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 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد األنام والمرسلين. 

ألوقاف، فإن تشجيع إنشاا  ووقااف جديادة، وقيام اا في معرض الحديث عن تنمية ا
بدورها االقتصادي واالجتماعي مسألة تحتا  وهمياة محورياة. وهاي تتتلاب ت يطاة ا تاار 

فاي إتاار  ذلا  أتيياالقانوني والفق اي المالطام، با  المشاجع علاى إنشاا  ووقااف جديادة،  و
 .دفال  اذهضرورة إعادة صياغة فقه الوقف المعاصر بما يتناسب مع 
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وماان وجاا  عاارض صااور مسااتجدة فااي األوقاااف، ال بااد لنااا ماان البااد  بتقااديم نبااذة 
مقتتفة من بعض المسااط  الفق ياة التاي تشال  ةلفياة وو ورضاية تقاوم علي اا هاذ  الصاور 

غني، لثير العتا ، بأصوله ومبادطاه.  -بفض  من هللا تعالى  -المستجدة. ففق نا ا سالمي 
بعض التقييدات التي وضع ا بعض الفق ا ، مما ال يتناسب  األمر الذي يجعلنا نتجاوز عن

 مع السعة والتنوع في المبادئ واألصو .

نشاير حياث .   الورقاةاألو  في هذ مبحثوسيشل  عرض بعض األفلار الفق ية ال
إلااى النصااوس األساسااية التااي تشااجع علااى الباار والتباارع ألعماا ا  الةاا ير، دون ون تقيااد 

ا نحاو  مناقشاة اررا  الفق ياة لماا ساإلحساان وو صاي ة لاه. س لالمحسن بأي شل  مةص 
 التي تؤثر على فق يات الصور المستجدة من الوقف، واستةالس النتاطج من ا.

إلاى دراساة العواما  واألساباب التاي ودت إلاى   اور  نيالثاا مبحاثوسأعمد فاي ال
ة جديادة الحاجة الملحة إلى صور مساتجدة مان الوقاف بماا فاي ذلا    اور وشالا  تن يميا

لما سنقوم فاي هاذا  . للنشات االقتصادي، وتتور ووعية االستثمار وقنواته وتنوع ا اللبير
بمحاولة لف م األهداف التفصايلية الجديادة  للوقاف، مماا لام يلان واضاحا وو واردا  مبحثال

 .لوقف التقليدية المعروفة تاريةيافي وشلا  ا

، هاي فقات تلا  التاي لألوقااف جديادة افياه صاورناقش فسان مبحاث الثالاثوما فاي ال
من ا ما هو معمو  باه فعاال فاي التتبياف الفعلاي  .تلب مني المجمع متفضال الحديث عن ا

في بعض البلدان والمجتمعات ا سالمية )تحت وسما  غير وقفية عديادة  علاى الارغم مان 
لل اا مماا عدم ا شارة إليه في المجلدات الفق ية، ومن ا ما تدعو الحاجة والمصلحة إليه. و

ينب ي لفقه الوقف المعاصر ون ين مه ويوضا  معالماه وتلييفاه الشارعي. وسنصانف هاذ  
جااز ا مشاااعا ماان مجموعااة  الصااور بحسااب تبيعااة المااا  الموقااوف، وهااو إمااا ون يلااون

يااة متقومااة، وو منااافع، وو عنو، وو حقوقااا موعيااان وديااون ونقااود وحقااوف لمااا فااي األساا م
 نقودا.

 وهم النتاطج التي نستةلص ا منه مع بعض التوصيات.   بحثض في ن اية العرسأو
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 األول المبحث

وعما  البر في الشريعة تسع األوقاف وغيرهاا. وقاد باوب الفق اا  فاي وعماا  البار 
، والعراياا، ة، والمنيحة، والُعمار،، والُرقباىعناوين عديدة وهم ا: الصدقة، ال بة، والعاري

 والوصية، والوقف، والقرض، وغيرها.

بعااض النصااوس الشاارعية التااي تاارتبت بعالقااة مااا بموضااوع  سااريعانعرض وساا
صاااور مساااتجدة مااان الوقاااف، دون وياااة محاولاااة مناااا للشااامو  وو بتبيعتاااه بحثناااا، وهاااو 

االستقصااااا ، وو لإلحاتااااة بجميااااع النصااااوس وعرضاااا ا ومناقشاااات ا وإبااااراز الحجااااج 
 ا  اللام  ل ا.والمرجحات، ألننا ال نقصد في هذا الفص  سو، االستش اد، دون االستقر

 النصوص األصلية من القرآن والسنة -أ 

وماا النصاوس ف اي لثيارة جاداا فاي القاارمن اللاريم وفاي السانة المت ارة، فاي باااب 
الصاادقة وا نفاااف فااي ساابي  هللا تعااالى بشاال  عااام. علااى ون لاادينا نصوصاااا تتعلااف بمعنااى 

بشال  محادد نار،  ةاس من معاني البر، وهو البر ذي األجا  التويا  مماا تناساب بحثناا
 من المفيد التذلير ب ا.

فآيتا التعاون والماعون مثالا هما مما يلثر الفق ا  االستشا اد ب ماا، با  واالساتفتا  
ب مااا، عنااد الحااديث عاان العاريااة والمنيحااة والوقااف. فآيااة بوتعاااونوا علااى الباار والتقااو،ب 

بار. ومان وعماا  تحث على العم  الجماعي المتضافر في فعا  الةيارات وجمياع وعماا  ال
البر ما هو داطم مؤبد ال ينقتع، ومن ا ما يستمر لفترة مان الازمن ينت اي بعادها، ومن اا ماا 

ومية بويمنعون الماعونب تدعو بالوي  على الاذين يتصافون . هو مني ال يمتد ةال  الزمان
ن يلوناوا هام ونفسا م بحاجاة ب ذ  الصفة الةبيثة، فيمسلون العواري عمان يحتاج اا دون و

 لي ا.إ

لثيارة من اا ماا يتحادث عان الصادقة الجارياة  نا  وحاديث وما في السّنة المت رة ف
قا :  )س  بشل  عام، نحو حديث وبي هريرة، عند مسلم ووصحاب السنن بون رسو  هللا

إذا مات ا نسان انقتع عمله إال من ثالث: صدقة جارية، وو علم ينتفع باه، وو ولاد صاال  
ياادعو لااهب.
1

عثمااان للزيااادة فااي المسااجد النبااوي ولشاارا  بطاار  )س  رسااو وقصااة ناادب ال
رومة وتسبيل ا.
2
 

 اآلراء الفقهية -ب

وما مرا  المذاهب والفق ا ، مما له تأثير في البحث الاراهن فلثيارة نستةلصا ا مان 
وبااواب العاريااة، والمنيحااة، والعماار،، والعرايااا، والوصااية، والوقااف. وقباا  بحااث اررا  

ن التأليد مع فضايلة الشايم مصاتفى الزرقاا ون بتفاصاي  وحلاام الوقاف الفق ية ال بد لنا م
المقررة في الفقه هي جميعاا اجت ادية، قياسية، للاروي في اا مجاا .ب
3
ولام تجماع األماة فاي  
وحلام الوقف إال على اشترات لون غرضه بقربة إلى هللا تعالىب.
4
الةاوض وليس ي مناا   

 ت لف وبواب للةير، فتح ا الشارع بعموم النصاوس الف الفق ا ، وإنما ن تم بأن التةفي ا
التي تدعو للبر وا حسان، بسبب الةالف وو بسبب األساما  التاي وضاع ا الفق اا  لابعض 
وبواب الةير. والبر والمعروف وا حسان ما علي ا من قيود في الشرع. فاال ينب اي لناا ون 

ما علاى المحسانين ر  وشيوعه، ب  بقيد يحد من انتشانحقر من المعروف شيطا، وال ون نقيد

                                                           
 .373ان ر قحف،  النصوس االقتصادية والمالية، النس رقم   1
 737 الحديث وةرجه النساطي بإسناد حسن، ان ر قحف، نفسه، النس رقم   2
، س 1447متبعاة الجامعاة الساورية  -الجاز  األو   -الشيم مصتفى الزرقا: وحلام األوقاف   3
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 دونوسنذلر من األحلام واررا  الفق ية ما له عالقة بموضوعنا  [41]التوبة من سبي ب. 
 .قصداا لالةتصار  تقس  

العارياااة هاااي إباحاااة المنفعاااة للمساااتعير. 1 -ب
1
وهاااي جااااطزة باااالنس وا جمااااع  

القياااس فلمااا جااازت هبااة والقياااس. ومااا ا جماااع فألن ااا ماان القربااات المناادوب إلي ااا. وومااا 
العاين جاازت هباة المنفعاة.
2

يشاترت فاي الشاي  المعاار ون يلاون مماا يبقاى وصاله وون و  
تلون منفعتاه مباحاة.
3

يملان إعاارة بالادور واألرضاين والحياوان وجمياع ماا يعارف لماا   
بعينهب.
4
فيعار الحيوان لةدمته وو لدر  وتعار الادور للسالنى واألرضاين للادفن وو للازرع  

ل رس وو ل يار ذلا  مان االساتعماالت المباحاة.وو ل
7

بلايس مان شارت ا )وي العارياة  ون   
يلون المقصود مجرد المنفعة بةالف ا جارةب
3
إذ ون إعارة الشاة لدرها جاطزة علاى وحاد  

وج ين، بف ي عارية الستيفا  عينب
7
 وليس منفعة. 

ا إلاى ماان يشاارب والمنيحاة هااي الناقاة وو البقاارة وو الشاااة ذات اللابن ياادفع   2-ب
لبن ا مدة ثم يردها إليه.
8
وللمنيحة وحلام العارية عند الشافعية، ف ي عارية من وج  الادر،  

مضااامونة علاااى المساااتعير. وال يضااامن قيماااة اللااابن ألناااه هاااو المقصاااود منحاااه. وحلم اااا 
االستحباب.
4
وتص  في ثمر الشجر وتسمى العرية. 

10
 

بيجعا  فياه المالا  شايطا يمللاه وما العمر، ف ي بااب مةار مان وباواب البار  3-ب
لشةس مةر عمر هذا الشةسب.

11
ار في اا المنفعاة فقات.   وهي جاطزة عناد الماللياة، للمعم 

ف ي تملي  منفعة مؤقتة بعمر من وعتيات لاه.
12
وحلم اا النادب وتعاود بعاد ماوت المنتفاع  

وو  إلى مالل ا وو إلى ورثته. و اهر لالم الحتاب صحت ا سوا  ولانت تيلة عمر المنتفع
ار  ألج  محدد مضروب ألنه قا  بوو فرس لمن ي ازو سانين... وال يبيعاه وي المالا  المعم 

إال لب عد األج ب.
13
وينق  الحتاب عان مالا  صاحة ال باة فاي نةا  بعاد عشار سانين تبقاى  

ةالل ا النة  بيد الواهاب يساقي ا ويقاوم علي اا فيلاون بإنماا وهاب نةلاه بعاد عشار سانين، 
إن سلمت النة  إلى ذل  األجا ، ولام يمات رب اا، وال لحقاه ديان. فذل  جاطز للموهوب له 
وله وةذها بعد األج .ب

14
والعمر، )وو هبة المنفعة  التي تقبض في ا العين قبا  الماوت ال  

ر. ويلون  ر إذا لانت لمدة محددة وقبض المستفيد العين قب  موت المعم  تسقت بموت المعم 
لااى انقضااا  الماادة المااذلورةب.حااف المسااتفيد ثابتاااا فااي منفعااة العااين بإ

17
يجااوز اسااتثنا  و 

فاي ال باة  ة  بعاد الماوت داةلاالمنفعاةلون )تالواهب منافع الشي  الموهوب بقية حياته، بف
بلف  ال بة األو ب.

13
 

                                                           
لرافعي، متبوع في حاشية المجموع، تبعة دار الفلر، بيروت، بدون فت  العزيز شر  الوجيز ل  1
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والعرايا، ومفردها عرّية هي النةلة تلون في ورض شةس  ي ب ثمرت اا   4-ب
رةر.
1
الموهوب لاه، فتلاون  وقد تلون عمر   وقد تلون لسنة وو سنوات وو ولثر من ذل ،  

، علاى الةاالف فاي مان لاه الرةصاة  لايال معلوماا مان  ي )وو المعار  عمر،. فيبيع المعاري
)من ربا الفض  والنسا  على قاو   التمر الجاف بةرس  النةلة من الرتب. ف ي رةصة

اهب وقاد اتفقات الماذ لمحتااج إلاى الرتاب  فاي موسامه. عونلما في ا من  ةالف األقوا  
على ون في ا إرةاس
2

باا بجااف  . فقالت الشافعية والحنابلة إن اا اساتثنا  مان بياع التمار ُرت 
. وقاا  مالا  هاي ويضااا تارةيس مان رباا الفضا  ومان رباا النسايطة معاا ف او يقاو  ْينحال  

 ومجالا. وقا  وبو حنيفة إن ا استثنا  من الرجوع في ال بة بعوض.حاالا بجواز بيع العرية 
3
 

الوصية، يقو  الشافعية بصحت ا في األعيان والمنافع. وفي 5-ب
4
مثاا  المناافع:  

الوصااية بةدمااة العبااد وبساالنى الاادار. وتجااوز الوصااية بالمنفعااة مقاادرة بماادة محااددة، لمااا 
تجوز مؤبادة دون تحدياد مادة، وتقاع فاي حادود الثلاث.
7
والوصاية بالمنفعاة، صاحيحة عناد  

وم مؤبدة دون مدةالماللية ويضاا، سوا  ولانت مقيدة بمدة 
3

، فتلاون عندطاذ فاي حلام المقيادة 
بحياة العبد )في منفعة العبد  بعلى قو  ابن القاسم وهو الراج  وو بحياة الموصى له على 

قو  وش بب.
7
وتقع الوصية بالمنفعة عند الماللية في حادود الثلاث ويضااا لالشاافعية. 

8
لماا  

 ل ا فيؤجرهاا إن شاا .ير، الونشريسي ون للموصاى لاه بسالنى الادار ون يسات
4
والوصاية  

بالمنفعة جاطزة ويضاا عند األحناف وهي تقب  التوقيت.
10
 

ومااا فااي باااب فقااه الوقااف. فقااد نااس الفق ااا  علااى جااواز وقااف ونااواع ماان  6-ب
فقا  الشافعية بصحة وقاف  المنقوالت. والمنقوالت بتبيعت ا تؤو  إلى االنقضا  والزوا .

 . من ااا مااا هااو علااى وجااه االسااتقال  لالساايف والفاارس البنااا  والحيااوان واألثاااث والسااال
ومن ا ما هاو تبعاا لاألرض لالبناا .

11
لماا ون ام علقاوا وج ااا فاي جاواز وقاف النقاود علاى  

صحة إعارت ا لالنتفاع ب ا في الزينة، وعللوا القو  بعدم الجواز على الراج  عندهم بعدم 
إملان بقا  النقود عند االنتفاع ب ا،

12
ولاذل   .يادور ماع علتاه حياث دارتف او مناع معلا   

األمر في وقف المنقاو  عناد األحنااف فإناه يصا  تبعااا لاألرض. لماا يصا  فيماا ورد فاي 
ه، لالساااال  والةيااا  للج ااااد. ويصااا  ويضااااا فيماااا تعامااا  النااااس فياااه باااالوقف قاااالسااانة وف

                                                           
 .213، س 2ابن رشد، ج  1
يالح  هنا ونه م ما تنوعت تفسيرات المحدثين والفق ا  لوجه ا رةااس فاي العرياة، فإناه بلا    2

طياة وال غيار غذاطياة فاي مبادلاة الرتاب باالتمر الجااف، تأليد ليس لضرورة، إذ ال ضرورة غذا
ولو لان ومر الضرورة فاي وصاو  المعاّر، لاه لنةلتاه فاي بساتان المعاري أللحاف ذلا  بقواعاد 
االستطذان التي تحدثت عن ا الشاريعة. لماا ال توجا د حا اجة )باالمعنى الاذي وشاار إلياه الشااتبي 

وهللا  –وال باالستطذان في ووقاته. والذي يبدو لاي  وال زالي  إذ ال توجد مشقة بأل  التمر الجاف
ون وجه ا رةاس لان مراعاة لرغبات الناس وعادات م االجتماعية. ففي موسام  –سبحانه وعلم 

الرتب، يأل  الناس الرتب، فلماذا ال يستتيع الفقير )المعّر، لاه  ون يأةاذ ألهلاه الرتاب مثا  
يااات م بقواعااد االسااتطذان )وهااي شاارعية ويضااا  وو تقيااد ارةاارين أ وو لماااذا ُتعق ااد علااى الناااس ح

ةصوصاايات م باادةو  ارةاارين علااي م. فلااتلن إذن هااذ  المبادلااة، ولااو ةالفاات بعااض القواعااد 
المعروفة، ألن ا ووال في إتار وعما  البار، وألن اا ثانياا فاي وماور صا يرة ال يشال  في اا ةارف 

يار، مالا  رحماه هللا ون ال رباا فاي التوافاه مان  القاعدة تياارا اجتماعياا وو قانونياا ذا وثار )لاذل 
           المبادالت مثالا . ف   ندر  نحن اليوم مث  هذ  الحلمة الع يمة في ومورنا ومعامالتناأ! 

 .218-217، س ابن رشد  3
 .423، س 17. ولذل  ج 201-200، س 14تلملة المجموع، ج  4
 .423، س 17تلملة المجموع، ج  7
 .273، س 4ي، جالونشر يس  3
 .277-274، س 8، ج 1478حاشية الرهوني، تبعة دار الفلر، بيروت   7
 .277، س نفسه  8
 .283، س 7الونشر يسي، ج  4
 .34الزرقا، س   10
 وما بعدها. 320، س 17تلملة المجموع، ج   11
 .330، س نفسه  12
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وتعارفو ، نحو وقف اللتب والمصاحف.
1
 ونواعااا مان ، رحماه هللا،وقد ذلر الشايم الزرقاا 

المنقوالت التي جر، التعام  والعرف بوقف ا، من اا ماا هاو ميا  لالنقضاا  بتبيعتاه بسابب 
البلاااى والماااوت، لالفاااأس والقااادوم والقااادور والجنااااطز وثياب اااا واأللساااية للفقااارا  والسااافن 

والشجر والقم  الستعماله في إقراض البذر للمزارعين والحيوان والعبد.
2
   

ف الدراهم والادنانير، وهاي مماا يتعارض للازوا  لما ذلر الزرقا ويضاا جواز وق  
بالسرقة وعدم قدرة المدين على الدفع في حالة وقف ا لإلقراض لما ون ا معرضة للةساارة 

يلااون لفااي حالااة وقف ااا لتسااتثمر بالمضاااربة  Moral Hazards وألنااواع ةيانااة األمانااة
إيرادهااا للموقااوف علااي م
3

بن ااا، وونااه ال يجااوز .   لمااا تحاادث المالليااة عاان وقااف البقاارة لل

. ولاذل  نجاد 4تحوي  عين ا عمن حبست علياه إذا لانات البقارة ةرجات مان حاوز الواقاف

  5عندهم حبس الفرس.

 6..ب.الوقاف علاى وناه ب إعتاا  منفعاة شاي  مادة وجاود  يعارفابن عرفة لما ون 

 .ة موقوتةتبيعذات وهذا التعريف يد  على جواز وقف وشيا  

دون قياد التبعياة وو العارف، إذا  -قف المنقو  عمومااا وقا  غير األحناف بصحة و
لم يلن مما ال ينتفاع باه إال باا تالف لالتعاام. فالشاافعية والحنابلاة وجاازوا وقاف المنقاو  
باعتباار بون التأبياد يعتباار فاي لاا  عاين بمااا يناساب ا، فماا ال يلااون قاابالا للبقااا  فاإن معنااى 

التأبيد فيه مقدر بمقدار بقاطهب.
7
وماا  ذل  رجعوا في الحقيقاة إلاى تعرياف ابان عرفاه.وهم ب 

الماللية، فيقولون وصالا بعدم اشترات التأبيد ويجيزون توقيت الوقف، سواٌ  ولاان التوقيات 
بسبب عمر الشي  الموقوف، وم بإرادة الواقف نفسه.
8
 

والحقيقة ون فق ا  المذاهب جميعاا قد وجمعوا علاى جاواز وقاف وشايا  منقولاة ذات 
 دود بتبيعت ا، لالفرس، والسال ، واللتب، والمصاحف، وغيرها من المنقوالت.عمر مح

لذل  يعلف الشيم الزرقا على معنى التأبياد فيقاو ب إن شارت التأبياد يعاود فاي الحقيقاة إلاى 
شراطت الج ة الموقوف علي ا ألن الدوام وعدمه إنما هما مان وحوال اا، ولايس معناى تأبياد 

ليهب.الوقف إال دوام الموقوف ع
4
 

 مناقشة لآلراء الفقهية ونتائج   -ج 

ال بد لنا بعد هذا التم يد الفق اي مان مناقشاة ساريعة ل اذ  اررا  الفق ياة وتصانيف ا  
بمااا يضااع ا فااي مواضااع ا بااالموازين القساات، وذلاا  فااي ضااو  النصااوس األصاالية ماان 

بفنااون  اللتاااب والساانة والواقااع االقتصااادي واالجتماااعي المعاصاار، وبةاصااة مااا يتعلااف
تباع ذلا  بتصانيف نقترحاه ألعماا  ونقاوداا  ووشالا  اساتعماالت ا. نُ  تجميع األموا  )وعياناا 

الباار ينسااجم مااع مااا وراد  الشاارع الحنيااف ومااا تااد  عليااه النصااوس األصاالية والفق يااة 
 السابقة.

من الواض  ون نصوس اللتاب والسنة تحث على الصدقة بعموم ا ول  وشالال ا ف 
ومان الواضا  ويضااا وناه ال   ت الصدقة الجارية فاي السانة لماا رويناا.وصورها. وقد ورد

قيد على وعما  البر المالية، فيما عدا القيود المعروفة من حيث المل ، واألهلية، والقُرباة، 
                                                           

 .48-47الزرقا، س   1
 .44-48، س نفسه  2
 .44، س نفسه  3
 .73، س 7سي، جالونشر ي  4
 .104، س نفسه  7
 .37، س 1الةالد، ج  3
 .177، س 1الةالد، ج   7
 .111وبو زهرة، محاضرات في الوقف، س   8
 .42الزرقا، س   4
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. فللمسلم ون يتصدف بالقليا  وو اللثيار، وو العاين وو المنفعاة، إلموعدم تعلف حقوف لل ير، 
ولقاد  بماا علاى المحسانين مان سابي ب.ولا  ذلا  مان ا حساان، واألص  وو الادر، إلام. فو

مماا  ،الفق ا  على جواز وعما  من البار، ماأةوذة مان صاور عرفات فاي مجتمعاات م نس
نه في وعماا  البار يتسااه  الشاارع الحلايم، فيتارةس وون ؤلدعرفوا وولفوا. حتى إن م لي

من لثير من القيود التي ال يترةس ب ا في المعاوضاات.
1
ذلا  ياد  علاى ساعة مفااف لا   

 الفقه ا سالمي وقدرته على استيعاب وشلا  عديدة من وعما  البر.

ون تصنف وعما  البر المالية في الشريعة في ناوعين  -بنا  على ما سبف  -ويملن  
. والصاادقة الجاريااة. وهااي صاادقة بأشاايا  معماارة الصاادقة بالمساات للات عريضااين همااا:

ف به مواد اسات اللية، يساتعمل ا مان فالصدقة بالمست للات معروفة، و هي ما لان المتصد 
يأةذها فتنقضي وو تتلف باستعمال ا، وهي معروفة ولثيرة الاذلر فاي النصاوس األصالية 

 ية.ق والف

فتشم  وعما  بر مالية ذات وج  يتو  وو يقصر. من ا ما هاو  الصدقة الجاريةوما  
الماا   بقايتجاري فياه الصادقة ماا  مؤبد نحاو وقاف األرض علاى سابي  التأبياد. ومن اا ماا

المتصاادف بااه. فااالبر فااي القاارض، مااا دام المااا  المقاارض فااي ذمااة المقتاارض، والباار فااي 
رة حتى وفا  الدين، والبر في وقاف المنقاوالت حيات اا وو عمرهاا االساتعمالي. والبار  الن  
 فااي المنيحااة مااا داماات يسااتفيد من ااا ماان منحاات لااه، ولااذا فااي ا عااارة، والباار فااي هبااة

 لم.إالمنقوالت المعمرة ما عاشت، 

بتأبيد ، رغم تفسيرهم غير التأبيدي لوقف المنقاو .  الفق ا قا  جم ورالوقف  فيو 
 وهاو نااوع مان الباار عرفاه الناااس وولفاو  وولثااروا مناه. وال نريااد ون ننااقش جااواز توقياات

)باالقو   ةالزرقاا يعلاف علياه بقولاه بوونات تار، ون اجت ااد الماللياف الوقف بإرادة الواقاف
”وقو، دليالا، وورج  مقصوداا وولثر تس يالا في مقاصد الةيار. بالتوقيت 

2
وللنناا نرياد ون 

   .نعتذر للجم ور ونه لان يصعب في الماضي تصور التوقيت في مصال  لثيرة

بعد ون وازن ا مام وبو زهرة بين ودلة من يقو  باشترات التأبياد وودلاة مان يارون ف 
قف عقب بقوله بفرويت  ون األلثارين عادداا قاد قاالوا إن التأبياد جاز  جواز التوقيت في الو

مان معناى الوقاف ومف وماه. وون القلاة مان الفق اا  روت ون التأبياد لايس جاز اا مان معناى 
الوقف، فيجوز مؤقتاا ومؤباداا معااا. وقاد علمات  ون القلاة تساتمد روي اا مان معااني الشاريعة 

ضات عان قلاة عاددها بقاوة دليل اا. ولاان مان هاذ  وم زاها ومرماها. وهي ب اذا قاد استعا
ماع  -القلة إمام جلي  هو من وطمة الروي وعلما  السنة: ا مام مال . فجواز توقيت الوقف 

قد زاد  قاوة فاوف قوتاه وناه قاو  مان ال يحياد عان السانة قياد ونملاة ومان يادر   -قوة دليله
وجو  الروي السليمب.
3
 

                                                           
ينب اي ون يلاون علاى حرماة القارض  -ب  نس حديث ربا البيع  -فمال  مثال يقو  بأن القياس       1

بي  تساهالا في التبرعاات، لماا فياه مان الرفاف والتوساعة ألنه حاّ  بآج  في المثليات، وونه إنما و
على الناس، إذ القرض من وعما  البر. وقد وجمع المسلمون على جواز القرض لما ولدت السنة 

والعرايا إنما ورةصت تيسيراا علاى النااس، لماا في اا مان البار، ف اي  المت رة على وجر  اللبير.
هباة تقاوم علاى  -سير موتن الرةصة في اا لماا رويناا على اةتالف بين الفق ا  في تف -تتضمن 

لما قالوا بجواز اساتيفا  وعياان فاي  1معاني البر بالما ، فأُرةس في ا ما لم يرةس في البيوع.
المنيحااة والعاريااة، نحااو لاابن الشاااة، رغاام ون قياساا ما علااى ا جااارة ال يجعاا  ذلاا  جاااطزاا، ألن 

، س 2ج وابن رشاد  247و زهرة، ا مام مال  س ]ان ر وب ا جارة ال تص  الستيفا  وعيان.
213-214] 

 .38الزرقا، س   2
 .77وبو زهرة، محاضرات في الوقف، س   3
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 نيالثا مبحثال

 لى ظهور صور جديدة من الوقف عوامل أدت إ -أوال

حصااالت فاااي الممارساااات التاااي لثيااارة الت يااارات ماااع تتاااور الحيااااة البشااارية وال 
حاجااات  ت، تمياازا سااالميةوالنشاااتات الماليااة واالقتصااادية للمجتمعااات ا سااالمية وغير

  اور وشالا  جديادة مان البار، لام تلان  تومصال  جديادة فاي ميادان وعماا  البار اساتدع
لوفة من قب ، لما ودت ويضا إلى   ور وهداف جديدة تفصيلية لألوقاف لام معروفة وال مأ
 .  مضى من العصور ماتلن  اهرة في

مااا حصاا  فااي ثالثااة هااو ذات العالقااة ب اارض هااذا البحااث ووهاام هااذ  التتااورات 
وماا رافاف ذلا  مان   اور  Corporationابتلاار مف اوم المؤسساة   -جوانب هاي : ووال

مان  جاا إلى اتساع وتضةم حجام المنشاأة وو المؤسساة، وماا تجمعات سلانية لبر، ودت 
صاا  بااين ا دارة الفثاام إلنتاااج اللبياار واالتصاااالت الواسااعة ل ابتلااار تلنولوجيااات مناساابة

 ماان ثااروات شاايوع الضااراطب المتنوعااة علااى ونااواع األمااوا  المةتلفااة –والملليااةو وثانيااا
ت واالسااتثنا اتو وثالثااا ودةااو  بشاال  شااام  ومناات م، ومااع الضااراطب   اارت ا عفااا ا

. لألمااوا  الوقفيااة االسااتفادة من ااا ابتلااار وساااليب جدياادة فااي االسااتثمار يملاان -ووةياارا 
 وسنذلر بسرعة تأثير ل  من هذ  الت يرات.

 Corporationنشوء المؤسسة  -1
1

 

نشااأت المؤسسااة وتتاااورت فااي البلااادان ال ربيااة، وبةاصاااة بريتانيااا والوالياااات  
ولان ذل  على مسار عدة قرون. فمنذ وواةار القارن الساادس  .ا وفرنساالمتحدة، ثم ولماني

 Joint Stockعشاار باادو ي  اار نااوع ماان الشاارلات، ساامي شاارلات األساا م المتحاادة 
Companies.  وهي نوع من الشرلة يتجمع روس مال ا من عدد يتجاوز ارحاد ويتاوزع

س المااا  ومساااهمة بياان م علااى تريقااة الحصااس. ثاام باادوت فلاارة الحاجااة إلااى توساايع رو
ممولين ال يعملون فاي الشارلة. ووةيارا اتةاذت شالل ا الحاالي ةاال  الثلثاين األولاين مان 

 القرن التاسع عشر.

ووهم ما تتميز به المؤسسة ةصاطس ستة هي على وجاه لبيار فاي األهمياة. وهاذ  
  2، ومااا لحااف ب ااا ماان ذمااة ماليااة    الشةصااية القانونيااة المسااتقلة1الةصاااطس هااي: 

  لثارة عاادد 7  تاداو  وسا م ا، 4  عادم محدودياة مادة الشارلة، 3ؤولية المحادودة، المسا
  الفصاا  بااين ا دارة والملليااة فااي العااادة ويضااا. وقااد نشااأت 3المساااهمين فااي العااادة، 

 مؤسسات م لقة تنعدم في ا الةصاطس الثالثة األةيرة.

عاين. وجاود مجموعاة وماوا  تادار لتحقياف هادف مهاو لمؤسساة وصف ل ولع  وهم
ساتثمر مالاه مان وجا  تحقياف فااطض ياوزع علاى الموقاوف وهي ب ذا تشابه الوقاف الاذي يُ 

باين المؤسساة والوقاف مان حياث وجاود ذماة وةار، شابه  ووجاهويالح  ون هنا   علي م.
والفصاا  بااين   ماااوعاادم محدوديااة عماار لاا  من يرمسااتقلة عاان ذمااة المااد  مااامالياة للاا  من

 .ا دارة والمللية

ف مف ااوم المؤسسااة إلااى غياار القتاااع ا نتاااجي وو االقتصااادي ولقااد توسااع تتبياا 
فحيثماا  .البحت، حتى صار صنوا للشةصية المعنوية ونموذجا لفص  ا دارة عن المللياة

فمجاالس التعلايم،  .يحتاج الناس إلى وجود هذ  الشةصية المعنوية، جعلوا حامل ا مؤسساة
ات، ومرالز البحث العلمي، واألوقااف والبلديات والجمعيات الةيرية، والنقابات، والجامع

، ل  ذل  وغير  لثير صار مؤسسات، ال بد ون يحم  Foundationsلوجو  البر العامة 
 . .Incمةتصر في ال الب ال  ابشلل Incorporatedفي ن اية اسمه عبارة 

                                                           
 New Encyclopedia Britanicaفي ل  من  Corporation يراجع في موضوع المؤسسة عنوان   1

 ثامن. ، الجز  ال1444تبعة  Encyclopedia Americana، الجز  الثالث، و 1447تبعة  
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ومع   ور مف اوم المؤسساة، وجادت شارلات المسااهمة، با  إن ماا ماا افترقتاا إال  
وشرلات المساهمة والمؤسسات ووجادتا ولواناا جديادة مان االساتثمار :  .ضحناقليال لما وو

األساا م بأنواع ااا والسااندات بأنواع ااا، يسااترب  الناااس ماان ةالل ااا، ويسااتفيد من ااا بشاال  
ةاااس وولطاا  المسااتثمرون الااذين ال يرغبااون بااإدارة ومااوال م بأنفساا م، ولااذل  وشااةاس 

وقااف، وال يطاات الدينياة واالجتماعياة والعلمياة يديرون وماواال ال يمللون اا مثا  وماوا  األ
 .وغيرها

ولقااد لااان ل  ااور مف ااوم المؤسسااة، ثاام توسااعه، وترسااةه، تااأثير لبياار فااي تنشاايت  
األوقاااف، واألعمااا  االسااتثمارية التااي تقصااد وجااو  الباار بشاال  عااام، ألنااه قاادم النمااوذج 

ر سب  است ثمار األموا  الوقفياة مان ا داري والقانوني الذي تس   محالاته من ج ة، ويس 
 ج ة وةر،. غير ون ذل  لان عامال من جملة عوام ، نتابع دراست ا بإيجاز.

 توسع النظم الضريبية وتعقدها  - 2

.الن   اا م الضااريبية فااي مةتلااف البلاا دان  اااهرة قديمااة قاادم التجمعااات ا نسااانية 
1
 

الت ا ودرلات مع ام األمام والذي ي منا من ا هو ونه مع توسع الن م الضريبية ولثرة تفصي
وقاد ود، ذلا  إلاى   اور  .حاجات لثيرة لتشجيع وعما  البار مان ةاال  الان م الضاريبية

ونااواع ماان ا عفااا ات، والتةفيضااات الضااريبية لألمااوا  المةصصااة لوجااو  الباار، عامااة 
 .اجتماعية، وو ةاصة وهلية، ولذل  إعفا ات وتةفيضات ضريبية للمتبرعين لوجو  البر

تتضامن  لثيار مان البلادانالقانونياة لإلعفاا ات والتةفيضاات الضاريبية فاي  فالبنية 
من الضاراطب  Public Foundationsا عفا  اللام  للمؤسسات الوقفية ذات البر العام 

علااى وموال ااا التااي تملل ااا، ولااذل  الضااراطب علااى مااا يأتي ااا ماان إياارادات. لمااا تشاام  
لوقفيااة ذات الباار العااام، وغيرهااا ويضااا ماان االمتيااازات الضااريبية المتباارعين لل يطااات ا

ال يطات المعفاة مان الضاراطب، بحياث يحصا  الواقاف علاى مزاياا ضاريبية عديادة تتعلاف 
بالضااريبة علااى الاادة  وعلااى رؤوس األمااوا ، لالعقااارات وارالت، وبالضااريبة علااى 

 يضااف إلاى ذلا  مزاياا ضاريبية عديادة وضافت ا الترلات عند التبرع من ةاال  الوصاية.
الاان م الضااريبية علااى وشاالا  عدياادة ممااا يشااابه بعااض وشاالا  الوقااف األهلااي وو الااذري، 

ولقاد  .Trust Fundsوو  Trustsيشام  بعاض وناواع ماا يسامى باإدارة األماوا  باألماناة 
ودت هاااذ  ا عفاااا ات الضاااريبية واألشااالا  القانونياااة المتعاااددة  دارة األماااوا  الةاصاااة 

م ان المتةصصاة تتمحاور حاو  انتقاا  الشال  القاانوني والعامة إلى نشو  مجموعة من ال
األفضاا  لتحقيااف األهااداف التبرعيااة الةيريااة ذات الباار العااام و  وو ذات النفااع األهلااي وو 
الذري، مع الحصو  على ولبر قدر من ا عفا  الضريبي ألن في ذل  إلثاار للماا  نفساه 

 .ومحاف ة عليه من ون تألله الضراطب

 في أدوات االستثمار  التجديد المستمر - 3

تتورا عجيبا وساريعا فاي ودوات االساتثمار  عشرينالقرن ال األةير من ربعالش د  
فمناذ وواطا  السابعينات بادوت ت  ار  .عديادةوترقه قد يزيد عما عرفه الناس ةال  قرون 

إن عملياات االبتلاار  .وشلا  وووعية استثمارية جديدة، وبدو يلثر الجدياد ويتزاياد لا  ياوم
تجديد في عالم تلنولوجيا االساتثمار صاارت فناا تةصاس لاه البيوتاات المالياة اللبيارة وال

الفنيااين المتةصصااين، وتجنااد لااه العلمااا  المتفاارغين، حتااى إن اام ليساامون ا بمنتجااااتب 
استثمارية وو مالية وو مصرفية. وشيوع ولثرة وتنوع هذ  المنتجاات ود، للاه إلاى تيساير 

ار وو متاولي األوقااف الةيرياة والذرياة علاى حاد ساوا ،  ّ لنُ  اتةاذ قرار االستثمار المالي
ولجميع وولط  الذين ال يرغبون بالدةو  في مياادين مناتحاة األساواف ومقارعاة عناصار 

                                                           
وقد يلون الن ام ا سالمي هاو الوحياد والساابف فاي تقييادها فاي وضايف نتااف، وفاي الحاد من اا   1

 ومحاربت ا.
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ا نتاج الحقيقية ومتارحاة المنتجاات والسالع والةادمات، وو ال يمللاون الةبارة والمعرفاة 
 .واألدوات الالزمة لذل 

ن القرن الواحاد والعشارين مايالد الصالو ، لاأداة اساتثمار لما ش د العقد األو  م 
وتتابعات وتوالات حتاى زادت  2000إسالمية بدوت بقرار مجمع الفقه ا سالمي فاي عاام 

حصيلة الصلو  الصادرة على الماطة بليون دوالر. والصلو  ذات وناواع متعاددة، لثيار 
جرة محاددة ماع ربت اا وصو  ثابتة من عقارات ومالت ماؤجرة باأحصصا في من ا يمث  

بأشلا  متعددة من انتقا  مللية األصو  إلاى المساتأجر، ولثيار وةار يمثا  مناافع موقوتاة 
بزمن محدد ينت ي بانقضاطه وجود الصالو  نفسا ا وتنعادم قيمت اا. لماا ون من اا ماا يمثا  
مللية حصس شااطعة فاي مجموعاة مان وعياان وحقاوف ودياون ونقاود تشابه باذل  األسا م 

ي شرلات المساهمة. ووةيرا فقلة مان الصالو  يمثا  حصصاا فاي دياون سالم المعروفة ف
  وو مرابحة تستحف في مجا  مضروبة معلومة.  

هااذ  االبتلااارات الجدياادة فااي عااالم ودوات االسااتثمار وووعيتااه ودت باادورها إلااى  
  ور صور جديدة من األوقاف ما لان ل ا ون تقوم لوال وجود تل  األشالا  االساتثمارية 

 .جديدةال

 جديدة أهداف وقفية تفصيلية -ثانيا 

من الواض  ون وهداف الوقف هاي وجاو  البار والقرباات. ومان الواضا  ويضاا ون  
الشريعة ال را  قد وقرت، منذ ع اد نبي اا صالى هللا علياه وسالم ، ون الصادقة علاى الانفس 

وبةاصاة  -وهاذا ومار لام تساتتع التشاريعات ال ربياة  .واأله  والولد هي من وعما  البار
.الماضي ون تدرله إال في العقود المتأةرة من القرن -األمريلية 

1
 

الوقف األهلي وو الاذري هاو مان وعماا  البار االجتماعياة، ألناه ي ادف إلاى رعاياة  
األه  والذرية. وهو من وعما  البر االقتصادية ويضا ألناه ي ادف إلاى الحفاا  علاى روس 

ة فاي ووعياة اساتثمارية تحااف  علاى وصاول ا وتتاي  الما  وا بقا  على األماوا  المترالما
ف ي ب اذا بار  .استثمارها وتوزيع عواطدها وتؤلد على عدم إفناط ا باالست ال  وو ا تالف

اقتصاااادي يتضااامن المحاف اااة علاااى ثاااروات األماااة ووصاااول ا الثابتاااة ا نتاجياااة، وعلاااى 
 .استمرارية إنتاج ا وعتاط ا

صنيف ا حسب وهداف ا إلى وبواب عدة مان دينياة يملن توجو  البر عديدة ومتنوعة ف 
 .ولايس هاذا هاو مقصاود هاذا الجاز  مان البحاث .وعلمية واجتماعية وصاحية وغيار ذلا 

وللننااا نقصااد األهااداف التااي تحاادد ليفيااة تن اايم الوقااف وشاالله القااانوني، وبةاصااة مااع 
اف هاي وهاذ  األهاد .مالح ة ووعية االستثمار المعاصرة وما تقدمه من وغاراض متعاددة

اا ة الواقااف ورغبتااه بشاال ، ومااد،، وليفيااة تن اايم ا حسااان، وو الباار، الااذي التاي تتعلااف بني 
 يرغب بتقديمه.

وهنا يملن ون نميز بين األهداف الةمسة التالية مع مالح ة ون بعض ا قاد يتاداة  
مع البعض ارةار، وبشال  ودف فاإن هادف تةفايض الضاريبة وو  -في التتبيف الواقعي  -

من ا عفا ات الضريبية التاي يوفرهاا القاانون قاد يساير جنباا إلاى جناب ماع جمياع ا فادة 
األهداف األةر،. ولذل  فإننا قد نجد في النماذج التتبيقية محاولة لتحقيف هادف التنمياة، 

 وهدف اللفاية، وهدف ةفض الضريبة بوقت واحد معا :

 على وجوه البر هدف تنمية مال الوقف نفسه، ثم بعد ذلك توزيع إيراداته - 1

وهنا يلون قصد الواقف تنمية ما  الوقف ووال حتى يبلا  مقادارا ي ان فياه الواقاف  
قد يرغاب الواقاف ب اذا  درالاه ون  .تسع األغراض التي حددها له -عندطذ  -ون إيراداته 

                                                           
وقاطع ندوة األوقاف فاي محمد اللبيسي، ب مشروعية الوقف األهلي ومد، المصلحة فيه، ضمن       1

 .44، س 1483، مع د البحوث والدراسات العربية، ب داد العالم العربي ا سالمي
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وهاو يعتقاد وناه ال باد ووال  .ما يريد  من وغراض ال ي ني في ا الماا  الاذي يوقفاه إال قلايال
تنمية هذا الما  وزيادته، حتى تستتيع إيراداته بعد فترة من الزمن الوفا  بااألغراض من 

 ويتم ذل  بتةصيس إيراداته لتضم إلى روس الما  لبضع سنوات. .التي وضع ا للوقف

وقااد يرغااب الواقااف ويضااا باالسااتمرار فااي تنميااة المااا  حتااى بعااد انقضااا  الفتاارة 
اس جاز  األولية بحيث ال يوزع جميع إيراداته  اا الصافية على وغاراض الوقاف، با  يةص 

ع جااز  فقاات ماان مجمااوع ا ياارادات.  من ااا ليضاااف إلااى روس مااا  الوقااف، وعندطااذ يااوز 
وهدف النما  هذا صار في عصرنا متيسرا ألنه صار من المملن القياام بتقاديرات علمياة 

واساتة البناو  للنما  المتوقع في لثيار مان وناواع االساتثمارات، وبةاصاة ماا لاان من اا ب
يضاااف إلااى ذلاا  ون  ا سااالمية وصااناديف االسااتثمار التااي تتوافااف مااع األحلااام الشاارعية.

هدف النما  نفسه هو من وعما  البر االقتصادية، ألن التنمية هاي مان البار،  لماا ل اا مان 
 منافع اقتصادية عامة للمجتمع على عمومه.

بعدددها المددال مددع إيراداتدده هدددف تحقيددق إيددرادات معينددة للموقددوف عليدده يعددود   - 2
 المستقبلية للواقف 

يتجسد هذا ال ادف عنادما يلاون غارض الوقاف مان الناوع الاذي يحتااج إلاى إياراد  
وهناا  وحاوا  لثيارة مان هاذا  .لفترة محددة من الازمن، ال يحتااج بعادها إلاى ذلا  العاون

ه وغيار ذلا  من ا مثال ويتام يلبارون، وو مساجد يحتااج إلاى نفقاات إدارتاه وصايانت .النوع
ريثما تتم عمارة ووقافه التي ستلفي غالل ا للقيام باذل ، وغيار ذلا  مان األهاداف الموقتاة 

. فيرغاب محسان فاي وقاف يحقاف هاذا .وهي لثيرة ال تحصى .التي تزو  بعد وقت معين
 القدر من البر، وبعد انت ا  الحاجة إليه تعود األموا  الموقوفة إلى الواقف.

 نقدية للموقوف عليهم لمدة معينة هدف تحقيق دفعات – 3

وهناا يلااون هاادف الواقاف تااأمين دفعااات نقدياة، متساااوية فااي مع ام األحيااان، وقااد  
تلون متناقصة وو متزايدة، للموقوف عليه بحيث ينت ي الوقف بما فيه من روس ماا  عناد 

أن يلون هدف الوقاف رعاياة ويتاام حتاى يلباروا، فيةصاس الواقاف ل .انت ا  زمن محدد
مبل ا يستثمر، ويوزع روس الما  مع ا يرادات على دفعات متساوية لعدد من السنين  ل م

وال يرغب الواقف باساترداد وي  .يفنى في ن ايت ا ما  الوقف، وتنقضي الحاجة إليه ويضا
 .شي  عند ن اية مدة الوقف

 هدف الكفاية وتأمين الشيخوخة والورثة أو بعضهم  – 4

ن ورثاة الواقاف وو بعضا م، ةوفاا علاي م مان ضاياع، وقد يلون هدف الوقف تاأمي 
 .مااع تااأمين دةاا  مناسااب للقيااام بحاجااات الواقااف فااي شاايةوةته وعجااز  عاان اللسااب

وهذا النوع من الوقف، قد ال يقصد له البقا  التوي ، وقد يلون البر فيه هاو لفاياة  
ووالد  نفسه عند عجز  وورذ  عمار ، وو لفاياة مان يةااف علاي م الضاياع، نحاو زوج ماع

قليلي البر وو فقرا  غيار قاادرين، وو وتفاا  صا ار يحتااجون إلاى رعاياة، وو ماريض وو 
وقاد يضااف إلاى ذلا ، حاب لوجاو   معتو  يحتاج إلى دة  مستمر للعالج ولاوازم الحيااة.

البر العامة ورغبة في ةص ا بالباقي بعد حاجته وحاجاة مان يةااف ضاياعه، اقتناعاا مان 
ةاار حساناته عناد هللا تعاالى، بجعا  ماآ  الوقاف إلاى وجاو  البار الواقف ونه وحوج إلاى اد

العامة من رد الما  إلى ورثته. وقد يلون ذلا  تاعاة لنصا  النباي صالى هللا علياه وسالم  
: صلى هللا عليه وسالم في الحديث المش ور : ويلم ما  وارثه وحب إليه من ماله أ ثم قوله

ومن ةير ما يبقاى الصادقة  .وو تصدقت فأبقيتببمالُ  ما وللت فأفنيت، وو لبست فأبليت، 
  .الجارية

وينب اي ون نالحا  ون جمياع هاذ  األهاداف وو مع م ااا هاي مماا يتحقاف مان ةااال   
الشروت الةاصة التي يتحدث الفق اا  عان حرياة الواقاف فاي تحديادها، وذلا  دون غاض 
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للنفس، وحو   الن ر عن الةالفات المعروفة حو  الوقف على النفس، وو اشترات المنفعة
 .جااواز التوقياات فااي الوقااف، ولااذل  حااو  قضااية الوقااف علااى بعااض الورثااة دون بعااض

وللن ل  هذ  القضايا هاي مسااط  اجت ادياة، للمصالحة في اا مجاا  لبيار فاي التاأثير علاى 
 والمصلحة قاطمة في تشجيع الوقف باعتبار  وج ا م ما من وجو  البر. .الحلم الشرعي

 ر من التخفيض واإلعفاء الضريبيينهدف تحقيق أكبر قد – 5

صااارت  -إسااالمية وو غياار إسااالمية  -الح نااا ون مع اام الحلومااات المعاصاارة  
تعتم ااا د علاااى الضاااراطب التاااي تجبي اااا مااان النااااس لمصااادر رطيساااي لتمويااا  نشااااتات ا 

وروينا ون مع ام األن ماة الضاريبية وقارت وهمياة العتاا  لوجاو  البار ووهمياة  .ووج زت ا
واألوقاف األهلية وو الذرية التي تتةذ  Foundations  Publicالنفع العام  األوقاف ذات

، وعملاات علااى تشااجيع ا ماان ةااال  تقااديم تنااازالت Trustشاال  وضااع المااا  باألمانااة 
ضريبية سةية للواقفين، ولألموا  الموقوفة على حاد ساوا . ونعتقاد ون وجاود ا عفاا ات 

ع قصد البر في األوقاف، ولعلاه ال يانقس مان الضريبية وقصد االنتفاع ب ا ال يتعارض م
األجار شاايطا بااإذن هللا، ألن ا عفااا  الضااريبي هااو جاز  ماان البنيااة الضااريبية، تتحقااف ماان 

إذا لاناات فاا ةالل ااا وهااداف اجتماعيااة واقتصااادية لثيااراا مااا تحاارس علي ااا الحلومااات.
ذلا  يعبار عان ولا   .الضريبة بقانون، فا عفاا  من اا والتةفايض في اا هماا ويضاا بقاانون

االةتيااارات واألولويااات االجتماعيااة واالقتصااادية للمجتمااع، ولاايس فااي قصااد نوال ااا إال 
وبةاصة وننا نالح  في واقع الحا  ون البلدان التي تجاود قوانين اا  .تحقيف لتل  األولويات

ب ذا النوع مان ا عفاا ات، مثا  الوالياات المتحادة، يلثار في اا العتاا  لوجاو  البار، العاام 
 .األهلي معاا، في حين نر، علس ذل  في البلدان التي لم تْنُم في ا ا عفا ات الضريبيةو
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 مبحث الثالثال

  

ن ال روف االقتصادية واالجتماعية الجديدة والمت يرة داطما تنشأ عن ا حاجاات ال إ 
حصر ل ا. وتتنوع الصور الجديادة للوقاف بتناوع هاذ  الحاجاات التاي ُيتلاب تلبيت اا. وقاد 

جاادت المجتمعااات المعاصاارة حاجااات عامااة لثياارة ماان وجااو  الباار من ااا مااا هااو داطاام وو
بتبيعته ومن ا ما هو غير داطم، إما بسبب تبيعة الحاجاة التاي يلبي اا، وإماا ألناه ال حاجاة 
وو ال رغبة عند الواقف بديمومتاه. لماا ون مان هاذ  األوقااف ماا ينت اي بفناا  ماا  الوقاف 

عود فيه ما  الوقف إلى الواقف بعد انقضاا  المادة التاي وقيات نفسه لما سنر،، ومن ا ما ي
   .، ومن ا ما يبقى وقفا على سبي  التأبيدالوقف ل ا

ومما ينب اي ون ياذلر ون لمسااط  الضاراطب وا عفاا ات من اا وو التةفيضاات في اا  
عالقة لبيرة بصور األوقاف الحديثاة. بحياث يةتارع النااس مان الصاور الوقفياة بقادر ماا 

الاذين يبتلارون داطمااا صاوراا  Financial Plannersود به وذهان المةتتين الماليين تج
بعض صاور لا مبحاثوسانعرض فاي هاذا ال جديدةا تتناسب مع البنية الضريبية في ل  بلد.

 والحقوف والمنافع. األس م والصلو مستجدة للوقف في 

 وقف النقود -أوال

مان قاا  بجاواز ذلا  ومان م مان مناع. عرف فق اؤنا التراثيون وقف النقود، فمان م 
وماادار ةالف اام، هااو إملااان اسااتعمال ا دون اساات ال  عين ااا وم ال. فماان م ماان وجاااز وقااف 

النقود التةاذها زينة قياساا على جواز تأجيرها ل ذا ال رض على ةالف  في ذل .
1
ومن م  
مان قبا   من قا  بجواز وقف ا  قراضا ا، ألن ماا يارد فاي القارض يقاوم مقاام ماا اسات ل 

المقترض عند وةذ القرض.
2
ومان م مان قاا  بوقف اا لتساتثمر مضااربة، ثام ياوزع ربح اا  

على وغراض الوقف
3
ل  ذل  قاد يعناي ون الجدياد فاي وقاف النقاود، وماا يعبار عناه فاي  .

العادة بوحدات النقود، ليس لثياراا. فقاد وغناناا فق اؤناا رحم ام هللا عان لثارة الةاوض فاي 
 ف. هذا الصنف من األوقا

دة لوقاف النقاود وماا جدياوللن الحقيقة هي ولثر من ذل ، إذ يملن ون توجد صاور  
إن وهو في مقام ا، ب  إن بعضا ا قاد وجاد فعاال فيماا لاد، النااس مان وناواع المعاامالت. 

سبب   ور الصور الجديادة إنماا هاو تتاور ونماات جديادة مان وسااليب اساتثمار، ووشالا  
 االقتصادي.  نشاتمؤسسية في ال

 

 من وقف النقود جديدةصور 

لقد ود، الواقع المعاصار فاي وسااط  وودوات االساتثمار إلاى إملاان نشاو  وشالا  ف 
جديدة من وقف النقود. سانناقش من اا وقاف النقاود فاي محااف  اساتثمارية، ووقاف ا ياراد 

 النقدي ووقف االحتياتي لد، شرلات المساهمة.  

 وقف النقود في محافظ استثمارية -1

هذ  الصور وقف النقود في محاف  وو صناديف استثمارية. وهي تقوم وساساا  ووو  
ولالهماا تحادث عن ماا   إجاارة المادير) الولالاة على فلرة المضاربة نفس ا وو على فلرة

الفق ا ، مع مالح اة وناه تقاوم إدارة واحادة ألماوا  مجموعاة مان وربااب وماوا  عديادين، 
ون، من الذين اهتموا بالمعامالت المالية المعاصارة وهو ومر وشبعه بحثا الفق ا  المعاصر

                                                           
 وما بعدها. 320، س 17المجموع، ج  1
 . باب الوقف.4، وان ر لذل  حاشية ابن عابدين، ج48الزرقا، س   2
 الزرقا، نفسه، وهو عند الماللية ويضا، ان ر  الحتاب والمعيار المعرب.  3
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وبةاصة معامالت البنو  ا سالمية. فتلون النقاود موقوفاة عناد ال يطاة وو المؤسساة التاي 
تستلم ا مضاربة، وو عند المؤسسة التي تديرها إجارة، وما ينشأ عن ا من وربا  هو الذي 

 يوزع على ج ات البر المقصودة بالوقف.

تةذ هذا الوقاف واحادة مان ثاالث صاور فرعياة. وول اا ون تنتادب هيطاة ويملن ون ي 
وقفية نفس ا الستقبا  الصدقات الجارية النقدياة لتمويا  إنشاا  مشاروع وقفاي معاين، نحاو 
مصنع لديسلات اللمبيوتر، ثام إنفااف إيراداتاه  علاى غارض وقفاي معاين، ولايلن ا نفااف 

اض فتشاام  عاادداا ماان وجااو  الباار معاااا.علااى دور لأليتااام مااثال. ويملاان ون تتعاادد األغاار
1
 

ة. لماا يملان ون يفاوض وهلياويملن ون تلون ال يطة الوقفية حلومية، وو شبه حلومياة، وو 
الواقفون ال يطة التي تستلم النقود باستثمارها في وي شال  تارا  مناساباا، وباذل  فقاد تتناوع 

لوقف في هاذ  الصاورة تلاون المشاريع الوقفية االستثمارية عند ال يطة. ويالح  ون هيطة ا
هي النا ر علاى الوقاف، وهاي بانفس الوقات المساتثمر. ويحاف ل اا فاي العاادة ون تساتثمر 
النقاااود بنفسااا ا مباشااارة، وو بصاااورة غيااار مباشااارة عااان ترياااف مؤسساااات اساااتثمارية 

االسااتثمارية األةاار،، علااى  والصااناديف متةصصااة نحااو البنااو  ا سااالمية والمؤسسااات
المعاروف وو عقاد ا جاارة المعاروف ويضاا. ومان الواضا  وناه إذا وساس عقد المضاربة 

 استعملت النقود في تمل  وصو  عينية تت ير بذل  تبيعة الوقف من نقدية إلى عينية.

والصااورة الفرعيااة الثانيااة لوقااف النقااود تااتم بااأن يحاادد الواقااف نفُسااه الج ااة التااي  
ل  وديعة استثمارية في بنا  إساالمي ُتستثمر في ا النقود، فيلون الوقف لنقود مستثمرة بش

وفاي هاذ  الصاورة  معين، وو وحدات في صندوف استثمار مؤسس على تريقة الوحادات.
يحدد الواقف نا راا للوقاف تلاون م متاه تحصاي  ورباا  النقاود الموقوفاة وتوزيع اا علاى 

ثماري الحف بنق  ما  الوقف من وع   ا  است ى النا رُ الموقوف علي م. لما يملن ون يعت  
 -إلى مةر في نفس البن  الوديع )المضارب ، وو في ج اة وةار، مشااب ة. وللان الناا ر 

لاايس هااو الااذي يتةااذ قاارار اساات ال  النقااود نفساا ا، إذ ون صااالحيته  -فااي جميااع األحااوا  
بالنسبة لالستثمار تقتصر على اةتيار الج ة المستثمرة، إن لان له مان صاالحية فاي هاذا 

ومن المعلوم ون الصناديف االستثمارية بأنواع ا ال تعما  لل اا علاى الشأن على ا تالف. 
ا يعم  بأسلوب ا جارة فيلون المدير في ا وجيراا وو ولايال هلثرووسلوب المضاربة. إذ ون 

 بأجر متعاقد عليه.

ومااا الصااورة الفرعيااة الثالثااة لوقااف النقااود ف ااي مألوفااة لثيااراا فااي عااالم اليااوم،  
إنشا  المشروعات الوقفية. وقد يرغاب الابعض فاي عادم تساميت ا  ويمارس ا اللثيرون في

وقفااا للنقااود، ألن ااا تتحااو  بالمااآ  إلااى وعيااان معماارة تةصااس ألغااراض وقفيااة عامااة. 
الشل  البسيت ل ذ  الصورة الفرعية هو لجان جمع التبرعات لبنا  وقف ةياري. فعنادما و

لجنة لجمع النقود تبرعات مان  ا، لثيرا ما تشل وقف متحتاج مجموعة من المسلمين إلى 
. ولثير من المشروعات الوقفية مان بناا  مسااجد ومستشافيات ودور ويتاام طهالمحسنين لبنا

وغيرها صارت اليوم مللفة بحيث ال يستتيع في مع م األحيان محسان واحاد القياام ب اا. 
  لنقااود المجموعااة حلاام الوقااف منااذ تاااريم جمع ااا ماان قباا  لجنااة المشااروع. ومليااة عماالو

اللجنة تتضمن في الحقيقة توليالا ل ا باستعما  هذ  النقود في شرا  األرض وإنشا  البناا  
إلاى وعيااان ماان  -بعمل ااا  -المتلاوب ولاا  مرافقاه، ف ااي بحلاام هاذ  الولالااة تحاو  النقااود 

 ةال  القيام باألعما  ا نشاطية.

اللويتياة فاي وما الشل  المتتور ل ذ  الصاورة فتعبار عناه التروحاات الساودانية و 
هاذا المجااا . فال يطااة العاماة لألوقاااف فااي الساودان واألمانااة العامااة لألوقااف فااي اللوياات 
وقامت مؤسساات وسامت ا األولاى: بمشاروعات وقفياةب ووسامت ا الثانياة بصاناديف وقفياةب. 

                                                           
مي فااي مثااا  ذلاا  مااا تعرضااه ال يطااة ا سااالمية العالميااة لإلغاثااة التابعااة لرابتااة العااالم ا سااال  1

 الممللة العربية السعودية باسم مشروع سناب  الةير.
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بحيث يقوم المشروع وو الصندوف باستدراج التبرعات الوقفية لمشروع معين، وو ل رض 
عم  النقود المحصلة التي تتحص  ب ذ  التريقة في بناا  الوقاف الاذي يتمثا  معين. ثم يست

وقفاي لمستشافى   -به غرض المشروع وو الصندوف. ف نا  مثالا مشاروع   وو صاندوف 
الواحاااد ببناااا   -وو الصاااندوف  -وو لمساااجد، وو لنااااد للشاااباب. وقاااد يتةصاااس المشاااروع 

لقتر، فاال يلاون لبناا  واحاد فقات بحياث المستشفيات، وو المساجد، وو النوادي في عموم ا
داطمااا مساتمراا، يقاوم بت ذياة ال ارض الاوقفي الاذي حادد  -وو الصاندوف  -يلون المشروع 

 له، ويت ذ، هو نفسه بالنقود التي يوقف ا المحسنون للمشروع وو الصندوف.

 وقف اإليراد النقدي -2

ه، وي دون وقاف ومن صور وقف النقود ويضاا وقف إياراد نقادي، دون وقاف وصال 
العين التي ينشأ عن اا ا ياراد. ويملان ون يلاون ل اذا الناوع مان وقاف النقاود فاي التتبياف 

وقااف إيااراد عااين معماارة  صااور عدياادة ال حصاار ل ااا، وللن ااا تاادور حااو  محااورين همااا:
لفترة زمنية محاددة. ومثالاه ون يوقاف شاةس ا ياراد، ا جماالي وو الصاافي، الاذي ينشاأ 

لألياام العشارة األولاى مان المحارم مان لا  عاام. وو ون يوقاف محسان  عن اساتثمار عقاار
يمل  موقفاا للسيارات، إيراد موقفه مما يدفعاه وصاحاب السايارات التاي تقاف فياه لا  ياوم 

 .معين في ل  سنة جمعة، وو ون يوقف صاحب حديقة حيوانات إيرادها لمدة ش ر

ال شا  ون معناى الوقاف ال ويملن لوقف ا ياراد هاذا ن يلاون موقوتاا وو مؤبادا. و 
يتحقف إال بالتلرار، ألنه هو المعناى الاذي تتضامنه بالصادقة الجارياةب فلاو تبارع شاةس 

ه ، ولان يحساب إيراداتاه شا ريا فلايس هاذا وقفاا، با  1430بإيراد متجر  لش ر المحرم 
هو صدقة عادية، تنقضي بدفع ا عند ن اية الش ر. وماا لاو حاب س إياراد شا ر المحارم مان 

عام لمدة عشر سنوات وو على سبي  التأبيد، فإنه ينشئ بذل  وقفا إيراديااا نقاديا. ومثا   ل 
ذل  لو وقف إيراد يوم واحاد لا  سانة ألي عادد مان السانوات ف او وقاف، وماا لاو تصادف 

وقاف ومثا  ذلا   بإيراد يوم واحد دون تلرار ف و صدقة عادية ليس في ا معنى الجرياان.
من ا يرادات النقدية، ا جمالية وو الصاافية، ل يطاة  ل  سنة،، حصة محسوبة بنسبة مطوية

، غيار الزلااة المفروضاة التاي ال باد ون ، ل ارض مان وغاراض الباروو مؤسسة استثمارية
 توزع في مصارف ا الشرعية.

وقد تتوجه إرادة الواقف لجع  الوقف في وجه من وجو  البر العاماة، وو ون يلاون  
ذريتات م، وو بأوصاف م حتى ال يلون الوقف منقتعا باانقراض لصال  وشةاس بأعيان م و

 الموقوف عليه. 

والحقيقة ون حسااب احتيااتي مةااتر االساتثمار فاي البناو  ا ساالمية هاو قرياب  
جداا من هذا النوع من الوقاف. وهاو ال يةتلاف عان الوقاف الاذي نتحادث عناه إذا اعتبرناا 

لاا  ألن النصااوس المألوفااة فااي عقااد تأساايس الوقااف موقتااا بانت ااا  وجااود البناا  نفسااه، وذ
البناا ، فااي وماار هااذا الحساااب، ون ُيجعاا  رصاايد  المتبقااي فااي مثاا  مصااارف الزلاااة عنااد 
انعدام البن  ا سالمي.. وماا إذا وردناا ون يلاون الوقاف فياه مؤباداا فينب اي ون نضايف إلياه 

ا  المتارالم فاي هاذا موقوفاا عليه ال ينقتع، لأن ينس ونه عند انعدام البن  يبقى وص  الما
الحساب ليستثمر في عقار وو مضاربة وو غير ذل  وتلاون غالتاه وو ورباحاه فاي الفقارا  

 والمسالين مثالا.

وال ينب اي ون ي يااب عان البااا  ون إرادة الواقاف قااد تتوجاه إلااى معناى الوقااف، لمااا  
اس جاز   مان يتضمنه من صدقة جارية، عمر الما  وو المشروع االستثماري الذي يةص 

إيراد  وقفاا. وهو قد يرغب فعالا ون يلزم نفسه وورثته بذل ، دون ون يةارج العاين نفسا ا 
 وو المشروع االستثماري نفسه من ملله ومن لونه ميراثا يورث بعد موته.

وقد ترد في هذ  الحالة مسألة الوصية با يراد وو ال لة وو الرب  وقفاا. وهي مساألة  
 ةااالف بحااف المتباارع بتجاااوز الثلااث فيمااا ينشااأ ماان إياارادات جااديرة بااالن ر الفق ااي. إذ ال
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دورية لا  عاام ةاال  حياتاه ألن ذلا  تصارف مان مالا  فاي مللاه، لايس للورثاة فياه وي 
توج تاا إلاى ون ذلا  حف. ف   له مث  ذل  بعد موته تالما ون نيته وصاي ة الوقاف نفسا ا 

لمنفعاة، فيتحادد بماا ال أ وم وناه عناد الماوت يصاب  مان ناوع الوصاية باوقف وليس وصية
يتجاوز الثلث لما قا  الماللية والشاافعيةأ وإن لاان ال باد مان حسااب الثلاث فلياف يلاون 
تقدير هذ  ا يرادات المستقبليةأ  ويلون ذل  بتقويم اا علاى تريقاة حسااب القيماة الحالياة 

ي ذلا  بتاريم الوفاة حتى تملن مقارنت اا ماع بااقي الترلاة أ وال باأس ون تلاون الفتاو، فا
على ح   دود الثلث عند موت الواقف، إذا تبين ون ذل  هو األولى واألرج  فق اا وشارعاا، 

ول ذا النوع من  .عليه صلوات هللا تعالى وسالمه وبرلاتهفالثلث لثير لما قا  المصتفى 
 .تةفىالوقف ويضاا مزايا قانونية وضريبية ال 

 وقف احتياطي شركات المساهمة -3

ي تنز  منزلة الوقف النقدي لما ذلرنا سابقاا وقاف االحتيااتي فاي ومن الصور الت 
شرلات المساهمة. وقد ذلرنا فيما سبف ون شارلات المسااهمة هاي نماوذج تن يماي جدياد 
نشاأ فاي ال ارب وتتاور ةاال  القارن ال ري اوري التاساع عشار  بشال  ةااس، وون هاذا 

م المؤسساة التاي تتمتاع مان النموذج في تن يم النشاات االقتصاادي يقاوم علاى وسااس مف او
، والمسااطولية المحاادودة، وإملااان تجاااوز االعتباريااة جملااة مااا تتمتااع بااه بمزايااا الشةصااية

 عمر المؤسسة ألعمار مؤسسي ا و وو ماللي ا بما في ذل  تأبيدها.

وقااد روينااا ون هااذ  المزايااا م مااة ووساسااية فااي نجااا  هااذ  الشاارلات. وبساابب هااذ   
بالمصال  العامة وباللثير  -في العادة  -ارتبات شرلات المساهمة  المزايا القانونية وللثرة

ماان الناااس، سااوا  مااا تعلااف بتلااوين روس مال ااا وتجميعااه ماان عاادد لبياار ماان األفااراد، وو 
ضةامة مشاريع ا وعالقات ا الوثيقة بالمصال  الوتنية العامة، وو لثرة عدد عمال اا، فاإن 

شرلات ولثير مان وعمال اا. فمف اوم المؤسساة نفساه القوانين تتدة  لثيراا في تن يم هذ  ال
 هو شي  اةترعه وو ووجد  القانون. 

ومن وشلا  تدة  القوانين في شرلات المساهمة إلزام ا بتلوين احتياتي عام عن 
تريااف حجااز جااز  ماان ورباح ااا ساانوياا لت ذيااة هااذا االحتياااتي ا لزامااي وو القااانوني. 

وية المرلز المالي لشارلة المسااهمة، وبةاصاة تجاا  وال دف األو  من هذا ا لزام هو تق
 داطني ا، لتحسين قدرت ا على الوفا  بالتزامات ا وةذا بعين االعتبار لمسطوليت ا المحدودة.

وإننا لنر، بأن موضوع المسطولية المحدودة موضوع م ام. وهاو ومار لام يارد فاي  
لمنبثااف عاان من مااة المااؤتمر الفقااه ا سااالمي التراثااي. وقااد وقاار  مجمااع الفقااه ا سااالمي ا

  1442مااايو  14-4هاا  )1412 11 12-7ا سااالمي فااي دورتااه السااابعة المنعقاادة بجاادة 
بقوله بال مانع شرعاا من إنشا  شرلة مساهمة ذات مسطولية محدودة بروسمال ا، ألن ذلا  
معلوم للمتعاملين ماع الشارلة، وبحصاو  العلام ينتفاي ال ارر عمان يتعاما  ماع الشارلةب. 

 . وإن إقاارار مباادو المسااطولية المحاادودة ال يتعااارض وبااداا مااع مباادو 7 1 37رار رقاام )القاا
تلاااوين احتيااااتي للقياااام بأعباااا  هاااذ  المساااطولية، وبةاصاااة ون تبيعاااة مف اااوم المؤسساااة 

Corporation   يشبه مف وم الوقف، من حياث ون المؤسساة هاي وماوا  )ثابتاة ومتداولاة
ماثالا لاالبترو   ال تتاأثر بحيااة ماللي اا وتتمتاع  مرصودة ألغراض معينة )إنتاج سلعة ماا

 بشةصية قانونية وذمة مالية مستقلة وةاصة ب ا. 

هي نفس ا من صنع القاانون، الاذي  Corporationلذل  نر، ونه بما ون المؤسسة  
المؤسسااة تسااتمد بمنح ااا مزايااا عدياادة حتااى إن داطاارة المعااارف األمريليااة لتقااو  بااأن 

ات ااا ماان شااي  واحااد فقاات هااو مااا تمنحااه ل ااا الساالتة الساايادية وجودهااا وقوت ااا ومميز
للحلومةب
1

ون تحتجز المؤسسة جاز اا مان  -في مقاب  ذل   -، فإن من حف المجتمع علي ا 

                                                           
1  Encyclopedia Americana, V 8, p. 3. 
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ولصاال  البيطاة االجتماعياة والتبيعياة التاي  -عناد الحاجاة  -ورباح ا وقفااا لصاال  داطني اا 
نتيجاة نشاات ا ضارة تحدثه في ما من مثار تعم  الشرلة من ةالل ا، ولترميم ما يملن ون 

 االستثماري. 

ونعتقد ون هذا الوقف ينب ي ون يشم  ل ، احتياتي اا ا لزاماي القاانوني، وو جاز ا 
لبيراا منه على األق . فيعتبر هذا الما  وقفاا، بتعدي  في النصوس القانونياة ذات العالقاة،  

 را عليااه،  يتاارالم بالتريقااة التااي موضااوعا تحاات يااد إدارة الشاارلة نفساا ا، بصاافت ا نااا
اقترحت ااا القااوانين، وهااي االقتتاااع الساانوي لنساابة ماان األربااا . ومااا مااا يسااتحف ل ااذا 
االحتياتي  من وربا  فيحسب بنسبة مساهمة االحتيااتي فاي مجماوع األماوا  المساتثمرة 
  لد، الشرلة، باعتبار ونه ما  موضوع عندها مضاربة. ويصرف الرب  سنوياا فاي وجاو

البار التااي يحاددها القااانون. ووماا وصاا  مااا  االحتيااتي ومااا يتارالم فوقااه لا  ساانة فيبقااى 
لمساااعدة الشاارلة فااي القيااام بمسااطوليت ا تجااا  الااداطنين فااي حالااة تصاافية وموال ااا تصاافية 

 ال رما .

وهذا النوع من الوقاف، يتمثا  وال شا  بجاز  مان الموجاودات الثابتاة والمتداولاة،  
وي ما  مضاربة، وللنه ين ر إليه فاي العاادة تحات عناوان االحتيااتي شأنه في ذل  شأن 

ا لزامي في جانب الةصوم مان الميزانياة، ف او يادة  ب اذا المعناى فقات ضامن األوقااف 
 النقدية.

 األسهم والصكوكوقف و موال مختلطةوقف األ  -ثانيا 

افع، والنقاود وقف مجموعة من األماوا  العينياة، والحقاوف المالياة المتقوماة، والمنا 
معا، ومر حديث لم يلن مألوفا في الماضي. وقد تأثر   ور هاذا الناوع مان الوقاف بشال  

، وبةاصة ديمومت ا وعادم ارتبات اا Corporationلبير بتتور ونضج مف وم المؤسسة 
بحياااة مؤسسااي ا وو ماللي ااا. فمااع وجااود مف ااوم المؤسسااة، لاام تعااد هنالاا  حاجااة القتصااار 

د من األموا  لتوفر وجاود شةصاية معنوياة وو قانونياة تمتلا  عماال الوقف على نوع واح
صاافياا مماا علياه مان  وو مشروعا استثماريا بل  ماا لاه مان وعياان وحقاوف ودياون ونقاود

. فيلفي إذن وقف وو تحبايس هاذ  المؤسساة نفسا ا، وو إنشاا  مؤسساة التزامات نحو ال ير
ا لوحادة متميازة، وو ضام مجموعاة مان لجمع وشلا  متعددة من الثروة، لياتم تحبيسا ا معا

 ذل  لله إلى مؤسسة وقفية قاطمة.

دة من الوقف ناذلرها فيماا جديمن الصور ال وربعة ونواعوبنا  على ما تقدم، يتميز  
 يلي :

  أو أعمال استثمارية بمجموعها   Businessوقف عمل استثماري بأكمله  -1

علي اا مان التزاماات. وهاذا وهو يعني وقاف مؤسساة بجمياع مال اا مان وماوا  وماا 
النوع من الوقف مألوف في بعض البلدان ال ربية. وهو لثيرا ما ياتم مان ةاال  الوصاية. 

عان ترياف الوصاية تحويا  المؤسساة إلاى وقاف، وو ضام ا إلاى وقاف قااطم موجاود.  تمفي
وللاان ذلاا  ال يمنااع إنشااا  الوقااف فااي حياااة الواقااف ويضااا، دون ون يلااون لااه ويااة عالقااة 

ويملن ل ذا الوقف ون يلون لوجه مان وجاو  البار العاماة فيتةاذ شال  ماا يسامى  بوصيته.
Foundation   فاي القاانون األمريلاي. لماا يملان لاه ون يلاون لصاال  ذرياة الواقاف وو

   Trustورثته وو بعض م، وو لصال  وشةاس بأعيان م، فيتةذ عندطذ شل  ومانة وقفية
1

  . 

األهلااي فتلاااون المؤسسااة وقفاااا موقتاااا، وقااد يةاااتلت وجااه البااار العااام ماااع ال ااادف 
موضوعة تحت تصرف مؤسسة وقفية ةيرية عامة، لتأةذ عواطادها فتساتعمل ا فاي وجاو  

                                                           
في الن ام األمريلي  تحت عنوان وناواع الوقاف مان حياث  Trustسنتحدث عن األمانة الوقفي ة   1

 وهدافه في الفقرة التالية.
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الباار العااام، ثاام يعااود وصاا  المؤسسااة بعااد فتاارة زمنيااة معينااة للواقااف وو ورثتااه، باعتبااار 
 Trustوصل ا قد وضع ومانة 

1
 Foundation، بيد المؤسسة الوقفية الةيرية العامة 

2
. 

ومن الواض  إذن ون هذا النوع من الوقف يملان ون يلاون مؤبادا وو موقتاا، تالماا  
سمحت تبيعاة األماوا  )والحقاوف والمناافع والنقاود  الموقوفاة باذل  وتوج ات إلياه إرادة 

 الواقف.

 وقف مجموع أمالك الواقف   -2

ة وهااذا يشاابه وقااف عماا  وو وعمااا  اسااتثمارية. وقااد يااتم عاان تريااف إنشااا  مؤسساا 
 Trustتتمل  ل  ومال  الواقف ثم تحبيس تل  المؤسسة، وو عن تريف إقامة ومانة وقفياة 

ثم تحوي  ومال  الواقف إلي ا. وقد ياتم هاذا الناوع مان الوقاف بتحويا  وماوا  الواقاف إلاى 
وقااف ةيااري عااام موجااود، وو إلااى وقااف ذري موجااود فعااال. ويملاان هنااا ويضااا ون يلااون 

 بما تتوجه إليه إرادة الواقف. الوقف مؤبدا وو موقوتا، حس

 

                                                           
 . Encyclopedia Americana, V.27في :  Trustان ر المعنى الوقفي األهلي لألمانة   1
 .Encyclopedia Americana, V فاي:  Foundationان ر في معناى الوقاف لوجاو  البار العاماة   2

11   
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 وقف األسهم وصكوك المضاربة والمشاركة  - 3

األساا م حصااس متساااوية فااي ملليااة شاارلات المساااهمة تعتااي مالل ااا الحااف فااي  
التصويت في اجتماعات الجمعية العامة التي هي السلتة الن اطية بالمآ  في إدارة الشارلة 

ربا  وبنصيب وسا مه النسابي فاي صاافي وماوا  والتصرف ب أموال ا لما تعتيه الحف باأل
الشرلة عند التصفية. وقد اساتقر روي مجماع الفقاه ا ساالمي علاى ون اا تتمثا  بماا تتاألف 
منااه الشاارلة ماان ومااوا  عينيااة وديااون وحقااوف ونقااود محسااوما من ااا مااا علي ااا ماان ديااون 

صاالو   ف ااي ب ااذا المعنااى ملليااة ألمااوا  وحقااوف مةتلتااة. ومثاا  األساا م والتزامااات.
المشارلة والمضاربة منحيث لون ا تتمثا  بمللياة حصاس متسااوية فاي وماوا  مةتلتاة. 

ناس معياار هاو مقتضاى غير ون األس م تصدر في العادة داطمة في حين جر، العرف )و
 هيطة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ا سالمية  على توقيت الصلو .

الس م. وهو يثير مساط  تحتااج إلاى مالح اة فوقف األس م ونما هو وقف لما يمثله  
 نعرض ا فيما يلي:

فااي الوقااف ماان ةااال  الوصااية المشاااع  حلاام وقااف المشاااع، وهااو الجااواز فقااد ورد   و. 
 . وغيرها

توزياع  شروت الواقف من حيث ما ياوزع علاى الموقاوف علاي م، فلاو شارت الواقاف ب. 
ت بالنسابة للزياادة الروسامالية الزيادات على روسما  الوقف قد يصعب تنفيذ هذا الشر

)ارتفاااع وساامعار األساا م  الناتجااة عاان زيااادة التلااب علااى وساا م الشاارلة الموقااوف 
وس م ا. ذل  ألن ما تم وقفه هو في الحقيقة حصة مان تلا  األماوا  المةتلتاة ولايس 
مبل ا من الما  هو ثمن األس م الموقوفة يوم وقف ازوما لو شرت توزيع ما ياوزع مان 

 ال حرج وال صعولة في تنفيذ هذا الشرت.وربا  ف

الت ياار فااي بنيااة ترليب موجااودات الشاارلة وةصااوم ا وفااي عاادد األساا م المصاادرة،  ج. 
فياة يعناي ت يارا فاي وصا  الماا  الموقاوف، ف ا  يثيار ذلا  وي رْ وهو من الناحياة الح  

الوقاف  في اعتقادنا ون ذل  ال يثير وية مشللة فق ية ألن وحلام تساؤ  بالنسبة للوقفأ
وقاد اتج ات إرادة الواقاف إلاى ماا  ةاضاع بتبيعتاه  منوتة بإرادة الواقفالتفصيلية 

ل ذ  الت يرات. ف ي مث  الت ير في ةصوبة األرض وو انتقاا  اساتعمال ا مان زراعاة 
    لبنا  وو صناعة وهو ما عاينته مع م األراضي الموقوفة في ل  البالد ا سالمية.

، وهاو ومار نشاات الشارلة حياث تملل اا والتصارف ب اا حسابتنوع حلم األس م مان   د. 
معااروف قااد تحاادثت عنااه قاارارات مجمااع الفقااه ومعااايير هيطااة المحاساابة والمراجعااة. 
والذي ورا  جديرا بالتر  هو ون ما يبا  تملله من وسا م بشاروته يباا  وقفاه بانفس 

ة والشارلات الشروت. فلو قلنا بإباحة تملا  وسا م الشارلات الملتزماة بأحلاام الشاريع
عن نسبة معينة مع شرت  ال تزيد مةالفات ايلون مجا  نشات ا الرطيسي مباحا والتي 

التت ير للان القو  بجاواز وقاف وسا م هاذين الناوعين مان الشارلات مان بااب وولاى 
   ألن الوقف من وعما  البر التي ي ض الن ر في ا عما ال ي ض في المعاوضات.

اا متساوية في وعيان مؤجرة ومرتبتاة بانفس الوقات وقف الصلو  التي تمث  حصص -4 
بشل  من وشلا  انتقاا  المللياة إلاى المساتأجر علاى ماد، سانوات عادة. وهاو ومار 
ينتبااف عليااه مااا ينتبااف علااى وقااف المشاااال الموقاات الااذي ال نجااد فااي الشااريعة مااا 

لا  يمنعه وو يقيد . ف و في حقيقته وقف للعين والمنفعة معا حيث يقصد مناه حابس 
علااى وغااراض الوقااف وتوزيعااات بااد  انتقااا  الملليااة معاااا إياارادات ا جااارة ن ماا

. وللننا نالحا  فاي هاذا الناوع مان الوقاف ون عيناه تنعادم بانقضاا  الموقوف علي ا
مدته بحياث تنتقا  العاين إلاى مالا  هاو الاذي لاان مساتأجراا. ف او مان ناوع الوقاف 

 الموقت الذي ال نجد في الشريعة سببا لمنعه. 
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 الحقوق والمنافعوقف  -اثالث

وهي ووقاف يلون الموقوف في ا حقااا متقومااا وو منفعاة مملولاة ل يار مالا  العاين،  
وهنااا  صااور متعااددة لوقااف  لمااا فااي ا جااارة، والوصااية بالمنفعااة منفصاالة عاان العااين.

 الحقوف والمنافع نذلر فيما يلي وهم ا.

 وقف الحقوق المعنوية - 1

ة للحقوف التي يملن وقف اا هاو حاف اسات ال  األماال  ولع  من وهم الصور الجديد 
المعنويااة. وماان وهاام هااذ  األمااال  المعنويااة حااف التااأليف،
1
وحااف االبتلااار، وحااف االساام  

التجاري. ويلون تحبيس حف است ال  المل  المعنوي بتصري  المؤلاف وو المبتلار باذل ، 
تر  حف نشر لتاباه وو لما نجد  في مقدمات لثير من اللتب. حيث يصر  المؤلف ونه بي

فااإن ذلاا  الاانس يعنااي ون الواقااف يبااي  ألي شااةس ون  وي جااز  منااه صاادقه هلل تعااالىب.
شاريتة ون ال يحصا  مان ذلا  علاى وي  -ولاو بنشار  وتوزيعاه  -ينتفع مان ذلا  اللتااب 

له، ينب ي ون يتصدف به نياباة عان الواقاف. ألن هاذا هاو معناى  رب ، وو ون وي رب  يحصي
الى. ويملن لذل  ون ُتحم  عبارة الواقف على ونه إنما يحبس حقه لمؤلياف، الصدقة هلل تع

حف، وهو ما يتحادد فاي الساوف مان ثمان ل اذا هذا الفتنصرف الصدقة هلل تعالى إلى إيراد 
الحف لتبعة واحدة، وو ولثر، وو لجمياع التبعاات، حسابما هاو ماألوف فاي بلاد المؤلاف وو 

لشاارت الواقااف يملاان للناشاار االسااتربا  بنشاار اللتاااب الناشاار وو للي مااا. وب ااذا التفسااير 
شريتة ون يتصادف ب لاة حاف المؤلاف فاي وجاو  الةيار العاماة وو بماا حادد  المؤلاف مان 

 وجو  ةير، إن لان قد حدد شيطا من ا بالوصف. 

وما إذا نس الواقف على ونه بيسام  ألي ناشار ون ينشار لتاباه وون يتلساب بعملاه  
لناشر بأية حقوف تستحف لهب، وهو نس غير مألوف في العاادة، هذا وون المؤلف يسام  ا

 فإن مث  هذا الشرت فقت هو الذي يبي  حف التلسب ألي شةس من نشر هذا اللتاب. 

لما وننا نر، ون جمياع اللتاب التاي ولفات قبا  شايوع وشالا  جديادة مان االسات ال   
لتحويا  إلاى فايلم ساينماطي لألمال  المعنوية، لم تلن شاطعة عند   ور هاذ  اللتاب، نحاو ا

وو ديسلات لمبيوتر وو وي شل  مةر من وشلا  االسات ال ، ووشاار مؤلفوهاا إلاى تحبايس 
حااف النشاار، دون ذلاار وشاالا  االساات ال  األةاار،، فااإن الوقااف يتااو  وشاالا  االساات ال  

 داةلااة فااي معنااىاألةاار، ويضااا، وال يقتصاار علااى النشاار ماان دون ااا، ألن هااذ  األشاالا  
 ن لم تلن معلومة ا ملان عند نشو  الوقف.التحبيس وإ

ونر، ونه ينب ي على إدارات األوقاف في البلدان ا ساالمية التاي نشاأت في اا هاذ   
األوقااااف المعنوياااة ون تعناااى برصااادها، وتساااجيل ا، وحمايت اااا ممااان قاااد يعتااادون علي اااا، 
 وتحصاااي  حقاااوف األماااة )وو حقاااوف الموقاااوف علاااي م  مااان الناشااارين الاااذين ينشااارون ا
لون المست ل  ولثر من للفت ا، إال إذا توج ت إرادة الواقف إلى السما  باذل ، وهاو  ويحمي

 ما يندر في العادة لما ذلرنا.

 وقف الحقوق المعنوية التراثية -2

ومث  حف است ال  األماال  المعنوياة المعاصارة، حاف اسات ال  األماال  المعنوياة  
لثيار  ، فصاي . فلّتااب التاراث الفق اي وغيار  التراثية. وهاذا ومار يحتااج إلاى شاي  مان الت

فه ونه يضع ذل  باين يادي تاالب العلام ابت اا  وجاه هللا، با  من م قد صر  في مقدمة مؤل  
ماان م ماان صاار  بمعنااى التحباايس، وإن لااان األغلااب ون ذهنااه )وو ذهاان مالاا  النسااةة 

                                                           
إن حف التأليف نفسه، وحف االبتلار مثله، ليس حقااا ماليااا، ألناه غيار قابا  للتحويا  مان شاةس   1

ألن التقاويم ال يلاون إال باين وشاةاس إلى مةر، لحرمة ذل  ألنه لذب، ف و بالتالي غير متقوم، 
. وماا Exchange Valueمتعددين، وي هو ما يقصد إلى التعارف علاى ماا يسامى بالقيماة التبادلياة 

ر ف و حف مةر يملله صاحب التأليف وو صااحب االبتلاار. وهاو  حف است ال  المؤل ف وو المبتل 
 حف قاب  للتقويم ألنه قاب  للتداو .
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معيناة باين  المةتوتة عن نسةة المؤل ف التي ذلر في ا التحبيس  قد انصرف إلاى نساةة
ماة لام  دفتين وليس إلى الحف وو المل  المعنوي نفسه، ألن ن رياة الحقاوف المعنوياة المتقو 

عوضااا عان الساما  باستنساا   تلن معروفة في ذل  الوقت. فلم ُيعرف وبداا ون وةذ مؤلفٌ 
قاد لما  إلياه  -ممن لم يصر  بمعنى الوقف  -نسةة من لتابه. لما ون لثيراا من المؤلفين 

تج ت نيته إليهو وذل  يتبين من الفتاو، اللثيارة بعادم جاواز وةاذ ثمان للفتاو،، وو ثمان وا
 للعلم مما هو معروف ومنتشر في لتب الفقه.

وال ش  ون حرلة نشر التراث التي بدوت منذ حوالي قارن مان الزماان، وماا تازا   
ا. وال شا  في ن ضت ا، حرلة تيبة ومبارلة، وون ا وعاادت صالة األماة بتراث اا وماضاي 

ون الناشاارين والمحققااين قااد قاااموا بج ااود مشاالورة ومفياادة فااي هااذا الساابي . وهااي ج ااود 
متقومة مشلورة يستحقون علي ا العوض، وجراا وو ربحااا بحساب الحاا . وللناه فاي جمياع 
األحوا  فإن حقوف الماؤلفين األصاليين، قلات وو لثارت، مان لا  لمياة تتباع مان اللتااب 

إلى حيث انصرفت إرادات م الوقفية، الصريحة وحيانا وو الضامنية  المحقف ينب ي ون توجه
 وحياناا وةر،.

ميساارة للعلمااا    متلااون لتااب ونهااي التااي قصاادها المؤلفااون واألغااراض الوقفيااة 
 امقاب  ماا قاما والناشر والمتعلمين. وينب ي ون يقدر ذل  دون وي افتطات على حف المحقف

بةاصاة الملتباات العاماة والجامعاات والمادارس به مان ج اد، ودون تفاريت بحاف األماة و
والمساجد وغيرها من المرالز العلمية والعلماا  والمتعلماين مماا يادة  بعموماه فاي قصاد 

 المنشاور.التراثاي الواقف التراثي فل  بقيمتاه، وللا  بحساب نصايبه مان مبيعاات اللتااب 
ون تحااف  علاى ووقااف  ونر، هنا ويضاا ونه ينب ي لوزارات األوقاف في البالد ا ساالمية

األمة فاي هاذ  الحقاوف المعنوياة وتصاون ا. با  قاد تلاون هاذ  وولاى بالصايانة والمحاف اة 
علي ا من حقوف است ال  األمال  المعنوية الموقوفة التاي ووقف اا مان ال يزالاون علاى قياد 
الحياااة ممااا الح نااا فااي الفقاارة السااابقة. وماان الواضاا  فااي هااذ  األوقاااف ون ااا علااى ساابي  

لتأبيد لما تد  صي ة الوقف بنص ا فاي لثيار مان األحياان، وو بمضامون ا ومحتواهاا ماع ا
 معرفة روي المؤلف التراثي بمسألة تيسير لتب العلم للمتعلم والعالم.

 وقف حق الطريق -3

وماان الحقااوف التااي ينب ااي ون تلااون قابلااة للوقااف حااف التريااف. ومثلااه حااف عبااور  
لمعااروف ون حااف التريااف حااف مااالي قاباا  للتقااويم جساار مااثالا وهااو حااف ارتفاااف. فماان ا

ويملان ون  ولقد ورد في الفقه التراثي وقاف حاف الترياف للمساجد والمقبارة. والمعاوضة.
 إحد، صورتين. حف التريف في عصرنا يتةذ وقف

الصورة األولى ون ينشئ مال  عقار حف تريف في عقار ، وهو حف جديد لم يلن  
وللن صااحب ورض  .منتقته مسجد له تريقه الةاس به موجوداا من قب . لأن يوجد في

مالصقة للمسجد يرغب ون ينشئ حف ارتفاف في ورضه يلون تريقاا وقرب ل ذا المساجد، 
وال يريد ون يوقف عين ورض التريف، ويرغب ون يلزم نفسه وورثتاه ب اذا الحاف بحياث 

المالا  مان التصارف  وحاف الترياف هاذا ال يمناع ال يستتيع وحد ون يل يه بعد موته مثالا.
العااابرون إلااى  ممااع المحاف ااة علااى الحااف ألصااحابه )وهاا لاا  وشاالا  التصاارفاتبمللااه 

 المسجد . فيملن مثالا ون يقيم بنا  ع يما ويجع  ضمنه ممراا إلى المسجد.

والصورة الثانية ون يلون حف التريف مملولا لشةس غير مال  األرض فيرغاب  
بر، نحو عبور وتفا  إلى مدرسة يةتصار فياه علاي م في ثواب وقفه في وجه من وجو  ال

 تريقاا بعيداا.

وفي للتاا الصاورتين يملان ون يلاون الوقاف مؤباداا وو موقتااا. ويلاون التوقيات إماا  
بزمن محدد، سنة وو عشر سنوات، وو معلقااا علاى واقعاة ميلاة للحادوث. لاأن يلاون وقاف 

 محيتة، فُيست نى عن ذل  المعبر. حف التريف للمسجد إلى ون تفت  البلدية الشوارع ال
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ويتفاارع علااى هاااتين الصااورتين صااور عدياادة وةاار، تأةااذ بعااين االعتبااار وقاااطع  
مستجدة في حف التريف وو حف العبور. ففي لثير من البلدان توجاد الياوم تارف وجساور 
مملولة لشرلات ةاصة، ووحيانا لبلديات وو لحلومات. ويلون العبور علي ا باثمن محادد. 

 ن للشرلة الماللة ون توقف حف العبور هذا وو جز اا منه لوجو  البر. فيمل

العباور مجانااا لجمياع  ويملن ون يتةذ هذا الوقف صوراا فرعياة عديادة ناذلر من اا.
العباور مجاناا لسايارات ا ساعاف و .ماثال السيارات الذاهبة إلى ملاان معاين، نحاو مساجد

وغيرهاااا مااان سااايارات الةدماااة العاماااة وا تفاااا  وسااايارات دور العجااازة ودور األيتاااام 
العبور مجاناا فاي سااعات و العبور مجاناا لبعض العابرين لالمسنين والمعاقين.و التارطة.

ومثاا  وقااف العبااور  معينااة، نحااو ساااعة مااا قباا  صااالة الجمعااة وساااعة مااا بعاادها مااثال.
اا، المجاااني، وقااف العبااور بااثمن مةفااض. ولاا  ذلاا  يملاان ويضاااا ون يلااون داطماااا وو موقتاا

وبةاصة ون بعض هذ  الملليات نفس ا )التريف والجسر  لثيراا ما تلاون فاي نفسا ا ذات 
هاي سانوات  -تؤو  المللية في ا للحلوماة وو البلدياة بعاد فتارة مان الازمن  -تبيعة موقتة 

ااالمتياز الذي تحص  علياه الشارلة التاي ب   الترياف وو الجسار. ولثياراا ماا يل اى رسام  تْ ن 
 تمل  الحلومة للتريف وو الجسر. العبور وصال بعد

ولماااذا ال تعاماا  جميااع هااذ  الصااور معاملااة الوقااف، تالمااا ون المتصاادف يرغااب  
بجعل ا لذل أ. ف و يرغب ون يجعل ا وقفا يقياد المااللين الالحقاين، مان ورثاة وو غيارهم، 

ون هاذا، مؤباداا وو إلاى مدتاه، وون يساتفيد ويضااا مماا يملان ون يلا الموقوف بحف االرتفاف
 للوقف من مزايا قانونية وضريبية بقدر ما يقدمه لوجو  البر العامة.

 وقف الخدمات -4

وقااف ةدمااة معينااة مثاا  وممااا يشاابه حااف التريااف، الحااف بمنفعااة وو ةدمااة معينااة.  
ألشااةاس بأعيااان م وو بأوصاااف م علااى ساابي  التأبيااد وو التوقياات. ويملاان ون يتةااذ وقااف 

  ا ما يلي:الةدمة هذا  صوراا عديدة نذلر من

وقاااف ةدماااة نقااا  وو شاااحن المصااااحف واللتاااب العلمياااة مجانااااا إلاااى المسااااجد   
والملتباااات. ويملااان ون يقااادم هاااذ  الةدماااة وي ناقااا ، نحاااو شااارلات التياااران، والسااال  
الحديديااة، والةتااوت البحريااة، ومؤسسااات النقاا  البااري، ومؤسسااات البريااد، سااوا  ولااان 

فااا عاديااا، وم فاي القتااع العاام فيلاون فعلاه نوعااا الناق  في القتاع الةاس فيلون فعلاه وق
 من ا رصاد.

وقف ةدمة نقا  األشاةاس وهاو مثا  وقاف ةدماة نقا  األشايا ، ويملان ون يلاون 
دون بأوصاف م لالشيو ، والمعاقين، والحوام   ...ذل   ألشةاس يحد 

وقااف ةدمااة مجانيااة باادةو  بعااض األملنااة الترفي يااة التااي يلااون دةول ااا عااادة 
وراا، ألشااةاس يعرفااون بأوصاااف م ويضاااا. مثااا  ذلاا  وقااف ةدمااة دةااو  حااداطف مااأج

منى، وو المعاقين، وو األتفاا ، الحيوان، ودور األلعاب الترفي ية، ودور السينما  مجانا للز 
 وو غير ذل  حسبما يشترته الواقف. وو اليتامى،

ي ياة. ووقاف ويشبه وقف الةدمة ويضاا وقاف االشاترا  باالنوادي الرياضاية والترف
االشترا  بالنادي يملن ون يلاون مؤقتااا وو داطمااا مؤباداا حيااة المساتفيد وو قاد ياورث عناه. 
لما يملن تحديد الموقوف لاه بصافته فيلاون لعشارة تالمياذ فاي مدرساة معيناة، وو لعشارة 
وتفا  في ميتم معين مثال. وبذل  يملن ون يلون هذا الوقف ذرياا وو ةيريااّ حسابما يحادد  

 اقف من شروت.الو

 وقف حقوق ارتفاق أخرى -5
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وهنا  حقوف ارتفاف وةر، تشبه حف التريف يملن ويضا وقف اا. من اا ماثالا وقاف  
حف استعما  ورض لمصلى لصالة العياد لمادة سااعتين ماثالا فاي لا  مان صاالتي الفتار 
. واألضااحى. ف ااذ  األرض ال يحتاج ااا المصاالون إال ل ااذ  الساااعات القليلااة فااي العااام للااه

فيحبس مالل ا حف االرتفاف هذا بقادر الحاجاة إلياه دون ون يحابس رقباة األرض وال حاف 
اسااتعمال ا فااي األوقااات األةاار،، ودون ون يحاارم ورثتااه ماان التساالت علااى مااا يمتللااون 
بااا رث، مااع مراعاااة حااف الموقااوف علااي م في ااا. فتلااون لااألرض اسااتعماالت وةاار، فااي 

مصلى العيد، لاأن يسات لوها موقفاا للسايارات، وو األوقات األةر، ال تتعارض مع لون ا 
ملاناااا للمعاااارض التجارياااة، وو مالعاااب للااارة القااادم، وو حتاااى يقيماااون علي اااا ناتحاااات 

لتنفيذ شرت الواقف بحاف االرتفااف  قاعة لبيرةالسحاب، ويترلون وحد ودوارها، وو ولثر، 
 هذا. 

ثام قاد تنقضااي  .قافويملان ل اذا الوقاف ون يلاون مؤبادا وو موقتاا حساب إرادة الوا
الحاجة إليه ويوجد بادي  عناه بعاد سانوات ماثال، فيلاون التوقيات بماد، الحاجاة، إذا ناس 

 على ذل  الواقف ضمن شروته.

ويشبه حف الصالة في مصلى العيد تحبيس حف وقاوف السايارات فاي ملاان معاين  
تبقاات ألغراض معينة. فيملن ماثالا لمالا  موقاف للسايارات، ساوا  ولاان ورضاياا وم فاي 

اارة ضاامن عمااارة، ون يحاابس حااف إيقاااف ساايارات المصاالين فااي مسااجد قريااب يااوم  معم 
الجمعااة لماادة ساااعتين، وو حااف إيقاااف ساايارات محااددة بأوصاااف ا وو ووصاااف ساااطقي ا وو 
ماللي ا، وو رلاب ا. ويملن ون يلون هذا الوقف مؤبداا وو موقتا بزمن يحدد  الواقف للسانة 

ة معيناة، نحاو تاوفر موقاف محّبساٌة ورضاه لمصالى المساجد، وو والسنتين، وو يتحدد بواقع
 فت  شارع، وو ان دام عمارة، الم.

 وقف منافع -6

وهنااا  ويضاااا وقااف المنااافع. وقااد روينااا جااواز الوصااية بالمنااافع وون ااا تحسااب ماان  
الثلث. وما تحبيس المنافع فلام يارد فاي وذهاان الفق اا  إال ماا يتضامنه معناى الوقاف نفساه، 

بس العين وتسبي  المنافع وو الثمرات وال ال . فالوقف مقصود  هاو تسابي  المناافع ألنه ح
لوجو  البر. وبنفس المقولة فإن حبس المنفعة لمدة محددة مان قبا  مالا  العاين ماا هاو إال 

وللناه فاي الحقيقاة يةتلاف عناه مان حياث  .لوقف الموقت عند من قا  بالوقف الموقتند ل
ينشااأ عاان ذلاا  ماان اعتبااارات تتعلااف بالضااراطب والشةصااية الصااي ة القانونيااة ومااا قااد 

 .المعنوية المستقلة عن العين، ونحو ذل 

وللان المنااافع يملاان ون يملل اا غياار مالاا  العاين لمااا فااي ا جاارة، وهبااة المنفعااة،  
والوصية بالمنفعة، والعمر، عند من يقو  ب ا. فإذا مل  شةس منفعاة عاين لمادة محاددة 

بعمر العين وو بعمر مال  المنفعاة، دون ون يملا  العاين نفسا ا، فاإن  بالوحدات الزمنية وو
القااو  ياارد بإملااان حاابس هااذ  المنفعااة علااى وجااو  الباار، لماان يسااتأجر بنااا  لماادة عشاار 

مساجداا للنااس، وو يملا  منفعاة حياوان فيجعل اا لنقا  الحجااج، وو  ماا ملا  سانوات فيجعا 
 ال.منفعة دار  لسنة فيجعل ا لمبيت ابن السبي  مث

 صور للوقف شبيهة بوقف المنافع -7

وهنااا  صااور وةاار، شاابي ة بوقااف المنااافع يملاان تمثيل ااا بةاادمات ال اااتف. فيقااوم  
شةس بشارا  ةدماة هااتف محلاي ماثالا مان بااطع ةادمات ال ااتف لمادة عشار سانوات وو 
 على سبي  التأبيد، ثم يوقف الةدماة ال اتفياة التاي اشاتراها لصاال  مستشافى ماثالا، وو دار

 لأليتام، وو ملتبة عامة.
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ويشبه وقف الةدمة ال اتفية وقاف ةادمات وةار، مثا  وقاف ةدماة الماا  
1

. بحياث 
يشتري شةس من شرلة توريد المياا  مقاداراا محادداا دوريااا مان الماا  ويوقفاه، مؤباداا وو 

مؤقتاا، لوجه من وجو  البر العامة.
2
ومثل ا ماا يملان ون ينتباف علاى مقادار معاين دوري  

يلاوات الل رباا ، فيلاون وقفاا للل رباا  ولاذل  وقاف ةدماة جماع القماماة والاتةلس من ل
   .من ا، عندما يتم جمع ا والتةلس من ا مقاب  وجور معلومة لما هو الشأن في مدن لثيرة

ل  ذل  ولثير مما يشب ه ويقاس عليه تلون فياه المنفعاة وو الةدماة هاي موضاوع 
وينب اي ون تان م فق ااا  -موقتا وو مؤبداا  -وقفيا  الوقف وهي وجو  بر لثيرة تتضمن معنى

حتى يملن تشجيع وعما  البر، وإتاحة الفرصة للمحسنين ليستفيدوا مما قد تقدماه القاوانين 
 من مزايا لألموا  الوقفية بما في ذل  ما يتعلف با عفا ات والتةفيضات الضريبية.

ن عيناااا ولاايس منفعااة فااي وإذا الح نااا ون مثااا  وقااف لميااة معينااة ماان المااا  يتضاام 
الحقيقااة، ف ااو مثاا  دري الشاااة، وللاان دون شاااة... ويملاان ون يلااون مثاا  ذلاا  ويضاااا وقااف 
وعيان دورية مستقبلية، مما ال ينتجاه الواقاف، علاى سابي  التوقيات وو التأبياد. مثالاه وقاف 

ماا لمادة المجالت العلمية على الملتبات ودور العلم. فيوقف محسن وعداداا مستقبلية لمجلة 
عشر سنوات، وو على سبي  التأبياد علاى ملتباة معيناة، بحياث يشاتري الواقاف هاذا الحاف 

 .بمبل  معين ممن يصدر المجلة الدورية

                                                           
دمة الما  لما تتضامنه مان توصاي  الماا  إلاى ملاان اساتعماله وذلا  مان ةاال  استعملنا تعبير ة  1

 األنابيب وارالت المملولة لمنتج الةدمة.
 وهو ومر يمارس فعالا في بعض بلدان المسلمين، من ا دمشف، ويملن تعميمه في وي ملان مةر.  2
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 النتائج والتوصيات

ون الةت العام الاذي انت جتاه هاذ  الدراساة يرلاز علاى قضاية  هذ  الورقةبينت في  
يااف الفلارة الوقفيااة وتتبيقات ااا. وإن م ماة، هااي حاجاة مجتمعاتنااا إلااى تنمياة وتوساايع وتعم

االنتالقة الفلرية الفق ية تشل  الدافع األهم لتتوير ن رتنا إلاى الوقاف ا ساالمي وجعلاه 
نبراسا للعم  االجتماعي العام ةارجا عن إتار القتااع الحلاومي وبانفس الوقات متعاوناا 

اريةي المجيد فال بد مان وملمال له. وإذا ورادت ومتنا للوقف ون يقوم بدور يماث  دور  الت
نتيجااة للت ياارات االقتصااادية  توساايع ا تااار الفق ااي للوقااف وتتااوير  بمااا يناسااب العصاار
 .واالجتماعية اللثيرة التي حصلت ةال  القرنين الماضيين

ولقد عالجت قضية تتوير فقه الوقف  يجاد صور وقفية جديدة تتناسب مع الحيااة  
عتبر عنصراا م ما في إعادة مسايرة الوقاف ا ساالمي والحاجات المعاصرة، األمر الذي ي

ا  فاي تحقياف األهاداف الةيرياة االجتماعياة التنموياة والتشاجيع علاى قياام إلى دورهاا البّنا
ووقاف جديدة. ولقد عرضنا صوراا وقفية جديادة لثيارة، هاي فاي حقيقت اا مان وعماا  البار 

جع ا، وإن لاان الفقاه التقليادي والةيرات والقربات التي تحث علي ا الشاريعة ال ارا  وتشا
 لم يعالج ا!

وال بااد ماان القااو  ون التتبيااف ا سااالمي لااان سااباقا فااي ابتلااار الوقااف األهلااي،  
واعتبااار  وج ااا ماان وجااو  الباار،  يمنحااه لاا  مااا يملاان ون يمنحااه القااانون ماان رعايااة 

 .بف التتبيقيولقد نب    في ذل  الفقُه ا سالمي، فأقام البنيان الن ري لذل  الس .وتشجيع

ولقااد تميااز الفقااه ا سااالمي بقضاايتين وةااريين: ووالهمااا التفصااي  فااي ونااواع الباار  
 ووحلام تحبيس األموا  من وجله، وبةاصة ماا يؤلاد  جم اور الفق اا  مان إلازام الوقاف 
1
 
فالوقف إذا انعقد التصري  به، وو تم حوز  من قب  النا ر، صار ملزما ال رجعة فياه، إال 

ا ثنى الواقف في وثيقة الوقف نفس ا.بقدر ما است د فياه ناا ر الوقاف ووما الثانية ف اي ماا قُيي
وو متوليه من قيود، ال تملنه من التصارف بعاين الوقاف، لماا تفارض علياه تع ايم انتفااع 
ال رض الموقوف عليه. ب  قد ذهب فق اؤنا رحم م هللا إلى وبعد من ذل ،  فاأبتلوا شارت 

وسا ، وو بعدم ةضوعه لرقابة القضا  وإشرافه عند الحاجاة  الواقف بعدم عز  النا ر لو
لذل  
2
. 

شاترت فاي لثيار تالقاانون األمريلاي ماثال لام ل قاوانين وةار، وفي مقاب  ذل ، فاإن 
فالمسااجد،  الشاريعة ال ارا .  اتمن ونواع األوقاف نفاس الةصااطس الوقفياة التاي اشاترت

لتاي تملل اا الجمعيااات الدينياة والةيريااة واللنااطس، ومع ام العقااارات، واألماوا  الثابتااة، ا
والعلميااة، وغيرهااا ماان ال يطااات التبرعيااة غياار الحلوميااة، لل ااا ال تتمتااع بالصاافة الوقفيااة 

ت ل ا طنش  وُ المؤبدة، إال إذا نس الواقف على ذل  في سجل ا العقاري، إذا لانت عقارا، وو 
Foundationابتااة إال علااى سااابي  ، وذلاار فااي عقااد إنشاااط ا ون ااا ال تملاا  األصااو  الث

وينااتج عاان ذلاا  نتيجااة ةتياارة هااي ونااه فااي اللثاارة ال البااة جاادا ماان  .الن ااارة وو األمانااة
ون تبياع المساجد  -من الوج ة القانونية  -الحاالت تستتيع إدارة الجمعية الدينية 

3
، وتنفاف 

عان ولاو بادين ناشائ  -ثمنه على إقامة الحفالت والم رجانات مثال، لما يساتتيع داطنوهاا 
لمااا تسااتتيع الجمعيااة  .مقاضااات ا، وحجااز المسااجد، وبيعااه للوفااا  بالاادين -الفعاا  الضااار 

 رهنه وو التصرف به وي تصرف مةر، مما يتصرفه المال  بملله.

ووةيرا، فإننا نعتقد ون ت يطة ا تار الفق ي والقانوني هو من المقدمات الضارورية  
فااإذا وردنااا ون يعااود لألوقاااف  .هارهااالنمااو الوقااف وإنشااا  ووقاااف جدياادة وتوسااع ا وازد

                                                           
 .41   88و  18   17الزرقا، س     1
 .120الزرقا، س     2
 لنيسة ويضا بالنسبة للجمعيات اللنسية.وو ال   3
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دورها التاريةي فاي رعاياة جواناب م ماة مان الحاجاات التعليمياة واالجتماعياة وغيرهاا. 
وون نشاااجع إنشاااا  ووقااااف جديااادة تتحمااا  هاااذ  المساااؤولية، ويلاااون ل اااا دور م ااام فاااي 

لياة استمرارية تقوية النشات االقتصادي التنموي نفسه ويضا، فإن من وواط  الةتوات العم
التي ال بد من ا وضع ن ام قانوني   فق ي جديد لألوقااف يراعاي هاذ  الحاجاات والصاور 

 المعاصرة.

 وهللا هو ال ادي إلى سوا  السبي ،،،
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