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الملخص

هيدف هذا البحث إىل تفعيل دور مؤسسة الوقف يف دعم االقتصاد احلقيقي
وتنميته؛ من خالل بيان كيفية تفعيل دور ٍّ
كل من قطاعي الزراعة والصناعة

الوقفيني بتسليط الضوء عىل أبرز وأهم الصيغ التي من خالهلا تقوم مؤسسة

الوقف بدعم االقتصاد احلقيقي وتنميته ،وبيان كيفية تفعيل دور القطاع اخلدمي

الدول إىل االهتامم باملؤسسات الوقفية؛ لتخفف عنها األعباء امللقاة عىل عاتقها،

كام هيدف البحث إىل تقديم االقرتاحات والتوصيات املالئمة .وقد اعتمد البحث
عىل املنهج االستقرائي والوصفي .وخلص البحث إىل جمموعة من النتائج ،من
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الوقفي يف توفري البنية التحتية والعقول واأليدي العاملة القوية الصحيحة التي
أساسا ومنطل ًقا للتنمية االقتصادية احلقيقية ،وذلك من أجل لفت نظر
تُعترب
ً
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أمهها أنه يمكن تفعيل الوقف يف القطاع الزراعي عن طريق االستثامر املبارش
من قبل إدارة الوقف أو االستثامر غري املبارش من خالل عدد من العقود ،منها:
والس َلم ،واحلكر.
اإلجارة ،واملزارعة ،واملساقاة ،واملغارسة ،وإنشاء الرشاكاتَّ ،
وأنه يمكن تفعيل الوقف يف تنمية القطاع الصناعي من خالل عدد من الصيغ
والعقود ،منها :االستثامر الذايت ،واإلجارة ،واملشاركة املتناقصة املنتهية بالتمليك،
واإلسهام يف رشكات اإلنتاج ،وإنشاء رشكات وقفية إنتاجية ،واملرابحة لآلمر
بالرشاء ،والسلم ،واالستصناع .وأنه يمكن تفعيل الوقف يف القطاع اخلدمي
من خالل ثالث صيغ ،هي :الوقف اخلدمي االستغاليل ،والوقف اخلدمي
االستثامري ،والوقف اخلدمي االستغاليل االستثامري .ويويص البحث بعدد
من التوصيات واملقرتحات التي تساعد عىل دعم االقتصاد احلقيقي وتنميته من
خالل مؤسسة الوقف.
الكلمات المفتاحية :الوقف ،مؤسسة الوقف ،االقتصاد احلقيقي ،قطاعات
االقتصاد.
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Abstract
The research aims to highlight the role of the endowment establishments in
supporting and developing the real economy. It is done by clarifying the role

of the agricultural and industrial sections of the endowment, by highlighting
the most prominent and most important modes through which the endowment
establishments support and develop the real economy, and by explaining how

to activate the service section of endowment for providing the infrastructure
as well as the active and strong intellectuals to ignite the real economic
development; so that it may attract the attention of countries to take care of

endowment establishments and relieve them from the burdens placed over
them, the research also aims at providing the appropriate suggestions and

recommendations. The research adopted the inductive and descriptive methods

and reached to number of conclusions, the most important among them are
it is possible to activate the endowment in the agricultural sector through

direct investment by the endowment administration or indirect investment
through a number of contracts, including: Ija̅rah, Muza̅ra’ah, Musa̅qa̅h,

Mugha̅rasah, Sharika̅t, Salam, and Hikr. The endowment can be activated
in the development of the industrial sector through a number of modes and
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contracts, including: self-investment, leasing, diminishing partnership ending

in transfer ownership, contributing to production companies, establishing
productive endowment companies, murabaha for the purchase orderer, Salam,

and Istisna’. The endowment can be activated in the service sector through
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three forms: the exploitative service endowment, the investment service
endowment, and the exploitative investment service endowment. The research
recommends a number of recommendations and proposals that help support
and develop the real economy through the Endowment Establishment.
Key Words: Endowment, Endowment Establishment, Real Economy, Sectors
of Economy.
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المقدمة

احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده (صىل اهلل عليه وسلم) ،
وبعد:
فإن الوقف مؤسسة ضاربة يف القدم ،فالناظر يف تاريخ الوقف جيد أنه كان معرو ًفا
عند األمم السابقة قبل ظهور اإلسالم وبعده ،وإن كان بمسميات أخرى غري
الوقف واحلبس املعروفني عند فقهاء املسلمني ،ولكن الوقف نام وازدهر حتت
مظلة األمة اإلسالمية؛ ألنه يمثل الصدقة اجلارية التي حث عليها النبي (صىل
اهلل عليه وسلم) ،حتى أصبح الوقف مصدر اعتزاز لألمة اإلسالمية يف العرص
احلارض؛ فقد حققت مؤسسة الوقف -عىل مدى القرون املاضية -قفزة ونقلة
نوعية لالقتصاد اإلسالمي؛ حتى استحق الوقف -بجدارة -أن يكون ركيزة
أساسية من ركائز االقتصاد اإلسالمي؛ فهو يتميز بالثبات واالستمرار.
والناظر يف تاريخ الوقف اإلسالمي منذ بداية نشأته يف صدر اإلسالم حتى اآلن
دروا ً
وأثرا ملحو ًظا يف عملية التطور والنمو االقتصادي؛ حيث
جيد أن له ً
فعاال ً
مل يقترص املسلمون عىل الوقف عىل املسجد فقط؛ فقد تنوعت أوقافهم فلم ترتك
ً
جماال من جماالت النشاط االقتصادي إال ودخلت فيه ،والفضل يف ذلك يرجع إىل
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حرص الفقهاء -عىل مر العصور -عىل تطوير مؤسسة الوقف.
ويف هذا اإلطار ال يزال القائمون عىل أمر الوقف يسعون إىل ربطه بكل ما هو
جديد يف عامل االقتصاد -بعد التأكد من موافقته لنصوص الرشيعة وقواعدها
وعدم خمالفته هلا -من أجل االنفتاح عىل صيغ أكثر نف ًعا وأضمن استمرارية
للصدقة اجلارية؛ ومن َث َّم زيادة أعداد الواقفني؛ حتى أصبح الوقف -اآلن -يمثل
ناجحا يف شتى جماالت االستثامر،
مهام يف االقتصاد احلقيقي ،وأسلو ًبا
ً
عنرصا ًّ
ً
أيضا.
سواء االستثامر الذايت بجميع صوره أو الرشاكة االستثامرية بجميع صورها ً
ويف إطار بيان وإيضاح الدور الذي تقوم به مؤسسة الوقف يف دعم االقتصاد
عيل ببحث عن «تفعيل الوقف يف
احلقيقي وتنميته ،رأيت أن ُأسهم بام م ّن اهلل ّ
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قطاعات االقتصاد احلقيقي».

مشكلة البحث:

تربز مشكلة البحث يف أن املؤسسات الوقفية حجمها كبري جدًّ ا وأهنا تنترش يف
معظم دول العامل وتستحوذ عىل كم هائل من أدوات اإلنتاج ،وأن اقتصاد الدول
يقاس بام متتلكه من اقتصاد حقيقي قائم عىل اإلنتاج ال عىل االقتصاد املايل الذي
يتسم بكثرة االضطرابات؛ فكيف يمكن تفعيل دور هذه املؤسسات يف تنمية
االقتصاد احلقيقي للدول؛ بحيث تكون ركيزة أساسية من ركائز االقتصاد
احلقيقي الذي ينحو نحو االكتفاء الذايت من السلع واخلدمات؟

أسئلة البحث:

جييب البحث عن ٍ
عدد من األسئلة ،من أمهها:
 - 1ما املراد باالقتصاد احلقيقي؟ وما الفرق بينه وبني االقتصاد املايل؟
 - 2كيف يمكن تفعيل دور مؤسسة الوقف يف تنمية القطاع الزراعي؟
 - 3كيف يمكن تفعيل دور مؤسسة الوقف يف تنمية القطاع الصناعي؟
دورا يف تنمية االقتصاد احلقيقي؟
 - 4هل يمكن أن يؤدي القطاع اخلدمي الوقفي ً

أهمية البحث:

هذا املوضوع -اآلن -من أهم ما يلزم بحثه من مباحث الوقف ،إن مل يكن هو
وأجدرها به؛ وذلك لألمور اآلتية:
مهها
َ
أ َّ
 - 1كرب حجم املؤسسات الوقفية ،وانتشارها يف معظم دول العامل ،واستحواذها
عىل حجم هائل من املوارد املالية.
 - 2تنامي دور الوقف ،وتزايد نشاطاته يف الوقت املعارص.
 - 3تزايد االهتامم باملؤسسات الوقفية ما أدى إىل تعظيم عوائدها عىل االقتصاد
احلقيقي.
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 - 4اإلمكانية الكبرية التي يمكن أن تؤدهيا مؤسسة الوقف يف دعم االقتصاد
احلقيقي وتنميته.
 - 5املكانة املرموقة التي حيظى هبا الوقف لدى الباحثني االقتصاديني.

أهداف البحث:

هيدف البحث بشكل رئييس إىل حتقيق مجلة من األهداف ،من أمهها:
 - 1بيان وسائل تفعيل دور مؤسسة الوقف يف دعم االقتصاد احلقيقي وتنميته.
 - 2لفت نظر الدول إىل االهتامم باملؤسسات الوقفية؛ لتخفف عنها األعباء امللقاة
عىل عاتقها.
 3تقديم االقرتاحات والتوصيات املالئمة؛ من أجل تعظيم دور مؤسسة الوقفيف تنمية االقتصاد احلقيقي.

أسباب اختيار الموضوع:

تتلخص أسباب اختيار املوضوع يف النقاط اآلتية:
 - 1بيان الدور الكبري واملستمر الذي تقوم به مؤسسة الوقف يف تنمية االقتصاد
احلقيقي.
وخصوصا املوضوعات
 - 2الرغبة الذاتية يف بحث ودراسة موضوعات الوقف،
ً
ذات األثر الكبري يف الواقع.
 - 3أمهية املوضوع وعظيم الفائدة العلمية املرتتبة عىل بحثه؛ لتعلقه باالقتصاد
اإلسالمي ،وباألخص االقتصاد احلقيقي منه.

الجهود والدراسات السابقة في الموضوع:
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مل يؤ َّلف -حسب اطالعي -بحث مستقل عن تفعيل الوقف يف قطاعات االقتصاد
احلقيقي ،ولكن كثرت البحوث والدراسات التي عرضت لدور مؤسسة الوقف
يف تنمية االقتصاد عمو ًما؛ فقد اهتمت بدارسته الكثري من اهليئات واجلهات
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الرسمية؛ ومن َث َّم تم تقديم العديد من األبحاث املتعلقة بموضوع دور مؤسسة
الوقف يف تنمية االقتصاد عمو ًما ،ومن أشهرها وأمهها:
 - 1أثر الوقف يف التنمية االقتصادية ،د .عبد اللطيف بن عبداهلل العبداللطيف،
بحث مطبوع ضمن أعامل مؤمتر األوقاف األول -جامعة أم القرى1422 ،هـ،
املجلد السادس (أثر الوقف يف تنمية املجتمع) ،ويقع يف ( )45مخس وأربعني
صفحة .وانتهى البحث إىل أن الوقف أسهم يف زيادة اإلنتاج بمختلف أنواعه،
سواء الزراعي أو الصناعي أو التجاري ،وأ ّثر يف جمال التشغيل والقضاء عىل
البطالة وعالج مشكلة التوزيع للثروات والدخول بني أفراد املجتمعات اإلسالمية
 - 2الوقف والتنمية االقتصادية ،د .عبد اهلل بن سليامن بن عبد العزيز الباحوث،
بحث مطبوع ضمن أعامل مؤمتر األوقاف األول ،املجلد السادس1422 ،هـ ،ويقع
يف ( )38ثامن وثالثني صفحة .وتوصل الباحث إىل أن الوقف آلية متويل مستقرة
ومستمرة ومتجددة ،يمكن أن تضطلع بمهمة حل كثري من مشاكل املسلمني
االقتصادية متى ما أعيد هلا دورها ومكانتها وأمهيتها لدى أفراد األمة اإلسالمية.
 - 3أثر الوقف يف التنمية االقتصادية ،د .حممود بن إبراهيم اخلطيب ،بحث
مطبوع ضمن أعامل مؤمتر األوقاف األول1422 ،هـ ،املجلد السادس ،ويقع
أثرا
يف ( )27سبع وعرشين صفحة .وخلص إىل أن إلحياء الوقف واالعتناء به ً
واضحا عىل تنمية املجتمع ،وبخاصة النواحي االقتصادية ،فهو يؤثر عىل رفع
ً
مستوى االستهالك العام؛ وبالتايل زيادة االستثامر واإلنتاج؛ مما يؤدي إىل زيادة
التوظيف واحلد من البطالة ورفع مستوى الرفاه العام ،واحلد من آثار التضخم،
كام يساهم يف االئتامن املرصيف.
 - 4أثر الوقف يف التنمية االقتصادية واالجتامعية ..مع دراسة تطبيقية للوقف
يف اليمن ،رسالة ماجستري خمطوطة ،أعدها عبد العزيز علون سعيد عبده ،بكلية
الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة أم القرى1417 ،هـ1997 /م ،وتقع يف
( )303ثالثامئة وثالث صفحات .وخلصت الدراسة إىل أن نظام الوقف من
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األنظمة التي سامهت يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتامعية ،سواء يف جانب
الضامن االجتامعي ،والتعليم والدعوة أو يف جانب الصحة ،وكذا يف إقامة
مرشوعات البنية األساسية واإلنتاج بمحتلف أنواعه ،وكذا حماربة البطالة،
واملسامهة يف توزيع الدخل والثروة ،باإلضافة إىل مسامهته يف جانب االستثامر
واالستهالك ،وكذا مسامهته يف اجلانب املايل.
ونظرا ألن هذه الدراسات قد تناولت موضوع أثر الوقف يف إطار التنمية
ً
االقتصادية عمو ًما ومل ختتص بتناوله يف إطار االقتصاد احلقيقي ،فقد تناولت
موضوعنا من بعض جوانبه وأمهلت جوانبه األخرى ،كام يبدو من عناوين بعضها
وحجمه ،ومن فصول ومباحث البعض اآلخر؛ فأحببت أن أتناول ما يتعلق
بتفعيل دور مؤسسة الوقف يف تنمية االقتصاد احلقيقي يف بحث واحد شامل.
وما يميز دراستنا هذه عن الدراسات السابقة أهنا ختتص بتفعيل الوقف يف قطاعات
االقتصاد احلقيقي من خالل طرح عدد من الصيغ واألساليب االستثامرية التي
إذا ما تم تفعليها يف الوقف فسيكون لذلك أثر بالع يف تنمية االقتصاد احلقيقي
ودعمه.
وال يفوتني -يف هذا الصدد -اإلشارة إىل أنني قد أفدت من تلك الدراسات
السابقة؛ فاقتبست منها وعزوت إليها ،معرت ًفا بالفضل -يف ذلك -ألهله.

فرضية البحث:
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تأسيسا عىل مشكلة البحث فإنه يسعى إىل حتقيق الفرضيات اآلتية:
ً
 - 1أن املؤسسات الوقفية حجمها كبري جدًّ ا ،وأهنا تنترش يف معظم دول العامل،
وخصوصا األرايض الزراعية.
وتستحوذ عىل كم هائل من أدوات اإلنتاج،
ً
 - 2أن مؤسسة الوقف يمكن أن تقوم بدور كبري يف دعم االقتصاد احلقيقي
وتنميته من خالل تنمية القطاع الزراعي والقطاع الصناعي.
أساسا
 - 3أن القطاع اخلدمي الوقفي يساعد عىل توفري البنية التحتية التي تعترب
ً
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ومنطل ًقا للتنمية االقتصادية احلقيقية.

منهج البحث:

ٍ
ٍ
واحد من مناهج البحث ،بل
منهج
نظرا لطبيعة البحث اخلاصة فلم أقترص عىل
ً
اعتمدت منهجني ،مها:
 - 1املنهج االستقرائي :فمن خالله نقوم باستقراء الصيغ واألساليب الرشعية
واختيار ما يصلح منها لتفعيل الوقف يف قطاعات االقتصاد احلقيقي ،بام يعمل
عىل تنمية االقتصاد احلقيقي ودعمه.
 - 2املنهج الوصفي :ونعتمد من خالله يف وصف القطاعات التي يمكن تفعيل
الوقف فيها من أجل تنمية االقتصاد احلقيقي.

حدود البحث:

مقترصا عىل بيان دور ٍّ
كل من قطاعي اإلنتاج الوقفيني
هذا البحث سوف يكون
ً
(الزراعي والصناعي) ،والقطاع اخلدمي الوقفي يف تنمية ودعم االقتصاد احلقيقي
للدول.

هيكلة البحث:

من أجل اإلجابة عن مشكلة البحث وحتقيق أهدافه جعلته يف متهيد وثالثة مباحث
وخامتة:
التمهيد :التعريف بمصطلحات البحث.
املبحث األول :تفعيل الوقف يف القطاع الزراعي :ويضم ثالثة مطالب:
املطلب األول :بعض إحصائيات القطاع الزراعي الوقفي.
املطلب الثاين :وسائل االستثامر يف القطاع الزراعي الوقفي.
املطلب الثالث :أهم آثار تفعيل الوقف يف القطاع الزراعي.
املبحث الثاين :تفعيل الوقف يف القطاع الصناعي :وفيه مخسة مطالب:
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املطلب األول :إسهام الوقف يف القطاع الصناعي يف املايض.
املطلب الثاين :وسائل تفعيل الوقف يف القطاع الصناعي.
املطلب الثالث :رشوط جيب مراعاهتا يف وسائل تفعيل الوقف يف القطاع الصناعي.
املطلب الرابع :نامذج وجتارب تنموية معارصة ملؤسسة الوقف يف القطاع الصناعي.
املطلب اخلامس :أهم آثار تفعيل الوقف يف القطاع الصناعي.
املبحث الثالث :تفعيل الوقف يف القطاع اخلدمي :ويشتمل عىل ثالثة مطالب:
املطلب األول :الوقف عىل مرشوعات البنية التحتية.
املطلب الثاين :الوقف يف التعليم.
املطلب الثالث :الوقف عىل الصحة.
اخلامتة :وتشتمل عىل أهم النتائج التي توصل إليها البحث ،وبعض التوصيات
واملقرتحات حول املوضوع.
خالصا ،وأن ينفع به؛ إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء،
واهلل أسأل أن جيعله لوجهه
ً
وهو حسبنا ونعم الوكيل ،وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم،
واحلمد هلل رب العاملني.

التمهيد :التعريف بمصطلحات البحث
 - 1تعريف الوقف:

االنتفاع به أو
بداية نقول :إن الفقهاء اتفقوا عىل أن الوقف هو حبس مال يمكن
ُ
ٍ
التصدُّ ق بمنفعته
لوجه من وجوه اخلري( ،)1ولكنهم اختلفوا يف مسألتني ،مها :من
يملك عني املال بعد الوقف؟ وهل الوقف الزم ال يمكن للواقف الرجوع عنه؟
أم أنه جائز الرجوع عنه؟
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( )1انظر يف تعريف الوقف :ابن اهلامم؛ كامل الدين حممد بن عبدالواحد السيوايس ،فتح القدير( ،بريوت :دار الفكر ،ط ،204 203- /6 ،)2والرصاع؛
حممد بن قاسم األنصاري ،رشح حدود ابن عرفة( ،تونس :املكتبة العلمية ،ط1350 ،1هـ) ،ص ،411واألنصاري؛ أبو حييى زكريا :أسنى املطالب يف
أيضا ،رشح البهجة الوردية( ،القاهرة :املطبعة امليمنية)،
رشح روض الطالب( ،القاهرة :دار الكتاب اإلسالمي ،د .ط ،د .ت) ،457 /2 ،واألنصاري ً
 ،365 /3والرشبيني؛ شمس الدين حممد بن أمحد :مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1هـ/
1994م) ،ج ،522 /واملرداوي؛ عالء الدين :اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل( ،بريوت :دار إحياء الرتاث
العريب ،د .ط ،د .ت) ،3 /7 ،البهويت؛ منصور بن يونس :رشح منتهى اإلرادات( ،بريوت :عامل الكتب ،ط1414 ،1هـ1993 /م).397 /2 ،
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والراجح أن الوقف إذا وقع عىل ٍ
ٍ
صحيح ،فإنه ُيزيل ملكية الواقف عام
نحو تا ٍّم
وقفه ،وأن هذه امللكية تنتقل إىل ملك اهلل تعاىل ،وأن منفعة الوقف متلكها اجلهة
املوقوف عليها(.)2
وبناء عىل هذا الرتجيح نقول :إنه ال يصح الرجوع يف الوقف بعد اإلقدام عليه؛
ألن الوقف إزالة ملك عىل وجه القربة ،مثله مثل العتق الذي يزول به املعتَق عن
ملك معتِقه؛ قال الشوكاين« :الوقف من القربات التي ال جيوز نقضها بعد فعلها
ال للواقف وال لغريه»(.)3

 - 2تعريف االقتصاد الحقيقي:

يرتكب مصطلح االقتصاد احلقيقي من مصطلحني ،مها :االقتصاد واحلقيقي.
نعرف ابتدا ًء بكل مصطلح منهام يف اللغة
نعرف باالقتصاد احلقيقي ِّ
ولكي ِّ
نعرف باالقتصاد احلقيقي.
واالصطالح بيشء من اإلمجال ،ثم ِّ

أ -تعريف االقتصاد:
قديام االقتصاد بمعنى خمتلف عن املعنى املراد به اآلن عند
استعمل الفقهاء ً
االقتصاديني؛ فقد عرفه العز بن عبد السالم بأنه «رتبة بني رتبتني ومنزلة بني
منزلتني ،واملنازل ثالثة :التقصري يف جلب املصالح ،واإلرساف يف جلبها،
واالقتصاد بينهام»(.)4
ولذلك ذهب بعض املعارصين ممن تكلموا يف االقتصاد اإلسالمي إىل تعريف
االقتصاد بأنه «دراسة سلوك اإلنسان يف إدارة املوارد النادرة وتنميتها إلشباع
حاجاته»(.)5

وعرف «قاموس املصطلحات االقتصادية يف احلضارة اإلسالمية» االقتصاد بأنه
ّ

( )2للمزيد حول ملكية الوقف انظر بحثي :الذمة املالية للوقف( ،الكويت :األمانة العامة لألوقاف ،بحث منشور ضمن أعامل منتدى قضايا الوقف
الفقهية السابع ،ط1436 ،1هـ2005 /م) ،ص.178 177-
( )3الشوكاين؛ حممد بن عيل ،نيل األوطار رشح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار( ،القاهرة :دار احلديث ،ط1417 ،4هـ1997 /م).30 /6 ،
( )4السلمي؛ عز الدين بن عبدالسالم :قواعد األحكام يف مصالح األنام( ،القاهرة :مكتبة أم القرى للطباعة والنرش ،د .ط ،د .ت).205 /2 ،
( )()5املرصي؛ رفيق يونس ،أصول االقتصاد اإلسالمي( ،دمشق :دار القلم ،ط1431 ،1هـ2010 /م) ،ص.14
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ادخارا وتنمية وتوزي ًعا،
«علم تدبري الثروات واألموال؛ الفردية واالجتامعية،
ً
عىل نحو االستقامة والتوازن ،الذي يتوسط بني اإلرساف والتقتري ،وبني املغاالة
والتقصري ،وبني اإلفراط والتفريط»(.)6
ويعرف عند االقتصاديني بأنه «تفاعل املنتجني والقوى العاملة واملستهلكني
واألنشطة ذات العالقة باستغالل املوارد املتاحة إلنتاج وتوزيع السلع واخلدمات
يف منطقة جغرافية معينة»(.)7

ب -تعريف الحقيقي:

ٍ
مل أقف -بعد طول ٍ
تعريف ملصطلح احلقيقي عند االقتصاديني ،وأظن
بحث -عىل
أن عدم تعريفهم هبذا املصطلح يرجع إىل وضوحه وعدم اللبس يف معناه ،وأنه مل
ُيستخدَ م كمصطلح مستقل وإنام استُخدم وص ًفا.
وحتى ال نرتك هذا املصطلح بدون تعريف نقول :إن كلمة احلقيقي نسبة إىل
احلقيقة ،وأقرب التعريفات إىل املراد باحلقيقي يف بحثنا ما جاء يف «القاموس
الفقهي لغ ًة
واصطالحا» بأن احلقيقة «اليشء الثابت قط ًعا ويقينًا»(.)8
ً
وصف ِّ
لكل ما يثبت يف
ويمكن أن نعرف بمصطلح احلقيقي فنقول :احلقيقي هو
ٌ
الواقع عىل سبيل القطع واليقني.

ج -تعريف االقتصاد الحقيقي:

()6عامرة؛ حممد :قاموس املصطلحات االقتصادية يف احلضارة اإلسالمية( ،القاهرة :دار الرشوق ،ط1413 ،1هـ1993 /م) ،ص.59
( )7انظر :األمانة العامة لألوقاف -الكويت :قاموس مصطلحات الوقف( ،ط1436 ،1هـ2015 /م).205 /1 ،
واصطالحا( ،دمشق :دار الفكر ،ط1408 ،2هـ1988 /م) ،ص.94
( )8أبو حبيب؛ سعدي :القاموس الفقهي لغ ًة
ً
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من خالل التعريف ٍّ
نعرف االقتصاد
بكل من االقتصاد واحلقيقي نستطيع أن ِّ
احلقيقي بأنه:
َ
َ
األمثل املرشوع إلنتاج وتوزيع السلع
االستغالل
«استغالل املوارد املتاحة
واخلدمات».
يوضح ما ُأ ْمجِل فيه ،فنقول:
ونظرا ألن هذا التعريف خمترص ،فإنه حيتاج إىل رشح ِّ
ً
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قولنا« :استغالل» أي طلب احلصول عىل الغلة من خالل القيام باألعامل الالزمة
لذلك.
قولنا« :املوارد املتاحة» أي املصادر املتوفرة ،وهي قسامن :مادية وتتمثل يف األيدي
العاملة واألرايض والعقارات واألموال واآلالت واملعدات واخلامات ،ومعنوية
وتتمثل يف اإلدارة والطرق واألساليب واملعلومات واألفكار.
قولنا« :االستغالل األمثل» أي بذل أقىص درجة ممكنة من األعامل الالزمة
للحصول عىل الغلة؛ بحيث حيقق كل عنرص من املوارد املتاحة االستفادة الكاملة
من استخدامه.
قولنا« :املرشوع» أي اجلائز رش ًعا ،وهو ما يتطابق مع أحكام ومبادئ الرشيعة
اإلسالمية.
قولنا« :إلنتاج» أي من أجل إجياد.
قولنا« :وتوزيع» التوزيع هو النقل إىل املستهلك من خالل طرق خمتلفة تتالءم مع
اليشء املوزع.
قولنا« :السلع» أي أشياء ملموسة تشبع احلاجات اإلنسانية؛ من املزروعات
واملصنوعات واملستخرجات .فالسلع هي البضائع العينية.
قولنا« :واخلدمات» أي املنافع الناجتة أو احلاصلة عن عمل معني.
أيضا االقتصاد العيني ،واالقتصاد اإلنتاجي،
ويطلق عىل االقتصاد احلقيقي ً
واالقتصاد الطبيعي ،واالقتصاد الفعيل.

االقتصاد الحقيقي في نقاط:

وضوحا،
إمتا ًما للفائدة نذكر بعض النقاط املهمة عن االقتصاد احلقيقي التي تزيده
ً
ونجملها يف اآليت:
 - 1االقتصاد احلقيقي ينشأ عن اإلنتاج؛ فهو يقوم عىل تنمية القطاعات املنتجة يف
االقتصاد ،مثل الزراعة والصناعة وبعض اخلدمات.
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 - 2مصطلح االقتصاد احلقيقي ُيستخدم لتمييز القطاعات املنتجة عن القطاعات
غري املنتجة ،وعىل رأسها القطاع املايل الذي ُيعنى فقط بالرشاء والبيع يف األسواق
املالية.
 - 3االقتصاد احلقيقي يتعلق باألصول العينية التي تساعد عىل تنمية الزراعة
وتدعم إنشاء املصانع ومشاريع الطرق والكهرباء وتلبي حاجات اإلنسان مبارشة
من مأكل وملبس ومسكن ومواصالت وتعليم وتطبيب وتشغيل وترفيه وغري
ذلك مما يتوقف عليه تقدُّ م املجتمعات.
 - 4تراجع نمو االقتصاد احلقيقي ،ينذر بكارثة مالية بعيدة األثر عىل االقتصاد(.)9
 - 5االقتصاد املايل تابع لالقتصاد احلقيقي؛ فال يزهو وال ينمو االقتصاد املايل إال
بوجود االقتصاد احلقيقي.
استقرارا واستدامة من االقتصاد املايل؛ فاالقتصاد
 - 6االقتصاد احلقيقي أكثر
ً
املايل أكثر اضطرا ًبا من االقتصاد احلقيقي.
 - 7اتساع اهلوة بني االقتصاد احلقيقي واالقتصاد املايل لدولة ما جيعلها يف خطر،
وتنحدر يف مستنقع الديون؛ فالبد من التوازن بني االقتصاد املايل واالقتصاد
احلقيقي.
 - 8االقتصاد احلقيقي يعمل عىل تقليص البطالة والفقر واالكتفاء الذايت من
املنتجات األساسية والصناعية.
 - 9املؤسسات اإلسالمية التقليدية مثل الوقف والزكاة والصدقة وبيت املال
وغريها هي األنسب لدعم االقتصاد احلقيقي وتنميته ،وباألخص مؤسسة
نظرا الستحواذها عىل حجم هائل من املوارد اإلنتاجية ،كام أهنا تتصف
الوقف؛ ً
باالستقرار واالستمرار والنمو والتزايد والتجدد.
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( )9السويلم؛ سامي بن إبراهيم :األزمات املالية يف االقتصاد اإلسالمي( ،دراسة مدعومة من برنامج املنح البحثية يف كريس سابك لدراسات األسواق
املالية اإلسالمية بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية «املرشوع رقم 1433 ،»13 02-هـ2012 /م) ،ص.16
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المبحث األول :تفعيل الوقف في القطاع الزراعي

الناظر يف تاريخ الوقف جيد أنه بدأ أول ما بدأ بالقطاع الزراعي؛ حيث قام املسلمون
األوائل بوقف األرايض الزراعية واحلدائق والبساتني والعيون ،ثم تتابع املسلمون
كم هائل
عىل مر العصور يف وقفها يف سبيل اهلل؛ ومن َث َّم استحوذ هذا القطاع عىل ٍّ
من األرايض الزراعية الوقفية.

المطلب األول :بعض إحصائيات القطاع الزراعي الوقفي:
يف حدود اطالعي مل أقف عىل إحصائيات خاصة بحجم القطاع الزراعي الوقفي
يف العامل اإلسالمي كله ،ولكن يوجد بعض اإلحصائيات التي متت هلذا القطاع
يف بعض الدول.
فمن ذلك أن حممد عيل باشا يف مطلع القرن التاسع عرش عندما مسح البالد
املرصية ليعرف مساحتها بالتعيني ،وجد أن مساحة األرض الزراعية يف إ ّبانه تبلغ
مليوين فدان ،ووجد من بينها أوقا ًفا تبلغ نحو ستامئة ألف فدان؛ أي نحو ثلث
َْ
األرايض الزراعية يف ذلك الوقت(.)10
ومل تكن األرايض الزراعية املوقوفة يف تركيا لتقل عن ثلث جمموع األرايض
حتوهلا إىل اجلمهورية يف أواخر الربع األول من القرن العرشين.
الزراعية عند ّ
وبلغت مثل ذلك القدر الكبري من جمموع الثروة القومية يف سورية وفلسطني
واألردن والعراق ويف منطقة احلجاز يف السعودية(.)11
وتشكل مساحة األرايض الزراعية الوقفية يف املغرب  % 13من مساحة األرايض
الزراعية الكلية هبا(.)12
()10انظر :أبو زهرة؛ حممد :حمارضات يف الوقف( ،القاهرة :دار الفكر العريب1972 ،م) ،ص ،22والفدان الواحد يساوي ( )4200مرت مربع.
( )11انظر :أرمغان؛ ثروت :ملحة عن حالة األوقاف يف تركيا( ،جدة :املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،بحث منشور ضمن أعامل احللقة الدراسية
لتثمري ممتلكات األوقاف التي عقدت من قبل املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية ،ط1415 ،2هـ1994 /م)،
ص ،339وقحف؛ منذر :الوقف اإلسالمي ..تطوره إدارته تنميته( ،بريوت :دار الفكر املعارص ،ودمشق :دار الفكر ،د .ط1427 ،هـ2006 /م)،
ص ،72والعاين؛ أسامة عبداملجيد :إحياء دور الوقف لتحقيق مستلزمات التنمية( ،الدوحة :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،كتاب األمة ،عدد
 ،135ط1431 ،1هـ2010 /م) ،ص.195 194-
( )12انظر :مهدي؛ حممود أمحد :نظام الوقف يف التطبيق املعارص( ،جدة :البنك اإلسالمي للتنمية ،والكويت :األمانة العامة لألوقاف ،ط1423 ،1هـ/
2003م) ،ص.20
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وأما عن األرايض الزراعية الوقفية يف اجلزائر فنجد أن كارل ماركس يف زيارته
للجزائر سنة 1882م كتب يف مذكراته أن املؤسسة الوقفية يف اجلزائر كانت متلك
ثالثة ماليني هكتار من األرايض الزراعية(.)13
ٍ
أراض
وإذا ما نظرنا إىل غريها من الدول اإلسالمية وتم إحصاء ما متتلك من
أيضا أن مؤسسة الوقف متتلك نسبة كبرية منها.
زراعية وقفية سنجد ً
وال شك أن هذا القطاع سيكون له دور كبري يف نمو االقتصاد احلقيقي إذا ما
تم تفعيل بعض الصيغ والتطبيقات االستثامرية يف األرايض التي يمتلكها؛
حيث يؤدي إىل زيادة حجم اإلنتاج القومي يو ًما بعد يوم؛ ومن َثم زيادة حجم
الصادرات.

المطلب الثاني :وسائل االستثمار في القطاع الزراعي الوقفي:
يتم استثامر األرض الزراعية الوقفية إما عن طريق االستثامر املبارش أو عن طريق
االستثامر غري املبارش.

ً
أوال -استثمار مؤسسة الوقف المباشر لألرض الزراعية:

( )13انظر :املرجع نفسه ،ص.33
( )14قد أحسن القائمون عىل منتدى قضايا الوقف الفقهية السابع حيث خصصوا موضوعًا من موضوعات املنتدى عن «تأصيل ريع الوقف» ،و ُقدّ م يف
هذا املوضوع أربعة أبحاث قيمة ،وهي ٍّ
لكل من :الدكتور حممد عثامن شبري ،والدكتور أنس ليفاكوفيتش ،والدكتور أمحد جاب اهلل ،والدكتور عبدالقادر
بن عزوز.
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استثامر مؤسسة الوقف املبارش لألرض الزراعية الوقفية يكون عن طريق
إدارة الوقف ،أو عن طريق املوقوف عليهم حيث يقومون بزراعتها بأنفسهم،
ويتقاسمون اإلنتاج فيام بينهم.
ويف إطار زيادة استثامر مؤسسة الوقف املبارش لألرض الزراعية أقرتح أن تقوم
مؤسسة الوقف بإحياء املوات بعد أخذ إذن اإلمام أو احلاكم ،وذلك من خالل
وسيلتني:
األوىل :فائض َريع األرض الزراعية الوقفية املتبقي بعد الرصف للمستحقني،
وهذا ما يعرف بـ«تأصيل ريع الوقف»(.)14
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حبيسا دون استثامر؛ فالوقف يف أصل
الريع الزائد
ً
فال ينبغي أبدً ا أن يظل هذا َّ
منشئه استثامر؛ ومن ثم ُيستخدم هذا الريع الزائد يف إنشاء وقف جديد ،ومن
ذلك إحياء املوات.
الثانية :أسهم وقفية تقوم مؤسسة الوقف بطرحها عىل الناس لالشرتاك فيها ٌّ
كل
حسب استطاعته(.)15
وهذه الوسيلة تعتمد عىل صيغة الرشكة الوقفية(.)16
ومن خالل ما جتمعه مؤسسة الوقف من هاتني الوسيلتني ودراسة اجلدوى
تستطيع حتديد قدر ما حتيي وتستصلح من األرايض املوات.
ثم بعد إحياء األرايض واستصالحها يمكن أن تقوم إدارة الوقف بزراعتها أو أن
تعطيها للموقوف عليهم حيث يقومون بزراعتها بأنفسهم إن كانوا ممن حيسنون
الزراعة ،ويتقاسمون اإلنتاج فيام بينهم.
كام يمكن إلدارة الوقف أن تستغلها باملشاركة مع الغري ممن يمتهنون مهنة الزراعة.
أيضا أقرتح أن
ويف إطار زيادة استثامر مؤسسة الوقف املبارش لألرض الزراعية ً
تقوم مؤسسة الوقف برشاء بعض األرايض الزراعية بفائض أموال الوقف أو عن
طريق أسهم وقفية تُطرح عىل الناس لالكتتاب فيها.
كام يمكن ملؤسسة الوقف أن تربم عقد مضاربة مع أحد املمولني؛ حلاجتها إىل
األموال لزراعة أراضيها.

ً
ثانيا -استثمار مؤسسة الوقف غير المباشر لألرض الزراعية:

نظرا ألن شخصية
االستثامر غري املبارش لألرض الزراعية الوقفية هو الغالب؛ ً
سمى من له هذه
الوقف شخصية اعتبارية يمثله فيها من يتوىل إدارة الوقف ،و ُي َّ
شخصا أم جمموعة
الوالية بمتويل الوقف ،أو الناظر ،أو الق ِّيم عليه ،سواء كان
ً
أسهام يتم تداوهلا يف البورصات ،ولكنها حتدِّ د نصيب صاحبها يف مرشوع وقفي معني ،كام ال حيق له سحب هذه
( )15هذه األسهم الوقفية ليست
ً
األسهم أو التدخل يف طريقة استثامرها؛ فملكية الصكوك الوقفية يف الرشكة الوقفية ملكية توثيق فقط.
نظرا النتشار هذه الصيغة الوقفية املستحدثة التي بدأت تأخذ يف االنتشار بعدد من الدول؛ فقد تناوهلا منتدى قضايا الوقف الفقهية الثامن يف أحد
(ً )16
موضوعيه ،و ُقدّ م فيه مخسة أبحاث قيمة ،وهي ٍّ
لكل من :د .عبدالقادر بن عزوز ،د .حممد الفزيع ،د .سامي الصالحات ،د .هيثم خزنة ،د .حممد سعيد
حممد البغدادي.
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أشخاص.
وقد تلجأ إدارة الوقف -يف بعض األحيان -إىل طلب متويل من أحد البنوك
اإلسالمية أو املؤسسات املالية من خالل عقد مشاركة بينهام.
ويتم االستثامر غري املبارش لألرض الزراعية الوقفية عن طريق أحد العقود اآلتية:

 - 1اإلجارة:

وهي عقد عىل منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عني معينة ،أو موصوفة يف
الذمة ،أو عىل عمل معلوم ِ
بعوض معلوم(.)17
فتتم إجارة األرض الزراعية املوقوفة ملن يرغب يف زراعتها ،ثم تؤخذ منه األجرة
وتوزع عىل املوقوف عليهم.
َّ
قديام وحدي ًثا جيد أن اإلجارة أهم وسائل استثامر
والناظر يف تاريخ الوقف ً
األرايض الوقفية وأكثرها شيو ًعا؛ ولذلك نجد أن بعض الفقهاء ربطوا بينها وبني
جواز بعض أنواع الوقف؛ فقد عللوا منع وقف الدراهم والدنانري بأنه ال جيوز
إجارهتام ،وال يمكن االنتفاع هبام إال باإلتالف ،وعلل الذين أجازوا وقفهام بأنه
جيوز إجارهتام ،قال ابن قدامة« :وما ال يمكن االنتفاع به مع بقاء عينه كالدنانري
والدراهم ...ال يصح وقفه يف قول عامة الفقهاء وأهل العلم ...وقيل يف الدراهم
والدنانري :يصح وقفه عىل قول من أجاز إجارهتام»(.)18

 - 2المزارعة:

واملزارعة عقد من عقود استغالل األرض الزراعية معروف يف الفقه اإلسالمي،
يتم بني صاحب األرض وهو هنا جهة الوقف وبني العامل بجزء من اخلارج من
األرض(.)19
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أيضا :الرسخيس؛ أبو بكر شمس األئمة :املبسوط( ،بريوت :دار املعرفة ،د .ط،
( )17البهويت :رشح منتهى اإلرادات ،241 /2 ،وانظر يف تعريف اإلجارة ً
1409هـ1989 /م) ،74 /15 ،والكاساين؛ أبو بكر عالء الدين :بدائع الصنائع( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1406 ،2هـ) ،174 /4 ،والدسوقي؛
حممد بن أمحد :حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري( ،القاهرة :دار إحياء الكتب العربية ،د .ط ،د .ت) ،2 /4 ،واألنصاري :أسنى املطالب.403 /2 ،
( )18ابن قدامة؛ موفق الدين ابن قدامة املقديس :املغني( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،ط1405 ،1هـ1985 /م).373 /5 ،
( )19انظر يف تعريف املزارعة :ابن عابدين؛ حممد أمني بن عمر :حاشية ابن عابدين( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،د .ط1412 ،هـ1992 /م)/6 ،
 ،274والصاوي؛ أمحد بن حممد :حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري( ،مرص :دار املعارف ،د .ط ،د .ت) ،492 /3 ،واألنصاري :أسنى املطالب/2 ،
 ،401والبهويت؛ منصور بن يونس :كشاف القناع( ،بريوت :عامل الكتب ،د .ط1403 ،هـ1983 /م).532 /3 ،
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 - 3المساقاة:

أيضا عقد من عقود استغالل األرض الزراعية ذات الشجر والنخل
واملساقاة ً
معروف يف الفقه اإلسالمي ،يتم بني صاحب األرض (جهة الوقف) وبني العامل
عىل أن يقوم العامل بام حيتاجه الشجر والنخل من سقي وغريه يف مقابل جزء من
اخلارج(.)20

 - 4المغارسة:

وهي أن يدفع صاحب األرض (جهة الوقف) أرضه ملن يغرسها بالشجر أو
النخل أو بكليها ،ثم يتعهدها حتى تثمر ،عىل أن يقتسام الناتج بينهام بنسبة معينة
يتفقان عليها(.)21

 - 5إنشاء الشراكات:

فعن طريق إنشاء الرشاكات مع عدد من اجلهات يمكن ملؤسسة الوقف أن تقوم
بدعم النشاط الزراعي وتنميته ،وذلك من خالل صور عديدة ،من أشهرها:
أ -أن تربم مؤسسة الوقف عقد رشاكة مع بعض أصحاب املهن الزراعية ذوي
اخلربة العالية ،وذلك بإعطائهم بعض أرايض الوقف ومتويلهم بام يساعدهم عىل
أمور الزراعة من خالل الصناديق الوقفية( )22املخصصة لذلك ،عىل أن تكون
أعامل الزراعة ومتابعتها عليهم ،ثم يقتسامن ناتج األرايض الزراعية بناء عىل نسبة
معلومة يتفقان عليها عند إبرام العقد.
ب -أن تقوم مؤسسة الوقف بعقد رشاكة مع بعض أصحاب األرايض الزراعية
الذين ال يملكون األموال التي تساعدهم عىل زراعتها ،فتعطيهم األموال ويكون
العمل والزراعة عليهم ،ثم يكون الناتج بينهام عىل حسب االتفاق أثناء التعاقد.

( )20انظر يف تعريف املساقاة :ابن عابدين :حاشية ابن عابدين ،286 - 285 /6 ،والصاوي :حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري،712 /3 ،
والرشبيني :مغني املحتاج.532 /3 ،
( )21انظر يف تعريف املغارسة :ميارة؛ حممد بن أمحد :رشح ميارة الفايس( ،بريوت :دار املعرفة ،د .ط ،د .ت) ،115 /2 ،والبهويت :رشح منتهى
اإلرادات ،233 /2 ،ومحاد؛ نزيه :معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء( ،دمشق :دار القلم ،ط1429 ،1هـ) ،ص.431
( )22الصناديق الوقفية هي وحدات وقفية تقوم عىل وقف النقود عن طريق عدد كبري من الواقفني ،وتقبل أي مبلغ يوضع يف حساهبا ،وتتل ّقى األموال
النقدية من الواقفني باستمرار ،واالستثامر فيها مفتوح غري مق َّيد برشكة معينة .وهي إحدى الصيغ املستحدثة للوقف.

264

العدد ()17

أبريل  2022م ـ دولة قطــر

َّ َ
السلم:
-6

وهو عقد عىل موصوف يف الذمة مؤجل ٍ
ً
عاجال(.)23
ببدل ُيعطى
أي أن السلم مبادلة عوضني أوهلام حارض ،وهو الثمن ،واآلخر مؤجل ،وهو
الـم ْس َلم فيه.
اليشء ُ
والسلم مرشوع ،ال خالف يف مرشوعيته؛ وقد نقل ابن املنذر اإلمجاع عىل ذلك(.)24
والسلم يف عرصنا احلارض أداة متويل ذات كفاءة عالية يف االقتصاد اإلسالمي ويف
نشاطات املصارف اإلسالمية ،من حيث مرونتها واستجابتها حلاجات التمويل
ً
ً
طويال ،واستجابتها
متويال قصري األجل أم متوس ًطا أم
املختلفة ،سواء أكان
حلاجات رشائح خمتلفة ومتعددة من العمالء ،سواء أكانوا من املنتجني الزراعيني
أم الصناعيني أم املقاولني أم من التجار ،واستجابتها لتمويل نفقات التشغيل
والنفقات الرأساملية األخرى(.)25
وإذا ما تم استخدام عقد السلم يف متويل النشاط الزراعي فإنه يفتح ً
جماال رح ًبا يف
االستثامر الزراعي ويشجع عىل اإلنتاج املستقبيل؛ فمن خالله يبيع املزارع إنتاجه
الزراعي مقد ًما وحيصل عىل ثمنه مقد ًما عىل أن يسلمه يف مدة الحقة متفق عليها،
وتقديم الثمن وتعجيله غال ًبا ما ينرصف الغرض منه إىل اإلنفاق عىل الزراعة مما
وصالحا ،لكن ربام يكون الغرض من قبض الثمن املعجل شي ًئا
إنتاجا
ً
جيعلها أكثر ً
آخر.
الس َلم يف النقد؛ فقد يكون نقدً ا أو عينًا أو منفعة.
وال ينحرص الثمن املعجل يف َّ
ويمكن ملؤسسة الوقف أن تقوم بدعم النشاط الزراعي وتنميته عن طريق التعاقد
بالسلم من خالل صور وتطبيقات عديدة ،من أبرزها وأمهها:
أ -متويل مؤسسة الوقف للمراحل السابقة إلنتاج السلع من أسمدة وأجور
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الس َلم :ابن عابدين :حاشية ابن عابدين ،209 /5 ،واحلطاب؛ أبو عبداهلل الرعيني :مواهب اجلليل رشح خمترص خليل( ،بريوت:
( )23انظر يف تعريف َّ
دار الفكر ،ط1412 ،3هـ) ،514 /4 ،واألنصاري :أسنى املطالب ،122 /2 ،وابن قدامة :املغني ،185 /4 ،والبهويت :كشاف القناع- 288 /3 ،
.289
( )24انظر :ابن املنذر؛ أبو بكر حممد بن إبراهيم :اإلمجاع ،حتقيق :د .فؤاد عبداملنعم أمحد( ،اإلسكندرية :دار الدعوة ،ط1402 ،3هـ) ،ص.94 - 93
السلم وتطبيقاته املعارصة يف دورة مؤمتره
( )25جممع الفقه اإلسالمي الدويل :قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي ،القرار رقم )9 /2( 85 :بشأن َّ
التاسع بأيب ظبي بدولة اإلمارات العربية املتحدة من  6 - 1ذي القعدة 1415هـ املوافق  6 - 1نيسان (إبريل) 1995م.
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عاملني ونحو ذلك ،من خالل صناديق وقفية خمصصة لذلك أو فائض ريع وقف
معني؛ من أجل رشاء بعض اإلنتاج َس َل ًام بسعر رخيص ،وإعادة تسويقه بسعر
أعىل ،ويكون الربح ً
دخال ملؤسسة الوقف واملوقوف عليهم.

ب -إمداد مؤسسة الوقف لصغار املنتجني الزراعيني بمستلزمات اإلنتاج يف
صورة معدات وآالت أو مواد أولية كرأس مال سلم مقابل احلصول عىل بعض
منتجاهتم وإعادة تسويقها.
ج -تقديم مؤسسة الوقف بعض املنافع للعملية الزراعية كمنفعة آلة زراعية
لبعض املنتجني الزراعيني؛ من أجل احلصول عىل قدر معني من اإلنتاج.

د -دفع مؤسسة الوقف ً
ماال بطريق السلم لشخص أو مؤسسة أو جهة تشرتي
إنتاجا زراع ًّيا حمدد الكم والوصف ،أو العكس؛ فليس رش ًطا أن يكون السلم
هلا ً
أرضا؛
أرضا؛ فقد يكون مع من ال يملك ً
يف املحاصيل الزراعية مع من يملك ً
فقد ثبت عن حممد بن أيب جمالد أنه قال :أرسلني أبو بردة ،وعبداهلل بن شداد
إىل عبدالرمحن بن أبزى ،وعبداهلل بن أيب أوىف ،فسألتهام عن السلف ،فقاال« :كنا
نصيب املغانم مع رسول اهلل (صىل اهلل عليه وسلم) ،فكان يأتينا أنباط من أنباط
الشام ،فنسلفهم يف احلنطة والشعري والزبيب ،إىل أجل مسمى» .قال :قلت :أكان
هلم زرع أو مل يكن هلم زرع؟ قاال« :ما كنا نسأهلم عن ذلك»(.)26

وأما عن رشوط السلم فهي نفس رشوط البيع؛ ألن السلم نوع من البيع ،ويضاف
إليها رشوط خاصة بالسلم ،هي(:)27
التفرق.
أ -أن يتم قبض رأس املال أو الثمن يف جملس العقد قبل ُّ
ب -أن يكون املس َلم فيه دينًا (أي يف الذمة).
ً
مؤجال إىل أجل معلوم.
ج -أن يكون املس َلم فيه
د -أن يكون املس َلم فيه معلوم األوصاف.
( )26أخرجه البخاري يف كتاب «السلم» باب «السلم إىل أجل معلوم» حديث رقم (.)2254
( )27انظر :عمر؛ حممد عبداحلليم :اإلطار الرشعي واالقتصادي واملحاسبي لبيع السلم يف ضوء التطبيق املعارص( ،جدة :املعهد اإلسالمي للبحوث
والتدريب ،ط1425 ،3هـ2004 /م) ،ص.31 - 19
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هـ -أن يكون املس َلم فيه معلوم القدر.
مقدورا عىل تسليمه.
و -أن يكون املس َلم
ً
ز -أال جيمع بني البدلني إحدى علل الربا.
ح -أن يكون العقد باتًّا ليس فيه خيار ،خاصة خيار الرشط.

ُ ْ
الـحكر:
-7

وهو حق قرار مرتب عىل األرض املوقوفة بإجارة مديدة تُعقد بإذن القايض ،يدفع
ً
معجال يقارب قيمة األرض ،و ُيرتَّب مبلغ
فيها املستحكر جلانب الوقف مبل ًغا
آخر ضئيل ُيستوىف سنو ًّيا جلهة الوقف من املستحكر أو ممن ينتقل إليه هذا احلق،
عىل أن يكون للمستحكر حق الغرس والبناء وسائر وجوه االنتفاع(.)28

واحلكر صيغة ابتكرها الفقهاء يف منتصف القرن الثالث اهلجري( )29لالستغناء عن
بيع الوقف أو استبداله؛ ألن بيع الوقف أو استبداله يعرتضه صعوبات قضائية
وإدارية كثرية(.)30

والغرض من هذا العقد أن يستفاد من األرض املوقوفة املعطلة عندما ال يكون
الوقف متمكنًا من استثامرها(.)31

ولكي تتحقق التنمية واالستثامر يف القطاع الزراعي الوقفي البد أن يقترص عقد
احلكر عىل غرس األرض وزراعتها دون سائر وجوه االنتفاع األخرى.
وأما عن حكم عقد احلكر فجمهور الفقهاء( )32عىل جوازه عند احلاجة واملصلحة،
خترب وتع ّطل
ولكن ذكر املتأخرون بعض الرشوط ،منها أن يكون الوقف قد ّ
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( )28الزرقا؛ مصطفى :املدخل إىل نظرية االلتزام العامة يف الفقه اإلسالمي( ،دمشق :دار القلم ،ط1420 ،1هـ1999 /م) ،ص ،52وانظر :محاد؛
نزيه :معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء ،ص.53
وقد عرفه ابن عابدينً -
نقال عن الفتاوى اخلريية -بأنه عقد إجارة يقصد به استبقاء األرض مقررة للبناء والغرس أو ألحدمها .ابن عابدين :حاشية ابن
عابدين ،32 /6 ،ولكن يؤخذ عليه أنه مل خيصصه بالوقف ،بل أدخل فيه امللك والوقف.
( )29انظر :اخلصاف؛ أبو بكر أمحد بن عمرو :أحكام األوقاف( ،القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية ،د .ط ،د .ت) ،ص.34
( )30انظر :قحف؛ الوقف اإلسالمي ..تطوره إدارته تنميته ،ص.247
( )31الزرقا :املدخل إىل نظرية االلتزام العامة ،ص ،52ومحاد :معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء ،ص.53
( )32انظر :ابن نجيم؛ زين الدين بن إبراهيم :البحر الرائق رشح كنز الدقائق( ،القاهرة :دار الكتاب اإلسالمي ،ط ،2د .ت) ،220 /5 ،والصاوي:
حاشية الصاوي ،127 /4 ،واهليتمي؛ أبو العباس شهاب الدين :الفتاوى الفقهية الكربى( ،بريوت :دار الفكر ،د .ط1403 ،هـ) ،144 /3 ،واهليتمي
أيضا :حتفة املحتاج برشح املنهاج( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،د .ط ،د .ت) ،172 / 6 ،واملرداوي :اإلنصاف ،84 /6 ،والرحيباين؛ مصطفى
ً
بن سعد :مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى( ،بريوت :املكتب اإلسالمي ،ط1415 ،2هـ1994 /م).316 /4 ،
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يعمر به ،وأال يوجد من يرغب باستئجاره
االنتفاع به ،وأال يكون للوقف ريع ّ
مدة مستقبلة بأجرة معجلة ترصف يف تعمريه ،وأال يوجد من يقرض الوقف ما
حيتاجه من أموال للتعمري.
والز ْركيش -إىل عدم جوازه(.)33
وذهب بعض الشافعية -منهم األَ ْذ َرعي َّ
والراجح هو ما ذهب إليه اجلمهور من جواز احلكر عند احلاجة واملصلحة؛ ألنه
ً
معطال.
حي ِّقق مصالح الوقف ،وهو أفضل من أن يبقى الوقف خر ًبا أو

منع البناء على األرض الزراعية الوقفية:

يف إطار احلفاظ عىل األرض الزراعية الوقفية نص الطرابليس عىل عدم جواز البناء
عليها ،فقال يف اإلسعاف« :وليس له أن يبني يف األرض املوقوفة بيوتًا لتستغل
باإلجارة؛ ألن استغالل األرض بالزراعة ،فإن كانت متصلة ببيوت املرص،
ويرغب الناس يف استئجار بيوهتا ،والغلة من البيوت فوق غلة الزراعة ،جاز له
البناء حينئذ لكون االستغالل هبذا أنفع للفقراء»(.)34
وال خيفى ما يف منع البناء عىل األرض الزراعية الوقفية من دعم االقتصاد احلقيقي
واضحا
تأثريا
ً
وتنميته .ولكن إن كان البناء عىل األرض الزراعية الوقفية ال يؤثر ً
عىل النشاط الزراعي وكان ذلك أكثر عائدً ا بام يمكِّن من رشاء أرض ً
بدال منها أو
إحياء بعض األرايض املوات فأرى أن ذلك جائز؛ ألن يف ذلك حتقي ًقا لتنمية أموال
الوقف واستثامرها االستثامر األمثل.

المطلب الثالث :أهم آثار تفعيل الوقف في القطاع الزراعي:
يمثل القطاع الزراعي املصدر األسايس لدعم وتنمية االقتصاد احلقيقي ألي
دولة؛ فال يمكن ألي اقتصاد أن هيمل دور الزراعة؛ ملا هلا من تأثري يف استقرار هذا
االقتصاد ،وملؤسسة الوقف حضور كبري يف القطاع الزراعي؛ حيث إهنا تستحوذ
( )33انظر :اهليتمي :الفتاوى الفقهية الكربى.156 - 155 /3 ،
( )34الطرابليس؛ برهان الدين إبراهيم بن موسى :اإلسعاف يف أحكام األوقاف( ،مرص :مطبعة هندية ،ط1320 ،2هـ) ،ص.58
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كم هائل من األرايض الزراعية يف كل دولة ،وقد ذكرنا يف أول هذا املبحث
عىل ٍّ
أن حممد عيل باشا عندما مسح البالد املرصية ليعرف مساحتها بالتعيني ،وجد أن
مساحة األرض الزراعية يف إ ّبانه تبلغ
مليوين فدان ،ووجد من بينها أوقا ًفا تبلغ
َْ
نحو ستامئة ألف فدان؛ أي نحو ثلث األرايض الزراعية يف ذلك الوقت.
وأما عن أهم آثار تفعيل الوقف يف هذا القطاع فيمكن إمجاهلا يف النقاط اآلتية(:)35
 - 1أن الزراعة هي املصدر األسايس للغذاء والكساء والدواء.
 - 2أن يف حتقيق الزراعة وتنميتها باحلجم األمثل زياد ًة يف الدخل القومي اإلمجايل
للبلد املنتج ،ويف ذلك حصول االستقرار والقوة االقتصادية.
خصوصا إذا اتسعت
 - 3أن القيام بالزراعة يوجد وظائف عديدة يف املجتمع،
ً
ُرقعة األرض الزراعية.
 - 4أن القطاع الزراعي مصدر من مصادر احلصول عىل العمالت احلرة من
خالل تصدير السلع الزراعية الفائضة.
 - 5الرتابط الوثيق بني القطاع الزراعي وغريه من القطاعات األخرى؛ فالقطاع
الزراعي ً
مثال شديد الرتابط بالقطاع الصناعي؛ حيث يوفر القطاع الصناعي له
اآلالت واملعدات واألسمدة املصنعة ،يف حني يمثل القطاع الزراعي املصدر
األسايس املغذي للقطاع الصناعي بام حيتاجه من املواد اخلام الزراعية.

المبحث الثاني :تفعيل الوقف في القطاع الصناعي

( )35انظر :النمري؛ خلف بن سليامن :التنمية الزراعية يف ضوء الرشيعة اإلسالمية مع دراسة تطبيقية عىل اململكة العربية السعودية واململكة األردنية
اهلاشمية( ،مكة املكرمة :جامعة أم القرى ،رسالة دكتوراه1416 ،هـ1995 /م) ،38 - 37 /1 ،والعبداللطيف؛ عبداللطيف بن عبداهلل :أثر الوقف
يف التنمية االقتصادية( ،بحث منشور ضمن أعامل املؤمتر األول لألوقاف بجامعة أم القرى ،مكة املكرمة1422 ،هـ ،املحور السادس :أثر الوقف يف
تنمية املجتمع) ،ص.115
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الصناعة تُعترب عصب االقتصاد ورشيانه وقلبه النابض الذي إن توقف أو أصابه
خلل ما أودى به يف اهلاوية ،فبالصناعة يقاس مدى تقدُّ م األمم ورق ِّيها؛ فالقطاع
الصناعي من أبرز وأهم القطاعات االقتصادية التي تقوم بدور كبري يف تنمية
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االقتصاد احلقيقي.
ويمكن للقطاع الصناعي الوقفي يف العرص احلارض أن يقوم بدور بارز يف ذلك من
خالل بعض الصيغ والتطبيقات إذا ما تم تفعيلها بشكل جيد؛ فمؤسسة الوقف
تستحوذ عىل كم هائل من املواد اخلام الالزمة للصناعة الناجتة عن األرايض
الزراعية الوقفية.
قديام وحدي ًثا -إىل عدم حرصهويف هذا اإلطار سعى القائمون عىل أمر الوقف
ً
فوسعوا دائرته االستثامرية حتى دخل القطاع
يف القطاع الزراعي والعقارات فقط ّ
الصناعي؛ فأ ّثر فيه بشكل مبارش وغري مبارش.

المطلب األول :إسهام الوقف في القطاع الصناعي في الماضي:
قديام عقارات مشيدة وأدوات إنتاج خمتلفة من طواحني،
امتلكت مؤسسة الوقف ً
وأفران ،ومعارص زيت ،وخمازن غالل ،ومضارب أرز ،ومقاهي ومغاسل معدة
لغسيل الثياب ،ومصانع للجبس ،ومصانع للنسيج ،ومصانع للصابون ،ومعامل
مهام من األسباب
للنشادر ،وغريها الكثري الذي يصعب إحصاؤه؛ مما كان سب ًبا ًّ
التي دعت وأ ّثرت يف انتشار العديد من الصناعات املختلفة لسد الطلب املتزايد
عليها من احتياجات املشاريع الوقفية املتنوعة ،أضف إىل ذلك أن الوقف أدى إىل
ازدهار بعض الصناعات ،منها(:)36
 - 1صناعة األسلحة احلربية :وهذه الصناعة نتجت عن متويل الوقف للجهاد يف
سبيل اهلل ،وقد ازداد الطلب عىل أدوات احلرب املختلفة من أجل توفري وسائل
القتال والدفاع ومحاية الثغور.
 - 2صناعة األدوية واملعدات الطبية :فكام ُوجدت مستشفيات ومصحات وقفية
()36انظر :عبده؛ عبدالعزيز علون سعيد :أثر الوقف يف التنمية االقتصادية واالجتامعية مع دراسة تطبيقية للوقف يف اليمن( ،رسالة ماجستري خمطوطة
بكلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية -جامعة أم القرى1417 ،هـ1997 /م) ،ص ،118 117-والعبداللطيف :أثر الوقف يف التنمية االقتصادية،
ص ،118 117-والباحوث؛ عبداهلل بن سليامن بن عبدالعزيز :الوقف والتنمية االقتصادية( ،بحث منشور ضمن أعامل املؤمتر األول لألوقاف بجامعة
أم القرى ،مكة املكرمة1422 ،هـ ،املحور السادس :أثر الوقف يف تنمية املجتمع) ،ص ،161 160-والسعد؛ أمحد حممد :املقاصد الرشعية للوقف،
(بحث منشور ضمن أعامل املؤمتر الثالث لألوقاف باململكة العربية السعودية ،اجلامعة اإلسالمية١٤٣٠ ،هـ٢٠٠٩ /م ،املحور الرابع :الوقف وجتديد
احلضارة اإلسالمية) ،ص.54 53-
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فقد ُوجدت أوقاف لصناعة األدوية واملعدات الطبية؛ تلبية الحتياجات هذه
املستشفيات وتلك املصحات.
 - 3صناعة الورق والتجليد :فقد أدى الوقف عىل املكتبات واملدارس إىل انتشار
وتطور املصانع التي تنتج هذا الورق.
صناعة الورق
ُّ
 - 4صناعة السجاد والقناديل والثريات والبخور والعطور :فقد أدى كثرة
إنشاء املساجد والزوايا واملدارس واملعاهد واملستشفيات إىل قيام صناعة السجاد
لفرشها ،والقناديل والثريات إلنارهتا وإضاءهتا ،والبخور والعطور لتعطريها
وتطييبهاً ،
فضال عن صناعة كسوة الكعبة املرشفة.
 - 5صناعة التأليف والرتمجة :فقد انترشت صناعة التأليف والبحث العلمي عن
طريق إقامة املكتبات الوقفية ومراكز البحث واملستشفيات التعليمية ،ما أدى إىل
اعتبار الكتاب صناعة وسلعة متداولة ختضع لظروف العرض والطلب كغريها من
السلع األخرى ،وهذا ما أدى إىل انتشار صناعة التأليف سواء كان ذلك يف مقابل
مادي أو معنوي ،وتبع ذلك فن الرتمجة لنقل الرتاث القديم من خمتلف اللغات إىل
اللغة العربية والعكس كذلك ،لتبادل الثقافات وتداول العلوم واملعارف.
 - 6صناعة البناء والتشييد :فقد كان لقيام مشاريع األوقاف العقارية دور رائد يف
النهوض بالقطاع الصناعي يف جمال البناء والتشييد وما يلحق بذلك من صناعات
تكميلية أخرى كصناعة املنتجات اخلشبية والزجاجية وغريمها.

المطلب الثاني :وسائل تفعيل الوقف في القطاع الصناعي:
يمكن أن يسهم القطاع الصناعي الوقفي يف تنمية االقتصاد احلقيقي يف عرصنا
احلايل -إضافة إىل ما سبق -من خالل عدد من الصيغ والعقود ،من أبرزها:
بأن تنشئ وتقيم مؤسسة الوقف مؤسسات صناعية متكاملة وحديثة ،أو تشرتي
بعض املؤسسات الصناعية القائمة بفائض أموال الوقف أو عن طريق أسهم
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 - 1االستثمار الذاتي:
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وقفية تُطرح عىل الناس لالكتتاب فيها.

 - 2اإلجارة:

حيث تقوم مؤسسة الوقف بإنشاء بعض املصانع ،ثم تعرضها لإلجارة ملن يرغب
وتوزع عىل املوقوف عليهم.
يف استئجارها بأجرة معلومة ،وتؤخذ هذه األجرة َّ

 - 3المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك:

وهي يف معظم صورها عبارة عن «اتفاق طرفني عىل إحداث رشكة ملك بينهام يف
مرشوع أو عقار أو غري ذلك يشرتيانه ،عىل أن تنتهي بانتقال حصة أحد الرشيكني
(املمول) إىل اآلخر تدرجي ًّيا بعقود مستقلة متعاقبة»(.)37
ِّ
وقد ناقش جممع الفقه اإلسالمي الدويل املشاركة املتناقصة ،وأجازها إذا التُزم
فيها باألحكام العامة للرشكات مع مراعاة بعض الضوابط األخرى(.)38
ويستند جواز صيغة املشاركة املتناقصة يف الوقف إىل ما قرره مجهور الفقهاء من
جواز وقف املشاع والرشكة يف الوقف(.)39
وهذه الصيغة يتم االتفاق فيها بني مؤسسة الوقف وطرف آخر عىل الرشاكة يف
إنشاء مصنع ما ،ويكون الطرفان رشكاء م ًعا فيه ،ثم تقوم مؤسسة الوقف برشاء
حصة الرشيك دور ًّيا كل فرتة من نصيبها يف العائد إىل أن تنتهي مدة الرشكة فتنتقل
كامل امللكية للوقف .وقد يكون العكس بأن يقوم الرشيك بالرشاء ومؤسسة
الوقف بالبيع.

 - 4اإلسهام في شركات اإلنتاج:

وذلك بأن تقوم مؤسسة الوقف باإلسهام بمجموعة من األسهم يف تأسيس عدد
من املرشوعات الصناعية ،وتكون بذلك أحد املؤسسني هلذه املرشوعات .أو تقوم

( )37محاد :معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء ،ص.417 - 416
( )38جممع الفقه اإلسالمي الدويل :قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي ،القرار رقم )15 /2( 136 :بشأن املشاركة املتناقصة -دورته اخلامسة
عرشة بمسقط (سلطنة عُامن) من  14إىل  19املحرم 1425هـ ،املوافق  11 - 6مارس 2004م.
( )39انظر :الرسخيس :املبسوط ،37 - 36 /12 ،وابن عابدين :حاشية ابن عابدين ،355 - 354 /4 ،واخلريش؛ أبو عبداهلل حممد بن عبداهلل :رشح
خمترص خليل( ،بريوت :دار صادر ،د .ط ،د .ت) ،56 /6 ،والدسوقي :حاشية الدسوقي ،365 - 364 /3 ،والصاوي :حاشية الصاوي،478 /3 ،
واألنصاري :أسنى املطالب ،457 /2 ،والرشبيني :مغني املحتاج ،525 /3 ،والبهويت :كشاف القناع ،243 /4 ،وابن قدامة :املغني.375 /5 ،
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مؤسسة الوقف برشاء جمموعة من األسهم يف رشكات ومصانع قائمة بالفعل.

 - 5إنشاء شركات وقفية إنتاجية:

فتقوم مؤسسة الوقف بإنشاء بعض الرشكات اإلنتاجية ،وذلك من خالل طرح
أسهم هذه الرشكات لالكتتاب العام ،وكل من يساهم يف هذه الرشكات يوقف
سهمه أو أسهمه فيها يف سبيل الرب واخلري؛ فام ينتج من أرباح هذه الرشكات يوزع
يف مصارف الوقف املحددة سل ًفا قبل إنشائه.
أسهام يتم تداوهلا يف البورصات ،ولكنها حتدِّ د
وهذه األسهم الوقفية ليست
ً
نصيب صاحبها يف مرشوع وقفي معني ،كام ال حيق له سحب هذه األسهم أو
ُّ
التدخل يف طريقة استثامرها()40؛ فملكية الصكوك الوقفية يف الرشكة الوقفية ملكية
توثيق فقط.
وهذه الصورة هي التي قامت عليها الرشكة الوقفية السودانية ،وقد استحدثتها
هيئة األوقاف اإلسالمية السودانية؛ حيث قامت بإصدار أسهم وقفية يكتتب فيها
الواقفون المتالك حصة موقوفة هلم يف مرشوع معني(.)41

 - 6المرابحة لآلمر بالشراء:

وهي طلب الفرد أو املشرتي من شخص آخر أن يشرتي سلعة معينة بمواصفات
حمددة ،وذلك عىل أساس وعد منه برشاء تلك السلعة الالزمة له مرابحة ،وذلك
بالنسبة أو الربح املتفق عليه ،ويدفع الثمن عىل دفعات ،أو عىل أقساط تب ًعا
إلمكانياته وقدرته املالية(.)42
قرارا
وهي من صيغ االستثامر غري الربوي ،وقد أصدر جممع الفقه اإلسالمي ً
بشأهنا ،وذكر أهنا من البيوع اجلائزة(.)43
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( )40حطاب؛ كامل توفيق :الصكوك الوقفية ودورها يف التنمية( ،بحث منشور ضمن أعامل املؤمتر الثاين لألوقاف يف جامعة أم القرى -مكة املكرمة،
1427هـ2006 /م) ،ص.9
( )41انظر :مهدي :نظام الوقف يف التطبيق املعارص ،ص.112
( )42مشهور؛ أمرية عبداللطيف :االستثامر يف االقتصاد اإلسالمي( ،القاهرة :مكتبة مدبويل ،د .ط1990 ،م) ،ص ،332 - 331وشبري؛ حممد عثامن:
املعامالت املالية املعارصة يف الفقه اإلسالمي( ،األردن :دار النفائس ،ط1427 ،6هـ2007 /م) ،ص.309
( )43جممع الفقه اإلسالمي الدويل :قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي ،القرار رقم 5/2( 41 40- :و )5/3بشأن الوفاء بالوعد واملرابحة لآلمر
بالرشاء ،يف دورة مؤمتره اخلامس بالكويت من  6 1-مجادى األوىل 1409هـ املوافق  15 - 10كانون األول (ديسمرب) 1988م.
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وعن طريق املرابحة لآلمر بالرشاء تقوم مؤسسة الوقف بتوفري احتياجات القطاع
الصناعي من املواد اخلام ومدخالت اإلنتاج ،سواء كانت مؤسسة الوقف هي
املالكة للمصنع أو هي من تقوم برشاء املواد اخلام ومدخالت اإلنتاج من أجل أن
يشرتي منها املصنع ما اشرتته له مرابحة.

 - 7السلم:

فكرة تطبيق عقد السلم بدأت أول ما بدأت عىل اإلنتاج الزراعي ،ثم امتدت بعد
ذلك لتشمل املجاالت األخرى مثل الصناعة وغريها.
ويمكن ملؤسسة الوقف أن تقوم بدعم القطاع الصناعي وتنميته عن طريق التعاقد
بالسلم من خالل صور وتطبيقات عديدة ،من أبرزها وأمهها:
أ -متويل مؤسسة الوقف للمراحل السابقة إلنتاج وصناعة السلع ،وذلك برشائها
َس َل ًام ،وإعادة تسويقها بأسعار جمزية.
ب -إمداد مؤسسة الوقف للحرفيني وصغار املنتجني الصناعيني بمستلزمات
اإلنتاج يف صورة معدات وآالت أو مواد أولية كرأس مال سلم ،وحتصل يف
مقابل ذلك عىل بعض منتجاهتم وإعادة تسويقها.
ج -توفري املواد األولية للمصانع مقابل احلصول عىل جزء من منتجاهتا ثم بيعها.
د -متويل مؤسسة الوقف للصناعات االستخراجية ،عىل أن تأخذ بعض منتجاهتا
ثم تقوم بتسويقها.
هـ -تقديم مؤسسة الوقف األصول الثابتة الالزمة لقيام املصانع احلديثة كرأس
مال سلم ،مقابل احلصول عىل جزء من منتجاهتا.

 - 8االستصناع:

اختلفت عبارات الفقهاء يف تعريف االستصناع ،ويرجع ذلك إىل اختالفهم يف
حقيقة االستصناع وتكييفه؛ حيث اعترب مجهور الفقهاء عقد االستصناع من قبيل
بيع املعدوم؛ ومن َث َّم أحلقوه ببيع السلم ،يف حني اعترب احلنفية االستصناع عقدً ا
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( )44الزرقا؛ مصطفى :عقد االستصناع ومدى أمهيته يف االستثامرات اإلسالمية املعارصة( ،جدة :املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،د .ط،
1420هـ) ،ص.20
( )45انظر :البدران؛ كاسب بن عبدالكريم :عقد االستصناع أو عقد املقاولة يف الفقه اإلسالمي ..دراسة مقارنة( ،الدمام :مطابع الرشيم ،ط،2
1404هـ1984 /م) ،ص.156
( )46جممع الفقه اإلسالمي الدويل :جملة جممع الفقه اإلسالمي( ،سنة 1412هـ1992 /م) ،العدد  ،7ج ،2ص .223
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ًّ
ًّ
مستقال ،وبسطوا فيه القول يف كتبهم.
مستقال ،وأفردوا له با ًبا
ومن أمجع التعريفات لعقد االستصناع تعريف الشيخ مصطفى الزرقا؛ حيث
عرفه بأنه« :عقد ُيشرتى به يف احلال يشء مما يصنع صن ًعا ،يلزم البائع بتقديمه
مصنو ًعا بمواد من عنده ،بأوصاف خمصوصة ،وبثمن حمدد»( .)44ومع ذلك فإن
هذا التعريف يؤخذ عليه الطول ،ويمكن تعريف عقد االستصناع بأنه :عقد عىل
مبي ٍع يف الذمة ُرشط فيه العمل عىل وجه خمصوص بثمن معلوم.
ٌ
رشوط خاصة -إضافة إىل الرشوط العامة يف عقد
و ُيشرتط يف عقد االستصناع
البيع ،هي(:)45
أ -أن يكون املعقود عليه معلو ًما :وال يصري املعقود عليه معلو ًما إال ببيان اجلنس
والنوع والقدر.
ب -أن يكون اليشء املصنوع مما جيري التعامل فيه؛ ألن االستصناع جائز
استحسانًا ،فال يصح فيام ال تعامل فيه ،وذلك خيتلف بحسب األعراف السائدة
يف كل مكان وزمان.
ج -رضب األجل يف االستصناع ،وهذا الرشط فيه خالف ،ولكن الراجح هو
حتديد األجل يف عقد االستصناع؛ ألن يف حتديد األجل قط ًعا للنزاع واخلصومة،
ومن مقاصد الرشيعة يف املعامالت قطع املنازعات ،وهذا ال يتحقق إال يف إطار
االلتزام بالضوابط والرشوط الرشعية.
وقد ذهب جممع الفقه اإلسالمي إىل أنه «جيوز أن يتضمن عقد االستصناع رش ًطا
جزائ ًّيا بمقتىض ما اتفق عليه العاقدان ما مل تكن هناك ظروف قاهرة»(.)46
قديام تزخر به كتب الفقه ،إال أنه مل ُي َط َّبق عىل األوقاف
ومع كون االستصناع عقدً ا ً
نظرا لعدم تو ُّفر السيولة النقدية عند األوقاف لتأمني
إال يف العرص احلارض؛ ً
استثامر واستغالل األرايض الوقفية؛ حيث اجته املرشفون عىل الوقف إىل تعمريه
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مؤجلة
عن طريق عقد االستصناع مع جهة متويلية ،لقاء بدل ُيستوىف عىل أقساط َّ
الر ْيع املتو َّقع هلذا الوقف( .)47وهذا ما ُيعرف باالستصناع املوازي؛ حيث إنه
من َّ
يقوم عىل ثالثة أطراف؛ املستصنع والبنك (أو املمول) والصانع.
وقد أجاز املجلس الرشعي هبيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
االستصناع املوازي وفق ضوابط معينة ،وأصدر بشأنه
معيارا رشع ًّيا(.)48
ً
ويمكن ملؤسسة الوقف اآلن أن تستفيد من عقد االستصناع من خالل الصور
اآلتية:
أ -بناء مصانع ضخمة ،فتتفق مع املقاولني مبارشة عىل إنشاء مصانع ورشكات
غريها عن طريق االستصناع ،أو أن تتفق مع البنوك اإلسالمية أو املستثمرين عىل
تقسط ثمن املستصنع عىل
متويل ذلك عن طريق االستصناع املوازي ،عىل أن ِّ
عدة سنوات حتدد أثناء التعاقد؛ حيث إن ًّ
كال من عقد االستصناع واالستصناع
املوازي ال يشرتط فيهام تعجيل الثمن؛ فيجوز تأجيله كام جيوز تقسيطه.
ليقسط الثمن ملؤسسة
ب -متويل مؤسسة الوقف االستصناع من أجل طرف آخر ّ
ودعام وتنمي ًة لالقتصاد
أرباحا هلا وللموقوف عليهم،
الوقف ،حمقق ًة بذلك
ً
ً
احلقيقي.
ج -استصناع مؤسسة الوقف آالت ومعدات ألجل اإلجارة.

المطلب الثالث :شروط يجب مراعاتها في وسائل تفعيل الوقف في القطاع الصناعي:
للوسائل السابقة لتفيل الوقف يف القطاع الصناعي رشوط جيب مراعاهتا ،وهي:
 - 1أال حتتوي عىل خمالفات رشعية.
حترزا من احتامل اخلسارة ،وجتميد أموال الوقف.
 - 2أال تنطوي عىل خماطر عالية؛ ً
 - 3أن ت ُْس َبق وسائل االستثامر الكبرية بدراسات مستوفية للجدوى االقتصادية،
( )47انظر :الزحييل؛ حممد :موسوعة قضايا إسالمية معارصة( ،دمشق :دار املكتبي ،ط1430 ،1هـ2009 /م).335 /6 ،
( )48انظر :هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية :املعايري الرشعية( ،املنامة :هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،د.
ط1431 ،هـ2010 /م) ،املعيار رقم ( ،)11ص.158 - 143
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مع مراعاة مدى ارتباط دراسة اجلدوى بزمن معني؛ لئال يؤ ِّدي ُّ
تغري
التأخر إىل ُّ
النتيجة التي انتهت إليها الدراسة.
تنوع املجاالت التي تُستثمر فيها أموال الوقف بام يناسب كل مال
 - 4أن ُيراعى ُّ
موقوف حسب قطاعات الوقف ،وبام يتفق ودراسات اجلدوى؛ حتى ال تكون
مركَّزة يف جمال واحد قد يتعرض لكوارث أو خسائر أو نكبات؛ فتضيع أموال
بعضا ،وبذلك
وعوض بعضها ً
الوقف ،فإن تعددت املجاالت خفت اخلسائرَّ ،
تغري جمال وصيغة االستثامر.
نضمن معيار املرونة يف ُّ

المطلب الرابع :نماذج وتجارب تنموية معاصرة لمؤسسة الوقف في القطاع الصناعي:

( )49انظر :عمر؛ حممد عبداحلليم :جتربة إدارة األوقاف يف مجهورية مرص العربية( ،ورقة عمل ُقدّ مت إىل ندوة «حول التطبيق املعارص للوقف..
جتربة صناديق األوقاف وآفاق تطبيقها يف املجتمع اإلسالمي يف روسيا» ،يف الفرتة من 2004 /6 /17 - 14م ،بمدينة قازان -مجهورية تتارستان)،
ص.14 - 13
( )50انظر :مهدي :نظام الوقف يف التطبيق املعارص ،ص.53
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 - 1يف مرص نجد أن مؤسسة الوقف سامهت يف العديد من الصناعات؛ حيث
يساهم بصفة أحد املؤسسني يف عدد من املرشوعات الصناعية؛ كرشكة الدلتا
للسكر ،ومصنع سمنود للنسيج والوبريات ،كام يشرتك كمساهم يف عدد من
الرشكات ،منها :رشكة بسكو مرص ،ورشكة كيام للصناعات الكياموية ،ورشكة
احلديد والصلب ،والرشكة القومية لألسمنت ،ورشكة السويس لألسمنت،
ورشكة اخلزف والصيني ،ورشكة مرص لأللبان ،ورشكة أدفينا لألغذية ،ورشكة
راكتا لصناعة الورق ،والرشكة العربية املتحدة للغزل والنسيج .كام تم رشاء
مصنع سجاد دمنهور بالكامل من مال الوقف(.)49
 - 2يف األردن قامت وزارة األوقاف بإنشاء مدارس صناعية تعلم األيتام
احلرف؛ كالنجارة والطباعة وأعامل اخليزران والتنجيد وصيانة املركبات واآلالت
وغريها(.)50
 - 3يف لبنان نجد أنه تم استحداث أنظمة تتعلق بمامرسة إدارة الوقف للنشاط
التجاري والصناعي والزراعي بغية عدم التقيد بالنشاط التقليدي املتمثل يف
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اإلجارة ،وتتيح تلك األنظمة إلدارة الوقف مشاركة جهات ذات خربة يف هذه
احلقول يف حال عدم قدرهتا عىل التنفيذ املبارش لتلك املشاريع بمفردها(.)51
 - 4يف الواليات املتحدة األمريكية قامت بعض املؤسسات واهليئات الوقفية
اخلريية باإلسهام يف القطاع الصناعي؛ فقد استثمرت مؤسسة «سار» اخلريية
اإلسالمية ما يقارب ( )% 60من جمموع استثامراهتا يف قطاع الصناعات الغذائية
والزراعة والتكنولوجيا املتقدمة والنسيج واألدوية(.)52

المطلب الخامس :أهم آثار تفعيل الوقف في القطاع الصناعي:
من املعلوم أن القطاع الصناعي أهم قطاع من القطاعات االقتصادية؛ حيث إنه
يساهم يف الناتج املحيل بصورة بارزة ،وهذا له أثر بالغ يف تنمية االقتصاد احلقيقي،
وقد قام القطاع الصناعي الوقفي بدور كبري يف دعم االقتصاد احلقيقي وتنميته،
ونجمل ذلك يف النقاط اآلتية:
وأما عن أهم آثار تفعيل الوقف يف هذا القطاع فيمكن إمجاهلا يف النقاط اآلتية:
 - 1توفري الكثري من فرص العمل؛ ومن ثم املساعدة يف حل مشكالت البطالة
والفقر؛ وبالتايل رفع مستوى املعيشة للمواطنني.
 - 2أنه مصدر من مصادر احلصول عىل العمالت احلرة؛ وذلك من خالل تصدير
املصنوعات الفائضة عن االستهالك املحيل؛ ومن ثم زياد ًة يف الدخل القومي
اإلمجايل للبلد املنتج.
 - 3توفري بعض اآلالت واملعدات واألسمدة املصنعة التي حيتاج إليها القطاع
الزراعي.
 - 4اإلسهام يف تطوير كثري من القطاعات األخرى ،مثل :التجارة والنقل والتعليم
والسياحة وغريها.
( )51انظر :املرجع نفسه ،ص.85
( )52انظر :العبداللطيف :أثر الوقف يف التنمية االقتصادية ،ص ،119وعبده؛ عبدالعزيز :أثر الوقف يف التنمية االقتصادية واالجتامعية مع دراسة
تطبيقية للوقف يف اليمن ،ص.119
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المبحث الثالث :تفعيل الوقف في القطاع الخدمي
من القطاعات املهمة التي يمكن أن تقوم بدور كبري يف االقتصاد احلقيقي القطاع
اخلدمي الوقفي إذا ما تم تفعيله بشكل جيد.
ونقرر بداية أنه ليس كل القطاع اخلدمي يؤدي إىل دعم االقتصاد احلقيقي وتنميته،
كبريا أو
فمنه ما له دور يف ذلك ،سواء كان هذا الدور
مبارشا أو غري مبارشً ،
ً
صغريا ،ومنه ما ليس له دور.
ً
ويمكن تفعيل الوقف يف القطاع اخلدمي من خالل ثالث صيغ:
الصيغة األوىل :الوقف اخلدمي املبارش (االستغاليل)؛ ذلك بأن يتم استغالل
الوقف من ِقبل املوقوف عليهم ،فتكون غلة الوقف هي االستفادة من ذات
املوقوف مبارشة بال مقابل.
الصيغة الثانية :الوقف اخلدمي االستثامري؛ بأن ُيطرح الوقف اخلدمي لالستفادة
منه بمقابل ُيرصف يف املصارف املحددة سل ًفا عند إنشاء الوقف ،ويكون ذلك عن
طريق صيغ وأساليب االستثامر الرشعية املناسبة لطبيعة كل وقف.
الصيغة الثالثة :الوقف اخلدمي االستغاليل االستثامري؛ ويف هذه الصورة يتم
اجلمع بني ٍّ
كل من الصورتني السابقتني يف الوقف اخلدمي الواحد؛ بحيث يكون
بعضه استغالل ًّيا والبعض اآلخر استثامر ًّيا.
ومن أشهر صور الوقف اخلدمي التي تساعد عىل تنمية االقتصاد احلقيقي:
 - 1الوقف عىل مرشوعات البنية التحتية.
 - 2الوقف عىل التعليم.
 - 3الوقف عىل الصحة.
ومرشوعات البنية التحتية هي تلك اخلدمات التي توجه للمصالح العامة ،وال
يمكن أن تعمل األنشطة يف املجتمع بدوهنا .ويسميها البعض «أعامل األشغال
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العامة».
ملموسا يف توفري البنية التحتية ،مثل :شق
دورا
ً
والناظر يف تاريخ الوقف جيد أن له ً
الرتع والقنوات ،وحفر اآلبار والعيون لإلنسان واحليوان ،وإنشاء القناطر ،ومتهيد
الطرق وتعبيدها ،وبناء اجلسور ،وإقامة األسواق التجارية ،وإنشاء املنارات هلداية
السفن ،وتشييد حمطات املياه ،وتوفري خدمات الطرق املختلفة ،وغري ذلك.
والوقف عىل البنية التحتية حيقق منافع يستفيد منها معظم األفراد؛ ولذلك جلأ إليه
ثم أتى الوقف عىل البنية التحتية يف املرتبة
كثري من األغنياء يف وقف أمواهلم؛ ومن َّ

الثانية عقب الوقف عىل الفقراء؛ ولذلك نجد كتب الفقه القديمة تزخر باحلديث

عن الوقف عىل مرشوعات البنية التحتية ،كام عرضت كتب التاريخ والرحالت
هلذا النوع من الوقف؛ فقد ذكر ابن بطوطة (املتوىف سنة 779هـ) يف رحلته عند

حديثه عن أوقاف دمشق أن من املصارف أوقا ًفا عىل تعديل الطرق ورصفها ،ثم

قال :ألن أزقة دمشق لكل واحد منها رصيفان يف جنبيه يمر عليهام املرتجلون،

ويمر الركبان بني ذلك(.)53

ونظرا التصاف مؤسسة الوقف باالستقرار واالستمرار والنمو والتزايد والتجدد
ً

كبريا جدًّ ا من مرشوعات البنية التحتية،
وتعدد األغراض؛ فيمكن أن يل ّبي جز ًءا ً

ويقوم بتعاهد تشغيل البنية التحتية وصيانتها وحتسينها وتطويرها؛ ما يؤدي إىل
يتهأ املناخ والظروف املناسبة لتنمية االقتصادي احلقيقي؛
زيادة جودهتا ،وبالتايل ّ

أساسا ومنطل ًقا ألية تنمية اقتصادية
ألن البنية التحتية اجليدة ألي دولة تُعترب
ً
حقيقية ،كام أهنا أداة جلذب االستثامر.

الفرع األول :نموذج إلسهام الوقف في مشروعات البنية التحتية:

من النامذج البارزة إلسهام الوقف يف مرشوعات البنية التحتية نجد أن مؤسسة

( )53ابن بطوطة؛ أبو عبداهلل حممد بن عبداهلل :رحلة ابن بطوطة املسمى بـ(حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار)( ،الرباط :أكاديمية
اململكة املغربية ،د .ط1417 ،هـ).331 - 330 /1 ،
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الوقف يف قطاع غزة أسهمت يف توفري جمموعة من األرايض للبلديات الستغالهلا
يف عدد من مرشوعات البنية التحتية مثل إقامة حمطات ملعاجلة الرصف الصحي،
وإنشاء آبار وخزانات للمياه ،وشق طرق ،وإقامة أسواق وغريها(.)54
الفرع الثاين :أثر تفعيل الوقف عىل مرشوعات البنية التحتية:
إذا ما تم تفعيل الوقف عىل مرشوعات البنية التحتية فسوف يرتتب عىل ذلك
جمموعة من اآلثار ،من أبرزها:
 - 1ختفيف العبء الثقيل امللقى عىل كاهل موارد الدولة وميزانيتها العامة؛ ما
ٍ
جزء من عجز
يؤدي إىل توفري مواردها ،والتقليل من نفقاهتا؛ وبالتايل تغطية
املوازنة وختفيض الديون الداخلية واخلارجية عىل الدولة(.)55
 - 2تأمني احتياجات الدولة واحتياجات األفراد من مرشوعات البنية التحتية(.)56
 - 3هتيئة املناخ ملواكبة التطورات والتغريات العاملية.
 - 4تنمية االستثامر املحيل من خالل جذب أكرب عدد من املستثمرين لالستثامر
بالدولة التي يتوفر فيها بنية حتتية قوية؛ ومن َث َم تقليل البطالة وزيادة الناتج املحيل.

المطلب الثاني :الوقف في التعليم:
إذا ما نظرنا إىل تاريخ التعليم فسوف نجد أن معظم املدارس التعليمية كانت
وقفية ،ويف سبيل بقاء واستمرار هذه املدارس نشأت أوقاف أخرى خاصة
بتمويلها.
وتعود فكرة وقف األوقاف عىل املؤسسات التعليمية -بحسب ما يذهب إليه أكثر
العبايس املأمون ،وذلك أنه عندما أنشأ بيت احلكمة الذي
الباحثني -إىل اخلليفة
ِّ
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( )54انظر :مصبح؛ معتز حممد :دور الوقف اخلريي يف التنمية االقتصادية ..دراسة تطبيقية لقطاع غزة( ،غزة :رسالة ماجستري بكلية التجارة باجلامعة
اإلسالمية1434 ،هـ2013 /م) ،ص.81
( )55انظر :السعد؛ أمحد حممد :املقاصد الرشعية للوقف ،ص ،52ومالوي؛ أمحد إبراهيم ،دور الوقف يف التنمية املستدامة( ،بحث منشور ضمن
أعامل املؤمتر الثالث لألوقاف باململكة العربية السعودية -اجلامعة اإلسالمية1430 ،هـ2009 /م ،املحور الرابع :الوقف وجتديد احلضارة اإلسالمية)،
ص ،12واجلريوي؛ عبدالرمحن بن عبدالعزيز :أثر الوقف يف التنمية املستدامة( ،بحث منشور ضمن أعامل امللتقى الدويل حول «مقومات حتقيق التنمية
املستدامة يف االقتصاد اإلسالمي» ،جامعة قاملة ،يومي  4 ،3ديسمرب 2012م) ،ص ،193و صقر؛ عطية عبداحلليم :اقتصاديات الوقف( ،القاهرة :دار
النهضة العربية ،د .ط1998 ،م) ،ص.36
( )56انظر :املصادر السابقة ،نفس الصفحة.
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ً
أمواال طائلة؛ فهو مل يشأ أن يكون نشاط بيت احلكمة متوق ًفا عىل سخاء
أنفق عليه
اخللفاء واألمراء ،فهيأ للعلامء أرزا ًقا سخية يتقاضوهنا يف أوقات حمدَّ دة من ٍ
وقف
ثابت يفيض ريعه عن التكاليف املطلوبة هلذه املؤسسة العظيمة ،ومن ثم انترشت
ٍ
معهد أو مدرسة أو مؤسسة
فكرة اخلليفة املأمون ،فأصبح من رضورات إنشاء
ثابت يفي بنفقاهتا(.)57
يعني هلا ٌ
وقف ٌ
علمية أن َّ
ثم تتابع الوقف عىل التعليم ،حتى إن الناظر يف تاريخ الدول اإلسالمية جيد أنه ال
تكاد ختلو دولة من مدارس وقفية.
وقد كثرت املدارس الوقفية وخاصة يف املرشق كثرة هائلة ،حتى إن ابن جبري
الرحالة األندليس (املتوىف سنة 614هـ) هاله ما رأى يف املرشق من كثرة املدارس
والغالت الوافرة التي تغله أوقافها؛ فدعا املغاربة أن يرحلوا للمرشق لتلقي
العلم(.)58

الفرع األول :تجارب ناجحة في الوقف على التعليم:

أقامت األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت أحد عرش صندو ًقا من الصناديق
الوقفية ،وكان من ضمنها صندوق للتنمية التعليمية ،وقد خصصت هلذا الصندوق
 5ماليني دينار كويتي ،واهتم هذا الصندوق بقضايا العلم والرتبية والتعليم(.)59
ومن التجارب الناجحة يف الوقف عىل التعليم نجد أوقاف جامعة امللك سعود،
وهتدف هذه األوقاف إىل تعزيز املوارد املالية الذاتية للجامعة ،واملسامهة يف
األنشطة التي تعمل عىل نقل اجلامعة للعاملية ،ودعم أنشطة البحث والتطوير
والتعليم ،ودعم العالقة بني اجلامعة واملجتمع.

الفرع الثاني :اقتراح لتنمية القطاع الصناعي من خالل الوقف على التعليم:
( )57ضمريية؛ عثامن بن مجعة :الوقف التعليمي يف املجتمع اإلسالمي( ،بحث منشور ضمن أعامل منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي الثالث 2017م)،
ص.16
( )58الصالح؛ حممد بن أمحد :الوقف يف الرشيعة اإلسالمية وأثره يف تنمية املجتمع( ،الرياض :مكتبة امللك فهد الوطنية ،ط1422 ،1هـ2001 /م)،
ص.184
( )59انظر :الرشيف؛ حممد عبدالغفار :موجز جتربة النهوض بالدور التنموي للوقف يف دولة الكويت( ،مكة املكرمة :أعامل مؤمتر األوقاف األول يف
فقها واقتصا ًدا( ،دمشق :دار املكتبي ،ط1420 ،1هـ1999 /م)،
اململكة العربية السعودية1422 ،هـ) ،26 /4 ،واملرصي؛ رفيق يونس :األوقاف ً
ص.133
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يف إطار الوقف عىل التعليم يقرتح بعض الباحثني استغالل جزء من أموال الوقف
برشط أال يتعارض مع رشوط الواقفني -يف إنشاء مؤسسة تعليمية لبعضاحلرف الصناعية املختلفة؛ للرفع من كفاءة وتدريب هؤالء العاطلني متهيدً ا
لتشغيلهم يف املصانع ورشكات اإلنتاج املختلفة ،أو العمل عىل مدهم باملعدات
اإلنتاجية لصناعتهم(.)60

الفرع الثالث :أثر تفعيل الوقف على التعليم:

إذا ما تم تفعيل الوقف عىل التعليم فسوف يرتتب عىل ذلك جمموعة من اآلثار،
يمكن حرصها يف أمرين رئيسني:

األول :تنمية الموارد البشرية:

( )60انظر :الصالح؛ حممد بن أمحد :الوقف يف الرشيعة اإلسالمية وأثره يف تنمية املجتمع ،ص.221
( )61الريسوين؛ أمحد :الوقف اإلسالمي ..جماالته وأبعاده( ،القاهرة :دار الكلمة للنرش والتوزيع ،ط1435 ،1هـ2014 /م) ،ص.68
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فاملؤسسات التعليمية تقوم بدور رئييس يف تنمية املوارد البرشية ،وذلك من خالل
تثقيفها وإكساهبا مهارات خمتلفة ،وتطوير قدراهتا يف عدة ميادين.
ويرتتب عىل تنمية املوارد البرشية مد املجتمع بام حيتاجه من قوى برشية مؤهلة
لإلسهام يف تنمية النشاطات االقتصادية ودعم االقتصاد احلقيقي.
فالوقف التعليمي يسهم يف إجياد اإلنسان الذي يصلح للتنمية ويدفع هبا إىل
األمام .والدول اليوم تتقدم يف التنمية االقتصادية بقدر ما تتقدم يف تعليم أبنائها
وحسن تثقيفهم(.)61
ويمكن القول :إن الوقف عىل التعليم يعترب بمثابة استثامر يف رأس املال البرشي،
وهو ال يقل أمهية عن االستثامر يف رأس املال املادي ،إن مل يزد عليه.
وال خالف عىل أن البحث العلمي أصبح الركيزة األساسية ألي عمل ،يف أي
وجه من وجوه احلياة؛ ذلك أن البحث العلمي ووسائله وطرائقه االختيارية
والتحليلية هي أساس احلكم عىل صالحية أي مرشوع أو أي عمل يزمع القيام به،
كام أن البحث العلمي ومدلوالته أساس التخطيط ،وقاعدة البيان ،وحمور العمل،
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وأساس احلكم املوضوعي؛ ولذلك فإن البحث العلمي استثامر اقتصادي ،كام هو
استثامر اجتامعي وعلمي وحضاري(.)62
بل لقد ذهب البعض إىل القول بأن مشكلة الفقر الدولية مشكلة اقتصادية ظاهر ًّيا،
ولكنها يف جوهرها مشكلة تعليمية؛ وذلك ألن املفتاح األسايس للوصول إىل
النمو احلقيقي هو توفر األفراد الذين يملكون العلم واملعرفة واخلربة والقدرة عىل
التجديد واالبتكار ،و ُيعد اإلنفاق عىل التعليم إنفا ًقا استثامر ًّيا يف املوارد البرشية
دائمة التجدد ،ويفضل عن االستثامر يف املصانع واألجهزة ،إىل جانب املوارد
املتاحة األخرى ،و ُيعد نو ًعا من االستثامر طويل األجل(.)63

الثاني :التوصل إلى كثير من االختراعات واإلبداعات:

توصل العلامء إىل كثري من االخرتاعات واإلبداعات
فبفضل الوقف عىل التعليم ّ
وتطورت
الصيدلة وعلم األدوية وتكنولوجيا استخراجها من النّبات،
ّ
يف جمال ّ
كذلك ال ّطرق واألساليب والتّقنيات ،التي تربط علم الكيمياء بعلم األدوية؛
ذلك ّ
ألن املدارس الط ِّب ّية التي تشبه اجلامعات يف أ َّيامنا هذه ،امللحقة باملستشفيات
املستمر من األوقاف يف نشوء علوم
التّعليم َّية الوقف َّية سامهت بفضل التمويل
ّ
بالصيدلة وال َب ْيطرة(.)64
مستق َّلة ّ
وال شك أن االخرتاعات واإلبداعات مؤرش قوي عىل التقدم واالزدهار؛ فهي
تنمي القطاع الصناعي ،وقد تؤدي إىل ظهور صناعات جديدة؛ ما يرتتب عليه
دعم وتنمية االقتصاد احلقيقي.

( )62احلازمي؛ حمسن بن عيل فارس :الوقف والبحث العلمي كاستثامر( ،بحث منشور ضمن ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية ،التي عقدت
بمكة املكرمة يومي  18و 19شوال 1420هـ) ،ص.537
( )63عبده؛ عبدالعزيز :أثر الوقف يف التنمية االقتصادية واالجتامعية مع دراسة تطبيقية للوقف يف اليمن ،ص.70
( )64انظر :السيد؛ عبدامللك أمحد :الدور االجتامعي للوقف( ،بحث منشور ضمن وقائع احللقة النقاشية «إدارة وتثمري ممتلكات األوقاف» ،التي
عُقدت من قبل املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،التابع للبنك اإلسالمي للتنمية بجدة ،من 1404 /3 /20هـ إىل 1404 /4 /2هـ [/12 /24
1983م1984 /1 /5 -م] ،ط1415 ،2هـ1994 /م) ،ص ،282واحلازمي؛ حمسن بن عيل فارس :الوقف والبحث العلمي كاستثامر ،ص،534
نموذجا( ،بحث منشور ضمن أعامل منتدى فقه االقتصاد
واجلمييل؛ عمر عبد عباس :الوقف التعليمي وأثره يف التنمية ..دولة اإلمارات العربية املتحدة
ً
اإلسالمي الثالث 2017م) ،ص.10
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المطلب الثالث :الوقف على الصحة:

لقد اهتم الوقف اإلسالمي بصحة اإلنسان؛ ُفأنشئت العديد من األوقاف بغرض
تقديم الرعاية الصحية لألفراد ،حيث تسابق األغنياء من املسلمني يف الوقف عىل
القطاع الصحي.
واملتتبع لتاريخ الطب واملستشفيات يف اإلسالم جيد تالز ًما شبه تام بني تطور
األوقاف واتساع نطاقها وانتشارها يف مجيع بالد املسلمني من جهة وبني تقدم
الطب؛ كعلم ومهنة ،والتوسع يف جمال الرعاية الصحية للمواطنني من جهة
أخرى ،حيث يكاد الوقف يكون هو املصدر األول والوحيد يف ٍ
كثري من األحيان
لإلنفاق عىل العديد من املستشفيات واملدارس واملعاهد الطبية ،وأحيانًا جتد مدنًا
طبية متكاملة ُمت َ َّول من ريع األوقاف ،عالو ًة عىل ما تقدمه األوقاف من أموال
تُرصف عىل بعض األمور املتعلقة بالصحة مثل :احلاممات العامة وتغذية األطفال
ورعاية العاجزين وغري ذلك(.)65
هذا ما حيفل به الوقف عىل الصحة يف القديم ،ويف العرص احلديث ظهرت بعض
النامذج الناجحة يف الوقف عىل الصحة التي كان هلا بالغ األثر يف الصحة والتنمية.

الفرع األول :تجارب معاصرة في الوقف على الصحة:

( )65عبدالرمحن؛ أمحد عوف :أوقاف الرعاية الصحية يف املجتمع اإلسالمي( ،الدوحة :وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف ،سلسلة كتاب األمة ،عدد
 ،119ط1428 ،1هـ2007 /م) ،ص.70
( )66انظر :مشهور؛ نعمت عبداللطيف :الوقف اخلريي ودوره يف تغطية أوجه اإلنفاق العام اخلدمي يف الدول اإلسالمية والغربية (املدينة املنورة :بحث
ضمن أعامل املؤمتر الثالث لألوقاف باململكة العربية السعودية باجلامعة اإلسالمية1430 ،هـ2009 /م) ،ص.746
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مل ينقطع الوقف عىل الصحة يف العرص احلديث ،فنجد عىل سبيل املثال أن ديوان
األوقاف يف مرص سنة 1913م كان له أحد عرش مستوص ًفا وعيادة ،قامت ملعاجلة ما
يقرب من مليون شخص ،كام أقام املحسنون ثالثني مرشو ًعا طب ًّيا خالل النصف
األول من القرن العرشين ،اشرتطوا اإلنفاق عليها من أوقاف خمصصة لذلك(.)66
ومن التجارب املعارصة الناجحة يف الوقف عىل الصحة الصندوق الوقفي للتنمية
الصحية الذي أنشأته األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت ،وخصصت له 5
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ماليني دينار كويتي ،وقد اهتم هذا الصندوق بمساندة أنشطة املؤسسات التي
هتتم باملجال الصحي واملعاقني والبيئي التي ختدم املجتمع(.)67

الفرع الثاني :أثر تفعيل الوقف على الصحة:

إذا ما تم تفعيل الوقف عىل الصحة فسوف يرتتب عىل ذلك جمموعة من اآلثار،
من أبرزها:
 - 1االرتقاء بصحة اإلنسان واإلسهام يف إجياد األفراد األصحاء األقوياء؛ الذين
هم عامد كل تنمية يف املجتمع من خالل العمل واإلنتاج؛ فاملرىض ال ينتجون
ألهنم ال يقدرون عىل العمل(.)68
 - 2انتشار تع ُّلم الطب.
 - 3تطوير املهن الطبية والتمريض.
 - 4توفري األدوية ملن ال يستطيع رشاءها من املرىض.
 - 5اإلسهام يف إنتاج وصناعة األدوية وتطوير علم الصيدلة وصناعات الدواء.
 - 6توفري التطعيامت واللقاحات والتحصينات من األمراض الوراثية واملعدية
ومضاعفاهتا اخلطرية.
 - 7القيام بدور ف ّعال يف مواجهة األوبئة واألمراض العامة التي تظهر بني حني
وآخر.

فقها واقتصا ًدا ،ص.133
( )67انظر :الرشيف :موجز جتربة النهوض بالدور التنموي للوقف يف دولة الكويت ،26 /4 ،واملرصي :األوقاف ً
( )68انظر :الدسوقي؛ حممد ،الوقف ودوره يف تنمية املجتمع اإلسالمي( ،القاهرة :املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية ،صدر ضمن سلسلة قضايا
إسالمية ،العدد  ،65رجب 1421هـ /أكتوبر 2000م) ،اجلزء الثاين ،ص.47
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الخاتمة
ويف اخلتام أظن أنني قد أتيت عىل املقصود من البحث؛ فقد تناولته بإجياز غري
خمل ما أمكن ،متوخ ًيا يف تناوله السهولة وإيضاح النقاط ،وفيام ييل جمموعة من
أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل هذا البحث وعدد من التوصيات
واملقرتحات.

أهم النتائج:
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لقد توصلت من خالل هذا البحث إىل جمموعة من النتائج أمجل أمهها يف النقاط
اآلتية:
 - 1أن االقتصاد احلقيقي هو استغالل املوارد املتاحة االستغالل األمثل املرشوع
إلنتاج وتوزيع السلع واخلدمات.
 - 2أن مؤسسة الوقف متتلك نسبة كبرية من األرايض الزراعية ،وال شك أن
ذلك سيكون له تأثري كبري يف نمو االقتصاد احلقيقي إذا ما تم تفعيل استثامر هذه
األرايض الوقفية بأفضل الوسائل املتاحة.
 - 3أنه يمكن تفعيل الوقف يف القطاع الزراعي عن طريق االستثامر املبارش من
قبل إدارة الوقف أو عن طريق االستثامر غري املبارش من خالل عدد من العقود ،من
أبرزها وأشهرها :اإلجارة ،واملزارعة ،واملساقاة ،واملغارسة ،وإنشاء الرشاكات،
والس َلم ،واحلكر.
َّ
 - 4أنه يمكن تفعيل الوقف يف تنمية القطاع الصناعي من خالل عدد من
الصيغ والعقود ،من أبرزها :االستثامر الذايت ،واإلجارة ،واملشاركة املتناقصة
املنتهية بالتمليك ،واإلسهام يف رشكات اإلنتاج ،وإنشاء رشكات وقفية إنتاجية،
واملرابحة لآلمر بالرشاء ،والسلم ،واالستصناع.
 - 5أنه يمكن تفعيل الوقف يف القطاع اخلدمي من خالل ثالث صيغ :األوىل:
الوقف اخلدمي املبارش (االستغاليل) ،والثانية :الوقف اخلدمي االستثامري،

أبريل  2022م ـ دولة قطــر

العدد ()17

والثالثة :الوقف اخلدمي االستغاليل االستثامري.
 - 6أن من أشهر صور الوقف اخلدمي التي إذا ما تم تفعيلها ستساعد عىل تنمية
االقتصاد احلقيقي :الوقف عىل مرشوعات البنية التحتية ،والوقف عىل التعليم،
والوقف عىل الصحة.

أهم التوصيات والمقترحات:
ومن باب إمتام الفائدة املرجوة من وراء املوضوع ،فإنني أتوجه إىل كل من هيمه
أمر األوقاف هبذه التوصيات واملقرتحات:
 - 1قيام مؤسسة الوقف بإحياء املوات بعد أخذ إذن اإلمام أو احلاكم ،وذلك
من خالل فائض ريع األرض الزراعية الوقفية ،وطرح أسهم وقفية عىل الناس
لالشرتاك فيها ٌّ
كل حسب استطاعته.
 - 2رشاء بعض األرايض الزراعية بفائض أموال الوقف أو عن طريق أسهم
وقفية تُطرح عىل الناس لالكتتاب فيها.
 - 3إقامة بعض الرشكات الوقفية اإلنتاجية لتنمية االقتصاد احلقيقي ودعمه من
ناحية وتلبية حاجة الفقراء واملساكني من ناحية أخرى.
 - 4استغالل جزء من أموال الوقف -برشط أال يتعارض مع رشوط الواقفني-
يف إنشاء مؤسسة تعليمية لبعض احلرف الصناعية املختلفة؛ للرفع من كفاءة
وتدريب هؤالء العاطلني متهيدً ا لتشغيلهم يف املصانع ورشكات اإلنتاج املختلفة،
أو العمل عىل مدهم باملعدات اإلنتاجية لصناعتهم.
 - 5أن تتبنى الدول اإلسالمية تفعيل حوكمة مؤسسات الوقف ،وتوفر ما يستلزم
نظرا للتطور الكبري يف صور الوقف
ذلك من دور ترشيعي وإرشايف وتطويري؛ ً
واختاذه سبل استثامر كثرية ومتنوعة ومعقدة؛ من أجل املحافظة عىل أموال الوقف
وتنميتها ،حتى يعظم ما يقوم به من دور يف تنمية االقتصاد احلقيقي.
وأخريا أسأل اهلل تعاىل أن ينفع املسلمني هبذا البحث ،وأن يتقبله ً
صالـحا،
عمال
ً
ً
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البرشية نبينا حممد وعىل آله وصحبه.
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أرمغان؛ ثروت :ملحة عن حالة األوقاف يف تركيا( ،جدة :بحث منشور
ضمن أعامل احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف التي عقدت من قبل
املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية ،ط،2
1415هـ1994 /م).
ابن أمري حاج؛ أبو عبداهلل حممد بن حممد احلنفي (ت 879هـ) :التقرير
والتحبري يف رشح التحرير( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1403 ،2هـ/
1983م).
األمانة العامة لألوقاف -الكويت :قاموس مصطلحات الوقف( ،الكويت:
األمانة العامة لألوقاف ،ط1436 ،1هـ2015 /م).
األنصاري؛ أبو حييى زكريا بن حممد املرصي (ت926هـ) :أسنى املطالب
يف رشح روض الطالب( ،القاهرة :دار الكتاب اإلسالمي ،د .ط ،د .ت).
األنصاري؛ أبو حييى زكريا بن حممد األنصاري املرصي (ت926هـ) ،الغرر
البهية يف رشح البهجة الوردية( ،القاهرة :املطبعة امليمنية ،د .ط ،د .ت).
الباحوث؛ عبداهلل بن سليامن بن عبدالعزيز :الوقف والتنمية االقتصادية،
(بحث منشور ضمن أعامل املؤمتر األول لألوقاف بجامعة أم القرى ،مكة
املكرمة1422 ،هـ ،املحور السادس :أثر الوقف يف تنمية املجتمع).
البخاري؛ أبو عبداهلل حممد بن إسامعيل (ت256هـ) :صحيح البخاري
املسمى «اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل (صىل اهلل
عليه وسلم) وسننه وأيامه» ،حتقيق :حممد زهري بن نارص النارص( ،بريوت:
دار طوق النجاة ،ط1422 ،1هـ).
البدران؛ كاسب بن عبدالكريم :عقد االستصناع أو عقد املقاولة يف الفقه
اإلسالمي ..دراسة مقارنة( ،الدمام :مطابع الرشيم ،ط1404 ،2هـ/
1984م).
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ابن بطوطة؛ أبو عبداهلل حممد بن عبداهلل الطنجي (ت779هـ) :رحلة ابن
بطوطة املسمى بـ«حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار»،
(الرباط :أكاديمية اململكة املغربية ،د .ط1417 ،هـ).
البغدادي؛ حممد سعيد ،الذمة املالية للوقف( ،الكويت :األمانة العامة
لألوقاف ،بحث منشور ضمن أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية السابع،
ط1436 ،1هـ2005 /م).
ال ُبهويت؛ منصور بن يونس بن إدريس (ت 1051هـ) :دقائق أويل النهى
لرشح املنتهى املعروف بـ«رشح منتهى اإلرادات»( ،بريوت :عامل الكتب،
ط1414 ،1هـ1993 /م).
البهويت؛ منصور بن يونس بن إدريس (ت 1051هـ) :كشاف القناع عن متن
اإلقناع( ،بريوت :عامل الكتب ،د .ط1403 ،هـ1983 /م).
اجلريوي؛ عبدالرمحن بن عبدالعزيز :أثر الوقف يف التنمية املستدامة( ،بحث
منشور ضمن أعامل امللتقى الدويل حول «مقومات حتقيق التنمية املستدامة
يف االقتصاد اإلسالمي» ،جامعة قاملة ،يومي  4 ،3ديسمرب 2012م).
اجلمييل؛ عمر عبد عباس :الوقف التعليمي وأثره يف التنمية ..دولة اإلمارات
نموذجا( ،بحث منشور ضمن أعامل منتدى فقه االقتصاد
العربية املتحدة
ً
اإلسالمي الثالث 2017م).
احلازمي؛ حمسن بن عيل فارس :الوقف والبحث العلمي كاستثامر( ،بحث
منشور ضمن ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية ،التي عقدت
بمكة املكرمة يومي  18و 19شوال 1420هـ).
واصطالحا( ،دمشق :دار الفكر،
أبو حبيب؛ سعدي :القاموس الفقهي لغ ًة
ً
ط1408 ،2هـ1988 /م).
احلطاب؛ أبو عبداهلل الرعيني املغريب (ت954هـ) :مواهب اجلليل رشح
خمترص خليل( ،بريوت :دار الفكر ،ط1412 ،3هـ).
حطاب؛ كامل توفيق :الصكوك الوقفية ودورها يف التنمية( ،بحث منشور
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ضمن أعامل املؤمتر الثاين لألوقاف يف جامعة أم القرى -مكة املكرمة،
1427هـ2006 /م).
محاد؛ نزيه :معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء( ،دمشق:
دار القلم ،ط1429 ،1هـ).
اخلريش؛ أبو عبداهلل حممد بن عبداهلل (ت1101هـ) :رشح خمترص خليل،
(بريوت :دار صادر ،د .ط ،د .ت).
ابن خزيمة؛ أبو بكر حممد بن إسحاق النيسابوري (ت311هـ) :صحيح ابن
خزيمة ،حتقيق :د .حممد مصطفى األعظمي( ،بريوت :املكتب اإلسالمي،
د .ط1390 ،هـ1970 /م).
اخلصاف؛ أبو بكر أمحد بن عمرو الشيباين (ت261هـ) :أحكام األوقاف،
(القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية ،د .ط ،د .ت).
الدسوقي؛ حممد بن أمحد بن عرفة (ت1230هـ) :حاشية الدسوقي عىل
الرشح الكبري( ،القاهرة :دار إحياء الكتب العربية ،د .ط ،د .ت).
الدسوقي؛ حممد السيد :الوقف ودوره يف تنمية املجتمع اإلسالمي ،اجلزء
الثاين( ،القاهرة :املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية ،صدر ضمن سلسلة
قضايا إسالمية ،العدد  ،65رجب 1421هـ /أكتوبر 2000م).
الر َح ْيباين؛ مصطفى بن سعد (ت1243هـ) :مطالب أويل النهى يف رشح
ُّ
غاية املنتهى( ،بريوت :املكتب اإلسالمي ،ط1415 ،2هـ1994 /م).
الرصاع؛ حممد بن قاسم األنصاري (ت 894هـ) ،رشح حدود ابن عرفة،
(تونس :املكتبة العلمية ،ط1350 ،1هـ).
الريسوين؛ أمحد :الوقف اإلسالمي ..جماالته وأبعاده( ،القاهرة :دار الكلمة
للنرش والتوزيع ،ط1435 ،1هـ2014 /م).
الزحييل؛ حممد مصطفى :موسوعة قضايا إسالمية معارصة( ،دمشق :دار
املكتبي ،ط1430 ،1هـ2009 /م).
الزرقا؛ مصطفى :عقد االستصناع ومدى أمهيته يف االستثامرات اإلسالمية
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املعارصة( ،جدة :املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،د .ط1420 ،هـ).
الزرقا؛ مصطفى :املدخل إىل نظرية االلتزام العامة يف الفقه اإلسالمي،
(دمشق :دار القلم ،ط1420 ،1هـ1999 /م).
الزركيش؛ بدر الدين حممد بن هبادر (ت794هـ) :البحر املحيط( ،مرص :دار
الكتبي ،ط1414 ،1هـ1994 /م).
أبو زهرة؛ حممد بن أمحد :حمارضات يف الوقف( ،القاهرة :دار الفكر العريب،
د .ط1972 ،م).
الرسخيس؛ أبو بكر شمس األئمة حممد بن أمحد (ت 490وقيل483 :هـ):
املبسوط( ،بريوت :دار املعرفة ،د .ط1409 ،هـ1989 /م).
السعد؛ أمحد حممد :املقاصد الرشعية للوقف( ،بحث منشور ضمن أعامل
املؤمتر الثالث لألوقاف باململكة العربية السعودية ،اجلامعة اإلسالمية،
1430هـ2009 /م ،املحور الرابع :الوقف وجتديد احلضارة اإلسالمية).
السلمي؛ أبو حممد عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسالم (ت660هـ) :قواعد
األحكام يف مصالح األنام( ،القاهرة :مكتبة أم القرى للطباعة والنرش ،د.
ط ،د .ت).
السويلم؛ سامي بن إبراهيم :األزمات املالية يف االقتصاد اإلسالمي( ،دراسة
مدعومة من برنامج املنح البحثية يف كريس سابك لدراسات األسواق املالية
اإلسالمية بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية «املرشوع رقم 02-
 ،»13سنة 1433هـ2012 /م).
السيد؛ عبدامللك أمحد :الدور االجتامعي للوقف( ،بحث منشور ضمن
وقائع احللقة النقاشية «إدارة وتثمري ممتلكات األوقاف» ،التي ُعقدت من
قبل املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،التابع للبنك اإلسالمي للتنمية
بجدة ،من 1404 /3 /20هـ إىل 1404 /4 /2هـ [1983 /12 /24م/1 /5 -
1984م] ،ط1415 ،2هـ1994 /م).
شبري؛ حممد عثامن :املعامالت املالية املعارصة يف الفقه اإلسالمي( ،األردن:
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دار النفائس ،ط1427 ،6هـ2007 /م).
الرشبيني؛ شمس الدين حممد بن أمحد (ت 977هـ) :مغني املحتاج إىل معرفة
معاين ألفاظ املنهاج( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1هـ1994 /م).
الرشيف؛ حممد عبدالغفار :موجز جتربة النهوض بالدور التنموي للوقف
يف دولة الكويت( ،مكة املكرمة :أعامل مؤمتر األوقاف األول يف اململكة
العربية السعودية1422 ،هـ).
الشوكاين؛ حممد بن عيل (ت1250هـ) :نيل األوطار رشح منتقى األخبار
من أحاديث سيد األخيار ،حتقيق :عصام الدين الصبابطي( ،القاهرة :دار
احلديث ،ط1417 ،4هـ1997 /م).
الصالح؛ حممد بن أمحد :الوقف يف الرشيعة اإلسالمية وأثره يف تنمية
املجتمع( ،الرياض :مكتبة امللك فهد الوطنية ،ط1422 ،1هـ2001 /م).
الصاوي؛ أمحد بن حممد اخللويت (ت1241هـ) :بلغة السالك ألقرب املسالك
املعروف بـ«حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري»( ،مرص :دار املعارف ،د.
ط ،د .ت).
صقر؛ عطية عبداحلليم :اقتصاديات الوقف( ،القاهرة :دار النهضة العربية،
د .ط1998 ،م).
ضمريية؛ عثامن بن مجعة :الوقف التعليمي يف املجتمع اإلسالمي( ،بحث
منشور ضمن أعامل منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي الثالث 2017م).
الطرابليس؛ برهان الدين إبراهيم بن موسى (ت922هـ) :اإلسعاف يف
أحكام األوقاف( ،مرص :مطبعة هندية ،ط1320 ،2هـ).
ابن عابدين؛ حممد أمني بن عمر (ت1252هـ) :رد املحتار عىل الدر املختار
يف رشح تنوير األبصار املعروف بـ«حاشية ابن عابدين»( ،بريوت :دار
الكتب العلمية ،د .ط1412 ،هـ1992 /م).
العاين؛ أسامة عبداملجيد :إحياء دور الوقف لتحقيق مستلزمات التنمية،
(الدوحة :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،سلسلة كتاب األمة ،عدد
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 ،135ط1431 ،1هـ2010 /م).
عبدالرمحن؛ أمحد عوف :أوقاف الرعاية الصحية يف املجتمع اإلسالمي،
(الدوحة :وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف ،سلسلة كتاب األمة ،عدد
 ،119ط1428 ،1هـ2007 /م).
العبداللطيف؛ عبداللطيف بن عبداهلل :أثر الوقف يف التنمية االقتصادية،
(بحث منشور ضمن أعامل املؤمتر األول لألوقاف بجامعة أم القرى -مكة
املكرمة1422 ،هـ ،املحور السادس :أثر الوقف يف تنمية املجتمع).
عبده؛ عبدالعزيز علون سعيد :أثر الوقف يف التنمية االقتصادية واالجتامعية
مع دراسة تطبيقية للوقف يف اليمن( ،رسالة ماجستري خمطوطة بكلية
الرشيعة والدراسات اإلسالمية -جامعة أم القرى1417 ،هـ1997 /م).
العطار؛ حسن بن حممد بن حممود (ت1250هـ) :حاشية العطار عىل رشح
اجلالل املحيل عىل مجع اجلوامع( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،د .ط ،د.
ت).
عامرة؛ حممد :قاموس املصطلحات االقتصادية يف احلضارة اإلسالمية،
(القاهرة :دار الرشوق ،ط1413 ،1هـ1993 /م).
عمر؛ حممد عبداحلليم :اإلطار الرشعي واالقتصادي واملحاسبي لبيع السلم
يف ضوء التطبيق املعارص( ،جدة :املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،
ط1425 ،3هـ2004 /م).
عمر؛ حممد عبداحلليم :جتربة إدارة األوقاف يف مجهورية مرص العربية،
(ورقة عمل ُقدّ مت إىل ندوة «حول التطبيق املعارص للوقف ..جتربة صناديق
األوقاف وآفاق تطبيقها يف املجتمع اإلسالمي يف روسيا» ،يف الفرتة من 14-
2004 /6 /17م ،بمدينة قازان -مجهورية تتارستان).
قحف؛ منذر :الوقف اإلسالمي ..تطوره إدارته تنميته( ،بريوت :دار الفكر
املعارص ،ودمشق :دار الفكر ،د .ط1427 ،هـ2006 /م).
ابن قدامة؛ موفق الدين ابن قدامة املقديس (ت620هـ) :املغني( ،بريوت:
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دار إحياء الرتاث العريب ،ط1405 ،1هـ1985 /م).
الكاساين؛ أبو بكر عالء الدين بن مسعود (ت 587هـ) :بدائع الصنائع يف
ترتيب الرشائع( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1406 ،2هـ).
جممع الفقه اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي :قرارات
وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي،
(قطر :وزارة األوقاف ،ط1423 ،4هـ2003 /م).
جممع الفقه اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي :جملة جممع
الفقه اإلسالمي ،الدورة السابعة ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي ،العدد
السابع ،اجلزء الثاين( ،سنة 1412هـ1992 /م).
املرداوي؛ عالء الدين عيل بن سليامن (ت885هـ) :اإلنصاف يف معرفة
الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل( ،بريوت :دار إحياء
الرتاث العريب ،د .ط ،د .ت).
فقها واقتصا ًدا( ،دمشق :دار املكتبي ،ط،1
املرصي؛ رفيق يونس :األوقاف ً
1420هـ1999 /م).
مشهور؛ أمرية عبداللطيف :االستثامر يف االقتصاد اإلسالمي( ،القاهرة:
مكتبة مدبويل ،د .ط1990 ،م).
مشهور؛ نعمت عبداللطيف :الوقف اخلريي ودوره يف تغطية أوجه
اإلنفاق العام اخلدمي يف الدول اإلسالمية والغربية( ،املدينة املنورة :بحث
ضمن أعامل املؤمتر الثالث لألوقاف باململكة العربية السعودية باجلامعة
اإلسالمية1430 ،هـ2009 /م).
مصبح؛ معتز حممد :دور الوقف اخلريي يف التنمية االقتصادية ..دراسة
تطبيقية لقطاع غزة( ،غزة :رسالة ماجستري بكلية التجارة باجلامعة
اإلسالمية1434 ،هـ2013 /م).
املرصي؛ رفيق يونس ،أصول االقتصاد اإلسالمي( ،دمشق :دار القلم،
ط1431 ،1هـ2010 /م).
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مالوي؛ أمحد إبراهيم :دور الوقف يف التنمية املستدامة( ،بحث منشور
ضمن أعامل املؤمتر الثالث لألوقاف باململكة العربية السعودية -اجلامعة
اإلسالمية1430 ،هـ2009 /م ،املحور الرابع :الوقف وجتديد احلضارة
اإلسالمية).
منتدى قضايا الوقف الفقهية السابع :أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية
السابع( ،الكويت :األمانة العامة لألوقاف ،ط1436 ،1هـ2015 /م).
ابن املنذر؛ أبو بكر حممد بن إبراهيم النيسابوري (ت318هـ) :اإلمجاع،
حتقيق :د .فؤاد عبداملنعم أمحد( ،اإلسكندرية :دار الدعوة ،ط1402 ،3هـ).
مهدي؛ حممود أمحد :نظام الوقف يف التطبيق املعارص( ،جدة :البنك
اإلسالمي للتنمية ،والكويت :األمانة العامة لألوقاف ،ط1423 ،1هـ/
2003م).
َم َّيارة؛ حممد بن أمحد الفايس (ت1072هـ) :اإلتقان واإلحكام يف رشح حتفة
احلكام املعروف بـ«رشح ميارة»( ،بريوت :دار املعرفة ،د .ط ،د .ت).
ابن نجيم؛ زين الدين بن إبراهيم بن حممد املرصي (ت970هـ) :البحر
الرائق رشح كنز الدقائق( ،القاهرة :دار الكتاب اإلسالمي ،ط ،2د .ت).
النمري؛ خلف بن سليامن بن صالح بن خرض :التنمية الزراعية يف ضوء
الرشيعة اإلسالمية مع دراسة تطبيقية عىل اململكة العربية السعودية
واململكة األردنية اهلاشمية( ،مكة املكرمة :جامعة أم القرى ،رسالة
دكتوراه1416 ،هـ1995 /م)
ابن اهلامم؛ كامل الدين حممد بن عبدالواحد السيوايس (ت861هـ) ،فتح
القدير للعاجز الفقري( ،بريوت :دار الفكر ،ط ،2د .ت).
هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية) :املعايري الرشعية،
(املنامة :هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،د .ط،
1431هـ2010 /م).
اهليتمي؛ أبو العباس شهاب الدين أمحد بن حممد بن حجر (ت974هـ) :حتفة
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.) ت. د، ط. د، دار إحياء الرتاث العريب: (بريوت،املحتاج برشح املنهاج
:)هـ974 اهليتمي) أبو العباس شهاب الدين أمحد بن حممد بن حجر (ت.)م1983 /هـ1403 ، ط. د، دار الفكر: (بريوت،الفتاوى الفقهية الكربى
Translation of Arabic References
-

armghān ; Tharwat : lamḥah ʻan ḥālat al-Awqāf fī Turkiyā, (Jiddah : baḥth

manshūr ḍimna aʻmāl al-ḥalaqah al-dirāsīyah ltthmyr mmtlkāt al-Awqāf

allatī ʻuqidat min qabla al-Maʻhad al-Islāmī lil-Buḥūth wa-al-Tadrīb al-tābiʻ
lil-Bank al-Islāmī lil-Tanmiyah, ṭ2, 1415h / 1994 A.D.)
-

Ibn Amīr Ḥājj ; Abū Allāh Muḥammad ibn Muḥammad al-Ḥanafī (t879 H) :

al-taqrīr wa-al-Taḥbīr fī sharḥ al-Taḥrīr, (Bayrūt : Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah,
ṭ2, 1403h / 1983 A.D.)

-

al-Amānah al-ʻĀmmah llʼwqāf-al-Kuwayt : Qāmūs muṣṭalaḥāt al-Waqf,

-

al-Anṣārī ; Abū Yaḥyá Zakarīyā ibn Muḥammad al-Miṣrī (t926h) : asná al-

(al-Kuwayt : al-Amānah al-ʻĀmmah lil-Awqāf, Ṭ1, 1436h / 2015 A.D.)

maṭālib fī sharḥ Rawḍ al-ṭālib, (al-Qāhirah : Dār al-Kitāb al-Islāmī, D. Ṭ,
D. t(.

-

al-Anṣārī ; Abū Yaḥyá Zakarīyā ibn Muḥammad al-Anṣārī al-Miṣrī (t926h),

al-ghurar al-bahīyah fī sharḥ al-Bahjah al-wardīyah, (al-Qāhirah : alMaṭbaʻah al-Maymanīyah, D. Ṭ, D. t).

-

albāḥwth ; Allāh ibn Sulaymān ibn ʻAbd-al-ʻAzīz : al-Waqf wa-al-tanmiyah

al-iqtiṣādīyah, (baḥth manshūr ḍimna aʻmāl al-Muʼtamar al-Awwal lilAwqāf bi-Jāmiʻat Umm al-Qurá, Makkah al-Mukarramah, 1422h, almiḥwar al-sādis : Athar al-Waqf fī Tanmiyat al-mujtamaʻ).

-

al-Bukhārī ; Abū Allāh Muḥammad ibn Ismāʻīl (t256h) : Ṣaḥīḥ al-Bukhārī

al-musammá « al-Jāmiʻ al-Musnad al-ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min umūr Rasūl
Allāh wsnnh wa-ayyāmuh », taḥqīq : Muḥammad Zuhayr ibn Nāṣir alNāṣir, (Bayrūt : Dār Ṭawq al-najāh, Ṭ1, 1422h).

-

al-Badrān ; Kāsib ibn ʻAbd-al-Karīm : ʻaqd al-istiṣnāʻ aw ʻaqd al-muqāwalah
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fī al-fiqh al-Islāmī .. dirāsah muqāranah, (al-Dammām : Maṭābiʻ al-Shuraym,
ṭ2, 1404h / 1984 A.D).
-

Ibn Baṭṭūṭah ; Abū Allāh Muḥammad ibn Allāh al-Ṭanjī (t779h) : Riḥlat

Ibn Baṭṭūṭah al-musammá bi-« Tuḥfat al-nuẓẓār fī gharāʼib al-amṣār wa-

ʻajāʼib al-asfār », (al-Rabāṭ : Akādīmīyat al-Mamlakah al-Maghribīyah, D.
Ṭ, 1417h).
-

al-Baghdādī ; Muḥammad Saʻīd, al-dhimmah al-mālīyah lil-waqf, (alKuwayt : al-Amānah al-ʻĀmmah lil-Awqāf, baḥth manshūr ḍimna aʻmāl
Muntadá Qaḍāyā al-Waqf al-fiqhīyah al-sābiʻ, Ṭ1, 1436h / 2005 A.D).

-

albuhwty ; Manṣūr ibn Yūnus ibn Idrīs (t 1051h) : daqāʼiq ūlī al-nuhá li-

sharḥ al-Muntahá al-maʻrūf bi-« sharḥ Muntahá al-irādāt », (Bayrūt : ʻĀlam
al-Kutub, Ṭ1, 1414h / 1993 A.D).

-

al-Buhūtī ; Manṣūr ibn Yūnus ibn Idrīs (t 1051h) : Kashshāf al-qināʻ ʻan

-

al-Jaryawī ; ʻAbd-al-Raḥmān ibn ʻAbd-al-ʻAzīz : Athar al-Waqf fī al-

matn al-Iqnāʻ, (Bayrūt : ʻĀlam al-Kutub, D. Ṭ, 1403h / 1983 A.D).

tanmiyah al-mustadāmah, (baḥth manshūr ḍimna aʻmāl al-Multaqá al-dawlī
ḥawla «Muqawwimāt taḥqīq al-tanmiyah al-mustadāmah fī al-iqtiṣād alIslāmī», Jāmiʻat Qālimah, yawmay 3, 4 Dīsimbir 2012 A.D).

-

al-Jumaylī ; ʻUmar ʻAbd ʻAbbās : al-Waqf al-taʻlīmī wa-atharuhu fī al-

tanmiyah .. Dawlat al-Imārāt al-ʻArabīyah al-Muttaḥidah namūdhajan,
(baḥth manshūr ḍimna aʻmāl Muntadá fiqh al-iqtiṣād al-Islāmī al-thālith
2017 A.D(.

-

al-Ḥāzimī ; Muḥsin ibn ʻAlī Fāris : al-Waqf wa-al-Baḥth al-ʻIlmī kāstthmār,
(baḥth manshūr ḍimna Nadwat Makānat al-Waqf wa-atharuhu fī al-Daʻwah

wa-al-tanmiyah, allatī ʻuqidat bi-Makkah al-Mukarramah yawmay 18 wa-

تفعيل الوقف يف قطاعات
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19 Shawwāl 1420 A.D).
-

Abū Ḥabīb ; Saʻdī : al-Qāmūs al-fiqhī lghtan wāṣṭlāḥan, (Dimashq : Dār al-

-

al-Ḥaṭṭāb ; Abū Allāh al-Ruʻaynī al-Maghribī (t954h) : Mawāhib al-Jalīl

-

Ḥaṭṭāb ; Kamāl Tawfīq : al-ṣukūk al-waqfīyah wa-dawruhā fī al-tanmiyah,

Fikr, ṭ2, 1408h / 1988 A.D).

sharḥ Mukhtaṣar Khalīl, (Bayrūt : Dār al-Fikr, ṭ3, 1412h).
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(baḥth manshūr ḍimna aʻmāl al-Muʼtamar al-Thānī lil-Awqāf fī Jāmiʻat
Umm alqrá-Makkah al-Mukarramah, 1427h / 2006 A.D).
-

Ḥammād ; Nazīh : Muʻjam al-muṣṭalaḥāt al-mālīyah wa-al-iqtiṣādīyah fī

-

al-Kharashī ; Abū Allāh Muḥammad ibn Allāh (t1101h) : sharḥ Mukhtaṣar

-

21-Ibn Khuzaymah ; Abū Bakr Muḥammad ibn Isḥāq al-Nīsābūrī (t311h) :

Lughat al-fuqahāʼ, (Dimashq : Dār al-Qalam, Ṭ1, H).
Khalīl, (Bayrūt : Dār Ṣādir, D. Ṭ, D. t).

Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaymah, taḥqīq : D. Muḥammad Muṣṭafá al-Aʻẓamī, (Bayrūt
: al-Maktab al-Islāmī, D. Ṭ, 1390h / 1970 A.D).

-

Khaṣṣāf ; Abū Bakr Aḥmad ibn ʻAmr al-Shaybānī (t261h) : Aḥkām al-

-

al-Dasūqī ; Muḥammad ibn Aḥmad ibn ʻArafah (t1230h) : Ḥāshiyat al-

Awqāf, (al-Qāhirah : Maktabat al-Thaqāfah al-dīnīyah, D. Ṭ, D. t).

Dasūqī ʻalá al-sharḥ al-kabīr, (al-Qāhirah : Dār Iḥyāʼ al-Kutub al-ʻArabīyah,
D. Ṭ, D. t).

-

al-Dasūqī ; Muḥammad al-Sayyid : al-Waqf wa-dawruhu fī Tanmiyat al-

mujtamaʻ al-Islāmī, al-juzʼ al-Thānī, (al-Qāhirah : al-Majlis al-Aʻlá lilShuʼūn al-Islāmīyah, Ṣadr ḍimna Silsilat Qaḍāyā Islāmīyah, al-ʻadad 65,
Rajab 1421h / Uktūbir 2000 A.D).

-

alrruḥaybāny ; Muṣṭafá ibn Saʻd (t1243h) : maṭālib ūlī al-nuhá fī sharḥ

-

al-Raṣṣāʻ ; Muḥammad ibn Qāsim al-Anṣārī (t 894h), sharḥ ḥudūd Ibn

-

al-Raysūnī ; Aḥmad : al-Waqf al-Islāmī .. majālātuh wa-abʻāduhu, (al-

-

al-Zuḥaylī ; Muḥammad Muṣṭafá : Mawsūʻat Qaḍāyā Islāmīyah muʻāṣirah,

-

al-Zarqā ; Muṣṭafá : ʻaqd al-istiṣnāʻ wa-madá ahammīyatuh fī al-istithmārāt

Ghāyat al-Muntahá, (Bayrūt : al-Maktab al-Islāmī, ṭ2, 1415h / 1994 A.D).
ʻArafah, (Tūnis : al-Maktabah al-ʻIlmīyah, Ṭ1, 1350h).

Qāhirah : Dār al-Kalimah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ, Ṭ1, 1435h / 2014 A.D).
(Dimashq : Dār al-Maktabī, Ṭ1, 1430h / 2009 A.D).

al-Islāmīyah al-muʻāṣirah, (Jiddah : al-Maʻhad al-Islāmī lil-Buḥūth wa-alTadrīb, D. Ṭ, 1420h).

-

al-Zarqā ; Muṣṭafá : al-Madkhal ilá Naẓarīyat al-iltizām al-ʻĀmmah fī alfiqh al-Islāmī, (Dimashq : Dār al-Qalam, Ṭ1, 1420h / 1999 A.D).
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-

al-Zarkashī ; Badr al-Dīn Muḥammad ibn Bahādur (t794h) : al-Baḥr al-

-

Abū Zahrah ; Muḥammad ibn Aḥmad : Muḥāḍarāt fī al-Waqf, (al-Qāhirah :

-

al-Sarakhsī ; Abū Bakr Shams al-aʼimmah Muḥammad ibn Aḥmad (t490

muḥīṭ, (Miṣr : Dār al-Kutubī, Ṭ1, 1414h / 1994 A.D).
Dār al-Fikr al-ʻArabī, D. Ṭ, 1972 A.D).

wa-qīla : 483h) : al-Mabsūṭ, (Bayrūt : Dār al-Maʻrifah, D. Ṭ, 1409H / 1989
A.D(.

-

al-Saʻd ; Aḥmad Muḥammad : al-maqāṣid al-sharʻīyah lil-waqf, (baḥth

manshūr ḍimna aʻmāl al-Muʼtamar al-thālith lil-Awqāf bi-al-Mamlakah
al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah, al-Jāmiʻah al-Islāmīyah, 1430h / 2009M, almiḥwar al-rābiʻ : al-Waqf wa-tajdīd al-Ḥaḍārah al-Islāmīyah).

-

al-Sulamī ; Abū Muḥammad ʻIzz al-Dīn ʻAbd-al-ʻAzīz ibn ʻAbdussalām

(t660h) : Qawāʻid al-aḥkām fī maṣāliḥ al-anām, (al-Qāhirah : Maktabat
Umm al-Qurá lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr, D. Ṭ, D. t).

-

al-Suwaylim ; Sāmī ibn Ibrāhīm : al-azamāt al-mālīyah fī al-iqtiṣād al-Islāmī,
(dirāsah mdʻwmh min Barnāmaj al-Minaḥ al-baḥthīyah fī Kursī sābk li-

Dirāsāt al-aswāq al-mālīyah al-Islāmīyah bi-Jāmiʻat al-Imām Muḥammad
ibn Saʻūd al-Islāmīyah «al-mashrūʻ raqm 02-13», sanat 1433h / 2012 A.D).
-

al-Sayyid ; ʻbdālmlk Aḥmad : al-Dawr al-ijtimāʻī lil-waqf, (baḥth manshūr

ḍimna waqāʼiʻ al-ḥalaqah al-niqāshīyah « Idārat wtthmyr mmtlkāt al-Awqāf

», allatī ʻuqdt min qabla al-Maʻhad al-Islāmī lil-Buḥūth wa-al-Tadrīb, al-

tābiʻ lil-Bank al-Islāmī lil-Tanmiyah bi-Jiddah, min 20/3 / 1404h ilá 2/4 /

تفعيل الوقف يف قطاعات
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1404h [24/12/1983m-5/1 / 1984m], ṭ2, 1415h / 1994 A.D).
-

Shubayr ; Muḥammad ʻUthmān : al-muʻāmalāt al-mālīyah al-muʻāṣirah fī

-

al-Shirbīnī ; Shams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad (t 977h) : Mughnī

al-fiqh al-Islāmī, (al-Urdun : Dār al-Nafāʼis, ṭ6, 1427h / 2007 A.D).

al-muḥtāj ilá maʻrifat maʻānī alfāẓ al-Minhāj, (Bayrūt : Dār al-Kutub alʻIlmīyah, Ṭ1, 1415h / 1994 A.D).

-

al-Sharīf ; Muḥammad ʻbdālghfār : Mūjaz tajribat al-nuhūḍ bāldwr altanmawī lil-waqf fī Dawlat al-Kuwayt, (Makkah al-Mukarramah : aʻmāl
Muʼtamar al-Awqāf al-Awwal fī al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah,
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1422h(.
-

al-Shawkānī ; Muḥammad ibn ʻAlī (t1250h) : Nayl al-awṭār sharḥ Muntaqá

al-akhbār min aḥādīth Sayyid al-akhyār, taḥqīq : ʻIṣām al-Dīn al-Ṣabābiṭī,
(al-Qāhirah : Dār al-ḥadīth, ṭ4, 1417h / 1997 A.D).

-

42-al-Ṣāliḥ ; Muḥammad ibn Aḥmad : al-Waqf fī al-sharīʻah al-Islāmīyah

wa-atharuhu fī Tanmiyat al-mujtamaʻ, (al-Riyāḍ : Maktabat al-Malik Fahd
al-Waṭanīyah, Ṭ1, 1422h / 2001 A.D).

-

al-Ṣāwī ; Aḥmad ibn Muḥammad al-Khalwatī (t1241h) : Bulghat al-sālik

lʼqrb al-masālik al-maʻrūf bi-« Ḥāshiyat al-Ṣāwī ʻalá al-sharḥ al-Ṣaghīr »,
(Miṣr : Dār al-Maʻārif, D. Ṭ, D. t).

-

Ṣaqr ; ʻAṭīyah ʻbdālḥlym : Iqtiṣādīyāt al-Waqf, (al-Qāhirah : Dār al-Nahḍah

-

Ḍumayrīyah ; ʻUthmān ibn Jumʻah : al-Waqf al-taʻlīmī fī al-mujtamaʻ al-

al-ʻArabīyah, D. Ṭ, 1998 A.D).

Islāmī, (baḥth manshūr ḍimna aʻmāl Muntadá fiqh al-iqtiṣād al-Islāmī althālith 2017 A.D).

-

al-Ṭarābulusī ; Burhān al-Dīn Ibrāhīm ibn Mūsá (t922h) : al-Isʻāf fī Aḥkām

-

Ibn ʻĀbidīn ; Muḥammad Amīn ibn ʻUmar (t1252h) : radd al-muḥtār ʻalá

al-Awqāf, (Miṣr : Maṭbaʻat Hindīyah, ṭ2, 1320 A.D).

al-Durr al-Mukhtār fī sharḥ Tanwīr al-abṣār al-maʻrūf bi-« Ḥāshiyat Ibn
ʻĀbidīn », (Bayrūt : Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, D. Ṭ, 1412h / 1992 A.D).

-

al-ʻĀnī ; Usāmah ʻAbd-al-Majīd : Iḥyāʼ Dawr al-Waqf li-taḥqīq mstlzmāt

al-tanmiyah, (al-Dawḥah : Wizārat al-Awqāf wa-al-Shuʼūn al-Islāmīyah,
Silsilat Kitāb al-ummah, ʻadad 135, Ṭ1, 1431h / 2010 A.D).

-

ʻAbd-al-Raḥmān ; Aḥmad ʻAwf : Awqāf al-Riʻāyah al-ṣiḥḥīyah fī al-

mujtamaʻ al-Islāmī, (al-Dawḥah : Wizārat al-Shuʼūn al-Islāmīyah wa-alAwqāf, Silsilat Kitāb al-ummah, ʻadad 119, Ṭ1, 1428h / 2007 A.D).

-

alʻbdāllṭyf ; Latif ibn Allāh : Athar al-Waqf fī al-tanmiyah al-iqtiṣādīyah,
(baḥth manshūr ḍimna aʻmāl al-Muʼtamar al-Awwal lil-Awqāf bi-Jāmiʻat
Umm alqrá-Makkah al-Mukarramah, 1422h, al-miḥwar al-sādis : Athar alWaqf fī Tanmiyat al-mujtamaʻ).

-

ʻAbduh ; ʻAbd-al-ʻAzīz ʻUlwān Saʻīd : Athar al-Waqf fī al-tanmiyah al-
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iqtiṣādīyah wa-al-Ijtimāʻīyah maʻa dirāsah taṭbīqīyah lil-waqf fī al-Yaman,
(Risālat mājistīr makhṭūṭah bi-Kullīyat al-sharīʻah wa-al-Dirāsāt alʼslāmytJāmiʻat Umm al-Qurá, 1417h / 1997 A.D).
-

al-ʻAṭṭār ; Ḥasan ibn Muḥammad ibn Maḥmūd (t1250h) : Ḥāshiyat al-ʻAṭṭār

ʻalá sharḥ al-Jalāl al-maḥallī ʻalá jamʻ al-jawāmiʻ, (Bayrūt : Dār al-Kutub
al-ʻIlmīyah, D. Ṭ, D. t).

-

ʻImārah ; Muḥammad : Qāmūs al-muṣṭalaḥāt al-iqtiṣādīyah fī al-Ḥaḍārah

-

ʻUmar ; Muḥammad ʻbdālḥlym : al-iṭār al-sharʻī wa-al-iqtiṣādī wa-al-

al-Islāmīyah, (al-Qāhirah : Dār al-Shurūq, Ṭ1, 1413h / 1993 A.D).

muḥāsabī li-bayʻ al-silm fī ḍawʼ al-taṭbīq al-muʻāṣir, (Jiddah : al-Maʻhad
al-Islāmī lil-Buḥūth wa-al-Tadrīb, ṭ3, 1425h / 2004 A.D).

-

ʻUmar ; Muḥammad ʻbdālḥlym : tajribat Idārat al-Awqāf fī Jumhūrīyat
Miṣr al-ʻArabīyah, (Waraqah ʻamal quddmt ilá Nadwat « ḥawla al-taṭbīq

al-muʻāṣir lil-waqf .. tajribat Ṣanādīq al-Awqāf wa-āfāq taṭbīqihā fī al-

mujtamaʻ al-Islāmī fī Rūsiyā », fī al-fatrah min 14-17/6 / 2004m, bi-madīnat
qāzān-Jumhūrīyat Tatāristān).
-

Qaḥf ; Mundhir : al-Waqf al-Islāmī .. taṭawwuruh idāratuhu tanmiyatih,
(Bayrūt : Dār al-Fikr al-muʻāṣir, wa-Dimashq : Dār al-Fikr, D. Ṭ, 1427h /
2006 A.D(.

-

Ibn Qudāmah ; Muwaffaq al-Dīn Ibn Qudāmah al-Maqdisī (t620h) : al-

-

al-Kāsānī ; Abū Bakr ʻAlāʼ al-Dīn ibn Masʻūd (t 587h) : Badāʼiʻ al-ṣanāʼiʻ fī

-

Majmaʻ al-fiqh al-Islāmī al-dawlī al-tābiʻ li-Munaẓẓamat al-Muʼtamar al-

Mughnī, (Bayrūt : Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī, Ṭ1, 1405h / 1985 A.D).
tartīb al-sharāʼiʻ, (Bayrūt : Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, ṭ2, 1406h).

Islāmī : qarārāt wa-tawṣiyāt Majmaʻ al-fiqh al-Islāmī al-dawlī al-tābiʻ liMunaẓẓamat al-Muʼtamar al-Islāmī, (Qaṭar : Wizārat al-Awqāf, ṭ4, 1423h
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/ 2003 A.D(.
-

Majmaʻ al-fiqh al-Islāmī al-dawlī al-tābiʻ li-Munaẓẓamat al-Muʼtamar alIslāmī : Majallat Majmaʻ al-fiqh al-Islāmī, al-dawrah al-sābiʻah li-Muʼtamar
Majmaʻ al-fiqh al-Islāmī, al-ʻadad al-sābiʻ, al-juzʼ al-Thānī, (sanat 1412h /
1992 A.D(.
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Mardāwī ; ʻAlāʼ al-Dīn ʻAlī ibn Sulaymān (t885h) : al-Inṣāf fī maʻrifat al-

rājiḥ min al-khilāf ʻalá madhhab al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal, (Bayrūt : Dār
Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī, D. Ṭ, D. t).

-

62-al-Miṣrī ; Rafīq Yūnus : al-Awqāf fqhan wāqtṣādan, (Dimashq : Dār al-

-

Mashhūr ; Amīrah Latif : al-istithmār fī al-iqtiṣād al-Islāmī, (al-Qāhirah :

-

Mashhūr ; nʻmt Latif : al-Waqf al-Khayrī wa-dawruhu fī Taghṭīyah awjuh

Maktabī, Ṭ1, 1420h / 1999 A.D).

Maktabat Madbūlī, D. Ṭ, 1990 A.D).

al-Infāq al-ʻāmm alkhdmy fī al-Duwal al-Islāmīyah wa-al-Gharbīyah,

(al-Madīnah al-Munawwarah : baḥth ḍimna aʻmāl al-Muʼtamar al-thālith
lil-Awqāf bi-al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah bi-al-Jāmiʻah alIslāmīyah, 1430h / 2009 A.D).
-

Muṣbiḥ ; Muʻtazz Muḥammad : Dawr al-Waqf al-Khayrī fī al-tanmiyah al-

iqtiṣādīyah .. dirāsah taṭbīqīyah li-qiṭāʻ Ghazzah, (Ghazzah : Risālat mājistīr
bi-Kullīyat al-Tijārah bi-al-Jāmiʻah al-Islāmīyah, 1434h / 2013 A.D).

-

al-Miṣrī ; Rafīq Yūnus, uṣūl al-iqtiṣād al-Islāmī, (Dimashq : Dār al-Qalam,

-

Mallāwī ; Aḥmad Ibrāhīm : Dawr al-Waqf fī al-tanmiyah al-mustadāmah,

Ṭ1, 1431h / 2010 A.D).

(baḥth manshūr ḍimna aʻmāl al-Muʼtamar al-thālith lil-Awqāf bi-alMamlakah al-ʻArabīyah alsʻwdyt-al-Jāmiʻah al-Islāmīyah, 1430h / 2009M,
al-miḥwar al-rābiʻ : al-Waqf wa-tajdīd al-Ḥaḍārah al-Islāmīyah)

-

Muntadá Qaḍāyā al-Waqf al-fiqhīyah al-sābiʻ : aʻmāl Muntadá Qaḍāyā alWaqf al-fiqhīyah al-sābiʻ, (al-Kuwayt : al-Amānah al-ʻĀmmah lil-Awqāf,
Ṭ1, 1436h / 2015 A.D).

-

Ibn al-Mundhir ; Abū Bakr Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Nīsābūrī (t318h) :

al-ijmāʻ, taḥqīq : D. Fuʼād ʻbdālmnʻm Aḥmad, (al-Iskandarīyah : Dār alDaʻwah, ṭ3, 1402h).

-

Mahdī ; Maḥmūd Aḥmad : Niẓām al-Waqf fī al-taṭbīq al-muʻāṣir, (Jiddah :

al-Bank al-Islāmī lil-Tanmiyah, wa-al-Kuwayt : al-Amānah al-ʻĀmmah lilAwqāf, Ṭ1, 1423h / 2003 A.D).

-

mayyārh ; Muḥammad ibn Aḥmad al-Fāsī (t1072h) : al-Itqān wa-al-iḥkām
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fī sharḥ Tuḥfat al-ḥukkām al-maʻrūf bi-« sharḥ Mayyārah », (Bayrūt : Dār
al-Maʻrifah, D. Ṭ, D. t).
-

Ibn Nujaym ; Zayn al-Dīn ibn Ibrāhīm ibn Muḥammad al-Miṣrī (t970h) :

al-Baḥr al-rāʼiq sharḥ Kanz al-daqāʼiq, (al-Qāhirah : Dār al-Kitāb al-Islāmī,
ṭ2, D. t).

-

al-Nimrī ; Khalaf ibn Sulaymān ibn Ṣāliḥ ibn Khiḍr : al-tanmiyah al-zirāʻīyah
fī ḍawʼ al-sharīʻah al-Islāmīyah maʻa dirāsah taṭbīqīyah ʻalá al-Mamlakah
al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah wa-al-Mamlakah al-Urdunīyah al-Hāshimīyah,
(Makkah al-Mukarramah : Jāmiʻat Umm al-Qurá, Risālat duktūrāh, 1416h
/ 1995 A.D(.

-

Ibn al-humām ; Kamāl al-Dīn Muḥammad ibn ʻbdālwāḥd alsywāsy (t861h),

-

Hayʼat al-muḥāsabah wa-al-murājaʻah lil-muʼassasāt al-mālīyah al-

Fatḥ al-qadīr lil-ʻājiz al-faqīr, (Bayrūt : Dār al-Fikr, ṭ2, D. t).

Islāmīyah) : al-maʻāyīr al-sharʻīyah, (al-Manāmah : Hayʼat al-muḥāsabah

wa-al-murājaʻah lil-muʼassasāt al-mālīyah al-Islāmīyah, D. Ṭ, 1431h / 2010
A.D(.
-

al-Haytamī ; Abū al-ʻAbbās Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Muḥammad ibn

Ḥajar (t974h) : Tuḥfat al-muḥtāj bi-sharḥ al-Minhāj, (Bayrūt : Dār Iḥyāʼ
al-Turāth al-ʻArabī, D. Ṭ, D. t).

-

al-Haytamī) Abū al-ʻAbbās Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Muḥammad ibn

Ḥajar (t974h) : al-Fatāwá al-fiqhīyah al-Kubrá, (Bayrūt : Dār al-Fikr, D. Ṭ,

تفعيل الوقف يف قطاعات
االقتصاد احلقيقي

1403h / 1983 A.D(.
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