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ABSTRACT 

 
This article aims at explaining the modern means of investing the endowment 

fund and the use of profits realized from it for the educational projects. As the 

endowment fund is purposely established in Shariʻah to serve as a source of 

revenue and a means of bettering the lots of the people, especially the less 

privileged and poor ones, which include students, investment of the fund will 

therefore preserve the endowment institution. Besides, the rewards of the 

philanthropists still continue. Also, the spending of the endowment funds on the 

educational projects is of paramount importance. This is because the benefits and 

merits of knowledge are innumerable. It is impossible to carry out religious 

obligations without education and knowledge. Education enhances the welfares 

of the people in any society. Hence, this study focuses on what is connected with 

endowment funds. And to be precise, it is made of three basic headings: first is 

endowment fund and its importance in the religion, second is the investment of 

the endowment funds, while the third is the expenditure of the endowment funds 

on the educational projects. In order to have a tangible and useful result from this 

work, there is need to construe everything by examining the views of the 

jurisprudent scholars, from the pages of literatures and research works, in respect 

of the concept of endowment fund and issues associated with it like its 

investment, means of its investment and its beneficiaries such as students. 
KEYWORDS: Endowment, Means, Investment, projects, education. 
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 الملخص

 لىع األربلح املكتسبة من االستثملر الستثملر أموا  الوقف واستخدام احلديثة وسلئلال إىل بيلن اقل هذا امل يهدف
ألّمة خلّصة الفاقراء لتحسني أحوا  ا املشلريع التعليمية. وملل وضع الوقف يف الشريعة اإلسالمّية ليكون موردا ووسيلة

وهبذا التطّور أيضل، يظّل  .الوقفمؤّسسة كون سببل إلباقلء ي أمواله لستثملراملستضعفني منهم مبل فيهم طلبة العلم، ف
 فإّن صرف أموا  الوقف على املشلريع التعليمّية كلن من األمهّّية مبكلن؛عليه،  .األشخلص احملسنني أجور ستمرّ ي

حيث إّن اكتسلب املعرفة ظلهرة ال تعّد هلل منلفع وفوائد. فال ميكن أداء الواجبلت الدينّية من الدعوة والعبلدات 
ينصّب على هذا، كّل جمتمع. و   وكّل املعلمالت إال بللعلم واملعرفة. وبللعلم يتّم تعزيز مصلحل األّمة يف احليلة يف

هذه الدراسة على مل له تعّلق مبفهوم الوقف؛ وعلى وجه التحديد، تاقع الدراسة يف مبلحث ثالثة: األو   اهتملم
الوقف وأمهّّيته يف الدين، والثلين استثملر أموا  الوقف بلستخدام الوسلئل احلديثة، والثللث صرف أموا  الوقف 

 يه من خال  استاقصلءكّل شيء ف  بيلن مّ تبللنفع، سي على املشلريع التعليمّية. وليكون للماقللة نتلئج ملموسة تعود
املبثوثة يف صفحلت الكتب والبحوث، عن مفهوم الوقف ومل ميّت إليه بصلة مثل استثملر  الفاقهلءالعلملء و آراء 

 وطلبة العلم كلملنتفعني بأمواله. أمواله، ووسلئل استثملر أمواله،

 .التعليم -املشلريع  –الستثملرا -وسلئلال -لكلملت املفتلحية: الوقفا
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 المقدمة

احلمد اهلل رب العلملني الذي وفاقنل هبدايته إىل اإلسالم، والصالة والسالم على خلمت املرسلني، حممد بن عبد اهلل الذي 
 اصطفله واجتبله ورضي اهلل عن صحلبته، ومن تبع مسلكه إىل يوم الدين.

 أمل بعد:

فإّن احلكم على شيء فرع عن تصّوره، ولكي ناقف ونعرف أمهية استثملر أموا  الوقف، ينبغي علينل أن نعود إىل الشريعة 
ّلِه الَّيِتَ َأْخرََج ﴿ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة الاإلسالمية اليت أمرت بلستثملر املل ، كمل حّرمت الكنز واالحتكلر قل  اهلل تعلىل: 

نْ َيل َخلِلَصًة يَ ْوَم اْلاِقَيلَمِة َكَذِلَك نُ َفصِّ لِِعَبلِدِه َواْلطَّ  ُل اَييَلِت ِلاَقْومي يَ ْعَلُموَن يَِّبلِت ِمَن الرِّْزِق ُقْل ِهي لِلَِّذيَن آَمُنوْا يف احْلََيلِة الدُّ
وهذه اَيية تدّ  على إمنلء املل  وعدم إضلعته وإتالفه. وقد ورد عن النيب صلى اهلل عليه وسلم  من حديث رواه  .1﴾

وهذا احلديث يدّ    2أنس:" إن قلمت السلعة ويف يد أحدكم فسيلة فإن استطلع أن الياقوم حىت يغرسهل فليغرسهل".
 على حترمي إضلعة املل  وعدم تطويره.

الوقف اإلسالمي له دور كبري يف خدمة الدعوة اإلسالمية، ورعلية العلم وطالبه، وحفظ كرامة العلملء وكمل نعرف بأّن 
ومسلعدة احملتلجني، وميّثل أحد معلمل احلضلرة اإلسالمية جلمعل بني التنظيم الدنيوي، واحلرص على استمرار الثواب 

ه مد على حفظ املل  من خال    استثملره وصرف رحباألخروي، وذلك الستفلدة األجيل  بلعتبلر أن آلية الوقف تعت
على املوقوف عليه. ويعّد تنظيم الوقف واستثملره من األمور املّهمّة،  ملل فيه من أمهية كبرية، ودور فّعل  حيث إن أبنلء 

هم، وهذه لاملسلمني يستفيدون من البحث العلم، والتعليم يف املدارس املوقوفة، وياقدرون على فهم أمور دينهم ودني
الدراسة تسعى إىل معرفة طرق استثملر أموا  الوقف، وصرفهل على املشلريع التعليمية. وفيمل يلي، سيتّم احلديث عن 

 مفهوم الوقف وأمهّّيته يف الدين ،كمل ذكر هذا كلملبحث األّو  يف هذه الدراسة.

  

 

                                                           

 .32:  7 .األعراف. الاقرآن 1 
 .240ص . 4. الريلض: مكتبة دار السالم .ج. التنوير شرح اجللمع الصغري . م(2011-ه1432) .إمسلعيلالصنعلين، حممد بن 2 
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 .الوقف وأمهّيته يف الدينالمبحث األول: 

ياقل  حبسه عن العمل، أي منعه، قل  اهلل 3 لوقف يف اللغة: هو احلبس واملنع.اللغة: ا المطلب األول: الوقف في
أمل و وحتبيس الشيء أن يباقى أصله  ويف احلديث: " 5أي احبسوهم عن السري.  4.﴿َوِقُفوُهْم ِإن َُّهم مَّْسُئوُلوَن ﴾ تعلىل:

 6أي وقفهل على اجمللهدين." "خللد فإنكم تظلمون خللدا قد احتبس أدراعه وأعتلده يف سبيل اهلل

  تعريف الوقف في االصطالح

والوقف يف اصطالح الفاقهلء: اختلف الفاقهلء يف تعريف الوقف حبسب اجتلهلت كل واحد منهم يف الاقو  بلزوم الوقف، 
 أو عدم لزومه، وتأبيده،

 تعريف الوقف عند احلنفية: -1

واحلنفية  يرون عدم لزوم  7نفعته على من أحب. هو حبس العني على ملك الواقف والتصدق مبنفعته، أو صرف م
 الوقف

 تعريف الوقف عند املللكية: -2

فلملللكية يرون أن الوقف الزم الجيوز  8هو إعطلء منفعة شيء مدة وجوده الزمل باقلؤه يف ملك معطيه ولو تاقديرا. 
 الرجوع عنه.

 تعريف الوقف عند الشلفعية: -3

 

                                                           

 . د.م . بريوت: مطبعة دار صلدرلسلن العرب.  (م1955 -ه1374) .مكرم بن حممد، ابن منظور 3 
 24 : 37. الّصلفلت.الاقرآن 4 
 . تونس : دار التونسية  للنشر. والتنوير تفسري  التحرير   (م1984حممد الطلهر .)  ،ابن علشور 5 
  .331ص  3دار الفكر  للطبلعة  والنشر والتوزيع . ج  :بريوت. فتح البلري بشرح صحيح البخلريأمحد بن علي.) د .ت(   ،ابن حجر العساقالين6 
ة  لبنلن : دار الكتب العلمي-. بريوتبداية املبتديشرح  فتح الاقدير  على  اهلداية  شرح م . 2009 -ه1430حممد بن عبد الواحد .  ،ابن اهلملم 7 

 .37ص  . 5ج  3.ط 
ص  6ج  3.د.م  : دار الفكر . ط . مواهب اجلليل يف شرح خمتصر  خليل. (م 1992 -ه1412 )حممد بن حممد بن عبد الرمحن . ،أبو عبد هلل 8 
.18. 
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 والشلفعية يرون أن التربّع بلملنفعة تربّع الزم. 9عينه على مصرف مبلح .هو حبس مل  ميكن االنتفلع به مع باقلء 

 تعريف الوقف عند احلنلبلة: -4

 10عرّفه ابن قدامة بأنه : حتبيس األصل وتسبيل الثمرة.

 التعريف الجامع

 يستخلص من التعريفلت السلباقة للوقف تعريف جلمع وذلك على النحو اَييت.

 ة العني اليت ميكن االنتفلع هبل مع باقلء عينهل، وجعل املنفعة جلهة من جهلت اخلريالوقف هو: "منع التصرف يف رقب
 11ابتداء وانتهلء".

 المطلب الثاني: حكمة  مشروعّية الوقف

 تتلّخص حكمة مشروعّية الوقف يف جمموعة من الناقلط اليت مّتت صيلغتهل كلَييت:

ّب إىل قلب حتصيل املزيد من األجور والثواب،  فليس شيء أحفتح بلب التاقّرب إىل اهلل تعلىل يف تسبيل املل ؛ و  -1
 املؤمن من عمل خري ياقربّه إىل اهلل تعلىل، والوقف يسّبب التاقّرب إىل اهلل تعلىل.

لىل حتاقيق رغبة املؤمن يف باقلء اخلري، بعد موته مستمرّا ثوابه وهو يف قربه، وال يباقى له إال مل حبسه يف سبيل اهلل تع-2
 ته، أو كلن سببل يف وجوده من ولد صلحل، أو علم ينتفع به.تعلىل حيل

حتاقيق كثري من املصلحل اإلسالمية، فإن أموا  األوقلف إذا أحسن التصّرف فيهل، كلن هلل أثر كبري وفوائد مجّة يف -3.
 حتاقيق كثري من مصلحل املسلمني، كبنلء املسلجد، واملعلهد، وإحيلء العلم، وإقلمة الشعلئر. 

حلجة كثري من الفاقهلء واملسلكني واأليتلم وأبنلء السبيل الذين أقعدهتم بعض الظروف عن كسب سّد  -5
 حلجتهم،  فإن يف أموا  األوقلف مل ياقوم بسّد حلجلهتم وتطيب به قلوهبم.

                                                           

 6ج  3.  د م : دار الفكر  ط . مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل.  (م1995 -ه1415) .أمحد الربلسي  عمرية ،سالمة  الاقليويبأمحد  ،الاقليويب 9 
 .18ص 

 .3.ص  6ج.م : مكتة الاقلهرة ... د املغين البن قدامة. (م 1968 -ه1388.)عبد اهلل بن أمحد بن حممد ،ابن قدامة 10 
 .4م ( حملضرات يف الوقف .د.م :دار الفكر العريب. ص 1971-ه1391)  .أبو زهرة، حممد 11 
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لوقف  يسلعد انشر الدعوة إىل اهلل تعلىل وإقلمة املسلجد لتيسري إقلمة شعلئر الدين وتعليم أبنلء املسلمني حيث إّن -5
 12على نشر الدعوة اإلسالمية.

 ة مشروعية الوقف في الكتاب والسنة واإلجماع والعقلأدلّ المطلب الثالث: 

 : األدّلة من الاقرآن الكرمي: أّوال

الداللة يف وجه   13.﴾ لّلَه بِِه َعِليم  ا ﴿ َلن تَ َنلُلواْ اْلربَّ َحىتَّ تُنِفاُقواْ ِمَّل حتُِبُّوَن َوَمل تُنِفاُقواْ ِمن َشْيءي فَِإنَّ : تعلىل اهلل  لق-1
 ب احملسن على إحسلنه.يثي تعلىلسبحلنه و ن اهلل ، إيدخل يف بلب اإلنفلق يف وجه الربّ  أن الوقفهو  ،هذه اَيية الكرمية

ُموْا ألَنُفِسُكم مِّْن َخرْيي جتَُِدوُه ِعنَد الّلِه ِإنَّ ال ﴿: تعلىل وقل  اهلل-2 ّلَه مبَل تَ ْعَمُلوَن وأَِقيُموْا الصَّاَلَة َوآتُوْا الزََّكلَة َوَمل تُ اَقدِّ
علىل بأداء أنواع تعلاقهم جبلنب اهلل تعلى  عهميتشجو   ،املؤمننيهو توجيه   يف هذه اَيية الكرمية جه داللةو  14. ﴾ َبِصري  

موعة وجوه من جماألوقلف  وال ريب أنّ  ،وفعل اخلريات ،زكلةالو  ،صالةللك  ،من العبلدات اليت أمرنل اهلل تعلىل بأدائهل
 وأنواع املربّات واخلريات.

َر يف َكِثريي مِّن َّنََّْواُهْم ِإالَّ َمْن أََمَر ِبَصَدَقةي َأْو َمْعُروفي َأْو ِإْصاَلحي بَ نْيَ  :قوله تعلىل-3  النَّلِس َوَمن يَ ْفَعْل َذِلَك ﴿الَّ َخي ْ
من  والوقف  ،إال مل كلن فيه الصدقة ، فيه كالم النلس الخري  يعين 15.ابْ تَ َغلء َمْرَضلِت الّلِه َفَسْوَف نُ ْؤتِيِه َأْجرًا َعِظيًمل﴾ 

 .أنواع الصدقة

ُُ َوإِلَْيِه تُ ْرَجُعوَن ﴾َلُه َأْضَعلفًل َكِثريًَة َواللّ ﴿مَّن َذا الَِّذي يُ اْقِرُض الّلَه قَ ْرًضل َحَسًنل فَ ُيَضلِعَفهُ : قوله تعلىل-4  .ُه يَ اْقِبُض َويَ ْبُس
 وإمنل هو قرض حسن وقد ضمن اهلل سبحلنه وتعلىل للذين ينفاقون أمواهلم يف سبيل اهلل بأنّ  ،فلملل  اليذهب بلإلنفلق16

 ويضلعف ،راحةالعلدة و سالالربكة و  اإلنفلق ب هلمسبّ يو  ،هلم مضلعفة يف أمواهلم يف هذه احليلة الدنيل، هلم أضعلفل كثريا
 .نوع منه والوقف ،من اهلل تعلىل يف اَيخرة نعيمل ومتلعل ورضى وقرىب الثواب هلم 

                                                           

.  9دار الاقلم  ط  :دمشق .الفاقه املنهجي  على مذهب  اإلملم الشلفعي. (م2008 -ه1429) .علي الشرجييو البغلء  ىمصطفو  ،اخلن مصطفى 12 
 .216 .ص

 .92: 3الاقرآن. آ  عمران  13 
  110:  2الباقرة  .الاقرآن 14 
 114:  4النسلء  .الاقرآن15 
 246: 2الاقرآن.الباقرة .16 
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 األدلّة من السنة النبويّة الشريفة: ثانيا:

يستأمره   (سلمو اهلل عليه  صلى) فأتى النيب أصلب عمر أرضل خبيرب رضي اهلل عنهمل قل : روى عبد اهلل بن عمر-1
)إن شئت   :اقل ف ؟فمل تأمرين ،أرضل خبيرب مل أصب قُ ملال أنفس عندي منه أصبت إين يلرسو  اهلل: فاقل  ،فيهل

 ق هبل علىفتصدّ : .قل  ابن عمر(وال يورث ،وال يوهب ،اليبلع أصلهل وال يبتلع هبل، غري أنه قتوتصدّ  لحبست أصله
ح على من وليهل أن وال جنل  ،والضعيف وابن السبيل ،والرقلب ،وذي الاقرىب ،يف الفاقراء ،وال تورث توهب وال، أالّ تبلع

وحديث عمر هذا أصل يف  :قل  احللفظ ابن حجر يف هذا احلديث 17متو . ويطعم غري  ،بلملعروف يأكل منهل
 .18مشروعية الوقف

فل فيهل تصرّ  ففأراد أن يتصرّ  ،مواله لديهأ أنفس هي خيرب أرضه يف اهلل عنه رأى ن عمر الفلروق رضي: إوجه الداللة
 .له على الوقفف النفيس فدّ له على التصرّ فطلب من املصطفى عليه السالم أن يدّ  ،نفيسل يتنلسب مع نفلستهل

ه وحسنلته ل يلحق املؤمن من عملِمّ  إنّ  ( :وسلم عليه صلى اهلل)قل  رسو  اهلل  :عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قل  -2
أو صدقة  ،أو هنرا أجراه ،أو بيتل البن سبيل بنله ، مسجدا بنلهو  ،مصحفل ورثهو  ،صلحلل تركه اولدو علمل نشره،  بعد موته

  19أخرجهل من ملله يف صحته وحيلته تلحاقه من بعد موته.

يلبين  "سجد قلببنلء امل وأمر ملل قدم رسو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم املدينة :عن أنس بن مللك رضي اهلل عنه قل -3
وجه داللة من هذا 20"فأخذه فبىن مسجده ،من اهلل تعلىلواهلل ال نطلب مثنه إال:ثلمنوين حبلئطكم هذا" فاقللوا :النجلر

  يف سبيل هلل. جعلوا أرضهم وقفلر احلديث أن بين النجل

 

 

                                                           

 354ص  5ج  د. م :دار الطوق النجلة .. صحيح البخلري  .(1422). البخلري ، حممد بن إمسلعيل17 
 403ص،  5.بريوت :دار الفكر  ج  فتح البلري  بشرح صحيح البخلري. (د .ت  .)بن عليأمحد العساقالين، ابن حجر 18 
.رقم 163ص. 1ج. لبنلن دار الرسللة  العلملية . بلب  مل يلحق املؤمن  من عمله .:. بريوت  سنن ابن ملجة .ابن ملجة ، حممد بن يزيد .د .ت 19 

 .242.احلديث 
.  475 .ص .2 .دار الريلن للرتاث . ج :.د.م فتح البلري بشرح  صحيح البخلري.  (م1986 -ه1407 ). بن عليأمحد  ، حجرابن  العساقالين 20 

 2622رقم احلديث 
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  :اإلمجلع األدلّة من ثالثا:

، ال نعلم وغريهم بصحة الوقف (صلى اهلل عليه وسلم)العمل بلألحلديث الواردة عند أهل العلم من أصحلب النيب  إنّ 
  .الوقف ةبني أحد من املتاقدمني منهم يف ذلك اختالفل، فاقد أمجع اخللفلء األربعة وسلئر الصحلبة على مشروعيّ 

ذو  (وسلم صلى اهلل عليه)"مل يكن  أحد من أصحلب النيب : ن جلبرا  رضي اهلل عنه قل : إقل  ابن قدامة يف املغين
وقف، واشتهر ذلك ومل ينكره أحد فكلن  منهم على الوقف رفإن الذي قد ،درة إال وقف، وهذا إمجلع منهمماق

 21إمجلعل.

 املعاقو األدلّة من :رابعا

 يعترب هذا يتصدق جبميع أمواله والو اهلبة أو سواء بللبيع أ ،ف يف ملكهواحد يف حل  صحته أن يتصرّ  جيوز لكلّ 
 .ألن هذه األموا  مل تثبت ملكل لورثته ؛وال حجرا على الورثة اهللبسل عن  فرائض حف التصرّ 

 : استثملر أموا  الوقف من خال  الوسلئل احلديثة.المبحث الثاني

فإّن معرفة استثملر أموا  األوقلف مهمة جدا، وبلالستثملر يكون سببل الستمرار ثواب من اهلل سبحلنه وتعلىل، حيث 
ألموا  هو الذي ينفق على األعمل  اخلريية من إنشلء املسلجد، واملكتبلت، واملستشفيلت، إن الربح الذي خيرج من أصل ا

 واملدارس اإلسالمية، وإعلنة احملتلجني، من األيتلم واألرامل وغريهم. 

 المطلب األول: مفهوم االستثمار 

 .مفهوم االستثمار في اللغة واالصطالح

هو مصدر لفعل استثمر يستثمر، وأصله من الثمر، ومثر الشيء: إذا توّلد منه شيء آخر. ومّثر  االستثمار في اللغة:
 22الّرجل ملله: أحسن الاقيلم عليه ومنّله، وعلى هذا، فإّن االستثملر هو طلب احلصو  على الّثمرة.

                                                           

ص  8.ج  4. اململكة العربية  السعودية : دار علمل الكتب. ط   املغين البن قدامة. (م 1999 -ه1419.) .ابن قدامة، عبد اهلل بن أمحد بن حممد 21 
184 

 127ص 2."ملدة مثر"  بريوت:دار صلدر املعلرف  .ج لسلن العرب .ه(1414).حممد بن مكرم ،ابن منظور 22 
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 :االستثمار في االصطالح

مري أمواله ه والرشيد. فاقللوا: الرشيد هو الاقلدر على تثورد لفظ "التثمري" يف عرف الفاقهلء عندمل حتّدثوا عن السفي
 23وإصالحه، والسفيه هو غري ذلك. قل  اإلملم مللك: "الرشد: تثمري املل  وإصالحه فاقُ. وأرادوا بللتثمري:  االستثملر.

 :تعريف االستثمار الوقفي

لغلة اليت الوقف للحصو  على املنلفع  أو اعّرف األستلذ الدكتور عبد احلليم عمر استثملر الوقف بأنه: استخدام  مل  
 24تصرف يف أوجه الرّب املوقوف عليهل.

وعلى هذا إّن االستثملر الوقفي هو: مل يبذله نلظر الوقف من جهد فكري ومليل من أجل احلفلظ على املمتلكلت 
لك نصل شرعيل. فلالستثملر كل ذ  الوقفية وتنميتهل بللطرق املشروعة وفق ماقلصد الشريعة ورغبة الواقفني بشرط أال يتعلرض

احلاقياقي للوقف، هو اإلنفلق على أصو  ثلبتة من ِمتلكلت الوقف؛ بغية حتاقيق علئد مليل على مدى فرتات خمتلفة من 
  25الوقت.

 المطلب الثاني: مقاصد االستثمار 

 ويف هذا الصدد، ينبغي أن يذكر جمموعة من املاقلصد الشرعّية بللنسبة لالستثملر:

 لفظة على رأس املل :احمل-1

إذا أراد صلحب املل  أن يستثمر ملله، وينمّيه فإّن أّو  األهداف واملاقلصد الذي يتبلدر إىل األذهلن هو احمللفظة على  
هذا األصل فضال عن احلصو  على العوائد واألربلح. وعلى هذا، فلحمللفظة على أصل املل  أمر فطرّي وهدف من 

 26أهداف االستثملر.

 

                                                           

 . الاقلهرة :دار احلديث بداية اجملتهد وهنلية املاقتصد (.م2004 -ه1425 .)حممد بن أمحد ،ابن رشد23 
مع الفاقه . وهو حبث ماقدم إىل دورة اخللمسة عشرة جمل 23. ص . ويف غالته وريعه –االستثملر يف الوقف .م( 2004) .حممد عبد احلليم عمر 24 

 عملن( )سلطلن.االسالمي  املنعاقدة مبساقُ 
 103. مصر: مطلبع غبلشي طنطل. ص  الاقرار االستثملري يف البنوك السلمية(.م1999 -ه1419 .)كمل  السيد طليل  ،مصطفى25 
 .72دار علمل الكتب. ص .. بريوت: النظرية  االقتصلدية  اإلسالمية (. 1994الزامل، يوسف بن عبد اهلل. وبوعالم بن جياليب. )  26 
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  27احلصو  على الربح والدخل املالئم واملنلسب من االستثملر.-2

 يعترب الكثري من االقتصلدين الربح حمرّكل أسلسيلً الختلذ قرار االستثملر.

 التاقّدم العلمي والتكنولوجي:  -3

راكزهل التنلفسية م إن مسألة التاقّدم التكنولوجي تعّد مسألة يف غلية األمهية للمشروعلت،  وكلنت من ضرورة احمللفظة على
 28داخل الصنلعة أو يف األسواق.

 حتاقيق فرص عمل أكرب:-4

من أهم ماقلصد االستثملر اليت ينبغي على املؤسسلت احلكومية واخللصة النظر فيهل وحملولة حتاقياقهل، هو توفري أكرب  
 29. فرص ِمكنة للعمل

 االستثملر ابتغلء مرضلة اهلل تعلىل: -5

ة وابتغلء مرضلة اهلل يف الدنيل واَيخر جيعل املستثمر املسلم يزيد من الاقرارات االستثملرية  املستاقلإن مبدأ األجر والثواب 
عن بغية حتاقيق الربح؛ وهبذا، يزيد إنشلء املراكز االسالمية واملسلجد واملدارس واملستثفيلت واملصلنع واألسواق اخلريية. 

ومن هنل يظهر ويوضوح  31خريّي يعود على أمته بللنفع والفلئدة  ويكون املستثمر احملتسب متهيئل لدعم أّي مشروع 30
 32احلكمة يف قوله )صلى اهلل عليه وسلم(: "نعم املل  الصلحل للرجل الصلحل."

 

                                                           

  ةحبث ماقدم استكمل  لنيل درجة امللجستري يف السيلسة الشرعي ،ضوابُ  حرية االستثملر املليل دراسة  ماقلرنة(. 1425أبو حسبو،  فهد بن أمحد.)  27 
 .66. جلمعة الريموك. ص ختصص أنظمة

  34-33. د.م: مؤسسة شبلب اجللمعة. ص إلقتصلد اإلسالميشركلت  االستثملر يف ا(. 2000النمري، خلف بن سليملن بن صلحل . ) 28 
 مصر الواقع ر  يفحبث ضمن أحبلث ندوة صنلديق االستثمل  ،التكييف الشرعي لصنلديق االستثملر ومشروعيتهل أبو غدة،  عبد الستلر.) د. ت (. 29 

 4 .ص .واملستاقبل 
 75ص د.م: مكتبة امللك فهد الوطنية . .املليلضوابُ حرية االستثملر أبو حسبو، فهد بن أمحد . )د .ت( . 30 
  الريلض: دار كنوز إشبيليل للنشر والتوزيعدراسة فاقهية تطبياقية ، الصنلديق االستثملريةم(. 2012-ه1423دائلة، حسن بن غللب بن حسن. )  31 

 47األحسلء . ص  –السالمية عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جلمعة اإلملم حممد بن سعود ااململكة العربية السعودية. 
مؤسسة الكتب  الثاقلفية .بلب البأس بللغىن  بريوت:  م( اَيداب للبيهاقي .1988 ه8140 ) البيهاقي، أمحد بن احلسني بن علي. اَيداب للبيهاقي.32  

 .791. رقم احلديث .1 320: 1ملن اتاقى اهلل عز وجل .ج.
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 . المطلب الثالث: الوسائل الحديثة الستثمار أموال الوقف

 لَييت:يف الوقت احللضر وهي كذكر الفاقهلء يف كتبهم الوسلئل احلديثة الستثملر أموا  الوقف اليت تستعمل 

 األول: استثمار الوقف النقدّي عن طريق المضاربة.

فإن الفاقهلء الذين أجلزو الوفف الناقدي قد مثّلوا لصيغ استثملرهل بإقراضهل قرضل حسنل، أو دفعهل مضلربة.  واملاقصود 
 احلديثة لالستثملر.هنل هو تطبياقلت املضلربة املعلصرة؛ ألجل ذلك، كلنت املضلربة من الصيغ 

 .تعريف المضاربة

: قوله تعلىل 33املضلربة لغة: مفلعلة والفعل ضلرب، اشتق من الضرب تاقو : ضربت يف األرض أبتغي اخلري من  الرزق.
﴿اَل َيْسَتِطيُعوَن : أي سلفرمت. وقوله تعلىل 34﴾ ُتْم يف اأَلْرِض فَ َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَنلح  َأن تَ اْقُصُروْا ِمَن الصَّاَلةِ ب ْ ﴿َوِإَذا َضرَ 

"أي اليستطيعون التصّرف  36والضرب ياقع يف مجيع األعمل  إال قليال. جلء يف الاقرطيب.   35.﴾... َضْربًل يف اأَلْرضِ 
يف التجلرة. وهي مرادفة للاقراض حيث يردان على معىن واحد . وأمل الاقراض لغة فهو من الاقرض وهو الاقطع، ألّن 

 37صلحب املل  ياقطع قدراً من ملله ويسّلمه للعلمل، وقد اختلر األو  العراقيون، واختلر الثلين أهل احلجلز.

 وفي االصطالح 

 38ىل شخص ليتجر فيه والربح ياقسم بينهمل.هو: أن يدفع مل  إ

 

 

                                                           

 563.ص . 1لبنلن :دار صلدر للطبلعة والنشر.ج-. بريوت لسلن العرب (.م1995) حممد بن مكرم. ،ابن منظور33 
 101: 4النسلء  .الاقرآن34 
 273: 2الباقرة  . الاقرآن35 
 .341. ص3. ج 2. الاقلهرة: دار الكتب املصرية .ط اجللمع ألحكلم  الاقرآنم(.  1964 -ه1384الاقرطيب، حممد بن أمحد .)36 
.)جدة : املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب البنك  اإلسالمي   املضلربة الشرعية وتطبياقتهل احلديثة .(م1993 -ه1414).حسن عبد اهلل  ،األمني37 

 . 19.ص 3للتنمية. ط 
 ص 2 ج.سالمي اال  .حتاقيق :زهري الشلويش. بريوت: املكتب روضة الطللبني وعمدة املفتني. (م1991ه1412 ) .النووي، أبو زكريل حيي بن شرف38 

186 
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 األدلة على مشروعية المضاربة.

 39.﴾ ﴿ لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَنلح  َأن تَ ْبتَ ُغواْ َفْضاًل مِّن رَّبُِّكمْ قل  اهلل تعلىل: 

صة قوِمل يدّ  على مشروعتهل: من عمل الصحلبة مل أخرجه مللك يف  املؤطل من حديث  زيد بن أسلم  عن أبيه  يف 
عبد اهلل وعبيد اهلل ابين عمر بن اخلطلب )رضي اهلل عنهم( مع أيب موسى األشعري )رضي اهلل عنه( حيث أعطلمهل ملال 
من البصرة يوم أن كلن أمريا عليهل ليتجرا به مث يدفعل رأسه إىل أمري املؤمنني عمر )رضي اهلل عنه( ففعال مل أمرمهل به، 

مر أن يدفعل املل  ورحبه فجلدله عبيد اهلل، بأن املل   كلن من ضملن لو تلف، فأىب ع فأىب عليهم عمر رضي اهلل عنه إال
خشية أن يكون أبو موسى حلىب أوالد أمري املؤمنني، حيث مل يفعل ذلك مع اَيخرين فأشلر عليه بعض جلسلئه أن 

الصحلبة  )رضي اهلل عنهم( وكلن ذلك مبحضر   40جيعله قراضل فرض فأمرمهل  أن يدفعل  نصف رحبه ويأخذا البلقي.
 فلم ينكر عليه.

 تطبيق المضاربة على أموال الوقف 

إذا كلنت املضلربة هي املشلركة بني املل  واخلربة والعمل، حيث ياقّدم رّب املل  مبلغل معّينل من ملله إىل  شخص آخر 
حاّقق يف بلب الوقف من ،  فلملضلربة تتليستثمره استثملرا مطلاقل أو ماقّيدا، مّث يتّم تاقسيم الربح بينهمل حسب االتفلق

 خال  هذه احللالت الثالث:

واإلملم أمحد يف رواية   42وبعض احلنفية،  41: إذا كلن الوقف عبلرة عن الناقود عند من أجلز ذلك منهم املللكية،األولى
 . تستثمر هذه الناقود عن طريق املضلربة الشرعية .43اختلرهل شيخ اإلسالم ابن تيمية، 

 

                                                           

 198: 2الباقرة .الاقرآن . 39 
 .687ص 2لبنلن: دار إحيلء الرتاث العريب .ج. -بريوت،  احملاقق :حممد فؤاد عبد البلقي  موطأ مللك.م( 1985 -ه1406). مللك بن أنس40 
 80، ص 7دار الفكر . ج:. بريوت حلشية العدوي على شرح كفلية الطللب الربلين .م(1994 -ه1414). علي بن أمحد ،اخلرسي41 
 363ص . 4.ج . 2, بريوت : دار الفكر .ط  حلشية ابن علبدين .م(1992 -ه 1412حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز )  ،علبدينابن 42 
 31.ج  2. املدينة النبوية : جممع امللك فهد لطبلعة املصحف الشريف . ط  جمموع الفتلوى .م(2003 -ه1423) .أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية43 

 234، ص 
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: إذا كلنت لدى إدارة الوقف أو النلظر ناقود فلضت عن املصلريف واملستحاقلت، أو أهنل تدخل ضمن  احلصة الثانية
 44اليت تستثمر ألجل إدامة الوقف، فهذه أيضلً ميكن أن تدخل يف املضلربة الشرعية.

ن رّب املل  ة  بإعطلء  آلة العمل م: بعض األدوات أو احليوانلت املوقوفة: جيوز عند احلنلبلة  أن تكون املضلربالثالثة
 45وتشغيلهل من قبل املضلرب، ويكون النلتج بني الطرفني ، كمن ياقّدم إىل األجري فرسل، أو سيلرة، ويكون النلتج بينهمل.

 الثاني: استثمار الوقف النقدي عن طريق األسهم والسندات 

 تعريف األسهم:

ياقل :  أسهم 46دة منهل: النصيب، واحلظ وشيء من جمموعة أشيلء. هي مجع سهم وهو يف اللغة يطلق على معلن متعدّ 
أي:  فغللبهم يف املسلمهة، وهي االقرتاع   47﴾ َفَسلَهَم َفَكلَن ِمَن اْلُمْدَحِضنيَ  ﴿الرجل، أي اقرتع ومنه قوله تعلىل: 

وياقل : سلمهه، أي قلمسه وأخذ سهمل أي نصيبل، ومن هذا املعىن  48وأصله أن خيرج السهم على من غلب بللسهم . 
 أخذ مصطلح الشركة املسلمهة.

 والسهم في االصطالح: 

هو: الصكوك متسلوية الاقيمة، وقلبلة للتداو  بللطرق التجلرية، واليت يتمّثل فيهل حّق املسلهم يف الشركة، ال سيمل  
  49حاقه يف احلصو  على األربلح.

  ناه االقتصاديوالسهم  بمع
 هو:عبلرة عن الصكوك  اليت تعطى للشركلء إثبلتل حلاقوقهم  وحتمل هذه  الصكوك قيمة معرّبة عن قدر رأس املل ، 

                                                           

يف  وراه . وهي رسللة لنيل درجة دكت خطة ماقرتحة لتطبياقه يف نيجرييل:  الوقف الناقدي واستثملره يف ملليزيل (.م 2016 ) .عبد الكبري بللو أيالين 44 
 جلمعة اإلسالمية العلملية ملليزيل

 219، ص  2.ج   . د.م: علمل الكتبشرح منتهي اإلرادة  (.م1993 -ه1414) بن صالح. منصور بن يونسالبهويت، 45 
 134،ص 4.بريوت: مؤسسة الرسللة للطبلعة والنشر والتوزيع . ج  الاقلموس احمليُ (.م2005 -ه1426 ، حممد بن يعاقوب  .)الفريوز آبلدي46 
 141 :37ن.الّصلفلت الاقرآ 47 
 330. ص  9مشق: دار الاقلم .ج . د الدر املصون  يف علوم الكتلب املكنون .د. ت .أمحد بن يوسف بن عبد الدائم  ،السمني احلليب48 
 .108دار الفكر العريب  ص د.م :. شركلت املسلمهةم( 1983).أبو زيد، رضوان  49 
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احلّصة اليت يشرتك هبل الشريك يف تكوين هذه الشركة وتشكيلهل، وقد يكون ذلك الرأمسل  وتلك احلّصة ناقدا يدفعه 
 50عينل يدفعهل الشريك إىل الشركة لغرض. الشريك إىل الشركة، ورمبل كلن أيضل

ويرى البلحث بأن التعلمل مع األسهم جلئز، وأن شراء األسهم كوسيلة من وسلئل استثملر أموا  األوقلف يف الشركلت 
 اليت يكون نشلطهل يف احلال  احملض كللبنوك اإلسالمية  ، والشركلت اإلسالمية.

 الثالث: استثمار الوقف النقدي عن طريق الستصناع  

 تعريف االستصناع  

االستصنلع يف اللغة: طلب الصنعة وصنع الصنع بللضم مصدر قولك .صنع إليه معروفل، وصنع به صنيعل قبيحل، 
 51والصنلعة حرفة الصلنع وعمله الصنعة. 

أن يطلب إنسلن من آخر شيئل مل يصنع بعد، ليصنع له طبق مواصفلت  حمددة  والستصناع في اصطالح الفقهاء:
    52مبواد من عند الصلنع، ماقلبل عوض حمدد  وياقبل الصلنع ذلك

باقوله: االستصنلع طلب الصنعة وهو أن ياقو  لصلنع خف: اصنع يل خفل طوله كذا وسعته كذا.  ويعطي  عرفه الزيلعي
 53ل فيعاقد اَيخر معه.الثمن املسّمى أو ال يعطي شيئ

 مشروعّية االستصناع:

 اختلف الفاقهلء يف جواز عاقد االستصنلع  إىل قولني:

 

 

 

                                                           

 94، ص2ج 4.بريوت: مؤسسة الرسللة ، ط  الشركلت يف الشريعة اإلسالمية  والاقلنون الوضعي .م(1994 -ه1414) .عبد العزيز ط،اخليل 50 
 1034.ص  2ج د.م .د.ن  . صحلح اجلوهري . ( د.ت. )إمسلعيل بن محلد ،اجلوهري 51 
 .222األردن :دار للنفلئس .ص -.عملن عاقد االستصنلع ، حبوث يف قضليل  اقتصلدية  معلصرة (.م1998.)األشاقر، حممد سليملن 52 
 526.ص  4.ج.  1.بوالق الاقلهرة : املطبعة الكربى األمريية .ط.  تبيني احلاقلئق (.ه1313.)عثملن بن علي ،الزيلعي 53 
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 القول األول:

وزفر 56واحلنلبلة، 55والشلفعية،  54قل  مجهور الفاقهلء من املللكية، عدم جواز عاقد االستصنلع  كعاقد  مستاقّل  وبه-1
 من احلنفية . 

 القول الثاني:

 لع  كعاقد مستاقّل،  وبه قل  احلنفية عدا زفرجواز عاقد االستصن-2

إّن الاقيلس ياقتضي عدم جواز عاقد االستصنلع؛ ألنه الميكن أن يكون عاقد إجلرة ألنه  أدلة أصحاب قول األول:
 استئجلر على العمل يف ملك األجري وذلك ال جيوز.

 وقد استصنع  رسو  اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( خلمتل واستصنع منربا. أدلة أصحاب قول الثاني: 

(: إّن عاقد  االستصنلع هو 7/ 67/3والذي أقرّه جممع الفاقه اإلسالمي يف دورته السلبعة كمل ورد يف نص قراره  رقم 
 57يف الذمة  ملزم للطرفني إذا توافرت فيه األركلن والشروط."  عاقد وارد على العمل والعني

 الذي يهّمنل هو االستصنلع الذي أجلزه مجلعة من الفاقهلء  منهم احلنفية.و 

: أن يطلب املستصنع )وهو املشرتي أو املستأجر( أحد أفراد النلس من الصلنع ) وهو البلئع أو العلمل(  كلخليلط  مثاله
نز  ل بأوصلف حمددة، كآثلث موالنجلر، واحلداد الوحّذاء وحنوهم من أصحلب احلرف أو املهن أن يصنع له شيئل معّين

 أو مكتب أو كرسي، ومل أشبه ذلك.

 

 

 

                                                           

 287، ص 3. ج . على أقرب املسللك إىل مذهب اإلملم مللكالشرح الصغري  (.د .ت.)أمحد بن حممد ، أبو الربكلت الدردير54 
 109، ص  3ج .د.م .دار الكتب العلمية .  املهذب .(.تد.)إبراهيم بن علي  ،الشريازي55 
 300، ص 4.ج د.م .دار إحيلء الرتاث العريب . من اخلالفاالنصلف يف معرفة الراجح  (.د .ت .)علي بن سليملن ،املرداوي56 
 693 .ص .2، ج 7العدد منظمة املؤمتر اإلسالمي .جدة.   م(1992-ه1412لّدورة السلبعة )ا االسالمي  جملة جممع الفاقه57 
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 الرابع: استثمار الوقف النقدي عن طريق المشاركة المتناقصة

 تعريف المشاركة في االصطالح

هي عاقد بني اثنني فأكثر على أن يكون رأس املل  "األصل " والربح مشرتكل بينهمل واخلسلرة إن وجدت تاقسم بني 
 58سبة مشلركة كل شريك.الشركلء بن

 مفهوم المشاركة في االصطالح المصرفي

هي تاقدمي املصرف والشريك " العميل " املل  بنسب متسلوية  أو متفلوتة من أجل إنشلء مشروع جديد أو املسلمهة يف 
يكون و مشروع قلئم حبيث يصبح كل واحد منهمل ِمتلكل حلصة بنسبة معلومة يف رأس املل  بصفة ثلبتة أو متنلقصة 

 59مبوجبهل مستحاقل للحاقوق ومتحّمال  لاللتزملت.

 تعريف المتناقصة في اللغة 

هي صيغة مبللغة، من ناقص الشيء  يناقص ناقصل وناقصلن ، واستناقص املشرتي الثمن : أي استحُ  وطلب منه وضع 
 60بعض مثنه .

 مفهوم المشاركة المتناقصة

وبإعلدة إىل العديد من الدراسلت الفاقهية االقتصلدية، والاقلنونية احلديثة، َّند أن هنللك العديد من التعريفلت للمشلركة  
 املتنلقصة عند املعلصرين  منهل: 

 

 

                                                           

 123. ص . املشلركةمرشد  (.م2006.)  واملؤسسلت املللية يف السودانللرقلبة الشرعية للجهلز املصريف اهليئة العليل 58 
 .ص .صيغة متويل اإلسالمي وتطبياقلهتل يف املصلرف اإلسالمية وفق الضوابُ  والشروط الشرعية واملصرفية . )د .ت( .سراج الدين عثملن ،مصطفى 59 

79. 
الغفور. بريوت: دار العلم  .حتاقيق :أمحد عبد الصحلح تلج اللغة  وصحلح العربيةم( .1987 -ه1407أبو نصر إمسلعيل بن محلد. )، اجلوهري 60  

 268 .ص .  3.ج للماليني .
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هي مشلركة يعطى البنك فيهل احلق للشريك يف احللو  حمّلة يف امللكية دفعة واحدة، أو على دفعلت وفق مل تاقتضيه -1
لشروط املتفق عليهل، أو طبيعة العملية على أسلس إجراء ترتيب منظم لتجنيب جزء من الدخل قسطًل لسداد قيمة ا

 61حصة البنك.

عرّفت بأهنل عاقد شركة بني طرفني يف عني معّينة " كعاقلر أو مصنع أو طلئرة أو سفينة " يّتفق الطرفلن  فيه  على أن -2
 62لية مدة معّينة،  ببيع أحدمهل لخآخر جزءا حمّدًدا من نصيبه فيهل.تؤو  ملكية العني ألحد الطرفني يف هن

أمل التعريف الذي ختم به اجملمع الفاقه اإلسالمي جلسته الثللثة عشر ومت اإلمجلع عليه  من قبل البحوث الستة  اليت -3
روع أو غري اقلر،  أو مشعرضت يف هذا اجمللس، هو: " أن يّتفق طرفلن أو أكثر على إنشلء شركة مؤقتة بينهمل يف ع

ذلك، ميكن أن يتنلز  فيهل أحد الشريكني لخآخر، إمل دفعة واحدة أو على دفعلت، حبسب شروط متّفق عليهل، بعاقود 
 63بيع مستاقّلة متعلملة.

 مشروعية المشاركة  المتناقصة 

  64. ﴿فَ ُهْم ُشرََكلء يف الث ُُّلِث ﴾من الكتلب:  قل  اهلل تعلىل: 

 65.﴾ لتِ ﴿َوِإنَّ َكِثريًا ِمَن اخْلَُلطَلِء لََيْبِغي بَ ْعُضُهْم َعَلى بَ ْعضي ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّلحلَِ :  وقل  تعلىل أيضل

 ومن السنة  

قوله )صلى اهلل عليه وسلم(: " إن اهلل ياقو : أنل ثللث الشريكني ململ خين أحدمهل صلحبه، فإذا خلنه خرجت من 
 66بينهمل". 

                                                           

 47ص  ،.عّملن: مطبعة الشرق ومكتبتهلتطوير االعمل   املصرفية  مبل يتفق  والشريعة االسالمية .د.ت .محود حسن أمحد  ،سلمي 61  
لدورة ا ث ماقدم يف جملة .الفاقه اإلسالمي، حب املستجدةوء ضوابُ العاقود يف ضاملشلركة املتنلفصة  صورهل   .م2001-ه1422.حسن علي الشلذيل، 62 

 .486.ص  2الثللثة عشرة  ج.
 622. ص 2، ج 13العدد   ،، حبث قدم يف اجملمع الفاقه اإلسالمييف ضوء ضوابُ املستجدة املشلركة املتنلقصة  وصورهل .د .ت .وهبة  ،الزحيلي63 
 12: 4السنلء .. الاقرآن 64 
 24: 38.ص.الاقرآن 65 
ج . 3383.تركيل: دار الدعوة . كتلب : البيوع  واإلجلرات ، بلب :يف الشركة، رقم احلديث :.سنن أيب داؤود (أبوداؤود، سليملن بن األشعث. )د.ت 66 

 677ص .3
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 واإلجماع 

 وقد أمجع فاقهلء األمة على مشروعية املشلركة بشكلهل العلم.

وذهب مجهور البلحثني املعلصرين يف الفاقه املصريّف املعلصر إىل الاقو  جبواز عاقد املشلركة املتنلقصة شرعل، بعد  توفّر 
لسه، مصدرًا مع الفاقه  اإلسالمي جمضوابُ، وقوانني شرعية البّد من التزامهل عند تطبيق هذا العاقد. وهذا  الرأي ختم جم

 67بذلك قراره يف الدورة اخللمسة عشرة  مستنًدا على آراء جلة السلدة املشلركني يف هذه  الدورة.

 : صرف أموا  الوقف على املشلريع التعليمّية.المبحث الثالث

 صرف أموا  الوقف على البحوث العلميةالمطلب األول: 

يث املعلوملت املتوفرة لدى كلتب البحث عن موضوع معني، وترتيبهل بصورة جّيدة حبفللبحث هو جتميع منّظم جلميع 
والبحث العلمّي عبلرة عن عرض مفّصل أو دراسة متعماقة  68تدعم املعلوملت السلباقة أو تصبح أكثر ناقلء ووضوحل.

ّل ملشكلة كلن يف ل أو حمتثل كشفل حلاقياقة جديدة، أو التأكيد على حاقياقة قدمية سبق حبثهل ، وإضلفة شيء جديد هل
 69.تعهد هبل شخص بلحث بتاقصييهل وكشفهل وحّلهل

هو نشلط علمي منظم وطرياقة يف التفكري واستاقصلء دقيق هبدف إىل اكتشلف احلاقلئق معتمدا على  فللبحث العلميّ 
 70ريية.التفسمنلهج موضوعية من أجل معرفة الرتابُ بني هذه احلاقلئق واستخالص املبلدىء العلمة والاقوانني 

 الوقف المباشر العيني على البحث العلمي.

 وقف الكتب:  -1

 

                                                           

.وهي ماقللة يف جمل  البحث العلمي يف 96.ص  اقتهل املعلصرة  يف الفاقه اإلسالمياملشلركة  املتنلقصة وتطب (.م2008 ) .املة، نور الدين عبد الكرميو الك67 
 اململكة العربية : جلمعة اإلملم حممد بن سعود اإلسالمي. 

 .20وهي ماقلالت .د.م .د .ن ص  . الرتبية  والثاقلفة  منهجية البحث العلمي(. م2012 .)أجمد قلسم ،املهندس68 
 .20املرجع نفسه. ص 69 
 .20املرجع نفسه. ص 70 
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وهذا النوع يصدق عليه أنه حتبيس أصل لينتفع بلالطالع عليه، وهو ِمل يباقى ويدوم  وإن كلن مناقوال غري ثلبت. وِمل 
يدّ  على مشروعيته، قو  النيب )صلى اهلل عليه وسّلم( : "من احتبس فرسلً يف سبيل هلل إميلنل بلهلل  وتصدياقل بوعده، 

 71الاقيلمة".  فإن شبعه وريه وروثه وبوله يف ميزانه يوم

ووقف الكتب كلن متيسرا لكثري من النلس أن يشلرك يف هذا النوع من الوقف لاقلة كلفة الكتلب يف هذا العصر، 
وسهولة احلصو  عليه ونشره، وينبغي تشجيع النلس على هذا النوع من الوقف من خال  برامج  توعية  تثاقفية يف 

ة سموعة  واملرئية،  واملاقروءة  وعرب املطويلت والنشرات التعريفية بأمهياملدارس، واجللمعلت واستخدام وسلئل اإلعالم امل
 وقف الكتب لطالب العلم والبلحثني من خال  وسلئل وطرق متنوعة ميكن بيلهنل على النحو التليل:

 غريهل.و  أن يشرتي الواقف جمموعة من الكتب النلفعة وياقوم بوقفهل ووضعهل يف املكتبلت العلمة ومكتبلت اجللمعلت -ا

أن تعّد قلئمة بللكتب املهمة اليت حيتلج إليهل البلحثون وطالب العلم ماقرونة  بأسعلرهل ومن مث يتم شراؤهل   -ب
 بللتنسيق مع اجلهلت .

 أن يشرتك من يرغب يف الوقف اشرتاكل شهريل  أو سنويل لوقف الكتب اجلديدة. -ج

 للمكتبلت العلمة.أن ياقوم مؤلف الكتلب بوقف نسخ معيّنة من كتبه   -د

 وقف الربامج احللسوبية :  -2

حتوى الربامج احللسوبية عددا كبريا من الكتب املتخصصة، ويتوفّر يف هذه الربامج غللبل حمّرك ميّكن البلحث من الوصو  
 للمعلوملت اليت يبحث عنهل بدقّة، ويف كل مواضع قد مّت إصدار عدد من الربامج املتخّصصة يف الفاقه من الكتب

 الرتاثية، أو الكسب واجمللالت املعلصرة املتخّصصة يف الفاقه أو الفتلوى املعلصرة.

 وقف املكتبلت:  -3

ببنلء مكتبة وتزويده بللكتب اليت حيتلج إليهل  البلحثون يف العلوم النلفعة يف شىت  يتأيت هذا عند مل ياقوم الواقف
 هزة احللسب تزويدهل بللوسلئل اليت ختدم البلحثني .مثل  أج التخّصصلت، أو يف التخّصص الذي حيّدده الواقف كمل يتمّ 

                                                           

 .  2853رقم احلديث  28ص   4بلب من احتبس فرسل يف سبيل اهلل . ج  صحيح البخلري (.ه1422). .البخلري، حممد بن إمسلعيل 71 
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وبراجمه وشبكة املعلوملت اإلنرتنت، وقواعد املعلوملت، وحمركلت البحث. وبذلك يشلرك األفراد والاقطلع اخللص يف 
 وقف املكتبلت  كمل كلن ذلك معهودا على مر التأريخ.

 وقف األجهزة:-4

االنتفلع به بعينه  خلدمة البلحثني  ِمل ميكن سب أو التجهيزات اليت حيتلج إليهل البلحثونميكن للواقف أن ياقف أجهزة احلل
 72وتطوير البحث العلمي.

 فتلك األشيلء اليت مّت ذكرهل، ِمل يسلعد البلحث يف حبثه جلمع املعلوملت اليت حيتلج  إليهل خال  الاقيلم بللبحث.

 الوقف االستثمارى لدعم البحث العلميّ 

 العصر احللضر أمهية توفري املوارد املللية بصيغة الوقف االستثملري الذي يصرف رحبه  لدعم البحث العلمي يظهر يف
نظرا لتطّور البحث العلمي، وتطّور اإلدارات اإلشرافية، ومراكز البحوث، وسعة اجمللالت ملواكبة  متغريات العصر وفق 

 األسس العلمية.

 اجمللالت والكيلنلت البحثّية اليت ميكن صرف ربح األوقلف فيهل.هنل جيدر اإلشلرة إىل أبرز 

 مركز البحوث:-1

تعترب املوارد املللية من العنلصر األسلسية اليت حتتلج إليهل مراكز البحوث املتخصصة إلَّنلز البحث العلمي على الوجه 
 األمثل يف الواقع املعلصر اليت حتتلج إليهل مراكز البحوث املتخّصصة. 

 كلفآت البلحثني: م-2

وهذه املكلفآت هلل أمهيتهل يف حفز البلحثني على تفريغ أوقلهتم، منشغلني بللدراسلت والبحوث العلمي، وجيوز  الصرف 
من الوقف لطالب العلم والبلحثني بإعطلئهم مبلغل بصورة مكلفأة أو حلفز أو حنو ذلك من مصلحل ظلهرة، كمل جيوز 

 ال  آت مع إخالص النية خال  الاقيلم بللبحوث مبتغني بكل اليت يبذلوهنل يف هذا اجملل ،أيضل للبلحثني أخذ هذه املكلف

                                                           

 وهي ماقلالت يف جمل  البحث العلمي يف اململكة العربية السعودية : ..دراسة فاقهية دور الوقف يف دعم البحث العلمي.  عبد اهلل  حممد ،العمراين 72 
 12ص  اإلملم حممد بن سعود اإلسالميجلمعة 
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جمّرد عرض هذه الدنيل، وهذه املكلفآت جلئزة شرعّيل حيث تعني على بث الاقيم الدينية اإلهلية  كمل جلء يف احلديث: 
 73"إن أحق مل أخذمت عليه أجرا كتلب اهلل".

 رواتب البلحثني:-3

كز األحبلث عددا من البلحثني الدائمني يف املؤّسسلت، ووجود البلحثني الدائمني مفيد جّدا يف إثراء البحث تضّم مرا 
العلمي، والاقدرة على إَّنلز خطة البحث يف أي جمل  من اجمللالت التخصصية، ومل يصحبه من إَّنلز للبحوث والناقلش 

ئل احلديثة، وصرفهل على البحث العلمّي مهّم جدا، حيث إّن فلستثملر أموا  الوقف عن الوسل 74املثّمر بني البلحثني .
 هذا األمر له أثر إجيليّب يف تطوير الثاقلفة اإلسالمّية يف اجملتمع.

 المطلب الثاني: صرف أموال الوقف على التعليم.

 تعريف الوقف التعليمي

بلت، ونسخ والتعليمية، كوقف املكت: " حتبيس األصو  على منفعة اجلوانب العلمية عّرفه خميس العدوي  بقوله
الكتب، ونسخ املصلحف، ووقف املدارس، وحلاقلت العلم واملتعلق بلملتعلمني واملعلمني، ونفاقلهتم، ووقف الاقراطيس 

 75واألحبلر واألقالم وحنوه ِمل حيتلجه العلم والتعليم".

لى دعم املشلريع وتكنولوجي،  ويعمل ع" هو وقف مليّل يستخدم ألغراض حتاقيق تاقدم علمي وعرفه بتعريف آخر بأنه 
 76والصنلعلت اليت تؤدي إىل التنمية العلمية واالجتملعية واالقتصلدية يف جمتمعلتنل".

 دور األوقاف في حركة التعليم .

 هي مصدر متويل ثلبت ومستاقّر:  –1

                                                           

 131ص . 7ج   صحيح البخلري البخلري،  املرجع السلبق . 73 
وهي ماقلالت يف جمل  البحث العلمي يف اململكة  ..دراسة فاقهية دور الوقف يف دعم البحث العلمي .م2009-ه1430. دالعمراين، عبد اهلل بن حمم74 

 بن سعود اإلسالميالعربية السعودية : جلمعة اإلملم حممد 

م ملؤمتر . وهي حبث ماقد التدابري  الشرعية إلعلدة الوقف العلمي  إىل دوره الفلعل  يف النهضة العلمية لألمة .م2011أوكتوبر 5 .أنوار حممد ،الشلتوين75 
 أثر الوقف اإلسالمي  يف النهضة العلمية ، كلية  الشريعة جلمعة الشلرقة / إلملرات  العربية املتحدة.

 7ص د.م : مركز الواقف .الوقف العلمي  ودوره يف هنضةعبد املغالج. )د .ت ( .76 
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 فاقلت .صروفلت والنيتمّيز الوقف بأنه مصدر ثلبت تتلاّقى منه املؤّسسة التعليمية كّل مل حتتلجه من امل

 حتاقيق االكتفلء الذايت للمؤّسسة التعليمّية:-2

أسهم الوقف مبل يدرّه من علئدات يف توفري احتيلجلت املؤسسة التعليمّية املوقوفة حيث ينفق ريع الوقف يف األوجه 
و متطّلبلت الصيلنة ، أاملاقّرر صرفهل، واليت تضمن الوفلء مبتطلبلت املؤّسسة مثل رواتب املعلمني، أو مكلفآت الطالب

 وغريهل من األشيلء اليت ينبغي توّفرهل يف املؤّسسلت التعليمّية.

 تطوير نظلم التعليم : -3

مل يكتف الوقف بدوره كمصدر متويلي للمؤسسلت التعليمية وإمنل أسهم إسهلمًل فلعال يف تطوير النظلم التعليمّي من 
ياقة فون يف تيسري الشؤون الدراسية يف املدارس وبعبلرة بسيطة،  إن وثخال  جمموعة من االشرتاطلت اليت يضعهل الواق

 الوقف أو كتلب الوقف كلن أشبه مل يكون بللالئحة األسلسية للمؤّسسة التعليمية أو النظلم الداخلي للمدارس.

 توفري املبلين التعليمية:-4

للة التعليم ملبلين التعليمية، ولعل املتتبع حلحيث كلن من أهم إسهلملت الوقف التعليمي، إسهلمه الواضح يف توفري ا
اإلسالمي ال جيد إشلرة استئجلر املبلين التعليمية إال مل كلن يف الكتلتيب، أمل املؤسسلت التعليمية  اليت يراكب ظهورهل 

 وكلن األوقلف، فاقد تأيت مبلينهل  من خال  املشلريع الوقفية .

 تعميق روح املسؤولية : -5

األوقلف إىل تنلمي روح املسؤولية جتله التعليم من قبل أبنلء اجملتمع اإلسالمي، حيث تدّ  ضخلمة  األوقلف فاقد أّدت 
 77على التعليم على معىن  املسؤولية الفردية والشعوبية.

من املستحسن أن يتّم استخدام الوسلئل احلديثة الستثملر أموا  الوقف وصرفهل على التعليم، فللعلم شيء مهّم يف 
 حيلة اإلنسلن. 

                                                           

  د.م .د.ن. ة  شهريةرفجملة املع يفوهي ماقللة ."ويل التعليمالوقف أهم مصلدر مت. "م(2010 -ه1431) .سعيد جلبر الرفلعي، سعد77 
. 
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 الخاتمة:

لاقد ظهر يف البحث أمهية استثملر أموا  الوقف، فإّن استثملرهل هي اليت جتعلهل بلقية، وصرف الربح الذي خيرج منهل 
على أفضل املشلريع، وهي مشلريع التعليمية، حيث إّن العلم هو شيء مهّم جّدا، يف حيلة اإلنسلن، وال يتحّصل 

ن خال  التعّلم. لاقد مّت يف هذه الدراسة بيلن الوسلئل احلديثة اليت توّظف يف استثملر أموا  اإلنسلن على العلم إال م
 الوقف وإنفلق أربلحهل على املشلريع التعليمّية. 

 النتائج

 يتجّلى مل قد توّصلت إليه هذه الدراسة ملّخصل يف النتلئج اليت مّت صيلغتهل يف الناقلط التللية:

 من جمموعة املصلدر اليت يتّم هبل تطوير وتاقّدم املعرفة يف اجملتمع. يعّد الوقف مصدرا مهّمل 

 .إّن استثملر أموا  الوقف شيء مهّم جّدا؛ حفظل ألصل األموا  املوقوفة واستمرارا ملنلفع الوقف 

 .من الضرورّي استثملر أموا  األوقلف بللطرق احلديثة 

 ق أمواله على حتاقيق املشلريع التعليمّية. إّن دور الوقف يتمّثل يف تعزيز التعليم من خال  إنفل

  إّن املؤّسسلت اإلسالمية يف اجملتمع هلل أثر يف إطفلء نلر اجلهللة بني النلس؛ ألهنل تُعىن، من بني أمور
 أخرى، بنشر الثاقلفة العربية والّدراسلت اإلسالمية.

  مة تسلعد الطاّلب املكتبلت الزاخرة بللكتب الاقيّ توّفر املكتبلت العلمّية املوقوفة ظلهرة هلل فلئدة كبرية؛ ألّن
 ويسّهل هلم حتاقيق مل حيتلجون إليه من املعلوملت.

 التوصيات

من املهّم جّدا تنبيه النلس على أمر يباقى لإلنسلن بعد موته؛ وِمل قد يباقى لإلنسلن هو مل وقفه يف سبيل  -1
 اهلل تعلىل ملال كلن أو غريه.

 .بللوقف من خال  ختصيص جزء يسري من أمواهلم لتعزيز املشلريع التعليمّيةترغيب األغنيلء إىل العنلية  -2
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من الضرورّي أن يتنّبه املسؤولون عن الشؤون الوقفية ألمهّّية استثملر املوارد الوقفية واستخدام الوسلئل  -3
األمر به.  ااحلديثة يف هذا اجملل ؛ بغية حفظ أموا  األوقلف، وتكثريهل من خال  الريع الذي قد يعود هذ

 وهبذا، سيظّل منلفع األوقلف ظلهرة تباقى وتستمّر على مّر األيّلم والسنني.
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