل الزايرات الشخصية وإجراء املقابالت مع 

 رات املؤسسات الوقفية  يف كل من )والية جوهور، ماليزاي( و )الوقف السين يف العراق(.املسؤولني يف إدا

  حدود الدراسة   

 هلذا البحث حدود يف اجلانب النظري ويف اجلانب التطبيقي:

أواًل: أّما حدود الدراسة النظرية يف اجلانب الفقهي هي األحكام الشرعية املتعلقة مبشروعية الوقف، شروطه 

 انه، االستثمار، ضوابطه وجماالته، حتليل ااخلل والثغرات يف طرق االستثمار.وأرك

اثنياً: وأّما حدود الدراسة يف اجلانب التطبيقي فهي الوقف السين يف العراق، واليت تظهر واقع األوقاف يف العراق 

اف يف والية جوهور املاليزية وكيفية إدارهتا واستثمارها لعقود خلت من القرن املاضي وحىت الوقت احلايل، واألوق

 م وحىت الوقت احلايل.7990منذ  Johor Corporationية جوهور، ووتشمل جملس الدين االسالمي لوال
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  الدراسات السابقة

 ميكن عرض الدراسات السابقة ذات العالقة ابملوضوع إبجياز فيما يلي:

د. منذر قحف وهذا الكتاب من أكثر الدراسات فائد  يف    3كتاب الوقف االسالمي: تطوره، ادارته، تنميته

اجلانب االداري واالقتصادي وعند كالم املؤلف عن وسائل تنمية الوقف ومتويله ذكر العديد من املسائل املفيد  يف 

اعاً هذا اجملال بقدميها وحديثها وخاصة تركيزه على األمهية ااخاصة لألوقاف يف اقتصادايت الدول ابعتبارها قط

اثلثًا بني القطاع ااخاص والقطاع العام فهذه مسألة يف غاية األمهية. وقد حرص املؤلف يف أماكن متفرقة يف كتابه 

على املقارنة بني األوقاف يف العامل العريب واألوقاف عند الغرب، حماواًل بذلك لفت انتباه املسلمني إىل ضرور  

حديثه عن إدار  الوقف فجاء من خالل تطرقه لنموذجي إدار  االستفاد  من تلك التجارب االنسانية. أما 

األوقاف يف كل من السودان والكويت ليتقدم بعد ذلك ابقرتاحني أحدمها متعلق إبدار  األوقاف االستثمارية، أما 

الفقهاء الثاِن فموجه لدور وزار  األوقاف، وعند تعرضه ملا أمساه فقه الوقف يف الشريعة االسالمية دعا الباحثني و 

إىل ضرور  التجديد يف هذا الفقه وحثهم على ذلك نظرًا لتغري كثري من الظروف وتبدل العديد من األحوال اليت 

استنبطت تلك األحكام يف ضوئها. والكتاب على أمهيته يف العديد من اجلوانب خصوصاً اجلانب االستثماري إال 

دراسة تلك األمور من الناحية الفقهية وحىت يف مسائل أنه مل يستوعب كل األمور بل صرح مبزيد احلاجة اىل 

 عديد  متعلقة ابلناحية االقتصادية للموضوع. 

د.أنس الزرقا  وقد انقش الكاتب مجلة من الوسائل املهمة يف   4كتاب الوسائل احلديثة للتمويل واالستثمار

اقتصادي وإداري واضح، لذا فإن هذه جمال استثمار الوقف ومتويله، وقد كانت معاجلته للموضوع يطبعها طابع 

الدراسة تفيد يف اجلانب االقتصادي وقد نبَّه الكاتب يف معرض حديثه عن صيغ متويل األوقاف واستثمارها اىل 

                                                             

  3- قحف ، منذر: الوقف االسالمي ، تطوره ، ادارته ، تنميته  ، دمشق ، دار الفكر ، ط7 ،0222  م  
 م 7990،  0ية ، ط، جد  ، البنك االسالمي للتنمالوسائل احلديثة للتمويل واالستثمار الزرقا ،أنس:  -0 
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أن املوضوع مل يُعَط بعد ما يستحق من العناية وطالب ابملزيد من الدراسة والبحث. وميكن مالحظة أن الكاتب مل 

ية يف املسائل اليت تعرض هلا بقدر ما كان يقصد إاثر  بعض التساؤالت الفقهية ليكون ذلك يُرد تقدمي أحكام فقه

سببًا يف حبثها مستقباًل. ولعل الكاتب هو أول من طرح العديد من االشكاالت الفقهية املهمة املتعلقة ابستثمار 

 الوقف وتنميته ابلطرق احلديثة.

د. نزيه محاد  لقد تكلم الكاتب عن بعض أدوات استثمار   5اكتاب أساليب استثمار األوقاف، وأسس إدارهت

الوقف القدمية مثل: األحكار واإلجارتني واملرصد واإلجار  الطويلة، وكذلك عن بعض األساليب احلديثة  

كاالستصناع واملشاركة واإلجار  التمويلية وما أمساه أسس إدار  الوقف واليت قصد هبا: عمار  الوقف، إجارته، 

 اع عن حقوقه، والكتاب مفيد من حيث استثمار الوقف أساساً.الدف

 

 د. عبد القادر عزوز     6كتاب فقه استثمار الوقف ومتويله يف االسالم، دراسة تطبيقية على الوقف اجلزائري

تناول الباحث موضوع األوقاف يف اجلزائر، وبيان طرق استثماره ومتويله وقسم البحث إىل قسمني، قسم نظري 

وآخر تطبيقي، مث حبث يف أتريخ الوقف اجلزائري ماضيًا وحاضرًا ويف مدى صالحية الوقف ألن يكون شخصاً 

ومتويله يف الفقه االسالمي، وتوجه البحث اعتبارايً ألمهية ذلك على تنميته. وحتدث عن مشروعية استثمار الوقف 

إىل بيان الصيغ واألشكال التطبيقية املناسبة لتمويل استثمارات الوقف عمومًا واجلزائري خصوصاً. وتطرق لصيغ 

وأشكال متويل هذا االستثمار قدميًا وحديثاً. فتحدث عن التمويل واالستثمار الزراعي كعقد املزارعة، املغارسة، 

وبنيَّ أمهية متويل استثمارات األوقاف ابلبيع حنو عقد السلم، املضاربة، املراحبة، واالستصناع. أما متويل واملساقا ، 

استثمارات األوقاف بعقد اإلجار  فقد أوضح أمهية العملية على ريع الوقف وذلك ابستغالل الصيغ املعاصر  
                                                             

م 7990،الكويت ، مركزاحباث الوقف والدراسات االقتصادية،  أساليب استثمار األوقاف ،وأسس ادارهتامحاد ،نزيه :  -5   
  6-عزوز، عبد القادر:فقه استثمار الوقف ومتويله يف االسالم، دراسة تطبيقية على الوقف اجلزائري، الكويت،0221م
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وقاف عن طريق األسواق املالية نظراً ألمهيتها وريعها واملناسبة لطبيعة الوقف االقتصادية. وكذا متويل استثمارات األ

املايل يف االقتصاد االسالمي املعاصر. وعرض ألمهية املشاركة االجتماعية لعملية التمويل ملشاريع الوقف أو ما 

       يسمى ابلتمويل التكافلي على اختالف أنواعه حنو الصدقات التطوعية ووقف احلقوق املعنوية.                 

 

د. حممد الشوم هذا الكتاب يتحدث    7كتاب الوقف يف لبنان، إدارته وطرق استثماره، حمافظة البقاع منوذجا  

م من حيث إدارته وطرق استثماره، وتناول على 0222 –م 7900عن الوقف االسالمي يف لبنان يف الفرت  من 

تحدث عن أحكام الوقف االسالمي وأهدافه مث ااخصوص الوقف يف منطقة حمدد  من لبنان هي منطقة البقاع. ف

تطرق إىل الوقف يف حمافظة البقاع، أوقافها، ضياع األوقاف، أسباب ضياع األوقاف، استثمار العقارات الوقفية 

 يف البقاع، من خالل الرجوع إىل مصادر عديد  هامة منها سجالت احملاكم الشرعية يف تلك املنطقة.  

 

د. رفيق يونس املصري وهو كتاب صغري نسبيًا واهتم ابجلانب الفقهي أكثر   8تصادا  كتاب األوقاف فقها  واق

من اهتمامه ابجلانب االقتصادي واالداري للوقف. وأهم املسائل اليت تعرض هلا املؤلف وقف النقود وكيفية ذلك، 

الصيانة والعمار ، كما واستبدال الوقف ألجل تعظيم الربح، واإلدار  املالية للوقف من حيث مصادر التمويل و 

 تطرق لبعض الصيغ القدمية املتبعة يف إجار  الوقف، كل ذلك بشكل مقتضب وأشار إىل جانب من الدور 

 

                                                             

  7-الشوم ، حممد قاسم : الوقف يف لبنان، إدارته وطرق استثماره ، حمافظة البقاع منوذجا  ، الكويت ، 0221م 
 8-املصري ، رفيق: األوقاف فقها  واقتصادا  ، دمشق ، دار املكتيب ، ط7، 7999م
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االقتصادي والتنموي للوقف وبعض ما يلزم لتنميته. وختم كتابه إبعطاء فكر  عن األوقاف يف بعض البلدان 

 االسالمية وغري االسالمية.

 10أحكام األوقاف وكتابه  005مام هالل بن حي ى بن سلمة الرأي احلنفي تاإل 9أحكام الوقف كتاب

 ه. 067اإلمام أيب بكر أمحد بن عمر الشيباِن ت 

وهذا االهتمام املبكر بفقه الوقف ينم عن احتواء تراثنا العظيم على ثرو  علمية يف جمال أحكام الوقف إال أن تلك 

ر أن جند فيها كل ما يتعلق بطرق استثمار الوقف واستغالله وتسيريه ألن الثرو  على أمهيتها غري كافية ألنه يتعذ

احليا  أضحت اليوم أكثر تعقيداً مقارنة ابألمس وتبدلت فيها كثري من الوسائل واألدوات االستثمارية املعهود  من 

 قبل.

م أو أمكنهم تصورها وإن مل الفقهاء القدامى مل يقصروا بل كتبوا لعصورهم وأجابوا عن كل التساؤالت اليت أدركته

حتدث يف زماهنم. ميكن القول أبن الدراسات الفقهية القدمية حول أحكام الوقف بشكل عام كثري  ومتنوعة وهي 

ثرو  علمية حقيقية ستفيد الباحثة يف جوانب الدراسة املتعلقة أبحكام الوقف بشكل عام مبا فيها الطرق القدمية 

 الوقف.املتبعة يف استثمار واستغالل 

د. حممد األرانؤوط  اهتم الكتاب ابجلانب االجتماعي للوقف   11دور الوقف يف اجملتمعات االسالمية كتاب

والكتاب يفيد أساساً يف دراسة بعض التجارب العملية للوقف يف العامل االسالمي قدمياً وحديثاً يف الشام والبلقان، 

رها يف تعزيز وتطوير أوقاف الدولة العثمانية، والتعرف كذلك على دور تلك األوقاف يف إنشاء املدن وتطويرها ودو 

 الدور التجاري لتلك املدن.

                                                             

  9-  الرأي، هالل بن حي ى بن سلمة: أحكام الوقف ، حيدرآابد ، جملس دائر  املعارف العثمانية ،  ط7، 7055ه
  10-  الشيباِن، ابو بكر امحد بن عمر: أحكام األوقاف، بريوت ، دار الكتب العلمية، ط7 ، 7999م

  11-  األرانؤوط،حممد:دور الوقف يف اجملتمعات االسالمية، دمشق، دار الفكر، ط7،  0222م
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 البحوث املنشورة يف اجملالت والندوات واحللقات الدراسية 

م  د. خليفة اب بكر احلسن ود. 0222-70حبث جملة جممع الفقه االسالمي عدد -استثمار موارد األوقاف

املباشر  يف موضوع استثمار ادريس خليفة والشيخ كمال الدين جعيط  وتُعد هذه البحوث كلها من الدراسات 

الوقف وقد اهتمت إبيراد بعض الطرق القدمية واحلديثة الستثمار الوقف وحكم ذلك من الناحية الشرعية وإن  

 كان ذلك بقدر كبري من االختصار، كما اهتمت عموماً حبكم استثمار الوقف وعالقة الوقف ابالستثمار.

 

د. عبد السالم العبادي  وهذا البحث قد سلك طريقًا قريباً    12ا  صور استثمار األراضي الوقفية فقها  وتطبيق

من طريق استثمار موارد األوقاف فتكلم صاحبه عن بعض الطرق القدمية واحلديثة الستثمار الوقف مع الرتكيز 

 على ما يصلح منها يف استثمار األرض دون غريها من املوقوفات.

 

حمي الدين القره داغي وأهم ما تضمنه البحث أحكام الصيغ  د. علي   13أحكام استثمار املوقوف وغالته

االستثمارية القدمية واحلديثة، وبيع واستبدال الوقف والتنبيه إىل أن من أموال الوقف ما ال جيوز استثماره كاملساجد 

قاف مبعىن ومنها ما ال يتحقق الغرض من وقفه إال ابالستثمار من عدمه. كذلك لفت االنتباه إىل مسألة ذمة األو 

هل هناك ذمة واحد  للوقف أم ذمم متعدد  مستقلة؟ غري أن الكاتب نقل بعض الفتاوى الفقهية املفيد  جلواز 

توحيد ذمته. كذلك تعرضت الدراسة لبعض ما أمسته الضوابط واألحكام الشرعية الستثمار الوقف، وتعود أغلب 

 الستثمارية لكي تضمن للوقف عدم الضياع.تلك الضوابط إىل مسألة االحتياط واحلذر يف العمليات ا
                                                             

  12-العبادي، عبد السالم: صور استثمار األراضي الوقفية فقها  وتطبيقا  ، جملةجممع الفقه ، الدور 70، العدد70،  0222م
  13-القره داغي،علي :  احكام استثمار املوقوف وغالته،  جملة جممع الفقه االسالمي، الدور 75 ،  العدد75، 0220 م
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د. عبد العزيز الدوري حتدث الباحث عن استثمار أموال الوقف بتمويل خارجي أو   14دور الوقف يف التنمية

بتمويل ذايت ضمن امكانيات الوقف الذاتية، والتمويل الذايت ميكن أن يكون ابستثمار الوقف ابإلجار ، املغارسة، 

شراء األسهم والسندات، املضاربة، واالستبدال على أن يُفاد من جتارب املاضي ومشكالته.  االستثمار العقاري،

وحتدث عن طرق االستبدال وشروطها مبا يكون أنفع للوقف وأفضل من األوىل وتتحقق املصلحة يف االستبدال 

ان الوقف، واالستبدال بعقار أو نقد. وحتدث عن الصيغ املوروثة يف استثمار الوقف يف العراق وهي إجار  أعي

وتنميته ميكن أن تكون أوسع إطارًا وأكثر اعتبارًا للتطورات االقتصادية. ومل  وذكر أن املمارسات املتصلة ابستغالل الوقف

 يتطرق البحث إىل أي من الوسائل والطرق احلديثة يف االستثمار أو القصور يف طرق استثمار األوقاف يف العراق.

عدانن اندر عبد القادر حتدث عن وظائف وأهداف مؤسسة األوقاف يف العراق    15العراقاألوقاف يف حبث 

يف تنمية الوعي االسالمي ونشر الثقافة االسالمية وعن رعاية شؤون املقدسات الدينية، كذلك أتمني متطلبات 

فاظ عليها وتنميتها، فريضة احلج، وتطرق إىل أن استثمار أموال الوقف يكون  يف األوجه الشرعية مبا يضمن احل

وحتدث عن صيغ استثمار ممتلكات األوقاف وخاصة إجار  أعيان الوقف مثل األوقاف ذات اإلجار  الواحد  

اليت تُدار وتؤجر أبجر  شهرية أو سنوية، األوقاف ذات اإلجار  الواحد  املؤجلة وهي اليت اُعطيت أبجر  مؤجلة 

د  اإلجيار، كذلك األوقاف ذات األجارتني وهي األوقاف اليت معينة على الشهور والسنني من دون تعيني م

اُجرت أبجر  معجلة تُعادل قيمة املوقوف ُتصرف لعمارته وأجر  مؤجلة زهيد  سنوايً، واألوقاف ذات املقاطعة أو 

 احلكر وهي العرصات اليت اُعطيت بثمن ُمعجل من دون حتديد مد  أو تعيينها. ومل يتطرق املندوب إىل حتديث

 طرق االستثمار أو إجراء اصالحات حقيقية مبا يضمن حتسني موارد األوقاف.

                                                             

  14-  الدوري،  عبد العزيز:  دور الوقف يف التنمية،  ندو أمهيةاألوقاف يف عامل اليوم،  لندن،  7996م
  15-  عبدالقادر، عدانن اندر:  األوقاف يف العراق،  احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف، جد ،  7980 م
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د. حممد عبد الرحيم سلطان العلماء  اشتمل هذا البحث على بعض   16استثمار األوقاف يف الفقه االسالمي

املباحة  طرق االستثمار كاملضاربة والبيع وتقسيط الثمن بسعر أعلى من البيع العاجل، وشراء األوراق التجارية

 بغرض االستثمار. 

د. انجي شفيق عجم   تعرض البحث لبعض آاثر الوقف يف تنمية   17تنمية واستثمار األوقاف االسالمية

اجملتمع، وعن املضمون االقتصادي التنموي للوقف وأمهيته يف التنمية االقتصادية واالجتماعية، وعندما تناول 

 تضباً دون ذكر حكمها الشرعي.أساليب استثمار الوقف سرد بعضها سرداً مق

د. حممد عبد الرحيم سلطان العلماء و د. حممود أمحد أبو ليل  وقد   18االستثمار يف موارد الوقف وغالته

ركزت الدراسة على بعض القضااي الفقهية اليت هلا عالقة ابستثمار الوقف املعهود  مثل: مدى إلزام شروط 

ستثمار يف غلته وشروط ذلك وطرقه. كما استعرض البحث بعض الواقف، حكم إبدال الوقف، عمارته، واال

الصيغ احلديثة الستثمار األوقاف كاإلجار  التمويلية للوقف، املشاركة، املقارضة، وبيع العقارات اليت يصعب 

 استثمارها أو يقل دخلها.

د. مخيس بن أمحد السلماِن  تناول البحث التعريف خبصائص    19وسائل تنمية األوقاف وزايدة مواردها

األموال الوقفية وأمهيتها واملطالبة بضرور  تنميتها مع تقدمي بعض املقرتحات اليت يرى الباحث أهنا تفيد يف رفع 

ل يلعب دوراً الكفاء  االنتاجية ألموال الوقف وزايد  الرتاكمات الرأمسالية هلا. وقد أشار الكاتب إىل أن الوقف ظ

مهمًا وأساسيًا يف عملية البناء التنموي يف األقطار االسالمية إال أنه لألسف قد تراجع ذلك الدور الرايدي 

وتقلصت تلك املكانة العالية إىل أن أصبح اليوم عالة على امليزانيات العامة للدول. هلذا فقد دعا إىل قيام حركة 

                                                             

  16- سلطان العلماء،حممد: استثمار األوقاف يف الفقه االسالمي، جملة جممع الفقه االسالمي، الدور   70، العدد 70 ،0227  م
  17- عجم، انجي شفيق: تنمية واستثمار األوقاف االسالمية، جملة جممع الفقه االسالمي،الدور  70  ،العدد 70 ،0227  م

 م0220، 75،عدد70 لدور ا مع الفقه،جم  لةجم ،الوقف وغالته يف موارد االستثمار حممود: أبوليل، و  حممد عبدالرحيم، -78
  19- السلماِن،  مخيس:  وسائل تنمية األوقاف وزايدة مواردها، جملة جممع الفقه االسالمي، الدور  70،عدد75،    0220 م
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إلعاد  إعمار أموال األوقاف من خالل إصالح املؤسسات الوقفية شاملة يف مجيع أرجاء العامل االسالمي 

 وتطويرها وإعاد  إعمار أموال األوقاف.

د. حسني حسني شحاتة   تركز الدراسة على الضوابط الشرعية واملعايري       20استثمار أموال الوقف

أموال الوقف وجماالته وصيغه ومناذجه االستثمارية واألسس احملاسبية لقضااي الوقف املعاصر  اليت تتعلق ابستثمار 

التطبيقية. وقد اسُتحدثت صيغ جديد  الستثمار أموال الوقف مثل: االستصناع املوازي، املشاركة املنتهية 

ابلتمليك، اإلجار  املنتهية ابلتمليك، املسامهات يف رؤوس أموال الشركات كاألسهم والصكوك وسندات املقارضة 

ؤسسات املالية االسالمية مثل املصارف االسالمية ومؤسسات االستثمار االسالمي وكذلك االستثمار لدى امل

وصناديق االستثمار االسالمية. وحتدث عن احملافظة على أموال الوقف وتنميته وأن ذلك ضرور  شرعية وذلك 

ة من الضوابط هبدف استمرارية تقدمي املنافع للمستفيدين منه. وحيكم استثمار أموال الوقف يف االسالم جمموع

الشرعية املستنبطة من مصادر الشريعة االسالمية واليت تُعترب املرجعية الشرعية للقرارات االستثمارية كما تُعترب من 

املعايري اليت يف ضوءها يتم تقومي األداء االستثماري من الناحية الشرعية. مث حتدث عن اجملاالت املناسبة الستثمار 

شروعات االنتاجية املهنية واحلرفية الصغري  اليت تعمل يف جمال الضرورايت واحلاجيات ومبا أموال الوقف يف إنشاء امل

حيقق أكرب نفع للموقوف عليهم واليت تسهم يف التنمية االجتماعية واالقتصادية. وحتدث كذلك عن أسس 

 وأساليب الرقابة على أموال الوقف. 

هذه الدراسة تعرض إىل الفكر االستثماري للوقف، مث عمار  د. حممد الزحيلي      21االستثمار املعاصر للوقف

الوقف وصيانته وأن احلفظ املادي للوقف يقتضي شرعاً وعقاًل واقتصاداً عمارته وصيانته فيقدم بقاء العني املوقوفة 

اً على حق املستفيد منها وهو املوقوف عليه شرَط ذلك الواقف أو مل يشُرط ألن قصد الواقف صرف الغلة مؤبد

                                                             
  م0220  لكويت،  الوقف الفقهية االول،ا منتدى قضااي   ،أموال الوقف ستثمار: ا حسني شحاتة، -02

  21- الزحيلي،  حممد:  االستثمار املعاصر للوقف ، حبث منشور على شبكة االنرتنيت،  رابطة العلماء السوريني،  0222م
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وال تبقى دائمة إال ابلعمار . مث بني العالقة بني الوقف واالستثمار وأن العالقة بينهما عالقة أساسية ومتينة، 

واالستثمار يشمل أصول األوقاف وبدل الوقف وريع الوقف وغلته. وهذه هي احلكمة من مشروعية الوقف 

الفقراء وسائر وجوه الرب، مع ضرور   ملصاحل ال توجد يف سائر الصدقات يبقى أصله وُتصرف منافعه على

االستمرار والبقاء للمستقبل. وهذا يوجب البحث االقتصادي يف أموال الوقف واستثمارها يف أحسن السبل 

املضمونة واليت تُعطي أعلى دخل للريع وتوجب منع تعطيلها املؤدي إىل فقدان مربر وجودها، وكل ذلك يرجع إىل 

يتوجب على الناظر أو مؤسسة الوقف أن يقوم هبا وقياسًا على وجوب استثمار  حتقيق املصلحة الراجحة اليت

أموال اليتامى، وأن حاجات املوقوف عليهم تتزايد مع تزايد السكان مما يقتضي أن يواكبه تزايد مماثل يف تنمية 

االستبدال يف الوقف، موارد الوقف وغلته. وحتدث عن وسائل استثمار الوقف الفقهية التأرخيية مثل إجار  الوقف، 

املزارعة، املساقا ، املغارسة، وحتدث عن الوسائل املستحدثة الستثمار الوقف مثل االستصناع، االستصناع املوازي، 

سندات املقارضة، التمويل ابملراحبة، وغريها. وقد قرر الفقهاء وجوب رعاية أموال الوقف واليتيم وبيت املال أكثر 

يعة هذه األموال الثالثة وكون غلتها ومنافعها للمصاحل العامة أو املصاحل الضعيفة اليت من بقية األموال وذلك لطب

 تستحق الرعاية والعطف والعناية.

د. حممد عبد احلليم عمر   تناول البحث أهم خصائص الوقف       22االستثمار يف الوقف ويف غالته وريعه

ا، فالعالقة بني الوقف واالستثمار عالقة عضوية، كذلك فرَّق وعالقاهتا ابالستثمار وأنه توجد عالقة وثيقة بينهم

بني االستثمار يف الوقف مبعىن إنشاء وتنمية الوقف وجتديده وإحالله واستثمار الوقف مبعىن استخدام أموال 

الوقف للحصول على الغلة، وأنه جيب مراعا  معايري االستثمار السليمة للمحافظة على أصل الوقف وحتقيق أعلى 

عائد ممكن. وتناول طرق وأساليب تنمية واستثمار الوقف واستعرضها حبسب الغرض ومصدر التمويل ذايت ومن 

الغري وانتهى إىل عدم مناسبة الطرق التقليدية )احلكر واإلجارتني( وذلك ملا يكتنفها من ُماطر على الوقف وضآلة 

                                                             

  22-  عمر،  حممد عبد احلليم:  االستثمار يف الوقف ويف غالته وريعه، جملة جممع الفقه االسالمي، مسقط،  الدور   75،  0220 م
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قوم على املشاركة يف العائد مثل سندات املقارضة العائد منها وأن األكثر مناسبة هو استخدام األساليب اليت ت

واملشاركة املنتهية ابلتمليك أفضل من االعتماد على األساليب اليت تقوم على املداينات مثل املرصد واالستصناع. 

واستعرض طرق وأساليب استثمار أموال الوقف للحصول على العائد أو الغلة وانتهى إىل أن أسلوب التأجري 

العادي( هو املناسب لالستثمار يف الوقف العقاري كما مُيكن استخدام أساليب املزارعة واملغارسة التشغيلي )

عة والري وتطوير األمسد  والبذور واملساقا  يف استثمار األراضي الزراعية واالستفاد  من الطرق والوسائل احلديثة يف الزرا

ثمار النقود فأستعرض الباحث األساليب املمكنة مثل اإليداع يف لرفع إنتاجية األراضي وحتقيق أعلى عائد مادي. أما است

. كما تناول احلساابت االستثمارية والتعامل يف األوراق املالية االسالمية واالستثمار املباشر ابملتاجر  وإنشاء املشروعات

يد ، خراب الكثري مشكالت الوقف يف الوقت احلاضر وأهنا لصيقة الصلة ابالستثمار وهي: قلة إنشاء أوقاف جد

 من أعيان الوقف القائمة، ضآلة اإليرادات من األوقاف القائمة، االعتداء من الغري على ممتلكات األوقاف.

واتبع القول إذا كان الوقف أدى دور هام يف البناء احلضاري االسالمي ما زالت بعض آاثره قائمة حىت اآلن فإنه 

 اجة ملحة إلحياء دور الوقف نظراً للمتغريات اليت يشهدها عامل اليوم.لألسف تضاءل هذا الدور اآلن، إال أن احل

 د. عبد هللا العمار  –د. خالد شعيب   –الشيخ حممد السالمي         23استثمار أموال الوقف

ركز الباحثون على الطرق والوسائل الكفيلة بتنمية األموال الوقفية سواء كانت أصواًل أم ريعًا بوسائل وجماالت 

ستثمارية مباحة شرعاً. كما بينوا أبن األصل هو االحتفاظ ابملوقوف سليمًا ليؤدي دوره وحيقق الغرض من وقفه ا

وهذا يتطلب تنمية أموال الوقف بقدر االمكان إذا كانت قابلة للنماء وفقًا للضوابط الشرعية. كما استعرض 

د هبا مثل عدم ُمالفة شرط الواقف واستلهام العرف الباحثون الضوابط االستثمارية اليت جيب لناظر الوقف أن يتقي

التجاري واالستثماري والتقيد ابلعقود االسالمية املعروفة مثل املزارعة واملساقا  واملغارسة أو الكراء الذي ال يُفقد 

 عني الوقف. 
                                                             

  23- السالمي، حممد و شعيب، خالد و العمار، عبدهللا : استثمار أموال الوقف، منتدى قضااي الوقف الفقهية األول، الكويت،   0220م
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فقهاء يف هذا وقد أكد الشيخ حممد السالمي على أن أستبقاء الوقف واجب ال يتم إال ابلعمار . وقد أبدع ال

االجتاه من خالل طرح العديد من الوسائل للناظر حىت حُيقق عمار  الوقف مثل بيع األوقاف ابلنقود )البدل( 

الذي يستوجب استبدال الوقف األصلي بوقف جديد )االستبدال( لكي تتم احملافظة على عني الوقف من انحية 

 وتنميتها من انحية أخرى.

ار إىل حكم استثمار أموال األوقاف وضوابطه وتنميته مركزاً يف هذا الباب على مسألة كما أشار د. عبد هللا العم

استثمار جزء من ريع الوقف لتنمية الوقف خاصة وأن للواقف احلق يف استثناء جزء من ريع وقفه لغرض استثمارها 

ريعه وال يُعد ذلك منافياً لتنمية أصل الوقف ويف هذا الباب يُعمل بشرط الواقف يف تنمية أصل الوقف جبزء من 

ملقتضى الوقف ويُعمل بشرطه كذلك يف عدم تنميته جبزء من ريعه. كما استعرض الباحث الضوابط الشرعية 

لالستثمار مثل سالمة القرار االستثماري وأمانة الناظر خاصة وأن هذه الضوابط تعكس خصوصية األموال 

 ستثمارية األنسب إىل املال املوقوف.املوقوفة وما يرتتب عنها من اختيار الوسائل اال

وقد تالقت املسامهات يف هذا املوضوع حول جواز ضم أموال األوقاف املختلفة يف وعاء استثماري واحد مبا ال 

خُيالف شرط الواقف واختيار وسائل االستثمار األكثر أمااًن وجتنب االستثمارات ذات املخاطر العالية مبا يقتضيه 

الستثماري مع مراعا  الضوابط الشرعية املتعلقة بصيغة وجمال االستثمار إضافة إىل أخذ العرف التجاري وا

الضماانت والكفاالت وتوثيق العقود. فإذا كانت األصول املوقوفة أعيااًن فإن استثمارها يكون مبا ال يؤدي إىل 

شروعة كاملضاربة واملراحبة زوال ملكيتها وإن كانت نقودًا فُيمكن أن ُتستثمر جبميع وسائل االستثمار امل

 واالستصناع.

كما أكد الباحثون على أمهية إعطاء األولوية لالستثمار يف البالد االسالمية وااللتزام بشرط الواقف مع عدم 

 إضرار االستثمار مبصلحة املوقوف عليهم.
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Tan Sri  Muhammad  Ali  Hashim :  CORPORATE    WAQF             

            

( حتدث الباحث عن Waqaf  an  Nur  Corporation   Berhad,  Malaysiaوهو مؤسس )

املاليزية من  ( johor  corporation )أن إنشاء الوقف ابتكار مؤسسي وهو مبادر  عن طريق مؤسسة 

إعاد  خالل إنشاءها وقف النور الذي يطمح إىل أن حُيي ويُعيد قو  وفعالية مؤسسة الوقف االسالمي من خالل 

ديناميكية الوقف كمجرى حنو إعاد  أمهيتها وإضافة قيمتها وخلق الغِّىن والثرو  من خالل املساند  والدعم ابلعمل 

والنشاطات وإنشاء الفعاليات املؤثر  الفّعالة، وهبذه الطريقة فإن النشاط املؤسسي للوقف ميكن أن يتحرك حنو 

المية، يعاجل الفقر من خالل طرق وأساليب االنطالق ابلعمل زايد  وحتسني النمو االقتصادي للمجتمعات االس

وبوتري  متسارعة وألمٍد طويل قو  لألمة من خالل األثر االقتصادي الرتاكمي. مث حتدث عن الربامج الرئيسية ذات 

ل عام األثر اهلائل: واليت هي جمموعة عيادات واملستشفى وعن ااخدمات اليت تقدمها، متويل وجتهيز املساجد،متوي

وشامل للمساعد  واملعاونة للرعاية االجتماعية، وإن إنشاء الوقف الذي قاعدته وأساسه آخذ  ابلتوسع والتمدد 

من خالل نتيجة وآاثر وقف النور اليت تُثبت وُتربهن أهنا بناء انجح، كفاء  منظمة ميكن أن حتقق الكثري 

نَشأ 
ُ
يقدم اختيار حي أو احلل الذي يقابل الوضع احلرج وااخطري للمجتمعات االسالمية. وبنّيَ أن منوذج الوقف امل

لألمة الذي حتتاجه ملواجهة الفقر واقتصاد ضعيف القدر . ويف حالة ماليزاي، مؤسسات الوقف يُتوقع أن تقوم 

بدور مهم وتعمل على إعطاء مزيد من العدالة االجتماعية وتقليل الفجو  االقتصادية وتقليل االنقسام االجتماعي 

 بني اجملموعات اإلثنية.
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Nik  Mustapha  Hj.  Nik  Hassan :  THE  ECONOMICS  OF 

AWQAF  INSTITUTION 

تناولت الدراسة حماور عد   فتناول الباحث التوجه االسالمي للتنظيم االجتماعي وكيف أن االسالم قام على 

من الضروري التمسك هبذه املبادئ واحلاجة  مبادئ هي الرمحة والعدالة وحتقيق التوازن للمجتمع االسالمي وأصبح

إليها يف إعاد  تنظيم اجملتمع االنساِن املعاصر، وأن النظام االجتماعي يف االسالم له ديناميكية حركية توجه شؤون 

اجملتمع بباعث ديين وبدافع العقيد  السمحة حنو كل ما فيه رفعة اجملتمع ورفاهيته. مث تناول مبدأ مسؤولية الفرد 

ملسؤولية االجتماعية وأن واحد  من املساحات اليت ألقى االسالم الضوء عليها هي الفرد ومسؤوليته االجتماعية وا

وأن االسالم يقرر أن العدالة االقتصادية يف األنظمة االقتصادية بتناغم توجه الفرد حنو مسؤوليته االجتماعية وهذه 

ادرات الفردية من خالل الفعل التطوعي، واالسالم يقرر أن أتيت من خالل النشاطات االقتصادية املؤثر  واملب

العمل التطوعي هو مفتاح النجاح االنساِن هذا بسبب الطبيعة البشرية للخلق ألن تعاليم االسالم ذات أتثري عايل 

يف تشجيع األفراد على تقدمي املنافع إىل اآلخرين. مث حتدث عن اقتصادايت مؤسسة الوقف وكيف أن مؤسسة 

قف تشكل قطاعًا خاصًا ألهداف عامة وأن التربعات واملسامهات هلذا القطاع من شأهنا أن تقلل من حجم الو 

اإلنفاق احلكومي، وأن هذه املسامهات تدعم املالية احلكومية وابلتايل خُتفض من التجاء احلكومة إىل االقرتاض 

احل عامة تعيد تدوير الثرو  وابلتايل زايد  بسبب عجز ونقص التمويل احلكومي، كذلك هذه التربعات الطوعية ملص

السلع وااخدمات ما يؤدي إىل تقليل الضرائب املفروضة، كذلك متنح احلكومة مكان للمنافسة يف االقتصاد العاملي 

ألهنا متلك مساحة لقطاع خاص فّعال يف التنمية االقتصادية. وَخُلصت الدراسة إىل أن ميكانيكية مؤسسة الوقف 

سامهة عظيمة كمؤسسة اقتصادية معاصر  من خالل موقع ودور األفراد جتاه مسؤولياهتم االجتماعية متلك قو  م

وأن إمكانية توافق وتناغم دور القطاع ااخاص والقطاع احلكومي يف االقتصاد يف الواقع هو بداية النجاح للنظام 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ِن.       االقتصادي، وهذا هو خط التوافق مع الفطر  االنسانية واجملتمع االنسا
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 خالصة الكتاابت السابقة

استعرضت الباحثة أهم الكتاابت السابقة اليت وقفت عليها واليت تناولت بعض مفردات املوضوع سواء من جهة 

أحكام الوقف الشرعية أو من جهة  دور الوقف التنموي، وخالصة ذلك االستعراض أن املكتبة االسالمية تزخر 

وشروطه وأركانه، استثمار الوقف، طرق  ابلعديد من املؤلفات القدمية واحلديثة اليت تتعلق ابلوقف وأحكامه

االستثمار، ودور الوقف يف التنمية. وتتميز هذه الدراسة عما سبقها أهنا دراسة علمية حتليلية لواقع األوقاف يف 

العراق سواء ما يتعلق بطرق االستثمار وما شاهبا من أخطاء ومشكالت أو جماالت االستثمار واألساليب املتبعة 

أجد يف حدود علمي واطالعي على مؤَلف يتناول جتربة الوقف يف والية جوهور املاليزية سواء فيها، كذلك مل 

برانمج الوقف اجلماعي أو الوقف املشرتك جمللس الدين االسالمي أو وقف جمموعة جوهور كوربوريشن والسبب 

العمل الوقفي وابتكار جديد يف  يعود إىل أن هاتني التجربتني حديثة العهد وتعترب أحدى االجنازات احلديثة لتطوير

عامل االدار  واالستثمار ومل يكن وقف املال النقدي آخذ يف التوسع بعد، وهي مُتثل خري تطبيق عملي للوقف 

النقدي كمدخل لتفعيل دور الوقف يف احليا  املعاصر  من ابب التوسع يف إنشاء الوقف ومتويله. ذلك أن جتربة 

لوقفية الذي ابشرته ماليزاي أواًل يُعترب اإلطار األوسع ملمارسة العمل الوقفي اليت من الوقف املشرتك أو الصناديق ا

خالهلا يتمثل تعاون اجلهات الشعبية مع املؤسسات الرمسية يف سبيل حتقيق أهداف التنمية الوقفية، أما جتربة 

وفق برامج عمل منظمة مؤسسة جوهور كوربوريشن فهي أول جتربة يف العامل االسالمي لوقف حصص الشركات 

ختضع لطرائق الضبط يف األعمال املالية واملصرفية اليت تطورت تطوراً عظيماً يف الزمن احلديث، كل هذه التجارب 

منحت العمل الوقفي مرونة عن طريق مشروعات تنموية يف صيغ اسالمية تليب االحتياجات االجتماعية والتنموية 

 اليت حيتاجها اجملتمع. 
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 يكل البحث اثمنا  : ه

ستتناول دراسة هذا املوضوع فصل متهيدي ومخسة فصول وخامتة، سُيخصص الفصل التمهيدي للتعريف 
ابملوضوع املطروح، مث الفصل األول يف بيان الوقف يف الشريعة االسالمية ويتضمن ثالثة مباحث، مث الفصل الثاِن 

ثمار يف الوقف السين يف العراق وجماالته ويتضمن يف بيان حكم االستثمار ألموال الوقف وأمهيته وضوابط االست
ثالثة مباحث، مث الفصل الثالث الذي يتناول حتليل ااخلل والثغرات يف طرق االستثمار لألمالك الوقفية يف العراق 
وعالقة األوقاف ابجلهات احلكومية األخرى، مث الفصل الرابع وهو اجلانب التطبيقي يف املوضوع الذي ُخصص 

 جتربة جوهور، ماليزاي يف استثمار الوقف، مث الباب ااخامس يف مدى امكانية االستفاد  من جتربة للنظر إىل
 جوهور، ماليزاي يف استثمار الوقف .

أما الفصل التمهيدي فسيتناول مقدمة عن عنوان املوضوع وهو األوقاف يف العراق وتطورها حىت هناية ااخالفة 
وما آلت اليه أحواهلا منذ بداية االحتالل الربيطاِن للعراق مث بعد أتسيس  االسالمية وسقوط الدولة العثمانية

 الدولة العراقية وإىل األن.  

مث أييت الفصل األول: الوقف يف الشريعة االسالمية وقد قسمت هذا الفصل إىل ثالثة مباحث ولكل مبحث 
 مطالب وكالتايل:

 املبحث األول: ماهية الوقف ومشروعيته

 ل: تعريف الوقف واألدلة على مشروعيتهاملطلب األو 

 املطلب الثاِن: أقوال الفقهاء يف حكم الوقف

 املبحث الثاِن: أركان الوقف وشروطه 

 املطلب األول: الصيغة يف عقد الوقف  

 املطلب الثاِن: شروط الواقف

 املبحث الثالث: شروط املوقوف 

 املطلب الرابع: شروط املوقوف عليه
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 ر الوقف املبحث الثالث: آاث

الفصل الثاِن: ضوابط االستثمار يف الوقف السين يف العراق وجماالته، حيتوي هذا الفصل على ثالثة مباحث 
 ولكل مبحث مطالب وكالتايل: 

 املبحث األول: مفهوم االستثمار وحكمه 

 املطلب األول: مفهوم االستثمار

 املطلب الثاِن: حكم االستثمار 

 رعية واملعايري االقتصادية يف إدار  واستثمار أموال الوقفاملبحث الثاِن: الضوابط الش

 املطلب األول: الضوابط الشرعية لصيانة أموال الوقف وترميمها 

 املطلب الثاِن: الضوابط الشرعية الستثمار ريع أموال الوقف 

 املطلب الثالث: معايري استثمار الوقف 

  العراق وجماالتهاملبحث الثالث: ضوابط االستثمار يف الوقف السين يف

 املطلب األول: ضوابط االستثمار يف الوقف السين يف العراق

 املطلب الثاِن: جماالت االستثمار يف الوقف السين يف العراق

خللها،  وثغراهتا وقد قسمت هذا الفصل إىل مبحثني وكل استثمار الوقف السين يف العراق، الفصل الثالث: طرق 
 مبحث إىل مطالب وكالتايل:

 املبحث األول: بيان طرق استثمار املوقوفات 

 املطلب األول: املسقفات واألراضي الفضاء الصاحلة للبناء

 املطلب الثاِن: املستغالت وما يدخل يف حكمه

 املطلب الثالث: االستبدال وأموال البدل
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 املطلب الرابع: طريقة التحصيل والبقااي

 املطلب ااخامس: التعمري واإلنشاء

 اِن: بيان عالقة األوقاف ابجلهات احلكومية األخرى ونظامها الداخلياملبحث الث

 املطلب األول: عالقة األوقاف ابجلهات احلكومية

 املطلب الثاِن: النظام الداخلي لألوقاف

الفصل الرابع: جتربة جوهور، ماليزاي يف استثمار الوقف وقد قسمت هذا الفصل إىل ثالثة مباحث واملبحث 
 بني وكالتايل:الثالث إىل مطل

 املبحث األول: حملة عن والية جوهور املاليزية

 املبحث الثاِن: األوقاف يف والية جوهور

 املطلب األول:  اهلدف من بناء وأداء قطاع الوقف

 املطلب الثاِن: إدار  وتدبري األوقاف

 املطلب الثالث: مشروعات الوقف يف والية جوهور

 والية جوهور وطرق استثمارها املبحث الثالث: صور وقفية جديد  يف 

 املطلب األول: وقف األسهم وحكمه

 JOHOR CORPORATIONاملطلب الثاِن: وقف 

فصل ااخامس: مدى امكانية االستفاد  من جتربة جوهور، ماليزاي يف استثمار الوقف يف الوقف السين يف العراق ال
 وكالتايل:وحيتوي هذا الفصل على ثالثة مباحث وكل مبحث إىل مطالب 

 املبحث األول: نظر  إىل جتربة جوهور، ماليزاي يف استثمار الوقف

 املبحث الثاِن: امكانية تطبيق جتربة جوهور، ماليزاي للوقف النقدي واستثماره يف العراق
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 املطلب األول: طرق مجع األوقاف النقدية 

 املطلب الثاِن: طرق استثمار األوقاف النقدية

 الت املهمة اليت ميكن أن ميوهلا الوقف النقدياملبحث الثالث: اجملا

 املطلب األول: االستثمار يف قطاع الزراعة

 املطلب الثاِن: االستثمار يف التعليم

 املطلب الثالث: االستثمار يف جمال الصحة

 املطلب الرابع: التمويل الوقفي للمشروعات الصغري 

 املطلب ااخامس: التنمية االجتماعية

 وبيان ألهم النتائج اليت توصلت إليها مث جمموعة من التوصيات اليت تراها الباحثة. وأخرياً ااخامتة
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 ألفصل األول

 

 ألوقف يف الشريعة االسالمية

 

 وقد قسمت هذا الفصل إىل ثالثة  مباحث:

 

 أملبحث األول : ماهية الوقف ومشروعيته

 

 أملبحث الثاين:  أركان الوقف وشروطه

 

 أملبحث الثالث:  آاثر الوقف 
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 أملبحث األول:  ماهية الوقف ومشروعيته

   

 

 ينقسم هذا املبحث إىل مطلبني:

 

 املطلب األول: تعريف الوقف واألدلة على مشروعيته

 

 املطلب الثاين: أقوال الفقهاء يف حكم الوقف
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 أملطلب األول:  تعريف الوقف واألدلة على مشروعيته

 ألوقف لغة:  احلبس24  وهو مصدر وقف الشيء إذا حبسه، قال عنرت :                                      

                 ووقفت فيها انقيت فكأهنا   فدن ألقضي حاجة املتظلم                                         

ومنه وقف األراضي على املساكني وقفًا إذا حبسها ألنه حيبس امللك عليهم. ووقفت الدابة و األرض وكل 

 شيء25.                                                                                                         

وقال عنه صاحب التعريفات:  الوقف يف اللغة احلبس ... ويف الشرع حبس العني على ملك الواقف والتصدق 

                                                                                                 .    26ابملنفعة

أي:   27(َوقُِّفوُهْم ۖ إِّن َُّهْم َمْسُئوُلونَ )وقد وردت كلمة )وقف( يف كتاب هللا تعاىل مبعىن: احلبس، قال تعاىل: 

 .        28هلماحبسوهم يف املوقف إذ أهنم مسؤولون عن عقائدهم وأعما

 وقال تعاىل: )َوَلْو تَ َرى إِّْذ ُوقُِّفوا َعَلى َرهبِِّّّمْ (29 أي:  متثيل حلبسهم للسؤال والتوبيخ30.                        

والفعل )وقفت( بال مهز  هو   فأما )أوقف( يف مجيع ما تقدم من الدواب واألرضني وغريها فهي لغة رديئة،

 .                          31الصحيح املشهور مبعىن حبست

                                                             

  24- الزبيدي، حممد مرتضى احلسيين : اتج العروس شرح القاموس، دار اهلداية ، ج6 ، ص 069 
  25- الزُمشري، حممود بن عمر : أساس البالغة، مطبعة أوالد أوفان أوتو أوفسيت،  ط7 ،   7905م، ج0 ، ص 521 

  26- اجلرجاِن، علي بن حممد بن علي: كتاب التعريفات، بريوت، دار الكتاب العريب،  ط7 ، ص 008 
  27- سور  الصافات ، آية 00 

  28- اآللوسي، شهاب الدين حممد:  روح املعاين يف تفسري القرآن والسبع املثاين، داراحياءالرتاث العريب، ج00، ص728 
  29-  سور  األنعام ، آية 02  

  30-  اآللوسي :روح املعاين يف تفسري القرآن والسبع املثاين،ج 1 ، ص760 
  31- ابن منظور، حممد بن مكرم: لسان العرب ، بريوت، دار صادر ، 7992م، ج77، ص016 
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 ألتعريف االصطالحي للوقف

لقد تعددت عبارات الفقهاء يف التعريف الفقهي الدقيق للوقف بناًء على اختالف آرائهم يف لزومه، وأتبيده، 

 وملكيته مع اشرتاكها يف املعىن األساس.

ة واآلخر على رأي إلمام أيب حنيفأواًل: تعريف الوقف عند احلنفية: هناك تعريفني للوقف، اآلول على رأي ا

                                             الصاحبني.                                                            

                   تعريف الوقف عند أيب حنيفة:                                                              -7

        .                                                                                    33الوقف عند أيب حنيفة بقوله: حبس اململوك عن التمليك من الغري 32ف اإلمام السرخسيعر 

 .                                                                    35ق ابملنفعةفقال: حبس العني على ملك الواقف والتصد  34وورد عن اإلمام تعريف آخر للوقف ذكره املرغيناِن

                   تعريف الوقف عند الصاحبني:                                                              -0

ورد يف كتاب البدائع: وهلما )أي أبو يوسف وحممد( الوقف إخراج املال عن امللك على وجه الصدقة36. كذلك 

يُعرف الوقف عند الصاحبني أبنه حبس العني على حكم ملك هللا تعاىل على وجه تعود منفعته للعباد37.        

                                                  

اإلمام يرى أن  فالفرق األساسي بني تعريف اإلمام أيب حنيفة وتعريف الصاحبني أيب يوسف وحممد هو أن

املوقوف يبقى على حكم ملك الواقف وله الرجوع فيه مىت شاء ما مل يقض القاضي بلزومه أو خيرج ُمرج الوصية  

                                                             

  32-  مشس األئمة السرخسي من أئمة احلنفية ومن اجملتهدين يف املسائل له تصانيف عد  يف أصول الفقه ت 092ه 
  33-  السرخسي،أيب بكر حممدبن أمحد:  املبسوط ،  مصر ، مطبعة السعاد  ،ط7 ، ج 70 ، ص 01 
  34-  شيخ االسالم برهان الدين املرغيناِن صاحب كتاب اهلداية وكتاب البداية وكفاية املنتهي ت 590 ه 

  35-  املرغيناِن ،برهان الدين علي بن أيب بكر : اهلداية ) شرح بداية املبتدي( ، ج5 ، ص 02 
  36- الكاساِن، عالء الدين أبو بكر :  بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ، ج5، ص008 

  37-  ابن جنيم : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، مصر ، املطبعة العلمية ، ط7 ، 7077ه ، ج5 ، ص 020 
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كأن يقول أوصيت بغلة داري هذه، يف حني يرى الصاحبان أن املالك يزول ملكه عن املوقوف إىل ملك هللا 

                   .                    38تعاىل

 

 اثنياً:  تعريف الوقف عند املالكية 

              .                                                               40الوقف:  أبنه إعطاء منفعة شيء مد  وجوده الزماً بقاؤه يف ملك معطيه ولو تقديراً   39عرف اإلمام أبن عرفة

 .                                                                           41ولو أبجر  أو غلته ملستحق بصيغة مد  ما يراه احملبس و جاء يف الشرح الصغري:  أبنه جعل منفعة مملوك

ويالحظ أن تعريف أبن عرفة هو وسط بني تعريف أيب حنيفة و بني تعريف صاحبيه، فقوله بقاء املوقوف يف ملك 

فة ويكون الفرق هو زايد  املالكية لعبار  )ولو تقديراً(. وقوله مد  وجوده الزماً معطيه هو قريب مما قاله أبو حني

   يتفق مع ما ذهب إليه الصاحبان أي أن الواقف ليس له الرجوع يف الشيء الذي وقفه.                                            

الواقف وإن زادوا عبار   )ولو تقديراً( هي عبار   فتعريف املالكية الذي ينص على أن ملكية الوقف تبقى على ذمة

                                              هلا داللة واضحة يف عدم ملكية الواقف ملكية اتمة لوقفه.           

            اثلثاً:   تعريف الوقف عند الشافعية                                                              

       .                              42جاء يف احلاوي الكبري:  الوقف حيبس األصل ويسبل املنفعة

 

                                                             

  38-  الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي: تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق،  مصر، املطبعة األمريية ، ص  062 
  39-  حممد بن حممد بن عرفة فقيه مالكي مشهور ، إمام تونس وعاملها ت 820 ه ، الديباج املذهب،ص008 
  40-  ااخرشي، أيب عبدهللا حممد:  شرح اخلرشي على خمتصر خليل ، املطبعة األمريية ،7071ه ،ج1 ،ص 18 

  41-  الدردير ، امحد : الشرح الصغري مع حاشية الصاوي ، بوالق ، املطبعة املصرية  ، 7089ه ،ج0 ، ص98 
  577،ص 1ج دار الكتب املصرية،  ،احلاوي الكبريشرح خمتصر املزين  : علي بن حممد املاوردي،  -00
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وجاء يف التهذيب:  فهو أن حيبس عينًا من أعيان ماله ويقطع تصرفه عنها وجيعل منافعها لوجه من وجوه ااخري 

 تقرابً إىل هللا تعاىل43.                                                                                             

وتعاىل، غري أهنا  وميكن مالحظة أن تعاريف الشافعية مل تنص على مالك الوقف هل هو الواقف أم هو هللا تبارك

ك نصت على أن تتفق مع ما ذهب إليه املالكية والصاحبان يف لزوم الوقف ووجوب قطع التصرف فيه. كذل

نفية على طبيعة اجلهة يكون املوقوف مااًل ميكن االنتفاع به واشرتطت صرفه يف وجوه الرب.  وهنا تتفق مع احل

                                                                                                    املوقوف عليها.

 

 رابعاً:  تعريف الوقف عند احلنابلة 

 عرفه ابن قدامة44 :   ومعناه )أي الوقف( حتبيس األصل وتسبيل الثمر 45.                                       

ويف املبدع شرح املقنع:  حبس مال ميكن االنتفاع به مع بقاء عينه، ممنوع من التصرف يف عينه بال عذر،   

                                                        .              46مصروف منافعه يف الرب تقرابً إىل هللا تعاىل

كون املوقوف مال فيمكن مالحظة التقارب بني تعاريف احلنابلة وما سبق من تعاريف الشافعية من ضرور  أن ي

ة أن الوقف )حيبس ميكن االنتفاع به وأن يكون صرفه يف وجه من وجوه الرب، كذلك جاء يف تعاريف الشافعي

سبل املنفعة( ونفس التعريف عند احلنابلة )حتبيس األصل وتسبيل الثمر (.                               األصل وي

                          

                                                             

  43- البغوي ، أبو حممد احلسني :  التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي، بريوت، دار الكتب العلمية،7991م، ج0، ص572 
  44- بن قدامة املقدسي أحد االعالم احلنابلة وكبار فقهائهم وله تصانيف عديد  أشهرها املغين يف الفقه ت 602 ه 

  45- ابن قدامة، موفق الدين بن حممد:  املغين مع الشرح الكبري، مصر، مطبعة املنار،   7008 ه ، ج6، ص785 
  46- ابن مفلح، ابو اسحاق برهان الدين:  املبدع شرح املقنع،  بريوت،  دار الكتب العلمية، ج5، ص757 
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 خامساً:    تعريف الوقف عند الزيدية                                                             

جاء يف التاج املذهب:  وشرعاً )أي الو قف( حبس مال ميكن االنتفاع به بنية القربة مع بقاء أصله47.            

وقوف ميكن االنتفاع به،  أما تعريف الزيدية فهو من انحية يتفق مع تعريف الشافعية واحلنابلة على أن يكون امل 

تقديراً للوقف.    ة ولووأن يكون بنية التقرب إىل هللا تعاىل،  وكذلك عدم التنصيص على اجلهة اليت تُعد مالك  

 سادساً:  تعريف الوقف عند املعاصرين

عرف الشيخ حممد أبو زهر 48  الوقف أبنه:  حبس للعني حبيث ال يتصرف فيها ابلبيع أو اهلبة أو التوريث 

 وصرف الثمر  إىل جهة من جهات الرب وفق شروط الواقف49.                                                    

الوقف بقوله:  الوقف هو حبس مؤبد أو مؤقت ملال من أجل االنتفاع املتكرر به   50االستاذ منذر قحفعرف 

أو بثمرته يف وجه من وجوه الرب العامة أو ااخاصة من صدقة جارية ما بقيت أو بقي أصلها سواء كان هذا البقاء 

 .                                                          51الواقف وإرادته طبيعياً حبدود العمر االقتصادي للمال املوقوف أم إرادايً حيدده نص

 

                     بيان التعريف املختار :                                                                       

زوم الوقف وأقل بقاء ملكية الوقف ولو ترى الباحثة أن تعريف املالكية هو األنسب يف تعريف الوقف حيث قال بل

تقديراً،  فاألول لضمان استمرار الوقف والثاِن لرعاية مصاحله.  كذلك وردت يف تعريفاهتم كلمة منفعة واملنفعة 

                                                             

  47-  الصنعاِن،  امحد بن قاسم:  التاج املذهب ألحكام املذهب،  صنعاء،  دار احلكمة اليمانية،   7990  م، ج0، ص087 
  48-  ولديف مصردرس وتدرج يف دراسته ووظائفه وحصل على عاملية القضاء الشرعي وعضو جممع البحوث االسالمية يف7960 م

  49-  أبو زهر  ، حممد : حماضرات يف الوقف ، القاهر  ، دار الفكر العريب ، دط ، دت ، ص 00 
  50-  ابحث يف االقتصاد االسالمي ولد يف7902 م ساهم يف العديد من الندوات واملؤمترات يعمل يف املعهد االسالمي للبحوث جبد 

 60ص  ،دار الفكر سورية، ،تنميته ادارته، الوقف االسالمي تطوره، :قحف ، منذر   -57
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أعم من اإلنتفاع حيث يقول القرايف يف الفروق:  أعلم أن متليك االنتفاع يُراد به أن يُباشر هو بنفسه فقط،  

 أعم وأمشل فيباشر بنفسه ومُيَكِّن غريه من االنتفاع بعوض كاإلجار  وبغري عوض كالعارية.      ومتليك املنفعة

 

 أدلة مشروعية الوقف :

يتفق مجاهري علماء املسلمني على أن الوقف جائز شرعًا بل مندوب يف االسالم ألنه من أفضل األعمال اليت 

يتقرب هبا العبد إىل هللا تبارك وتعاىل لعدم انقطاعه وكثر  الثواب عليه بتأبيده. فالوقف ليس من ابب التعبد الذي 

 تدلوا أبدلة من الكتاب والسنة واإلمجاع.                                                   ال يُعقل معناه، بل هو معقول املعىن مصلحي اهلدف. واس

                 أواًل:  الكتاب العزيز                                                                             

َّ َحىتَّٰ تُن)قوله تعاىل:   -7 ،  ووجه االستدالل أن هللا تبارك وتعاىل قد ندب 52(فُِّقوا ممَِّّا حتِّبُّوَن  َلن تَ َناُلوا اْلربِّ

قال: ملا نزلت هذه اآلية قال أبو  53إىل إخراج الصدقات، والوقف من مجلة هذه الصدقات.  عن أنس بن مالك

صلى هللا عليه  : إن ربنا ليسألنا عن أموالنا فُأشهدك ايرسول هللا أِن جعلت أرضي هلل، فقال رسول هللا54طلحة

 .                                                                            55وسلم:  اجعلها يف قرابتك يف حسان بن اثبت وُأيب بن كعب

: يف هذه اآلية دليل استعمال ظاهر ااخطاب وعمومه، فإن الصحابة رض مل يفهموا من 56قال اإلمام القرطيب

ف حىت اري حني مسع اآلية مل حيتج أن يقنزلت اآلية غري ذلك، أال ترى أن أاب طلحة األنص فحوى ااخطاب حني

                                                             

  52-  سور  أل عمران ، آية 90 
  53-  صحايب جليل ،ولد ابملدينة  وأسلم صغرياً،خدم النيب ص يف بيته وهو ابن 72سنني، روى كثري من األحاديث عن الرسول ص

  54-  من أوائل من أسلم من أهل املدينة،كان حليماً  كرمياً  تقيًا، شهد املشاهد كلها، ابيع الرسول ص عند العقبة، ت00ه
  55-  العسقالِن، امحد بن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري ، املطبعة ااخرييه ، ج5، ص006 
  56-  من أكابر علماء املالكية ،  وهوصاحب التفسري اجلليل اجلامع ألحكام القرآن، تويف يف مصر617ه
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.                              57يرد البيان الذي يريد هللا أن يُنفق منه عباده آبية أخرى أو ُسنَّة ُمبَ يَّنة لذلك فإهنم حيبون أشياء كثري 

َر قوله تعاىل: ) -0 ،  فسياق اآلية جاء بدعو  كرمية من هللا تبارك وتعاىل على 58(َلَعلَُّكْم تُ ْفلُِّحونَ َوافْ َعُلوا ااْخَي ْ

 التزود من فعل ااخريات،  ومن مراتب فعل ااخري الوقف يف سبيل هللا. 

،  فااخري جاء يف سياق اآلية بصيغة النكر  تدل على 59(َوَما يَ ْفَعُلوا مِّْن َخرْيٍ فَ َلن ُيْكَفُروهُ قوله تعاىل: ) -0

 أن له وجوه ومن ضمنها الوقف.                                              

 

 اثنياً:  السنة النبوية املطهر 

 عن أيب هرير  أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:  إذا مات أبن آدم انقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية،  -7
 .                                            60أو علم يُنتفع به،  أو ولد صاحل يدعو له

بد أال وهو وجه االستدالل أن احلديث ورد فيه احلث على وجه من وجوه ااخري الذي ال ينقطع أجره من الع

                                         الصدقة اجلارية وهذا األجر ال يكون إال حببس الصدقة.                   

 قال اإلمام النووي61 يف شرحه هلذا احلديث:  وفيه دليل لصحة أصل الوقف وعظيم ثوابه.                       

روي عن السيد  عائشة رضي هللا عنها:  أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جعل سبع حيطان له ابملدينة   -0

 .                                                           62لب وبين هاشمصدقة على بين عبد املط

                                                             

  57-  القرطيب، أيب عبدهللا حممد: اجلامع ألحكام القرآن ، مطبعة دار الكتب املصرية، ،7909م، ج0، ص700 
  58- سور  احلج ، آية 11 

  59- سور  آل عمران ، آية 775 
  60- النووي: شرح صحيح مسلم، كتاب الوصية ، ابب ما يلحق االنسان من الثواب بعد وفاته ، ج77 ، ص 85 

  61- صاحب التصنيفات اليت سارت هبا الركبان واشتهرت أبقاصي البلدان، وأهم كتبه شرح صحيح مسلم و اجملموع شرح  املهذب
  62- البيهقي، ابوبكر امحد بن احلسني: السنن الكربى، حيدرآابد،  دار املعارف العثمانية ، ج6، ص762 
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 اثلثاً : اإلمجاع

أما اإلمجاع فألنه مل يُنقل يف مشروعية الوقف خالف يُعتد به، وقد وقف الرسول صلى هللا عليه وسلم ووقف 

من أمواهلم إىل يومهم هذا وكان الصحابة أصحابه املساجد واألرض واآلابر واحلدائق وااخيل وال يزال الناس يقفون 

 الكرام هم السباقني إىل ااخريات ومن األمثلة على هذا:

ما روي عن عثمان بن عفان أنه  قال:  أن النيب صلى هللا عليه وسلم قدم املدينة وليس هبا ماء ُيستعذب   -7

 خبري منها يف اجلنة، فاشرتيتها من غري بئر رومة،  فقال:  من يشرتي بئر رومة فيجعل دلوه مع دالء املسلمني

 .                                                                                       64، ويف رواية أخرى أنه قال:  أوقفتها على املسلمني63صلب مايل

وال مُيكن أن يكون دلوه فيها  يقول الشيخ أبو زهر : وليس هذا إال حبس رقبة العني ومنعها من أن يتصرف فيها،  

                               .                        65كدالء املسلمني إال إذا كانت املنفعة قد خرجت من سلطانه على األقل إن مل تكن العني كلها قد خرجت

ه وسلم فقال:  أصبت رضي هللا عنه قال:  أصاب عمر خبيرب أرضاً فأتى النيب صلى هللا علي 66عن ابن عمر  -0

أرضًا مل أصب مااًل قط أنفس منه فكيف أتمرِن به؟  قال:  إن شئت حبست أصله وتصدقت هبا.  فتصدق 

عمر على أنه ال يُباع أصلها، وال يوهب وال يورث تصدق هبا على الفقراء واملساكني وابن السبيل ويف الرقاب ويف 

كل ابملعروف وأن يُطعم صديق غري متمول وأوصى به إىل سبيل هللا والضيف ال جناح على من وليها أن أي

 .                                                                    67حفصة أم املؤمنني مث إىل األكابر من آل عمر

                                                             

  63-  البخاري : صحيح البخاري ،كتاب الوصااي ، ابب الوقف ،ج0 ،ص 801 
  64-  البيهقي : السنن الكربى ، يف الوقف ابب :  اختاذ املساجد والسقاايت وغريها ، ج6 ، ص 768 

  65-  أبو زهر  : حماضرات يف الوقف ، ص 00 
  66-  ولد بعد البعثة وأخذ ينهل عن الرسول ص مباشر  واجتهد يف حفظ القرآن وشارك يف مجيع الغزوات والفتوحات 

  67- البخاري : صحيح البخاري ، كتاب الوصااي ، .ابب الوقف ،ج0 ، ص 7279 ،رقم 0602  
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رين :  ملا كتب عمر بن ااخطاب رضي هللا عنه صدقته يف خالفته دعا نفرًا من املهاج68قال جابر بن عبد هللا

واألنصار فأحضرهم وأشهدهم على ذلك فانتشر خربها فما أعلم أحدًا ذا مقدر  من أصحاب حممد صلى هللا 

  .                                                                69عليه وسلم من املهاجرين واألنصار إال حبس مااًل من ماله صدقة موقوفة ال ُتشرتى وال تورث وال توهب

قال ابن قدامة تعقيباً على قول جابر:  وهذا إمجاع منهم،  فإن الذي َقدَِّر منهم على الوقف وقف واشتهر ذلك 

 .  70فلم ينكره أحد،  فكان إمجاعاً 

وقال الشافعي:  وبلغين أن أكثر من مثانني رجاًل من صحابة النيب صلى هللا عليه وسلم من األنصار تصدقوا 

                                                                                                        .       71بصدقات حمرمات

وجاء يف البيان بعد أن ساق رواايت كثري  عن أوقاف الصحابة:  وهذا إمجاع من الصحابة رضي هللا عنهم على 

                               .                                               72الوقف

 . 73قال النووي:  إمجاع املسلمني على صحة الوقف والسقاايت

 وذكر القرطيب:  إن راّد الوقف ُمالف لإلمجاع فال يُلتفت إليه74.                                                 

 وقال ابن رشد75:  فاألحباس ُسنَّة قائمة عمل هبا النيب ص واملسلمون من بعده76 .                              

 

                                                             

  68-  الصحايب ابن الصحايب أكثر الصحابة رواية عن النيب ص أسلم صغرياً ورافق النيب ص يف كل حركاته وسكناته
  69-  الطرايلسي، برهان الدين ابراهيم: االسعاف يف أحكام األوقاف، املطبعة الكربى املصرية    7090ه، ص 75 

  70- ابن قدامة : املغين ، ج 6 ، ص 028 
  71- ابن امللقن، سراج الدين أبوحفص: عجالة احملتاج اىل توجيه املنهاج،  اربد،  دار الكتاب، 960 

  72- العمراِن، ابو احلسني حي ى: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، دار املنهاج  ، ج8 ، ص 62 
  73-  النووي :  شرح صحيح مسلم ، بريوت ، دار القلم  ،ج 77 ، ص 86 

  74-  القرطيب : اجلامع ألحكام القرآن ، ج 6 ، ص 070  
  75- عامل مسلم ولد يف قرطبة ابالندلس وهو ظاهر  علمية متعدد  التخصصات، فقيه مالكي، قاضي القضا ، طبيب تفوق على اساتذته

  76-  ابن رشد، حممدبن امحد: املقدمات املمهدات ، بريوت ، دار الغرب اال سالمي  ، ج 0 ، ص 071 
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 املطلب الثاين:  أقوال الفقهاء يف حكم الوقف 

 أواًل: اتفق الفقهاء على لزوم الوقف يف احلاالت التالية:

أن يكون الوقف مسجداً أو أرضاً يقام عليها مسجد، فإن الوقف ُيصبح الزماً، وال جيوز الرجوع فيه، ويلزم   -7

 بداً ابإلمجاع.مؤ 

أن خيرج الوقف ُمرج الوصية، أبن ُيضاف إىل ما بعد املوت، أبن قال: إذا مُت فقد جعلت داري أو أرضي   -0

وقفاً على كذا، أو قال: هو وقف يف حيايت، صدقة بعد مويت، ويف هذه احلال يصبح الوقف الزماً، وتنطبق عليه 

 ه.أحكام الوصية، إذا مات الواقف مصراً على وصيت

أن حيكم احلاكم بلزوم الوقف، ألن حكمه صادف حمل االجتهاد، وأفضى اجتهاده إليه، وقضاء القاضي يف   -0

ختَ َلف 
ُ
جتَ َهدات امل

ُ
موضع االجتهاد مبا أفضى إليه اجتهاده جائز وملزم، ويرفع ااخالف يف املسألة كما يف سائر امل

 فيها.

ىل بشرط صحيح يف قسيمة عقد الوقف، كأن يقول: وقفي هذا ال أن يلزم الواقف نفسه بنفسه جتاه هللا تعا  -0

يباع وال يوهب وال يورث، كما فعل عمر بن ااخطاب رضي هللا عنه يف وقفه يف حضر  النيب صلى هللا عليه وسلم 

وهبذا ُيصبح الوقف الزمًا بشرط الواقف ألنه شرط ُمعترب شرعاً، عماًل ابلقاعد  الشرعية: " شرط الواقف كنص 

 .77الشارع "

اثنياً:  اختلف الفقهاء يف لزوم الوقف، وقطع التصرف يف أصل الوقف وخروج الوقف من ملكية الواقف يف غري 

 احلاالت السابقة وهنا احنصر ااخالف بني الفقهاء.
                                                             

وما بعدها 07، ص  أحكام األوقافالزرقا ، مصطفى :   000/  6،  الذخرية القرايف :  6/078، بدائع الصنائع الكاساِن :  -11   
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 منشأ ااخالف يف لزوم الوقف:

 يرجع ااخالف بني الفقهاء يف لزوم الوقف إىل األسباب التالية:

تكييف الوقف وتصوره، ألنه مل يرد مفصاًل يف القرآن الكرمي، وخاصة أن فكر  الشخصية ااخالف يف   -7

احلكمية أو املعنوية مل تكن واضحة يف أذهان الفقهاء فيما مضى من الزمان حىت تُنقل ملكية الوقف من الواقف 

مستقلة، ألن لزوم الوقف  إىل اجلهة املوقوف عليها، واليت أصبح اآلن هلا شخصية حكمية ُمعترب ، وذمة مالية

يرتبط مبوضوع نقل ملكية املال املوقوف من الواقف، ولكن إىل أين؟ ألنه ال جيوز تسييب املال شرعاً، وهذا 

اإلشكال ُحلَّ اآلن بفكر  الشخصية احلكمية أو االعتبارية أو املعنوية، وهي شخصية مستقلة عن األفراد، وهلا 

 ذمة مالية مستقلة كذلك.

 تعارض األدلة الوارد  يف لزوم الوقف، وكيفية اجلمع والتوفيق بينها، ويف هذا ختتلف أنظار العلماء.  -0

األدلة الوارد  يف لزوم الوقف أدلة ظنية يتطرق إليها االحتمال وتتسع للرأي والرأي اآلخر وفيها جمال واسع   -0

 .  78لالجتهاد ابلرأي

  ثالثة آراء:                                         اختلف الفقهاء يف جواز الوقف ولزومه إىل

 الرأي األول:  جواز الوقف وعدم اللزوم                                                

وهو رأي اإلمام أيب حنيفة، حيث جاء يف املبسوط:  فأما أصل اجلواز اثبت عنده، ألنه جيعل الواقف حابساً  

 .                                                                                           79رفاً للمنفعة إىل اجلهة اليت مسَّاها فيكون مبنزلة العارية والعارية جائز  غري الزمةللعني على ملكه صا

 .                 80وجاء يف اهلداية: واألصح أنه جائز عنده،  إال أنه غري الزم مبنزلة العارية
                                                             

  78- د الدريين ، فتحي : الفقه املقارن ، ص 018
  79-السرخسي: املبسوط،ج 70 ، ص 00  وانظر  الطرابلسي احلنفي :االسعاف يف أحكام األوقاف ، ص 0 
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 استدل أبو حنيفة على ما ذهب إليه ابملنقول واملعقول .                                         

                االستدالل ابملنقول فيما يلي:                                                                     

                                                                                    السنة النبوية:                 

هذا  81إن عبد هللا بن زيد صاحب األذان جاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وقال: اي رسول هللا إن حائطي  -7
ده النيب صلى هللا علي وسلم عليهما، مث صدقة إىل هللا ورسوله، فجاء أبواه فقاال: اي رسول هللا كان قوام عيشنا، فر 

 .                                                   82ماات فورثهما أبنهما بعدمها

وجه االستدالل:  أن الرسول صلى هللا عليه وسلم رد هذه الصدقة ولو كان الوقف الزمًا ملا رده النيب صلى هللا 
 عليه وسلم. 

حنيفة أن قوله صلى هللا عليه وسلم لعمر:  أحبس أصلها ال يستلزم التأبيد بل أليب  83أحتج الطحاوي  -0
 .                                 84حُيتمل أن يكون أراد مد  اختيار الواقف وهو ينايف اللزوم

 

 اآلاثر عن الصحابة:

رسول هللا صلى هللا عليه ما روي عن الزهري أن عمر بن ااخطاب رضي هللا عنه قال:  لوال أِن ذكرت صدقيت ل
 .                                                                                    85وسلم لرددهتا

                                                                                                                                                                                             

  80-  ابن اهلمام ،كمال الدين :اهلداية شرح فتح القدير، بريوت ، دار الكتب العلمية ، ط7 ،0220م ،ج6 ، ص797 
  81-  حائط : البستان 

  6/760، كتاب الوقف ،ابب الصدقات احملرمات، حديث مرسل وروي من أوجه اُخر كلهن مراسيل، السنن الكربىلبيهقي :   ا-08

  83-ا  ا لفقيه اإلمام احلافظ كان ثقة ثبتاً نبياًل له مصنفات يف الفقه والوصااي والتأريخ واملناقب وعاملاً جبميع مذاهب الفقهاء ت007ه

 7781م ، ص 0222،  7،دار ابن حزم ، ط نيل األوطارشوكاِن،حممد : ا  ا-80
  85-  الطحاوي، أبوجعفر امحد: شرح معاين اآلاثر، بريوت ،دارالكتب العلمية، ج0 ،ص012 ،رقم األثر5101 
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وجه االستدالل:  إن نفس اإليقاف لألرض مل يكن مينعه من الرجوع فيها، وإمنا منعه من الرجوع فيها أن النيب 
ء وفارقه على الوفاء به،  َفَكرَِّه أن يرجع عن ذلك وجواز الرجوع دليل على صلى هللا عليه وسلم أمره فيها بشي

 .                                                        86عدم اللزوم

                  االستدالل ابملعقول فمن وجوه ثالثة:                                                           
 .                  87الوجه األول:  أن الوقف متليك منفعة دون الرقبة فال يلزم كالعارية  - 7

الوجه الثاِن: أن للواقف حق الوالية على املوقوف، ونصب من يتواله وعزله وتوزيع الغلة على مقتضى شرطه،  -0
       كان شبيها ابلعارية والعارية وهذه احلقوق مل يستفدها الواقف من والية طارئة، فوجب أن يكون مردها ملكه ف

 .                        88جائز  غري الزمة

الوجه الثالث: ال ميكن قياس الوقف على املسجد ذلك ألن املسجد غري مملوك ألحد من العباد بل ُجعَِّل  -0
َد هلل فال َتدعوُا معَ  ساجِّ

َ
هللا أحداً( وليس ألحد من العباد حق  حُمررًا خالصًا لوجه هللا تعاىل،  قال تعاىل: )َوأنَّ امل

االنتفاع به بغري العباد  فيه، أما ما سوى املسجد من املوقوفات فليس كذلك بل للموقوف عليه أن ينتفع هبا 
      .                                                                                 89زراعة وسكىن كما ينتفع بسائر اململوكات

                                                                

 مناقشة أدلة أبو حنيفة :                                                                           

     رد اجلمهور على األدلة اليت أستدل هبا أبو حنيفة مبا يلي:                                

حديث عبد هللا بن زيد ُمرسل ألنه روي عن أبو بكر بن حزم وهو مل يُدرك عبد هللا بن زيد هذا،  واحلديث   -7

. فلما رأى الرسول صلى هللا عليه  91وليس فيه ذكر للوقف فهو صدقة ال وقف 90وارد  يف الصدقة املنقطعة

                                                             

  86-الشوكاِن : نيل األوطار ، ص 7781 
  000،ص 5، بريوت، دارالكتب العلمية ،ج:البحرالرائق شرح كنزالدقائقابن جنيم احلنفي،زين العابدين بن ابراهيم-81

  88-ابن اهلمام : اهلداية شرح فتح القدير ، ج 6 ، ص 790 
  89-السرخسي : املبسوط ، ج 70 ، ص 01 

  90-البيهقي : السنن الكربى ، ج 6 ، ص 012 
  91-ابن قدامة : املغين والشرح الكبري ، ج 6 ، ص 028 
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وليس إليه، مث أهنا لو كانت وقفاً لعادت إليه ُملكاً بعد وسلم حاجة والديه إليها أبطلها،  بدليل أنه ردها إليهما 

يف رده هلذا الدليل ما نصه:  وهذا ال حجة هلم فيه من وجهني:              93قال ابن حزم.   92إبطاهلا ال إراثً 

 أوهلما: أنه منقطع ألن أاب بكر مل يلق عبد هللا بن زيد قط .                                    

 .     94اِن: أنه قِّوام عيشهم وليس ألحد أن يتصدق بقوام عيشه بل هو مفسوخ إن فعلهالث

احتجاج الطحاوي أليب حنيفة أن قوله صلى هللا عليه وسلم لعمر: حبس أصلها ال يستلزم التأبيد أنه أتويل  -0

وال ُيصار إىل التأويل إال  ضعيف إذ ال يتبادر من إطالق لكلمة وقفت وحبست إال التأبيد والتبادر أمار  احلقيقة

 .                                                                95بدليل وال دليل هنا:  يؤكد هذا ما ورد يف رواية البيهقي:  حبيس ما دامت السموات واألرض

لواقف، أن هذا قوله صلى هللا عليه وسلم لعمر حبس أصلها مراد به حبس العني املوقوفة على ملك ا  -0

التفسري خالف مراد الشارع فقد جاء يف رواية أخرى:  حبس أصلها، ال يباع، وال يوهب، وال يورث وهذا تفسري 

ر بعضها بعضاً بل  ملاهية التحبيس فكان مراد الشارع حتبيس األصل عن التصرف ال على امللك، والرواايت يُفسِّ

 .                                                                                       96هو ما فهمه الصحابة وطبقوه عماًل يف أوقافهم

وأجاب اجلمهور عن حديث الزهري: إن عمر بن ااخطاب أراد أن يرجع عن صدقته لوال أنه ذكرها للرسول   -0

ط مل أيت يف الرواية ذكر الوسعمر و صلى هللا عليه وسلم أبن سند هذه الرواية منقطع إذ إن الزهري مل يُدرك 

                                                             

  92- ابن املرتضى،امحدبن حي ى: البحر الزخار، بريوت ، دار الكتب العلمية، ج5 ، ص006 
 ه 056والتاليف ت   وانصرف اىل العلم بقرطبة ولد وفقيهها وعامل االندلس يف عصره وحافظها  الظاهرية  إمام -90

  94- ابن حزم ،ابو حممد علي : احمللى ،بريوت ، دار اجليل ،ج9 ، ص 718 
  95- الشوكاِن : نيل األوطار ، ص 7786 

  96- ابن اهلمام : شرح فتح القدير ، ج 6 ، ص 790 
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بينهما، وعلى فرض التسليم بصحتها فال حجة فيها إذ إن عمل الصحايب على خالف مارواه ال تقوم به احلجة 

                .                                                                             97على رد النص الصريح الوارد عن النيب صلى هللا عليه وسلم

 

 الرأي الثاِن: لزوم الوقف  

      من احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة، والظاهرية.                                                                       99وأبو يوسف 98وهو رأي حممد

                                         نصوص الفقهاء :                                          

من نصوص احلنفية:  وعندمها أي حممد وأبو يوسف هو:  حبس العني على حكم ُملك هللا تعاىل،  فيزول ُملك 
                                        .                         100الواقف عنه إىل هللا تعاىل على وجه تعود منفعته إىل العباد فُيلزم وال يباع، وال يوهب، وال يورث

   .       101من نصوص املالكية: أن الشيء اململوك يصح وقفه ويُلزم ولو مل حيكم به حاكم

من نصوص الشافعية ما قرره النووي حيث يقول: يف األحكام املعنوية فمنها اللزوم يف احلال سواء أضافه إىل ما 
 .                                                                                           102سلَّمه أم مل يسلِّمه قضى به قاٍض أم البعد املوت أم مل يضفه وسواء 

ومن نصوص احلنابلة: وألنه أي الوقف تربع مينع البيع واهلبة واملرياث فيلزم مبجرده كالعتق103 .                    
                                                                     

 استدل مجهور الفقهاء على لزوم الوقف أبدلة من السنة واإلمجاع واملعقول.             

 السنة النبوية:                                                                                     

                                                             

  7781، ص  نيل األوطار الشوكاِن : -91
  98- ولد707ه عامل مسلم، فقيه وحمدث ولغوي صاحب اإلمام أيب حنيفة وانشر مذهبه يلقب)فقيه العراق( توىل القضاء زمن الرشيد ت789ه

  99- اإلمام اجملتهد العالمة احملدث قاضي القضا  ولد 770ه تفقه على أيب حنيفة كان قاضي اآلفاق وزير الرشيد وزميله يف حجه ت780ه
  100- الطرايلسي احلنفي : االسعاف يف أحكام األوقاف ، ص 0 

  101- ااخرشي،حممد بن عبد هللا: شرح اخلرشي على خمتصر خليل،بريوت ، دار الكتب العلمية،ط7 ،ج1،ص060 
  102- النووي : روضة الطالبني وعمدة املفتني،بريوت ، املكتب االسالمي ، ط0 ، ،ج5 ، ص 000 

  103- ابن قدامة : الكايف يف فقه اإلمام أمحد ،بريوت، دار الكتب العلمية  ،ج0 ،ص050 
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 عنه أن عمر بن ااخطاب، أصاب أرضاً خبيرب فأتى النيب صلى هللا عليه وسلم يستأمره عن ابن عمر رضي هللا -7
فيها، فقال:  اي رسول هللا، إِن أصبت أرضاً خبيرب مل أصب مااًل قط أنفس عندي منه، فما أتمرِن به؟ قال:  إن 

رث، وتصدق هبا يف شئت حبست أصلها وتصدقت هبا، قال: فتصدق هبا عمر، أنه ال يباع وال يوهب وال يو 
الفقراء، ويف القرىب، ويف الرقاب، ويف سبيل هللا، وابن السبيل، والضيف، وال جناح على من وليها أن أيكل منها 

                                   فقال: "غري متأثل مااًل".                                                           104ابملعروف، ويطعم غري متموِّل، قال فحدثت به ابن سريين

 

 وجه االستدالل ابحلديث:                                                                                    

يدل احلديث صراحة على لزوم الوقف، ُيستفاد ذلك من قوله صلى هللا عليه وسلم: " ال يباع وال يوهب وال 
ت فسرت معىن التحبيس الوارد يف احلديث، وهو قطع األصل عن التصرف، والتصدق يورث" وهذه الكلما

 ابملنفعة على جهة بر ال تنقطع، وُيستفاد من احلديث أيضاً األحكام التالية:

 . فضل الصدقة اجلارية.

 . صحة شروط الواقف واتباعه فيها.

 . ال ُيشرتط تعيني املصرف لفظاً.

 أصل يدوم االنتفاع به، فال يصح وقف ما ال يدوم االنتفاع به كالطعام. . الوقف ال يكون إال فيما له

. ال يكفي يف الوقف لفظ الصدقة حىت ُيضيف إليها شيئًا آخر لرتدد الصدقة بني أن تكون متليك الرقبة، أو 
 وقف املنفعة، خبالف ما لو قال: حبست أو وقفت، فإنه صريح يف ذلك.

 ن ذوي القرىب والضيف مل يُقيد ابحلاجة وهو األصح عند الشافعية.. جواز الوقف على األغنياء، أل

. للواقف أن يشرتط لنفسه جزءًا من ريع املوقوف ألن عمر رضي هللا عنه َشَرَط لِّمن ويل وقفه أن أيكل منه 
    .                                                                                     105ابملعروف 

                                                             

 ه 772التابعي الكبري واإلمام القدير يف التفسري واحلديث والفقه وتعبري الرؤاي واملقدم يف الزهد والورع و بر الوالدين ت   -720
  105- ابن حجر العسقالِن : فتح الباري شرح صحيح البخاري ، 1 / 005  

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



47 
 

عن أيب هرير  رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: " إذا مات االنسان انقطع عنه عمله   -0
 . 106إال من ثالث، صدقة جارية، وعلم يُنتفع به، وولد صاحل يدعو له"

 وجه االستدالل ابحلديث :

رها العلماء، وجراين الصدقة يدل على يُفيد احلديث بوضوح لزوم الوقف، ألن الصدقة اجلارية هي الوقف كما فس
اللزوم، إذ لو كان غري الزم لكانت الصدقة منقطعة غري جارية، واحلديث وصفها بعدم االنقطاع، وهذا يُفيد 

        .                                                                                     107االستمرارية والتأبيد إىل قيام الساعة

 

عن عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جعل سبعة حيطان له ابملدينة صدقة على بين   -0
 .108عبد املطلب

 وجه االستدالل ابلسنة الفعلية :

يدل فعل الرسول صلى هللا عليه وسلم على جواز الوقف، وعلى لزومه أيضاً، ألنه مل يثبت أن الرسول صلى هللا 
 وسلم قد رجع عن وقفه هذا. عليه

أوقف عثمان بن عفان رضي هللا عنه بئر رومة، فصار بعد الوقف دلُوه فيها كدالء املسلمني، استجابة   -0
لدعو  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " من يشرتي بئر رؤمة فيجعل فيها دلُوه مع دالء املسلمني خبرٍي له منها يف 

 .109اجلنة "

 ا األثر:وجه االستدالل هبذ

يدل هذا األثر على لزوم الوقف، ألن أثر الوقف قد ترتب عليه فور صدوره، وأصبح عثمان رضي هللا عنه بعد 
الوقف فردًا من أفراد املسلمني، ودلُوه مع دالء املسلمني وال فرق بينه وبينهم، ولو مل يكن وقف عثمان رضي هللا 

 عنه الزماً ملا ترتب عليه هذا األثر.
                                                             

  106- عارضة األحوذي بشرح صحيح الرتمذي،كتاب الوصية ، قال أبو عيسى حديث حسن صحيح ،700/6
  107- حممد عليش : منح اجلليل شرح خمتصر سيدي خليل ، 728/8 وما بعدها

  108- البيهقي : السنن الكربى ، 6 / 762
  109- السنن الكربى ، كتاب األحباس ،وقف املساجد والسقاايت ، حديث حسن صحيح ،6 / 766
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 :اإلمجاع 

 .                 110إمجاع الصحابة على الوقف وأوقافهم ابملدينة ومكة معروفة ومشهور 

نهم فكان إمجاعاً.        ومل يُنقل عنهم أهنم رجعوا يف وقفهم أو تصرفوا فيه وأشتهر ذلك عندهم ومل يُنكره أحد م
                                                                         

 .                                                                                          111ن وقفهولو دل إمجاعهم على اجلواز دون اللزوم ملا شرطوا اللزوم يف وقفهم ولرجع بعضهم ع

 

 املعقول :                                                                                    

بادته وإقامة شعائر دينه  تعاىل خالصًا بعاستدلوا بقياس الوقف على املسجد، فإذا كان املسجد يتعلق به حق هللا
فيه ملصلحة املعاد فكذلك وقف األعيان األخرى مما يتعلق به حق العباد ومصاحلهم يف الدنيا انتفاعاً 112.        

                                                           

عاش ومصاحل املعاد يف االعتبار واحلكم، فأعيان يقول السرخسي: وذلك أنه يستوي يف ميزان الشرع مصاحل امل

الوقف كبناء ااخاانت والرابطات واختاذ املقابر سواء من حيث الزوال واللزوم والتأبيد ما دامت العلة اجلامعة واحد  

من  وهي كوهنا قربه إىل هللا تعاىل، مث للناس حاجة إىل ما يرجع إىل مصاحل معاشهم ومعادهم، فإذا جاز هذا النوع

اإلخراج واحلبس ملصلحة املعاد فكذلك ملصلحة املعاش، ألن النزول يف ااخان والدفن يف املقرب  من مصاحل الناس، 

، وجواز الوقف ملعىن املصلحة فيه للناس من حيث 113(َأْحَياًء َوأَْمَوااتً ،  أملَْ جَنَْعلِّ اأْلَْرَض كَِّفااتً قال تعاىل: )

                                                             

  110- البيهقي : السنن الكربى ، كتاب الوقف ، ابب الصدقات احملرمات ، ج 6 ، ص 066 
  111- املاوردي : احلاوي الكبري ، ج 1 ، ص 570 

  112- السرخسي : املبسوط ، ج 70 ، ص 05 
  113- سور  املرسالت ، آية 05 – 06 
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ني هذه األشياء لكان األوىل أن يُقال ال يلزم املسجد وتلزم املقرب  حىت ال تورث ملا املعاش واملعاد ولو جاز الفرق ب

 .  114يف النبش من األضرار واالستبعاد عن الناس

 

 الرأي الثالث: املنع مطلقاً  

 115وهو رأي شريح القاضي وقول عامة أهل الكوفة

 وقد استدل املانعون للوقف مطلقاً مبا يلي:

قال  -أي املواريث -هللا بن عباس أنه قال:  ملا نزلت سور  النساء وفرضت فيها الفرائض ما روي عن عبد   -7
 .116رسول هللا ص: ال حبس عن فرائض هللا

 حيث يستدل من هذا احلديث أن الرسول صلى هللا عليه وسلم هنى عن حبس مرياث املتويف عن القسمة 

منهي عنه وأن األحباس ُمنعت بعد نزول آية املواريث يف بني الورثة، وملا كان الوقف حبساً فهو منفي شرعاً و 

 سور  النساء.

 .117ما روي عن أيب عون عن شريح قال: جاء حممد صلى هللا عليه وسلم مبنع احلبس  -0

 مناقشة األدلة:

 رد مجهور الفقهاء على أدلة الذين ذهبوا إىل املنع ابآليت:

                                                             

  114- السرخسي : املبسوط ، ج 70 ، ص 05 – 02 
: وقف هالل ه    انظر   18سنني ت  728الفقيه قاضي الكوفة أسلم يف حيا  النيب ص وحدَّث عن عمر وعلي وهو نزر احلديث عاش  -775
  09/  70، املبسوطو السرخسي :   5ص 

  116- البيهقي : السنن الكربى ، 6 / 760 
  117- البيهقي : السنن الكربى ، 6 / 760 
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ه موضوعاً إن حديث )الحبس عن فرائض هللا( مردود كونه  -7 وذلك ألن يف  118ضعيفًا بل إن ابن حزم عدَّ

 سنده ابن هليعة وهو من ال خري فيه وأخوه مثله.

وعلى فرض صحته فليس فيه ما يؤيد دعواهم ألن الوقف ليس حبساً عن فرائض هللا وإمنا هو تصرف يف   -0

 .119ن فيهما حبساً العني حال حيا  الواقف وهو يف هذا كالصدقة العاجلة واهلبة ومل يقل أحد أب

وقد أوضح ابن حزم حول االستدالل حبديث )ال حبس عن فرائض هللا( على منع الوقف ما نصه: إن هذا 

االستدالل فاسد ألهنم ال خيتلفون يف جواز اهلبة والصدقة يف احليا  والوصية بعد املوت وكل هذه مسقطة لفرائض 

وجل فيجب وفقاً هلذا القول إبطال كل هبة وكل صدقة وكل الورثة عما لو تكن فيه لورثوه على فرائض هللا عز 

وصية ألهنا مانعة من فرائض هللا تعاىل ابملواريث، فإن قالوا: هذه شرائع جاء هبا النص، قلنا:  واحلبس شريعة جاء 

 . 120هبا النص ولوال ذلك مل جيز

 ة:أما عن قول شريح: جاء حممد مبنع احلبس وحنوه، فهو مردود لألسباب التالي

إن قوله هذا موقوف عليه ومرسل عنه وأيهما كان مل يلزم  بل الصحيح أن حممداً جاء إبثبات احلبس كما   -7

 .121تقدم من أدلة القائلني ابجلواز

يدل لفظ شريح هذا على أن احلبس كان معروفاً ومشروعاً فأبطله النيب ص إال أنه مل يذكر أي دليل يقيناً   -0 

 نظام كنظام الوقف الذي يزعم شريح أن حممداً صلى هللا عليه وسلم أبطله. عن اجلاهلية معرفتهم ل

                                                             

  118- ابن حزم : احمللى ، 9 /711 
  119- الكبيسي : احكام الوقف يف الشريعة االسالمية ، 7 / 779 

  120-  ابن حزم : احمللى ، 9 /711 
  121- ابن حزم : احمللى ، 9 / 710 
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: إن العرب مل تعرف يف جاهليتها احلبس الذي اختلفا فيه وإمنا هو أسم شرعي، وشرع 122قال ابن حزم يف ذلك

اسالمي جاء به حممد صلى هللا عليه وسلم كما جاء ابلصال  والزكا  والصيام والوال  ما عرفنا شيئاً من هذه 

 الشرائع وال غريها، فبطل هذا الكالم مجلة.       

                                                                        

 الرتجيح بني اآلراء : 

 يرتجح رأي مجاهري العلماء لألسباب التالية :

يستند رأي مجاهري العلماء الذي يقضي بلزوم الوقف إىل أدلة صحيحة، وإمجاع عملي من قِّبل الصحابة   -7

 ليه وسلم ومل يُنكر أحد ذلك إىل يومنا هذا.رضي هللا عنهم، وقد استمر ذلك بعد وفا  الرسول صلى هللا ع

 ضعف أدلة القائلني بعدم اللزوم.  -0

االحتماالت اليت أوردها املانعون على أدلة مجاهري العلماء ال تستند إىل دليل، واالحتمال الناشئ من غري  -0

 دليل ال يُعمل به وال يُلتفت إليه.

أي مجاهري العلماء يؤدي إىل اجلمع بني األدلة والتوفيق بينها، اجلمع بني األدلة أوىل من إمهال أحدها، ور  -0

                          وحيفظ األوقاف كمصاحل ُمعترب  شرعاً من العبث، ويؤدي إىل دوامها واستقرارها.                                                    

  

      

 
                                                             

  122- ابن حزم : احمللى ، 9 / 015 
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 املبحث الثاين : أركان الوقف وشروطه 

 

 حيتوي هذا املبحث على أربعة مطالب :

 

 املطلب األول:  صيغة  الوقف 

 

 املطلب الثاين:  شروط الواقف 

 

 املطلب الثالث:  شروط املوقوف 

 

 املطلب الرابع:  شروط املوقوف عليه 
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 مدخل

عقد الوقف من العقود اليت ال ُيشرتط فيه القبول كما يف الوقف للمصاحل واجلهات العامة كوقف املسجد والوقف 

لك لوجه هللا تعاىل فال يُتصور فيه القبول ابملعىن املصطلح 
ُ
للعلماء وحنو ذلك، وأن الوقف يف هذه املوارد فك امل

 حىت ُيشرتط فيه ذلك. 

واختلف الفقهاء يف تعداد أركان الوقف،  فاحلنفية يرون أن للوقف ركناً واحداً هو الصيغة،  وأن ما سوى ذلك مما 

حتت الصيغة حبسب رأي واملوقوف كلها أمور تندرج  ،للوقف كالواقف، واملوقوف عليهيعده اجلمهور أركان 

يف حتديد ما يُعد داخاًل يف ماهية الشيء ذلك أن وسبب هذا ااخالف بني الفقهاء يعود إىل اختالفهم احلنفية.  

 .                                                                             123االصوليني عرفوا الركن أبنه:  ما يتوقف الشيء على وجوده وكان جزءاً من حقيقته أو ماهيته

  

                                    املطلب األول:  الصيغة يف عقد الوقف          

 الفرع األول:  انعقاد الوقف                                                                    

 أواًل:  انعقاد الوقف ابلفعل                                                                       

الظاهر من نصوص مجهور الفقهاء أن الوقف يصح ابلفعل دون اللفظ يف الوقف على املصاحل العامة وابألخص 

وقف املساجد124، وخاصة لو كان املسجد املوقوف قد بناه الواقف يف أرض موات125.  أما الوقف على 

                                                             

  123-  الزحيلي،وهبة :  أصول الفقه االسالمي، بريوت،  دار الفكر املعاصر،  ط7، ص722 
  124- ابن جنيم : البحر الرائق، ج5، ص068 – 069  و  ااخرشي:  شرح خمتصرخليل،019/1 ابن قدامة:  املغين،070/6  
  125-  ااخطيب، حممد الشربيين:  مغين احملتاج اىل معاين الفاظ املنهاج،  بريوت، دار الكتب االسالمية  ،7990م، ج0، ص080
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املساكني فلم جترِّ به عاد  بغري لفظ ولو كان شيء جرت به العاد  أو دلت عليه كان كمسألتنا126.              

                               

 اثنياً:  انعقاد الوقف ابللفظ                                                                         

،  ومجهور العلماء األلفاظ الصرحية يف الوقف:  ألفاظ الوقف الصرحية هي ما ال حتتمل معىن غري الوقف  -7

ح كنز الدقائق:  وأما  خترج عن ثالثة ألفاظ:  الوقف،  واحلبس،  والتسبيل جاء يف البحر الرائق شر على أهنا ال

اكني،  صدقة موقوفة، ركنه فاأللفاظ ااخاصة الدالة عليه وهي ستة وعشرون لفظاً،  صدقة موقوفة مؤبد  على املس

  حبس صدقة، صدقة حمرمة127.                                                                                 

قال النووي ألفاظ الوقف على مراتب:  وقفت كذا،  أو حبست أو سبلت أو أرضي موقوفة أو حمبسة أو مسبلة،  

 .   128فكل لفظ من هذا صريح وهذا الصحيح الذي قطع به اجلمهور

اية،  فالصرحية وقفت، وحبست،  وسبلت،  مىت وقال ابن قدامة:  وألفاظ الوقف ستة،  ثالثة صرحية وثالثة  كن

أتى بواحد  من هذه الثالث صار وقف من غري انضمام أمر زائد. ألن هذه األلفاظ ثبت هلا عرف االستعمال 

                               .    129بني الناس وانضم إىل ذلك عرف الشرع بقول النيب ص لعمر:  إن شئت حبست أصلها وسبلت مثرهتا

األلفاظ الكنائية يف الوقف:  هي ما كانت حتتمل معىن الوقف وغريه كمعىن الصدقة أو النذر دون أن   -0

 .                            130يرافقها من القرائن ما ُيشري إىل معىن الوقف

                                                             

  126- ابن قدامة : املغين والشرح الكبري ،ج 1 ، ص 090 
  127-  ابن جنيم : البحر الرائق ، ج 5 ، ص 025 

  128-  النووي : روضة الطالبني وعمدة املفتني ، ج 5 ، ص 000
  129-  ابن قدامة : املغين والشرح الكبري ، ج 6 ، ص 070 

  752، ص  7، ج  أحكام الوقف يف الشريعة االسالميةالكبيسي :   -702
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وصلوا تعداد ألفاظ ومبا أن األلفاظ الدالة على الوقف صراحة قليلة ال تكاد تتجاوز الثالث، غري أن احلنفية قد أ

 .                    131الوقف صرحيها وكنائيها إىل سبع وعشرين لفظاً 

 

 الفرع الثاِن:  شروط الصيغة يف عقد الوقف                                                 

             الشرط األول:   اجلزم أو اإللزام                                                  -7

املقصود ابجلزم عند احلنفية أال ينعقد الوقف مبجرد الوعد وكذلك ال يكون الوعد يف الصيغة ُملزِّمًا عند الذين 

اشرتطوا هذا الشرط كأن يقول: سأقف أرضي على الفقراء فال ينعقد الوقف إال إذا خرج ُمرج النذر فيلزم حينئذ 

عية الذي يقابل اجلزم عند احلنفية فيعنون به أن تكون الصيغة خالية من أما اإللزام عند الشاف  .132داينة ال قضاء

خيار الشرط الذي جيري يف عقد البيع فضاًل عن خيار الرجوع يف الوقف أو خيار بيعه مىت شاء،  وااللزام يف 

ن على هذا أن كاًل من احلنفية والشافعية يشرتطون أن تكو   .133الصيغة كأن يقول:  وقفت كذا وحنو ذلك

  135والشافعية  134الصيغة خالية من خيار الشرط . إىل هذا ذهب حممد بن احلسن وهالل من احلنفية

نشأ بصيغة غري جازمة ابطل يف غري املسجد، أما يف املسجد فالوقف   ،136واحلنابلة
ُ
فقرر هؤالء أن الوقف امل

 .                                                                        137صحيح والشرط ابطل

                                                             

  131-  ابن جنيم : البحر الرائق ، ج 5 ، ص 025 وما بعدها 
  132-  االسعاف : ص 00 – 05   و  حاشية ابن عابدين : 0 / 062 – 060 

  133-  روضة الطالبني : 5 / 008  و مغين احملتاج : 0 / 085 
  134-  الرأي ،هالل بن حي ى: أحكام األوقاف ، حيدرآابد، دائر  املعارف العثمانية ، ط7 ،7055ه ، ص 80 – 92 

  135-  النووي : روضة الطالبني وعمدة املفتني ، ج 5 ، ص 008 – 009 
  136-  ابن قدامة : املغين والشرح الكبري ، ج6 ، ص 071 

  777 – 772م ، ص 7999،  7بريوت ، دار الكتب العلمية ، ط ، أحكام األوقافاخصاف،ابو بكر امحد: ا  ا-701
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والقفال وابن سريج من الشافعية هذا الشرط بل قرروا صحة   138ومل يشرتط املالكية وأبو يوسف من احلنفية

يف جواز الوقف واختلفوا يف صحة الشرط، فذهب املالكية إىل تصحيح الوقف والشرط معًا بناًء على أصلهم 

الوقف املؤقت وكذا املعلق واملضاف، وذهب املذهب ذاته أبو يوسف وأما اآلخرون فقالوا بصحة الوقف وبطالن 

 .     139الشرط

 الشرط الثاِن:  التنجيز                                                                            

رط حمتمل الوجود وعدمه يف املستقبل وال مضاف إىل زمن املستقبل ألن والتنجيز معناه أن ال يكون معلقاً على ش

 التمليكات عامة يبطلها التعليق واإلضافة .                    

الوقف املعلق إال إذا كان التعليق  142، وحنابلة 141، وشافعية 140وعلى هذا فقد أبطل مجهور العلماء من حنفية

اجلميع داينة ال قضاء، أو كان التعليق على موت الواقف فيصح الوقف خرج ُمرج النذر فيجب الوفاء به عند 

 ابتفاق الفقهاء .                                       

:  143أما املالكية فلم يشرتطوا هذا الشرط إذ يصح عندهم الوقف منجزًا ومعلقًا ومضافًا للمستقبل قال ااخرشي

 إذا كان ألجل كالعتق .          إن الوقف ال ُيشرتط فيه التنجيز بل يصح

 الشرط الثالث:  التأبيد                                                                             

وقيت أو تبقى مطلقة. ال ختلو صيغة الوقف من ثالث حاالت:  أن يُنص فيها على التأبيد أو يُنص فيها على الت

                                                                          
                                                             

  138-  الطرابلسي احلنفي : االسعاف يف أحكام األوقاف ، ص 00 
  139  النووي : روضة الطالبني وعمدة املفتني ، ج 5 ، ص 008 – 009 

  140- ااخصاف : أحكام األوقاف ، ص 729 
  141- النووي : روضة الطالبني وعمدة املفتني ، ج 5 ، ص 001 

  142-  ابن قدامة : املغين والشرح الكبري ، ج 6 ، ص 006 
  143-  ااخرشي : شرح خمتصر خليل : ج 1 ، ص 080 – 085 
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يف احلالة الثالثة إذ أن  احلقيقة أنه ال خالف بني الفقهاء يف صحة الوقف يف احلالة األوىل،  كما أن ااخالف يسري

، 145، واملالكية144مجهور الفقهاء على القول بصحة الوقف يف تلك احلالة وهم أبو يوسف ومن وافقه من احلنفية

أما احلالة الثانية فهي حمل ااخالف بني مصحح ومبطل هلا  149، والظاهرية148، والزيدية147، واحلنابلة146والشافعية

الوقف  وإىل من يصحح 150لوقف وشرط التأبيد معًا وهم املالكيةمث انقسم املصححون هلا إىل من يصحح ا

، وأما الذين أبطلوا الوقف يف احلالة 152وقول عند الشافعية 151ويبطل شرط التوقيت وهم هالل الرأي من احلنفية

 .                                                          155واحلنابلة 154ومجهور الشافعية 153الثانية فهم ااخصاف من احلنفية

 

 املطلب الثاين :  شروط الواقف 

الوقف عقد من عقود التربعات ال بد للواقف ممن تتوفر لديه أهلية التربع وعليه لكي يصح ويلزم الوقف يتعني أن 

       تتوفر فيه مجلة من الشروط:                                     

                                                             

  144-  املريغيناِن،برهان الدين على:  اهلداية شرح بداية املبتدي  ، ج 0 ، ص 75 
  145-  ااخرشي : شرح خمتصر خليل ، ج1 ، ص 080 – 085 
  146-  املاوردي : احلاوي الكبري ، ج 1 ، ص 507 – 500 

  147-  الرحيباِن،مصطفى السيوطي:  مطالب أويل النهى شرح غاية املنتهى ، ج0 ، ص 090 
  148-  ابن املرتضى: البحر الزخار، ج 5 ، ص 002 

  149-  ابن حزم : احمللى ، ج 9 ، ص 88 
  150-  ااخرشي : شرح خمتصر خليل ، ج 1 ، ص 080 – 085 

  151-  هالل الرأي : أخذ العلم عن أيب يوسف وزفر ولقب ابلرأي لسعة علمه ، وكثر  فقهه ت 005ه ، أحكام الوقف : ص 85 
  152-  النووي : روضة الطالبني ، ج 5 ، ص 005 

  153- ااخصاف :فقيهاً عاملاً زاهداً ورعاً ُعرف بسعة علمه وغزارته وإحاطته مبذهب اإلمام األعظم أحكام األوقاف: ص 728 
  154-  النووي : روضة الطالبني ، ج 5 ، ص 005 

  155-  ابن قدامة : املغين ، ج 6 ، ص 006 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



58 
 

7-  شرط العقل:  فقد أمجع الفقهاء156 على اعتبار هذا الشرط يف صحة الوقف وانعقاده وعلى هذا ال يصح 

وأفعاله. ويلحق ابجملنون  وقف اجملنون ألنه فاقد العقل عدمي التمييز حكمه حكم الصغري غري املميز يف تصرفاته

ا كان سبب السكر ألنه ال عبار  له ابتفاق الفقهاء إذوكذلك السكران  عتوه، واملغمى عليه، والنائم. أيضًا امل

 مباحاً كما لو أُكره عليه أو تناوله اباخطأ فإنه مينع صحة مجيع تصرفاته القولية حىت الطالق والعتاق157.          

 شرط البلوغ:  والبلوغ شرط النشاء الوقف وعلى ذلك ال يصح وقف الصيب سواء أكان مميزًا أم غري مميز،   -0

. وقد ذهب إىل القول بعدم 158والصيب املميز هو الذي يعرف معىن العقود وأدىن حد التمييز هو سبع سنني

 163والزيدية 162واحلنابلة 161والشافعية 160واملالكية 159صحة وقف الصيب مجيع الفقهاء من احلنفية

 .             164والظاهرية

ع إال رأي عند الظاهرية حيث أجاز أهل الظاهر شرط احلرية: ُيشرتط يف الواقف أن يكون حرًا عند اجلمي  -0

 .                                                         165وقف العبد

والفقهاء قد شرطوا هذا الشرط ألن العبد ال ميلك، فالعبد وما ميلك ُملك لسيده، فالعبد إذن ليس ممن تتوفر فيهم 

                                  .                         166أهلية التربع

                                                             

  156-  بدائع الصنائع : 6/ 079 و الشرح الصغري:0/ 098 و هناية احملتاج : 5/ 056 و كشاف القناع : 0/ 002 
  157-  زيدان ، عبد الكرمي : الوجيز يف أصول الفقه، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط 5 ، 7996م ، ص 720 

  158-  ابو زهر  : حماضرات يف الوقف ، ص 770 
  159-  الدهلوي، عامل بن العالء االندرييت:الفتاوى التتارخانية، بريوت، داراحياءالرتاث العريب، ج5 ، ص 092 
  160-  عليش،حممدبن امحد:  منح اجلليل شرح خمتصر خليل، بريوت،  دار الكتب العلمية، ج 1 ، ص 771 

  161-  ابن امللقن : عجالة احملتاج اىل توجيه املنهاج ، ج 0 ، ص 960 
  162-  البليهي،صاحل بن ابراهيم:السلسبيل يف معرفة الدليل،  مكة املكرمة،  دارمصطفى الباز، ج0، ص002 

  163-  الشوكاِن، حممدبن علي:  السيل اجلرار املتدفق على حدائق االزهار،  بريوت، دار الكتب  العلمية، ج0 ، ص070
  164-  ابن حزم : احمللى ، ج 9 ، ص 002 

  165ابن حزم : احمللى ، ج 9 ، ص 760 
  166-  انظر يف اهلامش السابق من أقوال فقهاء ُمتلف املذاهب الفقهية خبصوص شرط البلوغ والعقل 
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كره ال يصح وقفه لقوله صلى هللا عليه وسلم: "إن هللا   -0
ُ
شرط االختيار: وهو ضد االكراه، والفقهاء على أن امل

 .                              167جتاوز عن أميت ااخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"

الوقف أن ال يكون الواقف حمجوراً عليه بسبب السفه أو الغفلة أو لدين شرط عدم احلجر:  ُيشرتط يف نفاذ   -5

عليه. واملعروف عند الفقهاء أن احملجور عليه لسفه أو غفلة ليس ممن تتوفر فيهم أهلية للتربع. لكن مجهور 

من  صرحوا أبن وصية السفيه جتوز يف حدود الثلث إذا كانت كوصية الرشدان العاقلني ألن الغرض 168الفقهاء

احلجر عليه احملافظة على ماله وال ضرر على نفسه يف هذا الشكل من الوصية، وفوق ذلك أن الوصية تدارك ملا 

عساه يكون قد فاته من واجبات وتكليفات شرعية. ومن هنا قاس املتأخرون من الفقهاء وقف السفيه على نفسه 

وع من الوقف تتحقق فيه مصلحته وهو احملافظة مث من بعده على من يشاء من جهات الرب أوالورثة ألن هذا الن

 .  169على ماله لشخصه

أن وقف املدين قبل احلجر عليه يقع صحيحاً الزماً ال ينقضه أصحاب الديون وإن  170ويرى مجهور  الفقهاء

                                                      قصد به املماطلة، يف حني يرى املالكية إبطال وقف املدين قبل احلجر عليه وبعده على حٍد سواء.             

واتفق الفقهاء الذين قرروا جواز احلجر على املدين عند استغراق ماله ابلدين أنه ال جيوز له أن يقف شيئاً من 

َر عليه فيها إال إبذن من الغرماء، وإذن الغرماء يُعد إسقاطاً حلقهم يف حبس العني الس تيفاء األموال اليت ُحجِّ

 .                                 171الَدين

 

                                                             

  167-  النيسابوري :  املستدرك على الصحيحني ، كتاب الطالق ، ج0 ، ص 076 رقم 0827 
  168- البدائع : 717/1  حاشية الدسوقي: 000/0 و فتح املعني : 022/0 واملغين : 508/6 و البحر الزخار : 89/5 

  169-  ابو زهر  : حماضرات يف الوقف ، ص 776 
  170-  فتح القدير: 00/5 و االسعاف : ص 9 و الفواكه العديدة : 7/ 006 و حاشية الدسوقي: 87/0 

  171-  املرجع نفسه ، الصفحة نفسها 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



60 
 

 الشروط العشرة :

أثبت الكثري من الفقهاء مجلة من الشروط أجازوا للواقف حقًا يف اشرتاطها يف صك وقفه وهذه الشروط وضعت 
التغيري الزايد  والنقصان، اإلدخال واإلخراج، اإلعطاء واحلرمان، ر  وهي:  عند الفقهاء حتت أسم الشروط العش

 والتبديل، اإلبدال واالستبدال،  ومنهم من يلحق هبا التفضيل والتخصيص.

ق معني أو جهة  -7 الزايد  والنقصان: الزايد  أن يزيد يف أحد األنصبة  والنقصان أن ينقص من نصيب مستحِّ

ان تتناول مقدار معينة، وليس للواقف أن يزيد يف نصيب جهة إال إذا كان قد شرط لنفسه ذلك. والزايد  والنقص

االستحقاق ال أصله، فال حُيرم واحد من االستحقاق كله ولكن قد يزيد وقد ينقص إذا أُشرُتَِّطت الزايد  والنقصان 

 .172فليس له أن مينع مستحقاً من كل استحقاقه ولكن له أن ينقصه أو يزيده

اً فيه، واإلخراج أن جيعل اإلدخال واإلخراج: اإلدخال أن جيعل من ليس مستحقاً يف الوقف مستحق  -0 

أجاز احلنفية اشرتاط الواقف يف وقفه إدخال أو إخراج من يراه من أهل  املستحق يف الوقف غري موقوف عليه. 

الوقف فيجعل من كان مستحقاً يف الوقف ومن أهله خارجاً عنه ويُدخل من كان خارجاً عن الوقف مستحقاً فيه 

ف حق مطلق ال يقيده سوى أشرتاطه هلذا احلق عند إنشاء الوقف،  وبدون وهذا احلق الذي أعطاه احلنفية للواق

، 173وما ذهب إليه احلنفية ُمالف مل ذهب إليه الشافعيةف عليه أوزواهلا .   أن يتوقف على قيام صفة يف املوقو 

                                                                           ، على خالف بينهم يف التفاصيل.                                                   174واحلنابلة

فالشافعية أجازوا اإلدخال واإلخراج إال أهنم قيدوه أبن يكون ذلك بصفة تقوم فيمن أُريد إدخاله أو إخراجه،   

                                                             

  172- االسعاف يف أحكام األوقاف : ص 09 
  173- املهذب : 7/ 000 

  174- مطالب أويل النهى شرح غاية املنتهى : 0 / 071 
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                                                                              كأن يقول وقفت على أوالدي على أن من تزوجت من بنايت فال حق هلا.                  

 .                                                                                          175واحلنابلة يقيدون حق الواقف يف اإلدخال واإلخراج ابلنسبة للموقوف عليهم يف الوقف

اء واحلرمان: اإلعطاء هو إيثار بعض املستحقني ابلعطاء مد  معينة أو دائماً واحلرمان هو منع الغلة عن اإلعط -0

بعض املستحقني مد  معينة أو دائماً. فلو قال الواقف أرضي هذه صدقة موقوفة على بين فالن على أن يل أن 

منهم منها أو بعضها مطلقًا أو مد  أعطي غلتها ملن شئت منهم أو أن أحرم من شئت منهم،  مث جعل لواحد 

 معينة جاز الشرط والوقف .                                                                                          

واإلعطاء ال يكون إال ألهل الوقف، فلو قال وضعتها يف غريهم كان قوله ابطاًل. وكذا احلرمان ال يقع إال على 

وقف إال أنه ال خيرج املوقوف عليه من زمر  املوقوف عليهم. وبذا خُيالف اإلخراج الذي يقتضي إخراج أهل ال

 .                                                                                   176املوقوف عليه من صفوف املستحقني

التغيري والتبديل يف الشروط واحداً، فكل من اللفظني يؤداين التغيري والتبديل:  جعل بعض العلماء معىن   -0

، ويرى البعض اآلخر أن التغيري هو حق الواقف يف تغيري الشروط اليت اشرتطها يف صك الوقف، 177املعىن نفسه

 أما التبديل فهو حق الواقف يف تبديل طريقة االنتفاع ابملوقوف. فلو كان املوقوف دارًا للسكن فللواقف احلق يف

تبديل طريقة االنتفاع ابستغالل بطريق اإلجار ، أو حتويل الدار إىل ُمزن أو مطعم أو غري ذلك من طرق 

 .                                                                                           178االنتفاع

                                                             

  175-  املرجع نفسه  
  176-  ابو زهر  : حماضرات يف الوقف ، ص 700 

  177-  الزرقا ، الشيخ مصطفى : أحكام األوقاف ، 7 / 712 
  178-  العاِن : أحكام األوقاف ، ص 02 
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ره من األلفاظ،  كما أنه يشمل التفضيل والواقع أن لفظ التبديل والتغيري لفظ عام يشمل كل ما سبق ذك

والتخصيص ألن اإلدخال واإلخراج واإلعطاء واحلرمان والتفضيل والتخصيص هي شاملة لكل تعديل يف شروط 

 .                                          179الواقف املعترب 

اإلبدال واالستبدال: اإلبدال إخراج العني املوقوفة عن جهة وقفها ببيعها، واالستبدال شراء عني أخرى تكون  -5

                               وقفاً بدهلا، وعلى هذا يكون اإلبدال واالستبدال  يف الواقع متالزمني.                                                           

فاالستبدال الزم  لإلبدال ألنه إذا خرجت العني من الوقف ابلبيع جيب أن حيل حملها أخرى، هذا إذا ذُكر 

الشرطان معًا أي أهنما يُ َفَسران تفسريًا جيعل أحدمها مغايرًا لآلخر وإن كاان متالزمني، وإذا ذكر أحدمها منفرداً 

ه يكون املعىن بيع للعني املوقوفة وشراء أخرى لتحل حملها ويكون فإنه يُفسر مبعىن جيمعهما، فلو ذُكَِّر اإلبدال وحد

 .                                                                                          180معىن االستبدال ذلك أيضاً 

    وال بد من ذكر أن هذه الشروط العشر  مقيد  بقواعد جيب مراعاهتا عند تطبيقها وهي :

 إن هذه الشروط جيب النص عليها عند إنشاء الوقف .                                      -7

إن هذه الشروط تثبت للواقف أو لَِّمْن اشرتطها له مر  واحد  فقط إال إذا اشرتط التكرار.                    -0
                                                                          

إن هذه الشروط مما يسقط ابالسقاط، فإذا اشرتط الواقف لنفسه حق تبديل وتغيري الشروط مث قال أبطلت  -0

 .       181وأسقطت ما أشرتطته لنفسي من تبديل أو تغيري بطل حقه

 

                                                             

  179- ابو زهر  : حماضرات يف الوقف ، ص 705 –  706 
  180- ابراهيم ، أمحد : الوقف ، ص 750 

  181- حاشية ابن عابدين : 0 / 591  و  االسعاف : ص 07  
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 فاملطلب الثالث :  شروط املوقو 

وهم احلنفية، والشافعية، واحلنابلة،  –فاجلمهور اختلف الفقهاء يف شروطه تبعًا الختالفهم يف توقيت الوقف، 

والزيدية، قالوا بوجوب التأبيد وخالف املالكية يف ذلك فأجازوا الوقف املؤقت فأدى ذلك إىل تباين آراؤهم يف 

مدى جواز وقف بعض األموال العتبارها هل حتقق شرط التأبيد يف الوقف أم ال.  فمنهم من تشدد فيها كاحلنفية 

 ومنهم من تساهل كاملالكية أما الشافعية واحلنابلة فقد توسطوا فيها .                                       والزيدية

فال يصح وقف ما ليس  182شرط املالية والتقوم والتملك:  اشرتط الفقهاء يف املوقوف أن يكون مااًل متقَوماً   -7

مر وااخنزير وآالت اللهو، وهذا الشرط حمل اتفاق بني الفقهاء، مبال كاهلواء أو ما ال جيوز االنتفاع به شرعًا كااخ

 .                                                   183وال ُيشرتط حصول املنفعة حااًل بل جيوز وقف ما يُرجى حصول منفعته كالعبد الصغري

كالعتق أو تربع كاهلبة وكالمها فرع   كذلك يتعني أن يكون املوقوف مملوكًا للواقف وذلك ألن الوقف إسقاط ُملك

عن ثبوت امللكية يف األصل.  وهذا الشرط حمل اتفاق بني الفقهاء إال أهنم اختلفوا يف اشرتاط امللكية وقت الوقف 

                    أي أن يكون املوقوف مملوكاً للواقف ساعة الوقف ملكاً اباتً وإال بطل الوقف.                                            

 .            184فذهب اجلمهور إىل هذا الشرط ومل يشرطه املالكية يف صحة ولزوم الوقف

شرط عدم اجلهالة:  جيب أن يكون املوقوف معلومًا علمًا ينفي اجلهالة اليت تورث االلتباس وتفضي إىل   -0

يني قدر املال وحتديد العقار أبي وسيلة النزاع فال يصح وقف شيء من مايل أو حصة من داري، فال بد من تع

 تفي ابلغرض وهذا الشرط حمل اتفاق كذلك .    

                                                             

  182-  ذهب اجلمهور اىل ان املقصود ابملال املتقوم اذا اطلق : ما له قيمة بني الناس 
  183-  :الفتاوى اهلندية  ،060/0 القرايف:الذخرية،000/5 األنصاري:  أسىن املطالب،575/5 البهويت:  منتهى اإلرادات،  ص099

  184-  الرصاع:  شرح حدودابن عرفة،500/0  و    الشوكاِن:  السيل اجلرار،070/0 – 075 
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وال بد أن يكون املوقوف عينًا قابلة للوقف بطبيعتها حبيث ميكن االنتفاع هبا مع بقاء عينها كاألرض واألبنية، مث 

األعيان املنقولة مثل السالح،  ، على أن أغلب املذاهب الفقهية أجازت وقف185أهنم اختلفوا يف وقف املنقول

          احليوان، الكتب، الثياب، أدوات احلرث وغريها .                                                                                 

املرهونة شرط أن ال يتعلق حق الغري به وأن يكون مفرزًا ومقسماً:  وعلى هذا الشرط ال جيوز وقف العني   -0

وال يلزم يف حق املرهتن إال إذا أجاز ذلك ألهنا يتعلق هبا حقه فله أن يبيعها استيفاًء لديونه ولكن الوقف يلزم يف 

                               حق الواقف ما مل يتعني بيع الرهن لسداد الدائن لعدم امتالك الواقف مااًل آخر غري العني املوقوفة .             

وكذلك وقف العني املستأجر  يتعلق هبا حق املؤجر ألنه هو من ميلك رقبتها. وتبعًا الختالف املالكية يف جواز 

خبالف العني املؤجر  فقد أجاز الشافعية وغريهم وقف  186توقيت الوقف اختلفوا يف صحة وقف العني املستأجر 

 .           187املالك لعينه املؤجر 

 شائع يف غريه وهذا شرط فيما يقبل القسمة عند حممد من احلنفية ألن تسليم كذلك أن يكون املوقوف غري

املوقوف شرط جواز عنده والشيوع مينع القبض والتسليم،  أما ما ال يقبل القسمة فيجوز اتفاقاً إال يف املسجد 

                                                       .                                   189، يف حني أن اجلمهور أجازوا وقف املشاع188واملقرب 

 

 

                                                             

  185-  ابن حزم: فقط يف املصاحف والسالح وااخيل احمللى80/9 الصنعاِن: فقط وقف الدراهم والداننريللزينة  التاج املذهب: 080/0 
  186-  ابن مفلح: الفروع، بريوت، دارالكتاب ،088/7 والبيجرمي:  البيجرمي على ااخطيب:  بريوت،  ط7 ،675-670/0  

  187-  ابن عابدين،  حممد امني:  رداحملتار،  بريوت، دار احياء  الرتاث ،7998م ،000/6-000 والشيخ نظام: الفتاوى اهلندية ،060/0 
  188-  الكاساِن:  البدائع ،009/5 والقرايف:  الذخرية ،5/ 005  واحلطاب: مواهب اجلليل،606/1 والبهويت: شرح منتهى االرادات،099 

  189-  النووي:  روضةالطالبني ،075/5 وابن مفلح: الفروع ،088/7 والشوكاِن:  السيل اجلرار ،070/0 وابن املرتضى: البحرالزخار ،002/5 
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 املطلب الرابع:  شروط املوقوف عليه

عن طبيعة املوقوف عليه عند شرحه لقول خليل:  صح وقف ... على أهل التملك حقيقة كزيد  190قال الدردير
 .                             191والفقراء،  أو حكماً كمسجد ورابط وسبيل

 وقد اشرتط الفقهاء يف املوقوف عليه مجلة من الشروط :                                     

 الشرط األول:  أن يكون املوقوف عليه ممن ميتلك.                                       -7

كماً كاملساجد واملقصود مبن ميتلك هو كل من ميتلك حقيقة كزيد والفقراء وطالب العلم وكذا من ميتلك ح
 واملستشفيات.                                                                  

وهذا الشرط اتفق عليه مجهور الفقهاء من حيث األصل وهناك خالف على بعض األمور منها:  الوقف على 

ح الوقف عليه.  وعموماً ذهب احلمل:  وهو إما أن يكون أصالة وعلى وجه االستقالل أو أن يكون تبعاً ملن يص

إىل القول بعدم صحة الوقف على احلمل ومن ابب أوىل على املعدوم يف احلالة األوىل كما  192مجهور الفقهاء

 .                                                                            193ذهبوا إىل صحته على تفصيل يف الثانية

:  لقد اختلف الفقهاء يف صحته بناء على أن احليواانت ال متلك، جاء يف البيان يف الوقف على احليواانت

مذهب الشافعي: وإن وقف على هبيمة رجل ففيه وجهان أحدمها ال يصح ألهنا ال متلك فلم يصح الوقف عليها 

أي ماتت كان  والثاِن يصح وهو ظاهر املذهب ألن ذلك وقف على مالكه،  إال أنه ينفق منه عليها فإذا نفقت

 .                   194لصاحبها

                                                             

  190- اإلمام العامل العالمة يف الفنون العقلية والنقلية تعني شيخاً  على املالكية وفقيهاً  وشيخاً  على الرواق ابألزهر وشيخاً  على أهل مصر ت7027ه
  191-  الدسوقي ،  ابن عرفة: حاشيةالدسوقي على الشرح الكبري، مصر،  مطبعة عيسى البايب  ،7912م، ج5، ص051 

  192-  وهم احلنفية والشافعية واحلنابلة خالفاً  للمالكية  والزيدية الذين صححوا الوقف على احلمل ومن سيولد  استقالالً 
  193-  القفال،  سيف الدين ابوبكر:  حليةالعلماء،ج6 ،ص75 و العجيلي: حاشيةاجلمل على شرح املنهج، ج5، ص580-580 

  194-  العمراِن : البيان يف مذهب االمام الشافعي ، ج 8 ، ص 60 
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 .            195وقد نص احلنابلة على عدم صحة الوقف على البهيمة مع صحته على علفها

وهذا هو املستفاد من ظاهر كالم فقهاء املذاهب األخرى. وعليه ميكن القول أبن الوقف على علف احليواانت 
 ح .                      وخاصة ما وقف منها يف سبيل هللا جائز صحي

                                               الشرط الثاِن:  اشرتاط أن يكون املوقوف عليه جهة معينة ال معصية يف الوقف عليها.                                                  -0

قالوا أبن الوقف ال يصح إال على من    196طوهاملقصود جبهة معينة أي تكون معلومة وعلى هذا فالذين اشرت 

يُعرف كولده وأقاربه ورجل معني أو على جهة بر كبناء املساجد واملقابر والسقاايت وال يصلح على غري معني  

 كرجل وامرأ  .                                

 قريب من هذا.       198، ومذهب الزيدية197وأما املالكية فصرحوا بصحة الوقف املبهم

كذلك ال يصح الوقف على جهة معصية اتفاقاً كوقف السالح يف قتال غري جائز، أو الوقف على عمار  كنيسة 

 ألن يف ذلك عوانً على معصية والوقف الغرض منه يف الغالب القربة . 

 

             اشرتاط أن يكون املوقوف عليه جهة ال تنقطع                                  -0

مل يشرتط فقهاء املذاهب يف اجلهة املوقوف عليها أن تكون غري منقطعة فأجازوا الوقف املنقطع مث اختلف اجمليزون 

         .                                                                199له بعد ذلك يف اجلهة اليت يصري إليها الوقف بعد انقطاع اجلهة املوقوف عليها

 الوقف على النفس:  هذه املسألة اختلف فيها الفقهاء على قولني:  -0

                                                             

  195-  ابن مفلح : الفروع ، ج 0 ، ص 510 
  196-  ابن قدامة: املغين والشرح الكبري،ج6، ص069 وانظر الشافعي: األم ، ج 0 ، ص 755  

  197-  القريواِن،  ابو عبدهللا حممد:  النوادر والزايدات،  بريوت ،  دارالغرب االسالمي ، ج0 ، ص002 
  198-  ابن املرتضى : البحر الزخار ، ج 5 ، ص 005 و 002 

  199-  العيين:  البداية  شرح اهلداية،000/1 والقفال:  حليةالعلماء،71/6 وعليش:  منح اجلليل،97/1 و 95 
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 القول األول: أن الوقف على النفس جائز، والوقف صحيح

 202والقول الراجح عند اإلمام أمحد 201وقول عند بعض الشافعية 200وهذا قول اإلمام أبو حنيفة وأبو يوسف

 203بن القيموهو اختيار شيخ االسالم ابن تيمية وتلميذه ا

  

 األدلة:

الدليل األول: استدلوا بقول النيب صلى هللا عليه وسلم للرجل الذي قال: عندي دينار، فقال له:  "تصدق   -7
 .204به على نفسك"

 .205قالوا: إن املقصود من الوقف التقرب إىل هللا تعاىل، والصرف على النفس فيه قربة إليه سبحانه

 0-  الدليل الثاِن: استدلوا مبا روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه كان أيكل من صدقته206

، كما قالوا: وألن  207قالوا واملراد منها صدقته املوقوفة، وال حيل األكل منها إال ابلشرط، فدل ذلك على  صحته
 208طهاإلمجاع على أن الواقف إذا مل يشرط لنفسه األكل منها الحيل له أن أيكل منها، وإمنا ااخالف فيما إذا شر 

الدليل الثالث: استدلوا بقول النيب صلى هللا عليه وسلم: "من يشرتي بئر رومة فيجعل فيها دلُوه مع دالء   -0
 209املسلمني"

                                                             

  200- حاشية ابن عابدين : 0 / 080  و  فتح القدير : 70 / 770
  201- مغين احملتاج : 0 / 028  و  روضة الطالبني : 5 / 075

  202- اإلنصاف : 1 / 75  و الفروع : 1 / 005  ومطالب أويل النهى : 0 / 085
  203- الفتاوى الكربى : 5 / 005  و إعالم املوقعني : 0 / 010  

  204- رواه أبو داود برقم 7690 ، 0/ 59 وحسنه األلباِن انظر صحيح سنن أبو داود 0/ 797 ، إرواء الغليل : 710/7 
  770/  70:  فتح القدير205  - 

  206- نصب الراية : 0 / 019   و  الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية : 0 / 706 
  207- فتح القدير : 70 / 770 
  208- فتح القدير : 70 / 771

  209- حديث بئر رومة ، صحيح البخاري : 8 / 009
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وجه الداللة: قالوا فيه دليل على أنه جيوز للواقف أن جيعل لنفسه نصيباً من الوقف، ويؤيد ذلك جعل عمر رضي 
 .210عروف، قالوا: وُيستنبط من ذلك صحة الوقف على النفسهللا عنه لِّمن ويل وقفه أن أيكل منه ابمل

 .211الدليل الرابع:  استدلوا بقول النيب صلى هللا عليه وسلم: " نفقة الرجل على نفسه صدقة"  -0

، ومعىن هذا احلديث قد روي من طرق كثري ، ويف  212قالوا: إن يف الصرف على النفس قربة وهو مقصود 
صحيح مسلم: أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال جلابر: " أبدأ بنفسك فتصدق عليها،  فإن فضل شيء فألهلك 

"213. 

 

لك إىل هللا تعاىل على وجه القربة، فإذا شرط البعض أو الكل لنفسه   -5
ُ
الدليل ااخامس: قالوا إن الوقف إزالة امل

 214جعل ما صار مملوكاً هلل تعاىل لنفسه ومل جيعل ُملك نفسه لنفسه وهذا جائز فقد

الدليل السادس: قالوا:  وألنه ملا جاز أن يشرتط لنفسه من الوقف شيئاً جاز أن خيتص به كله أايم حياته    -6
 .215كالوصية

مني، كما يصح أن يشرتط غلته، الدليل السابع: قالوا: أنه كما يصح أنه يقف وقفاً وينتفع به كجملة املسل  -1
 .216فكذلك يصح أن خيتص نفسه هبذا الوقف

 217الدليل الثامن: قالوا أن هناك فرق بني استحقاق الشيء وقفاً واستحقاقه ُملكاً   -8

 

 القول الثاِن:  وهم من منع الوقف على النفس، وقالوا: يبطل به الوقف
                                                             

  210- نيل األوطار : 6 / 90 
  211- البخاري يف اجلامع الصحيح 0 / 7010 برقم 0180 

  212- فتح القدير : 70 / 775 
  213- صحيح مسلم : 0 / 18 
  214- فتح القدير : 70 / 770 

  215- املغين : 6 / 075   و  الكايف : 0 / 052 
  216- املغين : 6 / 075   و  املبدع : 5 / 007 

  217- مغين احملتاج : 0 / 082 
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ئل كما لو وقف على طلبة العلم وكان منهم، أو على وهذا القول هو مذهب الشافعية، واستثنوا بعض املسا
 .الفقراء فافتقر، وهو رأي مجهور املالكية واحلنابلة

 األدلة:

 .218الدليل األول:  قالوا إنه يتعذر متليك االنسان ُملكه لنفسه، ألنه حاصل، وحتصيل احلاصل حمال  -7

أوقفه هلل تعاىل، فهو قد جعل ما صار ُملكاً هلل تعاىل يرد عليهم: أبن الواقف هنا مل مُيلِّك نفسه من نفسه، وإمنا 
 لنفسه، أال ترى لو أنه أوقف داراً لطالب العلم وكان منهم فهو يصح انتفاعه به، فإذا جاز هناك فيجوز هنا.

، الدليل الثاِن: قالوا: وألن الوقف إخراج للمال اململوك عن ُملكيته هلل تعاىل وخاصة إذا كان على وجوه الرب  -0
 فإذا أوقف على نفسه فإنه يف هذه احلالة مل يصنع شيئاً.

الدليل الثالث: قال بعضهم: إنه ميتنع كون االنسان ُمعطياً من نفسه لنفسه، وهلذا ال يصح أن يبيع نفسه   -0
 .219وال يهب نفسه وال يؤجر ماله من نفسه، فكذا ال يصح وقفه على نفسه

لهم الثاِن، قالوا إن الوقف تربع على وجه التمليك فإن اشرتط البعض أو الدليل الرابع:  وهو قريب من دلي  -0
 .220الكل لنفسه أبن ذلك يبطله، ألن التمليك من نفسه ال يتحقق

 

 الرتجيح:

وبعد عرض ما سيق من أدلة الفريقني ترجح الباحثة القول األول وهو جواز الوقف على النفس، وألنه ملا جاز أن 
شيئاً جاز أن خيتص به كله أايم حياته، وكذلك كما أنه ينتفع ابلوقف مع مجلة املسلمني يشرتط لنفسه من الوقف 

 لدخوله يف صفة املوقوف عليهم فكذلك جيوز له أن يوقف على نفسه.

كما أن هبذا القول ترغيب ابلوقف، فإنه إذا علم الواقف أنه ميكنه أن يوقف شيئاً من ماله ويستفيد من ريعه يف 
 ا يكون ترغيباً له فيه.    حياته فإن هذ

                                                             

  218-  املرجع السابق نفسه  و  الكايف : 0 / 052  و  املبدع :  5 / 007 
  219-  ذكره ابن القيم يف إعالم املوقعني : 0 / 010 

  220- فتح القدير : 70 / 770 ، حاشية الدسوقي : 0 / 82  ، حاشية الصاوي : 9 / 758  ، مواهب اجلليل : 1 / 601 
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 لثاملبحث الثا
 

 

  آاثر الوقف
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 لمدخ

إن الوقف عند من حيكم بلزومه التزام تربع، من آاثره منع التصرف يف العني املوقوفة ابلبيع واهلبة والرهن وصرف 

                  املنفعة يف اجلهات اليت عينها الواقف وعلى مقتضى الشروط اليت شرطها .                                                           

ف الفقهاء يف ملكية العني املوقوفة بني اعتباره مااًل ابقيًا على ذمة صاحبه مع حتميله كل مستلزمات وقد اختل

احلماية واالصالح، وبني اعتبار الوقف مااًل يف ملك املوقوف عليهم ملكًا غري كامل إذ يستفيدون من غلته دون 

هلل ابلوقف وهي عبار  تعين مصاحل األمة أن يتمكنوا من التصرف يف االصول، وبني كون العني أصبحت ملكًا 

 العامة.                       

لك فيه إىل حكم ُملك هللا تعاىل .                            
ُ
                                                        الرأي األول: إن الوقف مىت صدر من أهله مستكماًل لشرائطه انتقل امل

 وبه قال احلنفية والظاهرية وهو الراجح من مذهب الشافعية وإحدى الرواايت عن أمحد .  

حبس العني على حكم ُملك هللا تعاىل،  فيزول  –اي حممد وأبو يوسف  –جاء يف العناية ما نصه:  وعندمها 
 .221 يورثُملك الواقف عنه إىل هللا تعاىل على وجه تعود منفعته إىل العباد فيلزم وال يباع وال

 وعند أيب حنيفة: إذا لزم الوقف خرج من ُملك واقفه إىل حكم ُملك هللا تعاىل.

يف بيان رأي أيب حنيفة: " وال خالف أيضاً يف جوازه يف حق زوال ُملك الرقبة إذا اتصل  222وبذا يقول الكاساِن
                                              به قضاء القاضي، أو إضافة إىل ما بعد املوت ".                             

جاء يف احمللى: إن احلبس ليس إخراجًا إىل غري مالك بل إىل أجّل املالكني وهو هللا تعاىل223 .                   
                                                                       

 

                                                             

  221-  ابن اهلمام : شرح العناية هبامش فتح القدير ، ج 6 ، ص 797 
  222-  الكاساِن :  بدائع الصنائع ، 8 / 098 

  223-  ابن حزم : احمللى ، ج 9 ، ص 718 
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لك إليه فمنهم من قال: ينتقل إىل هللا تعاىل من الشافعية:  وأ 224ويقول الشريازي
ُ
ختلف أصحابنا فيمن ينتقل امل

لك إىل هللا تعاىل كالعتق.                                     
ُ
                                        قواًل واحداً أنه حبس عني وتسبيل منفعة على وجه القربة فأزال امل

 ن :                                                                        ومنهم من قال فيه قوال

 أحدمها: ينتقل إىل هللا تعاىل وهو الصحيح ملا ذكران .                                        

لك عن العني ومل يزل املالية يُنقل إىل ا
ُ
 .                                                                              225آلدمي كالصدقةوالثاِن: ينتقل إىل املوقوف عليه ألن ما أزال امل

لك هلل تعاىل ألنه حبس للعني   –أي أمحد  –ويف الكايف البن قدامة: وعنه 
ُ
ال ميلكه املوقوف عليه ويكون امل

لك إىل هللا تعاىل كال
ُ
 .                                                                                          226عتقوتسبيل للمنفعة على وجه القربة فأزال امل

                                                                                              

 األدلة:                                       

 تدلوا بفعل الرسول صلى هللا عليه وسلم وااخلفاء الراشدين وعامة الصحابة رضي هللا عنهم.الدليل األول: اس -7

فإنه روي أن الرسول صلى هللا عليه وسلم وقف، ووقف سيدان أبو بكر ووقف سيدان عمر ووقف سيدان عثمان 
                                       .                            227ووقف سيدان علي رضي هللا عنهم وأكثر الصحابة وقفوا

 وقد نوقش هذا االستدالل من وجهني:

الوجه األول: أن الوقف فيه حبس عن فرائض هللا تعاىل، ووقف الرسول صلى هللا عليه وسلم ليس فيه حبس عن 
 صدقة.                                                                                  فرائض هللا تعاىل ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: إان معاشر االنبياء ال نورث ما تركنا 

 

                                                             

  224- شيخ االسالم علماً  وعمالً   وورعاً  وزهداً  وتصنيفاً  وهو أول من درس بنظامية بغداد من تصانيفه املهذب والتنبيه ت016 ه 
  225-  الشريازي ، ابواسحاق:  املهذب، سرواباي-اندونيسيا ، مكتبةا امحدبن سعد بن نبهان ، ج7 ، ص 000 

  226-  ابن قدامة : الكايف يف فقه االمام امحد ، ج 0 ، ص 050 
  227-  بدائع الصنائع : 6 / 079  
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الوجه الثاِن: إن أوقاف الصحابة رضي هللا عنهم ما كان منها يف زمن الرسول صلى هللا عليه وسلم أُحُتمَِّل أهنا  
وما كان بعد وفاته صلى هللا عليه وسلم كانت قبل نزول سور  النساء فلم تقع حبسًا عن فرائض هللا تعاىل، 

 .                                        228فاحُتمَِّل أن ورثتهم أمضوها ابإلجاز  وهذا هو الظاهر وال كالم فيه

 الدليل الثاِن: قالوا أن الوقف كما يصح مضافاً إىل ما بعد املوت فكذلك يصح منجزاً.

 ونوقش هذا الدليل:

مضافًا إىل ما بعد املوت ألنه ملا أضافه إىل ما بعد املوت فقد أخرجه ُمرج الوصية فيجوز كسائر  قالوا: إمنا جاز

الوصااي وجوازه بطريق الوصية ال يدل على جوازه بغري ذلك، قالوا: أال ترى لو أوصى بثلث ماله للفقراء جاز، ولو 

         .                        229تصدق بثلث ماله على الفقراء ال جيوز

الرأي الثالث: وهوأن الوقف ال خيرج العني املوقوفة عن ملكية واقفها بل تبقى على ملكه إال أنه ال حيق له بيعها 

 وال هبتها وال تورث عنه .                                            

         .             232ورواية عن أمحد 231وهو قول للشيعة اجلعفرية 230وبه قال املالكية

 األدلة :                                                                                             

 استدل أصحاب هذا الرأي ابملنقول واملعقول .                                                 

 صل وسّبل الثمر  .                              أما املنقول: قول النيب صلى هللا عليه وسلم لعمر: حبس األ

                                                             

  228-  فتح القدير : 70 / 67   
  229-  بدائع الصنائع : 6 / 079  و  فتح القدير : 70 / 67 

  230-  ااخرشي املالكي : اخلرشي وحاشية العدوي ، ج 1 ، ص 067 
  231-  احملقق احللي، حي ى بن سعيد : شرائع االسالم ، بريوت، دار األضواء،  ط0 ،7986م، ص069

  232-  ابن قدامة : املغين والشرح الكبري ، ج 6 ، ص 029 
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لك وإخراج املنافع
ُ
 .                 233وجه الداللة: قول النيب صلى هللا عليه وسلم هذا يقتضي استبقاء امل

 

أما املعقول: إن الواقف كان قبل الوقف مالكًا للعني املوقوفة واألصل بقاء ما كان على ما كان حىت يثبت ما 

يزيلها وحيث مل يثبت ذلك فبقي الواقف مالكاً للعني املوقوفة لكن امللكية مقيد  وهي أن العني ال تباع وال توهب 

 .                                         234وال تورث

   

 :مناقشة األدلة 

لك بدليل الشرط الصريح يف احلد  -7
ُ
يث: ال يباع وال قوله ص حبس أصله هو حتبيس عن التصرف ال على امل

 يوهب وال يورث .                                                    

لك للواقف فما مصريه بعد وفاته، واحلديث الشريف صريح يف عدم جواز انتقاله 
ُ
ولو أمكن القول ببقاء امل

 ؟                                                                    235ابإلرث

إن ُملك الواقف للعني يُعترب فريداً يف نوعه شرعاً إذ ال فائد  فيه أصاًل ما دام الواقف قد ُسلب حرية   -0

لك أصاًل يف االسالم ألن حرية التصرف هي 
ُ
التصرف فيه جبميع وجوهه فغدا ُملكاً صورايً أجوف وما هلذا ُشرع امل

لك فنقص هذه احلرية نقص للُملك من أس
ُ
اسه وهو ما أشار إليه الرسول ص يف قوله ال يباع وال جوهر معىن امل

لك وزواله
ُ
 .                                                          236يوهب وال يورث ألن يف ذلك إمياًء لنقض امل

 
                                                             

  233-  القرطيب،  أبو عمر:  الكايف يف فقه أهل املدينة ، الرايض،  مكتبة الرايض احلديثة ،ص7270
  234-  الكبيسي : أحكام الوقف يف الشريعة االسالمية ، ج 7 ، ص 075 

  235-  الدريين : دراسات وحبوث يف الفكر االسالمي املعاصر، ج 0 ، ص 666 
  236 -  املرجع نفسه ، الصفحة نفسها 
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شهور من مذهبهم الرأي الرابع: هو أن ملكية العني املوقوفة تنتقل إىل ُملك املوقوف عليهم، وبه قال احلنابلة يف امل

                                                               . 

لك يف املوقوف إىل املوقوف عليهم وهذا ي
ُ
دل على أهنم ملكوه . وينقل ابن قدامة رأي املذهب فيقول:  وينتقل امل

                                                                             

وروي عنه:  أنه ال ميلك،  حيث نقلوا عنه  فيمن وقف على ورثته  يف مرضه:  جيوز ألنه ال يباع وال يوهب وال 

 يورث وال يصري ُملكاً للورثة وإمنا ينتفعون بغلته .             

 لة:األد

إنه لو كان الوقف متليك للمنفعة اجملرد  فقط فإنه ال يلزم كالعارية، كما أن ُملك الواقف مل يزل عنه كالعارية  -7

لك 
ُ
وهذا ابطل،  ألن الوقف مىت صدر من أهله مستجمعاً شرائطه لزم.  وعلى هذا فال بد من القول ابنتقال امل

 إىل املوقوف عليهم .                

سبب يزيل ُملك الواقف عن وقفه إىل من يصح متليكه على وجه مل خيرج املال عن ماليته فوجب  إن الوقف  -0

لك إىل املوقوف عليه كاهلبة والبيع .                                                        
ُ
 أن ينقل امل

لك كأم الولد حيث تستمر إن امتناع التصرف يف الرقبة من بيع وحنوه من قَِّبل املوقوف عليهم   -0
ُ
ال مينع امل

 .               237ُملكاً ملالكها ولكن ليس له احلق يف بيعها وال هبتها

 مناقشة األدلة :                                                                                    

اصاً يف الوقف على الذرية ال الوقف ااخريي العام  إن قول اإلمام أمحد بتملك املوقوف عليهم إمنا كان ذلك خ

كالفقراء أو جهات الرب األخرى وهم ال حُيَْصوَن فكيف يُقاس على هذا النظر من هم جمهولون وال حُيَْصون؟  
                                                             

  237-  ابن قدامة : املغين والشرح الكبري ، ج 6 ، ص 070 
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واألصح هي الرواية األخرى ومؤداها أن املوقوف عليهم ال ميلكون لكوهنا أقرب إىل حكمة مشروعية الوقف وإىل 

 .        238فقهي الذي يقضي أبن يكون للُملك مثر  عملية وإال كان ُملكاً صورايً أجوف ال نظري له يف الشرعالقياس ال

 

الرتجيح: ترجح الباحثة الرأي الذي ذهب إليه احلنفية والشافعية يف الراجح من مذهبهم والظاهرية القاضي خبروج 

لك عن الواقف إىل ُملك هللا تعاىل فكذلك 
ُ
العني املوقوفة إىل ُملك هللا تعاىل، إذا كان الوقف يف املساجد يزيل امل

 يف أعيان الوقف األخرى .                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

  238-  الدريين : دراسات وحبوث يف الفكر االسالمي املعاصر . ج 0 ، ص 661 
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 الفصل الثاين : ضوابط االستثمار يف الوقف السين يف العراق وجماالته

 

 حيتوي هذا الفصل على ثالثة مباحث :

 

 املبحث األول : مفهوم االستثمار وحكمه

 

  املبحث الثاين : الضوابط الشرعية واملعايري االقتصادية يف إدارة واستثمار أموال الوقف

 

 االستثمار يف الوقف السين يف العراق وجماالتهاملبحث الثالث : ضوابط  
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 املبحث األول : مفهوم االستثمار وحكمه

 

 

 املطلب األول : مفهوم االستثمار

 

 املطلب الثاين : حكم االستثمار 
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 املطلب األول : مفهوم االستثمار 

 

 : االستثمار لغة  

مصدر استثمر يستثمر، وهو للطلب مبعىن طلب االستثمار، وأصله من الثمر، وله عد  معان منها ما حيمله  

 الشجر وما ينتجه ومنها الولد حيث يقال: الولد مثر  القلب، ومنها أنواع  املال.

ال مَثَر ماله أي كثر، وأمثر بفتح امليم    الشجر مثوراً أي أظهر مثره، ومَثَر الشيء أي نضج أو كمل ويق –ويقال مَثَر 

الشيء أي بلغ أوان األمثار، وأمثر الشيء أي أتى نتيجته وأمثر ماُله    بضم الالم    أي َكثُر، وأمثر القوم أي أطعمهم 

الثمر ويقال استثمر املال ومَثَّره    بتشديد امليم    أي استخدمه يف االنتاج، وأما الثمر  فهي واحد  الثمر فإذا 

إىل الشجر فيقصد هبا محل الشجر وإىل الشيء فرياد هبا فائدته، وإىل القلب فرياد هبا مودته ومجع الثمر :  ُأضيفت

 .  239مَثَر    بفتح الثاء وامليم    ومُثُر    بضمها    مثار وأمثار

لنبااتت مثل وُيالحظ أن القرآن الكرمي أطلق يف الغالب الثمر أو الثمر ، أو الثمرات على ما تنتجه األشجار وا

رِّ قوله تعاىل: ) َن اأْلَْمَوالِّ َواأْلَنُفسِّ َوالثََّمرَاتِّ َوَبشِّّ َن ااْخَْوفِّ َواجْلُوعِّ َونَ ْقٍص مِّّ ُلَونَُّكم بَِّشْيٍء مِّّ َولَنَ ب ْ

نَ تَّبِّعِّ  َوقَالُوا إِّنْ ومل يطلقها على ما تنتجه التجار  من األرابح إال اذا عممنا املراد بقوله تعاىل:  ) 240( الصَّابِّرِّينَ 

ًنا جُيََْبٰ إِّلَْيهِّ مَثَرَاُت ُكلِّّ َشيْ  َنا   أََوملَْ مُنَكِّْن هَلُْم َحَرًما آمِّ ْن أَْرضِّ ْن َلُدانَّ اهْلَُدٰى َمَعَك نُ َتَخطَّْف مِّ ٍء رِّْزقًا مِّ

ها عن مثار األشجار وقد وردت هذه الكلمة يف السنة كثريًا وهي ال تعدو معاني 241(َولَٰكِّنَّ َأْكثَ َرُهْم اَل يَ ْعَلُمونَ 

                                                             

  722/ 7ماد  مثر ،  :  املعجم الوسيط،   065/ 7 : القاموس احمليط،  726/  0،  لسان العرب :انظر ماد  مثر يف ابن منظور   -239 
  240 -  البقر  / 755              

  241 -  القصص 51 
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، وأنه صلى هللا عليه وسلم   242والنبااتت، منها قوله صلى هللا عليه وسلم: " هنى عن بيع الثمر حىت يزهو "

 وغري ذلك.   243كذلك: "هنى عن بيع الثمر حىت يبدو صالُحها هنى البائَع واملبتاع"

 

 مفهوم االستثمار عند الفقهاء

حتدثوا عن السفيه والرشيد فقالوا:  الرشيد هو القادر على تثمري امواله ورد لفظ التثمري عند الفقهاء عندما 

. وأما لفظ 245: الرشد هو تثمري املال وإصالحه فقط  244وإصالحها، والسفيه هو غري ذلك، قال االمام مالك

نتاج إما االستثمار فلم يرد يف كتب اللغة مبعناه االقتصادي فقد جاء يف معجم الوسيط:  استخدام االموال يف اال

مباشر  بشراء اآلالت، وإما بطريقة غري مباشر  مثل شراء األسهم والسندات مث وضع رمز ) مج ( الذي يدل على 

 . 246أن هذا املعىن هو من وضع جممع اللغة

 . 247ولقد َعرَّف الزُمشري استثمار املال يف االصطالح حني قال: هو تنمية املال بسائر الطرق املشروعة

الفقهاء لفظ االستثمار مبعىن طلب الثمر  واحلصول عليها، وهو النماء الذي جاء يف املعىن اللغوي، ومن واستعمل 

 نصوص الفقهاء يف ذلك:

 جاء يف بدائع الصنائع: استعمال لفظ االستنماء يف معىن االستثمار.

 

                                                             

  242 -  متفق عليه ، انظر صحيح البخاري مع الفتح :   كتاب البيوع 0/ 098  ، وصحيح مسلم: كتاب املساقا  ، 0 / 7792 
  243 -  صحيح مسلم : كتاب البيوع ، ابب من خيدع يف البيع ، 0 / 7712  

  244-  مالك بن أنس ، إمام دار اهلجر  صاحب املذهب املالكي ألف املوطأ مجع فيه  بني احلديث والفقه ت 719ه 
  245 -  ابن رشد احلفيد ، ابو الوليد حممد بن أمحد : بداية اجملتهد وهناية املقتصد  :  0 / 087 

  246 -  املعجم الوسيط :  ماد  مثر ، 7 / 722 
 247 -  الزُمشري : الكشاف ، 7 / 522   وانظر   ماد  906 : من جملة االحكام العدلية 
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 .248استنماء املال "ويف نص لإلمام الكاساِن عند حتديده للمقصود من عقد املضاربة، قال: " هو 

 املطلب الثاين : حكم االستثمار            

الباحث يف النصوص الشرعية ومقاصدها العامة يتبني له من خالهلا أن االستثمار مباح ومشروع أبصله 

على مستوى الفرد بل نستطيع القول أن االستثمار ترد عليه األحكام التكليفية من حيث عوارضه 

املبدأ واجب كفائي على األمة يف جمموعهم أي أنه ال جيوز لألمة أن ترتك  ووسائله لكنه من حيث

 االستثمار .

كذلك جند أن النصوص الشرعية متضافر  يف أمهية املال يف حيا  الفرد واجملتمع وتقدمي املال على النفس 

اوى بني اجملاهدين يف يف مجيع اآلايت اليت ذكر فيها اجلهاد ابألموال واألنفس، وأيضاً أن هللا تعاىل قد س

ْنُكْم َمْرَضٰىۙ  َوآَخُروَن سبيل هللا والساعني يف حتصيل أرزاقهم،  قال تعاىل: ) َعلَِّم َأْن َسَيُكوُن مِّ

تَ ُغوَن مِّْن َفْضلِّ اَّللَِّّ ۙ َوآَخُروَن يُ َقاتُِّلوَن يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ   .  249(َيْضرِّبُوَن يفِّ اأْلَْرضِّ يَ ب ْ

افظة على املال وتثمريه حىت تكون األمة قادر  على اجلهاد والبناء والتطور كل ذلك يشري اىل وجوب احمل

 واكتساب املعارف وبلوغ مراقي احلضار .  

 .250وقد نبه علماء املسلمني إىل ضرور  حفظ املال وصيانته عن التلف والفساد       

 

                                                             

  248-  الكاساِن : بدائع الصنائع ، 6 / 88 
  249-  املزمل 02

 القره داعي: -250 
http://www.qaradanghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=349:200

9-07-08-07-20-33&catid=54:2009-07-08-07-17-46&Itemid=13 
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: اعلم أن هللا تعاىل أمر املكلفني يف مواضع من كتابه حبفظ االموال، قال تعاىل:  251يقول االمام الرازي

 إَِّذا َوالَّذِّينَ وقال تعاىل:  ) 252(الشََّياطِّنيِّ  إِّْخَوانَ  َكانُوا  اْلُمَبذِّرِّينَ  إِّنَّ  [26] تَ ْبذِّيرًا تُ َبذِّرْ  َواَل )

 ُكلَّ   تَ ْبُسْطَها َواَل  ُعُنقِّكَ  إِّىَلٰ  َمْغُلوَلةً  َيَدكَ  جَتَْعلْ  َواَل  :  )وقال تعاىل 253(يَ ْقتُ ُروا َوملَْ  ُيْسرِّفُوا ملَْ  أَنْ َفُقوا

 . 254(حَمُْسورًا َمُلوًما فَ تَ ْقُعدَ  اْلَبْسطِّ 

وقد رغب هللا تعاىل يف حفظ املال يف آية املداينة حيث أمر ابلكتابة واإلشهاد والرهن، والعقل يؤيد 

ال ميكنه القيام بتحصيل مصاحل الدنيا واآلخر ، و ال يكون ذلك، ألن االنسان ما مل يكن فارغ البال 

 اَّللَُّ  َجَعلَ  الَّيتِّ  أَْمَواَلُكمُ  السَُّفَهاءَ  تُ ْؤتُوا َواَل فارغ البال إال بواسطة املال،  مث قال يف تفسري قوله تعاىل: )

جيعلوا بعض أمواهلم رزقاً هلم بل  ( ومل يقل )منها( لئال يكون ذلك أمراً أبنفِّيَها َواْرزُقُوُهمْ  قَِّياًما َلُكمْ 

أمرهم أن جيعلوا أمواهلم مكاانً لرزقهم أبن يتجروا فيها ويثمروها فيجعلوا أرزاقهم من األرابح ال من اصول 

 . 255األموال

  256يرتكه أتكله الزكا  ( )أال من ويل يتيماً له مال فليتجر له فيه وال ى هللا عليه وسلم: قال رسول هللا صل         

: إن األحاديث واآلاثر قد نبهت األوصياء على وجوب تثمري أموال اليتامى  257يقول الدكتور القرضاوي

حىت ال تلتهمها الزكا ، فواجب على القائمني أبمر اليتامى أن ينمو أمواهلم، كما جيب عليهم أن خيرجوا 

                                                             

  251- إمام مفسر فقيه أصويل عامل موسوعي له تصانيف كثري  ومفيد  يف كل فن انصراً ملذهب أهل السنة واجلماعة ت 626ه
  252- االسراء / 06 -01 

  253- الفرقان / 61  
  254- االسراء / 09

  255 - الرازي ، حممد بن عمر بن احلسني : التفسري الكبري ، بريوت ، دار احياء الرتاث العريب ، ط7 ، 9 / 786   
  256- البيهقي :  السنن الكربى ، كتاب الزكا  ، ابب من جتب عليه الصدقة ، رواه عن عمر رض إسناده صحيح 0 / 721  
  257- أحد أبرز العلماء يف العصر احلديث ولد يف مصر وله ما يزيد عن 712 من املؤلفات والكتب والرسائل والعديد من الفتاوى
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ه تشجيعًا الستثمار . والكالم وإن كان يف سياق احلديث عن مال اليتيم إال أن في 258الزكا  عنها

 األموال عموماً .

فكما أن من مقاصد الشريعة احلفاظ على األموال وذلك ال يتحقق اال عن طريق استثمارها وتنميتها  

كذلك من مقاصدها تعمري الكون على ضوء منهج هللا تعاىل، والتعمري ال يتم إال من خالل استثمار 

 اأْلَْرضِّ  مِّنَ  أَْنَشَأُكمْ  ُهوَ وصناعة وبناء،  قال تعاىل:  )األموال يف اجملاالت املختلفة من زراعة وري 

جاء يف تفسري القرطيب:  واستعمركم فيها أي جعلكم ُعّمارها وسكاهنا، وقيل ،259(فِّيَها َواْستَ ْعَمرَُكمْ 

 . 260املعىن أهلمكم عمارهتا من احلرث والغرس وحفر االهنار وغريها

 
أما عن عالقة االستثمار ابلوقف يقول الدكتور قحف:  إن الغرض من الوقف أصاًل هو استمرار منفعة 

الشيء املوقوف وبقاء عينه ألطول فرت  ممكنة من الزمن، وتلك أمور من الصعب حصوهلا على الوجه 

 األكمل يف غياب أي نوع من أنواع االستثمار للمال املوقوف. 

يستطيع القيام بدوره وحتقيق اهلدف منه إال ابستثمار ما، فالوقف إذن متوقف يف يعين أن الوقف لن 

وجوده على احلد األدىن من االستثمار بدون شك حىت ولو كان ذاك االستثمار هو الصيانة والتعمري 

 فقط .

 واجب .فاالستثمار يف حده األدىن ابلنسبة للوقف هو من ابب ما ال يتم الواجب إال به فهو          

يضاف اىل هذا أن الوقف ليس فقط رأس مال حيتاج اىل استثمار بل هو يف واقع األمر استثمار أيضاً،  

فالوقف ما هو إال حتويل لألموال عن االستهالك واستثمار هلا يف أصول رأمسالية إنتاجية تنتج املنافع 

                                                             

  258- القرضاوي ، د. يوسف : فقه الزكاة ، القاهر  ، مطبعة وهبة ، 7 / 721 
  259- هود / 67 

  260- القرطيب : اجلامع الحكام القرآن ، 9/ 56 
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تهالك بصور  مجاعية كمنافع مبىن وااخريات واإليرادات اليت تستهلك يف املستقبل سواء أكان هذا االس

فإنشاء وقف املسجد أو املدرسة أم بصور  فردية حنو ما يوزع على الفقراء واملساكني أو على الذرية .

إسالمي هو أشبه ما يكون إبقامة مؤسسة اقتصادية ذات وجود دائم إذا كان الوقف مؤبداً، أو مؤقت يف 

للمستقبل والبناء للثرو  اإلنتاجية من أجل األجيال القادمة الوقف املؤقت. فهو عملية تتضمن االستثمار 

 . 261لتوزع خرياهتا يف املستقبل على شكل منافع وخدمات أو إيرادات وعوائد

           :  الوقف نفسه استثمار، ألن االستثمار يراد به إضافة أرابح اىل رأس املال  262ويقول الدكتور القره داغي       

    ن الربح فقط  فيبقى رأس املال حمفوظًا بل مضافًا إليه الربح الباقي، وكذلك الوقف حيث هو لتكون املصاريف م

   خاص ابألموال اليت ميكن االنتفاع هبا مع بقاء أصلها ولذلك فاألشياء اليت ال ميكن االنتفاع هبا إال ابستهالكها ) 

     ن حيث أن صاحبه يريد أن يقف ماله يف سبيل أن مثل الطعام ( ال جيوز وقفها، فالوقف يف حقيقته استثمار،  م

     .263حيصد انجته يوم القيامة، ومن حيث احلفاظ على أصله، ويكون االستهالك للناتج والثمر  والربح والريع

والقول أن الوقف استثمار يف حد ذاته ليس ابألمر اجلديد فقد ذكر الفقهاء املسلمني ذلك حيث قال 

ية شرح اهلداية    : قال الشراح كلهم:  مناسبة ذكر الوقف بعد الشركة هي أن املقصود العيين يف    البنا

. فالوقف ليس فقط جمرد استثمار بسيط بل هو استثمار  264بكل منهما االنتفاع مبا يزيد على أصل املال

من أوقاف  تراكمي أيضًا يتزايد يومًا بعد يوم حبيث تضاف دائمًا أوقاف جديد  إىل ما هو موجود وقائم

 قدمية دون أن ينتقص من القدمية شيء .

                                                             

 261-  قحف ، منذر : الوقف االسالمي ،تطوره ، ادارته ، تنميته ، دمشق ، دار الفكر ، 0222م  ، ص 61 
  262-  ولد يف حمافظة السليمانية ابلعراق من أسر  علمية له أكثر من 02  كتاابً ومائة حبث يف الفقه واملصارف واالقتصاد واملالية

  263-  القره داغي،علي : حبث " استثمار الوقف ، وطرقه القدمية واحلديثة " جملة جممع الفقه االسالمي، الدور  70، العدد70  
  264-  العيين : البناية شرح اهلداية ،1 / 000  
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من هنا تبدو األمهية الرتاكمية التنموية للثرو  الوقفية ذلك أبن طبيعة الوقف ومعظم صوره جتعل من 

الوقف ثرو  استثمارية متزايد ، فالوقف يف أصله وشكله العام ثرو  إنتاجية   توضع يف االستثمار على 

واستهالك قيمته، ومينع تعطيله عن االستغالل،  وحيرم االنتقاص منه والتعدي سبيل التأبيد مينع بيعه 

 . 265عليه

 وعليه فكل وقف حيتاج يف سبيل دميومته واستمراره اىل استثمار ما، وهذا يشمل 
 أصل املال املوقوف وكذلك غلته وريعه .

قواًل، واستثمار الريع الناتج عن فاملراد ابستثمار أموال الوقف: هو استثمار أصل الوقف عقارًا كان أو من

 . 266استغالل الوقف

وهذا ما قرره جممع الفقه االسالمي يف دورته ااخامسة عشر  حيث جاء يف قراراته:  يقصد ابستثمار 

 . 267أموال الوقف تنمية األموال الوقفية سواء أكانت أصواًل أم ريعاً بوسائل استثمارية مباحة شرعاً 

 

 

 

 

                                                             

  265-  قحف ، منذر : الوقف االسالمي ، تطوره ،ادارته ، تنميته ، مرجع سابق ، ص 66 
وانظر القره داغي  0/072م ، 0220،  75، العدد  75"، جملة جممع الفقه االسالمي ، الدور   استثمار اموال الوقف" العياشي :  فداد،  -065

                                                                                                                  080/ 0م ، 0220،  75، العدد  75" جملة جممع الفقه االسالمي ، الدور   احكام استثمار املوقوف وغالته"  : 
 

م ، قرار املؤمتر خبصوص استثمار اموال الوقف  0220،  75، العدد  75، الدور   جملة جممع الفقه االسالمي المي :جممع الفقه االس - 061
  506/  0،  7رقم 
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 الضوابط الشرعية واملعايري االقتصادية  يف إدارة واستثماراملبحث الثاين : 

 أموال الوقف

 

 مقدمة       

 
إن الفقهاء القدامى مل يهتموا كثريًا ابستثمار أموال الوقف مبعىن تنميتها، غري أهنم تكلموا عن إدار  

رين لضوابط استثمار واستثمار أموال اليتامى كانت سندًا متينًا يف استنباط العديد من الفقهاء املعاص

 الوقف من ابب قياسه على استثمار أموال األيتام.

ويف هذا يقول الشيخ القره داغي: " فإن الوقف اعتربه الفقهاء صنو الوصية، وأن معظم األحكام ااخاصة 

ابليتامى وبوصيتهم تطبق على الوقف وانظر الوقف، كما أن األحكام املنصوص عليها يف السنة بشأن 

  268بق على الوصي.الوقف تط

إن احملافظة على أموال الوقف وتنميته ضرور  شرعية وذلك هبدف استمرارية تقدمي املنافع للمستفيدين 

 منه.

ويُعترب القائمون على أمر إدار  هذه األموال )سواء أكانوا نظارًا أو هيئة( مسؤولني أمام الواقف وأمام 

املستفيدين وأمام اجملتمع بصفة عامة عن أي تقصري أو إمهال أو تعدي يف استثمارها، ابإلضافة إىل 
                                                             

  268-  القره داغي :  " احكام استثمار املوقوف وغالته " جملة جممع الفقه االسالمي ، الدور  75 ،مرجع سابق،000/0 
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املنافع العامة اليت حرمت الشريعة املساءلة أمام هللا تعاىل يف اآلخر  وذلك ابعتبار تلك األموال من ذات 

 االسالمية االعتداء عليها.

املستنبطة من مصادر التشريع  الضوابط العامةوحيكم استثمار أموال الوقف يف االسالم جمموعة من 

 االسالمي اليت تُعترب املرجعية الشرعية للقرارات االستثمارية واليت تتلخص يف اآليت:

أن تكون عمليات استثمار الوقف مطابقة ألحكام ومبادئ الشريعة أساس املشروعية: ويُقصد   -7

االسالمية واليت تُعترب املرجعية األوىل يف هذا النشاط، حيث يتم جتنيب األموال الوقفية يف اجملاالت احملرمة 

 شرعًا ومنها: اإليداع يف البنوك بفوائد، أو شراء أسهم شركات تعمل يف جمال احلرام، أو االستثمار يف

 بالد حتارب االسالم واملسلمني أو تتعاون مع من حيارهبم.

أساس الطيبات: وُيصد به أن توجه أموال الوقف حنو املشروعات االستثمارية اليت تعمل يف جمال   -0

الطيبات وجتنب جماالت االستثمار يف ااخبائث، ألن الوقف عباد  وجيب أن تكون طيبة ألن هللا تعاىل 

 طيباً وال تُقبل صدقة من غلول.طيب وال يقبل إاّل 

أساس األولوايت االسالمية: ويُقصد به ترتيب املشروعات االستثمارية املراد متويلها من أموال   -0

الوقف وفقًا لسلم األولوايت االسالمية، الضرورايت فاحلاجيات فالتحسينيات وذلك حبسب احتياجات 

ملوقوف عليهم. ويف كل األحوال جيب توظيف األموال اجملتمع االسالمي واملنافع اليت سوف تعود على ا

 الوقفية يف جمال الرتقيات.

أساس التنمية اإلقليمية: ويُقصد به أن تُ َوجه األموال للمشروعات اإلقليمية البيئية احمليطة ابملؤسسة   -0

 حاجة إليها.الوقفية مث األقرب فاألقرب، وال جيوز توجيهها إىل الدول األجنبية والوطن االسالمي يف 
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أساس حتقيق النفع األكرب للجهات املوقوف عليهم وال سيما الطبقات الفقري  منهم: ويُقصد به أن يُ َوجه   -5

جزء من االستثمارات حنو املشروعات اليت حُتقق نفعًا للطبقة الفقري ، وإجياد فرص عمل ألبنائها مبا حُيقق التنمية 

 .269اخريية واالجتماعيةاالجتماعية، ألن ذلك من مقاصد الوقف ا

ويُقصد بذلك اختاذ الوسائل أساس حتقيق العائد االقتصادي املرضي ليُنفق منه على اجلهات املوقوف عليها:  -6 

 املمكنة لتحقيق عائد جمٍز مناسب مُيكن اإلنفاق منه على 

االجتماعية والتنمية  االقتصادية   ةلوقفية، فالتوازن بني التنمياجلهات املوقوف عليها، أو تعمري وصيانة األصول ا 

 ضرور  شرعية يف املؤسسات الوقفية.

أساس احملافظة على األموال وتنميتها: ويُقصد به عدم تعريض األموال الوقفية لدرجة عالية من املخاطر   -1

األماكن، كما واحلصول على الضماانت الالزمة املشروعة للتقليل من تلك املخاطر، وإجراء التوازن بني العوائد  و 

 جيب جتنب اكتناز األموال ألن ذلك ُمالف ألحكام ومبادئ الشريعة االسالمية.

أساس التوازن: ويُقصد بذلك حتقيق التوازن من حيث اآلجال والصيغ واألنشطة واجملاالت لتقليل املخاطر   -8

يز على االستثمارات القصري  األجل وزايد  العوائد. فال جيوز الرتكيز على منطقة أو مدينة وحرمان أخرى، أو الرتك

وإمهال املتوسطة والطويلة، أو الرتكيز على صيغة متويلية دون الصيغ األخرى، وحيقق التوازن والتنوع للمؤسسات 

 الوقفية تقليل املخاطر وهو أمر مطلوب يف هذا اجملال.

ستثمار مع شرط الواقف أو حتديده احلرص على االلتزام بشرط الواقف وأهدافه من الوقف حبيث ال يتناىف اال  -9

للوقف إاّل للضرور  أو ملصلحة الوقف، كإقتطاع الغلة لعمار  الوقف أو صيانته، أو تغري األحوال االقتصادية 

واالجتماعية مبا يُعطل الوقف كلياً كااخاانت املوقوفة. كما جيب مراعا  املوقوف عليهم عند استثمار العني مبا ال 
                                                             

المي املصري ، "، دراسة مقدمة اىل بنك فيصل االساملنهج االسالمي لدراسة جدوى املشروعات االستثمارية "  حسني حسني شحاته : -068
م7990إدار  البحوث والتدريب ،    
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نتفع األول من استثمار الوقف هو املوقوف عليهم، يُعرض مصاحلهم ااخ
ُ
اصة للضياع كالسكن يف البناء، ألن امل

 فال يصح إمهال مصاحلهم ااخاصة وال العامة.

مراعا  العرف التجاري واالستثماري: ألن االلتزام بتلك األعراف حُيقق املصلحة واملنفعة لألطراف، وجيب   -72

 .270املصلحة للوقف عند استثمار أموال الوقف حتقيق

ُ َعنِّ الَّذِّيَن جتنب االستثمار يف دول معادية وحماربة لالسالم واملسلمني: قال تعاىل: )   -77 َهاُكُم اَّللَّ َا يَ ن ْ إِّمنَّ

ُكْم(   .271 قَاتَ ُلوُكْم يفِّ الدِّينِّ َوَأْخَرُجوُكم مِّّن دِّاَيرُِّكْم َوظَاَهُروا َعَلى إِّْخرَاجِّ

ينة وأمريكا... وقد حض الرسول صلى هللا عليه وسلم املؤمنني ابلتعامل مع بعضهم وهذا احلكم ينطبق على الصها

وأتسيساً على ذلك   272البعض، فقد قال صلى هللا عليه وسلم: " املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً "

وية االستثمار يف جيب على القائمني على استثمار أموال الوقف عدم استثمارها يف الدول املعادية وأن تكون أول

 الدول االسالمية.

توثيق العقود:  ويُقصد بذلك أن يعلم كل طرف من أطراف العملية االستثمارية مقدار ما سوف حيصل   -70

عليه من عائد أو كسب، ومقدار ما سوف يتحمل من خسار  إذا حدثت، وأن يُكتب ذلك يف عقود مَوثَّقة 

 شك وريبة ونزاع، قال تعاىل: حىت ال حيدث جهالة أو غرراً أو يؤدي إىل

لُِّكمْ )  . 273 (تَ ْراَتبُوا َأالَّ  َوأَْدىنَٰ  لِّلشََّهاَد ِّ  َوأَقْ َومُ  اَّللَِّّ  عِّْندَ  أَْقَسطُ  ذَٰ

                                                             

 م0225مؤمتر الشارقة  للوقف االسالمي واجملتمع الدويل ،  " استثمار أموال الوقف "،حممد الزحيلي :   -270 
  271-  املمتحنة : 9

  272-  رواه البخاري ومسلم ، كتاب األدب ، ابب تعاون  املؤمنني  بعضهم  بعضاً :  فتح  الباري : برقم 5 
  273-  البقر  : 080
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وأتسيساً على ذلك جيب على إدار  استثمار أموال الوقف إبرام عقود االستثمار ومراجعتها من الناحية الشرعية 

 أهل االختصاص ويف ذلك حمافظة على املال من االعتداء عليه. والقانونية واالستثمارية مبعاونة

املتابعة والرقابة وتقومي األداء: ويُقصد بذلك أن يقوم املسؤول عن استثمار املال سواء كان انظراً أو مديراً   -70

ط أو مؤسسة أو هيئة أو أي صفة أخرى مبتابعة عمليات االستثمار لالطمئنان من أهنا تسري وفقاً للخط

والسياسات والربامج احملدد  مسبقاً، وبيان أهم االحنرافات وبيان أسباهبا وعالجها أواًل أبول، وهذا يدخل يف 

 .274نطاق احملافظة على االستثمارات وتنميتها ابحلق

 

 املطلب األول: الضوابط الشرعية لصيانة أموال الوقف وترميمها

 املستثمر  ما يلي:من أهم الضوابط الشرعية لصيانة أموال الوقف 

أن تكون الصيانة ضرورية واليت بدوهنا يكون ااخراب أو التلف أو اهلالك للشيئ املستثمر ويُعطل من در   -7

رجى احلصول عليها لتقدمي ااخدمات واملنافع للمستفيدين.
ُ
 الغلة أو توليد العوائد امل

ألعيان حسب الوارد يف حجة الواقف أو يف أن ال تكون نفقة الصيانة أو الرتميم مشروطة على املنتفع اب  -0

العقود كما هو احلال يف العقارات املؤجر  للغري، وإن مل تكن مشروطة فتكون نفقة العائد من عوائد الشيئ  

 املؤجر.

                                                             

المي املصري ، دراسة مقدمة اىل بنك فيصل االس  " املنهج االسالمي لدراسة جدوى املشروعات االستثمارية " حسني حسني شحاته : -001
م  7990إدار  البحوث والتدريب ،   
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أن يكون هناك جدوى من عملية الصيانة والرتميم مبعىن أن تُعد الدراسات الفنية واالقتصادية واملالية لبيان   -0

أفضل القيام الصيانة والرتميم أم االستبدال بشيئ جديد، ويدخل يف هذا اختصاص أهل الرأي من  أيهما

 املختصني.

أولوية اإلنفاق على الصيانة الستمرارية الغلة واملنفعة وفقاً لفقه األولوايت االسالمية وذلك من العوائد   - 0

وقوف وتنمية عوائده ُمقدم على توزيع العوائد على ويُعترب استمرارية احملافظة على وجود األصل املستثمر امل

املستحقني. ويف هذا ااخصوص يقول أحد الفقهاء: "وغلة الوقف أقرب أمواله فتجب فيها الصيانة والعمار ... وال 

 .275حق ملستحق فيما حتتاج من العمار  من الغلة وال حق إاّل فيما يفضل عنه"

ياطي ملقابلة نفقات الصيانة والعمار  الضرورية املتوقعة يف املستقبل. جواز حجز من الغلة أو العوائد كاحت  -5

يقول السرخسي: "فيما يتصل ابلوقف من رسوم الصكوك ومن ذلك أنه يشرتط فيه أن يقوم الوايل برفع من غلته  

ا وكالئها ممن كل عام ما حيتاج إليه ألداء العشر وااخراج، وما حيتاج إليه لبذر األرض ومؤنتها، وأرزاق الوال  هل

حيصدها ويدرسها، وغري ذلك من نوائبها، ألن مقصود الوقف استدامة الوقف وأن تكون املنفعة وأصله إىل 

 .276اجلهات املذكور  يف كل وقت، وال حيصل ذلك إاّل برفع هذه املؤن من رأس الغلة"

اسية للوقف هو تقدمي املنافع من املقاصد األساملطلب الثاين:  الضوابط الشرعية الستثمار ريع أموال الوقف

للمستفيدينمنه النامجة من غلة األعيان أو من عوائد األموال املستثمر ، وتطبيقاً ألساس التأبيد واستمرارية املنافع. 

قد ترى إدار  أموال الوقف إعاد  استثمار جزء من العوائد النقدية بداًل من توزيعها هبدف تنمية األموال بضوابط 

 ها ما يلي:معينة من أمه

                                                             

  275-  الشيخ فرج حممد السنهوري : قانون الوقف ، القاهر  ، مطبعة مصر ، 7909م ، 0 / 900  
  276-  السرخسي : املبسوط ، 70 / 00 
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االلتزام حبجة الواقف ما مل حيدث تغيرياً خيرجها عن جدواها. فعلى سبيل املثال إذا اشرتط الواقف أن يُنَفق   -7

عائد الوديعة االستثمارية على طالب علم معينني، فيجب توجيه العائد إليهم. أما إذا تبني أهنم ليسوا يف حاجة 

 هذه احلالة جيوز إعاد  استثمار العوائد أو إنفاقها على طالب علم آخرين. إىل هذا العائد حيث أمتوا التعلم، ففي

حتقيق التوازن بني مصاحل األجيال احلاضر  واألجيال املقبلة من املستفيدين، وال سيما يف ظل التضخم   -0

د  استثمار اجلزء واخنفاض القيمة االقتصادية ألموال الوقف، ففي مثل هذه احلالة يتم توزيع جزء من العوائد وإعا

 اآلخر.

االحتياط الستبدال األصول املستثمر  بغريها يف ظل ارتفاع األسعار، ففي مثل هذه احلالة جيوز جتنب جزء   -0

 من العوائد يف صور  احتياطيات الستبدال األصول وذلك قياساًعلى ما ورد بشأن ُمصص الصيانة والرتميم.

إليها لِّتُ َوَجه إىل املستحقني إليها أو عند احلاجة إليها يف استخدامات  سهولة تسييل االستثمار عند احلاجة  -0

 .277ضرورية أخرى

 

 املطلب الثالث:  معايري استثمار الوقف

 حيكم استثمار أموال الوقف جمموعة من املعايري من أمهها:

معيار ثبات امللكية: ويُقصد به أن تظل أموال الوقف مملوكة ملؤسسة أو هليئة الوقف وفقاً ملبدأ الشخصية   -7

املعنوية ابستثناء حالة استبدال أعيان الوقف بغريها ففي هذه احلالة ُتستبدل ُملكية مال مبال آخر، وأتسيساً على 

 املراحبة.  ذلك ال يناسبها صيغ االستثمار من خالل البيوع مثل

                                                             

م ، ص 7998، 7، األمانة العامة للكويت ، ط األحكام الفقهية واألسس احملاسبية للوقف عبد الستار أبو غد  و حسني حسني شحاته: -016
ومابعدها 99  
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معيار األمان النسيب: ويُقصد بذلك عدم تعرض أموال الوقف لدرجة عالية من املخاطر خشية هالكها،   -0

ويتطلب يف هذا ااخصوص املوازنة بني األمان ومعدل الرحبية، وهذا املعيار منبثق من  ضابط احملافظة على املال، 

مار اليت تتسم بدرجة عالية من املخاطر مثل التعامل يف وأتسيساً على ذلك ال يناسبها جماالت وصيغ االستث

 سوق األوراق املالية ابملضارابت.

معيار حتقيق عائد مستقر: ويُقصد بذلك اختيار جماالت وصيغ االستثمار اليت حتقق عوائد مرضية وتتسم   -0

 أعطيات املستحقني الدورية.ابالستقرار وغري حمفوفة ابلتقلبات والتذبذابت الشديد ، ألن ذلك يسبب خلاًل يف 

معيار املرونة يف تغري جمال وصيغة االستثمار )سرعة االستجابة للمتغريات(: ويُقصد بذلك امكانية تغيري   -0

جماالت وصيغ االستثمار من جمال إىل جمال ومن صيغة إىل أخرى بدون خسار  جسيمة، فعلى سبيل املثال إذا  

لالستثمار فيمكن حينئٍذ توجيه االستثمار إىل جمال آخر، وأيضاً إذا  كسد جمال معني وأصبح ليس هناك جدوى

تغري سلم األولوايت االسالمية وظهرت هناك ضرور  ُمعترب  شرعاً لتوجيه االستثمار إىل جمال آخر فيمكن إجناز 

 ذلك بدون خسار .

يه االستثمارات حنو اجملاالت معيار التوازن بني العائد االجتماعي والعائد االقتصادي: ويُقصد بذلك توج  -5

ااخريية واالجتماعية واليت تُعترب املقصد األساسي من الوقف، وكذلك إىل اجملاالت االقتصادية ذات العائد 

رضي والذي يُسهم بدوره يف تقدمي املنافع وااخدمات ذات الطابع املايل مثل األُعطيات والرواتب 
ُ
االقتصادي امل

 قف.لذوي احلاجات من مستحقي الو 

معيار التوازن بني مصاحل أجيال املستفيدين من منافع وغالت وعوائد الوقف:  فعلى سبيل املثال تُ َوَجه   -6

بعض االستثمارات إىل اجملاالت اليت متتد منافعها إىل األجيال القادمة جياًل بعد جيل، ودليل هذا املعيار من 
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العراق، وهذا جُييز إعاد  استثمار جزء من العوائد لتمتد الرتاث ما صنعه عمر بن ااخطاب رضي هللا عنه مع أرض 

 منافعها إىل األجيال القادمة، وأيضاً االهتمام بصيانة وتعمري أعيان الوقف.

معيار االحتفاظ برصيد من السيولة بدون استثمار:  وذلك ملواجهة املدفوعات والنفقات العاجلة وحُيدد يف   -1

يف املستقبل. وهذا بدوره يتطلب تطبيق نظام املوازانت التقديرية ومنها املوازنة ضوء ااخرب  املاضية والتوقعات 

 النقدية التقديرية.

معيار ترجيح املصلحة العامة على املصلحة ااخاصة إذا اقتضت الضرور  ذلك: فعلى سبيل املثال قد ختتار   -8

وداً عاماً اجتماعياً، أو إعاد  النظر يف أحد بعض جماالت االستثمار ذات العائد املتوسط أو املنخفض ألن هلا مرد

 .          278شروط الواقف غري اجلوهرية مبا يتناسب مع مصلحة الواقفني أو مصلحة اجملتمع أو مصلحة األمة االسالمية

   

   

 

   

 

      

 

 

                                                             

دراسة  لقرارات "" منهج وأساليب إدارة أعمال املؤسسات الوقفية : التخطيط والرقابة وتقومي األداء واختاذ ا حسني حسني شحاته : -801
م ، تنظيم البنك االسالمي للتنمية مع 0220/ 70نواكشوط ،  –مقدمة إىل دور  إدار  األوقاف وتطبيقاهتا املعاصر  ، اجلمهورية االسالمية املوريتانية 

  وزار  الثقافة والتوجيه االسالمي مبوريتانيا
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  املبحث الثالث : ضوابط االستثمار يف الوقف السين يف العراق وجماالته

 

  

املبحث على مطلبني :وحيتوي هذا   

 

 املطلب األول : ضوابط االستثمار يف الوقف السين يف العراق

 

 املطلب الثاين : جماالت االستثمار يف الوقف السين يف العراق
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 قستثمار يف الوقف السين يف العرااملطلب األول : ضوابط اال

 مقدمة

يف العراق ينبغي توضيح التنظيمات  اإلدارية لألوقاف  قبل البدء ابحلديث عن ضوابط االستثمار يف الوقف السين

 يف العراق وتطور جهازه اإلداري بدأً من أتسيس الدولة العراقية ولغاية وقتنا احلايل وإبجياز.

مرت على األوقاف يف العراق عهود ُمتلفة تنوعت أساليب اإلدار  فيها هلذه األوقاف حىت صدور نظم يف العهد 

م، وظل هذا النظام اإلداري بفقراته القانونية ينظم عمل 72/0/7860  األوقاف بتأريخ العثماِن خيص إدار 

وإدار  األوقاف يف هذا العهد بل حىت بعد انتهاء سيطر  الدولة العثمانية على العراق وسقوطه بيد املستعمر 

نظِّمة ألمور احليا  ومن هذه القوانني بيان احملاكم املؤرخ   279م71/0/7971الربيطاِن يف 
ُ
مث صدرت القوانني امل

والذي نص على استمرار تطبيق القوانني واألنظمة العثمانية. مث جاء القانون   280م08/77/7971يف 

م 7970م  فنص على أن القوانني العثمانية اليت كانت قد ُنشرت قبل 7905األساسي العراقي الصادر سنة 

تبقى انفذ  قدر ما تسمح به الظروف مع مراعا  ما أُحدِّث فيها من التعديل واإللغاء. وقد أيد القانون األساسي 

منه مجيع البياانت واألنظمة والقوانني اليت أصدرها القائد العام للقوات الربيطانية يف العراق  770العراقي يف املاد  

 واحلاكم امللكي العام واملندوب السامي.

ة العراقية قسم منها وقد اسُتحدِّثت العديد من التنظيمات القانونية املتعلقة إبدار  اإلوقاف بعد أتسيس الدول

م مت استحداث مديرية 7907أستمر يف تطبيقه حلد اآلن والقسم اآلخر أستُبدِّل بتنظيمات أخرى. ويف عام 

كر  االقتصاد يف عامة لسببني: األول يتعلق بف األوقاف العامة ومل حيول جهاز األوقاف إىل وزار  وبقي مديرية

  يتعرض هلا الوزير.النفقات، والثاِن يتعلق بضمان عدم أتثر منصب املدير العام ابلتقلبات السياسية اليت
                                                             

  062/  8م ، 7909ر  والطباعة احملدود  ، ، مطبعة التجا أتريخ العراق بني احتاللنيعباس العزاوي احملامي:   -279 
  280-  جمموعة البياانت واالعالانت ، بغداد ، مطبعة دنكور احلديثة ، 7906م
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م  وقد جرت عليه العديد من التعديالت.7909لسنة  01مث صدر قانون إدار  األوقاف رقم   

م  مت استحداث مديرايت جديد  ومت رفع 7901لسنة  01ف رقم مث صدور نظام تشكيالت إدار  األوقا

 مستوى بعض الُشعب إىل مستوى مديرية.

م مت إلغاء 7965م  مت رفع املستوى التنظيمي جلهاز األوقاف إىل مستوى وزار . ويف عام 7960ويف عام 

 تشكيل وزار  األوقاف وحل حملها رائسة ديوان األوقاف.

ر  واستثمار كيل وزار  األوقاف وأُنيطت بعض أنواع األوقاف هبيأ  متخصصة إبدام أُعيد تش7912وبعد عام 

لك الثرو  أموال األوقاف مع إعطاء املرونة يف إختاذ القرار واستثمار أموال األوقاف بشكل يؤدي إىل تنمية ت

 اهلائلة.

 

 ديوان الوقف السين يف العراق:

م، نظراً إللغاء 0220والشؤون الدينية العراقية بعد غزو العراق عام وهو األسم الرمسي الذي أختذته وزار  األوقاف 

ة، وُشرِّع قانون وزار  األوقاف والشؤون الدينية السابقة، وتوزيع مهامهاعلى دواوين األوقاف والطوائف املختص

هامه د مأتسيس ديوان األوقاف والشؤون االسالمية من أجل تنظيم األوقاف االسالمية وشؤوهنا، ومت حتدي

ة واستناداً إىل قرار جملس وتقسيماته وتشكيالته بناًء على ما أقره جملس النواب العراقي وصادق عليه جملس الرائس

م.00/72/0220( واملؤرخ يف 68احلكم رقم )  
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يوان الوقف صدر القانون الذي ينص على أتسيس ديوان يعين أبوقاف أهل السنة وشؤونه االسالمية يسمى د

      جلس الوزراء ويتمتع ابلشخصية املعنوية وميثله رئيسه أو من خيوله.السين يرتبط مب

م مسؤولة عن مجيع دور 0220حيث كانت وزار  األوقاف والشؤون الدينية العراقية قبل غزو العراق يف عام 

العباد  واألوقاف يف السابق، مث أصبحت مسؤولة اآلن عن أوقاف ومساجد أهل السنة فقط، وخرجت منها 

سؤولية أوقاف دور العباد  لبقية املذاهب واألداين يف العراق كالشيعة من املسلمني وغريهم من أصحاب م

 .281الدايانت األخرى كالصابئة واليهود واملسيحيني واأليزيدية

 ويشمل ديوان الوقف السين على املؤسسات والدوائر التالية:

 . دائر  أوقاف بغداد

 . مركز البحوث والدراسات االسالمية 

 . كلية اإلمام األعظم اجلامعة

 . الدائر  القانونية

 . دوائر ومالحظيات أوقاف احملافظات

 . دائر  األضرحة واملقامات واملراقد الدينية العامة

 . الدائر  اإلدارية واملالية

 . الدائر  اهلندسية

                                                             

  :http://sunniaFFairs.gov.iqاملوقع الرمسي لديوان الوقف السين يف العراق -281 
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 . دائر  التعليم االسالمي

ق الزكا  والصدقات. قسم إدار  صندو   

 . دائر  االحتفاالت واملناسبات الدينية

 . هيئة إدار  واستثمار أموال الوقف السين

 . دائر  املؤسسات االسالمية وااخريية 

 . دائر  املفتش العام 

 . قسم شؤون احلج

 . دائر  التخطيط

 . قسم اإلعالم والعالقات العامة

 . قسم تكنولوجيا املعلومات

ديوان الوقف السين. مطبعة   

 . املركز العراقي للقرآن الكرمي

 وكذلك ُأضيف إليه قسم جديد هو الديوان الثقايف للوسطية واالعتدال
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 هيئة إدارة واستثمار أموال األوقاف:

لحقة هي إحدى تشكيالت ديوان الوقف السين يف العراق، حيث أصبحت مجيع األوقاف املضبوطة و 
ُ
األوقاف امل

أموال األوقاف وذلك  توليتها أو سحب يد املتويل عنها تُدار بصور  مباشر  من قِّبل هيئة استثمارخالل احنالل 

جلهة م )قانون هيئة استثمار أموال األوقاف( وحيث أن تلك اهليئة هي ا7990( لسنة 78مبوجب القانون رقم )

نقوالت.ات، والبساتني، واملاملتخصصة إبدار  واستثمار األموال الوقفية مثل الدور، واألراضي، والعمار   

 

 282واجبات اهليئة

 تتوىل اهليئة املهام التالية:

قاً ألساليب إدار  األموال الوقفية على وفق األحكام الشرعية وشروط الواقفني لضمان احلفاظ عليها طب  -7

 اإلدار  احلديثة واملتطور .

قتصادية.استثمار أموال األوقاف مبا يضمن تنميتها لتحقيق اجلدوى اال  -0  

ه الشرعية.العناية بتنفيذ شروط الواقفني مبا يضمن سالمة التصرف ابألموال املوقوفة على األوج  -0  

 0-  الرقابة على األموال املوقوفة283  والتصرف هبا وفق القانون.

املنصوص صيغ ممارسة مهام جملس األوقاف األعلى يف كل ما يتعلق إبدار  األموال املوقوفة واستثمارها ابل  -5

ث سنوات، واملوافقة عليها يف تشريعات األوقاف، ومن هذه املهام االستبدال، وإجيار املوقوف ملد  تزيد على ثال

                                                             

  282- ماد  0 من قانون اهليئة
من قانون التعديل  7اد  فقط وقد أصبحت اآلن مُتارس على مجيع األموال املوقوفة وذلك مبوجب املكانت الرقابة تتم على األوقاف املضبوطة   -008

م 0227لسنة  00رقم  لقانون اهليئة الثاِن  
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حلكومية واجلمعيات ذات على أتجري املوقوف للدوائر احلكومية الرمسية وشبه الرمسية بضمنها املؤسسات واملصاحل ا

 النفع العام والنقاابت ألغراضها األساسية284.

 

 

 ضوابط االستثمار يف الوقف السين يف العراق

م ااخاص 00/7/7990ه املوافق  7070/مجادي اآلخر  /72( بتأريخ 716صدر هذا مبوجب القرار املرقم )

 وفيما يلي ضوابط االستثمار : 285هبيئة إدار  واستثمار األوقاف

ملقاولني حصراً الشركات أو املكاتب أو اتتم موافقة اهليئة على استالم طلبات االستثمار املقدمة أبسم   -7

َجَدَد  واليت تبني امكانياهتم ال
ُ
فنية واملالية .املعتمدين والذين ميلكون الواثئق الثبوتية الرمسية امل  

ومنفعة املوقوف  االلتزام بتنفيذ شروط الواقفني ويكون االستثمار يف حدود الغرض الذي حيدده الواقف  -0

 عليهم .

االستثمار يف جمال مباح شرعاً وتُعترب اهليئة مسؤولة عن اختاذ القرارات االستثمارية من قِّبل اللجان أن يكون   -0

 املختصة .

                                                             

صات من نظام املزايدات واملناق 0/  70واملاد   م7912لسنة  06رقم  من نظام املتولني 1واملاد   قانون ادارة األوقافمن  6/7ينظر ماد   -008
م املعدل 7969لسنة   05رقم   

  285-  املاد  0 من قانون هيئة إدارة واستثمار األوقاف رقم )78( لسنة 7990م 
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وهذا يعين أن يكون استثمار الوقف مشروعاً أبن تكون عمليات االستثمار مطابقة ألحكام الشريعة االسالمية 

مر اهليئة يف املشاريع النافعة كبناء املساكن، دور الرعاية واليت تُعترب املرجعية األوىل يف هذا النشاط، أبن تستث

 وغريها. 

ربح لصاحل املوقوف مراعا  أن حيقق االستثمار العائد االقتصادي وكذلك حتقيق العائد االجتماعي وتعظيم ال  -0

 عليهم .

تمع امللحة، ألن جملوهنا جيب مراعا  حتقيق مصلحة راجحة، واختيار املشروعات االستثمارية وحسب احتياجات ا

اسية لشرائح الغرض من الوقف ابلدرجة األوىل هو تقدمي ااخدمات واملنافع االجتماعية وسد االحتياجات األس

 واسعة من اجملتمع وليس يف سد احتياجاهتم يف اللهو والرتفيات. 

الوقف وتنميته  احلاملوازنة عند اختاذ قرار االستثمار بني حاجة املستحقني للوقف ومصاحلهم وبني مص  -5

 وتقويته وزايد  األرابح وحنو ذلك .

ضياع حقوق  اختيار أفضل صيغ االستثمار املناسبة لطبيعة األوقاف مبا حيقق مصاحل الوقف وعدم  -6

 املستفيدين، فاألصول املوقوفة أعياانً يكون استثمارها مبا حيفظ ملكها.

الربح وااخسار ،  ب أبصل الوقف. ألن االستثمار من طبيعتهوهذا يعين أن ال يكون االستثمار مما ميكن أن يذه

غنب وأبقل من أجر وأموال الوقف أموال خريية عامة هلا خصوصية لدى الفقهاء، ولذا مل جييزوا التصرف فيها ابل

ا أي بقاء األصول املثل، وهلذا شددت اهليئة على أن األصول املوقوفة أعياانً يكون استثمارها مبا حيفظ ملكه

 الوقفية حىت ال يذهب أصل الوقف، وهذا ما سنراه الحقاً يف موضوع استبدال الوقف.
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روع ويف من قيمة املشروع االستثماري كتأمينات لتنفيذ املش 5يقوم املستثمر بدفع مبالغ خطاب ضمان %  -1

يه بعد مرور سنة بعد إل حالة التعدي أو التقصري أو اإلمهال أو ُمالفة الشروط املطلوبة يف استثمار الوقف وتُعاد

 انتهاء تنفيذ املشروع . 

 وإعداد تقارير فنية ينبغي االعتماد على الوسائل احلديثة ودراسات اجلدوى االقتصادية واستشار  املختصني  -8

ماري أفضل.تتضمن رأي الشعب املختصة جبدوى املشروع املقدم أو عدمه،  وامكانية إنشاء أي مشروع استث  

ضرور  التخطيط اجليد واملتابعة الدائمة وتنسيب ااخرباء واملهندسني لالشراف املباشر واملراقبة الداخلية على   -9

 االستثمارات وكاًل حسب اختصاصه وإعداد تقارير سري العمل . 

72-  دراسة اجلدوى االقتصادية عن املشروع املقدم متضمنة حساابت كلفة املشروع واملد  احملدد  

 للمساطحة286 وبدل اإلجيار جلهة الوقف وحسب رأي املستثمر .

من بدل اإلجيار السنوي كُدفعة أولية . 02يقوم املستثمر احملال بعهدته املشروع بدفع مبلغ %  -77  

 

 الشروط العامة يف استثمار عقارات الوقف287 :

روع من اجلهات ذات إبنشاء املشيكون املستثمر مسؤواًل عن احلصول على مجيع املوافقات االصولية ااخاصة   -7

 العالقة وبضمنها إجاز  البناء وربط املشروع بشبكة الكهرابء الوطنية .

يكون املستثمر مسؤواًل عن ختلية املشروع دون تدخل جهة الوقف .  -0  

                                                             

ن تزيد مدته على الغراس على االرض والجيوز ا منشآت اخرى غري او املساطحة: ينشأ من هذا العقد حق عيين للمساطح خيوله ان يقيم بناء -608
لبناء واملنشآت االخرى عند انتهاء حق املساطحة إىل صاحب االرضمخسني  سنة وتنتقل ملكية ا   

  287-املاد  0 من قانون اهليئة
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طقة ة املعنية يف املنيتم مراعا  إنشاء اُسس املشروع حبيث تتحمل عد  طوابق وحسب ضوابط بلدية احملافظ  -0

 اليت يقع فيها املشروع بغض النظر عن عدد الطوابق اليت يتم االتفاق على تنفيذها .

صال املوافقة من قِّبل جهة ال يتم أتجري احملالت واملخازن يف البناية إال بعد االنتهاء من تنفيذ املشروع واستح  -0

 الوقف .    

 

 

 

 

 يف العراق :املطلب الثاين:  جماالت االستثمار يف الوقف السين 

 تنقسم طرق استثمار األوقاف اىل طرق االستثمار الذايت وطرق االستثمار ااخارجي 

:  هي جمموعة التصرفات املالية اليت يتمكن من إنشاؤها املسؤول عن إدار  األوقاف أوال :  طرق االستثمار الذايت

 مبفرده وهي :

 عن طريق االستبدال   -7 

 عن طريق إجار  أعيان الوقف   -0

 

 : اثنيا :  عقود االستثمار اخلارجي وهي

 عقد املزارعة   -7
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 عقد املساقا    -0

 عقد املساطحة  -0

 عقد التزام البساتني  -0

 

 

 

 

 

 

 

 : أوال : طرق االستثمار الذايت

 عن طريق االستبدال   -2

إىل أن معىن اإلبدال واالستبدال واحد فقال: تبدل الشيء وتبدل به واستبدله واستبدل به،    288أشار ابن منظور

كله، اختذ منه بداًل. وقال أيضاً:  واستبدل الشيء بغريه وتبدله به: إذا أخذه مكانه.ز واألصل يف اإلبدال جعل 

بدل ابألرض املوقوفة أرضًا أخرى شيء مكان شيء آخر. وعليه فإن االستبدال أو اإلبدال يف الوقف هو أن يست

لتصبح األرض الثانية وقفاً، وترفع صحة الوقفية عن األرض األوىل، وذلك إما مباشر ، وإما أن تباع األوىل 

 ويشرتى بثمنها األرض الثانية بنية الوقف.

                                                             

   288- أديب ومؤرخ وعامل يف الفقه واللغة العربية ولد 602ه ويل القضاء يف طرابلس الغرب ت177ه: لسان العرب ، 7 / 08 
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 حكم استبدال الوقف عند الفقهاء:

 انقسم الفقهاء يف هذه املسألة إىل فريقني:

 بدال: وبه قال احلنفية واحلنابلةجواز االست -7

 أدلة اجمليزين:

استدل اجمليزون لعملية استبدال الوقف ابملنقول واملعقول وبفعل الصحابة رضي هللا عنهم أواًل: فأما املنقول، فيما 

رواه اإلمام البخاري بسنده عن األسود قال: قال يل ابن الزبري: كانت عائشة تسر إليك كثريًا فما حدثتك يف 

قال ابن   -لكعبة؟ قلت: قالت يل: قال النيب صلى هللا عليه وسلم : " اي عائشة، لوال قومك حديث عهدهم ا

 .289لنقضت الكعبة فجعلت هلا اببني ابب يدخل الناس وابب خيرجون" ففعله ابن الزبري –الزبري: بكفر 

 

رض، ولو كان تغيريها وإبداهلا مبا فقد استدلوا هبذا احلديث وقالوا: معلوم أن الكعبة أفضل وقف على وجه األ

وصفه النيب صلى هللا عليه وسلم واجباً مل يرتكه، فعلم أنه جائزوأنه كان أصلح لوال ما ذكره من حداثن عهد قريش 

 ابالسالم، وهذا فيه تبديل بنائها ببناء آخر، فعلم أن هذا جائز.

اثنياً:  وأما املعقول، فإن يف مسألة بيع الوقف واستبداله بعني أخرى استبقاء للوقف مبعناه حني تعذر بقاؤه  

 بصورته األصلية. 

                                                             

  289-  رواه البخاري يف صحيحه : رقم 706 ، 7 / 59 
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قال ابن قدامة: " قال ابن عقيل:  الوقف مؤبد، فإذا مل يكن أتبيده على وجه خيصصه استبقاء الغرض، وهو 

اإلبدال جرى جمرى األعيان، ومجودان على العني مع تعطلها تضييع االنتفاع على الدوام يف عني أخرى، وإيصال 

للغرض، ويقرب هذا من اهلدي، إذا عطب يف السفر فإنه يُذبح يف احلال، وإن كان خيتص مبوضع، فلما تعذر 

 حتصيل الغرض ابلكلية استوىف منه ما أمكن، وترك مراعا  احملل البخص عند تعذره، ألن مراعاته مع تعذره تُفضي

 .290إىل فوات االنتفاع ابلكلية، وهكذا الوقف املعطل املنافع "

 اثلثاً:  وأما فعل الصحابة رضي هللا عنهم:

ا بناء مسجد النيب صلى هللا عليه وسلم فقد بناه عمر   -7 فقد ثبت أن عمر وعثمان  رضي هللا عنهما قد غريَّ

وبكل حال فاللنب واجلذوع   291أعلى من تلك كالساج بنظري بنائه األول ابللنب واجلذوع، وأما عثمان فبناه مباد 

 اليت كانت وقفاً أبدهلا ااخلفاء الراشدون بغريها، وهذا من أعظم ما يشتهر من القضااي ومل ينكره منكر.

ال فرق بني إبدال البناء ببناء آخر، وإبدال العرصة بعرصة أخرى إذا اقتضت املصلحة ذلك، فقد أبدل عمر   -0

هللا عنه مسجد الكوفة مبسجد آخر، أبدل نفس العرصة، وصارت العرصة األوىل سوقاً للتمارين  بن ااخطاب رضي

 بعد أن كانت مسجداً. وهذا أبلغ ما يكون يف إبدال الوقف للمصلحة. 

 منع االستبدال: وبه قال املالكية والشافعية -0

 أدلة املانعني:

 استدل املانعون الستبدال الوقف ابملنقول واملعقول

                                                             

  290-  ابن قدامة : املغين ، 8 / 000 
  291-  نوع من الشجر ، والطيلسان األخضر أو األسود ، الفريوزآابدي :  القاموس احمليط ، 7 / 780 
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أواًل:  فأما املنقول:  فيما أخرجه اإلمام البخاري عن ابن عمر رضي هللا عنه أن عمر رضي هللا عنه أصاب أرضاً 

خبيرب، فأتى النيب صلى هللا عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: اي رسول هللا إِن أصبت أرضاً خبيرب مل أصب مااًل قط 

يه وسلم: " إن شئت حبست أصلها وتصدقت هبا، قال: أنفس عندي منه، فما أتمرِن به، قال صلى هللا عل

فتصدق هبا عمر، أنه اليباع وال يوهب وال يورث، وتصدق هبا يف الفقراء، ويف القرىب، ويف الرقاب، ويف سبيل هللا  

 .292وابن السبيل  والضيف ال جناح على من وليها أن أيكل منها ابملعروف ويطعم غري متمول"

لك أبي صور  من صور التملك، وجه االستدالل: يظهر بن
ُ
هي النيب صلى هللا عليه وسلم عن أن يقع عليه امل

 بقول: " حبست أصلها ".

 اثنياً: وأما املعقول فقد احتجوا به من وجهني:

 األول: أن سبيل الوقف التأبيد،  ومقتضاه ينايف البيع،  فإما أن يكون وقفاً،  وإما أن يكون بيعاً.

 بيعه مع بقاء منافعه ال جيوز بيعه مع تعطلها كالعتق. الثاِن: أن ما ال جيوز

 استبدال الوقف يف العراق       

 ويف العراق يعرف االستبدال أبنه مبادلة الوقف ابلعقار أو النقد ويتحقق يف إحدى احلالتني:            

 انتفاء منفعة الوقف كلياً .  -7

 زايد  مصروفات املوقوفات على الواردات .  -0

                                                             

  292-  رواه البخاري : برقم 0586 ، 0 / 980 
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م. جرى 7966لسنة  60من قانون ادار  األوقاف رقم  776وضع هذا التعريف استناداً للماد  وقد مت 

العمل يف العراق على جواز االستبدال يف حالة اشرتاطه من قبل الواقف أو قيام ضرور  لذلك أو دعت 

 مصلحة اليه.

فيها أو أن ما فيها من نفع ال  وقد سلك ديوان األوقاف هذا املسلك بعد أن رأى أن كثريًا من األوقاف ال نفع

 يتناسب فيما لو بيعت واسُتغل مثنها بوقف آخر .

وقد كان االستبدال منوطًا بنظر احملاكم الشرعية، فقد جاء يف الفقر  األوىل من املاد  السادسة من قانون إدار  

صلحة يف استبداله : " للوزار  استبدال املوقوف الذي تتحقق امل 293م ما يلي7960لسنة  721األوقاف رقم 

ببدل من املوقوف أو النقد حبسب ما فيه األنفع للوقف، ويتم ذلك مبوافقة اجمللس، وحجة من احملكمة الشرعية، 

 وصدور مرسوم مجهوري " .

م لينقل 7966لسنة  60مث ظهر أن اجراءات احملاكم قد شاهبا شيء من التقصري والتهاون، فصدر القانون رقم 

 كم الشرعية .االختصاص من احملا 

: " للديوان وللمتويل استبدال املوقوف الذي تتحقق  294فجاء يف الفقر  األوىل من املاد  السادسة ما يلي

 املصلحة يف استبداله بعقار أو بنقد أيهما أنفع للوقف، ويتم ذلك بقرارمن اجمللس وموافقة جملس الوزراء" .

الذي أعاد فيه سلطة   295م7961( لسنة 710رقم )مث جرى تعديل جديد على هذه الفقر  وذلك ابلقانون 

احملاكم الشرعية على هذا األمر وذلك حني ُأضيفت اجلملة التالية إىل هناية الفقر  األوىل من املاد  السادسة من 

 م ونصها: " بعد احلصول على حجة من احملكمة الشرعية املختصة ".7966( لسنة 60القانون رقم )

                                                             

  293- نشر هذا القانون يف اجلريد  الرمسية ) الوقائع ( ابلعدد 987  يف 09 / 1 / 7901 م
  294-  نشر هذا القانون يف الوقائع العراقية  ابلعدد 7090 بتأريخ 07 / 1 / 7966 م 
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  296م وهو قانون تعديل قانون إدار  األوقاف7912( لسنة 768كملها ابلقانون رقم )وقد ُحذفت هذه الفقر  أب

 وأصبح النص كما يلي:

" للديوان وللمتويل استبدال املوقوف الذي تتحقق املصلحة يف استبداله بعقار أو بنقد أيهما أنفع للوقف ويتم 

ن احلاجة إىل احلصول على حجة من احملكمة ذلك بقرار من اجمللس وموافقة الرئيس األعلى لديوان األوقاف دو 

 الشرعية " . 

 مما يدلل على مساير  القانون لرأي احلنفية .

وقد وضعت تعليمات الستبدال املوقوف وأنظمة تبني طرق املزايدات واملناقصات فيه ُقصد هبا منع الغنب يف 

 سلطان .االستبدال أو تفويت مصلحة الوقف حلساب مصاحل أشخاص هلم نفوذ أو 

م. وقد تضمنت املاد   7969لسنة  05رقم   297فصدر بذلك نظام املزايدات واملناقصات ااخاصة ابألوقاف

( منه على: منع طائفة من األشخاص من أن يكونوا طرفًا يف االستبدال وهم: رئيس الوزراء، والوزراء، 78)

مستخدموهم، وكذلك كل موظف أو مستخدم وأعضاء اجمللس األعلى لألوقاف، وأقرابؤهم حلد الدرجة الرابعة، و 

 أو صاحب جهة يتقاضى راتباً من ميزانية األوقاف، ومجيع أعضاء جلان املزايدات واملناقصات والتقديرات .

م بينت االجراءات الواجب اتباعها عند  7912لسنة  7رقم   298مث صدرت تعليمات حول استبدال املوقوفات 

 كون معياراً يضمن حتقق املصلحة من االستبدال .استبدال املوقوفات ُقصد هبا أن ت

 

                                                                                                                                                                                             

  295-  نشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية عدد 7576 بتأريخ 01 / 70 / 7961 م  
  296-  نشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية ابلعدد 7970 وبتأريخ 02 / 8 / 7912 م 
  297-  نشر هذا النظام ابجلريدة الرمسية ابلعدد 7111 وبتأريخ 70 / 9 / 7969 م 

  298-  نشرت هذه التعليمات يف اجلريدة الرمسية ابلعدد 7900 وبتأريخ 1 / 70 / 7912 م 
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 : 299 التعليمات حول االستبدال وشروط االستبدال

أن يكون املوقوف الذي يطلب استبداله خارجًا عن حالة االنتفاع به أو أن يكون بدل االنتفاع به ال   -7

 يتناسب وقيمته .

 اال يكون يف املوقوفات االخرى ريع ميكن االنتفاع به .  -0

يكون االستبدال ابلعقار مقدماً على االستبدال ابلنقد قدر االمكان إذا كان املستبدل به أفضل من أن   -0

 املوقوف املقرر استبداله .

أن يكون امللك املستبدل به ) إن كان عقارًا ( يف تلك احمللة أو يف حملة اخرى  )أفضل من حيث   -0

 . املوقع( من احمللة اليت فيها امللك املطلوب استبداله

أن يكون املستبدل به دارًا أو بناية تصلح أن تكون للسكىن إن كان املوقوف املراد استبداله داراً موقوفة   -5

 للسكىن . 

أن تكون قيمة امللك املستبدل به مساوية لقيمة املوقوف ) ومبواصفات أفضل ( أو أكثر منها بتقرير من   -6

 يف حمل الوقف .  جلنة تقدير املال املوقوف مؤيد من قبل مسؤول الوقف

اال يكون االستبدال بغنب ولو كان بسيطًا وأن يكون البدل مساواًي للقيمة اليت أقرهتا جلنة التقدير أو   -1
 أكثر منه )وأن ال يقل بدل االستبدال عن البدل املقدر املصدق أبي حال من األحوال( . 

 

 الوقف وكما يلي : ل املوقوف تبعاً لنوع استبدا : ختتلف اجلهة اليت تقرراجلهة اليت تقرر االستبدال    

يف الوقف الذري: إن اجلهة اليت تقرر االستبدال فيه هي حمكمة األحوال الشخصية، فقد نصت املاد    -7

من قانون املرافعات على اعتبار حجة االستبدال من احلجج املعترب  مبثابة أحكام وأوجبت  7/ 029

                                                             

  299-  ماد  0 من تعليمات استبدال املوقوفات 
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متييزها من قبل ذوي العالقة وتنفيذ احلجج يتم بعد املصادقة  إرساهلا إىل حمكمة التمييز يف حالة عدم

 . 300عليها من حمكمة التمييز

يف األوقاف املضبوطة وامللحقة:  يقوم جملس هيئة إدار  واستثمار أموال األوقاف إبقرار االستبدال العيين   -0

 . 301أو النقدي ومبا حيقق مصلحة األموال املوقوفة

 

نة التقدير املنصوص عليها يف نظام املزايدات واملناقصات ااخاصة ابألوقاف رقم : تقوم جلاجراءات االستبدال

م املعدل بتقدير قيمة املوقوف وتقوم جلنة املزايدات واملناقصات إبجراء املزايد  لالستبدال،  7969لسنة  05

. وتقبل الضمائم من 302مومد  املزايد  ثالثون يومًا تبدأ من أتريخ النشر وتكون قابلة للتمديد ملد  سبعة أاي

قبل املزايدين خالل مد  املزايد  اعتبارًا من أتريخ نشر االعالن وتستوىف من الراغب سلفًا أتمينات نقدية 

. ويف اليوم األخري من مد  املزايد  جتتمع  303من البدل املقرر أو البدل املعروض أيهما أكثر %02بنسبة 

نظام املزايدات واملناقصات ااخاص ابألوقاف يف احملل املقرر إجراء  جلنة املزايدات واملناقصات املشكلة مبوجب

املزايد  فيه واملبني يف االعالن، وينادي املكلف عن جراين املزايد  ويف الساعة األخري  من مد  املزايد  إذا 

ء أكان وجدت جلنة املزايدات أن البدل قد وصل حده الالئق فلها أن تقرر اإلحالة أبسم الضم األخري سوا

.  وقد نص قانون إدار  األوقاف على جواز قبول البدل النقدي مقسطًا أبن يدفع  304حاضرًا أم ال 

 املستبدل ربع البدل ويقسط الباقي أقساط سنوية ال تزيد عن سبعة أقساط .

 
                                                             

  300- ماد  029 / 7 من قانون املرافعات املدنية رقم 80 لسنة 7966 املعدل  
  301- م 0/ اثنياً / أ من تعليمات وتقسيمات وتشكيالت وزار  األوقاف والشؤون الدينية 

  302- م 7 / 928 ، م0 من نظام املزايدات واملناقصات ااخاصة ابألوقاف رقم 05 لسنة 7969 م املعدل 
  303-  م 8 /0 من تعليمات استبدال املوقوفات 

  304-  ماد  72 من تعليمات استبدال املوقوفات رقم 7 لسنة 7912 م  
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قانون رقم  واستمرت عملية إصدار القوانني اليت تتعلق ابالستبدال من قبل احلكومة العراقية وآخر هذه القوانني

/  02والصادر بتأريخ  090م والقاضي بتعديل قرار جملس قياد  الثور  ابلرقم  7988/  7/  7يف  006

( فيه على ما يلي: تستثىن األراضي الزراعية والبساتني 75و  70م حيث نصت الفقراتن ) 7982/  0

ساسي ملدينة بغداد واملشمولة أبحكام العائد  إىل وزار  األوقاف والشؤون الدينية واليت تقع ضمن التصميم األ

م من األحكام املتعلقة  7987لسنة  587م و 7911لسنة  000قراري جملس قياد  الثور  املرقمني 

 م .7987لسنة  587م و 7911لسنة  000ابالستبدال لألراضي والبساتني املوقوفة وُتشمل ابلقرارين 

د  لوزار  األوقاف والشؤون الدينية والواقعة ضمن حدود وكذلك ُتستملك األراض الزراعية والبساتني العائ

 587م  و 7911لسنة  000أمانة بغداد والبلدايت املشمولة أبحكام قراري جملس قياد  الثور  املوسومني 

 .305م  7987لسنة 70م ألحكام قانون االستمالك رقم 7987لسنة 

ألة تغيري الوقف ملا هو أفضل له من خالل فاملالحظ أن املشرع العراقي قد ساير الفقه االسالمي يف مس

القوانني املعَدلة واليت تتضمن التشريع لتنمية واستثمار الوقف، والعمل على استثماره وفقًا إلراد  الواقف ومع 

 مراعا  مقاصد الشريعة. 

ية ضمن كذلك القرارات اليت تضمنت الكالم عن إدماج األراضي الزراعية الوقفية اجملاور  للتجمعات السكن

 األراضي العمرانية لِّما فيه من الفائد  على الوقف مستقباًل. 

 

 

 عن طريق إجارة الوقف    -0     

                                                             

  305-  الوقائع العراقية ، العدد رقم 0795 والصادر بتأريخ 08 / 0 / 7988م 
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ْئَت اَلختََّْذَت اإلجار : مأخوذ  من األجر  وهي الكراء، واملعىن واحد وهو: العوض، قال تعاىل:  ) َلْو شِّ

هللا تعاىل يعوض العبد به على طاعته أو صربه على [ ومنه مسي الثواب: أجراً ألن 11( ]الكهف:َعَلْيهِّ َأْجرًا

. ومعىن 306مصيبته. واهلمز  يف )اإلجار ( ابلكسر، وتنطق ابلضم أو الفتح، والكسر هو األرجح واألفصح

اإلجار  اصطالحاً: عقد على املنافع بعوض. واإلجار  نوع من أنواع البيع، فهي بيع املنافع، واملنافع مبنزلة 

. وتعترب إجار  املوقوف كإجار  امللك من حيث انعقاد اإلجار ، وصحتها، 307ح متليكهااألعيان ألنه يص

 ونفاذها بني العاقدين، ويف الصيغة وفيما يرتتب عليها من األحكام واحلقوق .

وإجار  املوقوف واالنتفاع إبجارته حمل اتفاق بني الفقهاء ولكنهم اختلفوا يف بعض التفاصيل من حيث مقدار 

 قف، ومد  اإلجار  .أجر  الو 

:  األصل يف مقدار أجر  الوقف أن ال يقل عن أجر  املثل، وجيوز أبكثر من أجر  املثل مقدار أجارة الوقف

. فال جيوز أتجريه بغنب فحش، وأما الغنب اليسري )وهو ما يتغابن الناس فيه أو ما ال يعدونه غبناً( 308ابتفاق

 فال يؤثر. 

َر أبقل من أجر   املثل أي بغنب فاحش فللقيِّم على الوقف الفسخ، ولو زادت األجر  بعد العقد إىل فإذا اُجِّ

أجر املثل جيدد العقد ابألجر  الزائد ، قال ابن عابدين: " والظاهر أن قبول املستأجر الزايد  يكفي عن جتديد 

 . 309العقد، وأن املستأجر األول أوىل من غريه إذا قَبِّل الزايد  "

                                                             

  306-  لسان العرب:72/0و77 واملصباح املنري:6/7 و1 وخمتار الصحاح : 6 و1 
  307-  اهلداية: 786/0 و حتفة الفقهاء: 0/ 570 و575 والشرح الصغري: 0 / 6 واألم : 00/0 و املغين : 5 / 000 

  308-  حاشية ابن عابدين :552/0  وشرح اخلرشي : 1 /99  وروضة الطالبني : 5/ 057  ومطالب أويل النهى : 0 /002    
  309-  حاشية ابن عابدين:097/0  شرح اخلرشي: 98/1  مغين احملتاج: 0 /593  روضة الطالبني : 050/5 
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هلندية: " وال جتوز إجار  الوقف إاّل أبجر املثل، كذا يف مبسوط السرخسي، ولكن العرب  يف جاء يف الفتاوى ا

ذلك ببداية العقد، فقد نصوا على أنه لو أستأجر رجل أرض وقف ثالث سنني أبجر  املثل، فلما دخلت 

 .310ان أجر املثل"السنة الثانية كثرت الرغبات وازدادت أجر  األرض، فليس للمتويل أن ينتقص اإلجار  لنقص

وقد اختار متأخرو احلنفية أنه لو قام املتويل بتأجري الوقف أبقل من أجر املثل، فسكنها املستأجر، كان عليه 

 .311أجر املثل ابلغاً ما بلغ، وعلى ضوء ذلك يُعَدل العقد، وإن مل يرض به املستأجر

أو غري الزم حبيث يفسخه القاضي أو ويظهر من ذلك أن العقد الذي مت أبقل من أجر املثل إما هو ابطل، 

 القيم أو يعدله إىل أجر املثل أو يبطله.

وقد أسُتفيت الشيخ عليش املالكي يف أرض موقوفة، طرح الناس فيها أتربة وأقذارًا حىت صارت َتالًّ  ال ينتفع 

ألقذار ويبنيها خاانً،  به احلال، فأجَّرها انئب القاضي تسعة وتسعني سنة ملن ينقل منها ما فيها من األتربة وا

كل سنة أبربعة أرطال زيت ال غري، وأزال املكرتي ما فيها وأصلحها، فحصلت الرغبة فيها بزائد عن تلك 

 األجر ، فهل 

 نعم، يُفسخ إن ُوجَد حني عقد اإلجار  من                    " جار  ويصري النفع للوقف؟ فأجاب:تُفسخ اإل    

   .312تُفسخ"  من يستأجرها بزائد عما ذُكر فال، أما إن مل يوجد حني العقد يستأجرها بزائد عما ذُكر

أما الشافعية فقد نصوا على عدم صحة الوقف إذا أّجره الناظر أبقل من أجر  املثل، لكنه إذا أّجر فزادت 

العقد جرى األجر  يف املد ، أو ظهر طالب ابلزايد  عليها، مل ينفسخ العقد على األصح، قال النووي: " ألن 

ابلغبطة يف وقته، فأشبه ما لو ابع الويل مال الطفل مث ارتفعت القيمة ابألسواق أو ظهر طالب ابلزايد ، 

                                                             

  310-  الفتاوى اهلندية : 0 / 079 
  311-  الفتاوى اهلندية : 0 / 002 

  312-  فقيه من أعيان املالكية مغريب األصل ولد ابلقاهر  7071ه ،  ت 7099 ه  انظر الشيخ عليش : فتح العلي املالك ، 0 / 009 
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والرأي الثاِن للشافعية ينفسخ العقد ألنه ابَن وقوعه خبالف الغبطة يف املستقبل، والرأي الثالث إن كانت 

ر فالزايد  مردود ، وبه قطع أبو الفرج الزاز يف اإلجار  سنة فما دوهنا مل يتأثر العقد، وإن كانت أكث

 .313األمايل

وذهب احلنابلة إىل صحة عقد اإلجار  مع كون األجر  أقل من أجر املثل، ولكن الناظر يضمن النقص، أي 

يضمن الفارق بني أجر املثل واألجر املتفق عليه يف العقد، قياسًا على الوكيل، ألن اإلجار  عقد الزم ال 

 .314كيُفسخ بذل

 

والذي يظهر رجحانه هو رأي اجلمهور، حيث فيه احلماية الكافية ملصاحل الوقف واخصوصيته، وكون القيم 

يتحمل الفرق قد يؤدي إىل زهد الناس عن التولية، ألن ذلك يضر به، وقد ال يكون متعمدًا فيه، ولذلك 

 .315عدل األمورفاعتبار العقد مفسوخاً حىت يتم جرب النقص فيه من قِّبل املستأجر هو أ

 

 مدة إجارة الوقف:    

يرى احلنفية:  أال تزيد مد  اإلجار  يف الوقف عن سنة يف الدار، وثالث سنوات يف األرض الزراعية، والفتوى 

عندهم على إبطال اإلجار  الطويلة من حيث الزمن، وذلك إلمكان أن يتضرر الوقف بطول الزمن، بل قد 

                                                             

ه  انظر 090ه وله من الزهد والورع مع وفور فضله وغزار  علمه سار امسه مسري الشمس يف األمصار ت  000أحد األجالء من األئمة ولد -070
  050/  5:  روضة الطالبنيو    095/  0:  مغين احملتاج
091/  0،  كشاف القناع  البهويت : -  070 
،  الكايفابن قدامة :   710/  5:  روضة الطالبنيلنووي : ا  010/  0:  بداية اجملتهدابن رشد :   0/570،  حتفة الفقهاءالسمرقندي :  -075

0  /022    
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كانت املصلحة تقتضي ذلك حلاجة عمار  الوقف بتعجيل أجرته سنني   يؤدي إىل إبطال الوقف، إاّل إذا

 مقبلة، وحينئذ جيب أن تكون يف عقود مرتادفة، متكرر  كل سنة.

جاء يف الفتاوى اهلندية: "إذا أجَّر الواقف أكثر من سنة ال جيوز، وإن مل يشرتط فاملختار أن يقضي ابجلواز يف 

املصلحة يف عدم اجلواز، ويف غري الضياع يقضي بعدم اجلواز إذا زاد  الضياع يف ثالث سنني، إاّل إذا كانت

 316على السنة الواحد ، إاّل إذا كانت املصلحة يف اجلواز، وهذا شيئ خيتلف ابختالف املواضع والزمان"

هذا إذا مل يكن الواقف قد اشرتط مد  حمدد ، فإن كان قد اشرتط أاّل يؤجرها املتويل أكثر من سنة فيجب 

لتزام هبذا الشرط، وال جيوز ُمالفته إاّل حبكم القاضي، لكن قاضي خان أفىت جبواز ُمالفة هذا الشرط إذا  اال

 .317كانت أنفع للفقراء واملستحقني، وال حيتاج إىل املرافعة إىل القاضي

ائر  واتفق املالكية مع احلنفية : يف وجوب النظر إىل ما هو األصلح للوقف من حيث املد ، لكنهم وسعوا د

مد  اإلجار ، وفرقوا بني ما إذا كان الوقف على معينني، وانظر الوقف من املوقوف عليهم، واملوقوف داراً 

واملستأجر ليس ممن ترجع إليه الدار، فال جيوز هلذا الناظر أن يؤجر الدار ألكثر من سنة، وإن كانت أرضاً 

ذلك أن اإلجار  تنفسخ مبوته، وأجاز مجاعة  زراعية فال جيوز له أن يؤجرها ألكثر من ثالث سنوات، وعلة

 .318من فقهائهم أتجري العقار املوقوف فرت  طويلة إذا مل يكن على معينني

 

                                                             

  316-  الفتاوى اهلندية : 0 / 079 
  317-  املرجع نفسه

  318-  انظر  الدسوقي :  حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ، 0 / 96  
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أما إذا كان الوقف خرابً، وتعذرت أو تعسرت إعادته من غلته أو من كرائه فقد أفىت مجاعة من علماء املالكية 

وأتباعه.. بتأجريه مد  طويلة لِّمن يعمره  321هوريواألج 320، والناصر اللقاِن319منهم القاضي ابن ابديس

ابلبناء، ويكون البناء ُملكًا للباِن، ويدفع نظري األرض حكرًا )مبلغاً( يُدفع للمستحقني، ويسمى هذا 

 .322التصرف خلوَّاً 

وجاء يف شرح ااخرشي: أن القاضي ابن ابديس قد أفىت بكرائها السنني الكثري  كيف تيسَّر، واشرتط إصالحها 

 .   324. قال العدوي: أي أكثر من أربعني عاماً 323من كرائها

 

ومل يفرق الشافعية:  بني إجار  الوقف وإجار  أي ملك آخر، فكما أن للمالك احلق يف حتديد مد  إجار  ملكه  

د  فكذا األمر ابلنسبة للوقف. فإذا سكت الواقف عن حتديد املد  إلجار  وقفه فقد أجازوا أتجري العني املوقوفة م

 معينة شرط أن حُياَفظ على العني املؤجر  وأن حتديد املد  يعود ألهل ااخرب  وهلم ثالثة أقوال يف ذلك:

 القول األول: ال تصح اإلجار  ألكثر من سنة واحد . وهذا القول يتفق مع الرأي األول للحنفية .

 د  أو سنتني .القول الثاِن: تؤجر الدار ثالثني سنة، واألرض مئة سنة، والثوب سنة واح

 .325القول الثالث: تؤجر ثالثني سنة بشكل عام ألهنا نصف عمر االنسان غالباً 

                                                             

 ه181ه و ت 118الصويف توىل القضاء العامل احملدث الفقيه املالكي مشهوراً بغزار  علمه خطيباً واشتهر يف األدب   -319 
  320-  ولد 810 ه من أهل مصر كان فقيهاً مالكياً واصولياً انتهت اليه رائسة العلم مبصر واسُتفيت من سائر األقاليم ت 958 ه

  321-  العالمة نور الدين علي شيخ املالكية يف عصره ابلقاهر  وإمام األئمة وعلم اإلرشاد وعالمة العصر وبركة الزمان
  322-  الدردير : الشرح الصغري ، 0 / 701 

  323-  انظر ااخرشي : شرح اخلرشي ، 1 / 18 ، 722 
  324-  انظر الشيخ عليش : فتح العلي املالك ، 0 / 007 

  325-  مغين احملتاج:0 /085 و حتفة احملتاج بشرح املنهاج:6 / 056 و أسىن املطالب:0 /065 و روضة الطالبني:5 /009  
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وتوسع احلنابلة:  يف إجيار العني املوقوفة وذلك يف حالة مل حيدد الواقف مد  اإلجار ، ومن له احلق يف إجار  

بني الناظر واملستأجر شرط مراعا   الوقف أتجري املوقوف حبسب املد  اليت يراها مناسبة، ويتم االتفاق عليها

، 326العرف يف إجار  األعيان وعلى اختالف أنواعها وطرق االنتفاع هبا مثل الدور والبساتني واألراضي الزراعية

وذلك ألهنم يرون أن العاد  املستمر  والعرف املستقر يف الوقف يدل على شرط الواقف. وإذا كان األصل أن 

املوقوفة وال يزول رمسها فالبد من مراعا  هذا األصل بعدم إجار  الوقف مد  يضيع  الواقف يرغب يف بقاء العني

معها كيانه وتندرس معامله وتضيع منافعه. مع االشار  إىل أن اإلمام ابن قيم اجلوزية يرفض اإلجار  الطويلة وحيمل 

 .327على الذين يقولون هبا

 
 

 

 الرتجيح بني اآلراء :

 ملد  اإلجار  أرى أن تكون مد  اإلجار  على النحو التايل:يف حالة عدم حتديد الواقف 

مد  اإلجار  لألراضي والضياع ثالث سنوات وذلك ليتمكن املستأجر من االستفاد  من األرض وهي قابلة  -7

للتجديد برضا واتفاق الطرفني. وما سوى ذلك من املوقوفات تكون اإلجار  ملد  سنة واحد  فقط ، وهو ما 

 نفية .ذهب إليه احل

مد  إجار  املوقوفات مبختلف أنواعها ملد  ثالث سنوات وهي قابلة للتجديد برضا واتفاق الطرفني، وهو ما  -0

 ذهب إليه احلنفية أيضاً .

                                                             

  326-  غاية املنتهى:0 /028  و كشاف القناع:0 /057 و الفواكه العديدة يف املسائل املفيدة :7 /062 – 060 
  327-  ابن قيم اجلوزية : أعالم املوقعني ، ج 7 / ص 006 و ص 001 
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اإلجار  الطويلة شرط أن يقوم املستأجر إبعاد  بناء ما أهندم وكذلك إقامة بناء جديد وأن يتم االتفاق على  -0

ملد  املتفق عليها تعود األرض واإلنشاءات اجلديد  إىل األوقاف، وهو رأي للمالكية. وجيب املد ، وبعد انتهاء ا

االلتزام هبذه الضوابط فاإلجار  الطويلة بدون ضوابط كافية تعرض الوقف لطمع املستأجرين فيه وإىل جترؤ الناس 

األوقاف فيها حقوق ومصاحل على أراضي الوقف، فالزمان ليس أمينًا بل زمان فساد الضمائر والذمم وهذه 

 جلهات مستفيد  فهي أمانة جيب رعايتها واحملافظة عليها .

 

جرى اعتبار إجار  أعيان الوقف من الصيغ االستثمارية الذاتية اليت يتم من خالهلا استثمار األمالك  ويف العراق

وية ميثلها املتويل عليه فإن األخري املوقوفة مبا يؤدي إىل دميومة الوقف واالنتفاع به، وحيث أن للوقف شخصية معن

هو الذي يقوم إبجار  الوقف سواء كان املتويل هو هيأ  إدار  واستثمار أموال األوقاف، أو متولو األوقاف 

 امللحقة، أو متولو األوقاف الذرية، أما املرتزقة فليس هلم احلق إال ابلغلة.

أبجر  شهرية أو سنوية، واألمالك الوقفية ذات اإلجار   وهناك األوقاف ذات اإلجار  الواحد  اليت تُدار وتؤجر

الواحد  املؤجلة وهي اليت اُعطيت أبجر  مؤجلة معينة على الشهور والسنني من دون تعيني مد  اإلجيار، كذلك 

األوقاف ذات اإلجيارتني وهي املستغالت الوقفية اليت اُجرت أبجر  معجلة تُعادل قيمة املوقوف ُتصرف لعمارته 

جر  مؤجلة زهيد  سنواًي وملد  غري معينة، واألوقاف ذات املقاطعة أو احلكر وهي العرصات اليت اُعطيت بثمن وأ
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واألصل أن املد  اليت حيق للمتويل مبوجبها إجيار املوقوف ينبغي أال تزيد على ثالث سنوات، أما إذا زادت على 

موافقة هيأ  إدار  واستثمار أموال األوقاف ابعتبارها اجلهة اليت متارس مهام جملس األوقاف ثالث سنوات فينبغي 

 . 328األعلى يف كل ما يتعلق إبدار  األموال املوقوفة واستثمارها املنصوص عليها يف تشريعات األوقاف

 

نبغي موافقة حمكمة األحوال هذا فيما خيص األوقاف املضبوطة واألوقاف امللحقة عدا الوقف الذري أما األخري في

 من قانون املرافعات املدنية.  0/  022الشخصية ابعتبارها اجلهة املسؤولة عن ذلك مبقتضى املاد  

من نظام املزايدات واملناقصات رقم   70م  لذا فإنه يعد انسخًا لنص املاد   7912إن نظام املتولني صدر عام 

من نظام  1ار املوقوف ألكثر من سنة ومن مث يتم تطبيق نص املاد  م املعدل اليت مل جتوز إجي 7969لسنة  05

 املتولني .

 . 329أما الوقف الذي أُقيمت بشأنه دعوى لتصفيته ال جيوز إجياره أبي طريقة كانت ألكثر من سنة واحد  

نوات وهذا أيضًا يتماشى مع ما ذهب إليه احلنفية من آراء سواء كانت مد  اإلجار  سنة واحد  أو ثالث س

 م .7912حبسب ما جاء يف النظام اجلديد الصادر سنة 

ومت استئجار العرصات الوقفية ابإلجار  الطويلة وُشيدت عليها دور سكن مبوجب عقود إجار  طويلة وحق 

االنتفاع ابلعرصة. إضافة إىل ذلك إن أغلب األعيان والبناايت مت إجيارها ببدالت إجيار قليلة جداً، وهناك جتاوز 

على العديد من أمالك األوقاف، وقد صدرت عد  قرارات حبق املتجاوز على العقار املوقوف ابحلبس  واضح

                                                             

  328-  ينظر ماد  1 من نظام املتولني واملاد  0 / ه  من قانون هيأة ادارة واستثمار أموال األوقاف رقم 78 لسنة 7990 م 
  329-  ماد  75 من مرسوم جواز تصفية الوقف الذري 
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والغرامة املالية وضمان املتجاوز ضعف أجر املثل من أتريخ التجاوز ولغاية رفع التجاوز الذي يتم على نفقته مع 

 ضعف قيمة األضرار النامجة عن التجاوز.

يف استثمار عقارات األوقاف لكن يلزم حتديد مد  معينة لإلجار  ومراعا  مصلحة  وابلرغم من أن اإلجار  مهمة

الوقف. هذا وأن أحد أسباب تراجع األوقاف واخنفاض معدل منوها هو تلك املمارسات السلبية اليت أدت إىل 

 تضاؤل قيمة األصول الوقفية.

جار  ملد  طويلة يدفع فيها احملتكر جلانب إن ضعف العائد االستثماري وتكبيل الوقف بعقود االحتكار )عقد إ

الوقف مبلغًا معجاًل يقارب قيمة األصل وحيدد مبلغًا آخر ضئياًل ُيستوىف سنواًي جلهة الوقف من احملتكر أو ممن 

ينتقل إليه هذا احلق( وال خيفى أن هذه العقود تقضي على اجلزء األكرب من عوائد الوقف مبرور الزمن خاصة يف 

 معدالت تضخم األسعار واخنفاض القيمة احلقيقية للنقود.     ظل ارتفاع 

 

  اثنيا  : طرق االستثمار اخلارجي

 

 عن طريق عقد املزارعة  - 2

 . 330من عقود استثمار األرض املوقوفة املزارعة،  عرفها احلنفية:  أبهنا عقد على الزرع ببعض ااخارج

 . 331أما املالكية:  فعرفوها أبهنا الشركة يف الزرع

 . 332وعرفها احلنابلة:  أبهنا دفع األرض إىل من يزرعها أو يعمل عليها والزرع بينهما 

                                                             

  330-  الكاساِن:  بدائع الصنائع، ج715/6  و  الزيلعي:  تبيني احلقائق،  ج018/5 و   تكملة الفتح :00/8 
  331-  الشرح الكبري: ج 0 / ص 010  ، القوانني الفقهية : ص 082 
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وخالصة التعاريف أن املزارعة عقد استثمار ألرض زراعية بني صاحب األرض أو املتويل إلدار  الوقف وآخر يعمل 

، وايلتايل سوف يولد هذا التعاقد يف استثمارها على أن يكون احملصول مشرتكاً بينهما ابحلصص اليت يتفقان عليها

 على األرض املوقوفة إيرادات وعوائد نستطيع من خالهلا احملافظة على األصل وسد احتياجات املوقوف عليهم .

 

 : مشروعية املزارعة

 

 انقسم الفقهاء يف مشروعية املزارعة إىل فريقني :

ذهب أيب حنيفة وزفر وقاال هي فاسد    وبعبار  الفريق األول وأدلته:  وهم القائلون بعدم اجلواز وهو م  - 7

 . 333أخرى املزارعة ابلثلث والربع يف رأيهما ابطلة 

كذلك مل جيز الشافعي املزارعة وإمنا جتوزعند الشافعية فقط للمساقا  للحاجة، فلو كان بني النخل بياض من 

اد العامل، وعسر إفراد النخل حيث األرض املسقية صحت املزارعة عليه مع املساقا  على النخل بشرط احت

 ابلسقي والبياض ابلزراعة النتفاع النخل بسقي األرض وتقليبها .

وبعبار  أدق أال يفصل العاقدان بني العقدين وإمنا يؤتى هبما على االتصال وأال يقدم املزارعة على املساقا  ألهنا 

 . 334اتبعة والتابع ال يقدم على متبوعه 

                                                                                                                                                                                             

  332-  املغين : ج 5 / ص 080  ، كشاف القناع : ج 0 / ص 500 
ملقدار فسدت اتفاقاً. وتقييدهم ابلثلث والربع ابعتبار العاد  يف ذلك ولتقرير حمل النزاع إذ لو مل يعني ا 8/00:لعناية هبامش تكملة الفتح ا -000

   0680/ ص  6، ج  8م ، ط 0225، دمشق ، دار الفكر ،  الفقه االسالمي وأدلته انظر الزحيلي ،وهبة:
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ر والشافعي رمحهم هللا على عدم مشروعية املزارعة: )أن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن أما دليل أيب حنيفة وزف

وهي املزارعة، وألن أجر املزارع والذي يكون مبا خترجه األرض إما معدوم فلعدم وجوده عند العقد  335املخابر ( 

وانعدام حمل العقد مفسد لعقد  أو جمهول جلهالة مقدار ما خترجه األرض وقد ال خترج شيئاً، وكل من اجلهالة

 اإلجار  .

، قال به الصاحبان أبو يوسف وحممد  336الفريق الثاِن وأدلته:  وهم القائلون ابجلواز وهو مذهب اجلمهور  -0

من احلنفية ومالك وامحد. قالوا أبن املزارعة جائز  بدليل أن النيب صلى هللا عليه وسلم عامل أهل خيرب بشطر ما 

، وألهنا عقد مشاركة بني املال والعمل فتجوز مثل املضاربة لدفع احلاجة فصاحب املال 337و زرع خيرج من مثر أ

 قد ال حيسن الزراعة والعامل يتقنها فيتحقق بتعاوهنما ااخري واإلنتاج واالستثمار.

فاملزارعة تعترب  والعمل والفتوى عند احلنفية على قول الصاحبني حلاجة الناس إليها ولتعاملهم هبا وهذا هو الراجح،

مشاركة يف الناتج بني صاحب األرض واملزارع بنسبة متفق عليها كالنصف والثلث للمزارع وتتميز عن الشركة أبن 

 . 338نصيب املالك فيها حصة من احملصول نفسه الناتج من األرض وليس من صايف األرابح 

 

 : ركن املزارعة وصفة العقد

                                                                                                                                                                                             

  009/ ص  7: ج املهذبو    000/ ص  0: ج  مغين احملتاج  -000 
 نصبسلم هنى عنه )عن جابر بن عبدهللا وأخرجه أيضاً عن ابن عمر : أن رافع بن خريج روى أن رسول هللا صلى هللا عليه و أخرجه مسلم  -050
النسائي وامحد (، وروى مسلم أيضاً عن اثبت بن الضحاك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن املزارعة ، وروى أبو داؤد و  782/ 0 لرايةا

(082 – 6/015نيل األوطاروالبخاري يف حديث رافع ابلنهي عن كراء األرض )    
  336- بدائع الصنائع:6 /716  و تبيني احلقائق: 5 /018  و غاية املنتهى: 0/ 750 و كشاف القناع : 0 / 501 

  337- رواية اجلماعة ) أمحد واألئمة الستة ( عن ابن عمر وروي أيضاً عن ابن عباس وجابر بن عبد هللا ، نيل األوطار: 52 /010 
  338- الزحيلي ،وهبة : الفقه االسالمي وأدلته ، مرجع سابق ، ج 6 / ص0685 
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ركن العقد عند احلنفية هو اإلجياب والقبول وهو أن يقول صاحب األرض للعامل دفعت إليك هذه األرض 

 . 339مزارعة بكذا فيقول العامل قبلت فإذا وجد مت العقد بينهما 

 .  340وقال احلنابلة: ال تفتقر املزارعة واملساقا  إىل القبول لفظاً بل يكفي الشروع ابلعمل قبوالً 

ملزارعة ففيها ثالثة: صاحب األرض، واملزارع، وحمل العقد املرتدد بني أن يكون منفعة األرض أو وأما أطراف ا

عمل العامل، وهي عند احلنفية عقد إجار  ابتداءاً، فإن كان البذر من العامل فاملعقود عليه منفعة األرض وإن  

 كان من صاحب األرض فاملعقود عليه منفعة العامل .

 .341عة فهي عند احلنفية مثل بقية الشركات عقد غري الزم أما صفة عقد املزار 

وقال املالكية: تلتزم ابلبذر وحنوه إبلقاء احلب على األرض لينبت أو بوضع الزريعة يف األرض كالبصل وحنوه، 

 .342واملعتمد عند املالكية أن شركات األموال تلزم ابلصيغة 

 .343وقال احلنابلة: املزارعة واملساقا  عقدان غري الزمني لكل طرف فسخهما ويبطل مبوت أحد املتعاقدين 

 

 

 

 : شرائط املزارعة

 : شرط املزارعة عند الصاحبني من احلنفية  -7
                                                             

  339- بدائع الصنائع : ج 6 / ص 716 
  340- كشاف القناع : ج 0 / ص 508 وما بعدها 

  341- تبيني احلقائق : ج 5 / ص 018 
  342- الشرح الصغري : ج 0 / ص 090  وما بعدها 

  343- غاية املنتهى : ج 0 / ص 750 
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ويف  يف املزارعة شرائط يف العاقد، ويف الزرع، واملزروع، ويف ااخارج من الزرع، 344اشرتط الصاحبان من احلنفية 

 األرض املزروعة، ويف مد  الزراعة .

 

 : شروط العاقد

 يشرتط شرطان عامان يف العقود :

أن يكون العاقد عاقاًل )مميزاً(: فال تصح مزارعة اجملنون والصيب غري املميز ألن العقل شرط أهلية التصرفات،  -أ

إلجار ، واشرتط الشافعية واحلنابلة البلوغ وأما البلوغ فليس بشرط عند احلنفية فتجوز مزارعة الصيب املأذون مثل ا

 لصحة املزارعة كغريها من العقود .

أال يكون مرتدًا يف رأي أيب حنيفة ألن تصرفات املرتد موقوفة عنده فال تصح للحال وال يشرتط هذا عند  -ب

 .345الصاحبني فتعترب مزارعة املرتد انفذ  للحال أما املرتد  فتصح مزارعتها ابتفاق احلنفية 

 

: أن يكون معلومًا أبن يبني ما يزرع ألن حال املزروع خيتلف ابختالف الزرع ابلزايد  والنقصان فرب شرط الزرع

 زرع يزيد يف األرض وآخر ينقصها .

 

 

 : أن يكون قاباًل لعمل الزراعة وهو أن يؤثر فيه العمل ابلزايد . شروط املزروع

                                                             

  344- بدائع الصنائع : ج 6 / ص 716 – 782 ، وتكملة الفتح مع العناية : ج 8 / ص 00 ومابعدها ، والدر املختار : ج 5 / ص 790 
  345- بدائع الصنائع : ج 6 / ص 711 – 782 
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 : 346شروط ااخارج الناتج من الزرع: ُتشرتط شروط إذا مل تتحقق فسد العقد وهي 

أن يكون معلوماً يف العقد ألنه مبثابة األجر  وجهالتها تفسد اإلجار . والعلم يتحقق مبعرفة التقدير كالنصف   -7

 والربع وألن ترك التقدير يؤدي إىل اجلهالة املفضية إىل النزاع .

 كاً بني العاقدين فلو شرط ختصصه أبحدمها فسد العقد.أن يكون مشرت   -0

أن يكون الناتج جزءاً مشاعاً بني العاقدين فلو شرط ألحدمها مقدار معلوم مثل أربعة أمداد أو بقدر البذر مل  -0

يصح العقد جلواز أال ينتج إال ذلك القدر، وال يصح أيضًا اشرتاط كون الناتج على السواقي إلحدمها الحتمال 

ال ينبت الزرع إال يف ذلك املوضع، وال يصح أيضاً اشرتاط كون التنب ألحدمها ولآلخر احلب ألن الزرع قد تصيبه أ

 آفة فال يكون احلب وال خيرج إال التنب .

 تساوي العاقدين يف قسمة الناتج . 347واشرتط املالكية 

 فهم أجازوا تفاوت العاقدين يف ااخارج الناتج كما عند احلنفية . 349واحلنابلة  348أما الشافعية 

 

 :  350:  يشرتط يف األرض املزروعة التايل شروط األرض املزروعة

أن تكون صاحلة للزراعة فلو كانت سبخة أو نز  ال جيوز العقد ألن املزارعة عقد استئجار ببعض الناتج  -7

 ز مزارعتها .والسبخة والنز  ال جتوز إجارهتا فال جتو 

                                                             

  346- بدائع الصنائع : مرجع سابق ، تكملة الفتح مع العناية : ج 8 / ص 00 وما بعدها ، الدر املختار : ج 5 / ص 790 
  347- تبيني احلقائق : ج 5 / ص 019 ، الشرح الصغري : ج 0 / ص 090 

  348- مغين احملتاج : ج 0 / ص 005 
  349- غاية املنتهى : ج 0 / ص750 

  350- الدر املختار : ج 5 / ص795 ، بدائع الصنائع : ج 6 / ص 780 ، تكملة الفتح مع العناية : ج 8 / ص 01 
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 أن تكون معلومة فإن كانت جمهولة ال تصح املزارعة ألهنا تؤدي إىل املنازعة . -0

التخلية بني األرض والعامل فتسلم إىل العامل ُمال : وهو أن يوجد من صاحب األرض التخلية بني األرض  -0

 النعدام التخلية . وبني العامل، فلو شرط العمل على رب األرض أو عليهما معاً ال تصح املزارعة

 

 : شرط مدة املزارعة

أن تكون املد  معلومة فال تصح املزارعة إال بعد بيان املد  ألهنا استئجار ببعض الناتج وال تصح اإلجار  مع 

 . 351جهالة املد . واملفىت به عند احلنفية أن املزارعة تصح بال بيان مد  وتقع على أول زرع واحد 

 

 : ملالكيةشروط املزارعة عند ا  -1

 : 352اشرتط املالكية ثالثة شروط للمزارعة 

األول: اشرتط املالكية لصحة املزارعة أن يكون البذر من صاحب األرض والعامل معاً، فلو كان البذر من أحدمها 

 واألرض لآلخر فسدت املزارعة مبا خيرج منها .

قابل أجر األرض مساٍو غري بذر مثل عمل الثاِن: تكافؤ الشريكني أو تساويهما فيما خيرجان أو يقدمان أبن ي

حيوان وحنوه، وعلى قدر الربح الواقع بينهما كأن تكون أجر  األرض مئة وما يقابلها من تقدمي حيوان وعمل 

 سوى البذر مئة والربح بينهما مناصفة فتصح وإال فسدت .

                                                             

    351- الدر املختار : ج 5 / ص 7    
                    082: ص القوانني الفقهية وما بعدها ،  090/ 0: ج  الشرح الصغريوما بعدها ،  010/ ص 0: ج  الشرح الكبري - 050
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تلف بذر أحدمها عن اآلخر كأن أخرج الثالث: متاثل البذرين املقدمني من كليهما نوعاً مثل قمح أو شعري فإن اخ

أحدمها من البذر غري ما أخرجه اآلخر فسدت املزارعة ولكل ما أنبته بذر . أما اإلمام مالك فإنه ال يشرتط خلط 

البذرين حقيقة وال حكماً بل إذا أخرج كل منهما ببذره وكان بذر كل منهما مستقاًل عن اآلخر فالشركة صحيحة 

 . 

 :  ةشروط الشافعي   -0

أما الشافعية فلم يشرتطوا يف املزارعة اليت تصح تبعًا للمساقا  أن يتساوى العاقدان يف اجلزء املشروط من الثمر 

والزرع فيصح للعامل نصف الثمر وربع الزرع مثاًل، وكذلك قالوا مبنع كراء األرض مبا خيرج منها إذا كان املشروط 

 . 353ي عمل األرض مبا خيرج منها والبذر من املالك من خصوص بقعة معينة، وقالوا إن املزارعة ه

 

 : شروط املزارعة عند احلنابلة   -4

أجاز احلنابلة املزارعة ببعض ما خيرج من األرض ومل يشرتطوا تساوي العاقدين يف الناتج، واشرتطوا يف ظاهر 

املذهب كون البذر من املالك رب األرض، واشرتطوا بيان نصيب كل واحد من العاقدين فإن جهل النصيب 

معاقد  على عمل فلم جتز على غري معلوم فسدت املزارعة، واشرتطوا أيضًا معرفة جنس البذر وقدره ألن املزارعة 

 .354مثل اجلنس والقدر مثل اإلجار  

 

 

 
                                                             

  353- مغين احملتاج : ج0 / ص 000 – 005 
  354- املغين : ج 5 / ص 080 ، 088 ، 090 و  كشاف القناع : ج 0 / ص 500 
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 : أحوال املزارعة

 : 355للمزارعة عند الصاحبني أربعة أحوال تصح يف ثالثة وتبطل يف واحد 

 األوىل: أن تكون األرض والبذر من واحد والعمل واحليوان وساطة الزراعة من اآلخر، جتوز املزارعة .

 أن تكون األرض لواحد واحليوان والبذر والعمل لواحد، جازت املزارعة .الثانية: 

 الثالثة: أن تكون األرض واحليوان والبذر لواحد والعمل لواحد جازت أيضاً .

 الرابعة: إذا كانت األرض واحليوان لواحد والبذر والعمل آلخر فهي فاسد  يف ظاهر الرواية .

 

 : انتهاء املزارعة وحاالت فسخها

 

قد تنتهي املزارعة بتحقق املقصود منها وقد تنتهي إبهنائها قبل حتقق املقصود منها وذلك يف األحوال التالية عند 

 احلنفية :

: تنتهي املزارعة ابنقضاء مد  العقد فإذا انقضت املد  فقد انتهى العقد وهو معىن انقضاء مدة املزارعة  -2

 .356انفساخ العقد 

لزرع وقسم املتعاقدان الناتج حسب االتفاق مل حيدث إشكال وينتهي العقد حينئذ، أما فإذا انتهت املد  وأدرك ا

إذا انتهت املد  ومل يدرك الزرع بعد استمر املزارع يف عمله حىت يدرك الزرع ويستحصد رعاية ملصلحة اجلانبني 

ض إىل أن يستحصد الزرع بقدر االمكان كما يف اإلجار . وعلى العامل يف هذه احلالة أجر مثل نصيبه من األر 
                                                             

  355- البدائع :ج6 / 719 ومابعدها و تكملة الفتح :ج8 /05 ومابعدها، تبيني احلقائق:087/5، اللباب شرح الكتاب:009/0  
  356- بدائع الصنائع : ج6/ ص780 و اللباب :ج0/ ص000 و الدر املختار ورد احملتار : ج5/ ص791 
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ألنه استوىف منفعة بعض األرض . وتكون نفقة الزرع ومؤنة احلفظ وكري األهنار على املتعاقدين مبقدار حصصهما 

النتهاء العقد ابنتهاء املد  وكانت هذه األمور على العامل أثناء بقاء مد  العقد، فإذا انتهى العقد وجبت هذه 

 مشرتك بينهما .النفقات عليهما ألن الزرع مال 

، كما تنفسخ اإلجار  به سواء 357: تنتهي املزارعة أو تنفسخ مبوت أحد املتعاقدينموت أحد العاقدين  -1

حدث املوت قبل الزراعة أم بعدها وسواء أدرك الزرع أم ال وهذا رأي احلنفية واحلنابلة، وقال الشافعية واملالكية ال 

اقدين،  لكن لو مات رب األرض والزرع مل يدرك فإن العامل أو وارثه تنقضي املزارعة كاإلجار  مبوت أحد املتع

يظل ملزمًا ابلعمل، ألن العقد يوجب على العامل عماًل حيتاج إليه الزرع إىل انتهاء أو نضوج الزرع ويبقى العقد  

 .358كما تقدم للضرور  استحساانً النتهاء الزرع إذا مات أحد العاقدين 

ذا حدث فسخ العقد قبل اللزوم انتهت املزارعة ومن املقرر عند احلنفية أن امللتزم : إفسخ العقد ابلعذر  -5

ابلبذر ال يلتزم ابملزارعة مبجرد العقد وعند املالكية ال تلزم املزارعة إال بشروط العامل يف العمل فما مل يشرع يف 

 عمل املزارعة له فسخ العقد .

لعذر من األعذار سواء من قبل صاحب األرض أم من قبل العامل  وجيوز عند احلنفية فسخ املزارعة بعد لزومها

 : 359ومن األعذار ما أييت 

حلوق دين فادح لصاحب األرض فيحتاج إىل بيع األرض اليت مت االتفاق على مزارعتها وال مال له سواها   -7

نه ال ميكن املضي يف فيجوز بيعها بسبب هذا الدين الفادح ويفسخ العقد هبذا العذر كما يف عقد اإلجار  أل

 العقد إال بضرر يلحقه فال يلزمه حتمل الضرر فيبيع القاضي األرض بدين صاحبها أواًل مث يفسخ املزارعة . 

                                                             

  357- البدائع :6 /780 وما بعدها، تبيني احلقائق:080/5، املغين والشرح الكبري :568/5 – 510  
  358- بدائع الصنائع : ج 6 / ص780 وما بعدها ، تكملة الفتح : ج 8 / ص 00 

  359 - البدائع :780/6 وما بعدها،  تكملة الفتح والعناية :00/8،  تبيني احلقائق:080/5 ، الكتاب مع اللباب :000/0 
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هذا إن كان الفسخ قبل املزارعة، أما إذا كان بعدها فإن مل ميكن الفسخ أبن كان الزرع مل يدرك ومل يبلغ مبلغ 

يفسخ إىل أن يدرك الزرع ألن يف البيع إبطال حق العامل ويف االنتظار إىل  احلصاد وال تباع األرض يف الدين وال

 وقت إدراك الزرع أتخري حق صاحب الدين فيؤخر البيع رعاية ملصلحة اجلانبني ألنه طريق األوىل . 

يف  طروء أعذار للمزارع مثل املرض ألنه معجز عن العمل، والسفر ألنه حيتاج اليه،  كذلك التطوع للجهاد  -0

 سبيل هللا كما يف اإلجار  .

 

وقد عرف القانون املدِن العراقي املزارعة أبهنا عقد على الزرع بني صاحب األرض واملزارع فيقسم احلاصل بينهما 

 .360ابحلصص اليت يتفقان عليها وقت  العقد

 لزراعية الوقفية.وما جاء يف عقد املزارعة وأحكامه ينطبق على مجيع األراضي الزراعية مبا فيها األراضي ا

 أحكامه يف املواد التالية :      وقد نظمت 

تعيني حصة املزارع جزءًا شائعًا من احملصول وجيوز االتفاق على  يشرتط حني العقد من القانون: 826املاد  

 احتساب البذر والضرائب من أصل احملصول وقسمة الباقي.

الزراعة كانت املد  دور  زراعية سنوية. وهذا يساير الرأي املفىت به إذا مل حتدد مد    -7من القانون:  821املاد  

 عند احلنفية.

واإلجيار ابملزارعة تدخل فيه األدوات الزراعية واملواشي اليت ُتستخدم يف الزراعة واملوجود  يف األرض وقت   -0

 التعاقد إذا كانت مملوكة لصاحب األرض ما مل يُتفق على غري ذلك. 

                                                             

  360- ماد  825 من القانون املدين العراقي  
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من القانون:  لصاحب األرض والية التوجيه يف استغالهلا، وله الرقابة على اعمال الزراعة، وسلطته يف  828املاد  

 ذلك حيددها القانون أو االتفاق أو العرف.

مصروفات األعمال الزراعية وصيانة الزرع ومجع احملصول واحملافظة عليه وإصالح   -7من القانون:  829املاد  

 فيفة للمباِن الزراعية كل هذا يكون على املزارع.األدوات والرتميمات الط

وعلى صاحب األرض الرتميمات غري الطفيفة للمباِن الزراعية والتحسينات الالزمة لألرض، ويتحمل  -0

  .صاحب األرض واملزارع كل بنسبة حصته يف الغلة ما يلزم من نفقات للبذور والتسميد ومقاومة األمراض الطفيفة

 يوجد قانون أو اتفاق أو عرف يقضي بغري ذلك. كل ذلك ما مل   -0

وُيالحظ من بنود العقد مراعا  االعتبار الشخصي للمزارع، أي أن املشرع ال يضفي على  املتعاقد صفة املزارع إالّ 

إذا كان عمله وجهده منصبني بصور  مباشر  على األرض املتعاَقد عليها، فنالحظ أن البنود الوارد  تشدد على 

  زارع الذي تتوافر فيه صفات شخصية معينة ضرورية لنجاح االستثمار الزراعي.صفة امل

من القانون:  ال جيوز يف املزارعة أن يؤجر املزارع األرض إىل غريه أو أن يتنازل عن اإلجيار ألحد إال  872املاد  

 ابلتعويض. برضاء صاحب األرض فإذا أخل بذلك جاز لصاحب األرض أن يفسخ العقد أو يطالب املزارع

وهذا يعين منع املزارع من أن يتخذ شريكاً له يف الباطن أو أن يتعاقد مع مزارع آخر، حىت ولو مل يوجد شرط مانع 

فهذا الشرط مفهوم يف طبيعة املزارعة، وهنا ُيالحظ فيها شخصية املزارع فإذا أخّل هبذا الشرط املانع فله أي 

 ابلتعويض.صاحب األرض أن يسرتجع األرض وأن يُطالب 
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من القانون:  إذا تعذر على املزارع أن يزرع األرض ملرض أو ألي سبب آخر ومل يكن مستطاعًا أن  877املاد  

حيل حمله غريه من أفراد عائلته أو إذا أصبحت عائلته يف حال ال يتيسر معها استغالل األرض استغالاًل مرضياً  

 كان لصاحب األرض أو للمزارع أن يطلب فسخ العقد.

وهنا يتبني أن استثمار األرض يكون من املزارع ابلذات أو مع أفراد عائلته مما يؤكد أمهية االعتبار الشخصي 

 للمزارع يف عقد املزارعة.

 

ال تنفسخ املزارعة مبوت صاحب األرض وال مبوت املزارع. وهذا يتفق مع ما ذهب   -7من القانون:  870املاد  

 إليه املالكية والشافعية .

ومع ذلك إذا مات املزارع جاز لورثته أن يطلبوا فسخ العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت   -0

 أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مقدرهتم .

من القانون:  إذا فسخ العقد والزرع بقل خيري صاحب األرض بني أن يقسم الزرع عينًا على الشرط  870املاد  

طي الورثة قيمة نصيب مورثهم من الزرع، وبني أن ينفق على الزرع حىت ينضج فريجع مبا املتفق عليه، وبني أن يع

 أنفقه يف حصة املزارع .

من القانون:  إذا انقضت املد  قبل ادراك الزرع يبقى الزرع إىل ادراكه ويلزم املزارع أجر ما فيه نصيبه  870املاد  

 من األرض. وهذا يساير رأي احلنفية. 

من القانون:  إذا فسخت املزارعة أو وقعت ابطلة يكون احملصول كله لصاحب البذر وللطرف اآلخر  875املاد  

 أجر املثل.
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أما عن واقع األوقاف الزراعية يف العراق اليوم مع تنامي ظاهر  إمهال أراضي الوقف الزراعي حبيث صارت عبئاً 

جاً، وال خيفى أمهية الزراعة ودورها احليوي على جهة الوقف فأصبح هذا الوقف مستهلكًا بدل أن يكون منت

الرئيسي يف حيا  األفراد واجملتمعات، ولكي ندرك حجم ااخسار  اليت تتعرض هلا أموال الوقف هبذا الوضع احلايل 

حيث أن مساحات شاسعة من هذه األراضي غري مستغلة متاماً وتعاِن إمهااًل واضحاً تغلب على أجزاء كبري  منها 

زايد  منو األعشاب والنبااتت الغريبة واألشواك واألدغال مع بقائها بدون تنمية حقيقية إذ يقتصر إنتاج امللوحة  و 

بعضها حاليًا على جمموعة من التمور والفواكه والثمار األخرى اليت ال يسد ريعها يف أحسن حاالت إنتاجها 

هلذا الواقع املؤمل هو وجود عقبات إدارية مصاريف النقل والتخزين والتسويق وأجور العاملني والسبب احلقيقي 

روتينية مرتبطة جبوانب شرعية. جدير ابلذكر أن هذه األراضي الوقفية قد اُوقفت منذ زمن الدولة العثمانية وما 

سبقها وبعضها قد امتدت وقفياهتا لقرون. إن طبيعة استثمار هذه األراضي تتمثل بعرضها لإلجار  ابملزاد العلين  

. وحبكم الطبيعة القبلية لساكين هذه املناطق الزراعية الوقفية فإنه حتتم عليهم 361عوام قابلة للتجديدكل ثالثة أ

احملافظة على أرض الوقف وكأهنا ملكهم الصرف األمر الذي صاحبه بعض النزعات العصبية ااخاطئة من أجل أن 

ض ابعتبارها وقفًا هلل تعاىل ولو قاموا بتنمية ال يرسو املزاد على غريهم دون التفكري اجلّدي ابستغالل وتنمية األر 

واستغالل حقيقي  هلذه األراضي ملا انتهت إىل هذه احلالة ولكن املشكلة يف الفهم القاصر هلؤالء بتصورهم أن 

هذه األراضي هي جزء من الرتكة اليت آلت إليهم وجيب احملافظة عليها أبي وجه من الوجوه وعدم التفريط هبا أو 

ا من قِّبل الغري. ابإلضافة إىل انتقال بعض األراضي املوقوفة منها وقفاً ذرايً )أهلياً( إىل جمموعة كبري  من املساس هب

أبناء وأحفاد املوقوف عليم جياًل عن جيل حبيث أصبحت عبار  عن بضعة أمتار يصعب استغالهلا زراعياً. كذلك 

ألبنية واحملالت التجارية بدون ترخيص شرعي أو قانوِن على قيام مستأجري األراضي الزراعية الوقفية ببناء وإنشاء ا

                                                             

  361- د. ابراهيم العبيدي : استبدال الوقف الزراعي املعطل ابلوقف التعليمي الصحي ، األمانة العامة لألوقاف ، الكويت ، 0270م ، ص756 
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أراضي الوقف. وهناك مشكلة ااخالفات القبلية والنزاعات العشائرية على بعض هذه األراضي فبقيت مساحات 

شاسعة من هذه األراضي ال يستطيع أحد االقرتاب منها بسبب هذه ااخالفات والنزاعات. مث إن َسْن احلكومة 

جار  الطويلة وملد  مخسة وعشرين عامًا الذي أعطى للمستأجر احلق إبنشاء أبنية وأحواض أمساك قانون اإل

وحقول دواجن على أن تؤول مجيع هذه املنشآت فيما بعد للوقف مل يتم االلتزام به ما ترك أثراً سلبياً كبرياً. يضاف 

إذ مل يتم االستبدال على األساس الذي  إىل ذلك أن تطبيق قانون استبدال الوقف مت بشكل عشوائي وغري دقيق

اشرتطه الفقهاء وإمنا مت عن طريق البيع النقدي. أما ابلنسبة للموقع املتميز لكثري من هذه األراضي الزراعية الوقفية 

ووقوعها على هنر دجلة جعلها لقمة سائغة لبعض األطماع الشخصية وأسُتغلت أسوأ استغالل من قبل املتنفذين 

ضي الوقف إىل أماكن للراحة والرتفيه الذي يتناقض مع شروط الواقف ومن جهة أخرى يعطل الدور فتحولت أرا

ر  مرفقة بدراسة اجلدوى االقتصادية أو الرؤية  التنموي للوقف. وكذلك عدم وجود خطط زراعية من اجلهة املؤجِّ

. 362أثَّر سلباً على االنتاج والدور املناط به التنموية لزراعة أنواع احملاصيل وإمنا تُرك األمر للمستأجر واجتهاداته ما

ابإلضافة إىل أن طبيعة ملكية الوقف كان سببًا يف عدم االهتمام من بعض مستأجري أراضي الوقف من حيث 

االعتناء ابألرض واتباع املنهج العلمي الصحيح يف طرق السقي والرش وغريها من العمليات الزراعية واستخدام 

والرخام وغريها من أجل جتميل املوقع يف حني أن مثل هذه املواد تؤثر سلبًا على طبيعة  بعض املواد كالصخور

االستغالل الزراعي. وبسبب اخنفاض مناسيب مياه هنر دجلة عمومًا واليت يقع الكثري من هذه األراضي الوقفية 

اور  هلا للحصص املائية فقد تعرضت بعضها إىل اجلفاف وقصور يف السقي فضاًل عن جتاوز مسؤويل األراضي اجمل

 املقرر  كل ذلك أثّر سلباً على أراضي الوقف.

هذا ابختصار واقع األراضي الزراعية الوقفية ومثلها واقع البساتني وما يرتبط هبا من عقود املساقا ، وكذلك يف 

قطعة( 7280غ عددها )قسم من األراضي الزراعية اإلدار  فيه ضعيفة جدًا وأن األراضي الزراعية غري املستثمر  بل

                                                             

  362-  مرجع سابق ، ص 751
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بستاانً(،  902بستاانً( من أصل ) 000قطعة(، أما البساتني غري املستثمر  فقد بلغ عددها )0260من أصل )

ابألضافة إىل بعض املمارسات اليت ال تنسجم مع واقع اآلوقاف وخدمة االستثمار هلا واليت تُ ّتبع من قِّبل بعض 

 اجلهات احلكومية .

لألمالك واألعيان الوقفية يف العراق هكذا حىت احتالل بغداد من قِّبل الوالايت املتحد  واستمر حال االستثمار 

 م. 9/0/0220األمريكية وسقوط النظام احلاكم يف 

واجلداول التالية ُتظهر االحصائيات بعدد األراضي الزراعية والبساتني املستثمر  وغري املستثمر  كذلك احصائية 

ة واحصائية عن األمالك املوقوفة يف أحناء العراق موزعة حسب الصنف مع اإلشار  للمسقفات والعرصات املوقوف

إىل عدم احصاء األراضي الزراعية والبساتني يف حمافظة بغداد كذلك جداول تبني األوقاف املضبوطة واألوقاف 

لحقة موزعة حسب اجلنس يف عموم العراق.   
ُ
 امل

 

 عن طريق عقد املساقاة  - 1 

 لغة: مفاعلة من السقي،  وشرعاً: هي معاقد  دفع األشجار إىل من يعمل فيها على أن الثمر  بينهما .املساقا  

 وبتعريف آخر: هي دفع الشجر إىل من يصلحه جبزء معلوم من مثره . 

 .363هلما  ه ابلسقي والرتبية على أن الثمر عرفها الشافعية: أن يعامل غريه على خنل أو شجر عنب فقط ليتعهد و

هذه الطريقة من االستثمار خاصة ابلبساتني واألرض اليت فيها األشجار املثمر  حيث تتفق اإلدار  أو الناظر مع و 

طرف آخر ليقوم برعايتها وسقيها على أن يكون الثمر بينهما حسب االتفاق وال ختتلف املساقا  يف ابب الوقف 

 عنها يف غريه .
                                                             

  363- تبيني احلقائق :080/5، بدائع الصنائع :785/6، القوانني الفقهية :ص019 ،مغين احملتاج :000/0 ،كشف القناع :508/0 
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 : مشروعيتها

املزارعة حكمًا وخالفًا وشروطًا ممكنة فيها فال جتوز عند أيب حنيفة وزفر فاملساقا  جبزء  املساقا  عند احلنفية مثل

من كانت له "ي عنه، قال صلى هللا عليه وسلم: من الثمر ابطلة عندمها، ألهنا استئجار ببعض ااخارج وهو منه

 .364 ني"رها بثلث وال بربع وال بطعام معأرض فليزرعها وال يك

وقال الصاحبان ومجهور العلماء الشافعي ومالك وأمحد جتوز املساقا  بشروط استدالاًل مبعاملة النيب صلى هللا عليه 

وسلم أهل خيرب بشطر ما خيرج من مثر أو زرع، وحلاجة الناس إليها ألن مالك األشجار قد ال حيسن تعهدها أو 

 حتاج األول للعامل وحيتاج العامل للعمل. ال يتفرغ هلا ومن حيسن ويتفرغ قد ال ميلك األشجار في

والفتوى عند احلنفية على قول الصاحبني لعمل النيب صلى هللا عليه وسلم   وأزواجه وااخلفاء الراشدين وأهل  

، قال ابن جزي املالكي: وهي جائز  مستثنا  من أصلني ممنوعني 365املدينة وإمجاع الصحابة على إابحة املساقا  

 .366جملهولة، وبيع ما مل خيلق ومها اإلجار  ا

 : ركن املساقاة

                                                             

  364- رواه  ابو  داود ، كتاب املزارعة ، ابب كراء األرض ،رواه ابو داود إبسناد صحيح عن ابن املسيب عن رافع ، رواه مرفوعاً 
  365- املغين :5 /080 ، تكملة الفتح : 8 / 05 وما بعدها ، مغين احملتاج : 0 /000 وما بعدها 

  366- القوانني الفقهية : ص 019 ، وبداية اجملتهد : 0 / 000 
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ركن املساقا  عند احلنفية هو اإلجياب والقبول مثل املزارعة، اإلجياب من صاحب الشجر والقبول من املزارع 

واملعقود عليه هو عمل املزارع بدون تردد خبالف املزارعة، وتلزم عند املالكية ابللفظ ال ابلعمل، وذكر احلنابلة أهنا 

 املزارعة ال تفتقر إىل القبول لفظاً بل يكفي الشروع يف العمل قبواًل . مثل

 

وقال الشافعية: يشرتط فيها القبول لفظًا دون تفصيل األعمال، وحيمل املطلق يف كل انحية على العرف 

 . 367الغالب

العقد دون اآلخر ما مل وهي عند اجلمهور غري احلنابلة من العقود الالزمة فليس ألحد العاقدين فسخ املساقا  بعد 

 .  368يرتاضيا

 

 : مورد املساقاة

موردها عند احلنفية: الشجر املثمر فتصح املساقا  يف النخل والشجر والكرم والربسيم وأصول الباذجنان ألن اجلواز 

للحاجة وهي تعم اجلميع، وأجاز متأخروا احلنفية املعاملة على الشجر غري املثمر كالصفصاف، والشجر املتخذ 

 .369للحطب الحتياجه إىل السقي واحلفظ فلو مل حيتج ال جتوز املساقا  

 أما عند املالكية: فتكون على الزروع مثل احلمص والفاصوليا وعلى األشجار      

 املثمر  ذات األصول الثابتة مثل كرم العنب والنخيل والتفاح والرمان وحنوها بشرطني :

                                                             

  367- بدائع الصنائع:785/6 ،بداية اجملتهد:001/7 ، الشرح الصغري:0/ 170 ، مغين احملتاج:008/0 ، كشف القناع:508/0 
  368- تبيني احلقائق : 5 / 080 ، الشرح الصغري وحاشية الصاوي عليه: 170/0 ، مغين احملتاج :0 /008 

  369- بدائع الصنائع:786/6، تكملة الفتح:01/8 ، الدر املختار:022/5 وما بعدها،تبيني احلقائق:080/5 ،اللباب:000/0 
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 صالح الثمر  وجواز بيعها .أحدمها: أن تعقد املساقا  قبل بدو 

الثاِن: أن تعقد إىل أجل معلوم ولو لسنني وتكره فيما طال من السنني، ألهنا إن طالت سوف تتغري األصول 

 .370عاد  حبسب اختالف األشجار واألمكنة ملا يف ذلك من الضرر 

 

 .371 املثمر مثل الصفصاف وهي عند احلنابلة: ترد على األشجار املثمر  املأكولة فقط  فال تصح يف الشجر غري

وقال الشافعية يف املذهب اجلديد: مورد املساقا  النخل والعنب فقط، أما النخل فلخرب الصحيحني السابق: أنه 

صلى هللا عليه وسلم عامل أهل خيرب، والعنب مثل النخل ألنه يف معناه جبامع وجوب الزكا  فيهما، وجوزها 

 . 372ألشجار املثمر  الشافعي يف املذهب القدمي يف سائر ا

 

 

 : شروط املساقاة عند احلنفية

 :373الشروط اليت يشرتط توفرها يف املساقا  ميكن توضيحها فيما يلي 

أهلية العاقدين: أن يكوان عاقل فال جيوز عقد من ال يعقل وهو غري املميز، أما البلوغ فليس بشرط عند   -7

 احلنفية .

 فيه مثر ،  وأن يكون حمل العمل وهو الشجر معلوماً . حمل العقد: أن يكون من الشجر الذي  -0

                                                             

  370- القوانني الفقهية: ص 019، الشرح الصغري : 0 /170 – 178 ، بداية اجملتهد : 0 /000 – 006 
  371- كشف القناع : 0 /500 

  372- مغين احملتاج : 0 /000 ، املهذب : 7 / 092 
  373- بدائع الصنائع : 6 / 785 وما بعدها ، تكملة الفتح : 8 / 01 ، تبيني احلقائق : 5 / 080 
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التسليم إىل العامل وهو التخلية بني العامل وبني الشجر املعقود عليه، فلو  شرط العمل على العاقدين   -0

 فسدت املساقا  لعدم التخلية .

معلوم القدر، فلو شرط أن أن يكون الناتج شركة بني االثنني وأن تكون حصة كل واحد منهما جزءاً مشاعاً   -0

 يكون الناتج ألحدمها فسدت املساقا  ولو شرط جزء معني أو جهل املقدار فسدت .

 

وال يشرتط عند احلنفية بيان مد  املساقا  استحساانً عماًل ابملتعارف املتعامل به، وتقع املساقا  على أول مثر خيرج 

  على اجلز  األوىل، فإن مل خيرج يف تلك السنة مثر  فسدت يف أول السنة ويف الربسيم عند احلنفية تقع املساقا

 املساقا . 

ولو ذكرت مد  ال خترج فيها الثمر  عاد  فسدت املساقا  لفوات املقصود منها وهي الشركة يف الثمار، أما إذا مل 

 تثمر الشجر  يف املد  املتفق عليها فال شيء ألحد العاقدين على صاحبه ويبقى العقد صحيحاً .

وإذا ذكرت مد  حيتمل فيها بلوغ لثمر  وعدمه صح العقد لعدم التيقن بفوات املقصود، فلو ظهرت الثمر  يف 

الوقت املتفق عليه قسمت حبسب الشرط املتفق عليه يف العقد وإن مل تظهر فسدت املساقا  وللعامل أجر املثل 

 لفساد العقد ألنه تبني ااخطأ يف املد  املسما  .

 

 : املساقاة عند اجلمهورأركان 

 :374ذكر الشافعية ومثلهم احلنابلة واملالكية للمساقا  أركاانً مخسة وهي 

                                                             

  374- مغين احملتاج :000/0 – 008 ،  كشف القناع :500/0 -509، غاية املنتهى :780/0 -785 
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الركن األول )العاقدان(: فيصح من جاز التصرف لنفسه عاقل ابلغ ألن املساقا  عقد معاملة على مال فيطلب 

لعقد ابلوالية عليهم عند املصلحة لالحتياج منها األهلية مثل البيع، وميارس الويل عن الصيب واجملنون والسفيه هذا ا

 إليه .

الركن الثاِن )مورد املساقا (: أي ما ترد صيغة عقد املساقا  عليه وهو عند الشافعية النخل والعنب، وعند احلنابلة 

 ما له مثر مأكول من الشجر املغروس املعلوم ابملشاهد  ملن يعمل عليه .

 

ختصيص الثمر ابلعاقدين )الناظر والعامل( ويشرتط اشرتاكهما فيه وال جيوز  الركن الثالث )الثمار(: يشرتط فيه

 شرط بعضه لغريمها ويشرتط العلم ابحلصص اجلزئية .

 واألظهر عند الشافعية واحلنابلة صحة املساقا  بعد ظهور الثمر لكن قبل بدو الصالح .

أي التخلية والتسليم للعامل ليتمكن العامل من  الركن الرابع )العمل(: يشرتط فيه انفراد العامل ابلعمل وابليد

العمل مىت شاء، فلو شرط عمل الناظر مع العامل أو كون البستان بيد الناظر أو يدمها معًا مل يصح العقد 

وفسدت املساقا ، وُيشرتط أال ُيشرتط على العامل ما ليس من جنس أعمال املساقا  اليت اعتادها الناس مثل 

ن َشَرَطُه مل يصح العقد وُيشرتط أيضًا عند الشافعية معرفة العمل بتقدير املد  كسنة أو أكثر فال حفر بئر مثاًل فإ

تصح على مد  مطلقة أو مؤبد  وال مد  ال يثمر فيها الشجر غالبًا ألن املساقا  عندهم عقد الزم فيطلب فيها 

 حتديد املد  كاإلجار  .

ساقا  ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم مل حيدد مد  ألهل خيرب، واحلنابلة ال يُطلب عندهم حتديد مد  يف امل

وأختار ابن قدامة احلنبلي أن املساقا  عقد الزم فوجب تقديره مبد  مثل اإلجار ، وال يقدر أكثر املد  أما أقل املد  

 فيتفقان عليها حبيث تكون ما تكمل الثمر  فيها .
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ا النخل بثلث أو ربع مثرته أو سلمته إليك لتتعهده، فلو ساقاه الركن ااخامس )الصيغة(: مثل ساقيتك على هذ

عند الشافعية بلفظ اإلجار  مل يصح يف األصح، وتصح عند احلنابلة بلفظ املساقا  واملعاملة واملفاحلة وبلفظ 

ح اإلجار  أي إبجار  أرض جبزء شائع معلوم مما خيرج فيها، ألن القصد املعىن فإذا أتى أبي لفظ دل عليه ص

 العقد مثل البيع.

واشرتط الشافعية القبول لفظًا من الناطق للزومها وتصح إبشار  األخرس املفهمة وال ُيشرتط عندهم كتابة 

التفاصيل يف العقد وحُيمل املطلق على العرف الغالب يف العمل، أما احلنابلة فعندهم ال تفتقر املساقا  إىل القبول 

 واًل كالوكالة.لفظاً بل يكفي الشروع يف العمل قب

 

 : انتهاء املساقاة

تنقضي املساقا  عند احلنفية أبحد أمور ثالثة: املد  املتفق عليها أو موت أحد املتعاقدين أو فسخ العقد إما 

 .375ابإلقالة صراحة أو ابألعذار كما تفسخ اإلجار  

ت املساقا  استحسااًن لوقت : إذا انقضت مد  املساقا  ومل ينضج الثمر أبن كان فجاً، بقيانقضاء املدة  -2

النضوج وختري العامل إن شاء ترك وإن شاء عمل كما يف املزارعة ولكن بدون أجر أي ال جيب على العامل أن 

يدفع للمالك أجر حصته إىل أن يدرك الثمر ألن الشجر ال جيوز استئجاره، ويكون العمل كله يف املساقا  على 

 وإن أىب العامل خري الناظر بني أمور ثالثة :  العامل، ويف املزارعة على العاقدين،

إما أن يقتسم الثمر على حسب الشرط، وإما أن يُعطى العامل قيمة نصيبه من الثمر، وإما أن ينفق على الثمر 

 حىت ينضج مث يرجع ابلنفقة بقدر حصة العامل من الثمر .

                                                             

  375- بدائع الصنائع :788/6 ، تكملة الفتح :08/8، تبيني احلقائق :068/5، الدر املختار :020/5، اللباب :000/0 
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حىت يدرك وإن كره صاحب الشجر رعاية  :  فإذا مات العامل كان لورثته تعهد الثمرموت أحد العاقدين  -1

ملصلحة اجلانبني، وإن مات املتويل استمر العامل بعمله كما كان وإن كره املستفيدون، وإن مات العاقدان كان 

 ااخيار يف االستمرار لورثة العامل فإن أىب ورثة العامل االستمرار يف العمل كان ااخيار فيه للمستفيدين من الوقف.

ومن األعذار أن يكون العامل سارقًا معروفاً ابلسرقة فيؤدي إىل اإلضرار ابملستفيدين من الوقف   :األعذار  -5

فال يلزمه العقد فينفسخ به، ومنها مرض العامل إذا كان يضعفه عن العمل ألن إلزامه يؤدي إىل استئجار إجراء 

عترب عذرًا للفسخ أم ال روايتان، الصحيح وهذا فيه زايد  ضرر عليه فكان عذرًا يف الفسخ، أما يف سفر العامل ي

 منهما أنه يوفق بينهما فهو عذر إذا شرط عليه عمل نفسه، وغري عذر إذا أطلق العقد عن الشرط.

أما املالكية فعندهم املساقا  عقد موروث ولورثة املساقي أن أيتوا أبمني يعمل إن مل يكونوا أمناء، وعلى الناظر 

من العمل من تركته. وال تنفسخ املساقا  إذا كان العامل لصاً أو عجز عن العمل فعلى  العمل إن أىب ورثة العامل

العامل استئجار من يعمل، أو يستأجر من نصيبه من الثمر إن مل يكن له شيء ألن املساقا  عندهم عقد الزم ال 

 .376 يفسخ ابألعذار فال فسخ ألحدمها للعقد بعد التعاقد دون اآلخر ما مل يرتاضيا عليه

أما الشافعية فال تنفسخ املساقا  عندهم ابألعذار، فلو ثبت خيانة عامل مثل ضم إليه مشرفًا إىل أن يتم العمل 

ألن العمل واجب عليه، فإن مل يتحفظ عن ااخيانة ابملشرف أُزيلت يده ابلكلية واستؤجر عليه من مال العامل من 

 يتم العمل لتعذر استيفاء العمل الواجب عليه منه .

وتنتهي املساقا  عندهم ابنقضاء املد  فإذا انقضت املد  مث ظهرت مثر  مل يكن للعامل فيها حق، وإذا ظهرت مثر  

 ومل تكتمل قبل انقضاء املد  تعلق هبا حق العامل ألهنا حدثت قبل انقضاء املد  وجيب على العامل متام العمل .

 الناظر يف أثناء املد  بل يتم العامل وأيخذ نصيبه . وتنفسخ املساقا  عندهم مبوت العامل وال تنفسخ مبوت

                                                             

  376- بداية اجملتهد : 0 / 001 ، الشرح الصغري : 0 / 170 
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أما إذا التزم العامل ابملساقا  مث مات قبل متام العمل وخلف تركة أمت الوارث العمل منها، فعلى الناظر متكينه من 

خيلف العامل  العمل إن كان الوارث عارفًا بعمل املساقا  أمينًا وإال استأجر احلاكم من الرتكة عاماًل كفئاً، فإن مل

 .377تركة مل يفرتض عليه ألن ذمته خرجت بعد املوت 

أما احلنابلة فاملساقا  عندهم عقد جائز غري الزم فيجوز لكل طرف فيها فسخها، فإذا فسخت بعد ظهور الثمر   

كانت الثمر  بني الناظر والعامل على حسب الشرط املتفق عليه يف العقد وألن الثمر  حدثت على ملكهما، 

 زم العامل متام العمل يف املساقا  وميلك كالناظر حصته من الثمر  بعد الظهور .ويل

وال تنفسخ املساقا  مبوت العامل فإن مات العامل قام الوارث مقامه يف امللك والعمل، فإن أىب الوارث أن أيخذ 

تئجار منها بيع من نصيب ويعمل مل جيرب ويستأجر احلاكم من الرتكة من يعمل فإن مل تكن له تركة أو تعذر االس

 العامل ما حيتاج إليه لتكميل العمل واستؤجر من يعمله .

وإن فسخ العامل قبل ظهور الثمر  مل يكن له شيء ألنه رضي إبسقاط حقه، لكن إن فسخ الناظر املساقا  قبل 

ساقا  على عينه أو ظهور الثمر  وبعد شروع العامل يف العمل فعليه للعامل أجر مثل عمله، وإن مات العامل وامل

جن أو حجر عليه لسفه انفسخت املساقا  عندهم، أما لو مات الناظر أو جن أو حجر عليه لسفه فتفسخ 

 املساقا  خالفاً للشافعية .

ويف حالة العذر مع عدم الفسخ إن عجز العامل عن العمل لضعفه مع أمانته ضم إليه غريه وال ينزع من يده ألن 

ن عجز ابلكلية أقام الناظر مقامه من يعمل واألجر  عليه يف احلالتني ألن عليه توفية العمل مستحق عليه، وإ

                                                             

  377- مغين احملتاج : 0 / 007 ، املهذب : 7 / 097 وما بعدها 
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العمل. وتنتهي املساقا  مبضي املد  املتفق عليها إن قدرت مد  عند احلنابلة، لكن إن ساقى املالك إىل مد  

 .378تكمل فيها الثمر  غالباً فلم حتمل الثمر  تلك السنة فال شيء للعامل 

 

 .379وقد عرف القانون املدِن العراقي املساقا  أبهنا عقد على دفع الشجر إىل من يصلحه جبزء معلوم من مثره 

 وما جاء يف عقد املساقا  وأحكامه ينطبق على مجيع األراضي الزراعية مبا فيها األراضي الزراعية الوقفية.

من خالله توظيف األراضي لزراعي ميكن من صور االستثمار ا وعقد املساقا  من عقود البستنة، فهو صور 

 الزراعية والبساتني يف نشاط استثماري يتمثل يف رعايتها والعناية هبا ملا هلا من مردود اقتصادي كبري.

إن فعالية هذه العقود كاملساقا  واملغارسة يف األراضي الزراعية تكتسب أمهية ابلغة األثر يف عملية التنمية الزراعية 

 ايب يف حتسني البيئة أيضاً.وأتثريها اإلجي

 وقد نظمت أحكامه يف املواد التالية :

 من القانون: إذا مل حتدد مد  املساقا  على أول مثر خيرج يف تلك السنة . وهو ما ذهب إليه احلنفية . 871املاد  

أو مد  قصري  ال  إذا حدد املتعاقدان للمساقا  مد  طويلة ال يعيشان إليها غالباً  -7من القانون:  878املاد  

 خترج الثمر  فيها كانت املساقا  ابطلة .

أما إذا حدد مد  حُيتمل خروج الثمر  فيها وعدم خروجها كانت املساقا  موقوفة فإن خرج يف الوقت املسمى  -0

مثر  يرغب يف مثلها يف املعاملة صحت املساقا  ويقسم ااخارج بينهما على حسب شروطهما، وإن أتخر خروج 

                                                             

  378 - املغين : 5 / 010 – 011 ، كشف القناع : 0 / 508 – 502 
  379 - املاد  876 من القانون املدين العراقي 
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من الوقت املسمى بطلت املساقا  وللمساقي أجر مثل عمله وإن مل خيرج شيء أصاًل فال شيء لكل منهما  الثمر

 على اآلخر. وهذا يساير رأي احلنفية .

من القانون: األعمال الالزمة للثمر قبل إدراكه كسقي وتلقيح وحفظ تلزم املساقي، واألعمال الالزمة  879املاد  

 وحنوه تلزم كاًل من العاقدين، كل هذا إذا مل يقض االتفاق أو العرف بغري ذلك . بعد إدراك الثمر كاجلذاذ

من القانون: ال جيوز للمساقي أن يساقي غريه إال إبذن مالك الشجر،  فإن ساقى بغري إذنه فااخارج  802املاد  

 للمالك ويدفع للمساقي الثاِن أجر مثله وال شيء للمساقي األول .

 إذا عجز املساقي عن العمل أو كان غري مأمون على الثمر جاز فسخ املساقا  . -7انون: من الق 807املاد  

 وإذا فسخت املساقا  تنطبق أحكام املاد  التالية.  -0

فاملساقا  تُعترب من العقود املستمر  التنفيذ ال الفورية إذ يكون الزمن عنصراً جوهرايً فيه، ويتأكد هذا املعىن يف التزام 

 ابالستمرار يف العناية ابملزروعات طول مد  العقد.املساقي 

من القانون: إذا انقضت مد  املساقا  انتهى العقد فإن كان على الشجر مثر مل يبد صالحه فااخيار  800املاد  

للمساقي إن شاء قام على العمل إىل انتهاء الثمر  بال وجوب أجاًل عليه حلصة صاحب الشجر، وإن شاء رد 

صاحب الشجر بني أن يقسم البسر عينًا على الشرط املتفق عليه، وبني أن يُعطي املساقي قيمة العمل وخيري 

نصيبه من البسر، وبني أن ينفق على البسر حىت يبلغ فريجع مبا أنفقه يف حصة املساقي من الثمر. وهذا يتفق مع 

 ما ذهب إليه احلنفية . 

 مبوت صاحب الشجر وال مبوت املساقي .ال تنفسخ املساقا    -7من القانون:  800املاد  
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ومع ذلك فإن مات املساقي جاز لورثته أن يطلبوا فسخ العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت   -0

 أعباؤه أثقل من أن تتحملها مقدرهتم .

مل يبد على  وإذا فسخ العقد والثمر غض فلصاحب الشجر ااخيارات الثالثة املبينة يف املاد  السابقة، فإن  -0

 الشجر مثر كان للورثة أجر مثل مورثهم .

 
 

 عن طريق عقد التزام البساتني   -5

التزام البساتني عقد يتضمن إعطاء أحد الطرفني بستاانً معلومة للطرف الثاِن ليستويف مثرهتا مد  معلومة لقاء بدل 

 .380معلوم 

 وما جاء يف عقد التزام البساتني وأحكامه ينطبق على مجيع األراضي مبا فيها األراضي الزراعية الوقفية.          

وعقد التزام البساتني من عقود البستنة أيضاً، وهو صور  من صور االستثمار الزراعي ميكن من خالله توظيف  

ساتني اليت تؤمن مردود اقتصادي كبري وتوفر بيئة مجيلة. إن األرض الزراعية يف نشاط استثماري يتمثل يف إنشاء الب

فعالية زراعة البساتني تكتسب أمهية ابلغة األثر يف عملية التنمية الزراعية من خالل زايد  الرقعة ااخضراء اليت 

شكله تساعد على توفري متطلبات االنسان للعناصر الغذائية األساسية وما يدخل منها يف الصناعة فضاًل عما ت

من مورد جتاري ذو مردود اقتصادي، انهيك عن التأثري يف حتسني البيئة ومجاليتها خصوصًا يف املناطق القريبة من 

 التجمعات البشرية.                 

  
                                                             

  380 - املاد  800 من القانون املدين العراقي 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



149 
 

 وقد نظمت أحكامه يف القانون املدِن العراقي يف املواد التالية :

ملتزم أن يزرع األرض ااخالية بني األشجار واألراضي اليت تُعد من القانون: إذا أُطلق االلتزام كان لل 805املاد  

 جزءاً متمماً للبستان ما مل يقض العرف بغري ذلك.

من القانون: على صاحب البستان أن ميكن امللتزم من دخول البستان للمحافظة على الثمر وجنيه  806املاد  

 عند إدراكه والستيفاء املنفعة املستحقة له .

 من القانون:  إذا مل تثمر البستان أو تلف الثمر بقو  قاهر  قبل جنيه سقط بدل االلتزام. 801املاد  

 من القانون : 808املاد  

ال جيوز للملتزم أن يبين يف البستان بناء أو يغرس فيها أشجار أو أن حيدث فيها أي شيء آخر من دون   -7 

 إذن صاحبها .

 ما بال إذن من صاحبها. وليس له أن يعطيها اباللتزام ألحدٍ   -0

من القانون: ال ينفسخ عقد االلتزام مبوت أحد الطرفني غري أن لورثة امللتزم إذا مات مورثهم قبل  809املاد  

 ظهور أول مثر  من كل سنة طلب الفسخ مىت أثبتوا أن تنفيذ العقد أصبح فوق طاقتهم بعد موت مورثهم .

 من القانون :  802املاد  

 وجد اتفاق أو نص أتُّبَِّع يف عقد التزام البساتني العرف اجلاري.إذا مل ي  -7

 فإذا مل يوجد عرف طبقت أحكام البيع ابلنسبة للثمر وأحكام اإلجيار ابلنسبة لزراعة األرض -0
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الغذائي وهذه العقود كالتزام البساتني واملساقا  واملغارسة هلا أمهية كبري  نظرًا ملا تدره من ريع كبري يف أتمني األمن 
للفئات املستفيد  منه، وتوفري فرص عمل المتصاص البطالة إذا ما اُحسن استغالل املئات من البساتني املعطلة 

 األستغالل األمثل يف صور التعامل الزراعي املختلفة.  

 

 

 

 عن طريق عقد املساطحة  -4

الغراس على األرض وال جيوز أن تزيد املساطحة: حق عيين خيول املساطح أن يُقيم بناء أو منشآت أخرى غري 
  مدته على مخسني سنة وتنتقل ملكية البناء واملنشآت األخرى عند انتهاء عقد املساطحة إىل صاحب األرض.

 وهو يف الفقه االسالمي ما يُعرف ابحلِّْكر أو حق القرار

 ل ما احتكر.العقار احملبوس ومجعه أحكار، وبفتحهما: ك –احلِّْكر: بكسر احلاء وسكون الكاف 

 ويف اصطالح الفقهاء يُطلق على ثالثة معان :

 العقار احملتكر نفسه،  فيقال:  هذا حكر فالن .  -7

 اإلجار  الطويلة على العقار .  -0

 األجر  املقرر  على عقار حمبوس يف اإلجار  الطويلة وحنوها.  -0
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مى عندان مبصر حكرًا لئال يذهب الوقف قال الشيخ عليش: من استوىل على ااخلو يكون عليه جلهة الوقف يس

 .381ابطالً 

واحلكر يف ابب الوقف وسيلة اهتدى إليها الفقهاء لعالج مشكلة تتعلق ابألراضي والعقارات املوقوفة ولكن 

 بشروط وهي:

 أن يكون الوقف قد خترب وتعطل االنتفاع به.  -7

 أن ال يكون للوقف حاصل يُعمر به.  -0

 رض الوقف الَقدِّر احملتاج إليه أبقل من أجر تلك املد .أن ال يوجد َمن يُق  -0

 واشرتط احلنفية أيضاً أن ال مُيكن استبدال الوقف بعقار ذي ريع.

دت هذه الشروط جاز إجيار الوقف مد  طويلة لِّمن يبنيه، أو يغرس األرض، ألنه تَ َعنّيَ طريقًا لالنتفاع  فإذا ُوجِّ

احتمال متُلك الوقف ألنه موهوم فال يُنظر إليه عند وجود الضرر  ابلوقف، ومل ينظر أصحاب هذا القول إىل

 .382املتحقق

 

ونظام املساطحة هو نظام مطبق يف الدولة العراقية، وفيما يلي نصوص القانون املدِن العراقي بشأن حقوق 

 املساطحة :

                                                             

  381- انظر عليش : فتح العلي املالك ، 0 / 000 
 قانون العدل،  098/ 0:  حاشية ابن عابدين،  6/710:  حتفة احملتاج،  0/700البن حجر اهليتمي :  الفتاوى الكربى الفقهيةانظر  -008

  020/  0: أعالم املوقعني ،   076/  0:  مطالب أويل النهى،   96/ 0:   ، الدسوقي 000لقدري ابشا : م   واإلنصاف
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بناء أو منشآت حق املساطحة حق عيين خيول صاحبه أن يقيم   -7من القانون:  7066  383فقد نصت املاد 

أخرى غري الغراس على أرض الغري مبقتضى اتفاق بينه وبني صاحب األرض وحيدد هذا االتفاق حقوق املساطح 

 والتزاماته.

 حق املساطحة جيب تسجيله يف دائر  التسجيل العقاري.  -0

مل حتدد فلكل من  من القانون:  ال جيوز أن تزيد مد  املساطحة عن مخسني سنة، فإن كانت املد  7061املاد  

 املساطح وصاحب األرض أن ينهي العقد بعد ثالث سنوات من وقت التنبيه على اآلخر بذلك.

 اليزول حق املساطحة بزوال البناء قبل انتهاء املد .

من القانون: إذا أتُفق على أجر  يف مقابل احلق وأتخر املساطح عن دفعها ثالث سنوات متواليات   7068املاد  

 األرض أن يطلب فسخ العقد هذا إن مل يوجد اتفاق خيالفه . كان لصاحب

من القانون: ميلك املساطح ملكاً خاصاً ما أحدث على األرض من بناء أو منشآت أخرى وله أن  7069املاد  

يتصرف فيه مقرتاًن حبق املساطحة ابلبيع والرهن وغريمها من عقود التمليك يف دائر  التسجيل العقاري وذلك دون 

 الل حبق صاحب األرض وابلغرامة الذي أعد له البناء أو املنشآت كل هذا ما مل يوجد اتفاق خيالفه .إخ

 وينتقل حق املساطح يف املساطحة ويف البناء واملنشآت ابملرياث والوصية .

األرض من القانون: تنتقل ملكية البناء واملنشآت األخرى عند انتهاء حق املساطحة إىل صاحب  7012املاد  

 على أن يدفع املساطح قيمتها مستحقة للقلع، هذا إذا مل يوجد شرط يقضي بغريه .

                                                             

  383- املاد   7066  من القانون األساسي العراقي
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وتستثمر إدار  األوقاف مجيع األراضي الوقفية بطريق املساطحة ويكاد يكون األسلوب الوحيد الذي تتبعه، وتكون 

مر، ألن إدار  األوقاف ال متلك املساطحة من األساس إما عن طريق املزايد  العلنية أو الدخول مشاركة مع املستث

األمكانيات الكافية اليت تؤهلها لبناء وأتهيل هذه األراضي الوقفية. وتكون املساطحة ملد  طويلة، يقوم املستثمر 

ببناء األرض الوقفية وإقامة ما يشاء من عمارات وأبنية ويستثمرها وبعد انتهاء املد  املقرر  تؤول هذه املباِن 

 .384دار  الوقفوالعقارات إىل إ

وترى الباحثة أن هذا األسلوب من االستثمار غري جمٍد، غري أن هيئة إدار  واستثمار أموال الوقف ليس أمامها إاّل 

هذا ااخيار بسبب انعدام إمكانياهتا وحىت ال تبقى بعض األوقاف معطلة هنائياً، لكن يف احلقيقة هذا النوع من 

الوقف ومهما كان املبلغ الذي يدفعه املساطح، وابلنظر إىل أنه سوف يبقى  االستثمار ال يعود ابلريع الكثري على

هو املستفيد من هذا املشروع لعقدين أو ثالثة أو رمبا أكثر وبعد طول انتظار يعود هذا االستثمار إىل الوقف، 

ل عصرية أكثر نفعاً مبعىن هذا النوع من االستثمارات غري ذي جدوى كثرياً ابلنسبة لألوقاف فيما لو اتُبعت وسائ

 وأعلى إيراداً للجهات املوقوف عليها. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

  واستثمار أموال الوقف  مت احلصول على هذه املغلومات من خالل املقابلة اليت متت مع املهندس املختص يف الدائر  اهلندسية يف هيئة إدار  -008
م0270/ 00/7الساعة الثانية عشر صباح يوم   
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 اإلحصائيات

م : 7991جرد لألراضي الزراعية والبساتني املوقوفة يف العراق مبوجب إحصائيات املديرية العامة هليئة إدار  واستثمار أموال األوقاف لعام  – 7  

 

  عدد القطع                                            اضي املوقوفة                                      األر                                      

 

م : 7991جرد للمسقفات والعرصات املوقوفة يف العراق مبوجب إحصائيات املديرية العامة هليئة إدار  واستثمار أموال األوقاف لعام  – 0  

العدد             املسقفات والعرصات املوقوفة                                                      

قطعة   7921 األراضي الزراعية املستثمر   - 7   

قطعة   7280 األراضي الزراعية غري املستثمر    - 0   
قطعة                               7228 البساتني الزراعية املشرتكة مع اآلخرين   - 0   

البساتني غري املستثمر    - 0 قطعة  7108    

قطعة     2000   البساتني املستثمر    - 5   

2265      قطعة البساتني ابملغارسة   - 6   

قطعة     2098 أراض سكنية مل ُتستثمر   - 1   

قطعة        2219     أراض جتارية مل ُتستثمر                                                                            - 8   

شقة                                                                     – 7 2091  

دار   - 0 7750  

دكان وحمل وعقار  – 0 72701  

بناية                                                                      – 0 2209  
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جدول ميثل  – 0    
 إحصائية عن األمالك

لف املوقوفة يف ُمت
حمافظات القطر 
 العراقي موزعة حسب
الصنف لغاية عام 
م 7982  

عمار  سكنية  – 5 2271  

عمار  جتاري – 6 2725  

عرصة - 1 2708  

 

 اجملموع

 

 

 أنواع اخرى

 

 

 خربة

 

 

ةعرصة خالي  

 

 بساتني سرداب

 

 

ةأراضي زراعي  

 

دة مباين مشي  احملافظة 

 أربيل 165       06       197

 التأميم 910 0     8     799 7     0     7792

 سليمانية 051    716    152       7080

 نينوى 0011 06   706    76    091       0860

 صالح الدين  755      0       7      7      762

 دايىل  092    7675         7925

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



156 
 

 

 املصدر : تقرير عن
ر إعاد  تنظيم وتطوي

وزار  األوقاف مقدم 
اري من الفريق االستش
ومي التابع للمركز الق

وير لالستشارات والتط
 7982االداري عام 
ق الفريم ) مل يتمكن 

من إحصاء األراضي 
 يف الزراعية والبساتني

 بغداد ( .

 

 

 

 

 

م :  7997جدول ميثل إحصائية عن األمالك املوقوفة يف حمافظات القطر العراقي موزعة حسب الصنف لغاية عام  – 0  

 نوع امللك  العدد نوع امللك العدد نوع امللك العدد       

 مضبوط 9110 غري صحيح 060 مقدس 01

 ملحق 7571 بيد املتويل 680 مشرتك 0

 صحيح 001 خريي 8 ذري 72

  اجملموع    70807 

 

م . 7997املصدر : تقرير مراقب احلساابت لعام   

 

م : 7990جدول ميثل األمالك الوقفية موزعة حسب الصنف لغاية عام  – 5  

 دهوك  000     67          090

 النجف   071      0         007

 األنبار  769            769

 كربالء  506                  506

007      7         7         079  اببل 

 البصر     7969        7969

 بغداد         6010    6010

 اجملموع 6127    02  0980    76  7010      7  6091   78080
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لك :  –أ 
ُ
األمالك الوقفية املضبوطة يف عموم القطر العراقي موزعة حسب جنس امل  

 احملافظة دكان  دار  مشتمل شقة عمار  عرصة زراعية بستان ..اجملموع

 بغداد 0716 052 09 565 07 78 65 05 0719

 نينوى 7860 717  10 77 07 759 12 0069

 التأميم 116 10  05 77 00 78  906

 صالح الدين 709 7  70     700

 األنبار 757        757

 دايىل 722 07    0 078 601 7292

 الفرات 052 71  1 0 77 9 00 002

 كربالء 706 09  0 0 5 7 9 026

 النجف 09 0       07

املنطقة  096 720  061 0 79 606 7 7560
 اجلنوبية

 اجملموع 1770 615 09 910 60 720 7076 805 72996

 

لك : –ب 
ُ
األمالك الوقفية امللحقة يف عموم القطر العراقي موزعة حسب جنس امل  

 

 اجملموع    

 

 بستان  

 

 زراعية

 

عرصة    

 

 عمار   

 

 شقة   

 

 مشتمل

 

 دار  

 

 دكان  

 

 احملافظة

 

 

 بغداد     081   96     7    78     5     0        572

 نينوى     717    59      0      8    70       055

 التأميم     001   02      0      5        055
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 صالح الدين      72              72

 األنبار           

 دايىل            

الفرات    788    0        7          790
 األوسط 

 كربالء     50   08      0      77     010       068

 النجف      08   72      7             09

ةوبياملنطقة اجلن   779    50          7    705       078  

 اجملموع   7780  612     7    08      6    01    70    079     7908

 

م . 7990املصدر : تقرير غري مطبوع معد من قبل قسم التخطيط واملتابعة عام   
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 : طرق استثمار الوقف السين يف العراق ، خللها ، وثغراهتاالثالثالفصل 

 

 

 ول:  بيان طرق استثمار املوقوفاتاملبحث األ

 

ي   املبحث الثاين:  بيان عالقة األوقاف ابجلهات احلكومية األخرى ونظامها الداخل  
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 مقدمة

 

 إن واجب إدار  األوقاف ينحصر يف مهمتني أساسيتني :                                      

األوىل: مهمة اقتصادية تتناول صيانة األوقاف واحملافظة عليها من االنداثر وحسن إدارهتا لدوام استغالهلا، والعمل 

على تنمية املوارد بكل الوسائل املتاحة املشروعة واالقتصاد يف نفقات إدارهتا للوصول إىل أقصى حد ممكن يف 

 االستفاد  من مواردها .     

واجتماعية تتمثل يف العناية ابملؤسسات إلقامة الشعائر الدينية كاملساجد، ونشر الثقافة الدينية  الثانية: مهمة دينية

واالسالمية، وحتفيظ القرآن الكرمي، وكذلك إقامة املؤسسات واملراكز ااخريية برًا ابلفقراء واملعوزين. وكل من هذه 

ال يتيسر حتقيق ذلك إال إذا ُوجدت إدار  حازمة املهمات هلا أثر ابلغ يف حيا  اجملتمع على اختالف طبقاته و 

                    تتصف ببعد النظر وحسن التدبري فيما يُعرض هلا من الشؤون.                                                                       

لى مصاحل كثري . فهي تقوم أبعمال ومؤسسة األوقاف ال تشبه بقية مؤسسات الدولة فهي تقوم أبعمال ُمتلفة ع

زراعية وإنشائية واقتصادية متنوعة. وهي ختتلف عن غريها يف إدار  شؤون ُمتلفة وهلذا تكون أشد يف احلاجة إىل 

     إدار  قوية مفكر  ومدبر  وإىل أمانة واستقامة الزمتني.                                                                     

 :                                             385م 7909( لسنة  01قانون إدار  األوقاف رقم ) 

                                                             

  385 - جمموعة القوانني واألنظمة الصادر  يف 7909م،بغداد،وزار  العدلية،املطبعة احلكومية،7902م 
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 ( منه تكون األوقاف يف العراق كما يلي :       7ومبوجب هذا القانون الذي نصت املاد  )

      األوقاف الصحيحة: هي اليت كانت رقبتها ُملكاً مث أُوقفت إىل جهة من اجلهات.      

األوقاف غري الصحيحة: هي ما كانت رقبتها أمريية وحقوق التصرف فيها أو رسومها وأعشارها أو كل من 

                         حقوق التصرف والرسوم واألعشار موقوفة وُمصصة جلهة من اجلهات .                                                                  

 فيها تعامل قدمي املضبوطة: هي األوقاف اليت آلت إىل ااخريات وليست التولية مشروطة ألحد وال جارايً األوقاف 
                                                                      . 

أو إىل فقراء مكة  أوقاف احلرمني: هي األوقاف املشروطة غلتها إىل احلرمني الشريفني املكي واملدِن أو إىل أحدمها

 اليت هي مشروطة هلم من قبل الواقفني .                                                                                  386أو املدينة ما عدا أوقاف األغوات

أو إىل جهة خريية  داألوقاف امللحقة: هي اليت تُدار بواسطة املتولني ومشروط صرف غلتها أو جزء منها إىل املعاب
                                                                     . 

 أوقاف الذرية: هي األوقاف املشروطة غلتها إىل من عينهم الواقف من ذريته أو غريهم .

 

 

 املبحث األول:   بيان طرق استثمار املوقوفات

 متهيد

دار  واستثمار أمالك ية تسجيل األمالك الوقفية،  مث  بيان  كيفية  إيتناول هذا املبحث سجالت األوقاف وكيف
  األوقاف أبنواعها. 

 
                                                             

  386 - األغوات : الضباط
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 يف حصر أمالك األوقاف وتسجيلها وتسجيل الوقفيات                                         

 اجلهات على سجالت أساس األمالك: من املهم الوقوف على ما لألوقاف من األمالك املتفرقة يف النواحي و 

 

 ومستغالت وأراضي زراعية وغريها .                                                                                  387اختالف أنواع هذه األمالك من مسقفات

وأغلب واردات األوقاف تتكون من اجيارات هذه األمالك املختلفة فالبد لضمان حتصيل اجيارها والتحقق من 

                              عدم ترك شيء منها أو وقوع تالعب فيها من أن تكون مجيعها مقيد  يف سجل أساسي شامل ملختلف أنواعها .                        

وأوىل املشاكل اليت تعانيها األوقاف هي السجالت املخصصة هلا حيث أن بياانهتا على نقصها الشديد ُمتلطة 

بعضها ببعض فال متييز بني األوقاف املضبوطة واألوقاف النبوية وليس القيد فيها منظماً حبسب التواريخ وال مراعى 

 فيه حسن الرتتيب والنظام .             

األوقاف يف معظمها وخاصة يف بغداد ليست كاملة وال تصلح أساسًا للعمل. وكما هو معلوم كما أن سجالت 

أن هذه السجالت هلا من األمهية من حيث تثبيت أمالك األوقاف من جهة ومراقبة وارداهتا من جهة أخرى، 

ام البياانت اليت يوثق األمر الذي جيعل من الصعوبة وضع إحصاء دقيق بعدد األوقاف واملوقوفات يف العراق النعد

 .      388هبا ويُعتمد عليها

كما أن بعض أمالك األوقاف من املستغالت غري معروفة حىت ملوظفي األوقاف املختصني إبدارهتا وغري مسجلة 

تسجياًل دقيقًا يف قيود املنطقة وال يف دائر  التسجيل العقاري كما هي احلال يف قضاء العمادية مبحافظة نينوى 

                                                             

  387 - املسقفات : األراضي املعد  إلقامة مشروع عليها 
  388 - املاحي ، حممد مصطفى : تقرير عن أوقاف العراق ووسائل اصالحها، بغداد ، مطبعة احلكومة ، 7901م ، ص 0  
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وكة إىل ذمة األهايل وإىل ما جتود به ذاكر  موظفي األوقاف إذا شاءوا وقد كان نتيجة ذلك أن وقع جتاوز وهي مرت 

 على أمالك األوقاف يف بعض مناطق مشال العراق ) زاخو والعمادية ودهوك (.                

وال اضبار  تشمل أضف إىل هذا أنه ال يوجد بيان عن مساحة كل ُملك وال خريطة تبني موقعه وحدوده 

مستمسكاته وبيان ما يطرأ عليه من تغيري أو تعمري كما أنه ليس لألوقاف كشوف وتصاميم جلميع أمالكها من 

مسقفات وأراضي وبساتني وليس هبا خرائط جلميع األراضي الزراعية لتعيني حدودها ومساحتها وال يوجد بيان 

رها إدار  األوقاف. كما أن تشكيالت إدار  األوقاف تعاِن من منظم عن األوقاف امللحقة وأوقاف الذرية اليت تدي

نقص األيدي العاملة فيها من جهة وبسبب فقدان العنصر الفين )اهلندسي( الذي يقوم بوضع ااخرائط وتبيني 

 .                                               389احلدود من جهة أخرى

د املتبعة يف دائر  التسجيل العقاري أن تُعلن يف اجلرائد عن األمالك وهناك انحية أخرى مهمة وهي أن القواع

املطلوب تسجيلها مما مل يستوف شروط التسجيل من األفراد وتكتفي ابلنشر وهو يكون عاد  يف جرائد حملية ال 

ع يُفرض على موظف األوقاف االطالع عليها فكثريًا ما حيصل تالعب يف حتويل األوقاف إىل ُملك وال يق

اعرتاض من جانب إدار  األوقاف بسبب عدم علمها لعدم اطالعها على اجلرائد من جهة وألن ما يُنشر يف 

اجلرائد يكون يف الغالب أرقاماً ال تفيد التعيني وبعد ذلك تواجه األوقاف مبستند رمسي يصعب عليها جماهبته، ومن 

املسجلة يف قيود األوقاف واليت قدم أصحاهبا سندات  املعتقد أن أكثر املوقوفات ذات األجارتني يف حمافظة نينوى

التسجيل العقاري بتسجيلها أبمسائهم أرضًا وبناء مل تقع إال على هذه الصور .  كما أنه قد يكون ُمستَحقًا على 

األمالك اليت جتري عليها معامالت يف التسجيل العقاري ديون لألوقاف فتكون فرصة تسجيلها فرصة مناسبة 

 .                                                            390لى هذه احلقوقللحصول ع

                                                             

  389 - تقرير عن أوقاف العراق ووسائل اصالحها ، ص 9 
  390 - تقرير عن أوقاف العراق ووسائل اصالحها ، ص 72 
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إن موضوع تسجيل أمالك األوقاف يف دائر  التسجيل العقاري من املواضيع اجلدير  ابالهتمام وخاصة يف مثل 

قلها خارج البالد. حالة أوقاف العراق اليت تقلبت عليها أحوال تسببت يف فقد كثري من واثئقها وسنداهتا أو ن

صحيح إن عملية مجع السندات والواثئق اليت تثبت حقها يف هذه األمالك ليست ابألمر اهلني لكن إدار  

األوقاف لو بذلت جهودًا صادقة الستطاعت أن تتغلب على كثري من العقبات مبا يكفل صيانة هذه األمالك.  

ها وتوجه من موظفيها من يتابع ويعقب هذه االجراءات فمن أهم واجبات إدار  األوقاف أن تقوم بتسجيل أمالك

حىت لو كان هناك هتاون وإبطاء من قبل دائر  الطابو بسبب االجراءات الروتينية اليت التزال حلد اآلن متبعة يف 

دوائر الدولة، لكن مبتابعة حثيثة وجهود ُملصة ميكن تثبيت حقوق هذه األمالك ولكن يبدو أن التقصري وعدم 

ر ابملسؤولية هو الذي أفضى هلذه احلال. كما إن عدم العناية جبمع املستمسكات هلذه األمالك وعدم الشعو 

تسجيلها هو الذي أدى إىل جتاوز بعض اجلهات احلكومية وكذلك األهايل على أمالك األوقاف واالستيالء عليها 

قاف ألمكن دفع كل متعٍد أبسلم حبجة أهنا ليست وقفاً، فلو مت تسجيل هذه األمالك وثبوت عائديتها لألو 

              الطرق وأقصر وقت،  وإن عدم تسجيلها أدى إىل تعطيل االنتفاع هبا واستثمارها .                                                    

 

 

 سنتناول يف املطالب التالية كيفية استثمار املوقوفات :

 ي الفضاء الصاحلة للبناء                            املطلب األول:   املسقفات واألراض 

 املطالب الثاين:   املستغالت وما يدخل يف حكمه                                          

 املطلب الثالث:   االستبدال وأموال البدل 

 املطلب الرابع:   طريقة التحصيل والبقااي
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 املطلب اخلامس:  التعمري واالنشاء    

 

                                                     

 

 

 املطلب األول:  املسقفات واألراضي الفضاء الصاحلة للبناء 

تُعد املسقفات من أهم موارد مديرية األوقاف، وإن جمموع واردات األوقاف املضبوطة والنبوية حتصل فعاًل من 

فظة بغداد، نينوى، البصر ، وكركوك، أما ابقي اجلهات فيكون هذه املسقفات ومعظم هذه الواردات حتصل من حما

 املتحصل يف كل منها بنسبة أقل .

َنَص قانون إدار  األوقاف على أن تؤجر مسقفات ومستغالت األوقاف ابملزايد  وتستوىف بدالهتا وفق القوانني 

م 7909لسنة  08انون االلتزام رقم واألنظمة العامة على أن تراعى يف هذا التأجري ويف قبول التأمينات نصوص ق

م وتعديالته. وملا كان هذا القانون ال تنصب أحكامه يف الغالب إال على 7907لسنة  08ونظام االلتزام رقم 

املستغالت ألن احلكومة ال تدير مسقفات اضطرت إدار  األوقاف إىل أن تضع بعض األحكام ااخاصة هبا يف 

م مث والت إصدار تعليمات إيضاحية لتنظيم أعمال التأجري والتحصيل.  7900لسنة  07نظام تشكيالهتا رقم 

هذا وإن موظف األوقاف الذي يتناول أعمال التأجري والتحصيل مضطر إىل أن يراجع عد  مصادر ليستقي من  

                          .                      391كل منها األحكام اليت توافق العمل الذي يباشره ويطبقه حبسب اجتهاده وحسن تصرفه

                                                             

  391- املاحي : تقرير عن أوقاف العراق ، مرجع سابق ، ص 77 - 70
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أما االجراءات اليت تُتخذ يف أتجري املسقفات واألراضي الفضاء اليت يف حكمها فهناك تطويل وتعقيد يف سريها 

وتركيزًا يف أعماهلا ابملديرية العامة حبيث يرتتب على ذلك كله أتخري إدخال بدالت االجيار يف التحققات يف 

 التعاقد مع املستأجرين وأتخري التحصيل .                                                                   الوقت املناسب وابلتايل تعطيل

وجيري التحصيل بواسطة ُجبا  متهاونون يف عملهم هتاواًن انتهى إىل عدم حتصيل كل املبالغ املستحقة ودون اختاذ 

األمالك اليت هو مكلف بتحصيلها واجلميع يكتفون من  أي اجراء جتاه املستأجرين، وبعض اجلبا  جيهل مقر

عملهم بتحصيل بعض املبالغ املطلوب منهم حتصيلها مث ال يفكر بعد ذلك يف شيء من حيث السعي يف أتجري 

 .                                                            392احملال ااخالية أو البحث عن أسباب خلوها

 كما أن هناك عوامل أخرى تدل على إمهال شديد وتضييع ملنفعة األوقاف منها :            

: فهناك أمالك كثري  اتبعة لألوقاف النبوية يف حمافظة بغداد خاصة بدالت نقص االجور عن أجر املثل -7

نفس هذه املناطق وال تكاد  اجياراهتا قليلة جدًا ابلنسبة لسعة األمالك وموقعها يف حني توجد أمالك لألهايل يف

ختتلف عنها يف احلجم قد أُجرت ببدالت اجيارات أكثر من ضعفها فالفرق بينهما كبري جدًا ويدل على غنب 

 .           393شديد يف حق األوقاف

: وهذا التهاون من كبار املوظفني وصغارهم على السواء حىت من إمهال املرور على األمالك وإمهال متابعتها -0

نوط هبم هذا الواجب أساسًا كمسؤول األمالك واجلبا  بل إن مسؤول األمالك يف حمافظة بغداد مل يستطيع أن امل

يقدم بيااًن واحدًا عن نتيجة مروره طيلة مد  اشتغاله بوظيفة مسؤول األمالك وكل ما يقوم به أنه يؤشر على 

 خلوها .                                        الكشوف اليت يُقدمها اجلبا  شهرايً عن األمالك ااخالية بصحة

                                                             

  392 - مرجع سابق ، ص 76 
ر العوامل اليت أدت اىل تدهو "عبدالقهار داود :   ،ِنالعا وانظر   05، ص  العراق –ن األوقاف ، بغداد : رائسة ديوادليل ديوان األوقاف  -090

  005ه ، ص  7000مؤمتر األوقاف األول ،مكة املكرمة ، جامعة أم القرى ،الوقف عرب التأريخ االسالمي" 
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كذلك اجلبا  يقف جهدهم عند حتصيل ما حيصلونه من االجيارات فال يشعرون أبن من واجبهم السعي لتأجري 

                                          .      394األمالك ااخالية وال إبالغ املديرية برأيهم يف أسباب استمرار هذا ااخلو والوسائل اليت يروهنا لتاليف هذه احلال

: هناك يف ُمتلف اجلهات كثريًا من األمالك عدم استبدال األمالك اليت تتحقق املصلحة يف استبداهلا -0

واألراضي الفضاء الواقعة يف صقع غري جيد سواء يف مدينة بغداد أو خارجها وأصبح بعضها يف حالة من التخرب 

كثري، فضاًل عن عدم صالحيتها للتعمري. كذلك توجد أراض فضاء فسيحة جداً وال ُتستثمر ال يستفاد معه شيء  

 .                          395وال يُنتظر يف الوقت نفسه أن تقوم املديرية العامة مبنشآت على كامل هذه املساحات

إبجيار أقل من أجر املثل تنطوي ملد  أكثر من ثالث سنوات أبجيار إمسي أو  العقود اليت ُأجريت للتأجري  -0

على ُمالفة صرحية ألحكام قانون األوقاف ألن املاد  الثامنة من القانون نصت على أن يكون أتجري املوقوفات 

ابملزايد . كما أن املقصود من إجاز  التأجري ألكثر من ثالث سنوات هو حتري األنفع للوقف هلذا فإن االرتباط 

 .                                             396ديرية األوقاف العامة وتعمري أمالكهاهبذه املد  يعرقل مساعي م

: إن نسبة كبري  جدًا من أمالك األوقاف وخاصة يف مدينة بغداد بسبب قِّدمها إمهال تعمري املسقفات  -5

كثري منها ويف صرف الرغبة عن   وإمهال العناية هبا وعدم احملافظة عليها وتعهدها ابلتعمري له أثره الكبري يف خراب

استئجارها أو استئجارها بقيمة خبسة. ومن الواضح أن اإلدار  مل تعن العناية الكافية برصد األموال الالزمة للتعمري 

واالنشاء املنتج، كما أن معظم التعمريات ال جتري على األصول الفنية الصحيحة وال يُنفذ حتت نظام دقيق من 

يق شروط املقاوالت سواء فيما خيتص ابملواد أو بطرق العمل ومبدته حىت يكفل ذلك كله حفظ املراقبة لضمان تطب

األموال املصروفة من جهة وعدم تعريض أمالك األوقاف لزايد  الضرر إبجراء أعمال غري أصولية من جهة أخرى. 

                                                             

  394 - تقرير عن أوقاف العراق ، مرجع سابق ، ص 02
  395 - مرجع سابق ، ص 00  
  396 - مرجع سابق ، ص 06  
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ن األصقاع سواء يف مدينة وهناك من األراضي الفضاء ما هو صاحل لإلنشاء عليه وواقع يف أشرف األماكن وأحس

بغداد نفسها ويف أطرافها أو يف جهات العراق االخرى كمدن املوصل والبصر  كما، أن هناك من األمالك القدمية 

                               .                                                      397ما هو واقع يف أماكن جيد  جداً وأييت تعمريه بتجديده أو الزايد  فيه بريع وافر

فالواجب هو حسن بصر كبار املسؤولني ابألجور وشد  متسكهم مبا فيه مصلحة األوقاف ومراجعة ملا جيري على 

أيديهم من التصرفات ودوام معاينة األمالك وتفقدها ومعرفة ما هو مؤجر منها وما هو خايل وما سبب خلوه 

ريعها. صحيح أن واجب إدار  األوقاف أن تعمل على زايد  األوقاف وإقامة  والسعي إىل أتجريها واالستفاد  من

منشآت ومباِن جديد  لكن األوىل احملافظة على األوقاف القائمة وذلك بدوام صيانتها وتعمريها حىت تبقى دار  

شديد يف صاحلة لالستغالل يُنفق من ريعها يف وجوه الرب اليت أُرصدت من أجلها لكن هذا يدل على إمهال 

 التفكري يف كيفية استثمار األوقاف وتنمية مواردها . 

                          

ملطلب الثاين:   املستغالت ومايدخل يف حكمه ا  

 يطلق لفظ املستغالت يف األوقاف على األراضي الزراعية، البساتني، الغاابت 

 أوال :  األراضي الزراعية وكيفية استغالهلا 

اسية حتول دون االنتفاع ابألراضي الزراعية على الوجه األكمل إذ من املعروف أن احلاجة شديد  توجد عوامل أس

 وماسة إىل أمرين مهمني :                                         

األول: تنظيم مشروعات الري لتحسني احلالة الزراعية بوسائل فنية صحيحة، واالنتفاع ابلكميات اليت تتدفق من 

 .                                                                            398هنار يف مواسم عديد ، وابملساحات الواسعة من األراضي الصاحلة لالستغاللاأل

                                                             

  397 -  مرجع سابق ، 91 
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الثاِن: توافر األيدي العاملة اليت تشتغل يف استثمار األرض وخاصة بعد حتسني احلالة الزراعية بتنفيذ مشروعات 

 وإعداد األراضي لالستغالل .                                الري

                                                        وإىل أن يتحقق هذان الغرضان املهمان يظل االنتفاع ابألراضي الزراعية لألوقاف حمدود الدائر  .                                    

وإذا كانت األوقاف ال تتحمل نفقات يف إعمارها فإن املصلحة يف استبدال ما كان غري صاحل لالستغالل أو ما  

                          كانت مساحته كله ضئيلة فذلك أصلح جتنباً لنفقات االدار  ومصاعبها .                                                             

ان مثن األراضي الزراعية ضئياًل بسبب كثرهتا ونقص االنتفاع هبا وقلة األيدي العاملة فيها وضآلة ما ينتج وإذا ك

منها فال شك أن هذا الثمن سيتحسن ويرتفع مىت نُفذت مشروعات الري وأمكن االنتفاع هبا انتفاعًا يصلح من 

                                                                   .                 399حالة األرض ويزيد يف خصوبتها ويف إنتاجها

راضيها الزراعية ولكن مشكلة نقص الكفاءات الفنية يف الشؤون الزراعية إلدار  األوقاف تسبب يف تعريض أ

ت ومل تُزرع  في( فرُتكللضرر. فهناك من األراضي الزراعية ولعدم انتظام توزيع مياه الري مل يتيسر زراعتها )الصي

سط البساتني كغريها صيفياً. وهناك من األراضي ما قامت مديرية الري بعمل حتويلة )سد  من الرتاب( يف و 

           املغروس هبا   نزيز وأصبح النخيلاملزروعة يف هذه األراضي ففسدت أرض البساتني وأصبحت مملوء  ابل

عادل من األرصاد املائية تبعًا حلاجة مساحتها. وكل هذه عرضة للتلف. وهناك من األراضي مل أتخذ نصيبها ال

 األراضي ترتكز يف مدن وسط العراق كبابل ودايىل .          

 أما طريقة أتجري األراضي الزراعية واستثمارها تتم ابلشكل التايل :                         

                                                                                                                                                                                             

  398 - مرجع سابق ، ص 01
  399 - دليل األوقاف ، مرجع سابق ، ص 02 
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اضي الزراعية بطريق االلتزام كما هو احلال إن مديرية األوقاف جرت على أن تؤجر مقاطيع جسيمة من األر  -7

يف أراضي مدن وسط العراق مع أنه من السهولة أتجري هذه املقاطعات على طريقة مفردات األهنار. وال شك أن 

الطريقة األوىل حتول دون دخول كثري من األهايل يف املزايدات جلسامة االجيار وابلتايل جسامة التأمينات اليت 

ها. أما إذا ُعرضت هذه املقاطيع على أساس مفردات األهنار فإن الرغبة تتجه يف التزايد لُتمكن يُطلب منهم دفع

الكثريين من دفع التأمينات املطلوبة فتستفيد األوقاف من زايد  االيراد ومُتكن األهايل املزارعني من التشبث 

الزراعة بل هو أيخذ املقاطعات اجلسيمة  ابألرض واإلقامة فيها وزراعتها ومتنع الوسيط الذي ال يعمل بشخصه يف

 ليوزعها بدوره على املزارعني فيستفيد من املديرية ومنهم يف وقت واحد.                                        

إن الطريقة املتبعة هي أن يكون التأجري اباللتزام ملد  ال تزيد عن ثالث سنوات، كما أن زراعة األرض يف   -0

ون سنة بعد سنة وأن األراضي حتتاج إىل كثري من العناية كتطهري األهنار وشق جداول جديد  وحرث العراق تك

ّمة فإذا أدرك املزارع أنه سوف ال جيين مثر  تعبه ونفقاته يف األرض لقلة املد  يُهمل خدمتها ويكتفي  األرض هبِّ

بقى بيده مد  طويلة تسمح له ابستغالل ابحملصول الذي ينتج منها أبقل خدمة خبالف ما إذا عرف أن األرض ست

ما يُنفقه يف إصالح األرض عندها جيد من الدوافع والتشجيع على العمل ما يستفيد منه وتستفيد منه األرض 

 .                                                      400واألوقاف ابلتبعية

التقدير بعيدًا عن إشراك ممثلي مديرية األوقاف فيه ويف سوء تقدير التأمينات حيث أن نظام االلتزام جيعل  -0

هذا غنب شديد يف حق األوقاف صاحبة املصلحة األوىل يف التأمني، إذ أن هناك أراضي ومبلغ التأمينات قد قدر 

               .                                  401أبكثر من قيمتها مما جيعل تعذر حتصيلها ويف ذلك ضرراً حمتماًل لألوقاف

                                                             

  400 - تقرير عن أوقاف العراق ، مرجع سابق ، ص 09 
  401 - مرجع سابق ، ص 02 
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أما ابلنسبة لعدم انتظام توزيع مياه الري فلو كانت هناك متابعة حقيقية ورقابة دقيقة ميكن االتصال بدائر  الري 

والعمل على تنظيم توزيع مياه الري توزيعًا عاداًل يكفل وصول املياه إىل األراضي حىت يتيسر زراعتها مومسياً 

 تعطلت وأصبحت بال فائد  مرجو  منها. وأما ابلنسبة واالستفاد  منها بدل ترك األمور على ماهي عليه حىت

لألراضي اليت أجرت دائر  الري عمل حتويلة )سد  من الرتاب( كان األجدر بكبار املسؤولني أن يتخذوا إجراءاً 

جداًي مطالبني بتعويضات مالية جراء ما حلق ابلبساتني من ضرر أو مطالبتهم إبعاد  الغرس ولو يف مساحات 

ا معىن هذا السكوت عن كل هذه األضرار اليت حلقت أبراضي األوقاف،  أليست هي أمانة يف أيديهم أخرى. وم

 والواجب احملافظة عليها وحسن تدبريها. 

 

 اثنيا  :  البساتني وكيفية استغالهلا                                                              

اضي الزراعية فقد بلغت من التأخر اجلسيم جراء ما أصاهبا من اإلمهال ليست البساتني أبفضل حال من األر 

الشنيع كان له أبلغ األثر يف ضياع معظم الفائد  منها وضآلة مواردها. فإدار  األوقاف ال حتسن إدار  الشؤون 

تفق عليها تطبيقاً الزراعية وال توجد كفاءات فنية حُتسن إدار  هذه البساتني ومراقبة امللتزمني بتطبيق الشروط امل

    دقيقاً ابالضافة إىل الرعاية واملتابعة الدائمة هلا .                                                                          

 وهناك عوامل أخرى أفضت إىل هذه احلال وهي :                                             

مدن جنوب العراق ويف ُمتلف اجلهات وجتاورها بساتني تعود لألهايل واحلكومة تستقي إن هناك بساتني يف  -7

من أهنر قد ساءت حالتها بسبب عدم تطهري هذه األهنر من زمن بعيد حىت أصبحت مملوء  ابلطحالب 

ه واألعشاب اليت أتصلت جذورها فأصبحت تعوق سري املياه وقد أدى االمهال إىل منعها بتااًت فتعرضت هذ

    املساحات الواسعة والثرو  اجلسيمة للضرر احملقق .                                                                              
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هناك كثري من البساتني مل يكن نتيجة عقود واتفاقات منظمة بني األوقاف واملغارسني أو امللتزمني أدى ذلك  -0

ني طال أمده وكان من نتيجته أن أمهل املغارسون وامللتزمون العناية ابلبساتني لعدم إىل نشوب خالف بني الطرف

وثوقهم ابالنتفاع من تعبهم يف تعمريها وإنفاقهم على هذا التعمري فركنوا إىل إمهاهلا حىت ينتهي ااخالف بينهم وبني 

                                       .                     402األوقاف فظلت أرض البساتني معطلة ال يُنتفع هبا

إن إدار  األوقاف ال متيز بني البساتني اليت تروى ابلسيح واليت تروى ابآلالت فتجعل نصيب األوقاف يف   -0

احلالتني واحدًا مع وجود اختالف بسبب النفقات اليت يتحملها املغارس يف حالة الري ابملضخات. فهو يف هذه 

يشعر ابلظلم فيميل إىل الكسل وااخمول وخاصة إذا شاركته األوقاف أيضًا بنصيب من ريع  احلالة دائم الشكوى

ااخضروات أو احملصوالت اليت يزرعها حتت األشجار يف حني أن ترك األوقاف لنصيبها هذا يشجعه على خدمة 

               .                                                          403البستان ودوام تعمريه

أما ابلنسبة للبساتني اليت ُتسقى من األهنر ميكن مفاحتة اجلهات املسؤولة يف وزار  الري والطلب إليها القيام بتطهري 

األهنر اليت التسقي بساتني األوقاف وحسب بل وبساتني أخرى ودوام مراقبة هذه البساتني وإعالم اجلهات 

صحيح بدل تعطيلها لعقود طويلة كان ميكن االنتفاع هبا وصرف ريعها املسؤولة عن سري احلالة على وجهها ال

 ملستحقيها.                 

وكان من الواجب تنظيم عقود مع املغارسني أو امللتزمني وبشروط مرضية للطرفني حتقق تكافؤ املصلحة لألوقاف 

التفاق على مدد معينة حسب نوع الغرس وهلم حىت يتشجع املغارس أو امللتزم بتعهد البساتني ودوام رعايتها، وا

من خنيل أو غريه ال أن يبقى دائم الشكوى متذمرًا ألن النتيجة النهائية سوف تؤول هذه البساتني وما فيها إىل 

 األوقاف بعد أن تزدهر ويكثر عطاؤها.                                                                          
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  الغاابت                                                                                    اثلثا  : 

دومن  7220ليس ملديرية األوقاف غاابت إال يف مدينة املوصل وتبلغ مساحتها هي واألراضي ااخالية اجملاور  هلا 

م، وكانت املديرية تستغل هذه 7020إىل سنةطبقًا ملا هو مثبت يف خريطة مودعة مبدينة املوصل يرجع أترخيها 

الغاابت بطريق االلتزام ولكن ترتب على ذلك أن أساء امللتزم االستغالل َفَحوََّل أرض الغاابت إىل أرض فضاء 

النصف إىل من قِّبل عمال على حساهبا إبعطاء فرأت دائر  أوقاف مدينة املوصل استغالهلا بطريق قطع األشجار 

القطع والنقل من الغاابت إىل حمل البيع واملفروض من تنفيذ هذه الطريقة أن يكتفي بقطع املتعهد عن أجر  

األشجار البالغة وتقليم األشجار غري البالغة وتركها حىت تبلغ يف السنوات القادمة فتقطع ويُقلم غريها وهكذا 

أن حصلت الدائر  من بيع  تكون الغابة موضع استثمار وربح يف كل سنة.  وكانت نتيجة اتباع هذه الطريقة

األشجار البالغة ومن تقليم األشجار غري البالغة على ربح كثري وكان من املنتظر أن يستمر ذلك كل عام لتزداد 

 .                                              404اإليرادات كلما ضبط العمل واشتدت املراقبة

عا  ملصلحة األوقاف وال ملا حصل الضرر السابق عدلت عن هذه ولكن الدائر  وألسباب غري مفهومة وبغري مرا

الطريقة وذهبت إىل طريقة البيع أمجع بطريق االلتزام فوضعت أحطاب وأشجار مخس غاابت يف املزايد  وابعتها،  

حتقق  كما أهنا مل تستثمر شيئاً من الغاابت األخرى الواقعة يف اجلهة الثانية يف تلك السنة. وكانت نتيجة ذلك أن

الضرر الذي تعرضت له الغاابت مر  أخرى ألن امللتزم قطع أشجار الغابة كبريها وصغريها وتركها قاعًا صفصفا 

حبيث ال تصلح لالستثمار إال بعد انقضاء أكثر من سبع سنوات. وكان نتيجة ذلك أن أمهلت الدائر  ملصلحة 

لوقف من الريع سنني طويلة متشيًا مع مصلحة امللتزم األوقاف ابتباعها هذه الطريقة الضار  أشد الضرر وحرمان ا

الذي استفاد أكرب فائد  دون مقابل لألوقاف. ومل تكتف الدائر  بذلك بل وضعت يف املزايد  أشجار وأحطاب 

ابقي الغاابت اليت يف اجلانب اآلخر ملد  ثالث سنوات وللملتزم أيضًا احلق يف قطع مجيع األشجار واألحطاب 
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الغاابت املذكور  خالل مد  التزامه وسيتبع امللتزم ما اتبعه يف الغاابت السابقة حبيث حييلها إىل أراض الواقعة يف 

 فضاء خالية ال ميكن استثمارها لسنوات طويلة.  

فكأن الدائر  دفعت هذه الغاابت مجيعها يف االلتزام مع حمو كل أثر لألحطاب واألشجار من األرض وبقائها 

ل سنوات طويلة حىت تنمو األشجار وتصلح لالستغالل مر  أخرى، يف حني أن طريقة معطلة من االستغال

االستغالل ابلتعهد وقطع األشجار البالغة وتقليم األشجار غري البالغة عادت على الدائر  بربح كبري مع ضمان 

                                  .                                405استمرار هذا االستغالل والزايد  فيه سنة بعد أخرى

ومن هنا يتبني مدى الضرر الذي حلق مصلحة األوقاف بسوء تصرف الدائر  وقبول املديرية العامة هلذا التصرف 

                        .                                406مع علمها مبا حلق األوقاف من الضرر يف التزام سابق هبذه الوسيلة قبل االستغالل بطريقة التعهد

من هنا يتجلى الفساد االداري واضحًا يف إدار  األوقاف الذي أسهم يف تعطيلها عن القيام بوظائفها االجتماعية 

جتاه مستحقيها جراء التفريط يف صيانة األماانت ولتحقيق أغراض خاصة. إن من أهم األسباب اليت دعت إىل 

جلهات احلكومية هو فساد الناظر وخيانته لكن الذي حصل هو استمرار املطالبة حبل نظام األوقاف وربطه اب

الفساد وحتوله إىل فساد مؤسسي، كما أن الفقهاء القدامى عندما قرروا عدم تضمني الناظر واعتربوا يده على 

ة واحلرص، الوقف يد أمانة وعدم حماسبته إال يف حاالت قليلة كان هذا على أساس أنه مؤمتن يتحلى ابلعفة والنزاه

لكن يبدو أن هذه ثغر  نفذ إليها الفساد احلكومي ابلرغم من   االجراءات اليت وضعت للحد من هذه املشكلة 

حًا لألوقاف بل ابلعكس ازداد األمر سوءًا وأصبح الفساد  أوسع نطاقًا ومن العسري التصدي له ولن نرى إصال

                                                             إصالح نفسه.                      ممن هو عاجز عن  
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 املطلب الثالث:  االستبدال وأموال البدل 

من املسائل املقرر  جواز استبدال الوقف إذا خرج املوقوف أرضًا أو عقارًا أو غريها من االنتفاع ابلكلية أبن 

صارت األرض سبخة ال تُعطي الغلة أصاًل، أو ضُعفت وقل إيرادها وصار ريعها ال يكفي ملؤونتها وتكاليفها، أو 

ناك ريع للموقوف يُعمر به املوقوف ومل يرغب أحد يف صار العقار خرابً ال يصلح لالستغالل وال للسكىن وليس ه

 استئجاره أبجر  معجلة ليعمر هبا .                                                                                

لو ُوجد من  كما أنه جيوز استبدال الوقف ولو كان منتفعًا به يف اجلملة ولكن أييت استبداله أبكثر منه نفعًا كما

يرغب يف شرائه ودفع بدله أرضًا أو عقارًا أكثر منه ريعًا وأحسن منه موقعاً، أو يدفع بدله مثنًا زائدًا ميكن أن 

 .                                       407ُيشرتى ما هو أحسن موقعاً وأكثر ريعاً جلهة الوقف.  فالغرض من االستبدال أن يتحقق به األنفع للوقف

قد أجاز قانون إدار  األوقاف عندما نص على استبدال مسقفات األوقاف ومستغالهتا بعقار أو نقد بعد حتقق و 

 املنفعة وانتهاء الرغبات ابملزايد  وحبكم شرعي.                           

عاً ومع النص على لكن إدار  األوقاف يف العراق كانت تتحرز كثرياً من االلتجاء إىل االستبدال مع جواز ذلك شر 

جوازه يف قانون األوقاف. وال شك يف وجود مسقفات ومستغالت من مصلحة الوقف التخلص منها مل يقع 

 شيء من االستبدال إال القليل.          

أما أموال البدل مل ُيستعمل يف شراء شيء أال من بعضها وابقي أموال  تعطيل أموال البدل وإمهال حتصيلها:

يف البنك يستويف عنها فائض مبقدار نسبة مئوية ما حيدده البنك. مث أن مديرية األوقاف قامت  البدل املودعة

بصفقات استبدال وجتمعت أموال بدل جسيمة لسنوات عديد  ظلت هذه األموال مودعة خبزينة البنك ُتستغل 
                                                             

  777ص م،7996عمال املطابع، دار لندن، االوقاف يف عامل اليوم، امهية ندو  ""دور الوقف يف التنمية عبدالعزيز: ، الدوري  -021
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نتفاع أبضعاف هذه الفائد . بفائد  ضئيلة جداً يف حني أن استعماهلا يف الشراء أو البناء يؤدي دون شك إىل اال

فكان مُيكن استغالهلا بشراء أعيان حسنة املوقع واإليراد أو بناء مبان جلهات أوقافها فتحصل هذه األوقاف على 

ريع ال يقل صافيه عن أربعة أضعاف ما حيصل من الفائد . وال ميكن االعتذار بعدم وجود أمالك صاحلة للشراء 

اض فراغ سوق التعامل العقاري من الصفقات ومن الفرص احملققة لفائد  األوقاف مبال البدل ألن ال ميكن افرت 

سنني طويلة متوالية مع أن دوائر الطابو ال ختلو من عرض أمالك املدينني أبمثان ال شك يف أن كثريًا منها تتحقق 

جمال إذا تعذر الشراء  به مصلحة األوقاف لو ُعين بتوجيه االهتمام إىل تعقب مثل هذه األحوال ومع ذلك فهناك

 .       408مبا فيه املصلحة الستعمال املبلغ يف البناء

ابالضافة إىل ذلك وجود تصرفات تضر مبصاحل األوقاف يف مسائل االستبدال مثل استبدال أرض مببلغ معني مل 

سنوات، وما وبقيت األرض حتت تصرف املشرتين مث يُدفع املبلغ أقساطًا لعد   %72يدفع منها املستبدل إال 

يقع من االمهال الشديد يف حتصيل أقساط البدل يف أوقاهتا حىت تعطل احلصول عليها سنوات عديد  يف الوقت 

الذي قام فيه املستبدلون ابلتصرف فيما اشرتوه مبا حيقق مصلحتهم. مث رأى ديوان األوقاف بعد ذلك أن وجود 

األراضي وأمالك الوقف العدمية الفائد  ابلنقد واستغالل  املسوغات الشرعية والقانونية تؤيد استبدال البعض من

بدالت االستبدال هذه بشراء أو تعمري أمالك جديد  تكون ذات نفع أعم للوقف وذلك قبل أكثر من عقدين 

               .                   409من الزمن بعد أن بقيت هذه املوقوفات الكبري  القيمة حمبوسة املنفعة طوال أكثر من ثالثني سنة

ولعل مثل هذه األسباب جمتمعة أو متفرقة كانت الدافع للجهات   توقف احملاكم الشرعية يف اجراء االستبدال:

الشرعية اليت كان يُرجع إليها حبكم القانون يف اجاز  االستبدال إىل التوقف يف اهناء معامالت االستبدال يف بعض 
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األحيان حىت أهنا بلغت من احلرص مبلغًا فوت مصلحة الوقف. فهناك أمالك قريبة من التخرب واالهندام أو 

 تكون صغري  املساحة 

وبدل إجيارها قليل فعندما تتقدم إدار  األوقاف بطلب االستبدال فإن احملكمة الشرعية جتيزاالستبدال لتحقق  

 لشرعي االستبدال علىاألنفع للوقف يف حني يرفض جملس التمييز ا

أساس أن هلذه األمالك غلة وال مُيكن استبدال الوقف إال إذا كان خارجًا عن االنتفاع ابلرغم من حتقق األسباب 

 .                                                     410اليت جتيز االستبدال

يف استثمار أموال البدل وهناك مبالغة يف احلرص كما أن هناك هتاوانً من إدار  األوقاف   وقوف حركة االستبدال:

من اجلهة الشرعية يف التمسك بعدم االستبدال وبني هذين األمرين تتعرض مصلحة األوقاف للضرر إذ تبقى 

األموال املتجمعة معطلة فضاًل عن توقف حركة االستبدال والتخلص من األمالك اليت ال يُنتفع هبا بتااًت أو يُنتفع 

ًا ضئياًل حبيث تتحقق املصلحة يف بيعها واالنتفاع بثمنها فيما هو أحسن وأصلح. وهناك الكثري من هبا انتفاع

األمالك اليت تنطبق عليها شروط االستبدال سواء يف مدينة بغداد أو البصر  أو املوصل سواء أكانت مسقفات 

 .                                                       411يضمن مصلحة األوقافمتخربة أم ضئيلة اإليراد أم عرصات ال يُنتفع هبا مُيكن استبداهلا مبا 

 

 املطلب الرابع :   طريقة التحصيل والبقااي                                                   

التحصيل يف  أما ما يتعلق يف أمر حتصيل املسقفات أنه ال توجد رقابة فعلية منظمة تكشف إمهال املهملني يف

الوقت املناسب سوى جداول التحصيل الشهرية اليت ترد من املدن جمملة ويُكتفى فيها بلفت اجلهات يف حالة 
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مالحظة التقصري وينتهي األمر يف ختام السنة إىل وجود بقااي ُتضم إىل البقااي السابقة ويقع التهاون يف حتصيلها 

ل واعتبار موظفي املدن على اختالف درجاهتم أن حتصيل البقااي هو وذلك الجتاه اجلهود إىل حتققات العام املقب

 من الواجبات الثانوية اليت تلي حتصيل التحققات احلالية.                                 

 وأهم أسباب وجود هذه البقااي وتراكمها عاماً بعد عام يرجع إىل ماأييت:                     

ى التأمينات الواجبة عند التأجري حبيث تصبح اإلجيارات قائمة بغري أتمني يكفل حق إمهال احلصول عل  -7

 األوقاف إذا قصر املستأجر يف دفع ما عليه.                          

قبول أتمينات أقل من قيمتها احلقيقية الواجب مراعاهتا عند إعطاء االلتزام حبيث تصبح غري كافية لتسديد  -0

 ف.                                                      حقوق األوقا

عدم حتصيل األقساط املستحقة لألوقاف وقت استحقاقها وعدم اختاذ االجراءات اليت خيوهلا القانون مبجرد  -0

 امتناع املدين من الدفع.                                                

عدم تتبع الدعاوى اليت تقيمها األوقاف هبذا الشأن أو تعقب االجراءات فيما يُقدم إىل دوائر االجراء من  -0

 املسائل.                                                       

أ عن إن قسمًا من البقااي مل يُدور على املدينني أبمسائهم بسبب إمهال املوظفني أو سوء تصرفهم ونش -5

االضطراب الذي وقع يف األعمال احلسابية ويف النقص احلاصل ابلقيود والسجالت وعدم تنظيم املستندات أن 

                أصبح من املتعذر معرفة األشخاص املطالبني هبذه الديون فاستحال حتصيلها .                                                        
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يل أبوامر إدارية دون مربر إجابة لتأثريات ُمتلفة تعرتض إدار  األوقاف، فكان بعض من تودع إيقاف التحص -6

إليهم إدار  األوقاف يوقفون اإلجراءات عندما يُراد اجنازها كما صدرت أوامر لفك احلجز عن بعض األمالك 

 .  412املوثقة هبا ديون األوقاف

االهتمام ينصرف يف كل عام إىل حتصيل التحققات كأن عدم االهتمام بتحصيل البقااي إذ لوحظ أن  -1  

اجلهات مسؤولة فقط عن هذه التحققات أما البقااي فُتضم إىل ما سبقها وال يُبذل يف حتصيلها ما جيب أن يُبذل 

                           من اجلهود ملا خلد يف األذهان من صعوبة حتصيل البقااي ومن أهنا عرضة للشطب بني حني وآخر.                     

إمهال املوظفني يف القيام بواجباهتم إما إىل عدم كفايتهم للقيام مبهام وظائفهم أو لعدم قدرهتم على العمل  -8

                      .                            413لضعف بنيتهم وكرب سنهم أو لسوء تصرفهم مبماالهتم للمستأجرين وامللتزمني سعياً وراء املصلحة الشخصية

كان حرايً إبدار  األوقاف أن تويل اهتماماً ابلغاً مبوضوع حتصيل البقااي وتضع ترتيب دقيق يكشف ما حتصل منها 

وما مل يتحصل وتنظم جداول التحصيل الشهرية وتفرض رقابة فعلية على املتهاونني يف أعماهلم ال أن يبقى 

وأساؤا التصرف مبنجى عن العقوبة، أليست هذه حقوق وجيب صيانتها أم أن املوظفون الذين أمهلوا هذا االمهال 

األوقاف ليست يف حاجة هلا. أما شطب البقااي فهذا خطأ فادح ألنه عندما يشعر املكلفون املدينون لألوقاف أنه 

قى يف ابالمكان شطب ديون األوقاف عليهم يشجعهم ذلك أكثر على التأخر يف السداد بل ابلعكس جيب أن تب

                             متابعة حثيثة الستحصال حقوقها وعدم التفريط هبا مهما طال الزمن.                                                                

 

 املطلب اخلامس:   التعمري واالنشاء 

                                                             

008"، صهور الوقف عربالتأريخحبث " العوامل اليت أدت اىل  تد وانظر العاِن : 08 – 01: ص تقرير عن أوقاف العراق   -700   
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ها سقيم غري مفيد، وإن ما ُصرف فعاًل للوقوف على حقيقة التعمريات اليت جرت يف أمالك األوقاف أن معظم

عليها ليس إال جزءًا قلياًل جدًا من حاجة أمالك األوقاف وهي على ما هي عليه من القِّدم والتخرب واإلمهال،  

كما أن ما يُنفق ال ُيصرف معظمه يف مصارفه الطبيعية بسبب فقد املراقبة وعدم الدقة مما أضر أشد الضرر 

        أبمالك األوقاف .      

وظهر أن إنشاءات األوقاف مل جتر على أساسات صحيحة بصور  عامة وأن مديرية األوقاف قد أعطت بعض 

األبنية اجلديد  ابلتعهد ألجل إنشائها كما أهنا قد قامت إبنشاءات أخرى بطريقة األمانة )اليومية(، ومل تقدم ما 

إجراء االنشاءات كان بصور  غري مضر  لصاحل يكشف أنه قد روعي ما جيب مراعاته من األمور لتأمني أن 

األوقاف بل على العكس قامت دالئل تثبت سوء التصرف وقلة املباال  كما أن املديرية مل حُتسن اختيار األصقاع 

اليت تبين فيها إنشاءاهتا، ومل تقتصر على التكاليف املناسبة هلذه األصقاع وأمهلت يف الوقت نفسه تعمري املوجود 

 . 414ن األمالك فأصبحت ااخسار  مضاعفةلديها م

إن إدار  األوقاف تتبع نظام إجراء التعمري واإلنشاء بطريق األمانة يف كثري من األحيان، وهو طريق وخيم حماط 

ابلريبة والشكوك مهما ُوضعت له قواعد ونظم، وما احلاجة إىل اتباع هذا النظام يف الوقت الذي يوجد فيه 

 مع املراقبة الشديد  على هؤالء املتعهدين ومعاملتهم طبقاً للشروط املعقود  بينهم .                                متعهدون يقومون ابلعمل

كما أن أغلب التعمريات اليت أجرهتا دائر  األوقاف بواسطة متعهدين قد حصلت أتخريات طويلة يف إجنازها، 

ض والغرامة يف حالة أتخري املتعهد يف تسليم العمارات مما وقيام األوقاف حبذف الشرط اجلزائي القاضي ابلتعوي
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فتح الباب واسعًا للمتعهدين لتعطيل األعمال وعدم تسليمها يف مواعيدها وال خيفى ما يعود بذلك من الضرر 

                  .                                                                    415لضياع الريع مد  التعطيل دون مقابل

و ما هلذا كله من األثر البالغ يف موارد األوقاف وتعرضها للنقص واالضمحالل مما حيد من مقدرهتا على اإلنفاق 

يف القيام على الشؤون الدينية يف البالد ويف املؤسسات ااخريية النافعة فوق ما يؤدي إليه ذلك من تشويه العمران 

رب لإلفساد والتدمري منه إىل اإلصالح والتعمري ألنه جيري على أصول غري فنية خاصة أن ما جيري من التعمري أق

 وال مراقبة دقيقة .                                                                                             

 

 

 

 

الثاين :   بيان عالقة األوقاف ابجلهات احلكومية األخرى ونظامها الداخلي  بحثامل  

 

 مقدمة

ختضع األوقاف حلالة خاصة، هلا ميزانيتها ااخاصة وأمالكها املستقلة، وهي يف كثري من احلاالت تستقل يف شؤون 

ع أمواهلا وإجيار أمالكها الطريقة موظفيها ومستخدميها كما هو احلال يف موظفي املعاهد واملعابد، لكنها تتبع يف بي

          املتبعة يف املالية فتؤجر وتبيع بواسطة جملس اإلدار  واملزايد  العلنية .                                                       
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يبة وحيث أن لألوقاف مستغالت واسعة من أراضي وبساتني وعقارات ومسقفات وأن هذه األموال ختضع للضر 

والرسوم وما كان منها داخل املدن خيضع ملشاريع أمانة العاصمة والبلدايت العمرانية، فقد نشأ من ذلك عالقات 

مستمر  بينها وبني املالية والداخلية والرتبية وغريها من الوزارات، كما نشأت خصومات ومشاحنات بينها وبني 

حلدائق العامة. ومما يؤَسف له أن املوظفني على اختالف البلدايت وأمانة العاصمة حول فتح الطرق والساحات وا

اجتاهاهتم يف هذا البلد ينظرون إىل األوقاف نظر  فيها االزدراء والريبة وأن موظفي األوقاف منذ تشكيلها مل يصرفوا 

رتف به  من اجلهود ما يرفع عن األوقاف احليف وجيعلها حمرتمة يف نظر الغري وهذا ظاهر يف كثري من املواقف ويع

 كل من كان له ضمري.                                                                               

 

                                                    املطلب األول :  عالقة األوقاف ابجلهات احلكومية        

 أوال  :  عالقة األوقاف ابلقائممقاميات                                                  

وهذه املنزلة كانت السبب يف هدر حقوق األوقاف يف كثري من األحيان، وعدم االلتفات إىل شكاواها رغم ما 

حتالل مسجد الكوير واختذته ُمزانً فيها من حق ووجاهة. فتقوم دائر  التموين يف قضاء ُممور يف حمافظة أربيل اب

للحبوب، ورغم املطالبات واملناشدات ابخالء اجلامع وأن للمساجد حرمة وال جيوز أبي حال من األحوال إنتهاك 

هذه احلرمة وأن املساجد ُمصصة لعباد  هللا وأداء الصلوات ليس إاّل، فإشغاهلا من قبل دائر  التموين وغريها 

 .                                                                                       416بوب جرباً ال يصح بتااتً وليس له نتائج حممود لوضع احلبوب أو غري احل

ومل تعر احملافظة ابخالئه أي اهتمام وجتيب أبنه نظرًا لعدم وجود بناية مناسبة الختاذها ُمزاًن للحبوب يف املنطقة 

 من إخالء اجلامع املذكور فعند وجود املخزن ونفاذ املوجود سُيخلى اجلامع اآلنف الذكر.فهي التتمكن 

                                                             

  82م، ص  7908العراق ، مطبعة املعارف ،  –، بغداد  الدليل الصالح األوقاف العمر ، حممد ، أمحد : -076
  079" مرجع سابق ، ص " األسباب اليت أدت إىل تدهور الوقف عرب التأريخ االسالمي  : عبدالقهار  ،وانظر العاِن 
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وهذه أراضي عليمات الواسعة يف حمافظة دايىل واليت تتصرف فيها األوقاف منذ أتسيس الدولة العراقية، حيث 

إدخاهلا يف قيودها، مث يلتجيء امتنع امللتزم عن دفع بدل االلتزام فسكتت الدائر  عنه مكتفية بتخمني احلاصالت و 

هذا امللتزم الطامع إىل وزار  املالية زاعمًا أن األراضي املذكور  أمريية. فتقوم األوقاف بكل ما تستطيع من تقدمي 

سندات ومراجعات رمسية حىت متكنت من استالم األرض، ولكن لسبب ما نكصت االدار  احمللية على عقبيها 

 تقدمت األوقاف بشكوى أوضحت فيها األمر وأبن هذا امللتزم استأجر فسلمت األرض إىل الغاصب. مث

األراضي املذكور  ملد  ستة سنوات ونصب فيها مضخات زراعية الستغالل األراضي وبعد انتهاء مد  االجار  

ة امتنع عن رفع املضخات وعن تسليم األرض املذكور  إىل امللتزم اجلديد حبجة أن هذه األرض هي أراضي أمريي

قاصد من ذلك سلبها من األوقاف ومنحها له جرباً. وملا َعلِّم بتشبث األوقاف ابسرتجاع أراضيها املذكور  أشرك 

أحد املتنفذين معه بغية االستفاد  من نفوذه لالستمرارعلى هنب أراضي الوقف وجعلها أراضي أمريية فانتبهت 

قرر جملس الوزراء ابإليعاز إىل وزار  الداخلية  األوقاف إىل ذلك وفاحتت أعلى اجلهات وبعد مكاتبات طويلة

تجاوز عليها إىل ممثلي األوقاف وابشرت إدار  األوقاف يف استغالل هذه 
ُ
وإدار  احملافظة تسليم األراضي امل

األراضي وإعطائها اباللتزام. غري أن إدار  احملافظة تبدلت وأصرت على إبقاء هذه األراضي بيد الغاصب وعدم 

كل ما تطلبه األوقاف وقد علل سلوكه هذا أبن القرارالذي يصدره جملس الوزراء العام غري واجب االعتداد ب

 .417االتباع

والواقع أنه ال يُرجى لألوقاف أي تطور أو ازدهار ما دام يُنظر إىل أمالكها هبذه العني اليت ليس فيها شيء من 

أن تستويل على أرض اتبعة لوقف وال على أرض احلرص على احلقوق واملصاحل إذ، ال مُيكن ألي فرد أو هيئة 

مملوكة لفرد مهما كان فقريًا وسواء أبجر إمسي أو بدون أجر فكيف أبمالك األوقاف اليت هي يف رعاية الدولة 

 ومسؤوليتها.  
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 اثنيا  :  عالقة األوقاف أبمانة العاصمة 

ا تريد األوقاف تقسيم أراضيها وبساتينها أما أمانة العاصمة فحدث عن جتاوزها على األوقاف وال حرج. فعندم

إىل عرصات لتنشئ عليها بيواًت جند أن األمانة حتتل أبسم الطرق والساحات ما يزيد على الربع الذي مسح به 

النظام بكثري، وإذا اعرتضت دائر  األوقاف تلجأ األمانة إىل إجابة فيها أقصى حد للمغالطة، وذلك أهنا أتخذ 

سية أما الطرق الفرعية فهي ملنفعة األوقاف، وهلذا السبب زادت مساحات الطرق عن الربع وهذه الربع للطرق الرئي

احلجة ال تُقنع أحد، ألن نظام الطرق واألبنية صرح أبنه عندما يُراد تقسيم أراضي إىل بيوت فينبغي أال تزيد 

تقتصر على الطرق الرئيسية أو جمموع الطرق والساحات العامة عن ربع جمموع مساحة األرض، وهذه الطرق ال 

لسنة  00الفرعية وإمنا املقصود جمموع الطرق والساحات. وهذا نص املاد  العشرون من نظام الطرق واألبنية رقم 

( مرت مربع يرتك جماانً 72222م )إذا كانت مساحة األمالك والبساتني والعقارات املراد تقسيمها تتجاوز )7905

ر إذا حتققت ضرور  لذلك، على أن ال تزيد مساحتها مع مساحة الطرق على ربع ما يقتضي لفتح مدرسة وُمف

جمموع امللك املراد تقسيمه(. وهذا النص ال حيتمل التفسري والتأويل فإن جمموع الطرق واملخافر والساحات 

ارطة وتنزل واملدارس ينبغي أاّل يزيد عن ربع جمموع مساحة األرض. ولكن األمانة ُتصر ومتتنع عن تصديق ااخ

األوقاف على رأيها مرغمة، مع أن ذلك ال جيوز وابالمكان يف كل وقت أن تُقام الدعاوي على األمانة السرتجاع 

املساحات الزائد  أو استمالكها. ألنه ليس من حق مدير األوقاف أو الوزير املسؤول أو املتويل أو القاضي التنازل 

 .                        418عن املوقوفات

وهناك حاالت أخرى مثل أن أمانة العاصمة تتقدم بدون استمالك وال إذن فتستويل على قطعة أرض لألوقاف يف 

وتنشئ عليها مرافق صحية عامة، وأن  –وهي من البقاع الثمينة يف وسط العاصمة  –بقعة مثينة يف ابب املعظم 
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ت من وضع تصميم النشاء مستغل مهم فوقها هذه املرافق تقع يف وسط تلك القطعة اليت كانت األوقاف قد انته

ألهنا تقع يف مركز العاصمة. وبعد شكاوى ومكاتبات طويلة ترد األمانة أبن هذه املرافق اليت شرعوا ابنشائها قليلة 

العدد واألسباب اليت روعيت إلنشائها هي تسهيل قضاء حاجات املار  واملستطرقني دون اضطرارهم إىل قضائها 

لطرق العامة األمر الذي يساعد على ختفيف الوطأ  عن مرافق املساجد وأننا مل نقم إبجراء أي يف اجلوامع وا

 .       419معاملة أتجري يف هذا ااخصوص ألننا ال نرى لزوماً إلجرائها طاملا أن ملكيتها ستعود إليكم يف النهاية

 

 اثلثا  :  عالقة األوقاف بوزارة املالية 

راضي يف بغداد وزاخو وغريها تسمى الشواطئ كانت تتصرف فيها األوقاف ولديها هناك مساحات كبري  من األ

املستمسكات القانونية، غري أن املالية طلبت من جمالس االدار  أن تُعلن األراضي وتؤجر حلساب املالية ففعلت 

 وبقيت األوقاف على اهلامش.     

وهذه إحدى القضااي وهي أن مسؤول أوقاف مدن دهوك وزاخو أخرب مديرية األوقاف العامة من أن قائممقامية 

قضاء زاخو وضعت اليد على شواطئ الوقف يف زاخو مدعية أهنا ملكًا للخزينة وليس للوقف عالقة فيها، وعلى 

ة الثبوتية اليت تؤيد عائدية هذه الشواطئ إثرها فاحتت مديرية األوقاف العامة حمافظة املوصل وبينت هلا األدل

للوقف وأهنا تتصرف هبا منذ القدمي غري أن احملافظة أيدت القائممقام. ففاحتت مديرية األوقاف العامة وزار  املالية 

ابملوضوع وبينت هلا أن لدى األوقاف مستندات قاطعة تشري إىل عائدية الشواطئ لألوقاف، لكن املالية تقدمت 

األوقاف وطلبت رفع يد مديرية األوقاف، غري أن الدعوى ردت بناء على عدم وجود أسباب قانونية  بدعوى ضد

تؤيد عائدية هذه الشواطئ للمالية وأصبح احلكم مكتسبًا الدرجة القطعية، عندها طلبت مديرية األوقاف العامة 

طلبت وزار  املالية من احملافظة تزويدها جبميع إىل وزار  الداخلية االيعاز إىل احملافظة لرتفع يدها عن هذه الشواطئ ف
                                                             

  419 -  مرجع سابق ، ص 81   

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



186 
 

املخابرات وبعد إطالع وزار  املالية على املخابرات طلبت من احملافظة إقامة الدعوى يف احملاكم الثبات عائديتها 

فاحتة للمالية وبقيت احملافظة واضعة اليد واملخابر  سائر  بني األخذ والرد األمر الذي أجرب مديرية األوقاف العامة م

جملس الوزراء وعلى إثرها عممت وزار  الداخلية على احملافظني بلزوم احرتام جانب الوقف ألهنا من مؤسسات 

 .                                          420احلكومة

 

 رابعا  :  عالقة األوقاف بوزارة الرتبية                                                

أما وزار  الرتبية فنظر  واحد  إىل الساحات الواسعة الواقعة يف ابب املعظم وما عليها من األبنية املتخذ  مدرسة 

متوسطة الغربية ومدارس اهلندسة مث ساحات الكشافة وبعدئذ النادي االومليب ومدرسة اثنوية األعظمية للبنني 

يت تشغلها هذه املدارس واألجر  الزهيد  اليت تُدفع عن ومدرسة اثنوية األعظمية للبنات والساحات الواسعة ال

 البعض منها يُظهر احليف الذي حلق ابألوقاف واالستخفاف حبقوقها .                                             

ومن األمثلة اليت ُتظهر استخفاف الرتبية ابألوقاف أن األوقاف كانت قد شيدت بناية ضخمة يف ابب املعظم 

لتتخذه مكتبة عامة هلا، وابشرت إحياء الرتاث العلمي املكنوز يف خزانة مكتبتها، تلك ااخزانة اليت كانت مهجور  

وهو مثابر على تنظيمها وفق أحدث  421منذ عهد طويل وأودعت أمر تنظيمها إىل ااخبري السيد كوركيس عواد

كتبة من أنفس املكتبات وفيها من املخطوطات الطرق يف تنظيم املكتبات وقّدم تقريره الذي يتضمن أن هذه امل

القدمية الكثري  ما يندر وجوده يف غريها، كما قررت األوقاف شراء كمية كبري  من الكتب احلديثة النفيسة وضمها 

إىل هذه املكتبة. غري أن الرتبية كانت قد التمست أن تشغل هذه البناية مبكتبتها ريثما يتهيأ هلا أن تنشئ مكتبة، 

                                                             

  420-  مرجع سابق ، ص 89 – 92 
 املوصل، م من الشخصيات البغدادية املعروفة يف العراق وهو من عائلة آل عواد أحد العوائل املسيحية يف7928كوركيس بن حنا عواد ولد   -700

الصفات الرفيعة ت ختلقه ابألخالق احلسنة و اشتهر ابلعمل الدؤوب وسعة االطالع اضافة اىل التأليف لكثري من املقاالت والكتب يضاف اىل 
م7990   

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



187 
 

مرور أكثر من عشر سنوات فإن الرتبية رفضت أن خُتلي املكتبة مع كل التماسات األوقاف حىت أهنا أبت  ورغم

ومبا أن وزار  الرتبية كانت قد استعارت قسم كبري من بناية املكتبة العامة للمطالعة  إجابة كتب األوقاف الكثري .

لة، كما أبلغ مسؤول مكتبة األوقاف املديرية بدون أجر  وقد وافقت األوقاف يف وقت مل تكن مكتبتها مستعم

العامة أبن وزار  الرتبية قد أعدت بعض املواد االنشائية وأحضرهتا إىل بناية املكتبة لغرض قطع أحد الصالوانت 

حباجز واختاذه قاعة ملطالعة السيدات وحيث أن العمل املذكور سيشوه املنظر الداخلي للبناية عالو  على تنافيه 

الذي من أجله ُشيدت هذه الصالوانت، فطلبت األوقاف من الرتبية الكف عن هذا العمل وبدون أخذ والغرض 

موافقة األوقاف وتسليم املكتبة أبسرع وقت. وملا رأت األوقاف عدم استجابة الرتبية جلأت إىل إقامة دعوى 

 .                                422التخلية يف احملاكم

 

 

 

 األوقاف ابملتنفذين  خامسا  :  عالقة

املتنفذون كثريون يف هذه البالد، ويُقصد ابملتنفذين من كانت هلم صولة وأمر وكالم مسموع لدى الوزراء 

والرؤساء، إما لثروهتم وإما لسبق تسلمهم منصب وزاري أو منصب هام، وإما التصاهلم أبحد الوزراء أو كبار 

أن مُيتِّعوا أنفسهم ابمتيازات مل يقرها هلم الدستور وتلك االمتيازات املوظفني من قريب أو بعيد، وهؤالء حياولون 

عدم خضوعهم للقوانني واألنظمة والتعليمات واألوامر، وقد ابتليت هبم مديرية األوقاف أكثر من كل مصلحة 

اور حكومية أخرى ألن األوقاف هلا كثري من األمالك والعقارات اليت يستأجرها هؤالء املتنفذون أو اليت جت
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أمالكهم أو اليت ترتكز مطامعهم يف سلبها. مث إن هناك انحية معنوية أخرى جتعل هؤالء أكثر جرأ  وهي االعتقاد 

 أبن هلم حصة أبوقاف املسلمني وإبمكاهنم أن يستوفوا حصتهم منها وليس يف ذلك ضري.                                     

ممن استعمل نفوذه يف إصالح داره املستأجر  حبيث يكاد بدل اإلجيار كله ولدى مديرية األوقاف أمساء كثري  

يذهب للتصليح، ومنهم من امتنع عن دفع بدل اإلجار  سنني طويلة حىت كاد يذهب فيها مرور الزمن، ومنهم من 

اف استأجر أرضًا للوقف دون أن يدفع أجرها، وبعضهم اغتصب أرضًا حبجج ُمتلفة، وبعضهم أنكر على األوق

 .                                                             423حقوقها، وهم كثريون وأساليبهم كثري 

وهناك أمثلة كثري  على خسران األوقاف عقاراهتا وأمواهلا تدل على ضعف القائمني إبدار  األوقاف. ففي األوقاف 

وهذه التشكيالت ُوجدت منذ تشكيل مديرية األوقاف  دائر هندسة ودائر  أمالك ومدراء لألوقاف يف احملافظات،

ومل تقم هذه الدوائر أبية مشاريع كربى سوى جامع هنا وجامع هناك، مث أنشأت عدد قليل من الدور لكن يف 

املقابل يُرى أن بعض املتعهدين والبنائني استطاعوا أن يُنجزوا سنواًي عشرات من املساكن والقصور وعدد من 

ة اليت ُتشاَهد يف مركز العاصمة بغداد مع أن رؤوس أمواهلم ال ُتساوي عشر ما خصص للبناايت األبنية الضخم

واالنشاءات يف ميزانية األوقاف. وال يُرى أية بناية جسيمة أُنشئت لألوقاف وال أي جامع واسع برايز  اسالمية 

نفقات وُمصصات ابهضة، بل لو ُشيد، أما أعمال الصيانة فال مُيكن االحتجاج هبا واليت ُتكبد األوقاف 

أسُتعيض مبتعهد مع بعض العمال ألنتج من املسقفات يف سنة واحد  ما أنشأته شعبة اهلندسة يف أكثر من عشر 

 سنوات ولقام أبعمال الصيانة كذلك.                                                            

عة يف مناطق مهمة من بغداد مؤجر  ببدالت إجيار زهيد  أو سّورهتا فهناك عقارات وأمالك لألوقاف كثري  وواس

أمانة العاصمة وشرعت تفتح هبا الطرق كيفما تشاء، هذه أمالك األوقاف اليت لو اسُتغلت لدرت على األوقاف 
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مبالغ جسيمة جداً. ولألوقاف يف مناطق مهمة من بغداد أمالك وأعقار لو أن هناك أايدي أحسنت االستفاد  

 .                                                                            424منها ألصبح لواردات األوقاف شأن آخر

مث استمرت نفس السياسة يف العقود ااخمسة األخري  ولكنها أضافت سيئة أخرى إىل السيئات السابقة وهي أهنا 

بصر  واملوصل ودايىل واألنبار للبيع فباعتها بثمن خبس ومل تعوضها أعلنت كثريًا من األمالك الوقفية يف بغداد وال

 .                     425أبمالك أخرى

لكن القائمني على األوقاف وهي هيئة إدار  واستثمار أموال الوقف ميكنهم القيام بدور مهم السرتجاع هذه 

             األوقاف ابعتبارها قد بيعت وفق قراراٍت جائر  .                

 

املطلب الثاين :  النظام الداخلي لألوقاف          

هناك أسباب أخرى أضرت مبصلحة األوقاف ليس فقط فيما يتعلق بطرق االستثمار وجتاوز املتجاوزين على 

                                               أمالك األوقاف وإمنا االرتباك واالضطراب يف أعمال مديرية األوقاف ومن هذه االسباب:                       

إن دائر  احملاسبة تسيطر على مجيع األعمال يف املديرية  أوال :  سيطرة دائرة احلساابت على األعمال كافة:

العامة ويرجع اليها كدائر  رئيسية يف مجيع ما يتعلق ابملصرف واإليراد فال ُيصرف مبلغ لتعمري مثاًل إال إذا رُجع 

ليها فتدخل يف تفاصيل األمر وتبحث أسباب الصرف وتناقش فيه وتعرتض عليه وتقرتح بشأنه الصرف أو إ

التأجيل وكذلك األمر يف وجوه الصرف األخرى كشراء لوازم املساجد واملعابد وابجلملة مجيع املصروفات، كذلك 

  تقوم ببحث موارد الدائر  وتناقش فيها وما يتصل هبا .                

                                                             

   424 -  مرجع سابق ، ص 727 – 720     
الندو  الفكرية اليت أقامها بيت   "دور مؤسسات الوقف االسالمي يف تعزيز التعايش السلمي بني األمم املختلفة"، سليمان ، خالد :   -005

  12ص  م،  0272احلكمة حتت عنوان "حنو تعزيز دور األوقاف يف التنمية البشرية"، بغداد ، 
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فكانت هذه االجراءات عبئًا كبريًا يشغلها عن واجباهتا األساسية يف ضبط أعمال احلساابت ويغريها حب 

السلطة ابلتدخل يف أعمال ليست من شأهنا وال هي مسؤولة عنها حبجة مراقبة االيرادات واملصروفات، وال شك 

                                                           أن هذه التصرفات الضار  تؤثرعلى مصلحة األوقاف .                

 :اثنيا :  نقص الكفاءات الفنية للحساابت يف املديرية العامة 

من الواجب أن يكون على رأس دائر  احلساابت موظفون قديرون مشهود هلم ابلكفاء  املمتاز  يف أعمال  

احلساابت ليكون إشرافهم منتجاً ومراقبتهم على األعمال وافية ابلغرض، وليستطيعوا أن يطبقوا القواعد والتعليمات 

ويفرضوا من الرقابة ما يوصل إىل النتيجة املقصود   املوضوعة تطبيقاً صحيحاً وأن يضعوا من التعليمات والرتتيبات

من ضبط احلساابت يف املديرية العامة وعدم أتخري شيء منها عن أوقاته، وجراينه على األصول الصحيحة، 

  .                                                  426واالمتناع عن ارتكاب املخالفات واالمهاالت العديد 

هناك بعض املوظفني الذين يشغلون وظائف رئيسية ابملديرية العامة تتوافر  :االنتفاع بكفاءة األكفاء  عدماثلثا : 

فيهم الكفاء  والنشاط وااخرب  ولكن ال يُنتفع هبم االنتفاع املنتظر إما لغمط حقوقهم أو لتنحيتهم عن األعمال اليت 

                                .   .427يُنتفع هبم فيها

 :رابعا :  عدم حتري املصلحة العامة يف اختيار املوظفني  

وهذه من املسائل األساسية سواء من كان ابملديرية العامة أو فروعها اليت يتوقف عليها إىل أكرب حد انتظام  

األعمال، فاملوظفون هم األيدي العاملة والقوى املنفذ  ملا يوضع من النظم والتعليمات، فإذا مل تتوافر الكفاء  

ظم والتعليمات واجته العمل اجتاهًا ال يتفق واملصلحة واألمانة والنشاط فيهم ساء تطبيق ما يصدر من تلك الن

العامة. وحيث أن الفكر  اليت سادت لفرت  طويلة من الزمن أن وظائف األوقاف يُنظر إليها على أهنا منح ُتسدى 

                                                             

  426- العمر : الدليل الصالح األوقاف ، مرجع سابق ، ص 726- 721 
  427- املاحي : تقرير عن أوقاف العراق ، ص 025
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إىل من يُرى استحقاقهم هلا كنوع من املساعد  على العيش متشيًا مع طبيعة األوقاف وما تنتهي إليه مقاصد 

فني من مآهلا إىل ااخري، ولذلك ُحشر يف خدمة األوقاف ولفرتات طويلة العاطل والكبري يف السن والقليل يف الواق

 .                                                                                428املعرفة، وليس هناك أضر من هذا على مصلحة العمل ومصلحة األوقاف ذاهتا

 خامسا :  التهاون يف معاقبة املهملني وسيئ التصرف من املوظفني واملستخدمني 

ومما ساعد على زايد  احلال سوءًا التهاون يف معاقبة املقصرين واملهملني واملرتكبني ألسباب خطري  كاالختالس  

وظفني هو دليل على  هتاواًن أدى إىل استهتارهم حبقوق الدائر ، ومن املمكن أن عدم توقيع جزاءات على امل

كفاءهتم ونشاطهم ولكن عدم توقيع اجلزاءات يف حالة موظفي مديرية األوقاف الذين قامت مئات الرباهني على 

                                     .                                            429تقصري موظفيها وإمهاهلم دلياًل على التهاون يف تقدير مسؤوليتهم وليكون ذلك زجراً هلم وعرب  لغريهم

 

 

واليوم وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على احتالل العراق تواجه هيئة إدار  واستثمار أموال الوقف مشاكل 

 ومعوقات جديد  حتد من أعمال الصيانة والتجديد وهي :

لدولة العراقية وإغالق كثري من تدهور الوضع األمين يف البالد األمر الذي أثر سلباً على مجيع مفاصل ا  -7

الشوارع الرئيسية يف بغداد واحملافظات واليت تؤدي إىل صعوبة نقل مواد البناء األمر الذي أدى إىل أتخري وتوقف 

 الكثري من األعمال. 

                                                             

-ه 7071اململكة املتحد ،-" ندو  أمهية األوقاف يف عامل اليوم ، لندن"الوقف يف املاضي واحلاضرن العبادي، عبد السالم : حبث بعنوا  -008
: الدليل  يف رسالته اليت وردت يف كتاب العمر وانظر العزاوي ، عباس : 087األردن ، ص  –م، مجعية مطابع العمال التعاونية ، عمان 7996

   025: مرجع سابق ، ص  تقرير عن أوقاف العراقنظر املاحي : الصالح األوقاف ، القسم الثاِن ، ص ق  وا
   021: مرجع سابق ، ص : تقرير عن أوقاف العراق املاحي   -009
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ع إجراء صعوبة احلصول على موافقة دائر  الرتاث ألن أغلب العقارات الوقفية قدمية ومصنفة تراثياً وابلتايل مُين  -0

 أية أعمال فيها، وال يُعرف كيف وملاذا ُصنفت ضمن املواقع الرتاثية .

عدم امكانية احلصول على موافقة بناء إال بعد اجراءات طويلة ومعقد  تكلف اهليئة جهداً ومشقة وتكاليف   -0

 ابهظة.

 صعوبة إخالء املتجاوزين على األمالك الوقفية بسبب تدهور الوضع األمين .  -0 

استمرار تدخالت الوقف الشيعي يف أمالك الوقف السين، ألن األوقاف سابقاً كانت ختضع إلدار  واحد    -5 

م ومبوجب قرار جملس احلكم أتسس ديوان الوقف  0220وهي وزار  األوقاف والشؤون الدينية ولكن بعد عام 

غريها اتبعة للوقف الشيعي وابلتايل السين وديوان الوقف الشيعي فأصبحت األوقاف العائد  للعتبات املقدسة و 

امتناع املستأجرين من دفع اإلجيارات للوقف السين مما أثر يف احنسار ايرادات اهليئة، وقضااي خالفية كثري  أخرى 

 .       430وال يُعرف مىت سُتحسم هذه القضااي بني الوقفني

 

     

  

 

                                           

 بعصل الراالف

                                                             

م الساعة العاشر  5/7/0270بناء على املقابلة اليت أجريت مع السيد مدير الدائر  القانونية يف هيئة ادار  واستثمار أموال الوقف صباح يوم   -002
 صباحاً 
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  جتربة جوهور، ماليزاي يف استثمار الوقف 

 

 املبحث األول:  حملة عن والية جوهور املاليزية  

 

 املبحث الثاين:  األوقاف يف والية جوهور  

 

 املبحث الثالث:  صور وقفية جديدة يف والية جوهور وطرق استثمارها 

 

   

 

 

 

 

 مقدمة 
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تعترب والية جوهور أول والية ماليزية بدأت العمل بنظام أسهم الوقف يف ماليزاي أو ما يُعرف ابلوقف النقدي، وهو 

م من قِّبل  7990الوقف املشرتك الذي يضم الكثري من الواقفني ويتحدد لغرض خاص. ومت العمل به يف عام 

تسهيل اشرتاك الكثري من طبقات الناس املختلفة يف  حكومة والية جوهور, وقد جنح هذا الربانمج جناحًا كبريًا يف

دعم وشراء أسهم الوقف, وقامت مشروعات عديد  حتت هذا الربانمج كان هلا األثر الكبري يف حيا  اجلماعة 

ُطى اثبتة يف ترسيخ هذا النظام وتقوية دعائمه وتوسيع  املسلمة, وال يزال القائمون على هذا الربانمج ماضون خبِّ

مبا يُقدم أكرب ااخدمات واملنافع يف مدينة جوهور، بل وحىت للمجتمعات االسالمية يف خارج ماليزاي، جماالته 

  واجلماعات املسلمة يف البلدان غري اإلسالمية.                                                                                  

يف التقدم واالتصال حنو الوقف االسالمي وإعاد   JOHOR CORPORATION كذلك دور

إحياء دوره احليوي وبشكل خاّلق مبدع يف شكل أعمال مؤثر  وانفذ  يف إطار برانمج عمل متكامل لتقدمي أعلى 

ااخدمات للمجتمع بتأسيسه للمسؤولية االجتماعية إلنشاء الوقف، اهلدف النهائي هو أتسيس العدالة من خالل 

تصل وتتفق مع مبادئ وأسس الشريعة االسالمية يف السعي ملنفعة وفائد  اجملتمع الكبري واملسامهة طرق وأساليب ت

 يف البناء الوطين والنهوض مبستوى احليا  .                                                                              

صور  أوسع ومبجاالت ُمتلفة ُتشكل عاماًل قواًي وفّعاالً وكل هذه مُتثل مناذج إعاد  خلق وبعث دور الوقف وب

 عظيماً لتنمية وتطوير األمة يف املستقبل .                                   
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 املبحث األول :  حملة عن والية جوهور املاليزية 

الوالايت املتطور  يف ماليزاي وعاصمتها اليزية، وتُعد واحد  من والية جوهور حتتل اجلزء اجلنويب من شبه اجلزير  امل

أتسست والية جوهور يف بداية القرن السابع عشر حيث أسسها السلطان عالء الدين    رو. جوهور اب الفيدرالية

شاه الذي هرب من والية مالكا بعد أن أحتلها الربتغال آنذاك إابن احلرب العاملية الثانية، كانت والية جوهور 

شبه اجلزير  املاليزية تسقط على أيدي الياابنيني،  ولكنها سرعان ما حتررت بعد سقوط الياابن هي آخر والية يف 

م. والية جوهور والقريبة جدًا من 7951أمام قوات التحالف مث ألتحقت هذه الوالية ابالحتاد املاليزي عام 

لية والية هبانج ومن اجلنوب . حتدها من اجلهة الشما0كم  79072سنغافور  حتتل مساحة كبري  تُقدر حبوايل 

الغريب والية مالكا ووالية نيغري سيمبالن ومضيق جوهور من اجلهة اجلنوبية والذي يفصل بينها وبني سنغافور . 

تُعد والية جوهور اثِن أكرب والية يف شبه اجلزير  املاليزية من الناحية السكانية بعد والية كواالملبور حيث يصل 

مليون نسمة.  ترتبط والية جوهور بسنغافور  عن طريق جسرين فوق البحر مما أدى  0.0تقديرها السكاِن إىل 

إىل انتعاش احلركة التجارية بني البلدين عن طريق هذين اجلسرين. مت أتسيس املنطقة املتطور  واليت تضم العاصمة 

                                            .      0كم  0075م، وحتتل هذه املنطقة مساحة تُقدر حبوايل 0226جوهور ابرو عام 

حتتل العرقية املاليزية النسبة الكربى يف هذه الوالية. تليها العرقية الصينية مث أتيت العرقية اهلندية لتحتل األقلية بني 

دية بنسبة أقل، سكان الوالية. يدين معظم سكان هذه الوالية بدين االسالم تليه الداينة البوذية مث أتيت الداينة اهلن

وهناك دايانت أخرى بنسب ضئيلة مثل املسيحية والصينية والطاوية. وتُعد السياحة من أهم عوامل االقتصاد هلذه 

                                                           الوالية حيث يقصدها الكثري من السياح والزائرين جلمال سواحلها وطبيعتها ااخالبة،                                                

ومن أهم املناطق السياحية جزير  سيبو الشهري  بصفاء شواطئها، مسجد السلطان أبو بكر، شالالت كوات 

 . 431تنجي، مرتفعات وشالالت ليدانج، قرية مري سينج، حديقة بباي الوطنية، حديقة إنداو روبني

                                                             
431- JOHOR  2005 , THE  TECHNOPOLIS  OF  MALAYSIA   
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ية جوهور املبحث الثاين :  األوقاف يف وال  

م . 7895ه /  7070يرجع أتريخ األوقاف يف والية جوهور إىل عام   

يرتأس قطاع الوقف سلطان جوهور، بعد السلطان يُعطى إىل سكراترية الوالية مث تُعترب هذه األوقاف أمانة لدى 

ور.                                                          حكومة جوهور. مث بعد السكراترية يُعترب املسؤول األول هو جملس الدين االسالمي لوالية جوه

رئيس وأعضاء جملس الدين االسالمي يُعَينون من قِّبل السلطان ويساعد وينصح وُيشرف على مجيع األمور اليت 

                                         ومن ضمن املسؤوليات جمللس الدين االسالمي:      اإلسالمية والعرف املاليزي.ختص األوقاف حبسب الشريعة 

إن كل امللكيات ااخاصة ابلوقف وحد  واحد  مؤمتنة حتت إشراف جملس الدين االسالمي، فالقانون املاليزي 

يفرض أن كل وقف ُيسجل أبسم جملس الدين االسالمي مبلكية خاصة  مبعىن أن جملس الدين اإلسالمي هو 

، كذلك اجمللس حيتفظ بكل الواثئق والسندات املتعلقة 432فاظ على أمالك الوقفاحلائز الوحيد الذي يتوىل احل

ابمللكيات ااخاصة ابلوقف، أي أن اجمللس هو من حيفظ احلجج واملستمسكات اليت تتعلق أبمالك الوقف. وأيضاً 

مجيع امللكيات ااخاصة ابلوقف وحتت أمسائها واألغراض اليت ُوقفت هلا ومقدار وحجم امللكيات ااخاصة حُتول إىل 

لس. ومن مسؤولياته تنظيم الوقف العام، وااخاص، والعائلي. واجمللس يستعمل كل األموال من امللكيات الوقفية اجمل

املعينة واحملدد  أو ااخاصة وصرفها يف الغرض واهلدف املقصود للواقف، مبعىن أن اجمللس هو املسؤول عن مجع 

ها الواقف أي االلتزام بتطبيق شرط الواقف. وأيضاً األموال من إيرادات األوقاف وإنفاقها يف األغراض اليت حدد

منفعة الوقف ااخاص جتتمع مع هدف وغرض الوقف ااخاص فقط، وأما منفعة الوقف العام فيكون استخدامها 

                                                             
432 -Baharuddin,Sayin;pengenalan kepada konsep wakaf dalam islam, kl,Ampang press, 2006, 
page41 
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عني وأن ال يكون متناقض مع الشرع أي أن الوقف ااخريي ُيصرف يف منافعه وعلى املصاحل العامة 
ُ
إىل هدفها امل

 .                                                                          433ع والفائد  على اجملتمعاليت تعود ابلنف

وكذلك من مسؤولياته أيضًا أن اجمللس حيتفظ بكل األموال من األوقاف العامة يف اعتماد مايل عام يف اجمللس أو 

                 يف بيت املال .                                        

ويكون اجمللس األمني فقط هو نفسه وليس أحد آخر لكل الوقف املايل املوجود يف والية جوهور، ولو كان 

التشريع يتعلق ابلوقف املايل أو النقدي والذي يوجد فيه نشر ُمنشأ يكون اجمللس هو احلارس واألمني يف تشريعه. 

َيستبعد أي متويل آخر، فالتقليد أو العرف اجلاري يف ماليزاي أن املتويل ويُعترب اجمللس هو الناظر العام أو ااخاص و 

س وُيستبدل متامًا من قِّبل اجمللس ويُعترب هو الناظر الوحيد أو هو الوصي والقيم على كل  يُعني بواسطة املؤسِّ

ر ويؤكد وجيزم أبن الوقف سواء الوقف العام أو الوقف ااخاص، فعالية وأتثري ونفاذ القانون يستبعد هيئة الناظ

. وأيضًا من مهامه تطوير وبناء وإنشاء 434جملس الدين اإلسالمي هو الوصي والقيم الوحيد على كل األوقاف

األوقاف خاصًة األوقاف يف املصاحل العامة اليت تعود منافعها وفوائدها على اجملتمع ككل، وله سلطة لوضع إطار 

لتنظيم والتخطيط، التطوير والتنمية، ومجيع األمور اليت ختص إدار  لكل سياسة وطريقة عمل لإلشراف واإلدار ، ا

الوقف. كذلك اعتبار كل جنس من األوقاف هو أمانة يتعهدها وجيب احلفاظ على أمانة ااخريات والدفاع عنها 

وط ومراعا  مبادئ االسالم وفائد  املسلمني وحسب ما جاء به الشرع. وأيضًا من واجباته التقيد ابستخدام شر 

الواقف يف حتقيق املنفعة اليت أُوقفت من أجلها للجهات املستفيد  منها ومتابعة تنفيذ شروط الواقف. وكذلك 

أ شركات إلدار  أي مشروع ومبوافقة واعتماد السلطان وبواسطة طلب  للمجلس السلطة يف أن يؤسس ويُنشِّ

واُسس الشريعة اإلسالمية والقوانني. ومن  مطبوع حكومي يف اجلريد  الرمسية مثل املبادرات اليت تتفق ومبادئ

                                                             
433 -Mohomed, kamali; shariah regulation and contemporary reform of waqaf, kl, 5thsc-
ocisround table, 2014 
434  -THOMSON,REUTERS: ISLAMIC SOCIAL FINANCE REPORT , 2014, page 83  
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واجبات اجمللس املباشر  واالتصال والتنسيق مع اجلماعات واجلمعيات لألخذ ابالستثمار وتنمية وتطوير أموال 

لكيات ااخاصة للوقف يف الوالية أصبحت ُملكية شرعية وقانونية ابلوالية وتُدار 
ُ
الوقف، وهذا يعين أن كل امل

ين اإلسالمي للوالية، وبشكل عام أيضاً يشمل كل األموال اليت تُعطى هدااي ومنح وهبات واليت بواسطة جملس الد

 .        435ليست ملكيات حقيقية مثل األموال واالعتمادات املالية النقدية

 

 هلدف من بناء وأداء قطاع الوقف املطلب األول:  ا

وم الوقف. حيث كان الفهم السائد ملعىن الوقف عند إن اهلدف األساس هو حتسني إدراك اجملتمع االسالمي ملفه

املسلمني املاليزيني يف املرحلة األوىل عبار  عن أموال مستثمر  من وقت معني وحىت أجل مفتوح يعود ريعها إىل 

مشاريع خريية، كما أُعترب الوقف العباد  األكثر مكافأ  يف الدين وخصوصاً بعد احليا  الدنيا. وللحفاظ على حق 

لحة لوجود أماكن عباد  ومع ازدايد املساجد املبنية على ال
ُ
عباد  وضمان استمراريته شعر أفراد اجملتمع ابحلاجة امل

أراضي وقفية فإن اللجان القائمة على رعاية األوقاف قامت ابستثمار أموال تعود ابلنفع املادي وتساهم يف خدمة 

قفية أو بناايت واالنتفاع أبجورها يف خدمة األوقاف. فمعظم هذه املساجد وتوفري مستلزماهتا مثل أتجري أراضي و 

. وال جيب االقتصار على أن الوقف 436األمالك الوقفية ُمصصة لألمور الدينية ااخالصة كاملساجد ودور العباد 

هو لألمور الدينية فقط بل زايد  الوعي لدى اجملتمع أبن مفهوم الوقف هو أوسع وأمشل وجيب أن يكون جزء من 

يا  االجتماعية واالقتصادية للمجتمع. والغرض األساسي هو غرض ديين لتشجيع األفراد على البذل والعطاء احل

والتحرر من ضيق الفردية واألاننية، فنظام الوقف مصدر مهم حليوية اجملتمع وفاعليته وجتسيد حي لقيم التكافل 

ة يف إطار عملي جيسده وعي الفرد مبسؤولياته االجتماعي اليت تنتقل من جيل إىل آخر حاملة مضامينها العميق
                                                             
435  - Mohammad, faiz Azmi: philanthropy&Society unleasing the potential of Islamic Social 
Assets 
436- Syed,Othman:,International Seminar on Awqaf  and Economic development,cases 
study:Malaysia,KL.Malaysia,march 1998  
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االجتماعية ويزيد إحساسه بقضااي اخوانه املسلمني وجيعله يف حركة تفاعلية مستمر  مع مهومهم اجلزئية والكلية. 

فاألوقاف أثبتت أهنا قطاع مهم ومؤثر يف اجملتمع االسالمي املبكر بفضل ما يتمتع به من ااخصائص واملواصفات 

ديته واتساع آفاق جماالته والقدر  على تطوير أساليب التعامل معه، كل هذا كفل للمجتمع املسلم بعدم حمدو 

. وال شك أن 437التماسك والقو  على مر العصور اليت مرت هبا األمة اإلسالمية خالل األربعة عشر قراًن املاضية

هلمم حنو جتلية حقيقته وإسهاماته يف البداية الصحيحة يف بعث نظام الوقف وإحياءه إباثر  الشعور واستنهاض ا

حتقيق العدالة االجتماعية واالقتصادية. فمن خالل مؤسسة الوقف ميكن التحرك حنو تنظيم اجملتمع وتوفري 

 احتياجاته.                                                                                       

والعطاء انبع من التشجيع الديين، واالسالم وعد وبشر الذين ينفقون الصدقات إن احلافز والباعث للمسامهة 

واالحسان عن رضا وقناعة ابألجر العظيم والثواب الدائم، عن أيب هرير  رضي هللا عنه عن الرسول صلى هللا عليه 

 438د صاحل يدعو له"وسلم: " إذا مات أبن آدم انقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ول

       فالوقف مبفهومه الواسع أصدق تعبري وأوضح صور  للصدقة التطوعية الدائمة.                                                         

كذلك زايد  الوعي لدى اجملتمع املاليزي املسلم أبمهية الوقف يف حتسني وتقدم االقتصاد االسالمي واملشاركة معاً 

 عملية التنمية والنهوض، وهذا سينعكس بدوره على تقدم الشعوب االسالمية األخرى، ويتمثل أثر الوقف يف يف

االقتصاد الوطين يف جوانب إجيابية كبري  وذلك إبسهامه يف تكوين رأس املال البشري وتنميته، واملساعد  يف 

غيل العمالة والتقليل من البطالة، واملسامهة يف أتسيس البنية التحتية ورأس املال االجتماعي، وإاتحة الفرص لتش

زايد  احلراك التجاري للمجتمع. فإذا كانت مؤسسة األوقاف فّعالة ومؤثر  من شأهنا أن خُتفض اإلنفاق احلكومي 

الذي جيعل املشاركة واملقامسة يف االقتصاد عادل واثبت. أيضًا املواد والبضائع العامة املصنعة من خالل قطاع 

                                                             

   االنرتنيتمنشور على شبكة حبث  "يقدمه  االجتماعي و اخلريي الذي الوقف والدور " سعيد: الزهراِن، -001
  438- رواه مسلم : كتاب الوصية ، ابب ما يلحق االنسان من الثواب بعد وفاته ، برقم 7607 ، ص 170 
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ميكن أن ختفف العبء واملسؤولية عن كاهل احلكومة وكل هذا أساس لالستقرار والتنمية. كذلك فإن  الوقف

اجملتمع الفّعال النشيط الذي حيقق فرض اقتضاء تكامل اقتصادي مينع إلتجاء احلكومة إىل االقرتاض بسبب عجز 

ن عامل توريط مايل سليب على ونقص التمويل، هذا العجز والنقص يف إيرادات احلكومة من الطبيعي أن يكو 

 .                                   439احلكومة

إن صفة الدوام هي أهم ما يتميز به الوقف كأصل استثماري مستدمي، وهلذا حيقق الوقف مفهوم التنمية 

م التقلبات املستدامة، كذلك اعتبار الوقف دعامة اقتصادية وسياجًا واقيًا للفقراء وذوي احلاجة الذين تعصف هب

 االقتصادية.                                                 

 

 قانون الوقف

، وأشتمل هذا القانون على 440م وضعت والية جوهور قانواًن للوقف مُسي بقانون قواعد الوقف 7980يف عام 

 ( ماد  أساسية وفرعية .                                                   08)

 ومن األمور اليت نص عليها القانون :                                                           

               .                                                                      441م 7918( أن كل تشريع يتعلق إبدار  الوقف يتم يف اجمللس االسالمي الذي قام يف 0جاء يف املاد  )

 

                                                             
439 -Mustapha,Nik Hassan:The Economics of Awqaf Institution,International Seminar on 
Awqaf ,The social and  Economic Empowerment of the ummah , johor  Bahru , 2008 , page 
10-12  

  440-قانون الوقف يف والية جوهور املاليزية 2985 م 
  441-انظر قانون الوقف ، ص 7 
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( من القانون فيما يتعلق بتنصيب الوظيفة فيحدد شروط مدير الوقف الذي هو رئيس جملس 0وجاء يف املاد  )

الدين االسالمي ملدينة جوهور، وأن اجمللس ال بد أن يعني موظفي الوقف ووظائفهم، وانظر الوقف، مث املراقب 

 .           442الذي يراجع األوقاف ويتابعها

( من القانون تقسيم الوقف إىل وقف عام ووقف خاص، وأُريد ابلوقف العام ما كان مصرفه 0وجاء يف املاد  )

جلهة ااخري العامة أو مصاحل عامة بدون تعيني، أي سُتضم أموال الوقف العام إىل بيت املال أو إىل أي مصرف 

شخاص أو جلهات معينة حمدد ، فيدخل يف خريي عام. أما الوقف ااخاص ما كان مصرفه ُمعينًا سواء أكان أل

هذا القسم املساجد واملدارس واملقابر وحنو ذلك من اجلهات ااخريية. ويبدو أن هذا التقسيم فيه تيسريًا واضحاً 

على إدار  جملس الدين االسالمي يف الوالية كي يتم التصرف مبرونة وبصور  منظمة ومنضبطة تبعًا لقسم الوقف 

 اخاصة به إذا كان الوقف خاصاً.   ومراعا  لشروطه ا

( على أتبيد الوقف أو توقيته فقد نص على أتبيد املساجد فقط  كذلك أن الوقف 71كذلك نصت املاد  )

األهلي أيضاً يدخل ضمن دائر  الوقف املؤبد. وقف املسجد ووقف للمسجد مؤبد ووقف أهلي ينبغي هو وقف 

 .                                                                 443( يوماً من أتريخ موت الواقف62ر من )مؤبد ووقف مؤقت ويف حال كان مؤقت ليس أكث

( أن استثمار الوقف هو 0أما مفهوم االستثمار الوارد يف قانون الوقف التابع لوالية جوهور فقد نصت املاد  )

االستثمار ابستغالل ريع الوقف للحصول على منفعة ، وهذا يعين حصر مفهوم 444املقصود حتقيق الفائد  الكبري 

أكثر علمًا أن االستثمار قد  أييت على أصل ممتلكات الوقف لرفع قيمته واستمرارعطائه. فيجب أن ال يقتصر 

االستثمار على أسلوب واحد بل جيب دراسة سبل تطوير عملية استثمار أموال الوقف فهناك طرق ذاتية يف 

                                                             

  442-  انظر قانون الوقف ، ص 7  
  443-  انظر قانون الوقف ، ص 6 

  444-  انظر قانون الوقف يف والية جوهور 2985 م ، ص 7  
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ن خالل الفائض وهو ريع الوقف مثل االستبدال وإجار  أعيان الوقف، وهناك طرق استثمار مال الوقف م

                                  خارجية يف استثمار وتنمية أموال الوقف من خالل املضاربة، االستصناع، املزارعة، املساقا  وغريها .                                

استبدال أموال الوقف مبال آخر وبصور  جيد  ومبا يوافق حكم الشرع. و نصت  445(0وأيضًا جاء يف املاد  )

أنه جيوز للجنة الوقف املوافقة على استبدال واستثمار وعمار  املوقوف بشكل جيد  446(9( من املاد  )7الفقر  )

صلحة هو املقدم يف واستثمار املوقوف وفقًا للشروط اليت توافق الشريعة االسالمية. فيتبني من هذا أن إعمال امل

ذلك ابلرغم من أن ماليزاي دولة اسالمية قائمة يف الكثري من مشاريعها التجارية واالستثمارية على أحكام الشريعة 

والقانون املاليزي املستمد من املذهب الشافعي واملعروف أن املذهب الشافعي أكثر املذاهب تشدداً يف االستبدال 

جييز العدول عن أقوال املذهب الشافعي وخصوصًا إذا كانت هناك حاجة أو مصلحة لكن القانون املاليزي أيضًا 

 عامة ملحة.                   

أن للجنة الوقف ومبوافقة جملس الدين االسالمي إنشاء وقف  447(70( من املاد  )0كذلك نصت الفقر  )

 7987املشرتك واليت بدأت عام مشرتك ومن خالل سهم سهم، أي أن فكر  أسهم الوقف أو ماُيسمى ابلوقف 

 م.                                                                             7980م قد تضمنها ونص عليها قانون الوقف لوالية جوهور الصادر يف 

اليت ميلكها  املال من امللكية 7/0حيظر أن يكون الوقف يتجاوز  448(76( من املاد  )0وأيضًا جاء يف الفقر  )

الفرد إذا كان له ورثة من ذرية، زوجة، أم، والده، مىت مات الواقف وفق حكم الفرائض يف الشرع، أي أن الوقف 

            خيرج ُمرج الوصية والوصية ال جتوز إال يف الثلث .                                                                              

                                                             

  445-  انظر قانون الوقف  ، ص 7 
  446-  انظر قانون الوقف ، ص 0 
  447-  انظر قانون الوقف ، ص 0 
  448-  انظر قانون الوقف ، ص 0 
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أيضاً أن أموال البدل تعين أموال أمانة الوقف والتصرف فيها مبا يوافق حكم الشرع. أموال  449(0يف املاد  )وجاء 

البدل هي غالبًا ما أتيت من خالل التعويضات عن أراضي الوقف اليت أخذهتا حكومة الوالية من جملس الدين 

و من أموال البدل النقدية االسالمي ألغراض عامة مثل شق الطرق وإقامة جسور وغري ذلك من املصاحل العامة أ

اجملموعة من تربعات الناس جمللس الدين اإلسالمي يف سبيل إقامة مشاريع خريية مثل بناء املدارس واملساجد. وأما 

أموال ريع الوقف وهي األموال احلاصلة من ريع استثمارات الوقف وأعماله التجارية.  فإذا كان األصل يف أموال 

املوقوف يف أسرع وقت ممكن وال جيوز التصرف هبا كأموال نقدية ال سيما أن جتميد البدل أن ُيشرتى هبا مثل 

 األموال النقدية يف حساابت جملس الدين اإلسالمي للوالية قد يضر ابلعمل االستثماري للوقف.            

ع الوقف من ري 5إىل %  0½ أن الناظر العام يقتطع بقدر  450(75( من املاد  )0كذلك جاء يف الفقر  )

مقابل خدمات إدار  وتدبري الوقف خاصة تطوير الوقف واقتطاع من غالت الوقف العام السنوية هذا القدر إىل 

اجمللس، وابعتبار أن جملس الدين اإلسالمي للوالية هو الناظر العام على الوقف لذا يرتتب على هذا األمر 

صري أو إساء  حبق املال الوقفي من خالل تعطيله أو تدِن مسؤولية قانونية ابلنسبة للقائمني على الوقف إذا مت تق

 غالته.          

أن احلكومة إذا طلبت من انظر الوقف تقدمي تقرير امليزانية فال  451(75( من املاد  )0فقد جاء يف الفقر  )

ُمالفًا للقانون ومستحقاً يقدمه الناظر إال ُمرفقًا ابلسندات الرمسية من خالل املد  املسموح هبا وإاّل يُعترب الناظر 

رينجيت( أو السجن ملد  ثالثة أشهر. وابلتأكيد هذا األمر اإلداري احلازم للمجلس  522للعقوبة والغرامة )

 الديين للوالية يُعطي ثقة قوية للمسلمني الذين يودون تقدمي أمواهلم لصاحل العمل الوقفي.                                    

                                                             

  449-  انظر قانون الوقف ، ص 7 
  450-  انظر قانون الوقف ، ص 0 
  451-  انظر قانون الوقف ، ص 0
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جوهور بقسم إضايف مُسي )ابإلرصاد( وهو وقف األراضي العامة احلكومية، وهو يف الفقه أن يقف  وتفردت والية

أحد احلكام أرضًا مملوكة للدولة ملصلحة عامة كمدرسة أو مستشفى كما ورد يف الفقه احلنفي أن دفع املرصد 

يف الوقف مال ولو يف كل سنة  مقدم على الدفع للمستحقني فإن املرصدين على الوقف لضرور  تعمريه فإذا ُوجد

 شيء حىت تتخلص رقبة الوقف ويصري أبجر  مثله لزم الناظر ذلك.                               

وابلتايل حسب مواد قانون الوقف للوالية تُعامل أحكام اإلرصاد مثل أحكام الوقف، لكن والية جوهور ال تُفرق  

امل مع أموال الوقف واإلرصاد معاً بشرط أن يكون ما أوقفه سلطان الوالية بني الوقف واإلرصاد و ابلتايل يتم التع

 .                                                                             452عائداً ابلنفع على العامة وليس ألشخاص معينني

 .            453ال( وقف السلطان إرصاد من بيت امل72( من املاد  )7فقد جاء يف الفقر  )

وهو ما كان خاصًا أبراضي بيت املال التابعة للحكومة أو  –وخصوصًا احلنفية  –واإلرصاد ُعرف عند الفقهاء 

 .                             454للدولة لكي ُتصرف يف مسالكها العامة

لصة لبيت املال التابع للدولة والفرق بني اإلرصاد والوقف يتمثل يف أمرين أوهلما: إن ملكية اإلرصاد تبقى خا

خالفًا للوقف الذي تبقى ملكيته هلل تعاىل. والثاِن: يتمثل يف أن شروط االلتزام لإلرصاد قد تتغري، فإذا وضع 

احلاكم يف زمانه شروطًا خاصة ابإلرصاد فيحق للحاكم الالحق تغيريها إذا أقتضت احلاجة ابعتبار أن احلاكم 

حرى هلم ااخري والنفع يف أمواهلم العامة، لكن هذا األمر ال يتحقق يف أمالك الوقف جاء وكيل املسلمني يف زمانه يت

                                                             

  452-  لقمان، برهان الدين:  استثمار اموال الوقف يف ماليزاي، رسالة ماجستري يف جامعة آل البيت،  االردن ،0222م، ص 789 
  453-  انظر قانون الوقف يف والية جوهور ، ص 0 

  454-  حاشية ابن عابدين : ج 0 ، ص  090 - 090 
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قوله: " ولو وقف السلطان من بيت مالنا ملصلحة عّمت جيوز ويؤجر ..." .   وأفىت البعض من احلنفية من أن " 

                                                                               .455أوقاف امللوك واالمراء ال يُراعى شرطها ألهنا من بيت املال أو تؤول إليه " 

ويتم التصرف بغالت وأموال الوقف العام وااخاص واإلرصاد يف صندوق واحد أمسته الوالية أو جملسها الديين 

 صندوق أماانت الوقف.                                              

 

 إدارة وتدبري األوقاف :  املطلب الثاين

 17(      هكتار أو %906. 6( هكتار، منها )7. 021يف والية جوهور إمجايل أمالك األوقاف حوايل )

مصليات  6.9( هكتار أو %92ُمصصة لقطاع املساجد و ) 79( هكتار أو %006.8أوقاف خاصة منها )

قانون يف ماليزاي يُعرف بقانون حظر تغيري ( هكتار ُمصص ألغراض أخرى. وهناك 7عامة، وأكثر بقليل من )

م ألجل احملافظة على املواقع األثرية يف البالد وأن نسبة األمالك اليت أمكن     7908املباِن اليت بُنيت قبل عام     

استثمارها وظفت كبناايت جتارية وأراضي زراعية، أما البناايت حديثة البناء من عقود حديثة فهي مؤجر  من قِّبل 

 .                                                                                 456فراد بينما البناايت السكنية القدمية واألراضي الزراعية فلم يتم تطويرها بعدأ

: ومعظم هذه األراضي موجود  يف القرى وقد اُعطيت ألصحاب األموال إجيار األراضي على املدى الطويل 

ملد  قرن من الزمان عندما كانت هذه القرى حمكومة بيد املسلمني. وهذه األراضي واألمالك بقيت على  واملنح

 ( عاماً أبجور رخيصة جداً.                              66( أو )99استثمارها القدمي دون تطوير وقد بقيت هذه األراضي تؤجر ملد  )

                                                             

  455-  ابن عابدين:  رد احملتار على الدر املختار،  بريوت، دار احياء الرتاث العريب، ج 6 ، ص 008 – 061 
456 -Syed Othman, International Seminar on Awqaf and Economic development,cases study: 
Malaysia, KL, Malaysia, March 1998 
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مسؤول الوقف طلب رمسي من الشخص الراغب بتأجري أرض وعملية إجيار أراضي الوقف تتضمن استالم 

الوقف، مث تقوم جلنة الوقف إبطالع الشخص على األرض ومقدار مساحتها، وحدودها، ومواصفاهتا، مث بعد 

ذلك جيري تقييم شامل هلذه العملية وابلتعاون والتنسيق مع مؤسسة األراضي يف والية جوهور، مث يُعرض الطلب 

للجنة الوقفية مث جملس شورى جملس الدين االسالمي لوالية جوهور حبصول االتفاق على على جملس شورى ا

 .                                                                        457أتجري األرض الوقفية

 ( فدان .   7518وتُقدر مساحات األراضي الزراعية املوقوفة يف والية جوهور حبوايل )

( وهي شركة حكومية متخصصة ابستثمار األراضي وخاصة BELADANG   COMPANY) وتقوم

فقط من أرابحها إىل جملس  02األراضي الزراعية بتأجري بعض أراضي الوقف يف والية جوهور مقابل دفع %

البة بزايد  الدين اإلسالمي لوالية جوهور. وهي نسبة ضئيلة جدًا وهذا ما دعا السلطات العليا يف الوالية إىل املط

 .                458النسبة وابتداًء من هذا العام

وهي تغيري أرض الوقف الستعمال آخر، ويكون ابستبدال ملكية وقف بوقف آخر أو عملية االستبدال وأما 

َف وجود حاجة لتغيري مكان الوقف على أرض الوقف  نقدًا أو أي طريقة توافق وتعتمد مبدأ الشريعة. فإذا أكُتشِّ

أن شرط الواقف غري مطبق، أو قد يرى اجمللس االسالمي أن هذا الوقف غري دائم النفع كأن يكون إهداء  بسبب

معني، أو حيدث استعمال ملكية الوقف بشكل ال يقابل وال يوافق الغرض احلقيقي للوقف، كذلك يف استبداله 

املصلحة العامة، أو غري ذلك من  حتقق مصلحة أكرب لعامة املسلمني، أو قد تكون حاجة احلكومة إليها حلفظ

األسباب املوجبة لالستبدال حينئٍذ جتري عملية تقييم شاملة من جلنة التقييم وااخدمة املالية على الوقف املراد تغيريه 

وحسب املعايري التالية: أن تكون قيمة األرض اجلديد  نفسها أو أحسن منها، وتكون مساحة األرض اجلديد  

                                                             
  457-  انظر ادارةالوقف يف مدينة جوهور،  الباب الثاِن ، ص 05 

  458- حصلت هذه املعلومات بناء على املقابلة مع معاون مدير االدار  يف اجمللس االسالمي يوم 0275/0/0م الساعة العاشر  صباحاً 
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لك األرض البدل جيب أن تتوافر فيها شروط أرض الوقف األصلية ابالضافة إىل أن يكون نفسها أو أوسع، كذ

 .                                                       459استعمال األرض اجلديد  حسب الوقف األصل

سالمية وهذا إذا  فقد نص قانون الوقف على أن استبدال واستثمار املوقوف يكون مبا يوافق أحكام الشريعة اال

كانت هناك حاجة أو مصلحة عامة ملحة، وهذا هو حكم تغيري الوقف يف آراء املذاهب االسالمية والعلماء 

املتأخرين، النظر إىل املصلحة يف تشريع الوقف، وللناظر أن يغري صور  الوقف من صور  إىل صور  أصلح 

 .                       460منها

إبجراءات بيع األرض الوقفية األصلية اليت ُقررت لالستبدال، مث حُتدد اللجنة املسؤولة  مث تقوم اللجنة املختصة

لك لألرض الوقفية األصلية بعد حتديد 
ُ
شخص أو مؤسسة وتعرض عليهم رغبة الشراء، مث تُ َنَظم عملية انتقال امل

شراء األرض اجلديد  من أموال املشرتي وبعد استالم إيراد املبيع وإدخاله يف حساب أموال البدل جتري عملية 

لكي لألرض الوقفية اجلديد  أبسم جملس الدين 
ُ
االستبدال ومبا يوافق القواعد الشرعية ويُسجل االنتقال امل

 .                        461االسالمي لوالية جوهور يف كتاب وثيقة تسجيل األراضي الوقفية

 

    مشروعات الوقف يف والية  جوهور       املطلب الثالث:    

م عندما اقرتح مفيت والية جوهور )داتو سيد علوي بن طاهر  7987بدأت فكر  أسهم الوقف يف ماليزاي عام 

م يف والية برليس، مث أكَّد عليه يف اجتماع جلنة الفتوى  7987احلداد( يف اجتماع رؤساء اجملالس الدينية يف عام 

 م من قِّبل حكومة والية جوهور.                                        7990م، ومت تطبيقه يف عام  7980 عام للمجلس الوطين يف

                                                             
459-THOMSON,REUTERS : Islamic Social  Finance Report, 2014, page 85   

  460-  ابن تيمية : جمموع الفتاوى ، الرايض،  وزار  االوقاف والشؤون االسالمية ،7995  م ،ج07 ، ص 062 
  461-  انظرادارة الوقف يف والية جوهور ، الباب الثاِن ، ص 01 
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فالوقف القائم على مشروع األسهم من خالل عمل اجملالس الدينية أو ما ُيسمى الوقف املشرتك عن طريق 

                    األسهم:                                                 

نقل القدر  على الوقف إىل عموم املسلمني عرب املسامهة يف وقف خريي بشراء سهم أو عد  أسهم حسب  

القدر  وحسب الفئات احملدد  يف مشروع معني يُنفق ريعه على أوجه ااخري احملدد  وفقًا للسهم وحسب رغبة 

 املساهم.

يف البورصات، ولكنها حُتدد نصيب صاحبها يف مشروع وقفي معني،   واألسهم الوقفية ليست أسهمًا يتم تداوهلا

 كما ال حيق له سحب هذه األسهم أو التدخل يف طريقة استثمارها.

   

 

 وقف املال النقدي:

 .462تعريف املال لغًة: يُطلق املال يف اللغة على كل ما متلَّكه اإلنسان من األشياء، واجلمع أموال

 .463العني املضروب داننري ودراهم من الذهب والفضةتعريف النقد لغًة: هو 

 ويف اصطالح الفقهاء: 

 .464عرف فقهاء احلنفية: املال ما مييل إليه الطبع، ومُيكن إدخاره لوقت احلاجة

                                                             

  462-  ابن منظور : لسان العرب ، 70 / 750 
  463-  اتج العروس : 9 / 002  و  املعجم الوسيط : 0 / 900 
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 .465واملالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم

 

 أتريخ وقف النقود:

هللا عليه وسلم وال كذلك زمن ااخالفة الراشد ، مل ينقل التأريخ أمثلة على وقف النقود يف زمن الرسول صلى 
وصدر الدولة األموية، ابلرغم من اتساع الوقف يف هذه الفرت  وانتشاره، فقد قال جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه 
يف شأن الصحابة: "فما أعلم أحدًا كان له مال من املهاجرين واألنصار إاّل حبس مااًل من ماله صدقة 

. إاّل أن  467أدى هذا التوسع إىل نشوء ديوان خاص ابألوقاف منذ زمن هشام بن عبد امللك حىت  .466مؤبد "
  أغلب األوقاف كانت عقاراً وخباصة األرض الزراعية.

حني ُسئِّل: "فيمن جعل ألف  469عن الزهري 468ولعل أول نقل جاء يف شأن وقف النقود هو ما رواه البخاري
دينار يف سبيل هللا ودفعها إىل غالم له اتجر يتجر هبا وجعل رحبه صدقة للمساكني واألقربني، هل للرجل أن 

. وهذا االستفتاء واجلواب عنه يدالن على 470أيكل من ربح تلك األلف شيئاً...قال: ليس له أن أيكل منها"
ه إىل اإلمام مالك: "لو أن رجل وجود تطبيق لوقف النقود منذ بداية الق رن الثاِن اهلجري، ومثله السؤال الذي ُوجِّّ

حبس مائة دينار موقوفة، يسلفها الناس ويردو على ذلك، جعلها حبساً، هل ترى فيها الزكا ؟ قال: نعم، أرى 
 .471فيها الزكا "

للمساكني فليس فيها  عن اإلمام أمحد: "رجل وقف ألف درهم يف السبيل، قال: إن كانت 472ونقل امليموِن
 .473شيء، قلت: فإن وقفها يف الكراع والسالح؟ قال: هذا مسألة لبس واشتباه"

                                                                                                                                                                                             

  464-  حاشية ابن عابدين : 0 / 0 
/ 4كشاف القناع:و  000/ 5 وروضة الطالبني:  0/15: حاشية الدسوقيو  061، 058/ 0:  الدر املختار وحاشية ابن عابدين -065
050    

  466- ااخصاف : أحكام األوقاف ، ص 6   و   ابن قدامة : املغين ، 8 / 786 
  467- الكندي ، أيب حممد حممد بن يوسف : أتريخ القضاة ، بريوت ، مكتبة اآلابء اليسوعيني ، ط 7 ، 7982م ، ص 017 

  468- أحد أكرب احلفاظ الفقهاء من أهم علماء احلديث وعلوم الرجال واجلرح والتعديل والعلل و صحيح البخاري أصح الكتب بعد القرآن الكرمي 
  469-  كبري احملدثني وإمامهم بال منازع اتبعي من أهل املدينة أول من دون احلديث وأحد أكابر احلفاظ والفقهاء ت 700 ه

  470- صحيح البخاري مع الفتح : 0 / 025 
  471- املدونة : 7 / 000 

  472- اإلمام العالمة احلافظ الفقيه تلميذ اإلمام أمحد ومن كبار األئمة كان عامل الرقة يف زمانه وفقيهها ت 010ه 
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فهذا كله يدل على وجود تطبيقات لوقف النقود يف ذلك الزمن، إاّل أن الظاهر كانت تطبيقات قليلة واندر  
 احلدوث بدليل ندر  األمثلة املنقولة عنها.

 

 

. واستمر احلال قرون 476من القول جبواز وقف النقود 475وقيل تلميذ زُفر حممد األنصاري 474ونُقل عن زُفر
عديد  مل تُنقل أمثلة هلذا النوع من الوقف أو واثئق تدل عليه، ولعل هذا كان مقبواًل يف البلدان اليت أتخذ 

وىل على منع وقف النقود، ابملذهب احلنفي أو الشافعي أو احلنبلي ألن املذهب استقر لدى هؤالء يف القرون األ
لكن كان يُفرتض وجود أمثلة يف البلدان اليت أتخذ ابملذهب املالكي الذي جُييز وقف النقود. ومن األمثلة النادر  

، قال: "كان يف قيسارية فاس ألف أوقية من الذهب موقوفة للسلف، 478عن البليدي 477ما نقله الدسوقي
 . 479فكانوا يردوها حناساً، فاضمحلت"

بداية ظهور الدولة العثمانية بدأ وقف النقود ابلظهور وكثُرت تطبيقاته، واثر جدل ومناقشات بني فقهاء  ومع
املذهب احلنفي يف ذلك الوقت حول حكم هذا املعاملة يف املذهب، فرأى بعضهم أهنا ال جتوز يف املذهب احلنفي 

ائل والردود عليها يف حكم هذه املسألة مما يدل وأبطلها، ورأى آخرون أهنا جائز  يف املذهب واُلفت الكتب والرس
على شيوعها وانتشارها، ويف كشف الظنون: "كان املوىل جوى زاده مجع كتاابً يف عدم جواز وقف النقود، وسعى 

والسعي يف إبطال هذا العقد حني  480يف إبطاله حال كونه قاضيًا بعسكر الروم، مث رده أبو السعود وأفىت جبوازه"
 اء دليل على انتشار تطبيقه.توليه القض

                                                                                                                                                                                             

  473- فتاوى ابن تيمية : 07 / 000 
  474- ولد 772ه يف العراق من أسر  كرمية احلسب عريقة النسب َخَلفَ  اإلمام األعظم بعد وفاته إبمجاع تالميذه دون معارضة ت 758 ه 

  475- ولد 778ه قاضي من الفقهاء العارفني ابحلديث ويل قضاء البصر  مث قضاء بغداد روى له األئمة الستة يف كتبهم ت 075 ه  
  476- ااخصاف : االسعاف ، ص 00 

  477- بن عرفة الدسوقي املالكي ولد يف 7002 ه من فقهاء املالكية عامل يف الفقه والكالم والنحو والبالغة واملنطق واهليئة واهلندسة والتوقيت
  478- ولد يف 7296 ه عامل ابلعربية والتفسري والقراءات مغريب األصل سكن القاهر  وتويف فيها 7716 ه  

  479- حاشية الدسوقي : 0 / 11 
  480- حاجي خليفة :  كشف الظنون ، مكة املكرمة ، مكتبة الفيصلية ، 7 / 898 
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، ويف الدر املختار: "بل 482وأفىت جبوازه، وألَّف يف هذا رسالة يف جواز وقف النقود 481مث جاء املفيت أبو السعود
إاّل  484.  وابلرغم من أنه جاء عقب املفيت أيب السعود من قال مبنع وقف النقود483ورد األمر للقضا  ابحلكم به"
ي احلنفية على مذهب حممد بن احلسن وهو القول جبواز وقف املنقول إذا تعارف أن الفتوى استقرت لدى متأخ

عليه الناس وجرى به التعامل، لذا أجازوا وقف النقود لتعارف الناس على ذلك وجراين التعامل به، وهذا يدل 
أن التعامل  486ا. وذكر الزرق485على انتشار هذا الوقف يف زماهنم ألهنم فسروا التعامل أبنه: األكثر استعماالً 

 . 487مبعناه العام يف ابب الوقف يرادف العرف

. وأن هذا التطور 488وعليه مُيكن القول أبن وقف النقود مل يصبح ُعرفًا وتطبيقًا شائعًا إاّل يف زمن الدولة العثمانية
ز  يف احلضار  )أي وقف النقود( يُعترب األبرز يف أتريخ الوقف، وأن البعض يعتربه من اإلسهامات العثمانية املمي

االسالمية. إاّل أن هذا الشيوع يف التطبيق اقتصر غالباً على منطقة البلقان واألانضول، ومل ميتد كثرياً إىل بقية أقاليم 
. وقال: 489الدولة العثمانية، أشار هلذا ابن عابدين بقوله: "وقف الدراهم والداننري تعورف يف الداير الرومية"

. ابإلضافة إىل أن شيوع التطبيق هذا يف بعض األقاليم ال 490الد الروم، دون بالدان""فوقف الدراهم متعارف يف ب
يعين أن وقف النقود أصبح هو التطبيق السائد واألكثر انتشارًا من بني بقية األموال املوقوفة، حيث ما زال وقف 

 العقار هو التطبيق األكثر شيوعاً وانتشاراً. 

 

                                                             

  481- فقيه وقاضي ومفسر مث أصبح مفتياً وشيخاً لالسالم له مؤلفات وتفسري للقرآن وهو شاعر ابللغات العربية والرت كية والفارسية ت 980 ه 
  482- أيب السعود احلنفي : رسالة يف جواز وقف النقود ، حتقيق أبو األشبال الباكستاِن، بريو ت، دار ابن حزم ، ط 7 ، 7071 ه 

  483- حاشية ابن عابدين : 0 / 060 
  484- وقد ألف يف هذا املوىل حممد بريكلي كتاب: السيف الصارم يف عدم جواز وقف املنقول والدراهم : كشف الظنون ، 0 / 721 

  485-  حاشية ابن عابدين : 0 / 060 
  486-  عامل سوري من أبرز علماء الفقه يف العصر احلديث ظهر مصلحاً وموجهاً ذا أثر عظيم يف إصالح اجملتمع وهنضته 

  487-  مصطفى الزرقا : أحكام األوقاف ، دمشق ، مطبعة اجلامعة السورية ، ط 0 ، 7066 ه ، ص 717 
  488-  انظر الوقف يف الدولة العثمانية ، د. حممد األرانؤوط ، جملة أوقاف ، الكويت ، العدد 0 ، ص 08 

  060/  0:  حاشية ابن عابدين  -489
  490-  املقصود بقوله ) بالدان ( : أي بالد الشام 
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على عدد كبري من األوقاف يف بعض بالد العامل االسالمي على مدار ستة  ويف دراسة أجراها بعض الباحثني 
( أوقافاً %5,5( وقفًا تناولته الدراسة مل جيد سوى )007م( ظهر أن من بني )7901 –م 7002قرون )

د أن )  .491( أوقافاً عقارية%90نقدية، يف حني ُوجِّ

د وقف النقود للظهور من جديد وعاد بطرق ويف السنني القريبة وبعد دخول القرن ااخامس عشر اهلجري عا
جديد  يف اإليقاف ويف اإلدار  واالستثمار والحظ القائمني على املؤسسات الوقفية أمهية هذا النوع من الوقف 
وسهولة إدارته وتغلبه على كثري من املشكالت اليت صاحبت وقف العقار فتوسعوا يف الدعو  له ونشره فكثُرت 

 ول االسالمية.تطبيقاته يف بعض الد

 

 

 حكم وقف النقود : 

 اختلف الفقهاء يف حكم وقف النقود ويعود سبب ااخالف إىل:

إن النقود من األموال املنقولة، واملال املنقول قد جرى يف وقفه ااخالف، فااخالف اجلاري يف املنقوالت بصيغة  -7
ملا متيزت إبمسها لغًة ُعرفًا وشرعًا واستعمااًل جرى عامة جاء أيضًا يف الدراهم والداننري، إاّل أن النقود املسكوكة 

 ااخالف يف وقفها بصور  مستقلة.

إن الدراهم والداننري وحنومها من املثليات مما ال ميكن استعماله على وجهه وغرضه إاّل إبتالفه أي استهالكه  -0
 وكل ما يُتلف ابالستعمال جرى ااخالف يف حكم وقفه.

 تأبيد، والدراهم والداننري وحنومها مما ال يتأبد.إن من شروط الوقف ال -0

 وقد انقسمت أحكام الفقهاء يف وقف النقود إىل مخسة أقوال:

 القول األول: إن وقف الدراهم والداننريال يصح مطلقاً.

                                                             

ي : ندو   حنو دور تنموي ( د. مجال برزجنالوقف االسالمي وأثره يف تنمية اجملتمع )مناذج معاصرة لتطبيقاته يف امريكا الشمالية انظر  -709
   706للوقف ، الكويت ، وزار  األوقاف ، ص 
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 ية.وبه قال متقدمو فقهاء احلنفية، وهو قول املالكية، وبه قال أكثر الشافعية واحلنابلة وهو الظاهر عند الظاهر 

 رمحه هللا: ال جيوز وقف املنقول أايً كان، وقال الصاحبان جيوز  492قال اإلمام ابو حنيفة

من املنقول مما كان اتبعًا للعقار، أو ورد به النص كالكراع والسالح، واستثىن اإلمام حممد بن احلسن رمحه هللا 
س واملنشار ألن القياس يرتك ابلتعامل أيضًا جواز وقف النقود ما جرى فيه التعامل وتعارف الناس وقفه كالفأ

 .493والنقود من املنقوالت

رمحه هللا: وشرطه أن يكون مملوكاً حتصل منه فائد  أو منفعة مقصود   494أما عند الشافعية فقد قال اإلمام الغزايل
 .495دائمة مع بقاء األصل

 

 .496منفعة شرعية ترتتب على ذلك ويف قول للمالكية: وأما إن ُوقَِّف مع بقاء عينه فال جيوز اتفاقاً إذ ال

وعند احلنابلة عدم اجلواز أيضاً، قال ابن قدامة: ومجلته: إن كان ما ال مُيكن االنتفاع به مع بقاء عينه كالداننري 
 .497واملطعوم والدراهم واملشروب والشمع وأشباهه ال يصح وقفه يف قول عامة الفقهاء

وكل ما ال منفعة فيه إاّل إبتالف عينه أو إخراجها عن ُملك إىل ُملك وجاء يف احمللى: ال سيما الداننري والدراهم 
 .498فهذا هو نقض الوقف أو إبطاله

 

 األدلة:

                                                             

اشتهر  ه فقيه وعامل مسلم وأول األئمة األربعة عند أهل السنة واجلماعة وصاحب املذهب احلنفي 82يفة النعمان بن اثبت الكويف ولد أبوحن -009
وكان اإلخالص وقو  الشخصية بعلمه الغزير وأخالقه احلسنة ويُعد من التابعني فقد لقي عدداً من الصحابة وكان معروفاً ابلورع وكثر  العباد  والوقار و 

 يعتمد يف فقهه على ستة مصادر: القرآن الكرمي والسنة النبوية واإلمجاع والقياس واالستحسان والُعرف والعاد   
  493- انظر  فتح القدير : 6 / 071 – 078   و  حاشية ابن عابدين : 0 / 60 

  494- حجة االسالم ولد 052 ه الزم إمام احلرمني حىت صار أنظر أهل زمانه اشتغل ابلتصنيف والتدريس والعباد  ت 525 ه 
  495- انظر الغزايل : الوسيط ، حتقيق امحد حممود ابراهيم و حممد حممد اتمر ، ط7 ، 7071 ه ، 0 / 009 

  496- انظر الدردير : الشرح الكبري  هبامش حاشية الدسوقي : 0 / 702 
  497- ابن قدامة : املغين ، 8 / 009 

  498-  انظر  احمللى : 9 / 716 
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 أما أدلة القول األول وهو املنع فهي كاآليت:

إن النقود يف قول الفقهاء )الدراهم والداننري( من املنقوالت وال يصح وقف املنقول إاّل ما ورد به النص وال   -7
 يف النقود.نص 

ويُرد على هذا الدليل بعدم التسليم مبنع وقف املنقول، بل الصحيح صحة وقف املنقول كما دلت على ذلك 
 النصوص الصحيحة.

التأبيد هو من شروط الوقف، والتأبيد ال يكون إاّل يف العقار أو ما ورد به النص ومل يرد يف وقف الدراهم   -0
 والداننري نص.

دلت على وقف غري العقار مما يُنتفع به مع بقاء عينه، ويُعترب البقاء نسبيًا على حسب  ويُناقش أبن النصوص
 املوقوف.

إن الوقف ال يكون إاّل فيما مُيكن االنتفاع به مع بقاء أصله وهذا مما ال يتوفر يف النقود، إذ أن االنتفاع هبا   -0
 يتم بصرفها.

 

ري فإن االنتفاع الذي ُخلقت الدراهم والداننري ألجله وهو الثمينة ال جاء يف العناية: )احرتاز عن الدراهم والدانن
 .499مُيكن هبما مع بقاء أصله يف ملكه(

وجُياب على ذلك أبن وقف الدراهم والداننري لإلجتار هبا وصرف رحبها يف جهة الوقف وحينئٍذ فاألصل اثبت 
ابعتبار أن النقد من املثليات اليت ال تتعني ابلتعني وابقي والصرف من الربح ال من األصل، وإمنا كان األصل اثبتاً 
 .500ويقوم البدل مقام العني، وهذا ما قرره الفقهاء يف ُمتلف املذاهب

ب إىل ابن رشد . جاء يف التاج 501القول الثاِن:  وهو كراهة وقف الداننري والدراهم وهو قول عند املالكية ُنسِّ
 502 والدراهم وما ال يُعرف بعينه فتحبيسه مكروه"واإلكليل نقاًل عن ابن رشد: "وأما الداننري

                                                             

  499-  انظر العناية على البداية : 5 / 007 – 000 
  500-  عبد هللا العمار : وقف النقود واألوراق املالية ، ص 82 

  501- عامل مسلم ولد يف قرطبة ابالندلس وهو ظاهر  علمية متعدد  التخصصات وفقيه مالكي وقاضي القضا  وطبيب تفوق على أساتذته
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األدلة : أما أدلة القول الثاِن وهي الكراهة فقد اقتصرت على أن وقف النقود مُيثل حتجريًا للمال بال منفعة ال  
 تعود على أحد، وكذلك كون الدراهم والداننري تتلف ابالستعمال. ومتت مناقشة ذلك يف أدلة القول األول.

ثالث:  أنه يصح وقف الداننري والدراهم إذا جرى بوقفها التعامل يف ُعرف الناس، وبه قال حممد بن القول ال
 احلسن وزُفر وذهب إليه عامة علماء احلنفية.

جاء يف البحر الرائق: "وقال حممد: جيوز وقف ما فيه تعامل من املنقوالت واختاره أكثر فقهاء األمصار وهو 
 .503الصحيح"

بن عابدين: "وملا جرى التعامل يف زماننا يف البالد الرومية وغريها يف وقف الدراهم والداننري جاء يف حاشية ا
فىت به يف وقف كل منقول فيه تعامل، كما ال خيفى فال حيتاج على هذا إىل ختصيص 

ُ
دخلت حتت قول حممد امل

 .504القول جبواز وقفها ملذهب زُفر"

 .505ومل حُيك خالفاً"وقال: "وقد أفىت صاحب البحر جبواز وقفها 

 األدلة :  استدل أصحاب القول الثالث على اجلواز ابلعرف إذا جرى بوقفها التعامل.

 القول الرابع: وهو جواز وقف الداننري والدراهم لغرض قرضها، أو لإلجتار هبا وصرف أرابحها يف املوقوف عليهم.

عتمد عند املالكية، وقول عند احلنفية، وقول عند
ُ
 احلنابلة اختاره شيخ االسالم ابن تيمية. وهذا هو امل

روى اإلمام البخاري عن اإلمام حممد بن شهاب الزهري قال: "قال الزهري فيمن جعل ألف دينار يف سبيل هللا 
ودفعها إىل غالم له اتجر يتجر هبا وجعل رحبها صدقة للمساكني واألقربني، هل للرجل أن أيكل من ربح ذلك 

 .506ن جعل رحبها صدقة يف املساكني؟ قال: ليس له أن أيكل منهااأللف شيئاً وإن مل يك

                                                                                                                                                                                             

  502- انظر  التاج واإلكليل : 1 / 607 
  503-  انظر ابن جنيم  : البحر الرائق ، 5 / 078  

  504-  انظر  حاشية ابن عابدين  : 0 / 010 
  505-  مرجع سابق نفسه   وينظر  رسالة يف وقف النقود  : ص 06 – 07 

  506- صحيح البخاري ، كتاب الوصااي ، ابب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت ، 0 / 7202 
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قال بعض احلنفية وعلى رأسهم حممد بن عبد هللا األنصاري إذ جاء وعن األنصاري )وكان من أصحاب زُفر( يف 
مث  وقف الدراهم أو الداننري أو الطعام أو ما يُكال أو يوزن أجيوز؟ قال نعم: وكيف؟ قال: تُدفع الدراهم ُمضاربة

 . 507يتصدق هبا يف الوجه الذي ُوقف عليه وما يُكال وما يوزن يُباع ويُدفع مثنه مضاربة أو بضاعة

 وقد َخرََّج بعض احلنفية جواز وقف النقود على رأي اإلمام حممد بن احلسن الذي أجاز ما تعارفه الناس.

عتمد عند
ُ
عتمد عند املالكية بناًء على أن امل

ُ
، جاء يف 508هم صحة وقف كل منقولوصحة وقف النقود هو امل

املدونة:  فقلت ملالك: فلو أن رجاًل حبس مائة دينار موقوفة يسلفها الناس ويردوهنا على ذلك جعلها حبساً هل 
 .509ترى فيها الزكا ، فقال: نعم أرى فيها الزكا 

اختلف أصحابنا يف  أما الشافعية فلهم وجهان يف وقف النقود، أحدمها ابجلواز وآخر ابملنع، قال الشريازي:
،  وكذا قال اإلمام النووي: 510الدراهم والداننري فمن أجاز إجارهتا أجاز وقفها، ومن مل جُيز إجارهتا مل جُيز وقفها

 .511"يف وقف الدراهم والداننري وجهان كإجارهتما إن جوزانها صح الوقف لتكرى"

 .512فقال: هو جائز يف كل شيئوجواز وقف النقود مروي عن اإلمام أمحد حني ُسئِّل عن الوقف، 

 

 

 األدلة: 

 :513أما أصحاب القول ابجلواز فقد استدلوا ابآليت

دخول النقود يف عموم األدلة الدالة على جواز الوقف وال ُمرج هلا من كتاب وال سنة فبقيت داخلة يف   -7
 العموم.

                                                             

  507-  فتح القدير : 6 / 079  و  حاشية ابن عابدين : 0 / 060  
  508- حاشية الدسوقي على الشرح الكبري : 0 / 702 

  509- املدونة الكربى : 0 / 000 
  510- الشريازي : املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ، 0 / 610 

  511- النووي :  روضة الطالبني 5 / 075 
  512-  كتاب الوقوف يف مسائل اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين : مصر ، مكتبة املعارف ، 7 / 088 

  513- انصر بن عبدهللا امليمان : وقف النقود واألوراق املالية وأحكامه يف الشريعة االسالمية ، منتدى قضااي الوقف الفقهية الثاِن ، ص 702 
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قياس النقود على ما ورد به النص من املنقوالت األخرى جبامع أن كاًل منهما منقول يوجد فيهما غرض   -0
 الوقف وهو انتفاع املوقوف عليهم به يف الدنيا، وحصول األجر والثواب للواقف يف اآلخر . 

 

 الرتجيح:

 مما تقدم ترجح الباحثة القول جبواز وقف النقود وذلك:

 اليت استند إليها من أجاز وقف النقود.قو  األدلة   -7

إن وقف النقود يتحقق به غرض الواقف ومصلحة املوقوف عليهم ومقصود الشارع، أما غرض الواقف فهو   -0
القربة وهي حاصلة، وأما مصلحة املوقوف عليه فهو حتقق املنفعة له إما ابلقرض، أو االستفاد  من ريعها إذا 

 ابملضاربة وما شاهبها، وأما مقصد الشارع فيتحقق هبما مع بقاء األصل.استُثمِّرت النقود املوقوفة 

 وقد أجاز جممع الفقه االسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر االسالمي يف دورته ااخامسة

حيث  702/6/75ه وقف النقود ضمن قراره رقم:  7005حمرم  79 -70عشر مبسقط )سلطنة ُعمان( يف 
 جاء يف اثنياً ما نصه:

وقف النقود جائز شرعًا ألن املقصد الشرعي من الوقف وهو حبس األصل وتسبيل املنفعة متحقق فيها،   -7
 وألن النقود ال تتعني ابلتعيني وإمنا تقوم أبداهلا مقامها.

جيوز وقف النقود للقرض احلسن، ولالستثمار إما بطريق مباشر، أو مبشاركة عدد من الواقفني يف صندوق   -0
 طريق إصدار أسهم نقدية وقفية تشجيعاً على الوقوف، وحتقيقاً للمشاركة اجلماعية فيه. واحد، أو عن

إذا استُثمِّر املال النقدي املوقوف يف أعيان كأن يشرتي الناظر به عقارًا أو يستصنع به مصنوعًا فإن تلك   -0
االستثمار ويكون الوقف هو أصل األصول واألعيان ال تكون وقفًا بعينها مكان النقد، بل جيوز بيعها الستمرار 

 املبلغ النقدي.
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 أمهية وقف النقود يف الوقت احلاضر:

اكتسب وقف النقود أمهية كبري  يف الوقت احلاضر، وذلك ملا يُتيحه من مزااي كثري  تربر التوسع يف هذا النوع، 
به إىل أعلى نسبة ممكنة بني والدعاية له، ودعو  الواقفني على االهتمام به،والعمل على زايد  نشره للوصول 

 األموال املوقوفة. ومن أوجه األمهية املعاصر  الوقف النقود:

 أواًل:  قدرته على تفادي أغلب مشكالت وقف العقار 

أتضح من خالل قراء  أتريخ الوقف يف االسالم أن وقف العقار استأثر بكامل األموال املوقوفة، وال شك يف أمهية 
صل يف الوقف، وال مُيكن االستغناء عنه، بل إن بعض أهم جماالت الوقف ال مُيكن أن وقف العقار، وأنه األ

تكون إاّل عقاراً كاملساجد واملدارس واملستشفيات والدور املخصصة لذوي احلاجة. إاّل أن هذه األمهية ال متنع من 
ها وخباصة النقود أدى إىل ظهور القول أبن الرتكيز على وقف العقار وإمهال ما عداه من األموال اليت مُيكن وقف

بعض املشكالت اليت منت وتراكمت مع الزمن، وأن وقف النقود مُيكنه تفادي هذه املشكالت مما يعين أمهية 
 ومن هذه املشكالت: 514وقف النقود وأمهية التوسع فيه

وكثري من ، الء وكلفةغالؤه وقلة القادرين على وقفه:  معلوم أن العقار أرضًا أو بناًء من أكثر األموال غ -7
منه، مما يعين عدم وجود قدر  لدى هؤالء على وقف العقار والذي سينحصر يف  الناس ال ميلكون ما يكفيهم

األغنياء القادرين والذين قد ال يرغب بعضهم يف الوقف، وعدم رغبة هؤالء وعدم قدر  أولئك ستؤدي إىل اإلقالل 
حيث أن أغلب األوقاف  مة، وهذا أمر ُمالحظ يف الوقت احلاضرمن األوقاف على أوجه ااخري واملصلحة العا

 .515القائمة هي عقارات قدمية وال توجد أوقاف خريية جديد  تتالءم مع كثر  الناس وازدايد احلاجة

ويُعد وقف النقود من أهم الوسائل لتفادي مشكلة اإلحجام عن وقف العقار بسبب غالئه، ألن النقود املوقوفة 
تكون مبلغاً كبرياً، بل مُيكن للراغب املشاركة أبي مبلغ مقدور عليه مهما كان قلياًل يف عمل خريي  ال ُيشرتط أن

 معني. وهبذا يتمكن عدد كبري من الناس من املشاركة وقد كانوا عاجزين بسبب غالء العقار.

                                                             

  514- عبد هللا بن مصلح الثمايل: الوقف النقدي ، حكمه ،  أغراضه ، أمهيته املعاصرة ، استثماره ، ص 07 
  6، ص  أحكام األوقاف كان الوقف عمالً شائعاً ومشهوراً زمن الصحابة والقرون األوىل ، وأغلب الصحابة فعل ذلك  انظر ااخصاف :  -557

  786/  8،  املغينوانظر  ابن قدامة : 
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يها ال بد له من عمار  ارتفاع تكاليف عمار  العقار وصيانته: لكي يؤدي العقار كامل منفعته اليت ُوقف عل -0
وصيانة دورية ومستمر ، وقد ذكر الفقهاء أن هذه العمار  من أهم وظائف الناظر ألن إمهاهلا يؤدي إىل ذهاب 
منفعة املوقوف ومن مث زواهلا ابلكلية. ولو َشَرَط الواقف عدم البدء ابلعمار  فإنه ال يُعمل هبذا الشرط: "وال جيوز 

ن الوقف من أصله، بل يبدأ مبرمة الوقف وإصالحه ألن يف ذلك البقاء لعينه، والدوام اتباعه ألنه يؤدي إىل بطال
. 517. ومعلوم أن عمار  العقار مكلفة مما يؤدي إىل مزامحة العمار  للمستحقني بل وتقدميها عليهم516ملنفعته"

كثري  ال حتتاج لعمار  ومُيكن تفادي هذه املشكلة لو كان الوقف نقودًا ألن النقود مُيكن استثمارها يف أوجه  
 .518وصيانة عالية التكاليف

عد لالستغالل واإلنفاق من الغلة تنحصر طرق استغالله  -0
ُ
احنصار طرق استثمار العقار وحمدوديتها:  العقار امل

يف طرق حمدود  أمهها اإلجار  أو االستغالل املباشر كما يف األرض الزراعية، واإلجار  قد تتيسر وقد ال تتيسر وقد 
تكون جمدية وقد ال تكون وكذلك االستغالل املباشر، مما يعين إعاقة قدر  إدار  الوقف على التصرف أو البحث 
عن بديل أفضل، وهذا خبالف وقف النقود ألن طرق استثماره عديد  وابلتايل فإن إدار  الوقف متلك حرية أوسع 

 .519يف التصرف واختيار األفضل من بني جمموعة البدائل املتوفر 

صعوبة متويل وقف العقار:  قد حتتاج إدار  الوقف إىل تنمية العقار املوقوف وتطويره أو عمار  وصيانة القائم  -0
منه وهي حباجة إىل أموال، ومل يكن يف غلة الوقف ما يكفي فال بد من البحث عن ممول خارجي، ويُعد متويل 

االسالمي، وقد اقرتح الفقهاء بعض أدوات التمويل العقار من أهم املشكالت اليت واجهت الوقف طوال التأريخ 
ااخارجي كالقرض، إاّل أن القرض قد ال يتيسر دائماً، فحاولوا ابتكار أدوات متويل تتالءم مع طبيعة العقار 

لكية، ومن هذه األدوات حق املرصد، احلكر، والوقف ذو اإلجارتني
ُ
 520املوقوف، والذي ال يقبل البيع ونقل امل

ه من خالف فقهي أو صعوبة يف التطبيق أو ذهاب جزء من هدف الوقف وغايته. ولعل صعوبة وال ختلو هذ
متويل الوقف هي السبب الذي آلت إليه بعض العقارات املوقوفة يف الوقت احلاضر حيث مل تَ ُعد عامر  أو ُمستغلة 

 االستغالل األمثل وبعضها خراب أو شبه خراب. 
                                                             

  516- شرح اخلرشي : 0 / 90 
  517- حاشية ابن عابدين : 0 / 066  و حاشية الدسوقي : 0 / 92  و مغين احملتاج : 0 / 090 و  اإلنصاف : 8 / 10 

ه ، 7000 ة،، مؤمتر األوقاف األول ، السعوديالوقف مفهومه ومشروعيته وحكمه وشروطه د. حممد سلطان العلماء و د.حممد أبو ليل :  -857
  070ص 

  519- عبد هللا بن مصلح الثمايل : الوقف النقدي ، مرجع سابق ، ص 00 
  520- انظر ابن عابدين : العقود الدرية ، 7 / 000 
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ا القبيل، بل ال ترد عليه مشكلة التمويل مطلقًا ألن  النقود هي التمويل وال يعرف وقف النقود مشكلة من هذ
 بعينه.

تعذر أوصعوبة بيعه إذا تعطلت أو قلت منافعه: يف احلديث الصحيح يف قصة وقف عمر رضي هللا عنه قال   -5
أصلها، وال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت هبا، فتصدق عمر أنه ال يُباع 

.  وقد أخذ الفقهاء من هذا أن الوقف إذا كان عقارًا فإنه ال جيوز بيعه إن مل تتعطل 521يوهب وال يورث..."
.  فإن تعطلت منفعة العقار ابلكلية ومل متكن عمارته  522منفعته ألن األصل فيه كما قال ابن قدامة حترمي البيع

اختلف الفقهاء يف جواز بيعه وإبداله بغريه ليكون وقفاً كدار اهندمت وأرض زراعية خربت وصارت موااًت فقد 
فإن املالكية والشافعية مينعون منه، فمذهب  523بدله. فبينما أجاز احلنفية واحلنابلة البيع واإلبدال يف هذه احلالة

أما و  524املالكية أن العقار ال يُباع ولو خرب من ربع احلبس مطلقًا ألنه جيد من ُيصلحه إبجارته سنني فيعود
 .525الشافعية من أكثر املذاهب تشدداً يف بيع العقار املوقوف حىت لو تعطلت منافعه

وقد أدى هذا ااخالف والتشدد من بعض املذاهب يف منع بيع العقار املوقوف إذا تعطلت منافعه إىل بقاء كثري 
ابلكلية، أما إذا مل تتعطل وإمنا من العقارات املوقوفة عاطلة وخربة. وهذا ااخالف جاٍر إذا تعطلت منفعة العقار 

قلت منفعته ونقصت فقط فإن املذاهب تتفق على عدم جواز بيع العقار مبا فيها املذاهب اليت أجازت البيع عند 
 . 526تعطل املنفعة ابلكلية

 وقد نتج عن هذا عدم إمكانية بيع العقار املوقوف إذا تعطلت منافعه عند طائفة كبري  من املسلمني )املالكية
والشافعية( وإذا مل يبع ومل متكن عمارته بقي خراابً. كذلك عدم إمكان استبدال العقار إذا قلت منفعته )عند 
مجهور املذاهب(، وهذا األمر مُيكن تفاديه لو كان الوقف نقداً حيث مُيكن توجيه االستثمار يف النقود املوقوفة إىل 

 ن التنقل بني أوجه االستثمارات املتوفر  يف وقت قصري.األوجه األكثر نفعاً يف كل زمان ومكان، كما مُيك

 

                                                             

  521- صحيح البخاري مع الفتح : 5 / 099 
  522-  ابن قدامة : املغين ، 8 / 000 

  523- رسائل ابن جنيم ) رسالة استبدال الوقف ( ص 82 وما بعدها  و حاشية ابن عابدين : 0 / 080  و  املغين : 8 / 002 
  524- مواهب اجلليل : 1 / 660 

  525- الروضة : 0 / 002   و  مغين احملتاج :  0 / 090 
  526- حاشية ابن عابدين : 0 / 080 و رسائل ابن جنيم : ص 86  و املغين : 8 / 000  و اإلنصاف : 1 / 720  
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 اثنياً: إمكان ظهور مؤسسات وقفية كربى أكثر جناحاً 

ومن أوجه األمهية لوقف النقود يف الوقت احلاضر مُيكن بواسطته تكوين مؤسسات وقفية كربى وانجحة إدارايً 
على املبادر  الفردية، كما يعتمد غالباً على  ايً يعتمدريخ االسالمي عماًل خري واقتصادايً. فقد كان الوقف طوال التأ

النظام الفردي أو العائلي يف اإلدار . وميكن لوقف النقود يف الوقت احلاضر أن ينقل الوقف من وقف أفراد 
مستقلني إىل وقف واحد كبري ومتعدد الواقفني. وقد أدى هذا إىل ضخامة املال املوقوف على مصاحل معينة من 

 أدى من جهة أخرى إىل عمل ترتيبات إدارية واقتصادية حديثة تتالءم مع هذه األموال الكبري . جهة، و 

َعت هلا األنظمة الدقيقة حنو جمالس اإلدارات،  فكان أن ظهرت اإلدارات احلديثة هلذه املؤسسات الوقفية وُوضِّ
وحنو ذلك، مما مُيكن القول معه أبن واحملاسبني القانونيني، وأقسام االستثمار والتخطيط والدراسات والبحوث 

فرص جناح هذه اإلدارات أكرب من فرص جناح اإلدار  الفردية أو العائلية، كما مُيكن القول أبن هذه الرتتيبات 
 .527اإلدارية واالقتصادية تُعد من أهم ما أضافه وقف النقود إىل نظام الوقف يف االسالم

 

 اثلثاً: إمكان إجياد مؤسسة للقرض احلسن

لقد حرم االسالم الراب يف القروض، وهذا التحرمي يبني األمهية اليت مُيكن أن يقوم هبا القرض احلسن يف االسالم. 
وحيث إنه ال يوجد يف النظام االسالمي مؤسسة أو جهة عامة وُكِّلت إليها مهمة اإلقراض بل إن هذه املهمة 

أو يتخلفون وال يرغبون أحيااًن أخرى، فإن هذا قد يدعو  تُرِّكت ملبادرات األفراد والذين قد يعجزون عنها أحياانً 
بعض من ضُعف لديهم الوازع الديين وحتت ضغط احلاجة إىل ممارسات غري مشروعة كأخذ الراب صراحة أو 
االحتيال عليه. وهذا كله يعين أمهية قيام مؤسسة أو جهة عامة يف الدولة االسالمية تتوىل القيام هبذه احلاجة 

ومُيكن لوقف النقود أن يقوم هبذا الدور حيث إن من أهم أغراض الوقف النقدي الوقف لغرض اإلقراض، العامة. 
وهو مما يؤكد أمهية الوقف النقدي حيث يُعد هذا الدور فكرًا مهمًا وعماًل جديدًا ُيضيفه وقف النقود لنظام 

 .528الوقف يف االسالم

 

                                                             

  527- د. علي الزميع : التجربة الكويتية يف إدارة األوقاف ، ندو  : حنو دور تنموي للوقف ، ص 50 وما بعدها 
  528- د . شوقي أمحد دنيا : الوقف النقدي مدخل لتفعيل دور الوقف يف حياتنا املعاصرة ،الكويت ، األمانة العامة لألوقاف ، ص 17 
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 رابعاً: إحياء دور الوقف يف التنمية

يف االسالم يقوم بدور مهم يف اإلنفاق على متطلبات التنمية االجتماعية للمجتمع. وكان دوره ابرزاً  كان الوقف
يف اإلنفاق على مرفقي التعليم والصحة، حيث كان يُعد املمول األول يف اإلنفاق عليهما. إاّل أنه ويف عصور 

ب ظهور الدولة احلديثة اليت جعلت على يزول يف الوقت احلاضر بسبكاد أن متأخر  بدأ هذا الدور يتقلص حىت  
عاتقها مسائل التنمية، وتولت اإلنفاق على أغلب احلاجات العامة، مما قلل من دور املبادر  الفردية واألعمال 

 ااخريية يف هذا اجلانب، فضُعف دور الوقف يف املسامهة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية وحنوها.

ه احلديث للنظام االقتصادي العاملي اجلديد والذي يقوم على دعم املبادر  الفردية وتقليص دور ومع ظهور االجتا
احلكومات ما أمكن، ومع أتكد أمهية املشاركة الشعبية يف إدار  املصاحل العامة واإلنفاق عليها، فإن وقف النقود 

التأرخيي يف إدار  ومتويل جماالت التنمية الكربى،  مبزاايه املتقدمة مُيكن أن يقود هذا االجتاه وأن يُعيد للوقف دوره
وهذا هو ما بدأه وقف النقود ابلفعل، حيث بدأ املشاركة يف اإلنفاق على أوجه التنمية الرئيسية كالتعليم والصحة 
مع العمل على اكتشاف جماالت جديد  ومهمة، كالبحث العلمي وعقد املؤمترات والندوات العلمية املتخصصة، 

 .    529الدورات ومراكز التدريب وحنو ذلك وإقامة

 

 

  

 

 

 

  

 

                                                             

  529- عبد هللا بن مصلح الثمايل : وقف النقود حكمه ، أمهيته املعاصرة ، استثماره ، حبث منشور على شبكة االنرتنيت
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والوقف النقدي اجلماعي أو املشرتك يقوم على مشاركة عدد كبري من الناس يف متويل إنشاء وقف معني ويُعترب 
إطارًا تنظيميًا لالستثمار اجلماعي. ويتم هذا من خالل صكوك وقفية حمدود  القيمة ُتطرح بنظام ما على مجهور 

س ملن يرغب يف شرائها وقد يقوم بطرح هذه الصكوك جهة حكومية أو غريها يف إطار ضوابط حمدد  مشروعة النا
ديناً ونظاماً. وهبذا العمل تكون إدار  األوقاف قد فتحت الباب واسعاً أمام مجهور املسلمني ليساهم كل فرد منهم 

 حجم األوقاف وإحياء سنتها مر  أخرى.                                                                                  حبسب استطاعته يف هذا العمل ااخريي، وهذا ابلتايل سيضاعف من

أن سهم الوقف هو وقف  530(0وقد نص قانون الوقف يف والية جوهور على أسهم الوقف فقد جاء يف املاد  )

وقف لغرض خاص حمدد. واهلدف منه هو االنتقال من مشرتك شرط أن يشرتك فيه كثري من الواقفني إلنشاء 

مرحلة الوقف الفردي الضيق احملدود اإلمكاانت املادية إىل الوقف اجلماعي الذي يستطيع أن يكون أدا  

الجتذاب مبالغ مالية كبري  من مجهور عريض من الناس لغرض موحد كرؤوس أموال قادر  على متويل وإقامة 

ية اجملتمع كما تسمح يف الوقت نفسه بتنمية الوقف ذاته. ومن الصعب إقامة هكذا مشاريع كبري  تستهدف تنم

                         أوقاف إال يف ظل الوقف النقدي،  فالوقف النقدي يتمتع مبرونة عالية وجماالت واسعة للتشغيل واالستثمار.                            

رينجيت(  72.22)ين االسالمي لوالية جوهور بقيمة طط جملس الدفهو واحد من ُم ساهم وقف جوهورأما 

لكل شخص ميلك من أمة االسالم ويقف السهم عند جملس الدين االسالمي ملنفعة أمة االسالم. بدأ تطبيق هذا 

الربانمج على أساس التقدير استجابة للحديث الشريف: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث، صدقة 

 .                                                                                    531أو علم يُنتفع به أو ولد صاحل يدعو له"جارية 

 

                                                             

  530- انظر قانون الوقف ، املاد  0 ، ص 7 
  531- رواه مسلم : كتاب الوصية ، ابب ما يلحق االنسان من الثواب بعد وفاته ، برقم 7607 ، ص 170  
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 فتوى وقف املال النقدي :                                                                       

األصل يف الوقف النقدي يف العامل االسالمي فتوى اإلمام زفر يف القرن الثاِن اهلجري  الذي أجاز وقف النقود، 

وتكييف ذلك عنده أن وقف النقود ُتستثمر رؤوس األموال من خالل املضاربة وما يعود من أرابحها املتولد  

 ُيصرف يف الصدقات .                       

نيسان  70 –72للفرت  من  11ى يف اجمللس الوطين للشؤون الدينية املاليزية ويف اجتماعها الأما جلنة الفتو 

م يف كواالترينجانو قررت جواز وقف املال النقدي يف االسالم هبدف حتقيق مقاصد الدعو  اخري وتوجيه  0221

 .                            532أمة االسالم

 

جوهور : األهداف احملددة لنظام ساهم وقف  

على اإلقبال عليه ملا فيه من  يهدف برانمج ساهم وقف جوهور إىل حتقيق عباد  الوقف وتشجيع أفراد اجملتمع

معاِن التوحيد والتعاون داخل اجلماعة املسلمة وتقوية أواصرها وتوثيق روابط األخو  االسالمية وترسيخ أسس 

التكافل والتواد اليت أمر هبا الدين احلنيف وتعاليم االسالم وتشجيع عايل لألفراد للبذل والعطاء مهما قل حجمه 

 على األمة، وخلق روح التطوع االختياري عند األفراد وأهنم هبذا اإلسهام يساعدون لتحقيق منافع تعود اباخري

                                       السلطات يف حتسني أوضاع اجلماهري. هذه يف احلقيقة أتسيس للمسؤولية االجتماعية لألفراد .                                         

                                                             

  532- انظر ساهم وقف جوهور ، جملس الدين االسالمي لوالية جوهور ، ص 77 
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االختياري الذي يشجعه االسالم والذي هو ابعث وحافز لكل فرد أن يعمل بفاعلية يف البناء  فمن خالل الفعل

                                         االجتماعي . كذلك توسيع قنوات الرعاية واالتصال للمجتمع مع منهجية فّعالة .                                                     

هذا الربانمج حتقيق معاِن الرتبية يف االسالم  وهتيئة أفراد صاحلني فاعلني فاملسلم حني يتنازل ن إجيابيات كذلك م

عن ماله طواعية فهو يتمثل الرمحة املهدا  يف االسالم للبشر أمجع وينطلق من ضيق الفردية إىل كل اجملتمع خبريية 

اخاصة يف االسالم تتناغم وتنسجم مع قيمة التنوع األثين والعرقي الفرد وابنيًا اجلسد الواحد وأيضًا فإن املشاريع ا

واملسؤؤلية االجتماعية،  فلكل فرد دور يلعبه يف اجملتمع، واالسالم له أثر كبري يف تنمية الصفات واملثل االنسانية 

ة من يساهم الالئقة.  كذلك االسالم يدعو األفراد أن يكونوا أعضاء اجتماعيني والشخصية املسلمة احلقيقي

ابلتربع كل حسب طاقته من خالل فرض الكفاية أن أيخذ كل املسلمني املبادر  االجتماعية جتاه اآلخرين لتقدمي 

املنافع لكل اجملتمع . كذلك هذا الربانمج يربز ميما حيدثه من سهولة ويسر يف الوقف وإجراءاته إىل جانب متكني 

لديه من املشاركة والتمكن من ارتياد جماالت استثمارية متنوعة مما يفيد  الفرد املسلم مهما قلَّ حجم املال املوقوف

يف دعم االقتصاد وتعزيزه، أيضًا بروز هذا الربانمج وبشكل فاعل ومؤثر ميكن أن يسد جمال كبري مع عدم كفاية 

انمج موضع الدعم احلكومي على توفري ااخدمات العامة ابلكميات والنوعيات املطلوبة.  كذلك وضع هذا الرب 

التنفيذ واحد  من تدابري االصالح وما حيققه من معدالت النجاح ميثل جتديد االسرتاتيجية يف اجلهود الرامية إىل 

حتسني وزايد  دور مؤسسة الوقف يف أعمال البناء والتنمية.  وأيضًا من إجيابياته امكانية تنفيذ خطة التنمية 

ية وااخريية وتوجيهها حنو االستخدامات األكثر إحلاحًا عالو  على االسرتاتيجية من خالل تنوع األموال الوقف

 مراقبتها لعملية تنمية التربعات وتوفريها للحوافز املساعد  على تدفق املزيد منها.                                 
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 02واملساجد و%إىل جهات ااخري العامة مثل بناء املدارس واملستشفيات  52ويُدفع من ريع هذا الربانمج %

لتغطية التكاليف اإلدارية ألموال الوقف يف  02ألغراض التنمية واالستثمار وشراء األسهم عرب الشركات و%

 .                                         533الوالية

مجيع  ويف هذا الصدد البد من االشار  إىل الدور اإلجيايب الذي لعبته حكومة والية جوهور عندما قررت إعفاء

ممتلكات الوقف من الضرائب احلكومية واليت تشمل الضرائب املفروضة على األراضي والدور وضرائب نقل امللكية 

 مما شجع الكثري من املسلمني إىل املسامهة يف شراء أسهم الوقف املعفي من ضرائب الدخل يف الوالية.                      

الدارية  يف جملس الدين االسالمي لوالية جوهور: إذا أنشأمت مشروع وسؤال وجهته إىل معاون مدير الشؤون ا

                            وقفي جديد كيف يتسىن للناس العلم به واملشاركة فيه ؟ هل عن طريق وسائل االعالم أم عن طريق آخر؟                                  

وجمالت وتلفزيون . كذلك يومياً بعد صال  املغرب إىل العشاء فأجاب: نعم عن طريق وسائل االعالم من صحف 

 لديهم إعالن يف املساجد للناس عن إقامة مشروع وقفي جديد.  

كذلك ابلنسبة للناس الذين هم خارج والية جوهور يُرفع أذان الصال  يف كل وقت وبعدها يتحدث االستاذ  

املشروع اجلديد والتعريف به للمواطنني. كذلك )راديو آي   كاظم إلياس واالستاذ زاهزان يف دقائق قليلة عن هذا

                               كيم . أيف أمي(  وهو راديو اسالمي يف ماليزاي أيضاً يتحدث عن املشروع اجلديد.                                                   

أون الين ميداي(  إبمكان  الناس  استماعه ويتحدث عن أما ابلنسبة  اخارج  ماليزاي هناك  )ويب سايت ، 

 املشروع اجلديد .                                                                                                            

                                                             

  533- انظر قانون الوقف يف والية جوهور 2985م  
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تمع والتخفيف وقد نُفذت يف برانمج ساهم وقف جوهور مشاريع مهمة هلا أثر كبري يف خدمة  شرائح من اجمل

عنهم ومساعدهتم ومن املؤمل إجناز املزيد من املشاريع الوقفية يف املستقبل بعد جناح هذا املخطط واستجابة 

           املواطنني له هبمة عالية ودافع إمياِن قوي حنو الرقي والتقدم يف سبيل رفعة الدين واجملتمع حليا  أفضل.                           

 

 

 

 

 

 

 برانمج ساهم وقف جوهور :                                                                   

                                                                               534وقف مباين   -2

   0.822.222تفة البناء قاربهور ابرو، وكلم مت بناء مبىن من ستة طوابق يف والية جوهور/ جو  7995يف عام 

أربعة ماليني ومثامنئة ألف رينجيت. وقد تكفل صندوق بيت املال التابع للمجلس الديين ابلوالية بتغطية 

املصاريف على أن يتم إستيفاء املبلغ من خالل جهة أموال الوقف القائمة على األسهم بني املسلمني. وبلغ 

أربعة ماليني وسبعمائة  0. 122. 222م ما يقارب  7996جمموع األموال القائمة على أسهم الوقف يف عام 

                                                                                           .535ماليني رينجيت 0. 222.222م 0221ألف رينجيت. وبلغ إمجايل إيراد هذا املبىن حىت عام 

 ( حمل، وتدر إيراداً سنوايً 00ون من )م  مت بناء سوق كامل على أرض وقف يتك0272كذلك يف عام   
                                                             

  534- انظر: املشاريع اخلاصة بوالية جوهور املاليزية  
535 -Habib,Ahmed:Awqaf as a pivotal tool to provide Social waqaf management in Johor 
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 ألف رينجيت(.                                                 790. 222. 22)

وقف مارت، نفذ هذا املشروع مؤسسة وقف ماليزاي ابلتعاون مع جملس الدين  –م مت بناء ابزار 0228ويف عام 

بازار لبناء حمالت للمواطنني. ونُفَِّذ هذا املشروع يف مسجد االسالمي لوالية جوهور، مث خُيصص من إيراد هذا ال

عمرو بن العاص وأعطى فوائد كثري  للمجتمع. كما أنه يُعترب إحدى الوسائل لعمار  املسجد، ووقف مارت َوَجد 

َ الفرصة الذهبية للفقراء للحصول على الربح الكثري واإلجيار القليل، وكان له أثر  ابلغ يف اجملتمع اهتمام كبري واُعُتربِّ

بسبب أنه يوفر الطعام احلالل أبسعار منافسة وأنه ُبين حول املسجد وعلى أرض ذات موقع اسرتاتيجي يف بقعة 

     ذات كثافة سكانية عالية وإشرافه على الطريق العام وبُعدِّهِّ عن املول وقربه من حمطات نقل الركاب واملسافرين.                      

 

 

 1-  شراء أجهزة غسيل الُكلى )الدايل الدموي(536

 ويُعترب هذا  أحدث مشروع جمللس الدين االسالمي ضمن  برانمج  ساهم  وقف  جوهور.     

تلبية  احتياجات مرضى  العناية  بفئة املرضى بُغية   ومن حرص اجمللس على  تركيز اهتمامه  يف  هذا الوقت على

جوهور  والذي  بلغ   ليت  تكبدها  اجمللس الديين  االسالمي  لوالية  ى االُكلى  نظرًا ألرتفاع  أعداد املرض

اثنان وثالثون مليون رينجيت.                                                           00. 222.222 م   و تكلفة  0270مريض  قبل  عام    0002

ركز الغسيل الكلوي الذي    ميلكه  جملس الدين  وسيتم  وضع  الوقف اجلديد وهي أجهز  الدايل الدموي يف م

االسالمي  لوالية جوهور، يف املستشفيات احلكومية، يف العيادات الطبية املوجود   يف  املساجد  واليت تقوم 

بعمليات  غسيل الُكلى، ومركز  أجهز   الدايل الدموي الذي يُعاجل املرضى والذي مُيوله جملس الدين االسالمي 

 وهور.                    لوالية ج
                                                             

  536- انظر مشاريع ساهم وقف جوهور ، جملس الدين االسالمي لوالية جوهور ،   ص 00 – 00 
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ويُعترب هذا املشروع ضرور  ملحة نظرًا لتزايد أعداد املرضى ال يتناسب مع وجود عدد   حمدود جدًا من األجهز  

 املطلوبة.                                                                                                       

وحد  ما جمموعه                                         722اء أجهز  الدايل الدموي واليت تشمل وبلغت تكلفة شر 

 أربعة ماليني ومخسمائة ألف رينجيت ماليزي فقط.                           0. 522 222

دين االسالمي لوالية ويُعترب هذا املشروع  مسؤولية اجتماعية جتاه شرحية واسعة من اجملتمع ينهض هبا جملس ال

 جوهور بتقدمي العون واملساعد  لذوي احلاجة ميكن أن تقوي مشاعر األخو  واملود  بني املسلمني.

 

 

 

 

 

 

 5-  بناء االسكان الداخلي للطلبة املاليزيني يف اخلارج537

م قام اجمللس الديين لوالية جوهور وحرصًا منه على رعاية طلبة والية جوهور الذين يدرسون يف  0226يف عام 

مصر إبنشاء مبىن األقسام الداخلية لطلبة والية جوهور يف العاصمة القاهر  والذين يتلقون علومهم يف جامعة 

 األزهر.                                   

                                                             

  537-  انظر مشاريع ساهم وقف جوهور ، جملس الدين االسالمي لوالية جوهور ،  ص 01- 07 
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د املشاريع املهمة لنظام ساهم وقف جوهور،  حيث خفف هذا االسكان على الطلبة دفع تكاليف ويُعترب هذا أح

السكن خارجه واليت تُرهق كاهل الطلبة بال شك، حيث أن الطالب عندما يؤمن إقامته وجمااًن ميكن أن يوجه 

 جانب من ميزانيته املالية إىل ضرورات أخرى.

 ة ماليني رينجيت ماليزي.                           ست 6. 222. 222وبلغت تكلفة االنشاء 

 وهذا املبىن متكامل املرافق ويقدم كل مستلزمات الراحة اليت حيتاجها الطالب.            

 ونفس هذا املشروع سيتم إنشاء مبىن دار الطلبة املاليزيني يف اململكة األردنية اهلامشية.

كان الداخلي لتوفري احتياجات طلبة والية جوهور الذين يدرسون يف ُمتلف فقد متت املوافقة على شراء مبىن االس

 اجلامعات األردنية.                                                 

ويُعترب هذا البناء هو أول مشاريع اهلبات أو ساهم وقف جوهور يف األردن الذي يقيمه اجمللس إىل طالب والية 

      شكل خاص يف جمايل الطب والدراسات االسالمية.                                                                                   جوهور الذين يدرسون ب

جملس الدين االسالمي سّباق إىل حتقيق هذا اهلدف لتمكني الطالب من التغلب على املشاكل املالية للدراسة 

ن اليت تزداد من سنة إىل أخرى يف هذا البلد وتبلغ تكاليف بناء دار الطلبة يف فضاًلعن تكاليف اإلجيار للسك

 عشر  ماليني رينجيت ماليزي فقط.                                                                             72. 222. 222األردن ما جمموعه 

 

 4-  وقف املدارس الدينية538 

                                                             

  538-  انظر مشاريع ساهم وقف جوهور ، جملس الدين االسالمي لوالية جوهور  
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( مدرسة دينية  يف والية جوهور أبكملها هو الستيعاب أعداد الطالب على حنٍو 707ناء  )اهلدف الرئيسي من ب

متزايد. فاملدارس الدينية  يف الدولة  ليست قادر  على استيعاب عدد التالميذ الذي يتزايد يف كل عام فال بد من 

 زايد  املدارس الدينية.                       

(  مدرسة دينية يف مجيع أحناء والية جوهور. وعدد املباِن ااخاصة  550ط إمجايل )ويف الوقت احلاضر هناك فق

 مدرسة أو قاعة اجملتمع به.                                                                                 –( بينما هو ريندا املدرسة 080كمدارس هو فقط  )

لتعليم أختذت حكومة والية جوهور وجملس الدين االسالمي لوالية جوهور ومن أجل تلبية احتياجات قطاع ا

 ( مدرسة دينية يف عموم والية جوهور.                                                                             707خطو  مهمة يف هذا اجملال وذلك إبنشاء )

( مراحل رئيسية  وأكتملت يف أيلول 5م وعلى ) 0272ألول مشاريع البناء هذه واليت بدأت يف تشرين ا

                 م هي مشاريع موحد  من حيث البناء كمدارس اسالمية حتمل تصاميم وخصائص الفن االسالمي.                                              0270

 ماليزي.                  مليون رينجيت  90. 222. 222بلغت تكلفة البناء هلذا املشروع 

ولذلك فإن برانمج ساهم وقف جوهور يفتح الفرص جلميع املسلمني أن يكونوا يدًا بيد يف إقامة املشاريع ااخريِّّ  

 لتعم منافعها على املسلمني مجيعاً.                                     

 539وقف مدرسة الصالة  -3 

 ز التعليم القرآِن املسمى مدرسة الصال  .             اهلدف من تشييد هذا املبىن هو مرك

 فدان .                              0. 5وتقع يف مقاطعة جوهور كلوانج على موقع مبساحة 

 واملشروع  هو مدرسة الصال   يف والية  جوهور ضمن ُمطط ساهم وقف جوهور .    

                                                             

  539-  انظر مشاريع ساهم وقف جوهور ، جملس الدين االسالمي لوالية جوهور  
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                                                  هذا املشروع يكتسب أمهية خاصة حيث حيقق التوافق بني اجلاليات املسلمة يف الوقت احلاضر .                                         

   ( طالباً حوايل            052وتبلغ تكلفة مشروع مدرسة الصال  اليت ميكن أن تستوعب )

                                   ثالثة عشر مليون رينجيت واليت متول من عائدات األسهم لربانمج ساهم وقف جوهور .                                                   70. 222. 222

    سنة .                                   71إىل  72مدرسة الصال  ستستوعب الطالب من 

واملنهج املقرر يف مدرسة الصال  هو تدريس علوم الفن، ودراسات تفسري القرءان واللغة العربية، واللغة االجنليزية، 

والتعليم األكادميي كاملناهج الرئيسية. لذلك شّدد اجمللس الديين لوالية جوهور أن تكون مدرسة الصال  جلميع 

.                                 70( من الطالب، واملوظفني احلاليني 720آلن )مستوايت اجملتمع ضماانً لنجاح املشروع وهي تضم ا

ويُعترب هذا البناء مشروعاً رائداً يف جمال التعليم ويفتح آفاق جديد  جلميع طبقات اجملتمع للمشاركة فيه واالستفاد  

لفائد  اجلميع ويكون عامل دافع حنو منه وال يقتصر على فئة حمدد  بل مُيكن للجميع االخنراط فيه، وبذلك تعم ا

              مزيد من هذه املشاريع البناء  ومبسامهات أكرب.                                                                                 

 

 

 

  540وقف دار الفرقان  -6

ية العلمية والدينية للجماعة املسلمة مثل تعليم اهلدف من إنشاء مشروع دار الفرقان هو استخدامها كمدرسة للرتب

                    القرآن، الصال ، التجويد، الدراسات العربية، فصول تدريب، حماضرات، تفقه األكادميية الدراسية.                                    

                                                             

  540-  انظر مشاريع ساهم وقف جوهور ، جملس الدين االسالمي لوالية جوهور 
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لفرت  بغية إعطاء الفرصة للجالية املسلمة ابألضافة إىل ذلك فإن جملس الدين االسالمي لوالية جوهور قرر متديد ا

                      مواصلة االشرتاك من أجل اكتساب املعارف الدينية، توسيع مداركهم حنو العامل، احليا  اآلخر .                                      

بة صفات ابإلضافة إىل ذلك يكتسب الدار أمهية خاصة حيث يُعترب مركز لتخريج األجيا ل القادمة ُمكتسِّ

 الشخصية املسلمة كما أمر هبا القرآن والسنة.                                

 ( طوابق.              5مرت مربع . وارتفاع املبىن ) 60 090. 9وتبلغ مساحة املشروع 

ار الشخصيات، احليز والدار جمهز  مبرافق ُمتلفة مثل قاعات الدراسة، مكتبة، غرف االجتماعات، غرف لكب

 املكتيب، غرفة الصال  ... وغري ذلك .                           

أربعة ماليني رينجيت )وهذا يشمل املعدات الالزمة كمركز للتدريب  0. 222. 222وتبلغ تكلفة تشييد املبىن 

 الرتبوي(.                                                             

 تشييد املبىن يف جاالن مسجد أبو بكر، جوهور ابرو، جوهور .                     وسيتم

ومن مث فلنعمل معاً يف مشروع وقف دار الفرقان من خالل مفهوم األسهم )ساهم وقف جوهور( لصاحل املسلمني 

 على الصعيد الوطين.                                              

 

 

  70152.19ويبلغ إمجايل مساحات األوقاف  0807د األوقاف يف والية جوهور كلها ويبلغ إمجايل عد

  .فدان

 واملخططات التالية ُتظهر أصناف  األوقاف  ومواقعها وتوزيع أعدادها يف ُمتلف مناطق والية جوهور 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



234 
 

 رجاء( .  5-7)انظر املخططات 

إحصائية  إبمجايل عدد  األوقاف ومواقعها  وتوزيع رجاء(   6كذلك  يبني  اجلدول األخري )انظر املخطط رقم 

 م. 0270أصنافها وأعدادها حىت عام 

 

 

 املصدر : تقرير مدير الشؤون االدارية  يف جملس الدين االسالمي لوالية  جوهور .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



235 
 

 

 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



236 
 

 

 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



237 
 

 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



238 
 

 

 

 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



239 
 

 

 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



240 
 

 

 

 

 

 

 

 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



241 
 

 

 

املبحث الثالث :  صور وقفية جديدة يف والية جوهور وطرق استثمارها    

 

 حيتوي هذا املبحث على مطلبني :

 

 وقف األسهم وحكمه  املطلب األول : 

 

       JOHOR   CORPORATIONوقف  املطلب الثاين : 
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 املطلب األول :  وقف األسهم وحكمه

التنموية املعاصر ،  وإمكانية التعامل مببدأ الوقف يف األسهم تعود على إن وقف األسهم وسيلة من الوسائل 

 اجملتمع مبنافع كثري  ومستمر .

 تعريف السهم :

السهم لغًة:  السني واهلاء وامليم أصالن أحدمها يدل على تغرٍي يف لون،  واآلخر يدل على حٍظ  ونصيب،    -7

 :  أسهم الرجالن:  إذا اقرتعا،  وذلك من السهمة.وشيء من األشياء،  فالسهمة:  النصيب،  ويُقال

( الصافات   مَِّن اْلُمْدَحضِّنيَ  َفَكانَ  َفَساَهمَ والنصيب أن يفوز كل واحد منهما مبا ُيصيبه،  قال تعاىل:  )

 .541،  مث محل على ذلك فسمي السهم الواحد من السهام،  كأنه نصيب من أنصباء، وحظ  من حظوظ707

 ويف االصطالح:   -0

األسهم :  صكوك متساوية القيمة غري قابلة للتجزئة،  وقابلة للتداول ابلطرق التجارية املخصصة  لذلك،  وهي 

 مُتثل حقوق املسامهني يف الشركات اليت أسهموا يف رأس ماهلا.

وديون،  وما   والسهم  بذلك  يُفيد حصة مشاعة يف شركات األموال بكل ما تشمله الشركة من أموال وأصول،

 .542متلكه من حقوق وامتيازات

 

                                                             

  541-  الفريوز آابدي : القاموس احمليط ، فصل السني ، ابب امليم ، 0 / 705 
  542-  عبد العزيز ااخياط :  الشركات ، 0 / 070 
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هو:  حبس أو وقف  حصص من األسهم اململوكة  للواقف يف شركات األموال   واملراد  بوقف األسهم

ستغلة استغالاًل جائزاً شرعاً جبعل غالهتا وريعها مصروفة إىل مقصودها العام أو ااخاص تقرابً إىل هللا 
ُ
االقتصادية امل

 تعاىل.

هو مالك احلصص أو األسهم أو رأس املال،  ومُيكن أن يتعدد الواقفني هلذه األسهم،  كما ال يشرتط  والواقف 

أن  يكون كل أصحاب رأس املال يقفون حصصهم،  ولكن جيوز للواحد  دون الغري أن يوقف ما يشاء من 

 .543ملكه

 

 حكم  وقف األسهم :

وملا كانت هذه احلصة  ذات  قيمة ُمعترب   يف التداول بني السهم مُيثل حصة  شائعة ملالكه يف شركات األموال،  

الناس فهي هبذا االعتبار مال صاحل للتصرف فيه ابملعاوضة أو ابلتربع به،  لكن ملا كانت هذه احلصة مشاعة  فإنه 

 ال بد من ذكر آراء العلماء يف جواز وقف املشاع،  وللعلماء يف وقف املشاع رأاين:

مد بن احلسن الشيباِن من احلنفية أن وقف املشاع فيما يقبل القسمة  ال جيوز حىت يُفرز الرأي األول:  يرى حم

 .544ألن القسمة من تتمة القبض والقبض شرط عنده

الرأي الثاِن:  يرى أبو يوسف ومجهور العلماء من املالكية والشافعية واحلنابلة جواز وقف املشاع ودليلهم يف ذلك 

 ما يلي:

                                                             

  543- سييت ماشيطة بنت حممود  و  مشسية بنت حممد : وقف األسهم والصكوك واحلقوق املعنوية ، جامعة مالاي ، أكادميية الدراسات االسالمية
  544-  انظر  الزيلعي  :  تبيني  احلقائق  ،  0  /  006 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



244 
 

هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا قدِّم املدينة أمر ببناء املسجد يف موضعه الذي  حديث أنس رضي  -7

 .545ُبين فيه،  فقال:  اي بين النجار، اثمنوِن حبائطكم هذا،  قالوا:  ال وهللا ال نطلب  مثنه إاّل إىل هلل

 يكون وقفاً هلل.واحلائط  كان مملوكاً بني بين النجار فهو من املشاع وقد جرى التربع به ل

ورد يف بعض ألفاظ حديث عمر رضي هللا عنه يف الوقف أنه قال للنيب صلى هللا عليه وسلم : " أن املائة   -0

وهذا دليل على أهنا حصة مشاعة ،  وقد أرشده النيب صلى هللا عليه وسلم إىل حتبيس  546سهم اليت يل خبيرب..."

 ف املشاع.أصلها، وتسبيل مثرهتا، فدل ذلك على جواز وق

شاع. 
ُ
 وقد بوب له النسائي  بقوله:  ابب حبس امل

شاع،  وكون هذا الوقف يتحقق به 
ُ
وابلنظر للدالالت  الواضحة  للنصوص اليت  استدل  هبا من قال جبواز امل

 الغرض املقصود  منه إبمكان استيفاء  منافعه كما لو مل يكن ُمشاعاً فإنه يتجه القول جبواز وقف أسهم الشركات

 املسامهة ،  مع مراعا  ما ذكره العلماء من اشرتاط  كوهنا مما جيوز تداوله  شرعاً.

 

 إسقاط  شروط  الوقف على  وقف األسهم:

بينا يف الفصل األول من هذه  الرسالة  أن  هناك  شروطاً  للموقوف  وسنحاول أن  نبني  مدى انسجام  هذه 

 الشروط  مع  و قف األسهم  وهي كاآليت:

 أن تكون  العني  املوقوفة  مااًل  متقوماً:  -أوالً 

                                                             

  545- صحيح  البخاري  :  كتاب الوصااي  ، ابب  إذا  وقف  مجاعة  أرضاً مشاعاً  فهو  جائز 
  546-  سنن  النسائي  :  األحباس  ،  ابب  إذا  حبس  املشاع  ، 6 / 000 
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 يُفيد هذا الشرط  أن مالية الشيء  تتحقق  إذا توافر  فيها أمران ومها احلياز   وإمكان  االنتفاع  هبا.

،  549،  والشافعية548،  وقول عند املالكية547ومجهور  الفقهاء على  اشرتاط  هذا  الشرط  وهم  احلنفية

 مستدلني  مبا  يلي:    550واحلنابلة

 أن  الوقف  شرع  للتقرب  به إىل  هللا  تعاىل  وال يكون  قربة ما  هو  معصية.  -7

 أن  الوقف  يُراد  للدوام  ليكون  صدقة  جارية  وال  يكون ذلك  فيما ال تبقى عينه.  -0

ال  يُباح االنتفاع  به  يف  خري حال  لذا فما كان  غري  حمجوز كالطري  يف  السماء  وحنوه،  أو مما  كان    -0

 الضرور   كااخمر  وغريه  فإنه ال  وقفه.

ذات ممتلكات    551والناظر  يف  أسهم  الشركات  يرى  أهنا  مُتثل  حصصاً  شائعة  يف  شركة  مسامهة  معينة

كن  االنتفاع  بغلتها  ،  وأنه يُصح بيعها  وتداوهلا  وأنه  ميُ  552معروفة  فيصدق  عليها أهنا  أموال  متقومة

 )رحبها(  مع  بقاء  عينها.

 اثنياً:  أن  يكون  املوقوف  معلوماً 

وقد  فسر  احلنفية  املعلومية  بتعيني القدر  كدومن  أرض،  أو  ابلتعيني عن  طريق  النسبة إىل  ُمعني  كنصف  

 ة  أبهنا ما  ليس  يف  الذمة.األرض  اليت  تقع  يف  اجلهة  الفالنية ،  وفسرها  الشافعية  واحلنابل

                                                             

  547- فتح  القدير : 5 / 009  
  548-  منح  اجلليل  :  8 /777 

  549-  املهذب  :  7 / 002 
  550-  اإلقناع  يف  فقه  اإلمام  أمحد  :  0  / 59 

،  9سالمي ، العدد ، جملة  جممع  الفقه  اال  االستثمار  يف  األسهم  والسندات  والوحدات  يف  الصناديق  االستثماريةمنذر  قحف :   -557
07، ص  0ج    

  552-  املرجع  نفسه 
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 .553ومقصد  هذا  الشرط هو  انتفاء  اجلهالة  ألن  اجلهالة  تُفضي  إىل  النزاع

وهذا  الشرط  ليست  مثة  صعوبة  يف  حتققه  يف  وقف  األسهم  ألن  صاحبها  ابستطاعته  أن يوقفها  مجيعاً  

الة  املفضية  للنزاع  اليت  هي  مبعث  هذا  الشرط ،   للجه أو  يوقف  عدداً  منها  وعليه  ليس  مثة  احتمال

كما  أنه ال  يتأتى  االعرتاض  أبن األسهم  يف  الشركات  املسامهة  حصص  شائعة  يف  الشركة  غري  معينة  

 يف  ممتلكات  حمدد   من  ممتلكاهتا  على  رأي  الشافعية  واحلنابلة  يف  جواز  وقف  املشاع  مطلقاً،  وعلى 

وألن  التسليم  الذي    554رأي  املالكية  يف  جوازه  فيما  يقبل  القسمة  ألن  األسهم  مما  يقبل  القسمة

يستلزم  اإلفراز  ليس  بشرط  أصاًل  يف  الوقف  بدليل  وقف  سيدان  عمر  رضي  هللا  عنه  مائة  سهم  له  

 .555يف  خيرب

 اثلثاً:  أن  يكون  املوقوف  ُملكاً  للواقف

لك  الذي  هو  سلطة  تتيح  
ُ
واشرتاط  هذا  الشرط  أن  الوقف  تصرف  يف  املوقوف،  والتصرف  فرع  امل

لصاحبها  التصرف  فيما  ميلك.  وقد  فسر  مجهور  الفقهاء  هذا  الشرط  أبن  ُملكية  الواقف  للموقوف  

لكساعة  الوقف  ُملكية  اتمة،  يف  حني  أجاز  املالكية  تعليق  ال
ُ
 .556وقف  على  امل

وهذا  الشرط ليس  مثة  خالف  يف  حتققه  يف  األسهم  ألن  املساهم  الذي  يقف  أسهمه هو  مالك  لتلك  

 .557األسهم  ُملكاً  اتماً  ال  نزاع  فيه

 

                                                             

  553-  وهبة  الزحيلي :  الفقه  االسالمي  وأدلته ،  8 / 785 
  554-  املرجع  السابق  :  8 / 781 

  555-  الشيخ  علي  حسب هللا : خالصة  أحكام  الوقف  يف  الفقه  االسالمي ،  ص 07 
  556-  الدسوقي  :  " ابب  وصح  وقف  مملوك " :  0 / 16 

  557-  عبد هللا  العمار :  وقف  النقود  واألوراق  املالية  ،  ص 95 
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 نظرة   كلية  يف  شأن  وقف  األسهم

قق  تلك  الشروط  فيها  مما  من خالل  عرض  شروط  املوقوف  وتطبيقها  على  وقف  األسهم  ظهر  حت

ساعد  يف  ختريج  إجاز   وقفها  ودعم  ذلك  إبيراد بعض  األدلة  العامة  والكليات  اليت  تؤيد  جواز  وقف  

 األسهم  وهي:

وصيانة  حلق  هللا  هو  أنفع  له   إن  الفتوى  يف  الوقف  عموماً  ال  بد  من  أن  تتجه  دائماً  إىل  ما  -7

 .558فيه،  وإبقاء  للخرياتتعاىل 

ووقف  األسهم  من  الوقوف  العملية  اليت  تقتضي  املصاحل  إجازهتا  لتتسع  دائر   الوقف،  وقد  أدرك  هذا  

فقال  رمحه  هللا  حني  ُسئَِّل  عن  الوقف: " هو  جائز    559املعىن  قبل  زمن  طويل  اإلمام  أمحد  بن حنبل

 .560يف  كل  شيء "

حة  يف  إجاز   وقف  األسهم  فهي  ما  تقود  إليه  من  اتساع  دائر   الوقف،  وتعميم  نفعه  أما  املصل

إسهاماً  يف  حل  الضوائق  املعيشية  اليت  تغشى  الفقراء  واحملتاجني  يف  هذا  الزمن،  واملساعد   يف  انبساط  

 النمو  العمراِن،  ونشر  التعليم  وتوفري  الرعاية  الصحية.

إن  إجاز   وقف  األسهم  تنشط  حركة  املؤسسية  يف  الوقف  االسالمي  حبيث  تنشأ  احملافظ    -0

والصناديق  الوقفية،  ومن  مث  املؤسسات  املالية  الوقفية  الكبري ،  وهو  اجتاه  فوق  ما  يؤدي  إليه  من  

                                                             

  558-  حاشية  ابن  عابدين :  0 /  000 
  قال  فيه االمام واملعرفة حىته تنقل بني احلجاز واليمن ودمشق مسع من  كبار  احملدثني وانل  قسطاً  وافراً من  العلم   760ولد يف بغداد  -559

  الشافعي  : خرجت  من  بغداد فما خلفت  فيها رجالً  أفضل وال أعلم وال أفقه  من  ابن  حنبل
  560-   كتاب  الوقف  يف  مسائل  االمام  امحد  بن  حنبل  الشيباين :  7 008 -  009 
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القتصادية  املعاصر ،  وارتفاع  ابلوقف  إىل  حلول للمشاكل  االجتماعية  الكبري   يف  جتاوب  مع  احلركة  ا

مستوى  املؤسسية  اليت  هي  مسة  من  مسات  هذا  العصر،  كما أن من  شأن  هذا  االجتاه مؤازر   البنوك  

االسالمية  وترسيخ  مبادئ  االقتصاد  االسالمي  الذي  يرمي  يف  عمومه  إىل  غاايت  إنسانية  نبيلة  من  

 افل.الرب  والتك

سبق  جملمع  الفقه  االسالمي  أن  رجح  القول  جبواز  وقف  النقود  يف  دورته  ااخامسة  عشر   املنعقد     -0

  702/6/75ه  ضمن  قراره  رقم:  7005يف  مسقط  عام  

بل  ألن  رأس  مال  األسهم  يف  أصله  نقود   ،داللة  على  جواز  وقف  األسهم  وإجاز   وقف  النقود  فيه

فضاًل  عن  أن   561إن  وقف  األسهم  أوىل  ألهنا  يف  تعريفها  مُتثل  أصوال  عينيةأو  نقدية  يف  مال  الشركة

قرار  اجملمع  جعل  من  اجملاالت اليت  ُتوظف  فيها  النقود املوقوفة  إصدار  أسهم نقدية  تشجيعاً على  الوقف  

ره،  وفوق  ذلك  فإن  احملذور  الذي  حتامى  به  املانعون  إلجاز   واملشاركة  اجلماعية  كما  هو  منطوق  قرا

 وقف  النقود  وهو  عدم  االنتفاع  هبا مع  بقاء  عينها  منتفِّ  يف  األسهم  اليت  انقلبت  إىل  أصول  اثبتة.

قولة  ونقود  إن األسهم  حصص شائعة  يف  ممتلكات  الشركة  من  أعيان  اثبتة  كالعقارات  وأعيان  من  -0

وغريها،  وهذه  جيوز  وقفها  أبفرادها،  أما  العقار فال  خالف  يف  جواز  وقفه  كما  أن  اجلمهور  جُييزون  

وقف  املنقول،  وإذا  جاز  وقف  العقار  واملنقول  جاز  وقف  األسهم  ألهنا  مُتثل  خليطاً  من عقار  

 .562ومنقول

 

                                                             

  561-  انصر  عبد  هللا  امليمان :  وقف  النقود  واألوراق  املالية وأحكامه  يف  الشريعة  االسالمية ،  ص  709 
  562-  خليفة  اب بكر  احلسن :  حكم  وقف  األسهم  والصكوك  واملنافع 
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 األسهم  الصور  اليت  جيوز  فيها  وقف

وقف  األسهم يف  شركات  األموال  ذات  األنشطة  اجلائز   شرعاً.  ويف  هذه  احلالة  جيوز  للواقف  أن  

يوقف  ما  ميلكه  من  األسهم  سواء  كانت  كلها  أو  بعضها  حسب  إرادته،  مث  ُتصرف  أرابحها  على  

  تعاىل،  وكان  هذا  النوع  من  الوقف  قد  جهة  الوقف  عامة  كانت  أو  خاصة  أو  ذرية  تقرابً  إىل  هللا

 تقدمت  به  مؤسسة  

JOHOR  CORPORATION     مباليزاي  حيث  أوقفت  حصصها  من  الشركات  املسجلة

       Waqaf  An-Nur  Berhadروغري  املسجلة ، وإنشاء  وقف  النو 

 

 

     JOHOR   CORPORATION :  وقف املطلب  الثاين

 

 

:   563JOHOR   CORPORATION 

                                                             

 563- THOMSON,REUTERS : ISLAMIC  SOCIAL  FINANCE  REPORT , 2014 , page 88  
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م أكثر م يف والية جوهور املاليزية، وهي مؤسسة مملوكة للدولة وتض 7968أتسست كمؤسسة استثمارية يف عام 
ت أعمال تضم ( شركة، مع قياد  الكثري من املراكز التجارية االسرتاتيجية  يف السوق، وسط  قطاعا052من )

يافة، دمات الرعاية الصحية املتخصصة، خدمات الضزيت النخيل، سلسلة مطاعم الوجبات السريعة، خ
ذلك مشروع العناية وااخدمات اللوجستية.    وجنحت  شركة جوهور يف  بناء قطاع الصحة املاليزي ااخاص قائداً ب

( مستشاراً وأطباء أخصائيني.                  622الصحية املتخصصة ويشمل أكثر من )  

( مطعم 122أحد أكرب املطاعم السريعة يف آسيا، مشتماًل على أكثر من )كذلك جناح شركة جوهور يف متلك 

 )كي إيف سي و بيتزا هوت( يف اإلقليم اآلسيوي.                   

إن مبادر  شركة جوهور هي خطة إصالح مؤسساتية، حيث هدفت لدمج القيم االسالمية يف أعمال الشركات 

وذلك بتحويل نفسها إىل مؤسسة جتارية وقفية، خاصة إذا  ما كانت هذه الشركات تعمل يف منظومة إسالمية 

 وبيئته االجتماعية.                           

مسلمون تكمن أمهيتها كوهنا غري مملوكة للفرد أو األسر  أو حىت أيدي خاصة ولكن  وهذه الشركات اليت يقودها

                                بنظام مؤسسايت عرب الوقف مُيكن أن ُتساهم يف حتقيق املساوا  والعدالة االجتماعية.                                               

، وهي قرية أمساك صغري  (PASIR GUDANG)ال احلقيقي هو مشروع تطوير إن النشاط املؤثر والفعّ 

إىل أكرب مدينة صناعية يف ماليزاي. وتُعترب املنطقة األكرب يف    J CORPORATIONُطورت بواسطة 

جوهور، ومركز الصناعات الناجحة، وهي مركز القو  للحكومة، وموقع مثايل ُيستدل به على االستثمار ابلنسبة 

هكتار( مع  0811موقع ) Johor Baruكيلومرت( شرق   08ثمرين. وحتتل املدينة أو امليناء اليت تقع )للمست

هكتار( جاهز  للتوسع والتمدد يف املستقبل. املنطقة ُطورت وأديرت من قَِّبل  0222مساحة إضافية أكثر من )

مو صناعياً. واملنطقة تضم م وأخذت تن7910مؤسسة مدينة جوهور للتنمية االقتصادية، أُفتُتحت يف عام 

هكتار( أرض صناعية أجتذبت بنجاح استثمارات من أجزاء واسعة من العامل تضم  7057.22مساحة )
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صناعات البرتوكيماوية، الكيمياوية، زيت النخيل، صناعات الستيل، هندسة البحرية واملالحية، الصناعات 

خيل وتُعترب أكرب جممع لتكرير وختزين زيت النخيل يف العامل. األلكرتونية، وأيضًا جممع كبري لتكرير وتنقية زيت الن

                                                            .وغري ذلك صناعات متعدد  عاملية دمناركية، ايابنية، بريطانية، اتيوانية، وكورية

(PASIR  GUDANG اُديرت بواسطة سلطة حملية مبعاونة مالية )J CORPORATION 

ذراع االستثمار حلكومة جوهور  J CORPORATIONوهي أول سلطة حملية يف ماليزاي، وابلرغم أن 

( مل تتسلم أي متويل يساعد ويدعم ال من حكومة املدينة وال PASIR GUDANGإال أن السلطة احمللية )

  من احلكومة الفيدرالية.                                                    

( منحت وخولت اجمللس احمللي رتبة وغريت J  CORPORATIONم هذه املؤسسة )7/1/0221يف 

 .                                        PASIR  GUDANG)   )564 ل  أمسها إىل اجمللس البلدي

       

 فأتسيس الوق

أخذت ااخطو  األوىل يف حتويل  J   CORPORATIONم 0226يف الثالث من أغسطس عام  

نشأ األول بدأ بنقل وحتويل 
ُ
نفسها إىل احتاد أو أئتمان متكامل بطريق التقدم حنو الوقف االسالمي. الوقف امل

 Jمائتا مليون رينجيت ماليزي صايف قيمة أصول وأموال أساسية( حلصص  022.222.222)

CORPORATION مليون حصة اليت 70.05ليزاي وهي: يف الشركات العامة املسجلة يف بورصة ما

مليون 78.62 و     KULIM        (M)      BERHAD حصص صادر  يف 0.68تعادل %

                                                             
564-johor  2005 , the  Technopolis  of  Malaysia,  page 12 
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مليون حصة اليت تعادل  0.00و   KPj  HEALTHCARE  Bhdيف  9.05حصة اليت تعادل %

 .  JOHOR  LAND  Bhdيف   %0.51

 رجاء( 1)انظر املخطط رقم 

 

 

 :565أوقفت حصصهاالشركات املسجلة اليت 

 

2- Berhad  Kulim (M) مسجلة على الالئحة الرئيسية لبورصة ماليزاي وأعماهلا الرئيسية يف زيت :

النخيل، وأعمال أخرى فّعالة ومؤثر  تضم تصنيع األغذية، وقطاعات مطاعم الوجبات السريعة وأعمال الوجبات 

إيف سي( وغريها يف ماليزاي، سنغافور ، برواني دار السريعة اليت تضم إدار   سلسلة مطاعم )بيتزا هوت و كي 

 السالم، وكمبوداي .

1-  KPJ Healthcare Bhd ًوهي شركة متخصصة يف خدمات الرعاية الصحية ااخاصة، وهي أيضا :
 مسجلة على الالئحة الرئيسية لبورصة ماليزاي.

( مستشفى يف ماليزاي، 02ص تضم )( مستشفى خا06الشركة رائد  يف جمال ااخدمات الصحية ااخاصة وتدير ) 
 السعودية. –( يف جد   0بنغالديش، و )  –( يف دكا  7( يف اندونيسيا، )  0) 

5-  Johor Land Bhd :   ُمطور حقيقي انجح أيضاً مسجلة على الئحة البورصة املاليزية وتسجل بقو
 إجنازات تطوير وتنمية امللكية ااخاصة يف جوهور.

                                                             

  565-WAQAF AN-NUR CORPORATION : ANNUAL REPORT 2008, page 34 – 35   
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Johor Land  ثالثة آالف فدان يف جوهور وأقامت مشاريع إسكان  0. 222أخذت ضفة أرض مساحتها

يف مناطق ُمتلفة من الوالية يف مساحة وجزء هام من أعظم أعمال التطوير والتنمية الرئيسية اليت تعود أبكرب الربح 

 واملنافع هلا .

 

 الشركات غري املسجلة اليت أوقفت حصصها566 :

2-  Tiram Travel Sdn Bhd م  وأنشطتها الفّعالة تغطية مبيعات  00/0/7980: أُنشأت يف

 تذاكر السفر،  طرود الرحالت املتجهة يف الداخل وااخارج، طرود العمر . 

 من حصتها. 15ألف سهم أي ما يعادل % 152أوقفت 

1-  Larkin Sentral Sdn Bhd م،  ومع شراء حمطة ابصات النقل  02/1/7995: أُسست يف

م بدأت أنشطتها  70/0221يف    J  CORPORATIONمركز ابصات النقل يف جوهور من قِّبلأو 

 م. 7/0228يف 

 من حصتها.  67مليون سهم أي ما يعادل % 52. 00أوقفت 

5-  Capaian  Aspirasi  Sdn Bhd  م برأس مال قدره  7/7/0220: تشكلت يف 

 مائة ألف رينجيت .  7 22. 222

                                                             

 566 -WAQAF AN-NUR CORPORATION : ANNUAL REPORT 2008  , Page 36 
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J  CORPORATION  من حصتها يف  15ت %أوقفCapaian  Aspirasi  يف

وحد   05. 222للعدالة من إمجايل  05م بينما امساعيل بن مت علي، املدير العام حيفظ % 72/72/0221

 هي احلصص.

       J  CORPORATIONاألنشطة الرئيسية للشركة خطة أو مشروع منافع ما بعد املوت ل

م  0225م. يف  7/9/0225جمللس الدين االسالمي لوالية جوهور يف امساعيل بن علي أيضًا أنشأ زكا  عامل 

 نشاطات الشركة توسعت عندما بدأت ُتشرك يف مشروع أو خطة متويف احلج والعمر .

 رجاء( 8)انظر املخطط رقم 
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هو  J CORPORATIONإن إنشاء الوقف أيخذ حيزًا من مسؤولية اجملتمع االسالمي وبرانمج البداية 

 Jعمل متكامل لتقدمي أعلى ااخدمات للمجتمع وأكثر من برانمج أتسيس مسؤولية اجملتمع، اهلدف النهائي ل 

CORPORATION  يف أتسيس العدالة وذلك ابلتقاء احتياجات املهمشني واملعوزين وكذلك الغرابء
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فسري اهلام للمبادرات حنو . والت567واالجانب يف اجملتمع يف بناء واحد على أساس امكانية الدعم واملساند 

ُتظهر أنه أخذ على عاتقه أن يقوم ابلعمل على زايد   J CORPORATIONاجلماعة اليت ابشرها 

 رفاهية اجلماعة من خالل فعاليات وأنشطة وبرامج يف جماالت الصحة، التعليم، الدين، وأمالك اقتصادية .                  

املنح النقدية واإلعاانت واملساعدات املادية اليت أتيت من اجلماعات إن تربعات ومسامهات الوقف واهلبات و 

 J CORPORATIONوكذلك قطاع األعمال كلها تساهم يف املسؤولية االجتماعية النشاء الوقف. 

حددت دورها ووظيفتها كمؤسسة أمينة واعية ملسؤولياهتا لتضمن وتكفل إجيابيات عملها وحتقيق النجاحات 

رق وأساليب االتصال واالقرتاب مع مبادئ وأسس الشريعة االسالمية وقيمها العامة الشاملة يتحقق من خالل ط

 يف السعي الطويل ملنفعة وفائد  اجملتمع الكبري.                                                                    

J CORPORATION مسؤوليتها االجتماعية  تبنت على نطاق واسع سياسة التعهد وااللتزام حنو

واالنتباه إىل إضافة قيمة وأمهية لألموال االجتماعية املاليزية وتوجيهها لبناء األمة واالرتقاء والنهوض مبستوى 

 .568احليا 

                               وبرانمج أتسيس املسؤولية االجتماعية يُعزز بقو  مؤسسات اجملتمع للتقدم والتطور إىل األمام.                               

 Jإن حتسني قيمة األموال االجتماعية املاليزية ورأس املال االجتماعي يُعزز ثقة اجلماعة واجملتمع حنو 

CORPORATION   وهي تتطلع إىل  رؤية أتثري إجيايب من خالل إغناء اجلماعة الكبري ، املسامهة يف

ت العليا لتحقيق األهداف واالجنازات االجتماعية وإعطاء أمهية ومعىن البناء الوطين، مع إعطاء اجملتمع املستواي

يبقى دائمًا مستجيب حساس الحتياجات اجملتمع   J CORPORATIONأكرب للحيا  االجتماعية. 

ويستثمر موارده حنو االجناز واإليفاء مبسؤولياته االجتماعية معاً، ومباشرً  من خالل أتثري وفعالية العمل لشركاته  
                                                             
567   JOHOR CORPORATION : CORPORATE  WAQAF  CONCEPT, page 1  
568 - CORPORATE  WAQAF  CONCEPT  : P.g 4  
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كاملباشر  ابلتوسع يف قدراهتا ومقدرهتا على اإلدار  املهنية واحلرفية للوصول إىل األهداف االجتماعية الواسعة. 

 Jوالتوضيح األفضل هلذا ينعكس يف أتسيس وإنشاء الوقف، ويتبع تلك املبادرات خطوات كبري  تتيح ل

CORPORATION  569حتويل نفسها إىل مؤسسة إنشاء أوقاف اسالمية    .                                                       

املاليزية من خالل إنشاؤها وقف  J CORPORATIONإن إنشاء الوقف هو ابتكار مؤسسي ل 

Waqaf  An-Nur Berhad  الذي يطمح إىل أن حُيي ويُعيد قو  وفعالية مؤسسة الوقف االسالمي

املؤثر  والفّعالة. وهبذا االسلوب فإن النشاط املؤسسي للوقف ميكن والدعم ابلعمل والنشاطات وإنشاء الفعاليات 

أن يتحرك حنو زايد  وحتسني النمو االقتصادي للمجتمعات االسالمية، ويُعاجل الفقر من خالل طرق وأساليب 

 .                                                                          570قياد  العمل واالنطالق به بوتري  متسارعة وألمٍد طويل، قو  لألمة من خالل األثر االقتصادي الرتاكمي

Waqaf  An-Nur  Berhad 

وقطاعات وشرائح الفقراء واملهمشني يف اجملتمع، وهذا   J CORPORATIONهو حلقة وصل بني   

 يضمن حتقيق الكفاء ، الشفافية، املهنية واحلرفية يف إدار   وتوزيع منافع الوقف.                     

الوضع الرمسي لوقف النور هو "موقوف إهلي" ومستفيدين وليس كناظر أو وصي، هذا يضمن ويكفل ابلقانون 

 .                                                                             571ص جملس الدين االسالمي للوالية ابعتباره هو الناظر أو املتويل لوحدهاملاليزي ترخي

Waqaf  An-Nur Berhad  هي شركة حمدود  أتسست لضمان إدار  الئقة ملؤسسةJ 

CORPORATION ل األوقاف. وقف النور َتَشَكَل رمسياً مبوافقة جملس وجمموعة شركاهتا الكثري  يف جما

. J CORPORATIONالدين االسالمي لوالية جوهور تقديرًا واعرتافًا بدورها يف جناح عمل وقف 

                                                             
569 - CORPORATE  WAQAF  CONCEPT :  p.g 8  
570 - Tan  sri  Muhammad Ali Hashim : Corporate  Waqf , page 9 
571 - THOMSON  REUTERS : ISLAMIC  SOCIAL   FINANCE  REPORT ,2014 ,page 89 
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ومبوافقة جملس الدين االسالمي خُيََول أن يتسلم ويقبض اجلزء األعظم من املنافع والفوائد ونقلها وحتويلها إىل 

ائي مطلق لتحقيق السعاد  والرفاهية لكل املواطنني على اختالف أعراقهم كما على اختالف املستفيدين بشكل هن

مليون رينجيت( يف إشار  إىل 92.25درجاهتم ومستوى مدخوالهتم. إن حصص وقف الشركات تُقدر بقيمة )

إىل أسعار مليون رينجيت( أساسًا 006.55( إىل )710.8األوقاف بزايد  حقيقية وجوهرية يف القيمة ب )%

مليون رينجيت تشري إىل أن األوقاف أقل بكثري عن 92.25م، القيمة ل)07/70/0272السوق يف 

مليون رينجيت( املسجلة ألن غالبية احلصص اليت ُتشري إىل الوقف هي أعلى من أسعار السوق السائد (. 022)

مليون رينجيت( كنتيجة 508.5)م إمجايل قيمة أموال وقف النور احلقيقية ارتفعت إىل 70/0277حىت هناية 

م ازدادت القيمة الرأمسالية للسوق 70/0270ألداء وإجناز قوي هو نصيبها العادل يف بورصة ماليزاي، وحىت هناية 

 .                                                                     572مليون رينجيت(515.9إىل )

يُقسم نقدًا ويُدفع بواسطة الشركات العامة املسجلة وكذلك الشركات غري إن أصل مبدأ وقف النور أن الدخل 

من إمجايل الدخل يف ما يُقوي ويدعم  12املسجلة، وانسجاماً مع إجيابيات إنشاء الوقف يف حالة وقف النور %

النور  األعمال اجلديد  الصاعد  يف تطوير امكانيات رجال األعمال وتقوية وحتسني رأس املال البشري لوقف

للمستقبل يف زايد  منو وإنشاء الوقف الذي قاعدته آخذ  ابلتوسع والتمدد.  أثر وقف النور يُثبت ويربهن أنه بناء 

الئق، كفاء  منظمة، يقودها رجال أعمال مبهنية عالية يديرون مؤسسة الوقف كأي مؤسسة أعمال أخرى 

نتظر  إىل مجيع احملتفظني بنصيبهم بضمنها انجحة، وهم ميلكون ميكانيكية البناء لتوزيع الفوائد وا
ُ
ملنافع املتوقعة وامل

. الفائد  األخرى لتأسيس الوقف كوجود 573توسيع صايف األمن االجتماعي أي مباشر  حنو الفقراء وذوي احلاجة

نظمة، وأيضًا من فوائده أنه اب
ُ
المكان أن ُمنشأ وقائم هو الوصول الكامل لبناء شرعي قانوِن للممارسة واملزاولة امل

يصبح مظلة لدليل وقاعد  ومبدأ منتظم حيكم الشركة خاصة تلك اليت مسجلة شركات عامة وهذا مهم لوقف 
                                                             
572-Tan  sri  Muhammad  Ali  Hashim :  CORPORATE  WAQF , page 12   
573 -Tan  sri  Muhammad  Ali  Hashim : Corporate  Waqf  ,p g 12 
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النور ذلك أن اجلزء األكرب من أمواهلا أوقفت يف هيئة وشكل حصص عامة مسجلة، وهذا مينحها فائد  كاملة 

ة املؤسساتية مع التحكم املنظم واملمارسة األفضل وكبري  للمرونة، خفة التحرك، والسرعة المكانية العمل واحلرك

 إلدار  ُماطر فّعالة ومؤثر .             

إن منزلة الوقف يف مفهوم الشريعة هي مؤسسة ليست حكومية لكنها واحد  من امللكيات املرتبطة أبسم هللا تعاىل 

الصة نقية ومنافعها وخدماهتا لتحقيق ملنافع وفوائد ألجل األمة، ذلك الذي مييزها أهنا مؤسسة صدقة وإحسان خ

السعاد  والرفاهية للمجتمعات، واليوم حتت ظرف اقتصادي ُمعرض للرتاجع إىل أقصى حد تتعرض له األمة أتيت 

األولوية  إلعطاء عمل انجح من خالل السعي احلثيث لبناء املؤسسات االسالمية ومبوازاهتا مؤسسات الوقف 

ت مؤسسة وقف النور أن تُنمي نفسها ابلسرعة املمكنة لتكون مؤسسة قياد  . من أولواي574الوطنية املتعدد 

من  أرابحها    12ألعمال اسرتاتيجية يف حجمها وأمهيتها. هلذا السبب فإن عمل  الوقف  يشرتط  أن  %

لى شكل السنوية  والسيولة  النقدية  الفائضة  خُتصص إىل إعاد  استثمارها وإعاد  منو قيمة األموال ااخاصة ع

يُكرس لربامج الصدقات ويف سبيل هللا تعاىل، كذلك يُنفق يف برامج لتطوير  02وقف، يف نفس الوقت حصة %

مهارات رجال األعمال إلجناز وتنفيذ أعمال صغري . الرتكيز هو لبناء فريق عمل "رجال أعمال أمناء" يتيح هلم أن 

الشخصي لُيصبحوا رجال أعمال بتدريب عايل يستطيع ومبهار  يُنجزوا مهام وأعمال دون الوصول إىل الغِّىن والثراء 

بدع  أبعلى دافع.
ُ
 5أما جملس الدين االسالمي يف جوهور فينتفع ب% األخذ بقدرات العمل ااخالَّق وامل

 .                                575الباقية

ويكتسب عمل وقف النور شكل رمسي وظيفي واعرتاف شرعي وقانوِن من خالل موافقة رمسية خالد  دخلت 

م مثل املوقوف عليه ومتويل أموال الوقف 0229حيز التنفيذ بني وقف النور وسلطة جملس الدين االسالمي يف 

                                                             
574 - CORPORATE  WAQF :  page 13  
575 - WAQAF AN- NUR  CORPORATION  : ANNUAL  REPORT ,2008 , page 39 - 49 
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تعد ويتقي بطريقة صحيحة أكثر يف منوذج أو صيغة حصص مأمونة ومصونة. اجملال واملدى يف حالة وقف النور يب

 .                                     576وقف امللكية ااخاصة لألراضي والبساتني واألموال الثابتة األخرى

 رجاء(  72 - 9)انظر املخطط رقم 

 

 

 

                                                             
576 - WAQAF  CORPORATE : page  13  
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 :فهي كالتايل   Waqaf An-Nur Berhadأما الربامج الرئيسية ذات التأثري اهلائل ل

 

 2-  مستشفى وعيادات وقف النور577

هو وقف مستشفى وعيادات وقف النور اليت تقدم الرعاية الصحية وتُدير خدمات للشرائح األقل حظًا يف 

 Jستشفى كبري ومتكامل منتشر  بشكل واسع. تعمل عياد ( وم 02اجملتمع، وهي سلسلة من )

CORPORATION   بطريق وقف النور وابلتعاون مع جملس الدين االسالمي لوالية جوهور مبساعد

( عيادات متنقلة أُنشأت كمبدأ أساسي 0، ابإلضافة إىل )KPJ Healthcare Bhdودعم من مؤسسة 

ألعمال الصدقة واإلحسان من خالل تكييف مفهوم الوقف. العيادات تقدم وجتهز ااخدمات الصحية ليس فقط 

، Negri Semblien ،Selangor ،Perakيف مدينة جوهور ولكن أيضًا يف والايت أخرى 

Sarawakو ،Penang  جمالس الدين االسالمي للوالايت.                                      يف تعاون واحرتام مع 

ألف(  612م، إىل )0229ألف( مريض يف  562إن أعداد املستفيدين من تلك ااخدمات يتزايد  بثبات من )

 م .                                 0277ألف( يف  112م،  وإىل )0272يف 

(. وبلغ عدد املرضى الذين مت معاجلتهم من غري 7. 722. 775 عدد املرضى )م بلغ إمجايل0270حىت حزيران/

 ( .                                           10. 500املسلمني ) 
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رينجيت( للعالج حتت إشراف أطباء مؤهلني، إضافة إىل مثن  5املرضى يف عيادات وقف النور يدفعون فقط )

                                          العالج الطيب املقدم هلم .   

                                                      املرضى ايضاً يتلقون دعماً مالياً من جهات متعدد  كوكاالت الدعم واملساعد  تؤهلهم للعالج جماانً.                                

الج ملرضى الُكلى من خالل إدار  مراكز تُدار جنباً إىل جنب مع تلك برانمج آخر ذو خدمات أعلى بتجهيز الع

العيادات. تلك املراكز تقدم وتساعد ماليًا يف معاجلة الكثري من املرضى، وأن تكلفة العالج خُتفض غالبًا إىل 

الدين الصفر عالو  على ذلك هناك معاونة مالية من صدقات أخرى ) اعتمادات مالية من بيت املال جملالس 

 للوالايت (.              

مريض يف  775م(، مث ارتفع إىل )0229مريض يف  770وبلغ عدد املستفيدين من املساعدات املالية املقدمة )

 م(.                        0277مريض يف  702م(، مث إىل ) 0272

ألف  059. 222رها         )م قدم املسؤول األول يف حكومة والية جوهور مسامهة مالية قد70/0270ويف 

وحدات( أجهز  طبية لُتعني عيادات وقف النور. وأقرتح طلب  1رينجيت ( يف احتفالية كبري  أُقيمت لشراء )

                                                     ..                                                                                      578جمموعة أخرى لعيادات وقف النور يف والايت أخرى

 Jإن أثر أتسيس وإنشاء عمل عيادات وقف النور يف الواقع عظيمًا واهلدف املقصود جملموعة 

CORPORATION  هو توسيع هذه السلسلة لتخدم العدد األكرب من املرضى احملتاجني مع احلرفية

ل مؤسسة الرعاية الصحية املتخصصة مع سلسلة مستشفياهتا الوطنية واملهنية ومورد املساعد  والدعم من قِّب

 الواسعة .

                                                             
578-THOMSON , REUTERS : ISLAMIC SOCIAL  FINANCE REPORT , 2014 , page 89   
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 بناء  وادارة املساجد     -0

 Sibu Ielandوقف النور يدير سبعة مساجد بضمنها مسجد واحد يف 

 هذه املساجد اليت حتت إدار  وقف النور :

7-               MASJID  AN-NUR  KOTARAYA    

0- MASJID  JAMEK  PASIR  GUDANG  

TAMAN  SINDANA   - 3   

 MASJID  AN-NUR PASIR GUDAN   -  4  

MASJID  JAMEK  LADANG  TIRAM  - 5  

MASJID  SIBU AELAND -  6 

 MASJID  AN-NUR LARKIN  SENTRAL   -  7 

  KULIM  Mإىل جانب  تلك املساجد بىن وقف النور أيضاً  مساجد ومصليات املرشدين يف مزارع (
BERHAD.( 

 وهذه أعداد تلك املساجد واملصليات كالتايل :

  72عدد  -مسجد   -7

  0عدد  -مصلى اجلمعة   -0

  00عدد  -مصلى   -0
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                                              ( من أبناء األبرشية حتت إطار عمل إدار  املساجد لوقف النور.                                        71. 222وموجود اآلن أكثر من )
خارجي طارئ(  7مؤذن( و) 70إمام( و ) 9( مستخدمون وموظفون،  تضم )00إمجايل عدد العاملني فيها )

يكون خريج الدراسات   579الذين وضعوا حتت إدار  املساجد لوقف النور. اإلمام يف مساجد وقف النور
االسالمية، الشريعة، أصول الدين، علوم القرآن، ممن درسوا وخترجوا من معاهد و مؤسسات التعليم العالية احمللية 
والدولية. مجيع هذه املساجد ُوضع هلا ترتيب وخطط يومية، اسبوعية، شهرية، مؤثر  وفّعالة تضم ) كلية مغرب ( 

يف علوم القرآن والسنة، وغريها من نشاطات اجلماعة مثل احتفاالت عيد هتليل وقراء  ايسني، حماضرات 
 األضحى، مناسبة اهلجر ، يوم عاشوراء، صال  احلاجة، قيام الليل، وفعاليات أخرى .                                                 

م  0228رشاد والتوجيه . يف عام واإلمام أيضًا يقوم بنشاطات أخرى مثل الناصح واملرشد ويقدم خدمات اال

، ومسجد النور Pasir Gudangقاموا يف اثنني من مراكز خدمات النصح واالستشار  يف مسجد النور 

Kotaraya 22، تلك املراكز تفتح أبواهبا يوميًا من االثنني حىت ااخميس عدا أايم العطل الرمسية ومن الساعة 

عصراً. مجيع موظفي ومستخدمي  0. 22ظهرًا حىت  0. 02ة صباحًا ومن الساع 70. 22صباحًا حىت  9.

املساجد خيضعون ألساسيات النصح واالستشار  من خالل حماضرات تقدمي النصح واالرشاد اليت أُقيمت يف شهر 

 .                                          Pasir Gudang م يف اجمللس البلدي ل0228/ 77
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مسجد النور  Larkin Sentralشهد افتتاح مسجد داخل جممع التسوق يف حمطة    580م 0228عام 
Larkin Sentral                                                                   . 

     ل :                  د مثأموال لبناء وترتيبات للمسج أعضاء اللجنة املالية تتوىل وتباشر أعمال متعدد  اخلق

 رينجيت( كوبون منحة أو هبة.                    5. 22رينجيت( أو ) 72. 22مجع )  -7 

 .               Larkin Sentralجعل مكان لصناديق املنح أو اهلبات شفافة يف حمطة   -0 

اركت، ، السوبر مLarkin Sentralجعل مكان لصناديق املنح أو اهلبات اإلعانة االسرتاتيجية مثل   -0 

 .                                                                                     Johor Baru، فروع بنك الشعب يف Johor  Baru  ،Pasir Gudangاحملالت حول 

 صناديق متنقلة حول املساجد اليت تُدار من قِّبل وقف النور .                              -0

م، ويف اليوم الثالث لعيد  0228ظيم برامج )قرابن وعقيقة( يف كمبوداي لزايد  إيرادات اهلبات واملنح. يف تن  -5

 6ماشية و  09ألف رينجيت( تقامست بني ) 70. 008األضحى بلغ إمجايل ما مُجع يف برانمج كمبوداي )

 ماعز(.                                                           

 Masjidتنظيم مبيعات إحسان وصدقات يف احتفاالت مولد الرسول صلى هللا عليه وسلم يف مسجد  -6

Jamek Pasir Gudang   ( 7. 020. 22كانت نتيجته                    .)ألف رينجيت 

                                                             

 580 - WAQAF AN-NUR CORPORATION : page 45  

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



269 
 

يف احتفالية مولد الرسول صلى هللا عليه  Larkin Sentralتنظيم مبيعات صدقات وإحسان يف حمطة  -1

ألف  885.  222اليت مجعت )  Larkin Sentral وسلم ابلتعاون مع دي يب آي إمي جي ومسجد النور

 رينجيت(.                                                          

 

 

 

 وحىت Larkin Sentralء وترتيبات ملسجد ما مت مجعه من قِّبل اللجنة اليت تُدير أموال لبنا  581وبلغ إمجايل
 ألف رينجيت( وكالتايل : 501. 080. 22م  )0229/ 2

م .0221ألف رينجيت مُجعت يف  01. 060. 22  -7  

م . 0228ألف رينجيت مُجعت يف  060. 680. 22  -0  

م .0229ألف رينجيت مُجعت يف  01. 008. 22  -0  

 

 

 5-  وقف املال النقدي لألعمال582  :

م. ليقدم متويل مايل لصغار ومتوسطي رجال 5/5/0221وقف املال النقدي لألعمال دخل حيز التنفيذ  يف  

 األعمال والتجار يف مواجهة الصعوابت يف بداية أعماهلم اجلديد  .       

                                                                                    هذا املشروع يقدم سيولة نقدية جتري إىل املغامرين املسلمني. وهذا املشروع له عد  إجيابيات :      
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                                                         يقدم مساعد  مالية أو متويل جماِن بدون فائد  إىل صغار العاملني أو التجار يف بداية أعماهلم .                                     -7

 نشر شعار االسالم من خالل العمل الذي يقود ابلنهاية إىل حتسني االقتصاد االسالمي.  -0

 

 

 

 

 

 

 

ملنفعة كل مسلم مغامر هو يف أمس احلاجة للمال .   -0  

يف 0228/0م  إىل  0229/0م583   عندما  بدأت  االعالانت  املالية بلغ على  األقل  )60( مغامر استلموا 
ألف رينجيت( . 769. 722مايل إبمجايل :  )متويل   

ي ( طلب أُسُتلمت من قِّبل جلنة املقابلة لوقف املال النقد720م  بلغ على األقل )07/70/0228حىت 
 لألعمال . 

 مناذج الطلبات لألعمال الرائد  كانت كالتايل : 

الطعام والشراب   -7  

خياطة   -0  

حمالت جتارية   -0  

كافيترياي   -0  
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اء وتركيب بن  -5  

طباعة ونشر   -6  

ديكورات أاثث  -1  

نقل مدارس  -8  

عمل  شواء أو مكائن الشواء   -9  

عمل سرياميك  -72  

 مكتبة دينية    -77

 صالون جتميل   -70

حمل يف احملطات   -70  

 وتكون فرت  إعاد  املعونة املالية كالتايل584  :

قبل بدء إعاد  املبلغ .فرت  اإلمهال ثالثة أشهر طبقاً للعمل اجلديد   -7  

( شهراً .00احلد األقصى لفرت  اإلرجاع )  -0  

ال فرت  إمهال أخرى ُيسمح لألعمال الرائد  املوجود  .  -0  

عاد : 
ُ
 وبلغ إمجايل األموال املعاد  طبقاً لفريق العمل املسؤول عن مجع األموال امل

من جمموع إمجايل  98ألف رينجيت( أو مايعادل % 00. 680. 22)  

عاد  احلقيقية. 05. 280. 22)
ُ
ألف رينجيت( من األموال امل  

 

صندوق رمضان التجاري:  -0  
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صندوق رمضان التجاري للمر  األوىل، ومنذ إطالقه     Johor Corporationم أطلقت 0225يف عام 
رينجيت ماليزي  7,190,926ت كبري ، وحقق إيرادات مببلغ م حظي الصندوق بنجاحا70/0272وحىت 

واليت أتت نتيجة للمسامهات ااخريية اليت قدمتها اهليئات والشركات العامة من املبالغ النقدية أو الشيكات من 
رينجيت ماليزي على  7,017,600مجيع أحناء ماليزاي وسنغافور  وبرواني. ومن هذا املبلغ أنفق الصندوق 

 .585من احملتاجني 067,000ني واألقل حظاً يف مجيع أحناء الدولة والذين بلغ عددهم احملتاج

رينجيت ماليزي  7,909,778م واصل صندوق رمضان التجاري جناحه فحقق إيرادات مببلغ 0277ويف عام 
 رينجيت ماليزي على احملتاجني داخل ماليزاي وخارجها واملستفيدون من 7,118,101أنفق منه مبلغ قدره 

 . 586مستفيداً داخل ماليزاي وخارجها 8,750برانمج صندوق رمضان التجاري بلغ عددهم 

 

 

 :   587لواء الوقف  -5

خالل وقف     ومن     J CORPORATIONهناك أشخاص متطوعني عن رضا واختيار يف مؤسسة 

النور يطمحون إىل تقدمي العون واملساعد  للبشرية واالنسانية وتقدمي العون واملساعد  لضحااي الكوارث واحلوادث 

                                                        . 

  متوين املساعد  واملعاونة خالل الفيضاانت الكبري  J CORPORATIONالفكر  بدأت بعد أن أمتت 

 م .                               0221م  وبداية 0226اليت حدثت يف جوهور هناية 

م ومن 08/6/0221يف  J CORPORATIONأتسس لواء الوقف بعد اجتماعات ألعضاء مؤسسة 

 إجيابيات هذا التأسيس أو اإلنشاء التايل :                                                  
                                                             

  585  - Johor  cooperate   Annual   Reports   2010 
  586-   Johor   cooperate   Annual   Reports   2011 
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دور ومهمة كطريق وجمرى ملعاونة ومساعد  اجلماعة عندما حتل  J CORPORATIONتلعب  -7

 الكوارث الطبيعية .                                                                   

                                                                         تقدم وتنفذ جهود انسانية عندما تضرب الكوارث الطبيعية يف التخفيف من معاان  الضحااي .                   -0

تقدم وتنفذ جهود انسانية عندما تضرب الكوارث االنسانية يف إنعاش وإحياء وتنشيط الضحااي وبعث احليا   -0

 من جديد فيهم بعد صدمة الكارثة .                                      

إن إدار  لواء الوقف ُوضع حتت إدار  وقف النور ومتويل مايل ينشأ من خالل األموال املخصصة للمستفيدين يف 

 سبيل هللا .                                                            

 

 

 

اخل( التدريب والتجهيزات ) السماح ابلعبور، املغادر ، املعاجلات الطبية،التأمني ،..  588التكاليف املالية للفرق

                      حبسب متطلبات العمل، يتوىل ويباشر ذلك شركات حمرتمة حبسب فرق الشركات وحسب احلاالت .                                            

موظف قائد يقود لواء الوقف يرتأسه  قائد مسؤول يتمتع ابلتصميم وقو  القرار، يفرض أمرًا أساسيًا ويتصرف ك

 العمل برعاية ومعونة هللا تبارك وتعاىل .                      

فهي مخسة: علي بن أيب طالب، صالح الدين   J CORPORATIONأما الشركات املعاونة ماليًا ل

 األيويب، عمر بن ااخطاب، طارق بن زايد، خالد بن الوليد .                         
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الة اليت نُظمت بنجاح يف هذا الوقف هي ) إيكس جيوا مورِن( كمبادر  تدريب خالل وقت إحدى األنشطة الفعّ 

السلم تلك اليت ُتشارك يف بناء وتركيب منزل املواطنة األكرب سنًا فاطمة بنت عمر اليت تعيش يف الدانك ابسري 

 امساعيل كوات تنكي .                           

 

 

 :                                                                     589وقف النور للمتوفني  -6

اليت أُوقفت حصصها مثَّلت وقف النور يف رحلة العمر  وطرود وأمتعة الزاير   Tiram Travel Bhdشركة 

م  شركة تريام  للسفر نقل خدماته إىل وكالة سفر أخرى 0220م  و 0220م . يف عام 0227خالل عام 

مسؤولة عن خدمات الزائرين إىل العمر   Tiram Travel احلصول على أتشريات )فيزا( العمر  بينما يتوىل

 وطرود وأمتعة بدون خدمة املتوفني .      

( رحلة عمر  وأمتعة وطرود زائرين لتحسني خدماهتا، 0نظمت ) Tiram Travelم شركة 0220يف عام 

  إىل العمر .                        الشركة أيضاً قدمت خدمات املتوفني للراحلني

 Jاملتوفني أيضًا وضع هلم خطة من ضمن خطط ومشاريع الدين ضمن وقف النور، جمموعة 

CORPORATION                                  .قامت بتأهيل أفراد خارجيني 

فز يف زايد  أعداد الزائرين املنتفعني تقدم خدمة املتويف ألهنا تُدرك متاماً أن هذا يُثري وحيُ  Tiram Travelشركة 

 خبدمات شركة تريام للسفر.                                                

 هذا النمو اإلجيايب جعل وقف النور يهتم أكثر وبقو  يف تقدمي وعرض خدمات املتوفني.  
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 .              وقف النور يصوغ ُمطط التعليم ويُنظمه يف شكل دروس لرعاايهم املتويف

 ُقدَِّم وُعرَِّض عماًل دينياً ضمن وقف النور ملصلحة وفائد  األفراد.      590م0226يف عام 

وقف النور مسؤول أن يُقدم الكورس والنماذج والتدريب واحملاضرين من ضمن األئمة كعماًل دينيًا والبحث عن 

          أفراد مؤهلني لتقدميهم كمحاضرين.                        

( أايم نظري يكتبون مثل جلسة مقابلة يؤدى بوقف النور. جناح املشرتِّك يقتضي حضور التطبيق 0الكورس )

 العملي ويشهد متويف.                                                

 توفني.                                                                                          جناح املتقدمني الذين مت مقابلتهم ومت أتهيلهم مُينحون من قِّبل وقف النور شهاد  وقف امل

 

 وقف النور يهتم هبذه األنشطة وتطويرها أكثر، وتتحسن إبدار  وإشراف وقف النور ابستمرارية .

 : 591ومن إجيابيات هذا الربانمج

فقد  مت اختيار أفراد ذوي اهتمام للتقدم يف هذا اجملال لزايد  عدد لتطوير برانمج املتويف حبرفية ومهنية،   -7

 الزائرين يف ماليزاي الذين يتقدمون للعمر  أو احلج .

 لتطوير برانمج املتويف كجزء من العمل هو لفائد  ومصلحة أتهيل األفراد .  -0

 ن هم من خارج البالد )األجانب( .إلعطاء تشجيع أكثر لربانمج املتويف يف وقف النور مثل الزائرين الذي  -0
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بشكل عام برانمج املتويف الذي نُظم بواسطة وقف النور يفتح فرصاً لعماًل دينياً بني املستخدمني واملوظفني يف 

وقف النور كأئمة خارجيني هلم مكانة دينية وأفراد آخرين هلم مصلحة وفائد  واهتمام جيعل من برانمج املتويف 

 ة ومهنية . امكانية العمل حبرفي

 

ويبني اجلدول األخري ابألرقام إمجايل فوائد األسهم وتوزيع األرابح النقدية، أرابح األسهم، العائد االمجايل الكلي، 

 م 0270 –م 0225مث العائد الصايف الكلي واعتباراً من 

رجاء( 77)انظر املخطط رقم   

 Johor Corporation      لتنفيذي يف مؤسسةاملدير ا   املصدر: 
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 الفصل اخلامس

 

 

 مدى امكانية االستفادة من جتربة جوهور، ماليزاي يف استثمار الوقف               

 يف الوقف السين يف العراق

 

 ينقسم هذا الفصل إىل ثالثة مباحث :

 

 املبحث األول : نظرة إىل جتربة جوهور، ماليزاي يف استثمار الوقف

 

 امكانية تطبيق جتربة جوهور، ماليزاي للوقف النقدي واستثماره يف العراقاملبحث الثاين : 

 

 املبحث الثالث : اجملاالت املهمة اليت ميكن أن ميوهلا الوقف النقدي
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 مقدمة

شهدت مؤسسة األوقاف يف احلقبة املاضية حالة من التخلف والرتاجع، فالصالحيات غري القانونية اليت مورست 
على حركة األوقاف ومنوها، ومل حيدث تطور يُذكر يف جمال الوقف بل على العكس تراجع هذا القطاع أثَّرت سلباً 

إىل مستوايت منخفضة يعكس نظر  االنسان العراقي إىل هذا القطاع. فالتجاوز والغصب ومصادر  الوقف وإمهال 
ي مسوغ شرعي أو قانوِن يسمح شروط الواقفني هي السمات الغالبة لسياسة الوقف وإدار  شؤونه. وهل هناك أ

للدولة مبصادر  أوقاف الذين بذلوا حياهتم يف سبيل أن يرتكوا عماًل ينتفع به الناس مرضا  هلل تعاىل ولينفعهم يف 
فمن األجدى ابلنسبة للمهتمني ابلوقف هو جتاوز الواقع السابق والنظر إىل جتارب جديد  لتجديد   آخرهتم.

        املؤسسة العريقة للوصول إىل مصافِّ مؤسسات الوقف مبثيالته يف الدول  مسارات العمل والنهوض هبذه
 االسالمية.    

 

 

 نظرة إىل جتربة جوهور، ماليزاي يف استثمار الوقف   املبحث األول:

من املهم النظر إىل التطور الذي شهدته التجربة الوقفية املاليزية واليت تُعترب إحدى  تدابري االصالح اليت ُوضعت 

موضع التنفيذ يف اجلهود الرامية إىل حتسني وزايد  دور الوقف واالرتقاء مبؤسساته،  وحتقيق احلصانة االقتصادية 

ا  ولفرت  طويلة من الزمن، والقدر  على النمو واالزدهار ومواجهة واالجتماعية اليت مُتكنهم من البقاء على احلي

التحدايت. وللقائمني على قطاع الوقف دور كبري إبجراء تغيري وأتثري تعاوِن يستمر وميتد طوياًل وذلك ابلتحول 

إىل  من طريقة النظام الشائع الدارج الضيق الذي يرتكز على األوقاف ااخاصة، خاص مبنفعة أو خدمة الذات

واحد أكثر منفعة وخدمة للجماعة املسلمة واالستفاد  من املبادرات احلديثة يف االستثمار كالوقف النقدي 

املشرتك أو الوقف اجلماعي الذي َمكَّن إدار  الوقف من توجيه وتوحيد جهود الواقفني يف جماٍل واحد واالستفاد  
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ى ومتطلبات احليا  العصرية قادر  على سد الثغرات من صيغ بديلة إلنشاء أوقاف جديد  آبليات حديثة تتماش

التكافلية يف اجملتمع. فتطبيق نظام الوقف النقدي فتح الباب واسعًا أمام مجهور املسلمني ليساهم كل فرد منهم 

حبسب استطاعته يف هذا العمل ااخريي، وابلتايل  استطاعوا توجيه املسلمني ألصالة هذا النوع الوقفي وأمهيته 

 رقي األمة وحتضرها وبناءها بناًء صحيحاً. لصاحل

واستطاعت بفضل استجابة املواطنني هلذا الربانمج وإقباهلم عليه وتفاعلهم إبجيابية معه أن تُنجز عدد من املشاريع 

املهمة اليت أصبح الناس يف أمس احلاجة إليها يف جمال الرعاية الصحية والتعليم الديين وغريها. إن العامل األساسي 

واجلوهري يف جناح هذا الربانمج أو النظام هو كسب ثقة اجلماهري وابلتايل سُيشكل هذا عامل حُمفز للجماعة 

املسلمة للمشاركة الفّعالة يف كل مشروع تنموي يف املستقبل. كذلك نَ بََّه هذا الربانمج أفراد اجملتمع ووجههم إىل 

أن يؤديه جتاه أفراد جمتمعه ليس فقط املسلمني بل أبناء فهم وإدراك املسؤولية االجتماعية، وأن لكل فرد دور 

الوطن الواحد يدفعهم يف ذلك روح االسالم ومبادئه السمحة اليت هلا األثر الكبري يف تنمية الصفات واملثل 

االنسانية الالئقة، كذلك دعو  االسالم لألفراد أن يكونوا أعضاء اجتماعيني وأن أيخذ كل املسلمني املبادر  

جتماعية جتاه اآلخرين لتقدمي املنافع لكل اجملتمع. إن هدف هذا الربانمج هو غرس حب العطاء والبذل اال

وترسيخ صفة ااخريية يف الشخصية املسلمة وابلنهاية كلها مشاريع وطنية اخدمة ومنفعة اجلميع وليست لفرد أو 

 جهة معينة.

 عن إدراكها أبهنا غري معزولة عن ( للمسؤولية االجتماعية يُ َعربِّّ J CORPORATIONإن أتسيس )

اجملتمع وانتباهها إىل ضرور  توسيع نشاطاهتا لتشمل ما هو أكثر من النشاطات االنتاجية مثل مهوم اجملتمع والبيئة، 

وإىل ضرور  األخذ بعني االعتبار األطراف الثالثة للتنمية املستدامة وهي النمو االقتصادي والتقدم االجتماعي 

 ئة.ومحاية البي
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مفهوم املسؤولية االجتماعية للمؤسسات وجمتمع األعمال بصفة  592املسؤولية االجتماعية : عرف البنك الدويل

عامة على أهنا: التزام أصحاب النشاطات التجارية ابملسامهة يف التنمية املستدامة من خالل العمل مع موظفيهم 

عيشة الناس أبسلوب خيدم التجار  وخيدم التنمية يف آن وعائالهتم واجملتمع احمللي واجملتمع ككل لتحسني مستوى م

 واحد .

 أما يف التشريع االسالمي فتظهر عظمة االسالم يف موقفه الثابت والواضح من قضية املسؤولية االجتماعية:

 وتستند هذه األصالة إىل أن ملكية  :أصالة املسؤولية االجتماعية يف النظام االسالمي – 7

االسالمي هلل تعاىل استخلف االنسان فيه وابلتايل فإن هلل سبحانه حقًا يف املال وحق هللا تعاىل املال يف املنظور 

، وأن األداء 593(آاَتُكمْ الَّذِّي  اَّللَِّّ  َمالِّ مِّْن  َوآتُوُهمْ يف التصور االسالمي هو حق اجملتمع قال تعاىل: )

هذا يف  594(الصََّدقَاتِّ  َوأَيُْخذُ  عَِّبادِّهِّ َعْن  الت َّْوبَةَ  يَ ْقَبلُ ُهَو  اَّللََّ َأنَّ االجتماعي هو أداء حلق هللا تعاىل: )

الوجوب، وأما يف االستحباب والتطوع فإن األداء االجتماعي يستند إىل قيم األخو  االنسانية والرمحة والتعاون اليت 

 .595(َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلربِِّّّ َوالت َّْقَوىٰ أمر هللا هبا قال تعاىل: )

لزِّمة من الشريعة االسالمية وبني االلتزام الذايت من املسلم تقراًب هلل األد – 0
ُ
اء االجتماعي جيمع بني املسؤولية امل

 تعاىل فالزكا  ُملزِّمة هلل تعاىل والوقف يدخل يف جمال االلتزام الذايت من املسلم. 

                                                             

                   292-     world  bank : corporate  social  Responsibility  in  Europe  and  central  
Asia ,  2005 ,  page  2                                                                                                      

  593- سور  النور / آية 00 
  594- سور  التوبة / آية 720 
  595- سور  املائد  / آية 0 
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جتماعية وإمنا نظَّم كيفية هذا مل يتوقف التشريع االسالمي عند حد األمر واحلث على أداء املسؤولية اال – 0

األداء يف أساليب وأدوات حمدد  بدقة يتضح يف فقه الزكا  وفقه الوقف وحقوق العاملني واإلحسان وحنو ذلك من 

 األحكام والتوجيهات فيما يتعلق ابملعامالت والتربعات.

مسو الدوافع االسالمية ألداء املسؤولية االجتماعية : فأداء املسؤولية االجتماعية جزء عضوي من الدين  – 0

َ )لصحة العقيد  والشريعة فالزكا  والصدقات تقوم على األخالق الفاضلة من العدل واالحسان قال تعاىل:  إِّنَّ اَّللَّ

ْحَسانِّ  ْلَعْدلِّ َواإْلِّ  .596(أَيُْمُر ابِّ

ح أن أداء املسؤولية االجتماعية يف االسالم واجب ديين وفضيلة اسالمية وواجب املسلمني أداء هذه وهكذا يتض

 املسؤولية استجابة ألمر هللا تبارك وتعاىل.

وال شك أن املسؤولية االجتماعية تُعد حجر الزاوية وأدا  مهمة للتخفيف من سيطر  العوملة، كما أصبح االهتمام 

ة مطلبًا أساسيًا للحد من الفقر من خالل التزام املؤسسات االقتصادية بتوفري البيئة املناسبة ابملسؤولية االجتماعي

 والقيام بعمليات التوظيف والتدريب ورفع القدرات البشرية ومساند  الفئات األكثر احتياجاً .

االلتقاء بني قطاع  ويُعد الوقف من ضمن أفضل األدوات اليت تصلح لتحقيق التنمية الشاملة، كذلك تكون نقطة

األعمال والعمل التنموي حيث سيكون له أوجه اقتصادية واجتماعية يف ذات الوقت ويف حالة تبين الوقف كأحد 

أدوات عمل مسؤولية الشركات سينعكس ذلك بشكل إجيايب على قطاع األعمال وكذلك على اجملتمع بشكل 

 عام ويتمثل ذلك يف :

 ق االستدامة اليت حتققها األوقاف.حتقيق التنمية املستدامة عن طري -

 امكانية عمل مشروعات قومية حلل املشكالت املزمنة مثل البطالة، حمو األمية. -
                                                             

 92سور  النحل / آية  -596
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تقليل االعتماد على املساعدات من ااخارج والربط بني قطاع األعمال واحلكومة واجملتمع املدِن الذي  -

 تتحقق فيه مصاحل ُمتلفة لألطراف الثالثة.

 : 597سيس املسؤولية االجتماعية هلا مردود إجيايب ابلنسبة للشركات وذلك يفيف نفس الوقت فإن أت

حتسني مسعة الشركات واليت تُبىن على أساس الكفاء  يف األداء والنجاح يف تقدمي ااخدمات والثقة  -7

املتبادلة بني الشركات وأصحاب املصاحل ومستوى الشفافية الذي تتعامل به هذه الشركات واهتمامها 

ستثمار البشري فيسهم التزام الشركات مبسؤوليتها االجتماعية بدرجة كبري  يف حتسني مسعتها. إذ أن مسعة ابال

الشركة تُعد من أهم معايري جناحها كما ُتسهم السمعة اجليد  يف قدر  الشركة على مواصلة حتقيق األرابح 

 واألداء اجليد.

زام الشركة مبسؤوليتها جتاه اجملتمع الذي تعمل به عنصر استقطاب أكفأ العناصر البشرية حيث مُيثل الت – 0

 جذب أمام العناصر البشرية املتميز  خاصة الشركات اليت تعمل يف جماالت متخصصة.

بناء عالقات قوية مع احلكومة مما يساعد يف حل املشكالت والنزاعات القانونية اليت قد تتعرض هلا  – 0

 قتصادي.الشركات أثناء ممارستها لنشاطها اال

ويرى ااخرباء أن على الشركات أن تعي عائد املسؤولية االجتماعية على املدى الطويل، فالشركات اليت تعتنق 

عن تلك اليت ليس لديها برامج مماثلة فمثل هذه  %78مفهوم املسؤولية االجتماعية يزيد معدل الرحبية فيها 

ات اليت تقوم أبدوار اجتماعية وخدمية جتد تشجيعاً الربامج تعزز من والء املستهلك أو العميل، ألن الشرك

د أسواق جديد  وعمالء جدد ومن مث تصبح برامج املسؤولية   االجتماعية ملنتجاهتا وبعض هذه الربامج يوجِّ

 
                                                             

  5، ص  املسؤولية االجتماعية لرأس املال يف مصر  هنال : ايمسني و مغربل، فؤاد،  -597 
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 العاديني بل تكون هلا واملستهلكنيليس فقط على مستوى األفراد  ركيز  أساسية يف تنافسية الشركات     
 بل القطاع احلكومي يف املناقصات وغريها من وسائل التشجيع.من قِّ ة األفضلي

( لوجدان أن مجيع هذه السمات وامليزات  J  CORPORATIONولو أمعنا النظر إىل )جمموعة 

منطبقة عليها، بدًأ من أتسيسها للمسؤولية االجتماعية كما وضحتها االتفاقات الدولية ومن قبلها سبق 

االسالم األفكار والنظم العاملية املعاصر  حيث أن مبادر  هذه املؤسسة هي خطة إصالح مؤسساتية حيث 

مال الشركات، وهذه الشركات اليت يقودها مسلمون تكمن أمهيتها كوهنا هدفت لدمج القيم االسالمية يف أع

غري مملوكة لفرد أو أسر  أو حىت أيدي خاصة ولكن بنظام مؤسسايت عرب الوقف مُيكن أن ُتساهم يف حتقيق 

 املساوا  والعدالة االجتماعية.

ه نتائج غاية بتأسيسها للوقف ل ) J  CORPORATIONفالنجاح اهلائل الذي حققته ) مؤسسة 

يف األمهية فتلك املبادرات ُتشري إىل أمهية شعار جوهور كوربوريشن )ينمي، يطور، وحيمي( وهذا انبع من 

الشعور ابملسؤولية وحتمية الواجب الذي أمر به االسالم وقالت به االتفاقيات الدولية للقيام بدور ما جتاه 

نشأ وجود حجم ضخم من األموال اجملتمع والوطن مبا متلك من امكانيات كبري  وموار 
ُ
د هائلة، فوائد الوقف امل

 تقدير واعرتاف  رمسي.و واالعتمادات املالية، إدار  حبرفية ومهنية، اكتسبت ثقة عامة اجلمهور، 

JOHOR CORPORATION  عامل تنمية وتطوير مهم جدًا وهي مُتثل خري تطبيق عملي

بواسطة كيان ُمنشأ، فكر  رائد  يف برانمج رئيسي  لوقف الشركات، أموال وقف بشكل حصص شركة اُديرت

ؤَسسة ُمتسلم 0226اجتماعي واقتصادي للمجتمع املاليزي فبعد 
ُ
نشأ  وامل

ُ
م يف ماليزاي أصبحت األوقاف امل

وُمتلقي مباشر ألرابح واقعية للشركات األعضاء. اهلدف والطموح هو توجيه برامج التنمية البشرية واالهتمام 

باملسؤولية وهتيئة رجال أعمال مسلمني يتحل ين يقودون األعمال التجارية أي مبعىن أموال الوقف،ابألفراد الذ
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والشعور الوطين قادرين على قياد  عملية التنمية والتطوير حنو األمام يسامهون ويتربعون ابألموال ويوجهون 

 الثرو  حنو اجملتمع.

تصب يف حتقيق التنمية اي نرى أهنا وصور الوقف يف ماليز عند النظر إىل كل هذه الربامج واملشاريع لنماذج  

املستدامة، ما هي التنمية املستدامة: إن املفهوم اجلديد لألمم  املتحد  حول التنمية املستدامة يركز يف وجوب 

الوفاء ابالحتياجات األساسية للفقراء، ومراعا  حقوق األجيال القادمة، واختيار أمناط تنموية تتناسب مع 

هتمام البيئي املالئم، ودعم أنظمة احليا  على املستوى العاملي، وصياغة نظم دولية بغرض التحكم يف املخاطر اال

 . 598واألعباء البيئية على مستوى العامل

وقد متيزت التنمية املستدامة يف االسالم مبفهوم خاص له مميزاته أبرزها: املنطلق اإلمياِن واإلدار  احلضارية وأبهنا 

متعدد  األبعاد تعمل على التوازن بني أبعاد التنمية االقتصادية واالجتماعية من جهة والبعد البيئي من جهة عملية 

أخرى.  وهتدف إىل االستغالل األمثل للموارد واألنشطة البشرية القائمة عليها، ومن منظور اسالمي يؤكد أن 

والسنة استجابة حلاجات احلاضر دون إهدار حق االنسان مستخلف يف األرض ويلتزم يف تنميتها أبحكام القرآن 

األجيال الالحقة وصواًل إىل االرتفاع ابجلوانب الكمية والنوعية للبشر. واالسالم يريد من خالل عملية التنمية 

توفري احليا  الطيبة الكرمية لكل انسان، حيا  تسمو ابلروح واجلسد ويسودها روح اإلخاء والتكافل وترفرف عليها 

ألمن والعدل وختلو من شبح اجلوع وااخوف وتراعي العدالة يف توزيع الدخول والثرو  حىت ال يكون املال مظلة ا

 دولة بني األغنياء وحدهم، حيا  توازن بني منافع األجيال احلالية واألجيال املستقبلية.

ألنه يعدها تكليفًا شرعياً واالسالم يف مفهومه االعتقادي للعمار  واالستخالف يبارك مثل هذه التنمية ويوجبها 

أبتداًء وهو يعدها هدفًا أصياًل من أهدافه ألهنا شرط الكفاية ألبناء اجملتمع وشرط الستجماع مستلزمات أمنه 

الغذائي واستقالله االقتصادي. لقد قام الوقف بدور ابرز يف حيا  الناس االجتماعية واالقتصادية وأسهم يف 
                                                             

  598- السبهاِن، عبد اجلبار:  دور الوقف يف التنمية املستدامة ،  جملة الشريعة والقانون ، العدد 00 ، 0272 م 
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ور االحنسار واالستعمار.  كانت إسهامات الوقف يف التنمية املائية، التنمية ازدهار ااخدمات فيها حىت يف عص

الغذائية، تنفيذ املشروعات العامة كاملدارس، واملستشفيات، توفري القروض وتسهيلها، متويل املدارس والكليات، 

 الرعاية االجتماعية، البنية التحتية، وغريها كثري. 

فإنشاء وقف املدارس، إنشاء وقف مركز غسيل الكلى، بناء وقف اإلسكان للطلبة ااخارجيني، بناء وقف جممعات 

جتارية، أتسيس وقف عيادات ومستشفى النور، تنمية املوارد البشرية، وقف املساجد، وقف املصليات، وقف 

ساعدات واإلغاثة، القرض احلسن، سكن األطفال اليتامى، وقف رعاية النساء، أوقاف اجتماعية متعدد  للم

أوقاف تقدمي مساعدات غذائية وإكساء، وقف لدعم اجلامعات، وغريها كل هذه املشاريع واألوقاف اليت تشمل 

 التعليم والرعاية الصحية والرعاية االجتماعية واستثمار املوارد البشرية هي يف الواقع حتقق مفهوم التنمية املستدامة. 

اليوم تدعو إىل التنمية املستدامة والتنمية املتكاملة والتنمية البشرية ومُيثل الوقف اليوم ركيز   إن مشاريع التنمية

أساسية من ركائز التنمية املستدامة حيث يقوم على أساس الدميومة واالستمرار ويسعى طواعية إىل استدراك 

 اجات األساسية والثانوية للناس.  جوانب ااخلل يف التوزيع والتملك وما ينجم عنها من قصور يف إشباع احل

 

 

 املبحث الثاين:  إمكانية تطبيق جتربة جوهور، ماليزاي للوقف النقدي واستثماره يف العراق  

ال شك أن نشر ثقافة إحياء سنة الوقف يف الوقت احلاضر حتتاج إىل توعية أفراد اجملتمع لدور الوقف يف جوانب 

متعدد  تصب يف خدمة اجملتمع ال سيما يف ظل اتساع العمل الوقفي وعودته من جديد وتنوع جماالته وآلياته 

الوقف وأنه ال مُيكن حصره يف الصور املعروفة  واستحداث أدوات متويلية معاصر ، وضرور  التوسع يف فهم مشولية
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املتمثلة بوقف املساجد واملقابر والعقارات واألراضي فحسب، وخاصة مع وجود صور من الوقف يف شىت اجملاالت 

 اليت تقدم دعماً مادايً ومعنوايً لفئات كثري  من أفراد اجملتمع. 

يلي مهم يقدم الدعم املايل لتلبية احتياجات ويتمثل وقف النقود يف الوقت احلاضر يف أنه اسلوب متو 

املشروعات اليت تتيح املزيد من فرص العمل واستغالل الثروات احمللية، وزايد  االنتاج وزايد  الدخول األمر 

الذي ينعكس إجيااًب على مستوى املعيشة والرفاهية للمجتمع. ومبا أن املؤسسات الوقفية يف العراق تواجه 

ت واملشكالت، إال أن إجياد احللول املناسبة بتطبيق األساليب املعاصر  املتوفر  يف عديدًا من التحداي

املؤسسات الوقفية يف ماليزاي، حيث أهنا قطعت شوطًا يف تطبيق الوقف االنقدي وتنوع استثماراته، وأن 

جتاوز عوائق التمويل  االستفاد  من التجربة والتطبيق املاليزي يف جمال الوقف النقدي أمر يف غاية األمهية يف

 والتطبيق يف املؤسسات الوقفية يف العراق.    

 

 املطلب األول :  طرق مجع األوقاف النقدية 

من الضروري تطبيق بعض األساليب احلديثة جلمع الوقف النقدي يف جوهور، ماليزاي على املؤسسات الوقفية 

 يف العراق ومن تلك األساليب:

ر:  يف املؤسسة الوقفية مباليزاي ُيسهم الواقف بشكل مباشر يف مؤسسة وقفية الوقف النقدي املباش -أوالً 

خاصة عن طريق إيداع األموال كوقف نقدي يف حساب مصريف معني ليقوم البنك ابستثمار تلك األموال 

وفق االتفاق مع املؤسسة الوقفية ااخاصة،  كما يتم إجراء مسامهات مباشر  من قِّبل بعض الشركات يف 

 ف النقدي،  حيث تقوم الشركة بتحويل األموال النقدية فيها إىل مؤسسة الوقف.الوق
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حيث مُيكن ملؤسسات الوقف يف العراق االتفاق مع املصرف االسالمي العراقي بفتح حساب خاص كي 

يتسىن لألفراد الراغبني ابلوقف وحىت الشركات إيداع األموال كوقف نقدي مباشرً  يف هذا احلساب، على أن 

 قوم املصرف ابستثمار هذه األموال ابلصور املناسبة ووفق الضوابط املعمول هبا.ي

األسهم الوقفية: ألجل مسامهة املسلمني من خالهلا يف الوقف النقدي وتتم عملية تدفق األموال على    -اثنياً 

 النحو التايل:

 للوقف.َتصُدر األسهم الوقفية من قِّبل اجملالس الدينية يف الوالية كنظار   -7

 ومُيكن ملؤسسات الوقف يف العراق أن ُتصدر مثل هذه األسهم الوقفية ابعتبارها نُظار على األوقاف.

يقوم املسامهون الراغبون أو املؤسسون بشراء األسهم قيمة السهم الواحد مبلغ معني، وبعد ذلك يقومون   -0

 وقفية انفعة. مبنحها وقفاً للمجلس للقيام على إدارهتا واستثمارها يف مشاريع

ال حيق  للمسامهني أو املؤسسني استقبال أي شكل من أشكال الربح ولكن حيصل كل مساهم أو   -0

 مؤسس على نسخة من شهاد  حبصته من الوقف النقدي.

اثلثاً:  صندوق رمضان التجاري:  وُيشارك فيه األفراد واهليئات والشركات العامة، سواء من خالل املبالغ 

 لشيكات من مجيع أحناء ماليزاي وخارجها.النقدية أو ا

وهذه الطرق مُيكن جتربتها يف املؤسسات الوقفية يف العراق السيما وأن هناك املصرف االسالمي العراقي 

 ووجود حساب خاص ابألوقاف مُيكن أن يستقبل مجيع التربعات واهلبات والصدقات.

 

 املطلب الثاين :  طرق استثمار األوقاف النقدية    
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راد ابستثمار األوقاف النقدية تنميتها والعمل على زايدهتا، وفيما يتعلق ابستخدام الطرق والوسائل احلديثة يُ 

 يف استثمار األوقاف النقدية:

االستثمار الذايت:  مُيكن أن تستخدم مؤسسة الوقف أسلوب االستثمار الذايت ابستعمال األوقاف   -7

مثل الدكاكني، واملباِن، والشقق، واجملمعات التجارية...وغريها، وبعد ذلك النقدية لشراء املمتلكات الثابتة، 

ُتستخدم مجيع هذه املمتلكات لإلجيار، وُيستخدم الدخل من اإلجيار يف مصاريف الوقف. كما مُيكن أن 

 ُيستخدم أسلوب شراء األراضي ابألوقاف النقدية ملشروع بناء مباٍن وغريها.

ك من الطرق والوسائل اليت مُيكن استخدامها األسهم الوقفية، وهي مجع األوقاف األسهم الوقفية:  كذل  -0

النقدية وحتويلها إىل املشاركة يف املمتلكات الثابتة. وهي أفضل منتج مناسب الستثمار أمالك الوقف، وهي 

ايت املاليزية،  أكثر الوسائل استعمااًل يف املؤسسة الوقفية ليس يف والية جوهور فحسب وإمنا يف أكثر الوال

 كما مت قبول هذا التطبيق يف بعض الدول العربية أيضاً.

وهذه الطريقة تربط األوقاف النقدية ابملمتلكات الثابتة وبعبار  أخرى فإن فائدهتا حمصور  يف عمليات شراء 

لدفع مزيد من العقارات اجلديد  وتطويرها، وجيب أن يتم اختاذ الالزم من ااخطوات وتوفري املتطلبات الضرورية 

 األفراد إىل املشاركة يف مثل هذه التطبيقات، فثمة حاجة ماسة إىل تعزيز هذه الفكر  اجلديد  واعتمادها.

االستصناع:  وهو من العقود اليت أجازها مجهور الفقهاء ومُيكن ملؤسسة الوقف يف العراق أن تستفيد   -0

تستطيع أن تتفق مع املصرف االسالمي  من عقد االستصناع يف بناء مشروعات ضخمة وانفعة، حيث

العراقي مثاًل أو املستثمرين على متويل املشاريع العقارية على أرض الوقف وحنوها عن طريق االستصناع، 

وتقسيط مثن املستصنع على عد  سنوات، إذ إن من مميزات عقد االستصناع أنه ال ُيشرتط فيه تعجيل الثمن 

منحه مرونة كبري  ال توجد يف غريه من العقود. وغالباً ما يتم االستصناع يف  بل جيوز أتجيله وتقسيطه، وهو ما
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البنوك االسالمية عن طريق االستصناع املوازي، حيث ال تبين هي وال تستصنع، وإمنا تتفق مع املقاولني لتنفيذ 

 املشروع ابملواصفات نفسها اليت مت االتفاق عليها بينها وبني إدار  األوقاف.

ن تقوم إدار  األوقاف إبصدار سندات أو صكوك تُعرض على اجلمهور لشرائها  لتمويل عملية وصورته أ

استصناعية حنو بناء عمار  أو تغطية نفقات صهريج للري الزراعي مثاًل، والنتيجة أن عقد االستصناع من 

الوقف لتنمية أوقافها  العقود االستثمارية والتمويلية ملمتلكات الوقف مُيكن أن يكون ُمرتكزًا تعمل به جهة

وحتقيق ربح مايل تستخدمه يف بعض منشآهتا الوقفية االستثمارية وخاصة وأهنا متتلك األرض اليت يُقام عليها 

 املشاريع االستثمارية.

استثمار الوقف النقدي عن طريق املضاربة:  فإذا كان من أجاز الوقف النقدي من الفقهاء قد مثَّلوا  -0

 قراضها قرضاً حسناً أو دفعها مضاربة.لصيغ استثمارها إب

 واملضاربة: أن يدفع مااًل إىل شخص ليتجر فيه، والربح بينهما

 تتحقق املضاربة يف ابب الوقف يف حاالت عد  منها:

 .599احلالة األوىل: إذا كان الوقف عبار  عن نقود حينئٍذ ُتستثمر هذه النقود عن طريق املضاربة الشرعية

كان لدى إدار  الوقف نقود فاضت عن املصاريف واملستحقات، أو أهنا تدخل ضمن   احلالة الثانية: إذا

 .600احلصة اليت ُتستثمر ألجل إدامة الوقف، فهذه أيضاً مُيكن أن تدخل يف املضاربة الشرعية

 وتُعترب املضاربة من أبرز صور استثمار النقود املوقوفة. 

  
                                                             

  599- انظر حاشية العدوي على اخلرشي :1/ 82  و  حاشية ابن عابدين : 0 / 060  و  جمموع الفتاوى : 07 / 000 
  600-  انظر  البهويت :  شرح منتهى اإلرادات  ،  0 / 079 
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 ن أن ميوهلا الوقف النقدي اجملاالت املهمة اليت ميك  املبحث الثالث:

 املطلب األول: االستثمار يف قطاع الزراعة 

هناك صور من الوقف الزراعي الذي غلب عليه اإلمهال واعرتاه التقصري، واليوم ومع تنامي ظاهر  اإلمهال 

حبيث صارت عبئاً على جهة الوقف فأصبح هذا الوقف مستهلكاً بدل أن يكون منتجاً.  فالغاية من الوقف 

تكمن مبا حُيققه من عوائد مثمر  تضمن استمراره من جهة وتعود ابلنفع على املوقوف عليهم من جهة 

أخرى. وملا كانت بعض أعيان الوقف معرضة للتلف والتضاؤل مبا مينع دميومة الوقف واستمراره، وال خيفى ما 

طبيعة الكثري من هذه األراضي تربز  ألمهية الزراعة ودورها احليوي يف حيا  األفراد واجملتمعات. إن ما مُييز

ابإلمهال الواضح فيها وعدم استغالهلا مبا ينسجم مع طبيعتها. ومثة ميز  مهمة وهي موقع الكثري من هذه 

األراضي على النهر مُتكِّن من اسثمارها أفضل استثمار بعد تطوير بنيتها التحتية واالستفاد  من طرق 

وسائل الري املتطور، البذور واألمسد  واملبيدات احلديثة، وغريها حىت تتوسع التكنولوجيا احلديثة يف الزراعة، 

طاقتها االنتاجية وترتفع قيمتها، فمن انحية ملا فيه مصلحة املستفيدين من وقفياهتا من الفقراء واحملتاجني  

ا من خالل كذلك محاية هذه األراضي الزراعية وحفظها من املصادر  وتعطيل استثمارها كما تنبع أمهيته

االستثمار يف ااخرجيني اجلدد من كليات الزراعة بتهيئتهم لالستثمار والعمل يف هذه األراضي الوقفية، فالزراعة 

ال تزال مُتثل يف جمتمعنا املهنة اليت تستوعب أعداد كبري  من العاملني فهي حتمي اجملتمع من آاثر البطالة 

 املدمر .
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األسهم الوقفية من خالل تكوين رأس مال يتكون من أسهم بعد أن يقوم ومُيَوَّل هذا االستثمار عرب طرح 

اجلهاز احملاسيب يف إدار  الوقف إبعداد دراسة عن املبلغ املايل الذي حيتاجه ويعمد إىل جتزئة رأس املال هذا إىل 

عليه الصندوق أسهم وقفية متساوية املبلغ ُتطرح لالكتتاب العام للراغبني ابلشراء فيتكون وعاء وقفي يطلق 

الوقفي للتنمية الزراعية. فإذا كانت إدار  الوقف ال متلك األمكانيات الالزمة وحاجتها إىل األموال متنامية، 

وما مصري الكثري من مال الوقف وما سيؤول إليه يكاد يف يوم من األايم أن يكون قد تعطل ابلكامل، وجيب 

ة على الوقف وخباصة هناك أعداد كبري  من هذه األراضي وكذلك اختاذ قرار تُعاجل مبوجبه هذه ااخسائر املرتتب

البساتني بل جتد عالجًا انجعًا للمشكلة وقد تكون فكر  األسهم الوقفية أفضل الطرق للمشاركة اجلماهريية 

 الواسعة اليت تتيح هلا جتميع أكرب مبالغ ممكنة تُعينها يف استثمار أوقافها. 

 التعليم   املطلب الثاين: االستثمار يف

يف ظل احلروب يكون التعليم هو األكثر عرضة للتخريب مبا يقود إىل دمار على صعيدي احلاضر واملستقبل. 

وكان نظام التعليم يف العراق من أفضل األنظمة يف الشرق األوسط حيث متكن العراق من حتقيق معدالت 

تدهور املستمر ألسباب جمتمعة. منذ عام عالية للتعليم على مجيع املستوايت إال أن هذا النظام تعرض لل

م ظهرت املشاكل الرئيسية اليت تعيق النظام التعليمي يف العراق وتشمل نقص املوارد. ونظرًا لقلة 0220

من نسبة املدارس حباجة إلصالح ودعم للمنشآت  %82الدعم املقدم لقطاع التعليم ظهر أن ما يقرب 

ات العلمية ابإلضافة إىل عدم وجود ماء وال كهرابء يف هذه املدارس. الصحية هبا كذلك قلة املكتبات واملخترب 

 : 601م0229حيث كشف تقريرلوزار  الرتبية العراقية يف 

 .اليوجد حالياً امدادات كافية ومعظم املدارس تعاِن من ظروف سيئة 

  من املدارس تفتقر إىل املياه النظيفة ودورات املياه. %12حوايل 
                                                             

  601- العراق : واقع التعليم بني رهاانت التطور وحتدايت الواقع، حبث على شبكة االنرتنيت
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  مدرسة إىل  0107مدرسة حباجة إىل ترميم جزئي و 0069جة إىل ترميم منها مدرسة حبا 6692وجود

مدرسة يتم بناؤها من الطني والقش أو ااخيام، أما املدارس غري الصاحلة  7222ترميم كلي، حوايل 

مدرسة مع التأكيد أبن  76.222، ونوَّه التقرير إىل وجود حاجة فعلية ل7819لالستخدام فهي 

 تشهدها البنية التحتية لقطاع التعليم غري كافية. ويف ظل احلاجة إىل األبنية املدرسية محالت اإلعمار اليت

تعرضت الكثري من املدارس إىل حاالت من اكتظاظ الصفوف وسط حاجة تلك املدارس إىل األاثث 

 جراء النقص الكبري فيها. 

  واملعدات واملناهج وعدم تدريب رداء  نوعية املدخالت التعليمية وتشمل: ُمتربات العلوم واملكتبات

املعلمني. وبدأت تصرحيات املسؤولني أبن ما حتقق على مستوى البنية التحتية يف قطاع التعليم ضئيل جداً إذ 

 مل ُيسجل أي تغيري كما كان يُتوقع وحىت الربانمج املوضوع لبناء املدارس مل يتحقق.

 – 0272التنمية الوطنية اليت أعدهتا وزار  التخطيط لسنة واستمر واقع التعليم لُيشري صراحة تقرير خطة 

م أبن قطاع التعليم ال زالت مؤشراته ذات داللة غري إجيابية ابجتاه تطوره وتطور مدخالته وُمرجاته. 0270

فالبياانت تؤشر على وجود عجز كبري يف أعداد املدارس وارتفاع نسب املدارس ذات الدوام املزدوج والثالثي 

 املدارس الطينية اليت ال تصلح للعملية التعليمية.ووجود 

 وميكن تنمية املرافق الرتبوية والتعليمية إبحدى طريقتني :

الطريقة األوىل: إنشاء مشروع استثماري قائم على الصكوك الوقفية فتقوم إدار  الوقف إبنشاء الصندوق 

ع استثماري مث حتديد حجم التمويل الالزم الوقفي للرتبية والتعليم على أساس صكوك املضاربة وحتديد مشرو 

له مث يتم اصدار الصكوك بِّقَيم إمسية وطرحها لالكتتاب العام لتجميع املال الالزم إلقامة املشروع واملكتتبون 

أرابب املال وهم الواقفون وحصيلة االكتتاب هي رأس مال املضاربة وهو املال املوقوف وما ينتج عن عملية 
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ابح يعود جزء منه إىل األوقاف والقسم الثاِن ُيصرف على املرافق الرتبوية والتعليمية كبناء املضاربة من األر 

 مدارس، مدارس التعليم الديين، طباعة وصيانة الكتب وغريها.

الطريقة الثانية: إنشاء مشروع استثماري خدمي ويقوم على تكوين صندوق وقفي قائم على اصدار صكوك 

حها لالكتتاب العام فاملكتتبون هو الواقفون وحصيل االكتتاب هي املال املوقوف وقفية بِّقَِّيم إمسية وطر 

ُيصرف يف بناء املؤسسات التعليمية، وتُقسم املقاعد الدراسية إىل قسمني: قسم خُيصص ألبناء الفقراء وذوي 

م القدر  على دفع الدخل احملدود يدرسون جمااًن والقسم الثاِن من املقاعد خُيصص ألبناء امليسورين الذين هل

تكاليف الدراسة وهبذا تستطيع املؤسسات الرتبوية والتعليمية القائمة على أساس الصكوك الوقفية أن تقدم 

ااخدمات التعليمية اجملانية للفقراء ويف ذات الوقت تكون مؤسسات استثمارية خدمية لكوهنا تقدم ااخدمات 

ة. وميكن أن تقوم الشركات بعمل وقفيات مبا يتماشى ومفهوم التعليمية للمقتدرين مقابل دفع الرسوم الدراسي

املسؤولية االجتماعية يف الوقت احلاضر ومستقباًل لنشر التعليم املهين والتدريب واليت أيضَا قد ختدم هذه 

الشركات وأيضًا إنشاء املدارس ومعاهد التدريب وجتهيزها وتشجيع الراغبني على االخنراط يف عملية التعليم 

 خالل التسهيالت اليت يتم توفريها هلم. من

إن التعليم الوقفي منوذج للتعليم املتقدم كثريًا وأن التعليم الوقفي هو تعليم نوعي وأن عالقة الوقف ابلتعليم 

ميكن أن ترفع من مستوى وجود  العملية التعليمية اليت نراها اليوم منحصر  بني تعليم حكومي له مشاكله 

الربح السريع وابلتايل يف احلالتني نشهد تراجعًا للعملية التعليمية بصفتها عملية معرفة وتعليم خاص يبتغي 

 والوقف له دور أساسي يف قيام مشاريع تعليمية منوذجية. 

إن متويل املدارس من أموال الوقف يُعترب استثمار يف رأس املال البشري ال تقل أمهيته عن االستثمار يف رأس 

ُيسهم الوقف يف تثقيف أفراد اجملتمع نتيجة دعم الطلبة ومراكز العلم وبذلك يرفع من  املال املادي، كذلك

 درجة التحضر يف اجملتمع مما يؤدي إىل الزايد  من احرتام سياد  القانون ويقلل من العصبية والقبلية.
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 جمال حقوق االنسان وعندما يصل العراق إىل استكمال البنية التحتية للتعليم فإنه يكون قد حقق التزاماته يف

يف ظل سياسة التعليم للجميع وسيكون قد حقق الغاية األهم وهي رفد اجملتمع أبجيال قادر  على االنتاج 

 املادي والفكري ومواكبة حتدايت العصر. 

 

 

 املطلب الثالث: االستثمار يف جمال الصحة 

لفرد وأن الرعاية الصحية حق للعراقيني لقد حرصت الدساتري السابقة يف العراق على أتكيد احلقوق الصحية ل

مجيعًا تكفله الدولة إبنشاء ُمتلف أنواع املؤسسات الصحية، كما ألزم الدستور الدولة حبماية الصحة العامة 

عن طريق التوسع املستمر اباخدمات الصحية اجملانية يف الوقاية والعالج.  وقد سعت الدولة يف العراق إىل 

والعالجية ملواطنيها كافة إال أن مستوى ونوعية ااخدمات اليت قدمتها تلك تقدمي ااخدمات الصحية 

املؤسسات قد تراجع خالل عقد التسعينات نتيجة للحصار االقتصادي املفروض دوليًا على العراق وجاء 

م ليقضي على ما تبقى من قدرات هذه املؤسسات يف تقدمي الرعاية الصحية للمواطنني 0220االحتالل يف 

ت هذه املؤسسات معظم قدراهتا الفنية نتيجة سلب وهنب كافة حمتوايهتا ومستلزماهتا الطبية. إن هذا وخسر 

الرتاجع يف مستوى ااخدمات والرعاية الصحية أنعكس سلباً على حق االنسان يف احلصول على رعاية صحية 

املستشفيات العامة . إن النظام الصحي يف العراق مبين على أساس العالج يف 602تؤمن له حيا  صحيحة

ألن مسامهة القطاع ااخاص تقدم خدماهتا بتكاليف مرتفعة جدًا األمر الذي شكل ضغطًا على املؤسسات 

الصحية العامة مما يتطلب من الدولة رصد املبالغ الكبري  للقطاع الصحي. ال شك يف تزايد احلاجة اجملتمعية 

                                                             
 والدولية للدراسات العربية املستنصرية مركز ،احلقوق الصحية للفرد العراقي بني الواقع ومسؤولية الدولةالراوي، امحد عمر:  -602
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ن أمهية كبري  يف حيا  الناس وملا كانت الصحة من يف الوقت احلاضر إىل املؤسسات الصحية ملا متثله م

مقومات حيا  االنسان الرئيسة يف وقت أصبحت فيه ااخدمات الصحية األكثر ارتفاعًا واألؤسع تكلفة على 

ميزانية الدولة. ومع تراجع دور القطاع العام وتغلغل ظاهر  ااخصخصة فقد قلَّ الدعم احلكومي هلذا القطاع 

اانت اجلهاز املركزي لإلحصاء وتكنولوجيا املعلومات إىل أن املؤسسات الصحية العامة يف احليوي. وتشري بي

العراق تقدم خدماهتا للمجتمع عرب امكانيات ومستلزمات عمل ال زالت متواضعة األمر الذي حيتم دعمه 

 وإسناده بشىت الطرق املشروعة حلاجة اجملتمع املاسة إليه. 

راضي َخرِّبَة ميكن ملؤسسة الوقف أن تستثمرها بدل وجودها بال منفعة مع توجد أراضي وقفية وعرصات وأ

التأكيد أن الوقف كما يقول العلماء : " ال يقوم بعني معينة حبيث ميتنع يف غريها بل يقوم بعني ُمغلة أخرى 

نفعة إذ العوائد املثمر  هي أساس بنيان الوقف وما دامت غالت الوقف ُتصرف على التأبيد وما دامت امل

متحققة من الوقف فبقاؤه الزم إذ العرب  منه إمنا تكون يف استمراره ودميومته يف الصرف على أوجه الرب اليت 

فالغاية من  603ُوقف عليها وإن ظهر نقصان عوائده وقد يكون استبدال الوقف لزايدهتا أو منع  تضاؤهلا"

ة وتعود ابلنفع على املوقوف عليهم من جهة الوقف تكمن مبا حُيققه من عوائد مثمر  تضمن استمراره من جه

أخرى، وملا كانت بعض أعيان الوقف معرضة للتضاؤل والتلف مبا مينع دميومة الوقف واستمراره فال بد من 

قيام عني ُمثمر  )ُمغلة( حتقيقًا لغاية الوقف، فما العرب  من حبس عني فقدت عناصر استمرارها وانتاجها يف 

املمكن أن تؤدي هذه العني دورها التنموي بتغري جنس هذه العني مع بقاء أصلها  الوقت الذي كان فيه من

وإن تعذر ذلك مت استبداهلا بعني اثنية. وحنن ندعو إىل احملافظة على مال الوقف وال نقول بتصفيته وإهنائه 

 حبيث ال يبقى له أثر وإمنا ندعو لتحريكه ضمن خطوطه العامة.

                                                             

  603-  الطرسوسي، جنم الدين ابراهيم:  أنفع الوسائل يف جتريد املسائل ، ص 729 
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غل هذه األراضي وتستبدهلا مبشروع خدمي تنموي حيل حمل هذه الوقفيات وال فيمكن إلدار  الوقف أن تست

نقول كلها وإمنا بعض منها وحسب موقعها ومساحاهتا، مثل مشروع إنشاء الوقف الصحي التعليمي ومُيَوَّل 

ير املشروع املستبدل عرب آلية االستصناع وبذلك نستطيع أن ننشئ وقفًا حيقق أغراضًا نبيلة تسهم يف تطو 

اجملتمع وازدهاره يف أكثر من جانب إذ سيسهم هذا املشروع بقيام مؤسسة علمية صحية يف الوقت نفسه 

تعود آاثرها على اجملتمع اباخري الكثري وتكون بتكاليف أقل نسبيًا ابعتبار أن أرض املشروع غري مكلفة نظري 

يع إدار  األوقف آبلية االستصناع أن مثيالهتا وكذلك فإن املشروع حبد ذاته تنموي استثماري. كذلك تستط

تعمل على توسعة املستشفيات الوقفية املوجود  إبضافة أبنية جديد ، ُمتربات حديثة، زايد  طاقتها 

 االستيعابية حىت تتمكن من تطوير كفاءهتا وحتسني أداءها يف تقدمي الرعاية الصحية الالئقة.

أرض الوقف لتكون مثاًل سوقًا اسبوعيًا فُيمكن جلهة الوقف كما مُيكن إلدار  الوقف أن تقوم إبجار  منفعة 

أن ختتار من أراضيها الوقفية أرضًا هتيئها لتكون سوقًا اسبوعياً، وحُتدد مساحتها وموقعها اجلغرايف مع مراعا  

أمهية املكان ومناسبته للمشروع، وخاصة قربه من التجمعات السكانية وبعده عنها، وحُتدد مد  االستغالل 

 من طرف املستاجر وتُعلن عن ذلك يف الصحف على أن يكون بيع املنفعة بطريق املزايد .

 
  

 املطلب الرابع: التمويل الوقفي للمشروعات الصغرية  

يُعترب التمويل الوقفي إحدى وسائل التنمية اجملتمعية إذا اُحسن استغالله واستمر ضمن اإلطار احلقيقي 

ملضمونه. ويف ظل ما يعانيه اجملتمع من مشاكل الفقر والبطالة وإحجام البنوك واملصارف عن تقدمي التمويل 

ف يف كونه األسلوب األمثل يف تقدمي الالزم للمشاريع الصغري  لتشغيل الطاقات العاطلة تظهر أمهية الوق

الدعم املايل لتلك املشروعات اليت تتيح املزيد من فرص العمل واستغالل الثروات احمللية وزايد  االنتاج وزايد  
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الدخول األمر الذي ينعكس إجياابً على مستوى املعيشة والرفاهية. لقد أضحت املشروعات الصغري  من بني 

نامية وذلك لكوهنا وسيلة فاعلة يف مكافحة الفقر واحلد من البطالة، وإن هدف أوىل اهتمامات الدول ال

لكل أفراد اجملتمع فإذا كان عجز الفقري عن الكسب قاباًل للعالج  604االسالم هو حتقيق مبدأ الكفاية

بتمويل خريي ملشروع انتاجي يقوم به أو مهار  يكتسبها أو يتعلمها فإن توفري هذا التمويل يُعد من 

الضرورايت الشرعية ألنه يُعني الفقري على أداء فرض عني ويسهم يف حتقيق هدف جوهري مُيثل أعلى 

األهداف اليت ينشدها االسالم. ويُعترب التمويل الوقفي وسيلة من من أجنع الوسائل وأساليب التمويل 

ناسب مع قدرات الفئات االسالمية اليت ميكن اللجوء إليها حلل مشكلة متويل املشروعات الصغري  اليت تت

 الصغري  والعاجز .

املشروعات الصغري  هي وحدات صغري  احلجم تنتج سلعًا وخدمات وتتألف من منتجني مستقلني يعملون 

حلساهبم ااخاص وهي تعمل برأس مال اثبت وصغري جدًا كما أهنا تكتسب دخواًل غري منتظمة وال يعتمد 

األساس يف قيامه ويعتمد على عدد بسيط من العمالة وتتميز منتجاته  على تكنولوجيا عالية إذ تُعترب احلرفية

 .605ابلبساطة واحمللية لكوهنا هتدف إىل تغطية احتياجات البيئة احمللية

وحتقق املشاريع الصغري  مزااي اقتصادية واجتماعية عديد  منها إجياد فرص عمل كبري  ابستثمارات حمدود  مما 

يساعد على التخفيف من مشكلة البطالة، وعدم احلاجة إىل رأس مال كبري واعتمادها على مستلزمات 

بداًل من استريادها من ااخارج، انتاجية حملية وهي تساهم يف حتقيق االكتفاء الذايت من السلع وااخدمات 

وتستخدم تكنولوجيا أقل تناسب الظروف احمللية، ابألضافة إىل استغالهلا أي مساحة إلقامتها إىل جانب 

اعتمادها جتهيزات بسيطة مما يقلل من تكاليف البنية األساسية هلا، وتتميز ابملرونة يف أعماهلا ومنتجاهتا، 

                                                             

يكون ذلك ابشباع وقد عرب الرسول ص عن حد الكفاية بقوله انه توفري القوام من العيش أي ما به تستقيم حيا  الفرد ويصلح أمره و   -620
 احتياجاته اليت  جتعله يعيش يف مستوى املعيشة السائد  

  60ص  م،7980، اباجمللس الوطين للثقافة والفنون واالد الكويت، ، االسالم واالقتصادالنجار، عبد اهلادي :  
  605-  زيتوِن، عبد القادر : دور الوقف يف متويل املشروعات الصغرية، جملة أوقاف، العدد00 ،0270 م
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 املناطق الريفية مما حيقق االستقرار والتوزيع املتوازن للسكان بني الريف وأيضًا تعمل على توطني الصناعة يف

واحلضر ومزااي أخرى. ومع صعوابت متويل هذه املشروعات سواء ذاتياً أو من املؤسسات الرمسية وغري الرمسية 

ة، وخاصة يف ألسباب عد  فمعىن هذا أن هذه املشاريع لن ترى النور وسيبقى اجملتمع يعاِن  الفقر والبطال

العراق فإن عدد العاطلني يرتفع يوماً بعد يوم بسبب سوء األوضاع وعدم توفري فرص عمل للخرجيني من قَِّبل 

الدولة وضعف االقتصاد وأسباب كثري أخرى. لذا يتوجب توجيه جزء من االستثمارات حنو املشروعات اليت 

قف بدفع مبالغ نقدية كإعاانت ميكن أن تساعد حتقق نفعًا للطبقة الفقري  وبداًل من أن تقوم مؤسسة الو 

هؤالء الناس بطريق أفضل وأضمن وميكن أن حتقق هلم دخواًل أعلى من مبلغ اإلعانة وتوجه ااملساعدات 

واإلعاانت للشرائح األكثر استحقاقاً، وإبمكان جهة الوقف أتسيس صندوق القرض احلسن يتم من خالله 

ألغراض متويلية منها متويل املشروعات الصغري ،  هذه املبالغ هو الوقف وهو تعبئة األموال املوقوفة ُيستخدم 

مبثابة العني اليت جرى حتبيسها وعاد  ما تكون أموال هذا الصندوق مقسمة إىل حصص صغري  تكون يف 

متناول األفراد الراغبني يف الوقف، ويكون للصندوق شخصية اعتبارية إذ ُيسجل على صفة وقف ومن مث 

ندوق الوقفي هو وقف نقدي ويسمى الصندوق الوقفي لتمويل املشروعات الصغري  وميكن جلهة الوقف فالص

أن تضع شروط وضماانت لكيفية االقرتاض من هذا الصندوق واسرتجاع املبلغ عند اليسار بال زايد  مشروطة 

وي احلاجة الذين الجيدون فرص وإمنا ابتغاء لوجه هللا تعاىل، وسُيقبِّل على هذا املشروع الكثري من الشباب وذ

عمل وال يتمكنون من احلصول على التمويل املايل الذي مُيّكنهم من حتقيق مشاريع صغري  تُعينهم على 

صعوابت احليا . وهذا أيضًا من ضمن املسؤولية االجتماعية للشركات جتاه أفراد اجملتمع والعمل على فتح 

سيس صندوق القرض احلسن الستيعاب البطالة يُعد من ابب رزق للشباب فخلقهم ملشاريع الشباب وأت

أمسى ما ميكن أن يقوموا به من عطاء مبا متلك من موارد وتوظيف امكانياهتا يف سبيل تنظيم آلية موحد  

 ختدم املشاريع واحلمالت املوجهة اخدمة اجملتمع وأبناء الوطن.
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 املطلب اخلامس: التنمية االجتماعية  

ن اليت تتمتع مبقومات عالية لتحقيق التنمية البشرية من موارد طبيعية وبشرية عالية املستوى، العراق من البلدا

وال زالت شبكة احلماية االجتماعية ال حتمل صيغة قانونية أو تشريعية أو إلزامية إضافة إىل اخنفاض قيمة 

امريكي شهراًي وهذا دوالر  00إىل  722ألف دينار أي ما يعادل  52إىل  702اإلعاانت الشهرية من 

املبلغ اليتناسب إطالقًا وارتفاع معدالت أسعار السلع وااخدمات وجيعل شرحية املهمشني تراوح يف حدود 

خط الفقر. لقد أصبح للسياسة  االجتماعية ضرور  ملحة وأولوية تنموية للتصدي للمشكالت واملسائل 

يجه. ويف ظل تراجع دور الدولة السيما فيما يتعلق املهدد  للمجتمع وملنظومة قيمه ومن مث ألمنه ومتاسك نس

بربامج الرعاية أو احلماية االجتماعية، إذ أن األزمات الكثري  والعميقة اليت تعرض هلا اجملتمع العراقي من 

احلروب وموجات العنف واالختالالت البنيوية والوظيفية قد أدت فعلها املؤثر يف ُمتلف جوانب احليا  مما 

ة الفوضى وإنعدام األمن األمر الذي انعكس بدرجة كبري  على الشرائح والفئات اهلشة يف ساهم إبشاع

عيالت ألسرهن، األرامل(. وميكن القول أن السياسة 
ُ
عاقني، املشردين، األيتام، النساء امل

ُ
اجملتمع )املسنني، امل

املشاكل وإمنا حتاول هتدئتها االجتماعية يف العراق عبار  عن إجراءات وبرامج وقتية ال تعاجل األزمات و 

 وتسويف حلوهلا أطول مد  زمنية ممكنة. 

إن السياسة االجتماعية كما حتددها األمم املتحد  هي آلية لبناء جمتمعات تسودها العدالة واالستقرار وتتوفر 

اعي هلا مقومات االستدامة وهي تتخطى الربامج وااخدمات االجتماعية كالتعليم والصحة والضمان االجتم

لتصل إىل حتديد األطر املؤسسية واألحكام الالزمة لدمج مبادئ املساوا  االجتماعية وحقوق االنسان يف 
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سياسة الدولة العامة واهلدف النهائي هو ختفيف حد  الفقر واإلقصاء االجتماعي وإمخاد بؤر التوتر 

 االجتماعي وحتسني الرفاه العام جلميع املواطنني على اختالف فئاهتم.

السياسة االجتماعية يف العراق تواجه حتدايً كبرياً يتمثل يف انعدام قدرهتا على توفري برامج الرعاية وااخدمات و 

االجتماعية للمواطنني. والدولة بني النهج الذي يفرض عليها الوفاء ابلتزاماهتا جتاه مواطنيها وهنج اقتصاد 

 السوق الذي ال أيخذ ابحلسبان املتطلبات 

واألخالقية وال يراعي مصاحل الفقراء واملعوزين يف اجملتمع. لقد ظلت الدولة يف العقود املاضية تقوم االجتماعية 

بدورها احلمائي عرب قيامها بوظائف اهلدف منها حتسني األحوال املعاشية للمواطنني فيما يتصل بتوفري الغذاء 

قرار والتوازن يف اجملتمع. إن التوجه حنو واإلسكان والتعليم ودعم الطبقات املتوسطة اليت تُعد حمور االست

اقتصاد السوق وجتليات العوملة وااخصخصة اليت أثَّرت على دور الدولة يف جوانب كثري  ويف تغري وظائفها 

واختالل سلطتها وتراجع دورها احلمائي وختليها عن حتقيق متطلبات التنمية املنشود  يف ميادين عد  مثل 

وعدم وضوح دورها يف حتقيق العدالة االجتماعية، األمر الذي ساهم يف تفاقم  التعليم والصحة والتشغيل

مشكالت كثري  مثل البطالة، تزايد أعداد الفقراء، وعمل األطفال األمر الذي انعكس سلبًا على األمن 

الطاقة  واالستقراريف اجملتمع، يضاف إىل ذلك اهنيار املرافق والبىن التحتية االرتكازية اليت تشمل قطاعات

والكهرابء واملاء والنقل واالتصاالت وااخدمات العامة بسبب سوء إدار  هذه املرافق وقلة االستثمارات لصيانة 

الطاقة املتاحة فيها وإدامتها. إن املرحلة اليت مير هبا العراق يف الوقت الراهن تتطلب ضمان احلد األدىن من 

اإلدار  مُيثل عاماًل مهمًا لتحقيق األمن واالستقراريف  احلماية االجتماعية الشاملة ألن هذا النوع من

 .606اجملتمع

                                                             

  606-  العزاوي،  مثال و العبادي،  سالم: السياسة االجتماعية يف العراق ، جملة كلية اآلداب ، العدد 96 
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إن متطلبات السياسة االجتماعية يف العصر احلاضر ابتت متثل أحد أهم حماور التنمية املستدامة ومن دون 

هذه السياسة ال ميكن حتقيق أي جناح اقتصادي سواء يف مؤشراته الكمية أو النوعية وينبغي وجود تعاون 

 نسيق ما بني القطاع العام والقطاع ااخاص من حيث األهداف والربامج وفقاً الحتياجات اجملتمع احلقيقية.وت

لقد شهد العراق مؤسسات خريية كبري  تنشر الرب وااخريات تكشف الكثري من ااخدمات االجتماعية اليت 

ليوم اجملتمع العراقي شديد احلاجة إىل أدهتا هذه املؤسسة يف عصور كان اجملتمع العراقي شديد احلاجة إليها، وا

هذه ااخدمات االجتماعية بعد أن آلت أوضاعه إىل الصور  املؤملة اليت نعيشها اليوم، فقد أسهمت مؤسسة 

الوقف ومل يزل إبمكاهنا أن ُتسهم يف حتقيق الضمان االجتماعي ابعتبارها مؤسسة تكافلية فاإلنفاق على  

اق يف كفاية الفقراء واملعاقني واملشردين من أظهر مقاصد الوقف، وأسهمت كفالة اليتامى واألرامل واإلنف

األوقاف ومل يزل إبمكاهنا اإلسهام يف متويل البىن االرتكازية ورأس املال االجتماعي، مثلت مؤسسة الوقف 

 وإبمكاهنا أن مُتثل إطارًا كفيًا لألمان االجتماعي بتمويل خاص وبذلك حطت عن الدولة نفقات كانت

ستتحملها يف غياب الوقف مثل نفقات مكافحة اجلرمية والفساد االجتماعي الناجم عن االضطرار 

َل الوقف وإبمكانه أن يعمل مبا يوفره من مرافق خدمات العرض العام على توفري دخول  االقتصادي، َعمِّ

فف عن موازانت األسر  األفراد لتتوجه إلشباع احلاجات ااخاصة وبذلك فهو مُيثل زايد  حقيقية يف دخوهلم خت

 نفقات ُمعترب . 

فيمكن للممارسة الوقفية أن تتسع مساحتها عرب آلية األسهم فإقامة صناديق وقفية تطرح أسهمها للجمهور 

ميثل آلية كفية حلشد املوارد على حنو أكثر مرونة وعملية  من صغار املدخرين واملنفقني وتوفر إطارًا قانونياً 

ل منفق إبمكانه أن يتكفل يتيمًا أو عاجزًا أو معوقًا ولكن من مسامهات اجلميع ملؤسسة الوقف فليس ك

يرتاكم ما يكفي لذلك ويستمرون على ذلك كاستمرار دخوهلم ومواردهم، وميكن أن يتكون صندوق الرعاية 

ر ورفع االجتماعية فخدمة الوقف للبعد االجتماعي يف السابق ويف واقعنا املعاصر يساهم يف حد مستوى الفق
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مستوى املعيشة ودعم املشاريع االجتماعية كاإلسكان وحفظ حقوق األجيال املستقبلية وأتمني وسائل الراحة 

حملتاجيها وهذا يضمن ضمن الظروف الطبيعية دومًا يف إمكانية سد احلاجات امللحة للمجتمع. وتستطيع 

جتماعية فبدل أن تعرضها ابملزاد العلين كعقود إدار  األوقاف استثمار الكثري من األراضي واألبنية يف مشاريع ا

مساطحة إبمكاهنا أن تقوم هي إبعاد  أتهيلها واالستفاد  منها فبدل أن تدفعها بعقود طويلة األجل وإبجيار 

قليل على أن تعود بعد عقدين أو ثالثة عقود إىل األوقاف يف الواقع هذا ليس استثماراً جمدايً والريع املتحصل 

ى كثريًا فاألفضل أن تستثمر آلية األسهم الوقفية ومبشاركة طيف واسع من أبناء األمة تتجمع ليس ذي جدو 

مبالغ كبري  وتقوم ببناء األرض أو إعاد  أتهيل العقار الوقفي وتستثمره يف مشروع اجتماعي انفع مثاًل تقوم 

سوف تكون له آاثر مباشر  يف  ببناء أسواق جتارية وتقوم بتأجري حماهلا مببالغ منخفضة عن مثيالهتا وهذا

التشغيل وتوفري فرص العمل لكثري من الشباب والعاطلني ابعتباره الفرصة الذهبية املتاحة هلم ويف نفس الوقت 

سوف جتين مؤسسة األوقاف إيرادات تعود عليها ابلفائد  واملشروع هذا سيكون بتكاليف أقل ابعتبار أن 

ق الغرض الذي وقفت له هذه الوقفية واستمرار جراين النفع األرض أو العقار هي وقفية كذلك يتحق

للجهات املستفيد  منه. وكل هذه املشاريع سوف تُعيد ترتيب عالقات اجملتمع ويُعزز روح االنتماء اجملتمعي 

بني أبناء الوطن الواحد وتساعد يف احلراك االجتماعي الرأسي عن طريق انتقال األفراد من طبقة اجتماعية 

اجتماعية أعلى فتعليم الفقراء يساعد على رفع مستوى حياهتم االقتصادية واالسالم يويل الفقر اهتماماً  لطبقة 

كبريًا ألن الفقر يولد الثورات واجلرمية حيث أن أغلب الفئات املرتكبة للجرمية تنحدر من أسر فقري  كذلك 

تمع ومحايته من األمراض االجتماعية تسهم يف ترسيخ االستقرار االجتماعي وعدم شيوع روح التذمر يف اجمل

وحيث أن االستقرار االجتماعي يساهم يف متكني الغين والفقري من العيش أبمن واستقرار واحرتام سياد  

القانون ابالضافة إىل رفع اجلوانب األخالقية حيث أن هذه األوقاف تساعد يف تعزيز اجلانب األخالقي 
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ق على منابع االحنراف فوجود األوقاف لرعاية النساء األرامل والسلوكي يف اجملتمع من خالل التضيي

 واملطلقات يُعترب صيانة هلن وللمجتمع من سلوك دروب االحنراف بسبب احلاجة.

ويف جانب تفعيل مسؤولية الشركات االجتماعية الوقف على بعض اجلوانب االجتماعية فيمكن أن تقوم 

ص أوقاف لدفع رواتب تقاعدية، رعاية الصناع وأصحاب احلرف الشركات يف وقتنا احلاضر ومستقباًل بتخصي

وذويهم، املسامهة يف تكوين شبكات الضمان االجتماعي هلذه الفئات، تنفيذ برامج تنموية دائمة مثل: 

برانمج وقف الشركات من أجل التنمية االجتماعية، حتديد إحدى استثماراهتا ملؤسسات التنمية االجتماعية، 

للوقف لعمل مشاريع تنموية اجتماعية ويُعترب ختصيص ما يُسمى )بصندوق املسؤولية أتسيس صناديق 

 االجتماعية( من أهم آليات عمل حتقيق الشركات ملسؤوليتها االجتماعية . 

وهناك عالقة طردية ما بني زايد  عدد األوقاف وحجمها وبني تقليص ظاهر  البطالة فكلما ازداد العدد 

 الوقف يف تشغيل القوى العاملة.واحلجم كلما زاد دور 

جمموع القوى العاملة يف   من  %70لقد استطاعت األوقاف الرتكية بداية القرن العشرين أن توظف ما نسبته    

 .      607تركيا واليت تُعترب نسبة عالية ابملقياس االقتصادي احلديث

إننا يف احلقيقة أمام صمام أمان اجتماعي واقتصادي أبدعته احلضار  االسالمية وطورته التجربة احلية 

للشعوب املسلمة اليت ارتقت ابلنشاط االقتصادي من دائر  النفعية الضيقة إىل دائر  النفع املشرتك وعندما 

 يكون قد حقق التنمية املستدامة.         يستكمل العراق منظومته التعليمية والصحية واالقتصادية واالجتماعية

                             
 
 
 

                                                             

  607-  عبدهللا،  حممد بن عبد العزيز :  الوقف يف الفكر االسالمي ، ج 7 ، ص 69 
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 اخلامتة

يف هناية هذا البحث أمحد هللا تبارك وتعاىل على ما أمدِن به من العون والتيسري يف إجنازه وحرصت أشد احلرص 

 لفصولالرتتيب والتنسيق بني احسن أن يكون البحث وافياً وشاماًل لكل ما له عالقة ابملوضوع كما حرصت على 

 ليكون أقرب إىل الوضوح ومتام الفائد  وقد توصلت إىل النتائج التالية: باحثوامل

 النتائج املتعلقة هبدف معرفة حكم الوقف يف الفقه االسالمي هي:

من  اتفق الفقهاء عند تعريفهم للوقف على أنه حبس األصل والتصدق ابملنفعة وأن ملكية املوقوف خترج – 7

ُملك الواقف إىل ُملك هللا تعاىل مما يدل على بقاء املوقوف وعدم انتقاله كبقية األشياء اليت تنتقل بشىت أسباب 

لكية .
ُ
 امل

إن ما ذهب إليه اجلمهور من صحة الوقف وجوازه ولزومه شرعًا هو الصحيح الراجح وذلك لقو  أدلتهم  – 0

وف عليهم وللواقف على حد سواء ، وأن ال يكون القصد من فضاًل عن حتقق املصلحة يف ذلك للوقف واملوق

 الوقف ُمالفاً للشرع سواء من حيث اإلضرار أو اإليثار أو اجلهة املوقوف عليها.

 النتائج املتعلقة هبدف معرفة ضوابط االستثمار يف الوقف السين يف العراق وجماالته هي:

ب التقليدية املوروثة وتشمل صيغة االستبدال ، وصيغة إجار  استثمار أموال األوقاف يتم وفق الطرق واألسالي –0

أعيان الوقف وعقد املزارعة ، عقد املساقا  ، عقد املساطحة ، وعقد التزام البساتني ، وهذه األساليب والصيغ يف 

 استثمار األوقاف مقيد  بنظم وشروط قانونية تضمن تنمية األوقاف وذلك لتحقيق اجلدوى االقتصادية .
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الضوابط الشرعية الواجب توفرها يف عملية استثمار األوقاف ميكن إمجاهلا يف ضرور  أن تكون أساليب  –0

االستثمار شرعية وحتقيق النفع األكرب للجهات املوقوف عليهاواحملافظة على األمالك الوقفية وحتقيق االلتزام 

 بشروط الواقفني .

 

 ات يف طرق االستثمار يف الوقف السين هي:النتائج املتعلقة هبدف النظر إىل ااخلل والثغر 

أهم األسباب اليت أدت إىل احنطاط موارد األوقاف وتوقف العمل فيها عن السري يف طريق التقدم وعرضها  –5 

 لكثري من االنتقاد والشكاوي هو سوء االدار  وفقدان سلطة احلزم والرقابة من اجلهات الرئيسية. 

وئة لكل إصالح وغري املستشعر  ألمهية الوقف ودوره التنموي االقتصادي وجود العناصر اجلامد  املنا -6

 واالجتماعي 

 غياب التصورات املستقبلية وعدم وجود خطط فعالة من شأهنا النهوض ابألوقافورفع كفاءهتا. -1

وتدهوره النظام الداخلي ملؤسسة األوقاف الذي يُعترب من أهم العوامل اليت أدت إىل تراجع قطاع الوقف   -8

 على مدى العقود املنصرمة.

 النتائج املتعلقة هبدف النظر إىل جتربة جوهور، ماليزاي يف الوقف واالستفاد  منها هي:

التجربة الوقفية املاليزية تشهد حتسنًا ورُقيًا يف األداء والفعَّالية وللقائمني على الوقف دور ابرز يف تطوير  – 9

 العمل الوقفي يف ماليزاي ..
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برانمج ساهم وقف جوهور أو الوقف اجلماعي عبار  عن جتميع أموال نقدية من عدد كبري من األشخاص  – 72

عن طريق التربع أو األسهم الستثمار هذه األموال مث انفاقها أو انفاق ريعها وغلتها على مصلحة عامة حتقق 

 يت تعود على اجملموع .النفع ألفراد اجملتمع هبدف إحياء سنة الوقف وحتقيق األهداف ااخريية ال

جمموعة جوهور كوربوريشن مُتثل تطبيق ومنوذج ألول مر  يف ماليزاي، أموال وقف بشكل حصص شركة اُدير  – 77

بواسطة كيان ُمنشأ )وقف النور( وتُعترب خري تطبيق عملي لوقف الشركات واملؤسسات من حيث هي شخصية 

 حقيقية طبيعية اعتبارية .

ر كوربوريشن حققت نتائج حممود  تفيد اجملتمع عن طريق سد بعض احتياجاته يف جماالت املبادر  جلوهو  – 70

 ُمتلفة، واسُتعملت كنموذج لشركات خاصة أخرى بنشاط وفعَّالية كاسرتاتيجية  ملستقبل تنمية الوقف يف ماليزاي.

دراسة ومُيكن االستفاد  من طرق تعترب التجربة املاليزية يف استثمار الوقف جتربة رائد  وجدير  ابلنظر وال  -70

 وأساليب استثمار الوقف النقدي وعلى نطاق واسع.

 

 التوصيات

 وإذا كان ال بد من توصيات فإن الباحثة ترى :

إصالح النظام الداخلي بشكل جذري وتقدمي العناصر الكفوء  والقادر  على إدار  هذه املؤسسة العريقة  -7

 اليت من شأهنا أن تسيء إىل األوقاف وعملها.أبمانة ونزاهة وإبعاد كل العناصر 
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إعاد  النظر يف واقع األوقاف الزراعية وما آلت إليه والعمل على حل املشاكل مع قاطين هذه األراضي وعدم  -0

ترك األمور اخالفات قبلية وعشائرية واستصدار القوانني الصارمة حبق مجيع املخالفات والتجاوزات على أمالك 

 األوقاف.

عاد  النظر يف قانون اإلجار  الطويلة ألن تكبيل األوقاف بعقود إجار  طويلة يذهب منافعها ويؤدي إىل إ -0

 طمع املستأجرين فيها.

عملية االستبدال جيب أن تتم وفق ما قرره الفقهاء وحسب الضوابط املنصوص عليها وليس ابلبيع النقدي  -0

 فهذا يُذهب أموال الوقف بدون وجه حق.

استصدار القوانني والتشريعات  للحفاظ على أمالك األوقاف وصيانتها من عبث العابثني والعمل  ضرور  -5

 على اسرتجاع األوقاف اليت بيعت أو صودرت وفق قرارات جائر  واحلد من جتاوز املتنفذين وتسلطهم.

طرق وأساليب استثمار اقرتح على مؤسسة الوقف يف العراق أن تقوم بزاير  إىل ماليزاي لغرض االطالع على  -6

 األوقاف واالستفاد  منها فهي جدير  ابلنظر والدراسة عسى أن تكون ابدر  إصالح حقيقية لألوقاف يف العراق.

 

          

 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني
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 .7ط دار الكتب العلمية، بريوت، ،منح اجلليل شرح خمتصر خليل حممد بن امحد: عليش،

 
 ، وزار  الشؤون الدينية املغربيةالوقف يف الفكر االسالميبن عبد هللا، حممد بن عبد العزيز: 

 
 .7ط دار الكتب العلمية، بريوت، ،على شرح املنهج حاشية اجلملسليمان بن عمر:  العجيلي،

 
 م.7908،بغداد، مطبعة املعارف، الدليل الصالح األوقافحممد أمحد:  العمر،

 
 ه.7079 ،7ط املطبعة ااخريية، دم، ،فتح الباري شرح صحيح البخاري :أمحد بن حجر العسقالِن،

 
 ه.  7008 مطبعة السعاد ، القاهر ، ،االستيعاب يف أمساء األصحاب بن عبد الرب،ابو عمر يوسف:

 
 مصر دار النهضة. ،االصابة يف متييز الصحابةأمحد بن حجر:  العسقالِن،

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 
 

 
 م.7909، مطبعة التجار   والطباعة احملدود ، : أتريخ العراق بني احتاللنيالعزاوي احملامي، عباس

 
 .7ط الكتب العلمية،دار  بريوت، ، اهلداية شرح البداية بدر الدين حممود: العيين،

 
 م.7912 ،0دار الكتاب العريب، ط بريوت، ،اللباب يف شرح الكتاب عبد الغين: العثيمي احلنفي،

 
 ، دار املنهاج.البيان يف مذهب اإلمام الشافعيابو احلسني حي ى:  العمراِن،

 
 م.7998، 7للكويت، ط، األمانة العامة األحكام الفقهية واألسس احملاسبية للوقفأبو غد ، عبد الستار: 

 
 .املصباح املنري يف غريب الشرح الكبريالفيومي: 

 
 م.7960 مطبعة العاِن، بغداد، ،اتج الرتاجم يف طبقات احلنفية :ابو العدل زين الدين قطلوبغا،

 
 م.0226، 0، سورية، دار الفكر،طالوقف االسالمي،تطوره ادارته تنميته :قحف، منذر

  
 م.7990 ،7ط الكتب العلمية، بريوت، دار  ،الكايف يف فقه اإلمام أمحد ابو حممد:موفق الدين  ابن قدامة،

 
 م.7982 ،0ط الرايض، مكتبة الرايض احلديثة، ،الكايف يف فقه أهل املدينةابو عمر: القرطيب،

 
 م.7909 مطبعة دار الكتب املصرية، ،اجلامع ألحكام القرآن :أيب عبد هللا حممد القرطيب،

 
 القاهر ، مطبعة وهبة. ،فقه الزكاةيوسف:  القرضاوي،

 
 .7ط عمان، مكتبة الرسالة احلديثة، ،يف مذاهب العلماء حلية العلماء القفال، سيف الدين ابو بكر:

 
 م.7999 ،7ط دار الغرب االسالمي، بريوت، ،النوادر والزايدات ابو عبد هللا حممد: القريواِن،
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  ه.7008مطبعة املنار،  مصر، ،املغين مع الشرح الكبري موفق الدين ابو حممد: ابن قدامة،

 
 م.0227،   7، بريوت، دار الكتب العلمية، طالذخرية يف فروع املالكيةالقرايف، امحد بن ادريس: 

 
 ، بريوت، عامل الكتب.الفروقالقرايف، امحد بن ادريس: 

 
 ه.7050السعاد ،  مصر، مطبعة  ،البداية والنهاية :ابو الفداء امساعيل بن كثري،

 
 م.7906، تونس، مطبعة النهضة،   القوانني الفقهيةالكليب، حممد بن جزي: 

 
 م.7982، 7، بريوت، مكتبة اآلابء اليسوعيني، طأتريخ القضاةالكندي، أيب حممد يوسف: 

 
 م.7917،   7مطبعة اإلمام، ط ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع :عالء الدين ابو بكر الكاساِن، 
 

 م.0227، بغداد، دار الشؤون الثقافية، أحكام الوقف يف الشريعة االسالميةالكبيسي، حممد: 
 

 ، دار الكتب املصرية.احلاوي الكبري شرح خمتصر املزيناملاوردي، علي بن حممد: 
 

 م.7991، 7، بريوت، دار الكتب العلمية، ط: املبدع شرح املقنعابن مفلح، أبو اسحق برهان الدين
 

 م.0227، 7ملرتضى، أمحد بن حي ى: البحر الزخار، بريوت، دار الكتب العلمية، طابن ا
 

 م.0229، 0، دمشق، دار املكتيب، طاألوقاف فقها  واقتصادا  املصري، رفيق: 
 

 م.0227، إربد، دار الكتب، عجالة احملتاج إىل توجيه املنهاجابن امللقن، سراج الدين أبو حفص: 
 

 ه.7072 ،0ط املطبعة األمريية، مصر، ،الفتاوى اهلندية :ومجاعة من علماء اهلندموالان الشيخ  نظام، 
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 .0ط بريوت، املكتب االسالمي، ،روضة الطالبني وعمدة املفتني النووي، ايب زكراي حي ى بن شرف:

 
 م.7909 ،7ط املطبعة املصرية، ،شرح صحيح مسلم :ايب زكراي حي ى بن شرف النووي،

 
 م.0220، 7ط دار الكتب العلمية، بريوت، ،اهلداية شرح فتح القدير: الدينكمال  ابن اهلمام،

 
 ، املكتبة االسالمية.الفتاوى الفقهية الكربىاهليتمي، أمحد بن حجر: 

 
 مطبوع هبامش الفتاوى اهلندية. ،الفتاوى التتارخانية فخر الدين حسن بن منصور: االوزجندي، 
 

 م.7980، الكويت، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب،   واالقتصاداالسالم النجار، عبد اهلادي: 
 

 .رسائل ابن جنيمابن جنيم، زين الدين ابراهيم: 
 

 م.7950، مصر، مطبعة السنة احملمدية، طبقات احلنابلةأيب يعلى، أيب احلسن حممد: 
 
 
 
 

 حبوث يف جمالت
 
 ،70العدد ،70الدور  جملة جممع الفقه االسالمي، ، واحلديثةاستثمار الوقف وطرقه القدمية علي:  القره داغي،

 م.0222
 

،   75العدد ،75الدور  جملة جممع الفقه االسالمي، ،أحكام استثمار املوقوف وغالته علي: القره داغي،
 م.0220
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 م.0220،   75العدد ،75الدور  جملة جممع الفقه االسالمي،  ،استثمار أموال الوقف العياشي: فداد،
 

 م.0225 ،7العدد جملة االسالم يف آسيا، ،استثمار أموال الوقف حممد: الزحيلي،
 

 ،07السنة ،005العدد جملة املستقبل العريب، ،حنو إحياء دور الوقف يف التنمية املستقلة غامن،ابراهيم البيومي،
 م. 7998

 
 ،010العدد جملة املستقبل العريب، ،العريب التكوين التأرخيي لوظيفة الوقف يف اجملتمع ابراهيم البيومي: غامن،
 م.0227،  00السنة

 
،  00السنة ،010العدد جملة املستقبل العريب، مستقبل الوقف يف الوطن العريب، عبد العزيز: الدوري،
 م.0227

 
 م.0222 ،70،العدد 70الدور  جملة جممع الفقه االسالمي، ،الوقف النقدي شوقي أمحد: دنيا،

 
 ، بغداد، جملة كلية اآلداب.السياسة االجتماعية يف العراقالعزاوي، مثال و العبادي، سالم:  

 .وقف النقود واألوراق املاليةالعمار،عبد هللا: 
 

 األسهم والوحدات االستثمارية،جملة جممع الفقه االسالمي.قحف،منذر:  
 

 املال يف مصر. املسؤولية االجتماعية لرأساملغربل، هنال و فؤاد، ايمسني:  
  

 م. 0272، جملة الشريعة والقانون،دورالوقف يف التنمية املستدامةالسبهاِن، عبد اجلبار:  
 

 ، احلقوق الصحية للفرد العراقي بني الواقع ومسؤولية الدولةالراوي،  أمحد عمر:  
 

 بغداد،مركز املستنصرية للدراسات العربية والدولية.
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 ،  حبث منشور على شبكة االنرتنيت.رهاانت التطور وحتدايت الواقع واقع التعليم يف العراق بني
 

 م.0225البنك الدويل: ورقة عمل  
 

 م.0270، 00،جملة أوقاف،العدد دور الوقف يف متويل املشروعات الصغريةزيتوِن،عبد القادر:  
 

 .0، جملة أوقاف، الكويت، عددالوقف يف الدولة العثمانيةحممد األرانؤوط:  
  

،  الكويت، األمانة العامة الوقف النقدي مدخل لتفعيل دور الوقف يف حياتنا املعاصرةشوقي أمحد دنيا:  
 لألوقاف.

 
، جملة جممع الفقه االستثمار يف األسهم والسندات والوحدات يف الصناديق االستثماريةمنذر قحف: 

 . 9االسالمي،  عدد 
 

 . دليل ديوان األوقاف
 
 
 
 
 
 
 

 الندوات واملؤمترات 
 

 م.7996 لندن، ندو  أمهية األوقاف يف عامل اليوم، ،دور الوقف يف التنمية:   عبد العزيز الدوري،
 

 م.0272 بغداد، الندو  الفكرية اليت أقامها بيت احلكمة، ،الوقف  ادارته تنميته جاسم حممد: اجلبوري،
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الندو   ،املختلفة تعزيز التعايش السلمي بني األممدور مؤسسات الوقف االسالمي يف  :خالد سليمان،
 م.0272، بغداد الفكرية اليت أقامها بيت احلكمة،

 
 لندن، يف عامل اليوم، االسالمية  ،ندو  أمهية األوقاف الوقف يف املاضي واحلاضر عبد السالم: العبادي،
 م.7996

 
، ندو  اذج معاصرة لتطبيقاته  يف امريكا الشماليةالوقف االسالمي وأثره يف تنمية اجملتمع، منبرزجني، مجال:  

 حنو دور تنموي للوقف، الكويت، وزار  األوقاف.
 

، منتدى قضااي الوقف وقف النقود واألوراق املالية وأحكامه يف الشريعة االسالميةامليمان، انصر عبدهللا:  
 الفقهية الثاِن.

 
، مؤمتر األوقاف وشروطه مفهومه ومشروعيته وحكمهالوقف حممد سلطان العلماء و حممد حممود أبو ليل: 

 ه . 7000األول، السعودية، 
 

 ،  ندو  حنو دور تنموي للوقف.التجربة الكويتية يف إدارة األوقافالزميع، علي:  
 

وتقومي األداء  منهج وأساليب إدارة أعمال املؤسسات الوقفية، التخطيط والرقابةشحاتة، حسني حسني:  
، دراسة مقدمة إىل دور  إدار  األوقاف وتطبيقاهتا املعاصر ، اجلمهورية االسالمية املوريتانية، تواختاذ القرارا
 م.0220نواكشوط، 

 
 

 قرارات وقوانني
 

 م. 7990بشأن األسواق املالية، 65/7/1قرارجممع الفقه االسالمي 
 

 م. 0220 الوقف،خبصوص استثمار أموال  702/6/75قرار مؤمتر جممع الفقه االسالمي رقم 
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 م. 7905القانون األساسي العراقي،
 

 م. 7906جمموعة البياانت واالعالانت،
 

 م.7909 جمموعة القوانني واألنظمة،
 

 م. 7966 قانون ادار  األوقاف،
 

 م. 7966 قانون املرافعات املدنية،
 

 م.7990 قانون هيئة ادار  واستثمار أموال الوقف،
 

 جملة األحكام العدلية
 

 : األعداد الوقائع العراقية
 م09/1/7901يف  987

 م07/1/7966يف  7090
 م01/70/7961يف  7576
 م02/8/7912يف  7970
 م70/9/7969يف  7111
 م1/70/7912يف  7900
 م08/0/7988يف  0795
 
 

 
 
 
 
 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



 
 

 
 
 

 املقابالت الشخصية
 

م الساعة 5/7/0270الوقف يف مكتبه يوم  مقابلة مع السيد مدير الدائر  القانونية يف هيئة إدار  واستثمار أموال
 العاشر  صباحاً.

 
م  الساعة  0/0/0275مقابلة مع السيد مدير اإلدار  يف جملس الدين االسالمي لوالية جوهور يف مكتبه يوم  

 الواحد   ظهراً.
 

م 5/0/0275مقابلة مع السيد معاون مدير اإلدار   يف جملس الدين االسالمي لوالية جوهور يف مكتبه يوم 
 الساعة  الثانية عشر ظهراً.

 
م  5/5/0275مقابلة مع السيد معاون مدير اإلدار  يف جملس الدين االسالمي لوالية جوهور يف مكتبه يوم 

 الساعة الواحد  ظهراً.
 

يف مقر املؤسسة يوم    JOHOR  CORPORATIONمقابلة مع املدير التنفيذي يف  
 اً.م  الساعة  الثالثة عصر 5/5/0275
 
 

 مواقع الشبكة العنكبوتية
 

http://sunniaFFairs.gov.iq 
 

http://www.qaradanghi.com/portal/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=349:2009-07-08-07-20-33&catid=54:2009-07-08-

07-17-46&Itemid=13 
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http://sunniaffairs.gov.iq/
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waqaf  management  in  Johor 
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 . ملحق اآلايت7

رقم 
 الصفحة

اآلية                        رقم اآلية السور   

َة مُ َبارَكاً َوُهًدى لِّْلَعاَلمِّني 96 آل عمران 0 َع لِّلنَّاسِّ َللَّذِّي بَِّبكَّ  إِّنَّ َأوََّل بَ ْيٍت ُوضِّ

 َوقُِّفوُهْم إن َُّهم مَّسُؤُلونَ  00 الصافات 10

 َوَلْو تَ َرى إْذ ُوقُِّفوا َعَلى َرهبِِّّّمْ  02 االنعام 07

َر َلَعلَُّكْم تُ ْفلُِّحونَ  11 احلج 01 َعُلْوا ااْخَي ْ  واَف ْ

10  َوَمايَ ْفَعُلوْا مِّْن َخرْيٍ فَ َلن يُْكَفُروهُ  775 آل عمران 

 َلن تَ َناُلوا اْلربَِّّ َحىتَّ تُنفُِّقوا ممَِّّا حتِّبُّونَ  90 أل عمران 06

80  أملَْ جَنَْعلِّ األْرَض كَِّفااتً  05 املرسالت 

80  أْحَيآًء َوأْمَوااتً  06 املرسالت 

91 واجلُوع َونَقٍص مَن األموالِّ واألنفسِّ َولََنبُلوَنكم بشيء مَن ااَخوفِّ  755 البقر  
رِّ الصابِّرِّينَ   والثمراتِّ َوَبشِّ
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78 لِّ هللاِّ َوءَاَخُرون َيْضرِّبُوَن يفِّ األْرضِّ يَبتَ ُغوَن مِّن َفض 02 املزمل   

 َوالَتُ َبذِّر تَ ْبذِّيراً  06 االسراء 80

َُبذِّرِّيَن َكانُوا إْخَواَن الشَّياطِّنيِّ  01 االسراء 80
 إنَّ امل

َواّلذِّيَن إذاَ أنَفُقوا ملَْ يثسرُِّفوا َوملَْ يَقتُ ُروا  61 الفرقان 80  

ا ُكلَّ الَبسطِّ فَتقُعَد َوال جَتَعل يََدَك مغلُوَلة إىل ُعُنقَِّك َوال تَبُسطه 09 اإلسراء 80
 َملُوَماً حَمُسوراً 

08  ُهَو أنَشأُكم مَِّن األْرضِّ َواسَتعَمرَُكْم فِّيها  67 هود 

98 ُ َعنِّ الَّذِّيَن َقاتَ ُلوُكْم يفِّ ا 9 املمتحنة  َهاُكُم اَّللَّ َا يَ ن ْ ْم لدِّيِّ َوَأْخَرُجوُكم مِّّن دِّاَيرِّكُ إِّمنَّ
ُكم  َوظَاَهُروا َعَلى إِّْخرَاجِّ

98 َوُم للَشَهاَد ِّ وأَْدىَن أالَّتَ ْراتبُوا  080 البقر    َذلَك أْقَسُط عِّْنَد هللا َوأق ْ

707 ْئَت لََتَخْذَت َعَلْيهِّ أْجرَاً   11 الكهف   َلْو شِّ

010 ْ   707 الصافات  َن اَْلُمْدَحَضنيِّ  َفَساَهَم َفَكاَن مِّ
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. ملحق األحاديث1  

 احلديث رقم الصفحة

لد صاحل اذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية أو علم يُنتفع به أو و  01
 يدعو له

08 

 

   أصله وتصدقت هبا إن شئت حبست

01-08  من يشرتي بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دالء املسلمني 

60  ال يباع أصله وال يوهب  

90  ال حبس عن فرائض هللا 
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صدق عليهاتصدق به على نفسك، نفقة الرجل على نفسه صدقة، أبدأ بنفسك فت 61  

يزهوإن الرسول صلى هللا عليه وسلم هنى عن بيع الثمر حىت  82  

هنى البائع واملبتاع إن الرسول صلى هللا عليه وسلم هنى عن بيع الثمر حىت يبدو صالحها 82  

  أال من ويل يتيماً له مال فليتجر له فيه وال يرتكه حىت أتكله الزكا 80

 املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً  89

    اي عائشة لوال قومك حديث عهدهم 726

 أرض فليزرعها وال يكرها بثلث وال بربع وال بطعام معني من كانت له 701

 اي بين النجار، اثمنوِن حبائطكم هذا 009
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. ملحق األعالم5  

 العلم رقم الصفحة

 ابو بكر حممد بن أمحد السرخسي 00

 شيخ االسالم برهان الدين املريغيناِن 00

 حممد بن حممد بن عرفة 00

بن حممد بن قدامة موفق الدين 00  

 حممد أبو زهر  05

 منذر قحف 05

 أنس بن مالك 06

 أبو طلحة االنصاري  06
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 ايب عبد هللا القرطيب 06

 ايب زكراي حي ى بن شرف النووي 01

 عبد هللا بن عمر 08

90  جابر بن عبد هللا 

 ابو الوليد حممد بن أمحد ابن رشد 09

00  أبو جعفر الطحاوي 

00 ابن حزم الظاهري األندلسي    

80 شريح القاضي    

15 هالل الرأي    

15  اإلمام ااخصاف  

06  اإلمام  الدردير املالكي    

 أبو اسحق الشريازي 10

 اإلمام مالك بن أنس 82

 اإلمام الرازي 80

 الدكتور يوسف القرضاوي 80

08  الدكتور علي حمي الدين القره داغي 

572 األفريقيابن منظور    

577  الشيخ عليش املالكي 
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577  أبو الفرج الزاز 

177  القاضي ابن ابديس 

177  الناصر اللقاِن 

177  العالمة نور الدين علي األجهوري 

 اإلمام البخاري 026

 اإلمام الزهري 026

 امليموِن 026

 اإلمام زُفر 021

 حممد األنصاري 021

 بن عرفة الدسوقي 021

 البليدي 021

 املفيت أبو السعود 021

 الشيخ مصطفى الزرقا 028

 اإلمام األعظم أبو حنيفة النعمان  029

 اإلمام أبو حامد الغزايل 029

000  اإلمام أمحد بن حنبل 
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