استثمار الوقف وطرقه القديمة والحديثة
 .1د .علي محيي الدين القرة
داغي

مكتبة مشكاة السإلمية
نظرة تجديدية للوقف واسإتثماراته

مقدمة

ب العالمين والصلةا والسلما
بسم الله الرحمن الرحيم ..الحمد لله ر ّ
على خاتم النأبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين ،وبعد:
فإن الدارس للحضارةا السلماية يقف ماعجًبا ك ّ
ل العجاب بدور الوقاف
في المساهمة في صناعة الحضارةا السلماية والنهضة الشامالة للماة ،وأن
مان يقرأ تأريخ الوقف ليجد أنأه شمل ماختلف جوانأب الحياةا مان الجاماعات
والمستشفيات إلى الوقاف الخاصة بالحيوانأات )ماثل خيول الجهاد( التي لم
تعد صالحة للستعمال فحينئذ ٍ ُتحال إلى المعاش وتصرف لها أعلفها وماا
تحتاج إليه مان هذه الوقاف… إلى الوقاف على الوانأي التي تنكسر بأيدي
الخادماات حتى ل تعاقب فيجدن بدائل عنها في ماؤسسات الوقف.
لذلك فإعادةا دور الوقف تعني إعادةا دور كبير للجانأب الطوعي المؤسس
لخدماة الحضارةا والتقدما ولخدماة تنمية المجتمع وتطويره.
ومان هنا كان بحثي هذا ماساهمة ماتواضعة في استثمار الوقف ،والحفاظ
عليه حيث تطرقت إلى التعريف بالستثمار في اللغة ،أو الصطلحا ،وحكم
الستثمار ،ثم قمت بالربط بين الوقف والستثمار واستثمار ماوارد الوقف
وطرقه القديمة ووسائله المعاصرةا.
وقد رجعت مان خلل البحث إلى كتبنا الفقهية وآراء سلفنا الصالح
فوجدت فيها ك ّ
ل ماا يشفي الغليل ،والمرونأة الكافية في التعامال ماع الوقف؛
وهو ماا يسهل للقائمين على الوقف أن يقوماوا بتطوير الوقف وأماواله
وأدواره إن أرادوا.
والله نأسأل أن يوفقنا لتحقيق ماا نأصبوا إليه ،ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه
الكريم ،إنأه ماولي فنعم المولى ونأعم النصير.

التعريف بالسإتثمار في اللغة
والصاطلحا
الستثمار لغة :ماصدر استثمر يستثمر ،وهو للطلب بمعنى طلب
ن مانها ماا يحمله الشجر وماا
الستثمار ،وأصله مان الثمر ،وهو له عدةا ماعا ٍ
ينتجه ،ومانها الولد حيث قال :الولد ثمرةا القلب ،ومانها أنأواع المال.

ويقالَ :ثمر -بفتح الميم -الشجر ثموًرا أي أظهر ثمره ،وثمر الشيء أي
نأضج وكمل ،ويقال :ثمر مااله أي كثر ،وأثمر الشجر أي بلغ أوان الثمار ،وأثمر
الشيء أي أتى نأتيجته ،وأثمر مااله -بضم اللما -أي كثر ،وأثمر القوما :أطعمهم
مره -بتشديد الميم -أي استخدماه في النأتاج،
الثمر ،ويقال :استثمر المال وث ّ
وأماا الثمرةا فهي واحدةا الثمر فإذا أضيفت إلى الشجر فيقصد بها حمل
الشجر ،وإلى الشيء فيراد بها فائدته ،وإلى القلب فيراد بها ماودته وجمع
مر -بفتح الثاء والميم -وُثمر –بضمهما -ثمار وأثمار).(1
الثمرةا :ث َ َ
وقد وردت كلمة :أثمر ،وثمرةا ،وثمرات ،أربًعا وعشرين مارةا في القرآن
الكريم مانها قوله تعالى} :انأظ ُروا إَلى ث َمره إ َ َ
ت
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ونأضجها للوصول إلى اليمان الكامال بالله تعالى ،حيث يحمل ذلك عجائب
قدرته ،ومانه قوله تعالى} :وهو ال ّذي َأنأ َ َ
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)النأعاما ،(141 :حيث اماتن الله تعالى علينا بالثمار وأمارنأا أن نأأكل مان ثمار
هذه الشجار والنباتات عندماا تـثمر وتنـتج ،وأن نأعطي حقها )وهو الزكاةا( عند
حصادها للمستحقين ،كما أمارنأا بأل نأسرف في الباقي وهذا يدل على أن حق
قا ،بل ماقيد بضوابط الشرع.
قا ماطل ً
الملكية ليس ح ً
وفي هذه الية وآيات أخرى أسند الله تعالى الثمار إلى الشجر والنبات
نأفسيهما ماما يدل على أهمية العناية بالسنن والسباب الظاهرةا التي لها تأثير
على النمو والثمر والنضج ماع أن الفاعل الحقيقي هو الله تعالى ،ولذلك أكد
َ
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ن
مااًء فَأ ْ
ج ب إهإ إ
ل إ
خَر َ
ن ال ّ
ماإء َ
س َ
ما َ
ما َ
جعَ ْ
ل هَ َ
ماًنا
دا آ إ
مَرا إ
ذا ب َل َ ً
با ْ
م{َ )البقرةا ،(22 :وقوله تعالىَ} :ر ّ
ت رإْزًقا ل ّك ُ ْ
الث ّ َ
َ
َ
ت{َ )البقرةا.(126 :
مَرا إ
ه إ
ن الث ّ َ
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وقد وردت هذه الكلمة أي ً
ضا في ال ّ
الشجار والنباتات ،مانها قوله -صلى الله عليه وسلم" :-نأهى عن بيع الثمر
حتى يزهو" )ماتفق عليه ،انأظر صحيح البخاري ماع الفتح ،كتاب البيوع:
 ،4/398وماسلم ،كتاب المساقاةا ،(3/1190 :وقوله -صلى الله عليه وسلم:-
"اللهم ارزقنا مان ثمرات الرض" )ماسند أحمد ،(3/342 :وغير ذلك.
السإتثمار في الصاطلحا:
عرف الفقهاء عندماا تحدثوا عن السفيه والرشيد
ورد لفظ "التثمير" في ُ
فقالوا :الرشيد هو القادر على تثمير أماواله وإصلحه ،والسفيه هو غير ذلك،
قال المااما ماالك" :الرشد :تـثمير المال ،وإصلحه فقط" ) ،(2وأرادوا
بالتثمير ماا نأعني بالستثمار اليوما.
وأماا لفظ الستثمار فلم يرد في كتب اللغة بمعناه القتصادي ،ولذلك في
ماعجم الوسيط :الستثمار :استخداما الماوال في النأتاج إماا ماباشرةا بشراء

اللت ،وإماا بطريقة غير ماباشرةا كشراء السهم والسندات ثم وضع رماز
)ماج( الذي يدل على أن هذا المعنى هو مان وضع ماجمع اللغة ).(3
حكم السإتـثمار:
الذي يظهر مان النصوص الشرعية وماقاصدها العاماة أن الستـثمار ماباحا
وماشروع بأصله على ماستوى الفرد ..بل نأستطيع القول بأنأه ترد عليه الحكاما
التكليفية مان حيث عوارضه ووسائله لكنه -مان حيث المبدأ -واجب كفائي
على الماة في ماجموعهم ،أي أنأه ل يجوز للماة أن تترك الستثمار.
ذلك لن النصوص الشرعية ماتضافرةا في أهمية المال في حياةا الفرد
والماة ،وتقديم المال على النفس في جميع اليات التي ذكر فيها الجهاد
والماوال والنأفس إل في آية واحدةا في سورةا التوبة  -الية الحادية عشرةا
بعد المائة ،حيث قدمات النأفس؛ لنأها تتحدث عن الشراء ،واماتنان الله تعالى
بالمال ،والمساواةا بين المجاهدين ،والساعين في سبيل الرزق كما في آخر
سورةا المزمال ،وتسمية العامال والتاجر بالمجاهد في سبيل الله في أحاديث
كثيرةا… كل ذلك يدل بوضوحا على وجوب العناية بالمال وتثميره وتقويته حتى
تكون الماة قادرةا على الجهاد والبناء والمعرفة والتقدما والتطور والنهضة
والحضارةا ،حيث إن ذلك ل يتحقق إل بالمال كما يقول تعالى} :ول تؤتوا
السفهاء أماوالكم التي جعل الله لكم قياماا ً وارزقوهم فيها{َ )النساء.(5 :
فقد سمى الله تعالى المال بأنأه قياما للمجتمع السلماي ،وهذا يعني أن
المجتمع ل يقوما إل به ول يتحرك ول ينهض إل به ،كما أن قوله تعالى:
}وارزقوهم فيها{َ ،ولم يقل )مانها( يدل بوضوحا على وجوب الستثمار حتى
تكون نأفقة هؤلء المحجور عليهم )مان الطفال والمجانأين( في الرباحا
المتحققة مان الستثمار وليست مان رأس المال نأفسه.
يقول المااما الرازي" :اعلم أنأه تعالى أمار المكلفين في ماواضع مان كتابه
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وقد رغب الله تعالى في حفظ المال في آية المداينة حيث أمار بالكتابة
والشهاد والرهن ،والعقل يؤيد ذلك؛ لن النأسان ماا لم يكن فارغ البال ل
يمكنه القياما بتحصيل ماصالح الدنأيا والخرةا ،ول يكون فارغ البال إل بواسطة
المال ،ثم قال :وإنأما قال )فيها( ولم يقل )مانها( لئل يكون ذلك أمارا ً بأن
يجعلوا بعض أماوالهم رزقًا ،بل أمارهم أن يجعلوا أماوالهم ماكانأا ً لرزقهم بأن
يتجروا فيها ويثمروها فيجعلوا أرزاقهم مان الرباحا ،ل مان أصول الماوال) "...
.(4
ومان الدلة المعتبرةا على ذلك أن وجوب الزكاةا في الماوال يدفع
أصحابها إلى التجارةا؛ لنأهم إن لم يتاجروا فيها تأكلها الصدقة والنفقة ،وهذا ماا
عا مان الضرائب لدفع
يؤيده الفكر القتصادي الحديث ،حيث يفرض أنأوا ً
أصحاب الماوال إلى عدما اكتنازها ،بل قد وردت أحاديث تصل بمجموعها إلى
درجة الصحيح أو الحسن الذي ينهض به حجة على وجوب التجارةا في أماوال
الصغار )اليتاماى وغيرهم( والمحجور عليهم )السفهاء والمجانأين ونأاقصي
الهلية( ،فقد روى الشافعي بإسناده عن يوسف بن مااهك أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال" :ابتغوا في ماال اليتيم -أو في أماوال اليتاماى -ل

تذهبها -ل تستهلكها -الصدقة" .وقال البيهقي والنووي في هذا الحديث:
ح عن
"إسناده صحيح ،ولكنه مارسل ماعضد بعموما النصوص الخرى وبما ص ّ
الصحابة مان إيجاب الزكاةا في ماال اليتيم" ).(5
قال البيهقي" :وهذا -أي حديث ابن مااهك -مارسل إل أن الشافعي
رحمه الله -أكده بالستبدال بالخبر الول -وهو عموما الحديث الصحيح فيقا -وبما روي عن الصحابة في ذلك" ).(6
إيجاب الزكاةا ماطل ً
وقال النووي" :ورواه البيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
ماوقوفا ً عليه بلفظ" :وابتغوا في أماوال اليتاماى ل تأكلها الصدقة" وقال
إسناده صحيح ،ورواه أيضا ً علي بن ماطرف" ).(7
وروى الطبرانأي في الوسط عن أنأس بن ماالك قال :قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم" :اتجروا في أماوال اليتاماى ل تأكلها الزكاةا" ،قال
الهيثمي في ماجمع الزوائد نأقل ً عن شيخه الحافظ العراقي" :إن إسناده
صحيح" ).(8
يقول الشيخ القرضاوي" :إن الحاديث والثار قد نأبهت الوصياء على
وجوب تثمير أماوال اليتاماى حتى ل تلتهمها الزكاةا "...فواجب على القائمين
بأمار اليتاماى أن ينموا أماوالهم كما يجب عليهم أن يخرجوا الزكاةا عنها ،نأعم
إن في هذين الحديثين )أي حديث عمرو بن شعيب المرفوع وحديث يوسف
بن مااهك( ضعفا ً مان جهة السند ،أو التصال ولكن يقويهما عدةا أماور ،وذكر
مانها" :أنأه يوافق مانهج السلما العاما في اقتصاده القائم على إيجاب التثمير
وتحريم الكنـز" ).(9
ي ل َ يَ ُ
ن
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ن ُ
كو َ
ة ب َي ْ َ
وكذلك يدل على تثمير الماوال قوله تعالى} :ك َ ْ
م{َ )الحشر ،(7 :حيث إن الماوال ل تتداول إل عن طريق توزيع
الغ ْن إَياإء إ
مان ْك ُ ْ
الصدقات ،والستثمار الذي يؤدي إلى أن يستفيد مانها الجميع مان العمال
مان
جار ونأحوهم .وكذلك قوله تعالى} :وَأ َ إ
ع ّ
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ةا{َ )النأفال ،(60 :ومان القوةا بل شك قوةا المال بل هي ماقدماة في ماعظم
قُوّ ٍ
اليات على النفس ،فإذا كانأت قوةا البدن والسلحا ماطلوبة فإن قوةا المال
أشد ّ طلًبا ووجوًبا.
ثم إن مان ماقاصد هذه الشريعة الحفاظ على الماوال ،وذلك ل يتحقق إل
عن طريق استثمارها وتنميتها ،كما أن مان ماقاصدها تعمير الكون على ضوء
َ
شأ َ ُ
مانهج الله تعالى} :هُوَ َأنأ َ
م إفيَها{َ )هود.(61 :
ض َوا ْ
مَرك ُ ْ
ست َعْ َ
كم ّ
ما َ
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فقال المفسرون" :ماعناه أماركم بعمارةا ماا تحتاجون إليه فيها مان بناء
ماساكن وغرس أشجار" ) ،(10وكذلك مان ماقاصدها الستخلف الذي يقتضي
القياما بشئون الرض وتدبيرها والفادةا مانها وتعميرها ،وكل ذلك ل يتحقق
على وجهها الكمل إل عن طريق الستثمار.
والخلصاة:
أن الستثمار للماوال بوجهها العاما واجب كفائي على الماة بأن تقوما
بعمليات الستثمار حتى تتكون وفرةا الماوال وتشتغل اليادي ويتحقق حد ّ
الكفاية للجميع إن لم يتحقق الغنى ،ومان القواعد الفقهية في هذا المجال هو
أن ماا ل يتم الواجب إل به فهو واجب.
ويثور التساؤل حول وجوب الستثمار على الفرد إذا كان له فائض ماالي؛
فالذي يقتضيه المنهج السلماي في أن المال ماال الله تعالى ،وأن مالكية

النأسان له ليست ماطلقة عن قيد ..أنأه يجب عليه أن يستثمر أماواله بالطرق
المشروعة سواء كان بنفسه ،أو عن طريق المضاربة والمشاركة ونأحوهما،
وأنأه ينبغي له أل يترك أماواله الصالحة للستثمار فيعطلها عن أداء دورها في
التدوير وزيادةا دورانأها القتصادي الذي يعود بالنفع العاما على المجتمع.
كما أن قوةا المجتمع والماة بقوةا أفرادها ول سيما على ضوء مانهج
القتصاد السلماي الذي يعترف بالملكية الفردية ،وأن مالكية الدولة ماحدودةا،
ومان هنا تقع على الفراد ماسؤولية كبرى في زيادةا الماوال وتقويتها عن
طريق الستثمار ،يقول الشيخ ماحمود شلتوت" :إذا كان مان قضايا العقل
م الواجب إل به فهو واجب ،وكانأت عزةا الجماعة السلماية
والدين أ ّ
ن ماا ل يت ّ
أول ماا يوجه السلما على أهله ،وكانأت ماتوقفة على العمد الثلثة :الزراعة
والصناعة والتجارةا ،كانأت هذه العمد واجبة وكان تنسيقها على الوجه الذي
يحقق خير الماة واجًبا…" ).(11
المراجع:
 - 1يراجع لسان العرب ،ط .دار المعارف ،والقاموس المحيط،
والمعجم الوسإيط مادة" :ثمر".
 - 2بداية المجتهد ،ط .الحلبي ).(2/281
 - 3المعجم الوسإيط ) (1/100مادة" :ثمر".
 - 4التفسير الكبير ،ط .دار إحياء التراث العربي ،بيروت ).(9/186
 - 5السنن الكبرى للبيهقي ،ط .الهند ) ،(4/107والمجموع للنووي،
ط .شركة كبار العلماء ).(5/329
 - 6السنن الكبرى ) ،(4/107حيث ذكر عددا ً من الحاديث والثار في
هذا المعنى.
 - 7المجموع للنووي ) ،(5/329والسنن الكبرى ).(4/107
 – 8الهيثمي ،مجمع الزوائد ).(3/67
 - 9فقه الزكاة للدكتور يوسإف القرضاوي ،ط .وهبه بالقاهرة )
.(1/107
 - 10تفسير الماوردي المسمى :النكت والعيون ،ط .أوقاف الكويت
).(2/218
 - 11نقل ً عن د .رفعت العوضي :منهج الدخار والسإتثمار ،ط.
التحاد الدولي للبنوك السإلمية )ص .(73

الوقف والسإتثمار
الوقف نأفسه استثمار؛ لن الستثمار -كما سبق -يراد به إضافة أرباحا إلى
رأس المال لتكون المصاريف مان الربح فقط ،فيبقى رأس المال ماحفو ً
ظا بل
ماضاًفا إليه الربح الباقي ليؤدي إلى كفاية النأسان وغناه .وكذلك الوقف حيث
هو خاص بالماوال التي يمكن النأتفاع بها ماع بقاء أصلها ،ولذلك فالشياء التي
ل يمكن النأتفاع بها إل ّ باستهلكها )ماثل الطعاما( ل يجوز وقفها ).(1
على ضوء ذلك فإن الوقف في حقيقته استثمار ،حيث إن صاحبه يريد أن
يقف مااله في سبيل أن يحصد نأتاجه يوما القياماة ،ومان حيث الحفاظ على
ماا
الصل ،ويكون الستهلك للناتج والثمرةا والربح والريع ،فالعيان الموقوفة إ ّ
أن تنـتج مانها الثمار كما هو الحال في وقف الشجار والبساتين المثمرةا ،أو

تنـتج مانها مانفعة وأجرةا كما هو الحال بالنسبة للعيان المستأجرةا ،أو ينـتج
مانها ربح وريع كما هو الحال بالنسبة لوقف النقود.
وقد جاء في "فتح القدير" عند تعليقه على ورود كتاب الوقف بعد
الشركة" :ماناسبته بالشركة أن كل ً مانهما يراد لستبقاء الصل ماع النأتفاع
بالزيادةا عليه" ).(2
اسإتثمار موارد الوقف وطرقه:
ل شك في أن استثمار أماوال الوقف يؤدي للحفاظ عليها حتى ل تأكلها
النفقات والمصاريف ،ويساهم في تحقيق أهداف الوقف الجتماعية
والقتصادية والتعليمية ،والتنموية ،فما أكثر ماصائب هذه الماة في هذا العصر،
وماا أكثر حاجياتها إلى الماوال لتحسين أحوالها الجتماعية المتخلفة مان خلل
استثمار الماوال عن طريق التسويق والتصنيع والنأتاج.
إضافة إلى ذلك فإن الوقف الذي يراد له الستمرار ،ومان ماقاصده
التأبيد ،ل يمكن أن يتحقق ذلك إل ّ مان خلل الستثمارات الناجحة ،وإل ّ
فالمصاريف والنفقات والصيانأة قد تقضي على أصل الوقف إن لم تعالج عن
طريق الستثمار المجدي النافع .لذلك ينبغي أن تهتم إدارةا الوقف )أو
دا مان ريع الوقف
ماا كبيًرا وتخصص جزًءا جي ً
الناظر( بهذا الجانأب اهتما ً
للستثمار إضافة إلى استثمار بقية أماوالها السائلة.
ونأحن في هذا البحث نأذكر أهم الطرق القديمة للستثمار ماع الطرق
المعاصرةا بقدر الماكان ،وهي:
الطريقة الولى :الجارة
وقد ذكر الفقهاء عدةا أنأواع مان الجارةا في باب الوقف:
عا ،بل كاد الفقهاء أن يربطوا
 -1الجارةا :وقد كانأت أهمها وأكثرها شيو ً
بينها وبين جواز بعض أنأواع الوقف .فقد علل الفقهاء الذين مانعوا وقف
الدراهم والدنأانأير بأنأه ل يجوز إجارتهما ،ول يمكن النأتفاع بهما إل ّ بالتلف،
وعلل الذين أجازوا وقفهما بأنأه يجوز إجارتهما ،قال ابن قداماة" :وماا ل يمكن
النأتفاع به ماع بقاء عينه كالدنأانأير والدراهم… ل يصح وقفه في قول عاماة
الفقهاء وأهل العلم… وقيل :في الدراهم والدنأانأير يصح وقفه على قول مان
ي فيصح وقفه للبس والعارية.(3)"...
أجاز إجارته ،وأماا الحل ّ
ولذلك حين أفتى ماحمد بن عبد الله النأصاري )صاحب زفر( بجواز وقف
الدراهم والدنأانأير والمكيل والموزون استغرب الفقهاء فسألوه :مااذا يفعل
بوقف هذه الشياء ،والوقف تحبيس الصل والنأتفاع بالمنفعة ،فأين مانفعتها؟
فقال :تدفعون الدراهم والدنأانأير للمضاربة ثم تتصدقون بربحهما ،وتتصدقون
بالربح ) .(4وذكر بعض الفقهاء أن مانفعة الدراهم والدنأانأير في الوقف هي أن
تقرض للفقراء ،ثم تقضي مانهم ،ثم تدفع لخرين ).(5
وإجارةا الموقوف والنأتفاع بإجارته ماحل اتفاق بين الفقهاء ،ولكنهم
اختلفوا في بعض التفاصيل مان حيث مادةا الجارةا وأجر المثل.
أ .مادةا الجارةا :يرى الحنفية أن تكون مادةا الجارةا مان الوقف ل تزيد عن
سنة في الدار ،وثلث سنوات في الرض الزراعية ،وأن الفتوى عندهم على
إبطال الجارةا الطويلة مان حيث الزمان ،وذلك لماكان أن يتضرر الوقف
بطول الزمان ،بل قد يؤدي إلى إبطال الوقف ،إل ّ إذا كانأت المصلحة تقتضي
ذلك لحاجة عمارةا الوقف بتعجيل أجرته سنين ماقبلة ،وحينئذ ٍ يجب أن تكون

في عقود ماترادفة ماتكررةا ك ّ
ل سنة .جاء في الفتاوى الهندية" :إذا أجر
الواقف أكثر مان سنة ل يجوز ،وإن لم يشترط فالمختار أن يقضي بالجواز في
الضياع في ثلث سنين إل ّ إذا كانأت المصلحة في عدما الجواز .وفي غير
الضياع يقضي بعدما الجواز إذا زاد على السنة الواحدةا إل ّ إذا كانأت المصلحة
في الجواز ،وهذا شيء يختلف باختلف المواضع والزماان كذا في السراجية
وهو المختار للفتوى" ).(6
هذا إذا لم يكن الواقف قد اشترط مادةا ماحددةا فإن كان قد اشترط أل
يؤجرها المتولي أكثر مان سنة فيجب اللتـزاما بهذا الشرط ول يجوز ماخالفته
إل ّ بحكم القاضي ،لكن قاضي خان أفتى بجواز ماخالفة هذا الشرط إذا كانأت
أنأفع للفقراء والمستحقين ،ول يحتاج إلى المرافعة إلى القاضي ).(7
ويتفق المالكية ماع الحنفية في وجوب النظر إلى ماا هو الصلح للوقف
مان حيث المدةا لكنهم وسعوا دائرةا مادةا الجارةا ،وفرقوا بين ماا إذا كان
الوقف على ماعينيين ،ونأاظر الوقف مان الموقوف عليهم ،والموقوف دارا ً
والمستأجر ليس مامن ترجع إليه الدار فل يجوز لهذا الناظر أن يؤجر الدار
ضا زراعية فل يجوز له أن يؤجرها لكثر مان ثلث
لكثر مان سنة ،وإن كانأت أر ً
سنوات ،وعلة ذلك أن الجارةا تتفسخ بموته ،وأجاز جماعة مان فقهائهم تأجير
العقار الموقوف فترةا طويلة إذا لم يكن على ماعينيين ).(8
ب .المدة الطويلة مقابل الصالحا:
أماا إذا كان الوقف خربا ً وتعذرت أو تعسرت إعادته مان غلته أو مان كرائه
فقد أفتى جماعة مان علماء المالكية مانهم القاضي ابن باديس والناظر
اللقانأي ،والجهوري وأتباعه بتأجيره مادةا طويلة لمن يعمره بالبناء ،ويكون
البناء مالكا ً للبانأي ويدفع نأظير الرض حكرا ً )مابلغًا( يدفع للمستحقين،
ويسمى هذا التصرف خلوا ً ) ،(9وجاء في شرحا الخرشي أن القاضي ابن
باديس قد أفتى بكرائها السنين الكثيرةا ،كيف تيسر ،واشترط إصلحها مان
ماا ) ،(11وجاء قريب مان
كرائها ) ،(10قال العدوي :أي أكثر مان أربعين عا ً
هذه الحكاما في المذهب الحنفي ).(12
ولم يتطرق الشافعية والحنابلة -حسب علمي -إلى ماسألة طول المدةا
في إجارةا الوقف ،لنأهم تركوا ذلك لحكاما الجارةا.
ج .أجر المثل في الجارة:
اشترط جماعة مان الفقهاء -مانهم الحنفية والمالكية والشافعية -أن يكون
تأجير الموقوف بما ل يقل عن أجر المثل ،فل يجوز تأجيره بغبن فاحش ،وأماا
الغبن اليسير )وهو ماا يتغابن الناس فيه ،أو ماا ل يعدونأه غبًنا( ،فل يؤثر فإذا
أجر بأقل مان أجر المثل ،فللقّيم على الوقف الفسخ ،ولو زاد الجرةا بعد
العقد إلى أجر المثل يجدد العقد بالجرةا الزائدةا ،قال ابن عابدين" :والظاهر
أن قبول المستأجر الزيادةا يكفي عن تجديد العقد ،وأن المستأجر الول أولى
مان غيره إذا قبل الزيادةا" ).(13
جاء في الفتاوى الهندية" :ول تجوز إجارةا الوقف إل ّ بأجر المثل كذا في
ماحيط السرخسي ،ولكن العبرةا في ذلك ببداية العقد فقد نأصوا على أنأه لو
استأجر رجل أرض وقف ثلث سنين بأجرةا المثل ،فلما دخلت السنة الثانأية
كثرت الرغبات وازدادت أجرةا الرض فليس للمتولي أن ينـتقص الجارةا
لنقصان أجر المثل" ).(14

وقد اختار ماتأخرو الحنفية أنأه لو قاما المتولي بتأجير الوقف بأقل مان أجر
المثل فسكنها المستأجر كان عليه أجر المثل بالغا ً ماا بلغ ،وعلى ضوء ذلك
يعدل العقد وإن لم يرض به المستأجر ).(15
م بأقل مان أجر المثل إماا هو باطل ،أو
ويظهر مان ذلك أن العقد الذي ت ّ
غير لزما بحيث يفسخه القاضي أو القّيم ،أو يعدله إلى أجر المثل ،أو يـبطل.
وقد استفتى الشيخ عليش المالكي في أرض ماوقوفة طرحا الناس فيها
أتربة وأقذارا ً حتى صارت تل ّ ل ينتفع به في الحال ،فأجرها نأائب القاضي
تسعة وتسعين سنة لمن ينقل مانها ماا فيها مان التربة والقذار ويبنيها خانأًا ،كل
ستة بأربعة أرطال زيت ل غير ،وأزال المكتري ماا فيها وأصلحها فحصلت
الرغبة فيها بزائد عن تلك الجرةا ،فهل تفسخ الجارةا ويصير النفع للوقف؟
فأجاب" :نأعم يفسخ إن وجد حين عقد الجارةا مان يستأجرها بزائد عما ذكر،
أماا إن لم يوجد حين العقد مان يستأجرها بزائد عما ذكر فل تفسخ" ).(16
ص الشافعية على عدما صحة الوقف إذا أجره الناظر بأقل مان أجرةا
ونأ ّ
المثل لكنه إذا أجر الناظر فزادت الجرةا في المدةا ،أو ظهر طالب بالزيادةا
عليها لم ينفسخ العقد على الصح ،قال النووي" :لن العقد جرى بالغبطة في
وقته فأشبه ماا لو باع الولي ماال الطفل ثم ارتفعت القيمة بالسواق أو ظهر
طالب بالزيادةا ،والثانأي -أي الرأي الثانأي للشافعية -ينفسخ العقد ،لنأه بان
وقوعه بخلف الغبطة في المستقبل ،والثالث :إن كانأت الجارةا سنة فما
دونأها لم يتأثر العقد ،وإن كانأت أكثر فالزيادةا ماردودةا وبه قطع أبو الفرج
الزازفي الماالي" ).(17
وذهب الحنابلة إلى صحة عقد الجارةا ماع كون الجرةا أقل مان أجر المثل
ولكن الناظر يضمن النقص أي يضمن الفارق بين أجر المثل ،والجر المتفق
سا على الوكيل ،لن الجارةا عقد لزما ل يفسخ بذلك ).(18
عليه في العقد قيا ً
والذي يظهر لنا رجحانأه هو رأي الجمهور حيث فيه الحماية الكافية
لمصالح الوقف ،ولخصوصيته ،وأن كون القيم يتحمل الفرق قد يؤدي إلى زهد
الناس عن التولية لن ذلك يضّر به وقد ل يكون ماتعمدا ً فيه ،ولذلك فاعتبار
العقد مافسوخا ً حتى يتم جبر النقص فيه مان قبل المستأجر هو أعدل الماور
والله أعلم.
د .عدم لزوم عقد الجارة في حالتي زيادة المدة ،وعدم أجر
المثل:
ماع أن عقد الجارةا عقد لزما عند جميع الفقهاء ) ،(19ولكنه في باب
الوقف يعتبر غير لزما في حالة ماا إذا كانأت مادةا الجارةا طويلة أو كانأت
الجرةا أقل مان أجر المثل ،وهذه خصوصية أخرى للوقف فبخصوص الجارةا
ص الفقهاء وبالخص الحنفية والمالكية أن القيم أو القاضي -حسب
الطويلة نأ ّ
تفصيل -يستطيع فسخ الجارةا ،إن كانأت المصلحة في ذلك ،أو يعدل العقد
إلى إجارةا قصيرةا أو إلى عقود جارات ماترادفة ،أو يبطل العقد ،فقد ذكر ابن
عابدين أن أبا جعفر يقول بإبطال الجارةا الطويلة ولو بعقود ،لكن ابن عابدين
خصصه بعدما الحاجة ) ،(20وعند الشافعية على الصح ل يصح العقد إذا كان
الجر أقل مان أجر المثل -كما سبق ).(21
هـ .المزايدة والزيادة في إجارة الوقف:

إذا أجر الوقف بمبلغ ،ثم جاء آخر فزاد عليه بعد تماما العقد ،فهل يجوز
فسخ العقد السابق والعتماد على الزيادةا؟
للجابة عن ذلك نأقول :إن فيه تفصيل ً على ضوء ماا يأتي:
جره أول ً بمبلغ أقل مان أجر المثل ثم جاء آخر فعلى القول بالفسخ
أـأ ّ
يفسخ العقد ،ثم يعطى لمن يزيد ،وعلى القول بصحة العقد ماع عدما لزوماه
يخّير المستأجر الول بين الفسخ ،أو الزيادةا إلى ماا يدفعه الخر ،فإن قبل بها
فهو أولى ماا داما الخر لم يزد عليه فإن زاد عليه الجر فحينئذ ٍ يتـزيدان،
ويكون العقار لمن يدفع أكثر ويكون عقد الجارةا مانحلً.
ب .أجره أول ً بأجر المثل ثم جاء آخر فزاد لم تفسخ ا ُ
لولى كما هو الحال
ّ
فيما لو كان تأجير الوقف لثلث سنوات ،وتغير أجر المثل في السنة الثانأية
ماثلً -بحيث ازداد لم يفسخ العقد ) .(22وقد ذكر في شرحا الرسالة أن ابنعبد السلما ذهب إلى أن عقد إجارةا الوقف إن لم يكن فيه غبن بل كان فيه
غبطة فل يفسخ بالمزايدةا ،وإن كان فيه غبن تقبل الزيادةا فيه ،ثم ذكر أن
أهل تونأس استمروا سنين كثيرةا على أن يكرى ربع الحبس على قبول
الزيادةا فيه ،ويجعلونأه مانحل ً مان جهة المكري ومانعقدا ً مان جهة المكتري وهو
قول مانصوص عليه في المذهب ).(23
.2الجارة بأأجرتين:
ابتكر الفقهاء هذه الطريقة لعلج ماشكلة حدثت للعقارات الموقوفة في
إستانأبول عاما 1020هـ عندماا نأشبت حرائق كبيرةا التهمت ماعظم العقارات
الوقفية أو شوهت ماناظرها ،ولم يكن لدى إدارةا النظارةا الوقفية أماوال
لتعمير تلك العقارات فاقترحا العلماء أن يتم عقد الجارةا تحت إشراف
القاضي الشرعي على العقار المتدهور بأجرتين :أجرةا كبيرةا ماعجلة تقارب
قيمته فيتسلمها الناظر ويعمر به العقار الموقوف ،وأجرةا سنوية ماؤجلة
ضئيلة ويتجدد العقد كل سنة ،ومان الطبيعي أن هذا العقد طويل الجل يلحظ
فيه أن المستأجر يسترد كل مابالغه مان خلل الزمان الطويل ).(24
فهذه الصيغة التمويلية تعالج ماشكلة عدما جواز بيع العقار فتحقق نأفس
الغرض المنشود مان البيع مان خلل الجرةا الكبيرةا المعجلة ،كما أنأها تحقق
مانافع للمستأجر في البقاء فترةا طويلة في العقار المؤجر سواء كان مانـزل ً
أو دكانأا ً أو حانأوتًا ،أو نأحو ذلك ،كما أن وجود الجرةا يحمي العقار الموقوف
مان ادعاء المستأجر أنأه قد تملكه بالشراء ماثلً ،كما أن ماا بني على هذه
الرض الموقوفة يظل مالكا ً للوقف دون المستأجر.
.3الحكر ،أو حق القرار:
حكر -بكسر الحاء وسكون الكاف -العقار المحبوس ،وجمعه أحكار،
ال إ
وبفتحهما :كل ماا احتكر ).(25
وفي اصطلحا الفقهاء يطلق على ثلثة ماعان:
.1العقار المحتكر نأفسه ،فيقال :هذا حكر فلن.
.2الجارةا الطويلة على العقار.
.3الجرةا المقررةا على عقار ماحبوس في الجارةا الطويلة ونأحوها )،(26
قال الشيخ عليش" :مان استولى على الخلو يكون عليه لجهة الوقف يسمى
عندنأا بمصر حكرا ً لئل يذهب الوقف باطلً" ).(27

والحكر في باب الوقف وسيلة اهتدى إليها الفقهاء لعلج ماشكلة تتعلق
بالراضي والعقارات الموقوفة التي ل تستطيع إدارةا الوقف )أو الناظر( أن
تقوما بالبناء عليها أو زراعتها ،أو أنأها مابنية لكن ريعها قليل إذا قسنا بحالة هدما
بنيانأها ،ثم البناء عليها ،ففي هذه الحالة أجاز الفقهاء الحكر ،وحق القرار وهو
عقد يتم بمقتضاه إجارةا أرض للمحتكر لمدةا طويلة ،وإعطاؤه حق القرار فيها
ليبني ،أو يغرس ماع إعطائه حق الستمرار فيها ماا داما يدفع أجرةا المثل
بالنسبة للرض التي تسلمها دون مالحظة البناء والغراس ).(28
وهذا النوع قريب مان الجارةا بأجرتين التي ذكرنأاها مان حيث طول المدةا،
ومان حيث تسلم نأوعين مان الجرةا :أجرةا كبيرةا ماعجلة قريبة مان قيمة
الرض ،وأجرةا ضئيلة سنوية أو شهرية ،لكنه ماختلف عنها مان حيث إن البناء
والغراس في الحكر مالك للمحتكر )المستأجر( لنأه أنأشأهما بماله الخاص
وفي الجارةا بأجرتين مالك للوقف ،لن إدارةا الواقف )أو الناظر( قد صرفت
الجرةا الكبيرةا المقدماة في التعمير ،والبناء أو الغراس.
ويسميه بعض الفقهاء بالحتكار ،والستحكار ،والحكار ،قال ابن عابدين:
"الحتكار إجارةا يقصد بها مانع الغير ،واستبقاء النأتفاع بالرض" ) ،(29وفي
الفتاوى الخيرية" :الستحكار عقد إجارةا يقصد به استبقاء الرض للبناء ،أو
الغرس أو لحدهما ،ويكون في الدار والحانأوت أيضًا" ).(30
ويسميه المالكية خلوا ً في حين أن الخلو عند الحنفية وغيرهم مامن قالوا
م مان الحكر ،لنأه يكون في كل إجارةا اكتتب المستأجر مان خلل أعماله
به أع ّ
ً
ً
وتجارته وشهرته ،أو أهمية الموقع حقا خاصا به ،وقد صدر قرار مان ماجمع
الفقه السلماي الدولي في دورته الرابعة عاما 1408هـ أجاز فيه بدل الخلو
بشروط وضوابط ).(31
مدى شمولية الحكر للوقف وغيره:
وقد ارتبط اسم الحكر بالوقف سواء كان وقفا ً عاماا ً وهو الشائع ،أو
خاصًا ،ولكنه ماع ذلك قد يكون الحكر في العقارات المملوكة مالكية خاصة
حيث جاء في تـنقيح الفتاوى الحامادية أن "الحتكار هو الرض المقررةا
للحتكار وهي أعم مان أن تكون مالكا ً أو وقفًا" ) ،(32ولكن حديثنا هنا حول
الحكر في الوقاف فقط.
حكم الحكر في الوقاف:
اختلف الفقهاء في حكر الوقف على ثلثة ماذاهب:
أ .ذهب جمهور الفقهاء ) (33إلى أنأه جائز حتى ولو اشترط الواقف مانعه
إذا توافرت الشروط التية:
 .1أن يكون الوقف قد تخّرب وتع ّ
طل النأتفاع به.
مر بها.
 .2أل يكون لدى إدارةا الوقف )أو الناظر( أماوال يع ّ
 .3أل يوجد مان يقرض الوقف المقدار المحتاج إليه.
ضا أل يمكن استبدال الوقف بعقار ذي ريع ) ،(34إذا
واشترط الحنفية أي ً
توافرت هذه الشروط جاز الحكر في الوقف.
ب .ذهب جماعة مان الفقهاء مانهم الحنابلة وجمهور الشافعية ،إلى أنأه
جائز ماطلقا ً ).(35

ج .ذهب بعض الشافعية -مانهم الذرعي والزركشي -إلى أنأه غير جائز
ماطلقا ً ).(36
والذي نأراه راجحا ً هو الرأي الول ،لنأه قّيد الحكر بتحقيق ماصالح الوقف،
وأل يوجد سبيل أفضل مان الحكر ،وحينئذ ٍ فالحكر بل شك أفضل مان أن يبقى
الوقف خربا ً أو ماعطلً.
مدة الحكر:
مان المعلوما أن عقد الحكر يتضمن مادةا ماحددةا للحكر وإن كانأت طويلة،
ولكن جرى العرف -كما يقول العدوي -بمصر أن الحكار ماستمرةا للبد ،وإن
ع ُّين فيها وقت الجارةا مادةا لكنهم ل يقصدون خصوص تلك المدةا ،والعرف
عندنأا -أي في ماصر -كالشرط فمن احتكر أرضا ً مادةا وماضت فله أن يبقى
وليس للمتولي آمار الوقف إخراجه ).(37
وقد ذكر الحنفية أيضا ً أنأه يثبت للمحتكر حق القرار إذا وضع بناءه في
الرض ويستمر ماا داما أس بنائه قائما ً فيها ،فل يكلف برفع بنائه ،ول بقلع
غراسه ماا داما يدفع أجرةا المثل المقررةا على ساحة الرض المحتكرةا ).(38
ولكن الفقهاء لم يغفلوا عن أمارين:
المار الول :أنأه يجوز اشتراط إخراج المحتكر بعد المدةا المتفق عليها؛
لن المشروط المتفق عليه ماقدما على العرف السائد.
المار الثانأي :أل يترتب على بقاء المحتكر بأجرةا المثل ضرر على الوقف،
فإن كان فيه ضرر بأن يخاف مانه الستيلء على الوقف ،أو أن يكون فيه
تعسف بالوقف في استعمال هذا الحق فإنأه يجوز أن يرفع المار إلى القاضي
فيفسخه ).(39
التحكير بغبن فاحش :ماا ذكرنأاه في أجر المثل فيما يخص الجارةا ينطبق
على التحكير بغبن فاحش تماماًا.
انأتهاء الحكر :إذا خرب البناء الذي بناه المحتكر في أرض الوقف وزال
عنها بالكلية ينقضي حق المحتكر في القرار فيها إذا انأـتهت مادةا الجارةا،
وكذلك الحكم إذا فنيت الشجار التي غرسها في الرض الزراعية الموقوفة )
.(40
 .4المرصاــد:
وهو التفاق بين إدارةا الوقف )أو الناظر( وبين المستأجر أن يقوما بإصلحا
الرض وعمارتها وتكون نأفقاتها دينا ً مارصدا ً على الوقف يأخذه المستأجر مان
الناتج ،ثم يعطى للوقف بعد ذلك الجرةا المتفق عليها ).(41
وهذا إنأما يكون عندماا تكون الرض خربة ل توجد غلة لصلحها ،ول يرغب
أحد في استئجارها مادةا طويلة يؤخذ مانه أجرةا ماعجلة لصلحها ،وحينئذ ٍ ل
تبقى إل ّ هذه الطريقة التي تأتي في آخر المراتب مان الطرق الممكنة لجارةا
الوقف .وماما يجدر الشارةا إليه أن عقلية فقهائنا الكراما استطاعت أن تشتق
مان الجارةا كل هذه الصور ،وهذا إن د ّ
ل على شيء فإنأما يدل على أن الفقه
ينبغي أل يتوقف بل ل بد ّ أن يستجيب لحل ك ّ
ل المشاكل.
 .5الجارة الطويلة مع وعد المستأجر بتمليك ما يبنى للوقف:
ومان الصيغ الجديدةا ماا يسمى بالجارةا المنـتهية بالتمليك ،ولها صور
كثيرةا ،والذي يصلح في باب الوقف هو أن تؤجر إدارةا الوقف )أو الناظر(

الرض الموقوفة لمستثمر )فردا ً أو شركة( ماع السماحا بالبناء عليها مان
المبانأي والمحلت والعمارات حسب التفاق ويستغلها فترةا مان الزمان ،ثم
يعود كل ماا بناه المستثمر بعد انأتهاء الزمان المتفق عليه إلى الوقف عن
طريق أن يتضمن العقد تعهدا ً بالهبة ،أو يتضمن أحد بنوده هبة ماعلقة ،أو
وعدا ً بالبيع ثم يتم البيع في الخير بعقد جديد ).(42
ويمكن أن تنص التفاقية السابقة على أن تعطى للوقف أجرةا ولو كانأت
ماتواضعة حتى يستفيد مانها في إدارةا أماوره ،ول ماانأع حينئذ ٍ أن تمدد الفترةا
لقاء ذلك.
الطريقة الثانية :المزارعة
وهي أن تتفق إدارةا الوقف )أو الناظر( ماع طرف آخر ليقوما بغرس
الرض الموقوفة ،أو زرعها على أن يكون الناتج بينهما حسب التفاق إماا
بالنصف ،أو نأحوه ).(43
الطريقة الثالثة :المساقاة
وهي خاصة بالبساتين ،والرض التي فيها الشجار المثمرةا حيث تـتفق
إدارةا الوقف )أو الناظر( ماع طرف آخر ليقوما برعايتها وسقيها على أن يكون
الثمر بينهما حسب التفاق ) .(44ول تختلف المزارعة أو المساقاةا في باب
الوقف عنهما في غيره.
الطريقة الرابعة :المضاربة )القراض(
ب المال المال
وهي المشاركة بين المال والخبرةا والعمل ،بأن يقدما ر ّ
إلى الخر ليستثمره استثمارا ً ماطلقا ً أو ماقيدا ً )حسب التفاق( على أن يكون
الربح بالنسبة بينهما حسب التفاق .والمضاربة إنأما تـتحقق في باب الوقف
في ثلث حالت:
 .1الحالة ا ُ
لولى :إذا كان الوقف عبارةا عن النقود عند مان أجاز ذلك
مانهم المالكية ) ،(45وبعض الحنفية ) ،(46والمااما أحمد في رواية اختارها
شيخ السلما ابن تيمية ) .(47وحينئذ ٍ تستثمر هذه النقود عن طريق المضاربة
الشرعية.
 .2الحالة الثانأية :إذا كانأت لدى إدارةا الوقف) ،أو الناظر( نأقود فاضت
عن المصاريف والمستحقات ،أو أنأها تدخل ضمن الحصة التي تستثمر لجل
إداماة الوقف فهذه أيضا ً يمكن أن تدخل في المضاربة الشرعية.
 .3الحالة الثالثة :بعض الدوات أو الحيوانأات الموقوفة حيث يجوز عند
ب المال وتشغيلها مان
الحنابلة أن تكون المضاربة بإعطاء آلة العمل مان ر ّ
ً
قبل المضارب ،ويكون الناتج بين الطرفين ،كمن يقدما إلى الجير فرسا ،أو
سيارةا ،ويكون الناتج بينهما ).(48
الطريقة الخامسة :المشاركة
أ .المشاركة العادية مان خلل أن تتفق إدارةا الوقف )أو الناظر( بجزء مان
أماوالها الخاصة للستثمار ماع شريك نأاجح في ماشروع ماشترك سواء أكان
صناعيًا ،أما زراعيًا ،أو تجاريًا ،وسواء كانأت الشركة شركة مافاوضة أو عنان.
ويمكن كذلك المشاركة عن طريق شركة الملك بأن تشارك إدارةا الوقف )أو
النظر( ماع طرف آخر في شراء عمارةا ،أو ماصنع ،أو سيارةا ،أو سفينة ،أو
طائرةا أو نأحو ذلك.

عا
ب .المشاركة المتناقصة لصالح الوقف بأن تطرحا إدارةا الوقف ماشرو ً
حا )ماصنًعا ،أو عقارات أو نأحو ذلك( على أحد البنوك السلماية ،أو
نأاج ً
المستثمرين ،حيث يتم بينهما المشاركة العادية كل بحسب ماا قدماه ،ثم
يخرج البنك ،أو المستثمر تدريجيا ً مان خلل بيع أسهمه أو حصصه في الزمان
المتفق عليه بالمبالغ المتفق عليها ،وقد يكون الخروج في الخير بحيث يتم
بيع نأصيبه إلى إدارةا الوقف مارةا واحدةا ،ول ماانأع أن تكون إدارةا الوقف هي
التي تبيع حصته بنفس الطرق المقررةا في المشاركة المتناقصة.
ويمكن لدارةا الوقف أن تتقدما بمجرد أراضيها التجارية المرغوب فيها،
ويدخل الخر بتمويل المبانأي عليها ،ثم يشترك الطرفان كل بحسب ماا دفعه،
أو قيم له وحينئذ ٍ يكون الريع بينهما حسب النسب المتفق عليها ،ثم خلل
الزمان المتفق عليها تقوما الجهة الممولة )الشريك( بيع حصصها إلى إدارةا
الوقف أقسا ً
طا أو دفعة واحدةا.
وفي هذه الصورةا ل يجوز أن نأنهي المشاركة بتمليك الشريك جزءا ً مان
أراضي الوقف إل ّ حسب شروط الستبدال ،وحينئذ ٍ ل بد ّ أن نأنهي الشراكة إذا
أريد لها النأتهاء لصالح الوقف .وللمشاركة المتناقصة عدةا صور ).(49
ج .المشاركة في الشركات المساهمة عن طريق تأسإيسها،
أو شراء أسإهمها.
د .المشاركة في الصناديق الستثمارية المشروعة بجميع أنأواعها سواء
أكانأت خاصة بنشاط واحد ،أو ماجموعة مان النأشطة كصناديق السهم
ونأحوها.
الطريقة السادسإة :السإتصناع
الستصناع مان العقود التي أجازها جمهور الفقهاء وإن كانأوا ماختلفين في
إلحاقه بالسلم وحينئذ إخضاعه لشروطه الصعبة مان ضرره تسليم الثمن في
ماجلس العقد عند الجمهور ،أو خلل ثلثة أياما عند ماالك ،ولكن الذي يهمنا هنا
هو الستصناع الذي أجازه جماعة مان الفقهاء مانهم الحنفية ).(50
والذي أقره ماجمع الفقه السلماي في دورته السابعة حيث نأص قراره
)رقم  (66/3/7على) :أن عقد الستصناع -هو عقد وارد على العمل والعين
في الذماة -مالزما للطرفين إذا توافرت فيه الركان والشروط(.
وعقد الستصناع يمكن لدارةا الوقف أن تستفيد مانه لبناء ماشروعات
ضخمة ونأافعة حيث تستطيع أن تـتفق ماع البنوك السلماية )أو المستثمرين(
على تمويل المشاريع العقارية على أرض الوقف أو غيرها ،والمصانأع ونأحوها
عن طريق الستصناع ،وتقسيط ثمن المستصنع على عدةا سنوات ،إذ أن مان
ماميزات عقد الستصناع أنأه ل يشترط فيه تعجيل الثمن ،بل يجوز تأجيله،
وتقسيطه وهو ماا أعطى مارونأة كبيرةا ل توجد في عقد السلم.
وغالبا ً ماا يتم الستصناع في البنوك السلماية عن طريق الستصناع
الموازي حيث ل تبني هي ول تستصنع ،وإنأما تـتفق ماع المقاولين لتـنفيذ
المشروع بنفس المواصفات التي تم التفاق عليها بينها وبين إدارةا الوقف.
الطريقة السابعة :المرابحات
يمكن لدارةا الوقف أن تستثمر أماوالها عن طريق المرابحات لشراء ماا
تحتاج إليه عن طريق المرابحة العادية ،والمرابحة للمار بالشراء كما تجريها
البنوك السلماية ،وهي التي تتم بالخطوات التالية:

 .1وعد بالشراء مان إدارةا الوقف.
 .2شراء البنك المبيع وتسلمه وحيازته.
 .3ثم بيعه إدارةا الوقف بربح ماتفق عليه ماثل  %10يضم إلى أصل
الثمن ،ويؤجل ،أو يقسط على أشهر أو نأحوها ماع أخذ كافة الضمانأات التي
تحمي البنك.
ويمكن لدارةا الوقف أن تقوما هي بالمرابحة بالطريقة السابقة ،فتكون
هي التي تستثمر أماوالها بهذه الطريقة بنسبة ماضمونأة .وهناك طريقة أخرى
ماضمونأة ماع أنأها جائزةا شرعا ً وهي أن تـتفق إدارةا الوقف ماع بنك ،أو
ماستثمر ،أو شركة على أن يدير لها أماوالها عن طريق المرابحة بنسبة %10
ماثلً ،وحينئذ إذا خالف هذا الشرط فهو ضامان لمخالفته للشرط ،وليس لجل
ضمان رأس المال.
الطريقة الثامنة :سإندات المقارضة وسإندات السإتثمار
بما أن السندات التقليدية حراما صدر بحرماتها قرار ماجمع الفقه
السلماي في دورته السادسة )قرار رقم  (62/11/6اتجه الجتهاد الفردي
والجماعي لبديل إسلماي له مان خلل إجازةا المجمع نأفسه في قراره رقم )5
دع (08/88/سندات المقارضة وسندات الستثمار بشروط وضوابط ماحددةا
ذكرها القرار نأفسه ماعتمدا ً على ماجموعة مان البحوث القيمة والدراسات
الجادةا ).(51
فإدارةا الوقف تستطيع أن تساهم في هذه السندات المشروعة،
بالكتتاب فيها ،أو شرائها ،أو أن تقوما هي بإصدارها ،ول غرو في ذلك فإن
وزارةا الوقاف الردنأية هي التي طرحت هذه الصيغة وصاغتها حتى صدر بها
قانأون سندات المقارضة رقم 10 :لعاما.(52) 1981 :
وفي هذه الحالة تكون إدارةا الوقف هي المضارب ،وحملة الصكوك هم
أرباب المال ،ويكون الربح بينهما بالنسبة حسب التفاق ،وإدارةا الوقف ل
تضمن إل ّ عند التعدي ،أو التقصير -كما هو ماقرر فقهيًا -ومان هنا تأتي ماشكلة
عملية في ماسألة عدما ضمان السندات ،ولذلك عالجها قرار المجمع مان خلل
أمارين:
أحدهما :جواز ضمان طرف ثالث ماثل الدولة تضمن هذه الصكوك
تشجيًعا مانها على تجميع رؤوس الماوال ،وتثميرها ،وتهيئة عدد مان الوظائف،
وتحريك رؤوس الماوال وإدارتها.
ثانأيهما :عدما مامانأعة المجمع مان النص في نأشرةا الصدار على اقتطاع
نأسبة ماعينة مان عائدات المشروع ووضعها في صندوق احتياطي خاص
لمواجهة ماخاطر خسارةا رأس المال فيما لو تحققت ،إضافة إلى ضرورةا
توخي أقصى درجات الحذر مان الستثمارات بحيث ل تقدما الدارةا إل ّ على
الستثمارات شبه المضمونأة ماثل الستثمارات في العقارات المؤجرةا في
بلد ماستقرةا ،وماثل التفاق ماع الخرين أصحاب الخبرات الواسعة لدارةا
الماوال ودراسة الجدوى القتصادية ونأحوها.
الطريقة التاسإعة :صاكوك )سإندات مشروعة( أخرى
ل تـنحصر ماشروعية الصكوك على صكوك المقارضة التي صدر بها قرار
مان ماجمع الفقه السلماي ،بل يمكن ترتيب صكوك )سندات ماشروعة(

أخرى ماثل صكوك الجارةا التشغيلية أو التمويلية ،وصكوك المشاركة الدائمة،
أو المتناقضة ،وكذلك صكوك أخرى كما فصلنا ذلك في بحثنا ).(53
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الشروط العامة لسإتثمار أموال
الوقف
بما أن الستثمار مان طبيعته الربح والخسارةا ،وأن ماعظم الستثمارات
التي تقوما بها الدولة ،أو المؤسسات الحكوماية إن لم تكن فاشلة فليست
على المستوى المطلوب ،ول على ماستوى الستثمارات الخاصة ،وبما أن
أماوال الوقف أماوال خيرية عاماة لها خصوصية رأيناها ماعتبرةا لدى فقهائنا
الكراما حيث لم يجيزوا التصرف فيها بالغبن ،وبأقل مان أجر المثل ..لذلك كله
يشترط في استثمار أماوال الوقف ماا يأتي:
 .1الخذ بالحذر والحوط ،والبحث عن كل الضمانأات الشرعية المتاحة،
وقد ذكرنأا أن ماجمع الفقه الدولي أجاز ضمان الطرف الثالث لسندات
الستثمار ،ومان هنا فعلى إدارةا الوقف )أو الناظر( البحث عن ماثل هذا
الضمان بقدر الماكان ،وإن لم تجد فعليها مافاتحة الحكوماة بذلك.
 .2العتماد على الطرق الفنية والوسائل الحديثة ودراسات الجدوى،
ورعاية أهل الخلص والختصاص والخبرةا في مان يعهد إليهم الستثمار.
 .3التخطيط والمتابعة والرقابة الداخلية على الستثمارات.
 .4وماراعاةا فقه الولويات وفقه ماراتب المخاطر في الستثمارات ،وفقه
التعامال ماع البنوك والشركات الستثمارية ،بحيث ل تتعامال إدارةا الوقف إل ّ
ماع البنوك السلماية والشركات اللتي يتوافر فيها المان والماان والضمان
بقدر الماكان .ومان هذا المنطلق عليها أن تتجه إلى الستثمارات التي ل
تـزال أكثر أماانأا ً وأقل خطرا ً وهي الستثمارات العقارية.

الشخصية العتبارية للوقف،
وأثرها على تطويره
الشخصية العتبارية يراد بها أن تكون للشركة أو المؤسسة شخصية
قانأونأية ماستقلة عن ذمام أصحابها أو شركائها ،يكون لها وحدها حقوقها
والتـزامااتها الخاصة بها ،وتكون ماسؤوليتها ماحدودةا بأماوالها فقط ).(1
وهذه الشخصية العتبارية لم يصل إليها القانأون إل في القرون الخيرةا،
في حين سبقه فقهنا السلماي الوضعي في العتراف بالشخصية العتبارية

للوقف؛ حيث نأظر الفقه السلماي إلى مان يدير الوقف نأظرةا خاصة ،فّرق
فيها بين شخصيته الطبيعية وشخصيته العتبارية كناظر للوقف أو مادير له،
وترتب على ذلك أن الوقف ينظر إليه كمؤسسة ماستقلة عن أشخاصها
الواقفين والناظرين ،لها ذماة ماالية تـترتب عليها الحقوق واللتـزاماات؛ فقد
قرر جماعة مان الفقهاء مانهم الشافعية ) (2والحنابلة ) (3جواز انأتقال الملك
إلى جهة الوقف ماثل الجهات العاماة كالفقراء والعلماء والمدارس والمساجد،
كما ذكر فقهاء الحنفية والشافعية ) (4أنأه يجوز للقّيم على الوقف أن يستدين
على الوقف للمصلحة بإذن القاضي ،ثم يسترده مان غلته؛ فهذا دليل على أن
الوقف له نأوع مان الذماة المالية التي يستدان عليها ،ثم يسترد مانها حين
إدراك الغلة ،قال ابن نأجيم" :أجر القّيم ،ثم عزل ،ونأصب قّيم آخر ،فقيل :أخذ
الجر للمعزول ،والصح أنأه للمنصوب؛ لن المعزول أجره للوقف ل لنفسه" )
 ،(5هذا يدل على أن الوقف مان حيث هو يقبل الجارةا ،حيث اعتبرت الجارةا
له ،وهناك نأصوص كثيرةا تدل على إثبات ماعظم آثار الشخصية العتبارية في
القانأون الحديث للوقف ).(6
ول أريد الخوض في تفاصيل ذلك ،وإنأما الذي أريد أن أقوله هو أن هذا
التكييف الفقهي للوقف جعله ماؤسسة ماستقلة تطورت في القرون ا ُ
لولى
وقدمات خدماات جليلة لهذه الماة وحضارتها ،واستطاعت أن تحافظ على عدد
كبير مان القضايا الساسية للحفاظ على ماتطلبات الماة وتطويرها ماثل
المدارس ،والجاماعات والمستشفيات ،وبعض المؤسسات والميراث الخاصة
بالعمال التطوعية والخيرية.
فهذا التكييف الفقهي أضفى على العمل الوقفي والخيري طابًعا ماؤسسًيا
تميز عن الطابع الشخصي بعدةا ماميزات ،مان أهمها أن المؤسسات أكثر
ماا مان الشخص الطبيعي ،وأن عملها أكثر قابلية للتأطير )بمعنى أن عملها
دوا ً
يوضع في إطار مانظم يتضمن حصًرا للموارد المتاحة ،وكيفية تعبئتها،
والهداف المبتغاةا والوسائل المستخدماة للوصول إلى الهداف( ،كما أنأها
ضا للمحاسبة والتقويم والتقييم مان خارجها ،بالضافة إلى أنأه
أكثر قابلية وتعر ً
يمكن تصميمها بحيث تحتوي على نأظاما فعال للرقابة الداخلية ،كل ذلك يعود
بالتطوير على المؤسسة الوقفية ).(7
ولذلك كانأت ماعظم المؤسسات الوقفية تحت إشراف الدولة السلماية،
وبالخص تحت إشراف القضاء ،وبالخص تحت إشراف القضاء ،وبالخص في
فترات ازدهار لهذا الجانأب إل ّ ماع ضعف الماة السلماية في ماختلف ماجالتها.
ويدل على هذه الهمية للوقف تركيز أعداء السلما )وبالخص
المستعمرون( على تحطيم المؤسسات الوقفية وتعييـبها وتشويش صورتها
وصورةا القائمين عليها ،ثم اختيار سيء السمعة والدارةا لدارتها ،ول أظن أن
هذا يحتاج إلى دليل .وقصدي مان ذلك أن الوقف لو ترك دون قصد تخريبه..
لتطور تطورا ً كبيرًا ،وقاما بخدماات جليلة أكثر ماما قدماه على ماّر التاريخ
السلماي.
لذلك يجب علينا حينما نأـتحدث عن الوقف أن نأوجه كل طاقتنا وإماكانأياتنا
لتطوير هذه المؤسسة في كل المجالت ،وقد استفاد الغرب مان فكرةا
الوقف كمؤسسة في شتى ماجالت الحياةا ،وبالخص في ماجالت التعليم
والبحاث؛ فمعظم المراكز العلمية والكليات والجاماعات لها أوقافها الخاصة
للستمرارية ماع كل هذا الدعم الهائل مان حكومااتها.

الذمة الواحدة للوقف أم ذمم مستقلة؟
ل شك أن الوقف إماا أن يكون لصالح شخص وذريته ،أو نأحو ذلك ماما
يسمى في الفقه السلماي بالوقف الهلي أو الذري؛ فهذا له طابعه الخاص،
وتكون إدارته في إطار الشخص الموقوف عليه ،أو ذريته فيما بعد ،حسب
تفصيل ل يهم ماوضوع البحث.
وأماا أن يكون الوقف على جهة خيرية ،ماثل :الوقف على المساجد ،أو
المدارس ،أو الفقراء أو المساكين ،أو الرامال ،أو اليتاماى أو لمدرسة خاصة،
أو لمؤسسة علمية خاصة بدراسة علم ماعين ،أو ابتكار ماعين.
وهذا النوع الثانأي هو الذي نأـتحدث عنه؛ حيث يرد سؤال :هل هذه
الجهات لو اجتمعت كلها أو بعضها تحت إشراف ماؤسسة يكون لكل واحدةا
مانها ذماة ماستقلة ،وتعمل على أساس شخصيتها المستقلة ،فل يجوز التداخل
بين حقوقها والتـزامااتها وبين حقوق والتـزاماات جهة أخرى أما أنأه ينظر إلى
ك ّ
ل هذه الجهات كذماة واحدةا ،وحينئذ يحمل بعضها عن بعض؟
للجواب عن ذلك نأقول :إن الصل والمبدأ العاما والقاعدةا الساسية هو
الحفاظ على خصوصية كل وقف وكل جهة وإن كانأت تحت إشراف إدارةا
واحدةا؛ وذلك لضرورةا ماراعاةا أن يكون ريع الوقف لنفس الجهة التي وقف
عليها الواقف ،قال البهوتي" :ويتعين ماصرف الوقف إلى الجهة المعينة" ).(8
وكذلك المار في حالة اللتـزاماات ،والتعمير والبناء ،وذلك مان خلل ترتيب
هذه الجهات كصناديق خاصة لها ذماتها المالية المستقلة بقدر الماكان.
هذا هو الصل ماا داما ذلك مامكنا ً ولم يكن هناك ماا يعارضه ويدل عليه
الدلة المعتبرةا على ضرورةا الحفاظ على الوفاء بالعقود والشروط إل
الشروط التي تكون ماخالفة للكتاب والسنة ،أو ل تحقق الغرض المنشود مان
الوقف ،قال القرافي" :ويجب اتباع شروط الوقف…؛ لنأه مااله ،ولم يأذن
في صرفه إل ّ على وجه ماخصوص ،والصل في الماوال العصمة…" ).(9
قال شيخ السلما ابن تيمية" :والمقصود إجراء الوقف على الشروط
التي يقصدها الواقف ،ولهذا قال الفقهاء :إن نأصوصه كنصوص الشارع يعني
في الفهم والدللة فيفهم ماقصود ذلك مان وجوه ماتعددةا كما يفهم ماقصود
الشارع" ).(10
وماع هذا الصل العاما فإن الذي يظهر راجحا ً هو جواز التصرف في جميع
الماوال المرصودةا لجهة واحدةا ،كالمساجد ماثل ً حيث ل بد ّ أن ينظر إلى جميع
ماوقوفات المساجد الواقعة تحت إدارةا الوقف كذماة واحدةا حسب المصلحة
الراجحة ،ولكن ماع تقديم ماصالح الموقوف عليه مان وقفه الخاص به على
غيره ،وإذا فضل ،أو اقتضت المصلحة غير ذلك صرف مانه إلى بقية الموقوف
عليه مان نأفس الجهة وهكذا المار في الوقف على جهة الفقراء ،أو المدارس،
أو نأحوها.
ولكن يرد سؤال آخر وهو :هل يمكن أن ينظر إلى جهات الخير كلها كأنأها
جهة واحدةا يصرف مان ريعها على الجميع حسب أولوية المصالح؟
فقد أفتى فقهاء المالكية بذلك حيث جاء في نأوازل العلمي) :الحباس
كلها -إذا كانأت لله -بعضها مان بعض ،وذلك ماقتضى فتوى أبي ماحمد
العبدوسي( ،كما نأقل فتاوى بهذا الشأن للبرزلي وابن مااجشون وغيرهما )
ضا" :قال أصبغ وابن مااجشون :إن ماا يقصد به وجه الله
 ،(11وجاء فيهما أي ً

يجوز أن ينـتفع ببعضه مان بعض ،وروى أصبغ عن أبي القاسم ماثل ذلك في
ماقبرةا قد عفت فيبني قوما عليها ماسجدًا :لم أَر به بأسًا ،قال :وكذلك ماا كان
لله فل بأس أن يستعان ببعضه على بعض ،وقد رأى بعض المتأخرين أن هذا
القول أرجح في النظر؛ لن استنفاد الزائد في سبيل الخير أنأفع للمحبس،
وأنأمى لجره…" ).(12
وقال أبو ماحمد العبدوسي في الجواب عن جمع أحباس فاس" :يجوز
دا ل تعدد فيه ،وأن تجمع ماستفادات
جمعها ،وجعلها نأقطة واحدةا وشيًئا واح ً
ذلك كله ،ويقاما مانه ضروري كل ماسجد مان تلك المستفادات المجتمعة…" )
.(13
وأفتى بعض علماء الحنابلة بجواز عمارةا وقف مان ريع وقف آخر على
جهته ،قال ابن مافلح" :ويصرف ثمنه -أي الموقوف في حالة بيعه -في ماثله"
كذا في المحرر ،والوجيز ،والفروع ،وزاد" :أو بعض ماثله ،قاله أحمد لنأه
أقرب إلى غرض الواقف" ثم قال" :وظاهر الخرقى أنأه ل يتعين المثل،
واقتصر عليه في المغني ،والشرحا ،إذ القصد النفع ،لكن يتعين صرف المنفعة
في المصلحة التي كانأت ا َ
لولى أن تصرف إليها ،لن تغيير المصرف ماع
إماكان المحافظة عليه ل يجوز ،وكذلك الفرس إذا لم يصلح للغزو بيع واشترى
بثمنه ماا يصلح للجهاد ،وعنه رواية أخرى :يصرفه على الدواب الحبس ،وماا
فضل مان حصره وزيته جاز صرفه إلى ماسجد آخر ،والصدقة به على فقراء
المسلمين… واختاره الشيخ تقي الدين ،وقال أيضًا :وفي سائر المصالح،
وبناء ماساكن لمستحق ريعه القائم بمصلحته.(14) "...
فهذه الفتاوى لعلماء المذهبين تجيز النظر إلى جميع الجهات نأظرةا
واحدةا قائمة على ذماة واحدةا حسب المصالح المعتبرةا ،والذي يظهر رجحانأه
هو أن يكون ذلك في دائرةا الستثناء ويبقى الصل العاما في رعاية كل وقف
بذاته إل لمصلحة راجحة ،وهذا ماا رجحه شيخ السلما ابن تيمية مان أن يربط
التصرف في أماوال الوقف بالمصالح الراجحة أكثر مان غيرها؛ حيث قال -بعد
جواز تغيير الوقف وبيعهَ" :-فـُتـتبع ماصلحة الوقف ،ويدار ماع المصلحة حيث
كانأت ،وقد ثبت عن الخلفاء الراشدين كعمر وعثمان أنأهما غّيرا صورةا الوقف
للمصلحة ،بل فعل عمر ماا هو أبلغ مان ذلك؛ حيث حول ماسجد الكوفة
القديم ،فصار سوق التمارين ،وبنى لهم ماسجدا ً آخر في ماكان آخر .والله
أعلم" ).(15
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