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ثمار الوقفيو  الوقف النقدي ل االس   تمو

  شام سالم حمزة
   باحث بمعهد االقتصاد اإلسالمي

  اململكة العربية السعودية –جدة  –العزز عبد جامعة امللك
  

يم واألنواع كان من املستخلص . شهد مجال األوقاف تطورا  املفا
مية عن وقف األعيان  مها وقف النقود الذي ال يقل أ وقد أجازه أ

م خصائص وقف ٢٠٠٤مجمع الفقھ اإلسالمي سنة  م. ومن أ
النقود السيولة وتنوع أدوات تجميع األموال لتوظيفها  األوقاف 

ذا البحث هدف  ذا اإلطار  ة واملباشرة.   ثمار أوال إ  االس
إ معرفة دور وقف  التعرف ع اإلطار املا للوقف النقدي ثانيا

ة النقود  اس ثمار األموال الوقفية بما يحقق نماء واستمرار
ري واالجتما واالقتصادي. وقد جاءت  ا ا األوقاف وأداء دور
مة الوقف  ذه الورقة كمحاولة جادة للوقوف ع مدى مسا
ساؤل  ر النظام الوقفي من خالل ال النقدي املؤبد واملؤقت  تطو

ل و  عن كيفية تجميع األموال توظيفها وعالقة الوقف النقدي بالتمو
ل  ي ذا البحث  ن  ب ثمار الوقفي. و اإلسالمي وأثر ذلك ع االس
مية اختيار صيغ ومجاالت  املوارد النقدية ملؤسسات الوقف وأ
افظة ع قيمة الوقف النقدي من النقص.  ثمار النقود وامل اس

مية وقف النقود ذه البحث إ إبراز أ من خالل دوره  وقد توصل 
وري   جماعية عززامل ع أدوات تجميع النقود و  املشاركة ا تنو

ثماري  عظيم العائد االس يل  ثمار الوقفي  س ها  االس وتوظف
ذا البحث  واالقتصادي  واألثر االجتما لألوقاف. وفقا لذلك يقدم 

ر الوقف النقدي،  جيع وتطو مها  جملة من التوصيات أ
ثمار االستفاد ل واالس رة املصارف اإلسالمية  التمو ة من خ

ثمار الوقفي  راتيجية لالس وتوظيفها  مجال الوقف، إعداد اس
عظيم العائد اطر.و  ترتكز ع    تقليل امل

ثمار الوقفي، تمول إسالمي،  مفتاحية: كلمات الوقف النقدي، االس
  العائد الوقفي.
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 ةدممق
شرع اإلسالمي من حيث املضمون األخروي  ة  ال انة متم يحتل الوقف م
هوض باألعمال  لعب الوقف دورا اقتصاديا واجتماعيا مهما  ال الذي يمثلھ. و

لها نظرا لطبيعتھ الدائمة ال تجعلھ فعاال  رية ودعمها وتمو لل  ا إصالح ا
روة وتحقيق النمو االقتصادي ا ع ال ر وقف األعيان  توز عت ملستدام. و

وخصوصا العقارات الصفة الغالبة  األموال الوقفية. وقد شهدت األوقاف تطورا 
مية عن وقف  ا وقف النقود الذي ال يقل أ يم واألنواع كان من آخر  املفا

ي األول  ،األعيان    .)١(وكان أول بروز لهذا الوقف  العصر العثما

ها املتمثلة   يل منفع س س النقود و عرف وقف النقود بأنھ ح يمكن 
ات وقف النقود  السيولة واملشاركة  م م ا. وأ ثمار األرباح الناتجة عن اس
ن  ثمار املوارد النقدية.  الوقت الرا ن واملرونة  تجميع واس جماعية للواقف ا

ملا لھ من دور  إيجاد حلول مبتكرة أصبح وقف النقود من املواضيع الهامة جدًا 
هدف  شاء وتنمية األوقاف. و مة الوقف النقديإل  تحديد وتلبية  إ املسا

ل املشارع  د من الفقر وتمو ة والتعليم وا ن  مجاالت ال حاجيات املستحق
امة   الصغرى واملتوسطة. ثمار الوقفي كما يمثل الوقف النقدي آلية  ل االس لتمو

ن ومؤسسة  داف جميع األطراف من واقف ر عائد ما مشروع يحقق أ وتوف
هم. مية الوقف واملوقوف عل قامت العديد من املؤسسات  الوقف النقدي ونظرًا أل

ت، البحرن، تركيا و راتيجيات  ،الوقفية (ال يا، سنغافورة) بإعداد اس مال
ار الوقف النقدي الدائم أو وخطط عملية الستقطاب وتوظيف املوارد املالية  إط

ذا  ،املؤقت شاء أوقاف جديدة وإحياء وتنمية األوقاف القديمة.   هدف إ وذلك 
ذه الورقة ثالث سية. محاور  ةاالطار تبحث     رئ

                                                            
ذه الدراسة:) ١( ي يمكن الرجوع إ    للتعرف ع تارخ الوقف النقدي  العصر العثما

Murat Cizakca, "Cash Waqfs of Bursa: 1555- 1823", Journal of the Economic and Social 
History of the Orient (E. J. Brill, Leiden), vol. 38, n° 3, 1995.  
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من الناحية الشرعية, اختلف الفقهاء  مشروعية وقف النقود؛  :أوال
نابل هم من دعا إ عدم املشروعية (الشافعية وا ا (املالكية فم هم من أجاز ة) وم

ع ملنظمة املؤتمر اإلسالمي  نفية). وقد أجاز مجمع الفقھ اإلسالمي التا وبعض ا
امسة عشرة بمسقط  محرم  ١٩-١٤سلطنة عمان. - وقف النقود (الدورة ا

: "وقف النقود جائز شرًعا ؛ ألن املقصد ه١٤٢٥ ) وجاء  توصياتھ وقراراتھ ما ي
ها ؛ وألن النقود ال الشر من الوق يل املنفعة متحقق ف س س األصل و و ح ف 
ن ن بالتعي   وإنما تقوم أبدالها مقامها". ،تتع

لية  :ثانيا من ناحية تجميع املوارد النقدية وتوظيفها  إطار صيغ تمو
اال عديدة ؛  نالحظ تطورا  استقطاب األموال الوقفية النقدية ال تأخذ أش
وك الوقفية، شهادات  مها الصناديق الوقفية، إصدار الص دائمة أو مؤقتة؛ أ

سن. و ،واالدخار اإليداع ذا املجال نذكر إصدار األسهم النقدية والقرض ا  
وك الوقفية وشهادات اإليداع ة للصناديق الوقفية والص ل من  التجارب الناج ب

يا وسنغافورة وبنغالدش وجنوب إفرقيا. وت والبحرن وتركيا ومال   ال

ثمار  :ثالثا  ثمر بجميع وسائل االس س ذه النقود الوقفية يمكن أن 
سن. املشروعة كاملضاربة واملشاركة واملرا بحة واإلجارة واالستصناع والقرض ا

ل مجاالت  ثمار النقود الوقفية  تمو مكن القول أن الهدف املتو من اس و
و تحقيق عائد ما يصرف أساسا للمحافظة  ثمار املتوافقة مع الشرعة  االس
ون قياس األثر  هم بحيث ي ع األوقاف وع تلبية احتياجات املوقوف عل

مية تحديد االجتما  رز أ نا ت . و واالقتصادي املعيار األساس للهدف املتو
ل املوارد  ي ثمار للوقف النقدي من ناحية  ل واالس م عناصر سياسة التمو أ
ثمار النقود  مية اختيار صيغ ومجاالت اس النقدية ملؤسسات الوقف وأ

اطر. كذ افظة ع قيمة الوقف النقدي من النقص وتقليل امل لك يجب وامل
ا  القول أن دور مؤسسة الوقف النقدي  تجميع األموال ثمار وأساليب اس

رز  افظة ع األوقاف القديمة وإدارة املال الوقفي ي شاء وقفيات جديدة وامل وإ
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شرعية للمؤسسات جوانب اإلدارة واملالية وال مية ا وقد أو  .الوقفية أ
تخضع إدارة الوقف لقواعد الرقابة  ) بضرورة أنه١٤٢٥مجمع الفقھ اإلسالمي (

ية. اس    الشرعية واإلدارة واملالية وامل

داف البحث ذا البحث إ أوال التعرف ع اإلطار املا للوقف : أ هدف 
ثمار األموال الوقفية بما يحقق  النقدي ثانيا إ معرفة دور وقف النقود  اس

ري واالجتما واالقتصادي. ا ا   نماء واستمرارة األوقاف وأداء دور

لة نظرا لقلة البحوث املتعلقة بالوقف النقدي و إطار البحث:  مش
ذه الورقة كمحاولة جادة للوقوف ع  لة البحث جاءت  مة مش مدى مسا

ساؤل عن  يقف النقدالو  ر النظام الوقفي وذلك من خالل ال خصائص  تطو
وكيفية تجميع األموال وتوظيفها وكذلك عن عالقة الوقف النقدي  الوقف النقدي

ل اإلسالمي ثمار الوقفي. بالتمو   وأثر ذلك ع االس

اور وذلك باستخدام البحث:  من ذه امل ذه الدراسة إ بحث  س 
صفي التحلي ع أساس املراجع ذات الصلة بالوقف النقدي للوصول املن الو 

داف املرجوة. ناسب مع طبيعة العصر وتحقق األ   إ حلول وتوصيات ت

جزء األول املتعلق باإلطار خطة البحث:  ها ا ذا البحث يبدأ بمقدمة يل
ل  اليات التمو ي املتعلق بأسس وإش جزء الثا العام للوقف النقدي ثم ا

ثمار الوقفي اتمة والتوصيات.  واالس را ا   وأخ

  . اإلطار العام للوقف النقدي١
يل  س ن و س األصل أو الع و تحب س و الفقھ  و ا الوقف  اللغة 
ون محبوسا فال يباع وال تنقل ملكيتھ ء املوقوف ي  ،املنفعة أو الثمرة، وال

ها  ن فال يتصرف ف س الع و ح ر. الوقف  ر وا ومنفعتھ تصرف ع وجوه ال
جهات الوقف ع  ث واملنفعة تصرف  تقل بالتور ن والهبة وال ت بالبيع والر
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ن . يختص الوقف بصفة االستمرارة أو التأبيد لذى يرى )٢(مقت شروط الواقف
ر ا افظة عليھ وصيانتھ وذلك ع إلنفاق عليھ لضمان الفقهاء وجوب امل

تھ واستمرار منفعتھ.    استمرار

ند مشروعيتھ من الكتاب والسنة واإلجماع. ففي الكتاب  س والوقف 
ر ح تنفقوا مما تحبون" (سورة آل  عا "لن تنالوا ال ند املشروعية إ قولھ  س

عمر  ). أما  السنة فهناك ثالثة أحاديث: األول فقد وقف٩٢عمران، من اآلية رقم 
عد أن قال لھ رسول هللا ص هللا عليھ وسلم  طاب ر هللا عنھ ,أرضا,  بن ا

يح البخاري  ها" ( ست أصلها وتصدقت  ,  ١١/٨٦, ومسلم  ٤/١٤"إن شئت ح
ي قولھ ص هللا عليھ وسلم عن خالد :" قد  ما) فهذا من وقف العقار والثا ر وغ

ي يل هللا" ( س أدراعھ وأعتده  س ), فهذا من ٤/٤٩و ٢/١٠١ح البخاري احت
ررة ر هللا عنھ أن الن ص هللا عليھ  . ثالثا ما)٣(وقف املنقول  رواه أبو 

تفع  ،وسلم قال: "إذا مات ابن آدم انقطع عملھ إال من ثالث: صدقة جارة أو علم ي
هم  .بھ أو ولد صا يدعو لھ" رواه مسلم ن ر هللا ع ع ابة والتا ت عن ال وث

ان إجماعًا ع  هم، فلم ينكره أحد، ف هر ذلك ع هم وقفوا من أموالهم، واش أ
  .)٤(مشروعية الوقف

: الواقف واملوقوف واملوقوف عليھ والصيغة. فالواقف  إن للوقف أركانًا أربعةً  
ن الذي يوقف مالھ للعمل ا س للع ا رع أو ا وو املت ء   ري. واملوقوف  ال

ام املال   سھ أو وقفھ من أموال، وشرط  املوقوف التقيد بأح الذي وقع ح
ن  .الشرعة اإلسالمية جهة املنتفعة بالع أما املوقوف عليھ أو مصارف الوقف فه ا

ع لفظ الوقف را الصيغة  شفيات، أخ بوسة كاملساجد واملدارس واملس   .امل

                                                            
رة، محاضرات  الوقف، جامعة الدول العربية معهد الدراسات العربية العالية  (٢)   .٤٧، صم١٩٥٩محمد أبو ز

  . ٤٣ص ،م١٩٩٩ ،اقتصادا"األوقاف فقها و " ،رفيق يوس املصري  )٣(
د، نظام الوقف اإلسالمي (٤)   . ٦ص، أحمد أبوز
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يمكن تقسيم الوقف إ ثالثة أصناف. أوال ينقسم الوقف حسب 
ون أمواال ثابتة كالعقارات أو أمواال منقولة كآل  نوع الت أو املوقوف الذي يمكن أن ي

فإما  ،عليھ املوقوف  الوقفية وشهادات اإليداع. ثانيًا حسب  كالصناديق  نقود وأسهم
ون املنفعة منحص ون وقف ذري أو أ حيث ت ل الواقفأن ي أو  ،رة ع ذرة وأ

ون  ر بصفة عامة. ثالثا يمكن أن ي ر وا رع ع وجوه ال و الت ري و وقف خ
رة يقع تحد الة األخ ذه ا ايالوقف مؤبدا أو مؤقتا،   عد عود  املوقوف   د مدة 

ها املؤبد  إ ملك الواقف. إن النصوص الشرعية الواردة  الوقف مطلقة يندرج ف
قت، واملفرز واملشاع، واألعيان واملنافع والنقود، والعقار واملنقول، ألنھ من قبيل واملؤ 

ثق عن  و موسع ومرغب فيھ ( مجلس مجمع الفقھ اإلسالمي الدو املن رع و الت
  .)ه١٤٣٠) ٧/١٩(١٨١قراره املرقم  - منظمة املؤتمر اإلسالمي

صائص ١٫١  التعرف وا
عرف ر  يمكن  ن   وظائفها عرفالنقود ع و وسيط للتبادل أو التعامل ب

الناس ومقياس للقيمة وأثمان األشياء ومخزن للقيمة. وعرف االقتصاديون 
م فضية، أو  بية أو درا ر ذ املعاصرون النقد بأنھ كل ما يتعامل بھ الناس من دنان

ره، أو عمالت ورقية ال أ)٥(فلوس معدنية من النحاس أو غ خرى . كذلك توجد أش
رونية. والنقود  من األصول  للنقود مثل البطاقات البنكية والنقود اإللك
ها  نفس  ا من األصول لك ر غ ر سيولة مقارنة  املتداولة أو السائلة و األك

 . م املا ب الت س ر فقدانا للقيمة    الوقت األك

  فهو : أو النقود الوقفية  أما الوقف النقدي

س مبلغ من امل -  ن (أفراد،"ح مؤسسات خاصة  شركات، ال من قبل مؤسس
يل منفعتھ أو حق االنتفاع إ األبد لصا املجتمع" س   .)٦(أو عامة) و

                                                            
بة الزحي التعامالت املالية املعاصرة، )٥(   م.٢٠٠٢ه/ ١٤٢٣، دمشق :، طبع دار الفكر١٤٩ص ،الدكتور و

(6) Abdel Mohsin, M.I. (2009), Cash Waqf: A New Financial Product, Pearson, Kuala Lumpur. 
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ثماره" - يل منفعتھ املتمثلة  األرباح الناتجة عن اس س س النقود و  . )٧(" ح
و نوع خاص من الوقف يختلف عن األوقاف العقارة  - "الوقف النقدي 
ون من النقود  العادية    .)٨("  ذلك أن رأس مالھ األص يت

شائھ  جائزة شرًعا فإن إ ر من األموال املنقولة ا عت بما أن وقف النقود 
شاء األوقاف الثابتة ( بع نفس الشروط الشرعية والقانونية إل ، م٢٠٠٩يجب أن ي

Abdel Mohsin(.  ،جماعية يمكن القول أن وقف النقود يكرس مفهوم املشاركة ا
رية عن طرق  مة  األعمال ا أفرادا ومؤسسات،  جمع املال النقدي للمسا
ر فاعلية من املشاركة  ون أك جماعية ت ذه املشاركة ا شاء وتنمية األوقاف. و إ

افظة ع التوازنا رعات وامل ادة الت ت املالية للمؤسسة الفردية وتمكن من ز
الوقفية. كذلك من خصائص الوقف النقدي املرونة  تجميع املدخرات أو 
ثمار   ل اإلسالمي لالس ها  صيغ التمو ر صيغ متعددة وتوظف رعات ع الت
مشارع اقتصادية ذات جدوى. من ناحية أخرى يمكن نظام وقف النقود من إيجاد 

تة واملتنقلة بفضل وجود السيولة أو القدرة حلول مناسبة  إدارة األصول الثاب
يل األصول  س   .ع 

ا   إن وقف النقود لھ مقاصد شرعية واقتصادية  نفسها ال نجد
ن،  تاج ن وامل األوقاف بصفة عامة مثل التقرب إ هللا، مساعدة الفقراء واملساك

ع  مة  تحقيق العدالة االجتماعية من خالل إعادة توز روة املسا روة، تنمية ال ال
د من الفقر  ية، ا ن املرافق التعليمية وال ثمار، تحس ر االس االقتصادية ع
 ، ر فرص الشغل، تخفيف العبء عن الدولة  املجال االجتما ومن األمية، توف

مة  التنمية املالية واالقتصادية امل  املنظومة املالية، املسا   .إحداث ت
                                                            

ة  )٧( ربو يم نقاس نظام وقف النقود ودوره  تنمية املرافق ال نقاس د. محمد ليبا ود. محمد إبرا
ها وقائع وتطلعات مؤتمر عال عن -والتعليمية  ن األوقاف وإدار ذي  ٣-١م، ٢٠٠٩أكتوبر  ٢٢–٢٠: قوان

قوق  - ه مركز اإلدارة ١٤٣٠القعدة  يم ل لوحدة األمة اإلسالمية املعهد العال  -كلية أحمد إبرا
يا جامعة اإلسالمية العاملية بمال   .ا

(8) Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (2015) waqf and Islamic banking 
and finance: the missing. link. Global Islamic Finance Report 2015. 
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  ف النقديمشروعية الوق ٢٫١
ذا  س الغرض من  هاد ول الوقف من أوسع أبواب الفقھ ال تقوم ع االج
ذا  البحث دراسة فقھ الوقف. وقد اختلف الفقهاء  مشروعية وقف النقود. 
س األصل ذا ما يقصد بتحب ن املوقوفة و ب اشراط دوام االنتفاع بالع س   .االختالف 

املشروعية أبو حنيفة وأبو يوسف  عدم جواز وقف النقود: دعا إ عدم -
نابلة. هالكها أو بإتالفها   والشافعية وا والعلة أنھ ال يمكن االنتفاع بالنقود إال باس

ها صفة التأبيد ن أو األصل، لذلك ال يجوز فه ال تتوفر ف س الع و تحب ، والوقف 
جوز   .)٩(وقف النقود والطعام بيعھ، يجوز كل ما أمكن االنتفاع بھ مع بقاء أصلھ و

ر  ب والفضة واملأكول واملشروب فغ تفع بھ إال باإلتالف كالذ وقفھ، أما وقف ما ال ي
ها هالك عي ها إال باس تفع  . إن )١٠(جائز وقفھ  قول عامة الفقهاء, فان النقود ال ي

ر متحقق   ذا غ ن واالستفادة من الرع أو الثمرة و حقيقة الوقف  بقاء الع
ه  النقود هلكة. كذلك وجود العرف ع منع وقف النقودأل   .)١١(ا مس

ها كل  -  رك ف ش جواز بأن مسألة التأييد  جواز وقف النقود : رد القائلون با
نفية واملالكية.  عض ا املنقوالت والنقود من جملة املنقوالت. وأجاز وقف النقود 

ب والفضة، أي وقال املالكية والشافعية  قول وأحمد  رواية يجوز وقف ا لذ
ها سلف ملن يحتاج إل ر ل م والدنان  ،النقود، وصرح املالكية أنھ يجوز وقف الدرا

ثمار باألو رد مثلها وقفا  محلها. وبالتا يجوز وقف النقود لالس  .)١٢(و

                                                            
يم ) ٩(   .مرجع سبق ذكره، نقاسمحمد ليبا، محمد إبرا
ها"، ص  )١٠( الها، حكمها، مشكال ، "الصناديق الوقفية املعاصرة: تكييفها، أش شور ٨٢محمد الزحي   :، بحث م

  www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/52054.pdf 
 : شور    محمد ع القري، صناديق الوقف وتكييفها الشر بحث م

http://www.elgari.com/article81.htm 
يل ) ١١( ا  التنمية االقتصادية من خالل تمول برامج التأ وك الوقفية ودور ، الص يم نقاس محمد إبرا

يا ص ية، مال رف، جامعة العلوم اإلسالمية املال اب املهن وا   : ، ورقة بحث متاحة ع الرابط١٥وأ
http://conference. qfis. edu. qa/app/media/340 

)١٢(  ،   .مرجع سبق ذكرهمحمد الزحي
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و جواز وقف  من خالل النظر  املراجع والبحوث املتوفرة نجد أن الراج 
ذ اب  ا الرأي بأدلة جواز الوقف من الكتاب والسنة النقود. واستدل أ

واإلجماع وألن النقد اليوم يمكن االنتفاع بھ بدون إتالف وذلك بإقراضھ، ثم 
ها يضمن  ثمار النقود وتنمي ع األرباح , كما أن اس ثمار األصل وتوز إعادتھ، أو باس

داف ر و تحقق أ ر وا عها  أوجھ ال نظام  لها االستمرار ودوام صرف ر
ن خاصة األفراد وتل  ر عدد ممكن من الواقف شرك اك ن و الوقف النقدي بتمك
ل املشارع وتنمية املرافق االجتماعية هم من أموال وتمو  .حاجيات املوقوف عل

عطلت ،أيضا  وقف النقود جواز ما لم يرد املنع، وجواز بيع الوقف إذا  , األصل ا
ووقف النقود جائز  )١٣(.لتحقيق مقاصد الوقفمنافعھ، وشراء وقف آخر بدلھ 

ن  افل ب ألنھ يحقق املقاصد ال من أجلها شرع الوقف و تحقيق مبدأ الت
ية   . )١٤(املجتمع اإلسالمي وحل املشاكل االجتماعية واالقتصادية والتعليمة وال

املسائل الفقهية املعاصرة تحسم برأي املجامع الفقهية وقد أجاز  نرى أن
ع ملنظمة املؤتمر اإلسالمي وقف النقود (الدورة مجمع  الفقھ اإلسالمي التا

امسة عشرة بمسقط  ) وجاء  توصياتھ ه١٤٢٥محرم  ١٩-١٤سلطنة عمان. - ا
:   وقراراتھ ما ي

س األصل  - و ح وقف النقود جائز شرًعا ؛ ألن املقصد الشر من الوقف 
ها ؛ وألن النقود ال  يل املنفعة متحقق ف نوس ن بالتعي   .وإنما تقوم أبدالها مقامها ،تتع

سن، و  - ثمار إما بطرق مباشر، أو ايجوز وقف النقود للقرض ا الس
ن  صندوق واحد، أو عن طرق إصدار أسهم  بمشاركة عدد من الواقف

جماعية فيھ.  نقدية جيعًا ع الوقف، وتحقيقًا للمشاركة ا   وقفية 

                                                            
ي. الوقف النقدي  ضوء قواعد ومقاصد الشرعة اإلسالمية. )١٣(   ياسر محمد عبدالرحمن طرشا

Waqf International Conference on Cash Waqf -ICCW2015 
يم نقاس) ١٤(   .مرجع سبق ذكره، محمد ليبا، محمد إبرا
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ثمر املال النقدي ا - ري الناظر بھ عقارًا أو إذا اس ش ملوقوف  أعيان كأن 
ان النقد،  ها م عي ون وقفًا  ستصنع بھ مصنوعًا، فإن تلك األصول واألعيان ال ت

و أصل املبلغ النقدي. ون الوقف  ثمار، و   بل يجوز بيعها الستمرار االس

وك  املعيار الشر رقم  يوكما أجاز األ   ٣٣وقف النقود واألسهم والص
ن م٢٠٠٨ ه/١٤٢٩( ٣/٤/٣/٣بند رقم  ركة الثالثة والثالث ). أيضًا خلصت ندوة ال

  :)١٥(وقف النقود حيث جاءت الفتوى بما ي  ) إ جوازم٢٠١٢ه/ ١٤٣٣(

وك  شاطا أوال: التأكيد ع جواز وقف النقود واألسهم والص ال تمثل 
ا متوافقا ثمار   مع الشرعة اإلسالمية  اس

ها بالصيغ املشروعة، ثانيا غرض إقراضها أو تنمي ون  : إن وقف النقود ي
عها.   والتصدق بر

 -٢٠/١رقم قرار  –وقف النقود والبحوث  املجلس األوروبي لإلفتاءكما أجاز 
ع ضرورة "التوسعة  ، حيث أكد م٢٠١٠ه املوافق ١٤٣١ دورتھ العشرن 

شمل وقف العقار واملنقول، والوقف املؤبد والوقف املؤقت، ووقف  الوقف ل
ثمار   . )١٦(النقود لإلقراض واالس

ب  ت فقد ذ ر أيضا أن الفقهاء اختلفوا  حكم الوقف املؤقَّ ش كما 
ت  نابلة إ عدم جواز الوقف املؤقَّ نفية والشافعية وا ألن جمهور الفقهاء من ا

رى املالكية جواز  بطلھ. و الوقف إنما شرع صدقة دائمة فتوقيتھ ينا شرعيتھ و
ال وسواء أكان  را أم طو و قول للشافعية سواء أكان الوقت قص ت و الوقف املؤقَّ

ن . وممن أجازه )١٧(مقيدا بمدة زمنية أم كان مفيد ًا ع حدوث أو تحقيق امر مع
رة, ومصطفى الزرقامن العلماء املعاصرن : أحمد إب يم , ومحمد أبو ز   .)١٨(را

                                                            
ركة لالقتصاد اإلسالمي ) ندوات ١٥(   .١١/٣٣رقم الفتوى :  -عنوان الفتوى : وقف النقود واألسهم الوقفية  -ال
االت شرعية )١٦(    .١٧٨ص ،العيا الصادق فداد. تطبيقات وقف النقود: أسئلة وبإش
)١٧ ( ، يم نقاس   .مرجع سبق ذكرهمحمد إبرا
  .مرجع سبق ذكره ) رفيق يوس املصري،١٨(
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اليات. ال٢ ثمار الوقفي : األسس واإلش ل واالس  تمو
سعينات العديد من التجارب واملشارع الوقفية ال كان  برزت منذ ال
ية  و ذه التجارب وخاصة ال راث الوقفي اإلسالمي.  دفها إحياء وتنمية ال
رك الفع  ثمار الوقفي الذي يمثل امل ر االس شاء وتطو تمحورت حول إ

ها بما يخدم مصا جميع  األطراف. وقد كان للمحافظة ع ديمومة األوقاف وتنمي
ثمار  جم االس ادة  شطة الوقفية وز ل األ للوقف النقدي دور متم  تمو
ل  ع صيغ تجميع النقود الوقفية واختيار صيغ التمو الوقفي وذلك من خالل تنو
عض  ثمار الوقفي تطرح  ن الوقف النقدي واالس ذه العالقة ب املناسبة. 

اط اليات تخص أساسا إدارة امل ر ذلك اإلش ار وتأث ل ا ر واإللتجاء إ التمو
ثمارة وقيمة األوقاف.    ع العوائد االس

   تجميع النقود الوقفية أدوات ١٫٢
شاط املا  تجميع أو عبئة النقود الوقفية يمثل املرحلة األو من ال

ن: ت ن أساس ذه املرحلة ع نقطت  ملؤسسة الوقف وترتكز 

ع م :أوال - ن.توسيع وتنو ع بذلك الواقف س مؤسسة  صادر التعبئة و و
ن االعتبار كعنصر  ع هم املستقبلية  هم ورؤ ن وآرا الوقف إ أخذ شروط الواقف

 ام لتحصيل أق ما يمكن من النقود الوقفية. 

رعات.  :ثانيا - ر صيغ تجميع النقود الوقفية أو الت ذا وتقديم وتطو  
م صيغ أو أدوات تجميع النقود الوقفية وإ أي  ساؤل عن أ املجال من املشروع ال
ذا السؤال يمكن  ثمار الوقفي؟ لإلجابة ع  م  تدعيم االس سا مدى يمكن أن 

ن عتمد ع  ،تقسيم الصيغ إ نوعي وك الصيغة األو  الصناديق الوقفية والص
ا واألسهم الوقفية ذه ا ون مؤبدة أو مؤقتة   لة يمكن للنقود الوقفية أن ت

ون النقود الوقفية مؤقتة. سن حيث ت   والصيغة الثانية  القرض ا
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  الصناديق الوقفية  -
و ستمد مشروعيتھ من جواز وقف النقود وقف صندوق الوقف  . ع نقدي 

ثمارة و ك عارف الصناديق االس م  رز أ يأساس املراجع ذات الصلة ن   :اآل

صصة للوقف،  ها األموال امل الصناديق الوقفية عبارة عن أوعية تتجمع ف
رة، إذ يتم تجميعها أوًال عن طرق  رة كانت أو كب ها صغ دون النظر إ مقدار قيم
رية محددة  عها  وجوه خ ا وصرف ر ثمار ددة الغاية، ومن ثم اس رعات امل الت

ها مسبقًا، ال تم جهة املعلن ع ها ل رع لصا م )١٩(الت ذا التعرف أ رز  . ي
ثمار وما ما التعبئة واالس يتولد عن ذلك من رع يقع  مراحل الوقف النقدي و

ري الذي أسس من أجلھ الوقف. جانب ا هم إلكمال ا  صرفھ ع املوقوف عل

اص  الصناديق الوقفية عبارة عن تجميع أموال نقدية من عدد من األ
رع ها ع  عن طرق الت عها وغل ذه األموال، ثم إنفاقها أو إنفاق ر ثمار  الس

هدف إحياء سنة الوقف وتحقيق  ة عامة تحقق النفع لألفراد واملجتمع،  مص
اص،  عود ع األمة واملجتمع واألفراد بالنفع العام وا رية ال  دافھ ا أ

فاظ علي عمل ع رعايتھ، وا ن إدارة لهذا الصندوق  و ھ، واإلشراف ع وت
ع األرباح بحسب ثمار األصول، وتوز طة املرسومة اس ذا التعرف  .)٢٠(ا رز  ي

مية تنمية املال  اأيض ع أ ثمار  و االس شود من الصناديق الوقفية و الهدف امل
ا وتنظيًما. ثمارً ا واس   املوقوف وثمراتھ وع مهام إدارة الصندوق إدارً

ستخدم لشراء  و وعاء تجتمع فيھ أموال موقوفة  الصندوق الوقفي 
ثمارة  ات وأسهم وأصول متنوعة تدار ع صفة محفظة اس عقارات وممتل
اطر املقبول. والصندوق يبقى ذا صفة  لتحقيق أعل عائد ممكن ضمن مقدار امل

ات  ر من طبيعتھ. ومن ثم فإن محتو غ ھ ال  ذا مالية فاألصول ال تحتو

                                                            
يم عبداللطيف العبيدي )١٩( لدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل ، االّدخار: مشروعيتھ وثمراتھ. الدكتور إبرا

ري بدبي   .٢٠- ١١ ، إدارة البحوث، ا
)٢٠ ( ،   .مرجع سبق ذكرهمحمد الزحي
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ر عن  ع ر بحسب سياسة إدارة الصندوق. و ست ثابتة بل تتغ الصندوق ل
و  ذا املبلغ  اتھ ال تمثل مبلغًا نقديًا. و تو لية مل الصندوق دائمًا بالقيمة ال

سها ن ال جرى تحب و بمثابة الع ع )٢١(الوقف، و مية تنو ذا التعرف أ رز  . ي
ونة للصندوق الوقفي لتحقيق  ذا يدخل أصول امل اطر و أع العوائد وأقل امل

ثمارة للصندوق من طرف اإلدارة. راتيجية االس   ضمن تطبيق االس

و عبارة عن  ذه التعارف يمكن القول أن صندوق الوقف  باالعتماد ع 
غرض توظيفها  أوقاف  ن  رعات من الواقف وعاء لتجميع النقود الوقفية أو الت

ثماري أو اج ع اس يتمحور دور الصناديق الوقفية  تما بصفة مباشرة.ذات طا
افظة ع األوقاف  ا ثم امل ثمار عزز املوارد املالية الوقفية واس عبئة و  
ن  ام الشرعية والقانونية ال تجمع الواقف ذا يتم  اطار األح ها. كل  وتنمي

هم.   واملؤسسة الوقفية واملوقوف عل

دف الصناديق الوقفية ثمارة ذات جدوى  يتمثل   إيجاد مشارع اس
اقتصادية واجتماعية قادرة ع تحقيق عوائد مالية تمكن من تنمية األوقاف 
ون الواقفون الذين يمثلون مصادر  ها. يت جهة املوقوف عل ر حاجيات ا وتوف
ومية ودولية.  ي للصندوق من أفراد وشركات ومؤسسات وجهات ح ل الذا التمو

ذا الصدد  ل   رعات ع التمو صول من مصادر الت س إدارة الصندوق ل
مكن القول  افظة ع املستوى الدنيا من األموال الوقفية. و ي وامل الوقفي الذا
رة  ذه األخ أنھ مع نمو وتنوع األصول الوقفية لبعض املؤسسات الوقفية التجأت 

ث ل اس لفة بحثا عن تمو ار ب ل اإلسالمي ا افظة ع إ التمو ها وامل مارا
ي من البحث. جزء الثا تعرض لها  ا ذه النقطة س   األوقاف املوجودة. 

                                                            
شور ٢١(    :) محمد ع القري، صناديق الوقف وتكييفها الشر بحث م

http://www.elgari.com/article81.htm  
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  الصكوك واألسهم الوقفية -
دفھ  ها إ مشروعات اقتصادية مربحة  ر توجه ثمار النقود الوقفية ع اس
مها  ر استعمال صيغ مالية متنوعة أ ثمار ع ذا االس نماء املال الوقفي. يتم 

عتمد ع الص ذه الصيغ  وك الوقفية أو األسهم الوقفية. اختيار احدى 
ذا  لھ.   ثمار للمؤسسة الوقفية وطبيعة الوقف املزمع تمو راتيجية االس اس
س لتجميع أق مبلغ نقدي  شاركية  لية  املجال يمثل التصكيك آلية تمو

ل  وترتكز من حيث املبدأ ع تجزئة رأس مال املشروع إ حصص ا  ش وإصدار
وك أو أسهم لالكتتاب.   ص

ففي مرحلة أو تقوم مؤسسة ذات غرض خاص أو املصدر بتحديد جميع 
لها والقابلة للتصكيك اصة باألعيان أو منافع األعيان املزمع تمو  املعلومات ا
ل  وك أو اسهم  ش شرة اإلصدار.  مرحلة ثانية يتم إصدار ص ع بذلك  و
ة القيمة قابلة للتداول تمثل حصصًا شائعًة  ملكية  ساو وثائق أو شهادات م
ثمرن  رة تبدأ عملية االكتتاب من جانب املس أعيان أو منافع أعيان.  مرحلة أخ

رة معينة  رمج سلفا  حيث يقع تجميع النقود خالل ف ثمار امل ا االس عد يتم 
وك  سبة للص بون ع شهائد ملكية ذات مدة مؤقتة بال املقابل يحصل املكت

سبة لألسهم.    ومدة مؤبدة بال

ستمد مشروعيتھ من جواز وقف  وك واألسهم الوقفية  إصدار الص
شأن١٩/٧(١٨١وقد أصدر مجمع الفقھ اإلسالمي قراره املرقم النقود.   وقف ) 

ة واملنافع قوق املعنو وك وا م القرارات والتوصيات :  )٢٢(األسهم والص   من أ

                                                            
شأن١٩/٧(١٨١مجمع الفقھ اإلسالمي قراره املرقم  )٢٢( قوق املعنوة واملنافع )  وك وا خالل  وقف األسهم والص

، إمارة الشارقة (دولة اإلمارات العربية املتحدة)   ٥- ١الدورة التاسعة عشرة ملجمع الفقھ اإلسالمي الدو
سان  ٣٠- ٢٦ - ه ١٤٣٠جمادى األو     .م٢٠٠٩برل إن
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و تصرف أوالً  هاد و : الوقف من أوسع أبواب الفقھ ال تقوم ع االج
معقول املع مرتبط بمقاصد الشرع، مبتغاه تحقيق مصا الوقف للواقف 

  واملوقوف عليھ.

قوق  وك وا ة واملنافع ووحدات الصناديق ثانيًا: وقف األسهم والص املعنو
ة ثمار  :االس

ها املؤبد  - إن النصوص الشرعية الواردة  الوقف مطلقة يندرج ف
املنافع والنقود، والعقار واملنقول، ألنھ من -واملؤقت، واملفرز واملشاع، واألعيان و
و موسع ومرغب فيھ رع و  .قبيل الت

قوق يجوز وقف األسهم الشركات املباح تملكها ش - وك، وا رعًا، والص
رة شرعًا. ها أموال معت ة، أل ثمار ة، واملنافع، والوحدات االس  املعنو

مها - ام، من أ ره أح قوق واملنافع وغ وك وا رتب ع وقف األسهم والص  :ي

ا  أغراض الوقف  - ا واستعمال عوائد األصل  األسهم الوقفية بقاؤ
ها  السوق املا س املتاجرة  ة ول س للناظر التصرف فيھ إال ملص لية، فل

بدال. ام الشرعية املعروفة لالس شرط الواقف، فه تخضع لألح ة، أو   راج

بدالها بأصول أخرى  - وك فيجوز اس لو صفيت الشركة أو سددت قيمة الص
ة للوقف ة الراج شرط الواقف أو باملص وك أخرى   .كعقارات أو أسهم وص

 تًا بإرادة الواقف ُيصفى حسب شرطھ.إذا كان الوقف مؤق -

ا فإن  - ر وك أو غ ثمر املال النقدي املوقوف  شراء أسهٍم أو ص ُ إذا اس
ان النقد، ما لم ينص الواقف ع  ها م عي ون وقفًا  وك ال ت تلك األسهم والص
ون أصل املبلغ  ة الوقف، و ر فائدة ملص ثمار األك جوز بيعها الس ذلك، و

و َّس. النقدي    املوقوف امل
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جامعات  - شفيات وا دمات والنقود نحو خدمات املس يجوز وقف املنافع وا
جسور والطرق  د العلمية وخدمات الهاتف والكهرباء ومنافع الدور وا  .واملعا

جوز التوقيت  - ها. و ته بانقضا ون للوقف مدة ي يقصد بالتوقيت أن ت
  .بإرادة الواقف  كل أنواع املوقوفات

ها  را وك واألسهم الوقفية عن نظ من حيث  اإلسالميةيختلف مفهوم الص
ها عائد يتمثل  الربح،  اإلسالميةالهدف واملضمون. فاألوراق املالية  ت من ورا ي

وك  أماع أساس قاعدة الغنم بالغرم،  رع أو صدقة  واألسهمالص الوقفية فه ت
ها عائد أخروي با  رأس مال جارة يراد م ما يمثل نص ل فكال . من حيث الش

وك  ة تصدر  صورة ص ساو ثماري أو شركة مقسم إ حصص م مشروع اس
ة القيمة  ساو ها شهادات خطية م وك الوقفية ع أ عرف الص أو أسهم. يمكن 
س  قابلة للتداول تمنح من طرف املؤسسة الوقفية للواقف باملبلغ املوقوف، و

. مع املالحظة أن مفهوم تداول األوراق املالية الوقفية )٢٣(هادات الوقفعادة ش
ذا  حد ذاتھ يمثل موضوع بحث  يندرج ضمن مبدأ تأقيت النقود الوقفية و

الياتھيمكن دراسة  ن  إش من الناحية الفقهية والتطبيقية. كذلك يجب التفرق ب
شاء شركة الوقفية الذي يندرج ضمن الوقف النقدي  األسهممفهوم  ع إ والذي 

ت منھ تحول شركة عادية قائمة  األسهموقفية جديدة ومفهوم وقف  الذي ي
 ). corporate waqfالذات إ شركة وقفية (

را يدخل  ثمارة  إصدارأخ راتجية االس وك أو األسهم الوقفية  االس الص
ثم  االكتتاب قعن ٌطر  الوقفيةجميع النقود للمؤسسة الوقفية وال تقوم ع ت

ذه  ثمار  ل  النقوداس ام الشرعة  اإلسالميبصيغ التمو ال تتفق مع أح
ل  اإلسالمية و املضاربة واملشاركة واملرابحة واإلجارة واالستصناع والتمو

ثمار الوقفي مرتبٌط بصيغ  ر االس ذا املجال يمكن القول أن تطو األصغر.  

                                                            
ن. تصكيك رحيم .د) ٢٣(   املنتج. الوقف مشارع حس
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ل  و إحياء وتنمية األوقاف اإلسالميالتمو يجب اإلشارة  .لتحقيق الهدف املرجو و
وك ووحدات الصناديق يندرج ضمن حرص  االعتمادكذلك أن  ع األسهم والص

مة  جيعهم للمسا ن و املؤسسة الوقفية ع املبادرة بالتوجھ مباشرة إ الواقف
شرة اإلصدار ال تتضمن بيان االكتتاب  جميع أوصاف  عد االطالع ع 

صول  إن. كذلك يمكن القول األعيان ثمارة جديدة يمّكن من ا شاء أوقاف اس إ
افظة ع األوقاف املباشرة كاملدارس واملساجد  ستعمل  امل ع عوائد مالية 
م   سا ذه العوائد  ا من املرافق االجتماعية. كما أن  ر شفيات وغ واملس

فاظ ع رؤوس  ثمارة. األو  األموالا ون قاف املوجودة مباشرة كانت أو اس ي
بقى رأس مال  ثمار وعوائده فقط، و هم من أرباح االس الصرف ع املوقوف عل

هالك والتال   .)٢٤(الوقف محفوظا من االس

سن -   القرض ا
سن مشروعيتھ من جواز الوقف  ستمد القرض ا  إطار الوقف النقدي 

شاء صندوق لوقف  املؤقت أو تأقيت األوقاف. عمليا تقوم مؤسسة الوقف بإ
سن. يقوم الصندوق بتجميع النقود الوقفية  النقود املؤقتة لغرض القرض ا

ن عن طرق  ن املقرض شهادات قرض  إصداربصفٍة موقتة من طرف الواقف
ل قروض  ذه النقود  ش حسن.  مرحلة ثانية تقوم مؤسسة الوقف بتوظيف 

رة وم اب املشارع الصغرى الذين قص اجة خصوصا أ توسطة املدى لذوي ا
ل دون كلفة سن  إطار الوقف  .م  حاجة لتمو مكن القول أن القرض ا و

ل األصغر  م مع التمو سا ستطيع أن  ر حاجيات  اإلسالميالنقدي  من توف
رة وذوي الدخل الضعيف. كما يمكن للمؤسسة الوقفية استع مال الطبقة الفق

ثمار الوقفي إلعطاء قروض بدون فوائد  سبة من الدخل املتولد من االس
سن  ن باستخدام عقد القرض ا   . khalid, 2014)(للمحتاج

                                                            
س مصطفى الزرقا )٢٤( ل املشروعات الصغرى للفقراءمحمد أ ي  -، الوقف املؤقت للنقود لتمو املؤتمر الثا

   مكة. -القرى  أمجامعة م، ٢٠٠٦ – لألوقاف
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سديد القرض إ مؤسسة الوقف ال   رض ب رة يقوم املق مرحلة أخ
ا  عض  إ إرجاعھتتو بدور جانب تطرح  ذا ا ن. من  الياتالواقف ال  اإلش

سديد القرض من  سن وضمانات  تخص سيولة صندوق وقف القرض ا
ذا االطار يجب ع إدارة الصندوق  هم.   ر الالزمة  اتخاذاملوقوف عل التداب

جدوى  هم والتحقق من ا اطر وذلك بأخذ ضمانات من املوقوف عل ذه امل هة  ملجا
هم. كذلك يمكن للصندوق العمل ع إيجاد طرف ثالث من  االقتصادية ملشروعا
ر  رع وج ن  حاالت عدم سداد الديون أو ضعف السيولة وذلك للت الواقف

ذا االطار  سارة إن وجدت.   ر أن الدكتور ا س مصطفى الزرقا ش  )٢٥(محمد أ

رح عتمد ع القرض  اق ل املشروعات الصغرى للفقراء  صيغة عملية لتمو
ذه  اتب أن الهدف من  سن وترتكز ع الوقف النقدي املؤقت. وقد أشار ال ا
ل مورد رزق قار  هم من تمو ري املؤقت للفقراء تمك ل ا ر التمو و توف الصيغة 

ذه  ذا الصدد قد  أتيحلو  اإلنتاجالشرحة من الفقراء قادرة ع و لها ذلك.  
جز  سداد القرض مما سيؤدي  تتعرض مؤسسة الوقف إ خطر املماطلة أو ال
اتب بضرورة إيجاد كفالء للسيولة  االت إ زوال الوقف. وقد أو ال  أسوأ ا

 اد.وكفالء للتوى لتفادي مخاطر السيولة وعدم السد

تلعب الدور الذي لم تقم بھ  أننرى أن مؤسسة الوقف النقدي يمكن 
ذا الدور سيمّكن مؤسسات الوقف  اإلسالميةالبنوك  سن.   مجال القرض ا

اب املشارع , مما  من تلبية احتياجات شرحة مهمة من املجتمع خاصة أ
ي مع املؤسسات املالية  عاو ن الشمول املا وخلق مناخ تنافس و سيؤدي إ تحس

ب ع مؤسسة الوقف اإلسالمية  من تجربة البنوك االستفادة. كذلك ي
اطر السيولة لتفادي انخفاض قيمة الوقف.   اإلسالمية  مجال إدارة امل

                                                            
س مصطفى الزرقا، (٢٥)    .مرجع سبق ذكره محمد أ
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عظيم العائد ٢٫٢ ثمار الوقفي و ل االس   تمو
ًا هلل  بوسة مل ن املوقوفة امل ن، األول: الع ن أساسي يقوم الوقف ع ركن
ستفيد املوقوف  عها، و ي: الغلة والثمرة ال يتم توز جمهور، والثا عا عند ا

ها هم م ثمار أموال الوقف تنمية األموال الوقفية  مجاالت  .)٢٦(عل يقصد باس
افظة  بصيغمشروعة و  ثمارة مباحة شرعًا لتحقيق عائد مرتفع يمّكن من امل اس

هم  ر واملصا ع رأس املال وصرف البقية ع املوقوف عل  مختلف وجوه ا
ثمار أموال الوقف بما   .العامة ب اس يحافظ ع األصل املوقوف، ومصا ي

ون بما ا ي ثمار هم. فإذا كانت األصول املوقوفة أعيانًا فإن اس ال  املوقوف عل
ها، يؤدي إ زوال ثمر بجميع وسائل  ملكي س وإن كانت نقودًا فيمكن أن 

. ثمار املشروعة كاملضاربة واملرابحة واالستصناع. ا مجمع الفقھ اإلسالمي  (االس
امسة عشرة بمسقط -ع ملنظمة املؤتمر اإلسالميالتا  - وقف النقود الدورة ا

  .)٢٧()ه١٤٢٥محرم  ١٩-١٤سلطنة عمان. 

ثمار أموال الوقف قبل بداية عملية تجميع النقود ,  تحدد وسائل اس
وك مثال  من  تجميع النقود و  نفس الوقت مرتبطة بالصيغ  أدواتفالص

ع أن تجميع النقود عن طرق  وك املشاركة مما  ثمارة , فمثال نقول ص االس
شاركي ذو جدوى اقتصادية. ثماري  ل مشروع اس دفھ تمو وك    الص

ن وذلك حسب  ن أساس تنقسم األعيان املمولة من النقود الوقفية إ نوع
  دية واالجتماعية :وظائفها االقتصا

اجة  - ها بصفة مباشرة دون ا ستفاد م ذه األوقاف   إاألوقاف املباشرة: 
ذه  م  هم. ومن أ ها و تقدم منافع أو خدمات مباشرة للموقوف عل ثمار ف االس
ان للصالة والعبادة ومدارس وما توفره من  األوقاف املساجد وما توفره من م

                                                            
ثمار املعاصر للوقف - محمد الزحي ) ٢٦(   .االس

يم عبداللطيف العبيدي, مرجع سبق ذكره (٢٧)    .إبرا
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ان للدراسة والت ن منافع كم اجة واملستحق عليم واملساكن االجتماعية لذوي ا
شاطها االجتما وال  ها و توفر منافع فعلية تمثل  تفع بذا ذه األوقاف ي  . ا

ثمارة أو مدر للدخل.   تمثل رأس مال ذو صبغة اس

ثمارة: - ثمارات صناعية أو  األوقاف االس و أموال موقوفة ع اس
ها زراعية أو تجارة أو خد ها ولكن يقصد م ست موقوفة لذا ذه األوقاف ل مية و

مكن  .)٢٨(إنتاج عائد صا يتم صرفھ ع أغراض الوقف أو األوقاف املباشرة  و
ر دخل دائم وبالتا فه القول أن الوظيفة األساسية لألوقاف  ثمارة  توف االس

دمة األوقاف املباشرة.  شئت    أوقاف قابلة للنماء و أ

س الوقف ألجل االستمرارة  العائد يتطلب بقاء األصل املوقوف   إن ح
ذا  ر املوارد النقدية الالزمة.   ة لذلك وجب ع املؤسسة الوقفية توف حالة صا

ر استالصدد  ثمار الوقفي من املسائل  خدامعت صيغ التمول اإلسالمي  االس
ناسب مع طبيعة األ  ها يجب أن ت م  املهمة كو سا صل أو املال املوقوف و

صول ع عائد مرتفع مع  اطرا ديث عن تقليل امل ذا املنطلق يمكن ا . من 
ل اإلسالمي ودخول املؤسسات املالية اإلسالمية كممول  تطور استخدام صيغ التمو
شاطات املؤسسات الوقفية ال شهدت منذ سنوات تزايدا  جزئي أو خار ل

جم أو  وظا   اطرم عظيم العوائد وتقليل امل ثمارة مما استوجب    . قفها االس

ر استخداما نظرا إ أن  و األك من الناحية التارخية نجد أن عقد اإلجارة 
ا مقابل عائد ما محدد. أما  ر ون  الغالب من عقارات يقع تأج األوقاف تت

كر,حديثا ف ل اإلسالمي التقليدية (ا بدال إ جانب صيغ التمو املضاربة،  ،االس
هية بالتمليك،  ثمار أموال الوقف مثل املشاركة املن اإلجارة) نجد صيغًا جديدة الس
ذه الصيغ   هية بالتمليك، واالستصناع واالستصناع املوازي.  واإلجارة املن
امتداد للصيغ التقليدية املستخدمة من طرف البنوك اإلسالمية واملرتكزة ع 

                                                            
  . ٣٤- ٣٣ص ص ،م٢٠٠١ دمشق، الفكر، دار تنميتھ، إدارتھ، تطوره، :اإلسالمي الوقف قحف، منذر) ٢٨(
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ها املشاركات وامل جديدة مناسبة ملشروعات الوقف حيث أ ر الصيغ ا عت داينات. و
ها امللكية التامة ع  عط ر  ل و األخ غطي حاجة املؤسسة الوقفية للتمو
ل  ش ثمارة  األصول الوقفية.  نفس الوقت من الضروري أن تب الصيغة االس

عد ب تدرجيا من املشروع  ار بأن ي رد نفقتھ مع  سمح للممول ا س أن 
رة السداد معلومة ون ف   .)٢٩(ربح مناسب فوقها وت

ثمار  جديدة  العديد من مجاالت االس ستعمل الصيغ التقليدية وخاصة ا
دمات.   شطة الزراعية وا شاء املشروعات اإلنتاجية واأل ثمار العقاري وإ كاالس

مية  رز أ جدوى االقتصادية الختيار املشارع ذات القيمة ذا الصدد ت دراسات ا
ثمار املال الوقفي وذلك  إطار   .الضوابط الشرعيةاملضافة والعائد املرتفع الس

مات   مؤسسة الوقفكذلك يمكن أن تقوم  ثمار أموالها النقدية بمسا باس
وك وسندات املقارضة، و  ثمار رؤوس أموال الشركات عن طرق األسهم والص االس

ثمار اإلسالمية   .  املصارف اإلسالمية وشركات وصناديق االس

                                                            
س الزرقا) ٢٩( ثمار، أ ل واالس ديثة للتمو ات األوقاف (، الوسائل ا ر ممتل وقائع ندوة ، )م١٩٩٤إدارة وتثم

   املعهد اإلسالمي للبحوث والتدرب.، البنك اإلسالمي للتنمية - ١٦رقم 
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مها السيولة ومرونة  ھ من خصائص أ إن تطور الوقف النقدي وما يحتو
تجميع األموال يحث املؤسسة الوقفية ع استخدام واستغالل جميع صيغ 

ثمارات  ش املجاالت وذات عائد  ل اإلسالمي لتحقيق اس مرتفع. أيضا التمو
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دفا  يمكن القول إن إحياء وتنمية األوقاف  وقتنا املعاصر والذي اصبح 
ل  ع صيغ التمو جهات والندوات يتطلب تنو راتيجيا تنادي بھ العديد من ا اس
س اختيار إدارة مسؤولة وذو كفاءة عالية  ذا الصدد يك ثمار.   ومجاالت االس

مية قصوى الستخدام  ثمارات أفضل وسائل اأ ع االس ثمار أموال الوقف وتنو س
رى.  اطر الك   وتجنب امل

شاء بنك وقفي إسالمي  )٣٠( سياق متصل تجدر اإلشارة لوجود مبادرات إل
ان مؤسسة الوقف وقد  راحيحل م ذا االق ع  نوقش  أثناء املؤتمر الدو الرا

هوض بالوقف اإلسالمي"، وذلك  املية لل راتيجية ت عنوان : "نحو اس لألوقاف 
بالتعاون مع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد الذي نظمتھ 

رة من  جامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  الف ـ. ١٤٣٤جمادى األو  ١٩إ  ١٨ا
شاط البنك الوقفي  وحسب  توصيات املؤتمر وورشة العمل الذي تلتھ يتمحور 

جهات املعنية وللقطاع الثالث  استقطاب وإدارة وتوظيف املال الوقفي خدمة ل
ذه  جب القول أن  راحبصفة عامة. و عنوان  االق قد طرح من قبل  اطار دراسة 

ية العاملية" للدكتور حسن بن "بنك تنمية األوقاف: مولود جديد  املنظومة البنك
ع للبنك اإلسالمي  شرت باملعهد اإلسالمي للبحوث والتدرب التا صا املنا 

  م. ٢٠١٢يونيو  ٣ ه/١٤٣٣رجب  ١٣للتنمية  

ثمار الوقفي ل االس ل تمو  ي
  رأس مال نقود وقفية مؤبدة

ة   ودائع جار
ة ثمار   ودائع اس

ثمار العائد    إعادة اس

 وقفية مؤقتةنقود 
ل لفةوقخار تمو  ب

ثمار العائد  إعادة اس

                                                            
س ) ٣٠( ركيا سنة أتم تأس    VakifBank : سماتحت  م١٩٥٤ول بنك أوقاف ب
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ل  آخر كذلك ومن جانب ديثة ملصادر التمو لة ا يمكن القول أن الهي
لة املؤسسة املصرفية اإلسالمية. فال ي شبھ نوعا ما  ل أو الوقف الوقفي  تمو

ي املؤبد  لالنقدي الذا ل  يتطابق من حيث الش مع رأس املال البنك فهو تمو
ي املؤقت فهو الداخ مؤبد. أما  ل أو الوقف النقدي الذا عيد تمو شبھ إ حد 

حتاج إ توفر السيولة. أما ال لفة و جارة إذ أنھ دون ت لالودائع ا ار تمو  ا
لفة الوق لفهو  ب ثمارة أو االدخارة بما أنھ وق وبت فة شبھ الودائع االس

جدول أدناه)   .(أنظر ا

جهة يمكن القول أن دخول املؤسسات املالية اإلسالمية ك  نفس اإلطار
ثمرة خارجية شاطات مؤسسات الوقفية  مس ل  ل باستخدام صيغ لتمو التمو

هوض باألوقاف  اإلسالمي و اليوم واقع تفرضھ تحديات النظام الوقفي من أجل ال
مة  ها. وتتج مسا ثماراتاملؤسوتنمي ؤسسات امل سات املالية اإلسالمية  اس

هية الوقفية خاصة عن طرق عقود  هية بالتمليك واإلجارة املن املشاركة املن
لمؤسسات الوقفية االستدانة أو بالتمليك واالستصناع املوازي. كما يمكن ل

افظة ع أصل الوقف  سارة وامل ر ا ج راض قرضا حسنا لصا الوقف  االق
ثمارات الوقف وأرباحھ  األعوام التاليةع أ . كذلك )٣١(ن یتم السداد من اس

ر ثمرة خارجيةكوجود بنوك إسالمية  يمكن تفس بانخفاض موارد  جهة مس
االت وكذلك الزدياد األعيان الوقفية  عض ا وعوائد املؤسسات الوقفية  

ها.  ها وصيان افظة عل اجة إ امل   وا

شاطات االقتصادية ملؤسسة كاإلسالمية إن وجود البنوك  جهة ممولة لل
ون لھ  ل املشارع الوقفية لكن  املقابل ست غرات تمو ساعد ع سد  الوقف س
جدوى االقتصادية. كذلك  ن االعتبار  دراسة ا ع ا  لفة معينة يجب أخذ ت
ل وقفي مؤقت من  سن كتمو جوء املؤسسة الوقفية إ استعمال القرض ا

سنة د ادة مخاطر السيولة خاصة أنھ مع تزايد القروض ا لفة سيؤدي إ ز ون ت

                                                            
االت شرعية"إٕ "تطبيقات وقف النقود: أسئلة و ،العيا الصادق فداد )٣١(    .١٨٥ص ،ش
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ذه الديون. إ جانب مخاطر السيولة تضاف  تزداد مواعيد أو إشعارات سداد 
سن من طرف  مخاطر االئتمان الناتجة عن املماطلة أو عدم سداد القرض ا

ن الذين يجدون  تاج اب املشارع الصغرى أو امل ري  عض أ  املقصد ا
هم املالية واألخالقية. اما رير سلوكهم وتنصلهم عن ال جة لت ل الوقفي    للتمو

ها يندرج ضمن السياسة املالية ملؤسسة  س لة املوارد املالية وتحديد  ي إن 
النقدي املؤقت بما يتما  الوقف. لذا نرى أنھ من املناسب تحديد سقوف الوقف

ل  لفة التمو ات السيولة وكذلك مستوى ت الة االئتمانية ومستو ارمع ا  ا
لة املث من شأنھ أن  عن طرق البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية. تحديد الهي

ثمارة مل زد من الفرص االس اطر و ون يقلل من امل ؤسسة الوقف وتباعا سي
ر إي    جابي ع العائد وع قيمة األوقاف.ناك تأث

سبة  ثمارة للمؤسسة الوقفية ع تحديد  لية واالس تقوم السياسة التمو
افظة ع رأس املال  الالعائد  دافها املتمثلة أساسا  امل ها من تحقيق أ تمك

ن  للموقوف املنفعة عظيم يقابلھ العائد عظيم ل .وتلبية احتياجات املستحق

هم الية ذه )٣٢(قحف منذر الدكتور  أو ؟ عل جام عن سائل وقد اإلش  ا

عظيم الواقف إرادة مع الربح عظيم مبدأ  أو العائد عظيم أن والحظ  املنفعة. و

 باإلحسان مقيد العائد عظيم أن ع الوقف غرض إ يرد أن يجب الربح

مكن ضمنيا. أم كان مشروطا  االجتماعية الفاعليةب يقصد ما ذا أن القول  و

ثمار مية لقياس املعيار   ال الوقفي لالس ة األوقاف أ ثمار  تحقيق  االس

داف   الوقفي. النظام أ

صول ع عائد مرتفع يرتكز ع عوامل مهمة يتوجب ع إدارة  إن ا
مها :  ا وأ تمامات املؤسسة الوقفية تحديد هم , شروط وا احتياجات املوقوف عل

, نوع اإلدارة والنظارة, الواقف لية املث ن, أدوات تجميع النقود , الصيغة التمو

                                                            
ل تنمية أموال األوقاف" ،منذر قحف (٣٢)   ."منذر قحف "تمو
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ر قيمة النقود, الدورات االقتصادية  غ ثمار,  ع مجاالت االس اطر وتنو تقليل امل
جدوى االقتصادية الالزمة.و   القيام بدراسات ا

وقد أشار الدكتور فؤاد عبدهللا العمر  دراسة حول "نموذج املؤسسة 
ثمار" م  تنامي  )٣٣(املعاصرة للوقف: اإلدارة واالس سا م العوامل ال  أن من أ

ثماري للوقف وأصولھالعوائد الوقفية  ن األداء االس و السماح ملؤسسات  وتحس
ومية بإدارة  كل أو جزء من أعيان الوقف وأصولھ متخصصة مستقلة شبھ ح

وت واألمانة العامة لألوقاف وذكر نموذج األمانة العامة لألوقاف  املالية  دولة ال
اتب  . كما أبرز ال هم املا  دولة اإلمارات وال أظهرت تناميا  مؤشرات أدا

ثمارة داخل مؤسسة الوقف لتحقيق أع ا ر العملية االس اجة إ تطو
اطر وذلك من خالل  ى امل جدوى االقتصاديةالعوائد وأد  إعداد دراسات ا

ن الو  و ثمارة ومع مؤسسات الوقف.ت راتيجية مع الشركات االس   شراكات االس

ر أن من  ش ذا اإلطار  ّم املؤسسات الوقفية الفاعلة نجد  األمانة  أ
ت و اصة , العامة لألوقاف  دولة ال البنك اإلسالمي  –صندوق وقف املوارد ا

مكنو  للتنمية يص األمانة العامة لألوقاف  دولة اإلمارات. و ّم عوامل نجاح ت  أ
  : املؤسسات الوقفية كما يذه 

عظيم العائد - ثمارة ترتكز ع  راتيجية اس  .اس
ثمارة. - فظة االس ع امل اطر وتنو  تقليل امل
ثمارة متخصصة.  - جماعية واالستعانة بجهات اس  النظارة ا
ةتوقيف أعيان  أو وجوب جيع - ثمار  رة.باشع األوقاف امل اس
ثمار الوقفي  أوراق مالية مثل األسهم.  -  االس
رك. - ثمار املش رية  االس   التعاون مع املؤسسات الوقفية واملؤسسات ا

                                                            
ثمار. مقدم إ ندوة  فؤاد عبدهللا العمر  دراسة حول نموذج املؤسسة املعاصرة للوقف:) ٣٣( اإلدارة واالس

راير  ٢٩-٢٨ -الوقف  توس: الواقع وبناء املستقبل  سية. م،٢٠١٢ف ة التو جمهور    ا
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صول ع عائد ال يل حاجيات املؤسسة الوقفية من ناحية  إن ا
هم  سيضعف املوارد املالية استمرارة األوقاف وصرف مستحقات املوقوف عل

ل اإلسالمي  لدى املؤسسة الوقفية املتوفرة ها إ االلتجاء إ التمو وسيؤدي 
سبة  لفة يمكن أن تفوق  ذه ال ل تنمية أوقافها و لفة إلتمام تمو ار ب ا
داف املؤسسة الوقفية. من ناحية أخرى  حال  العائد الوقفي فتؤثر سلبا ع أ
ل جز الغلة عن سداد ديون املؤسسة الوقفية فإن ذلك قد يؤثر سلبا ع أص

ر مثال ولو كان الوقف  ر مرغوب فيھ كن حيث التأج الوقف أو تحول العقار إ غ
ها   .)٣٤(أسهما النخفضت قيم

ار  كذلك يمكن القول أن ل ا جوء إ التمو فوائد ومساوئ اختيار ال
ي العام شرعات املتاحة والنظام املا والبن ون بحسب ال ذا االطار  .)٣٥(ي  

مية العال رز أ ن املؤسسة الوقفية واملؤسسة املالية اإلسالمية وكيف يمكن ت قة ب
يل تفعيل  ن  س ن املؤسست   املالية املؤسسات دور عزز الشراكة والتضامن ب

ر   تحقيق أق فاعلية اجتماعية. و األوقاف تثم
   

                                                            
   م.٢٠١٣ ،بحث ممول من كرس الشيخ راشد بن دايل ،"البنك الوقفي" ،فهد بن عبدالرحمان الي )٣٤(

   .فؤاد عبدهللا العمر مرجع سبق ذكره (٣٥)
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اتمة والتوصيات   ا

يص البحث ذانختم  م بت راح النتائج أ  أوال التوصيات. من جملة واق

جماعية املشاركة مفهوم النقود وقف يكرس مة الوقفي املال جمع  ا  للمسا

رية األعمال  م ومن واالقتصادية واالجتماعية ا  ال السيولة خصائصھ أ

ر دور  تلعب  ع النقدي قفالو  يرتكز الوقفية. األصول  وإدارة اختيار  كب

هم. واملوقوف الوقف ومؤسسة الواقف تضم مالية آلية  اآللية ذه ستخدم عل

ل النقود تجميع صيغ جميع ي اإلسالمي والتمو ار الذا يل  وا  حسن س

ثمار ع الوقفية األموال اس ثمار مجاالت وتنو م مما االس  عائد تحقيق  سا

ثماري  ة وضمان مرتفع اس ر الصدد ذا  وقاف.األ  استمرار  عظيم أن عت

 املعيار يمثل الذي االجتما واألثر املنفعة عظيم يقابلھ أن يجب العائد

مية لقياس ثمار وفاعلية أ    الوقفي. االس

 يكال تمثل النقدي الوقف مؤسسة أن القول  يمكن أخرى  ناحية من 

ر السياق ذا و الوسيطة املالية املؤسسة عيد حد إ شبھ مالياّ   أن عت

ر االستخدام ثمارات مدروس الغ سن والقرض واألسهم املشاركات  لالس  ا

ها ينجر خسائر حدوث إ يؤدي أن يمكن ها أو األوقاف قيمة  نقصان ع  تالش

فاظ وجب لذا مالية محنة  الوقف مؤسسة وإدخال  الوقف قيمة ع ا

سائر. من النقدي مية البحث نب السياق ذا  ا لة أ  مؤسسات موارد ي

ل صيغ واستخدام الوقف ثمار لألصل املناسبة اإلسالمي التمو  وكذلك ولالس

ساب لفة اح جوء ت   اإلسالمية. املصارف إ ال

ذه النتائج توصل البحث إ    : التوصيات التاليةثانيا وع ضوء 

 ر جيع ساعد ع توسيع مجال املشاركة  وتطو الوقف النقدي الذي 
 تجميع النقود الوقفية. 

   ار صيغ جديدة لتجميع النقود الوقفية ع وابت  تنو
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   ،ثمارات ع االس ثمار الوقفي ترتكز ع تنو راتيجية لالس إعداد اس
اطر, العائد الهدف وأفضل املمارسات ثمار  تحديد وتقليل امل إلدارة االس

 وقفي.ال

  عيد املؤسسة شبھ إ حد  يكال ماليّا  مؤسسة الوقف النقدي تمثل 
رة  املالية لذا وجب ل  اإلسالمية املصارفاالستفادة من خ  التمو

ثمار.  واالس

  ن املؤسسات الوقفية شاركية ب راتيجية و عزز عالقات اس شاء و إ
رية.   واملالية وا

 رازة إلدارة ا ر االح اطر وخاصة مخاطر السيولة واالئتمان أخذ التداب مل
سن.  للقرض ا

  سارة، من و معرض ل فاظ ع قيمة الوقف النقدي, الذي  ا
، املضاربة، مماطلة أو عدم سداد  م املا النقصان أو التال : الت

سن.  القرض ا

 عداد قاعدة بيانات ومؤشرات حول أداء املؤسسات الوقفيةإ  

  واملؤسسات للقيام بمبادرات فردية  مجال الوقف جيع الشركات
تلفة. النقدي تل   حاجات املجتمع امل
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 املراجع
رة، محاضرات  الوقف، جامعة الدول العربية معهد الدراسات العربية العالية  محمد أبو ز

  .٤٧م، ص ١٩٥٩
ر أساليب العمل وتحليل نتائج  د، نظام الوقف اإلسالمي تطو عض الدراسات أحمد أبوز

ديثة      ٦ص - ا
  . ١٤٢٠- ١٩٩٩طبعة أو  –رفيق يوس املصري " األوقاف فقها واقتصادا". دار املكت 

بة الزحي ه/  ١٤٢٣ –شق دم –طبع دار الفكر  ،١٤٩التعامالت املالية املعاصرة، ص  ،و
    م.٢٠٠٢
ثمار املعاصر للوقف  ،محمد الزحي   جامعة الشارقة -االس

ها"، ص محمد  الها، حكمها، مشكال ، "الصناديق الوقفية املعاصرة: تكييفها، أش ، ٨٢الزحي
 : شور    www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/52054.pdfبحث م

ربوة والتعليمية  يم نقاس نظام وقف النقود ودوره  تنمية املرافق ال  - محمد ليبا ومحمد إبرا
ن  ها وقائع وتطلعات مؤتمر عال عن : قوان  ٣ -  ١م،  ٢٠٠٩أكتوبر  ٢٢ – ٢٠األوقاف وإدار

قوق  - ه مركز اإلدارة  ١٤٣٠ذي القعدة  يم ل املعهد العال لوحدة  - كلية أحمد إبرا
يا جامعة اإلسالمية العاملية بمال   األمة اإلسالمية ا

شور   :محمد ع القري، صناديق الوقف وتكييفها الشر بحث م
:http://www.elgari.com/article81.htm  
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Abstract. The awaqf have known an evolution in concepts and 
types where the latest one is the cash waqf which is as important 
as the property waqf. The cash waqf has been permitted by 
Islamic Fiqh Academy in 2004. The most important 
caracteristics of cash waqf are the liquidity and the diversity of 
its fund collect instruments. This fund collect should be 
allocated to investment and direct awqaf. In this context, the 
aim of this paper is firstly to identify the financial framework of 
cash waqf and secondly to know the role of cash waqf in the 
waqf investment in order to achieve the development and the 
sustainability of awqaf and to realise their charitable, social, and 
economic roles. This research discusses the contribution of cash 
waqf in the development of waqf system through the 
interrogations related to the instruments of fund collect, the 
relationship between cash waqf and Islamic financing and its 
impact on the waqf investment. This paper explain the structure 
of cash ressources of waqf institutions, the importance of choice 
of the instruments and the areas of investment, and also the 
preservation of cash waqf value. We have reached some 
interesting results related to the importance of cash waqf 
through its central role in promoting the donator participation, 
the diversification of cash collect instruments and its investment 
in order to maximise return and the social and economic impact 
of awqaf. Consequently, some recommendations are necessary 
including the promotion and the development of cash waqf, take 
benefit of Islamic banking experience in financing and 
investment and its application in waqf field and the preparation 
of investment strategy based on return maximisation and risk 
minimisation. 
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