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 صملخ  

دقة وثحيث  ،في اإلسالم جارية   ر الوقف صدقة  عتب  ي   من قام بها لوابها يستمرُّ أجر هذه الصَّ

سنر عتب  كما ي   ،حتَّى بعد موت صاحبها البحث و، رع إليهاشَّ التي يندب ال ر   من أعمال الب   الق ْرض الح 

سنالغرض ة الوقف ، فتناول مشروعيَّ ة  علميَّ  دراسة  في جمع بينهما قد  نابين أيديالذي  ، لق ْرض الح 

ن سنم الوقف وبيان مفهو وقد تضمَّ ق تطرَّ  ثمَّ  ،البحث بحسب ما يقتضيها واصطالح   ة  لغ الق ْرض الح 

سنوقفها لغرض والتي ال يجوز جوز يإلى األموال التي  وع اء هذا النَّ بعد إنشلكنَّه وو ،الق ْرض الح 

أو  ةاليَّ مسات الالمؤسَّ بعض ض لها تتعرَّ  التيض إلى بعض المخاطر كقد يتعرَّ فإنَّه  ؛من الوقف

ا عن اقد فالبحث  ك؛لذل، ةات الخيريَّ الجمعيَّ  ها الوقف لغرض لض لمخاطر التي قد يتعرَّ تحدَّث أخير 

سن فت   لكي ،عالجهاعن و الق ْرض الح   تيجة  كنقبل حدوثها، و ة منهارعيَّ الشَّ ظات حفُّ لتَّ دابير واالتَّ  عر 

 قع.اض الوأر على عملي اا ونظري   وع من الوقفهذا النَّ  ة إنشاءلى إمكانيَّ انتهى البحث إفقد  ؛لذلك

سن: الفقه، الوقف، ةي  حالكلمات المفتا  ، المخاطر، العالج.الق ْرض الح 

 

                                                 
لمعاصرة" اتم إعداد هذا البحث مستال من أطروحة الدكتورة التي عنوانها "مأسسة القرض الحسن وتطبيقاتها  *#

 ألداء متطلب المناقشة.
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Abstract 

The waqf is an institution of ongoing charity in the Sharia. That is to 

say, a person continues to get rewards even after death for undertaking 

such a charity. This study examines the qard al-hasan (benevolent loan free 

of interest) as the purpose of a waqf. The qard al-hasan is a legitimate, even 

recommended method of providing finance in Islam. It appears possible to 

implement this method in the waqf system. However, for this to be 

implemented, the legitimacy of this type of waqf and the risks it may 

encounter need to be addressed theoretically. In this context, the qard al-

hasan institution is examined in the first part of this study in terms of 

concept and legitimacy in the Sharia. Afterwards, the kinds of goods that 

are appropriate to this type of waqf and its applicability are considered. 

Finally, the risks that this waqf may encounter once established and their 

possible solutions are discussed. 

Keywords: Fiqh, Waqf, Qard Al-Hasan, Risks, Solutions. 

 

 مةالمقد   

ا، ولذلك أحيان   عة  وغير متوقَّ  حاجاتهم كثيرة   اس؛ ألنَّ سبة للنَّ بالن    قديمة   ة  ماسَّ  حاجة  مويل التَّ  فإنَّ 

 ،واالستثمار ،كنوالسَّ  ،عامللطَّ سد ا لحاجاتهم تلك، كالحاجة مويل إلى التَّ في بعض األحيان يفتقرون 

لونمويل والمخاطر التي يواجهها المالتَّ كثرة تكلفة  والجهاد وما شابه ذلك، غير أنَّ  تجعل  مو  

 تمَّ فقد ة مويل، ومن أجل إزالة هذه اإلشكاليَّ اس في ضيق التَّ ا، وبذلك يقع النَّ الحصول عليه صعب  

ل  ،اإلسالميالفقهي  نامويل في تراثالبحث عن أنواع التَّ   الوقف قد يكون حال   لى أنَّ إالباحث وتوصَّ

 مويل خاصة للمسلمين.ة التَّ ليَّ شكاإا لعالج شرعي  

 مشكلة البحث

 الية:إلجابة عن األسئلة التَّ لراسة زت الد   تركَّ 

 ؟الق ْرض الح سنض ر  لوقف لغ  الشَّرعي لكم ح  هو الما  . 1

 ؟الق ْرض الح سنض ر  غ  للوقف من أجل  المناسبةأنواع األموال هي ما  . 2

سنض ر  ف لغ  الوقلها ض تعرَّ المخاطر التي قد يهي ما  . 3  ؟الق ْرض الح 

 ؟الق ْرض الح سنض ر  الوقف لغ  لها ض تعرَّ المخاطر التي قد ي رعيَّة لمعالجةرق الشَّ ما هي الطُّ  . 4
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 أهداف البحث

سنض ر  يستهدف البحث بيان أحكام الوقف لغ   حاجة  يقف ماله لسد    نْ لمن يريد أ   الق ْرض الح 

سنويل بمالمسلمين إلى التَّ  اس كما يهدف إلى تشجيع النَّ  ،ة  مستمرَّ  مة  منظَّ  ق  طر   برع الق ْرض الح 

 .وع من الوقفلنَّ هذا اأموالهم إلى دعم اغبين في وقف الرَّ 

 أهمية البحث

 الية:قاط التَّ ة البحث بالنُّ يَّ يمكن إجمال أهم   

 مويل.خصوص التَّ ب ل لمشكلة يعاني منها المسلمونحلوالمن  بيان حل    .1

سنتطبيق توعية المسلمين في  .2  .عن طريق الوقف الق ْرض الح 

 .وألفراد  ك ث ر   تكلفة   بأقل    المسلمين إلى التَّمويلقضاء حاجة  .3

 ابقةراسات الس  الد   

سنتجمع بين الوقف و سابقة   الباحث على دراسات   لم يعثر    اهناك بحوث   أنَّ  إالَّ  ،الق ْرض الح 

سنتتناول   ةعاونيَّ ات التَّ ة وتطبيقه في الجمعيَّ رعيَّ حكامه الشَّ من حيث منفعته وشروطه وأ الق ْرض الح 

في تطبيق  ة دون تفصيل  رعيَّ تناول الوقف من حيث أحكامه الشَّ ومنها ما ي ،ن الوقفع مستقال  

سن  ابحوث  هناك  كما أنَّ  ،فلي من خالل الوقفكاأمين التَّ تطبيق التَّ ث عن يتحدَّ  ، وماعليه الق ْرض الح 

سنيق تتناول تطب خرىأ   تجربة البنوك في  إلى كاة، إضافة  عن طريق صندوق الزَّ  الق ْرض الح 

سن  .الق ْرض الح 

ج على عر   ها لم ت  حيث إنَّ  ،لمن يقارن بينها واضح   الفارق بين دراستي وتلك البحوث إنَّ و

سنة الوقف لغرض مشروعيَّ   بة له والمخاطر التي قداألموال المناسكما لم تعالج  ،الق ْرض الح 

 ،البحث موضوعبينها وبين  المشتركةقاط النُّ إلى بعض  قطرُّ بل اكتفت بالتَّ  ،وعالجها ض إليهايتعرَّ 

سنربط بين ن تدون أ    الوقف.ب الق ْرض الح 

 كما يلي:هي ابقة السَّ راسات الد   وتلك 

مويل اإلسالمي محاضرات في االقتصاد والتَّ م(. 2015أبو العال، إبراهيم محمد صالح. ) .1
 جدة: جامعة الملك عبد العزيز.  ة.ا تطبيقيَّ قضاي

سنم(. نحو تفعيل دور 2011سليمان، منير. ) .2 ة مجلَّ  .ةفي المصارف اإلسالميَّ  الق ْرض الح 
 (. جامعة الزرقاء. األردن.2)ع 11. ةراسات اإلنسانيَّ رقاء للبحوث والد   الزَّ 

 شر والعلوم.للنَّ  حلب: شعاع صندوق القرض الحسن.م(. 2009قنطقجي، سامر مظهر. ) .3

سنة تمويل م(. إشكاليَّ 2012ونزالي، سامية. ) .عامر، بشير .4 ة مجلَّ كاة. بأموال الزَّ  الق ْرض الح 
 .الجزائر، جامعة سعد ة.شريَّ بنمية الاالقتصاد والتَّ 
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مشكلة ومويل في االقتصاد اإلسالمي للتَّ  كأسلوب   الق ْرض الح سنم(. 2002حسين، رحيم. ) .5

 (.6)ع ،انيةنة الثَّ السَّ  .- راطلص   ا – ةة العلوم اإلسالميَّ يَّ ة كل   مجلَّ من. قد عبر الزَّ نَّ ر قيمة التغيُّ 

. )رسالة الميوأحكامه في الفقه اإلس الق ْرض الح سنم(. 2010ين. )د نور الد   ة، محمَّ أردنيَّ  .6

 ة.جاح الوطنيَّ ماجستير غير منشورة(. جامعة النَّ 

 بعة اإلرشاد.. بغداد: مطةريعة اإلسالميَّ أحكام الوقف في الشَّ  م(.1977الكبيسي، محمد عبيد. ) .7

ة الحكمة. مجلَّ  ".وقفكافلي من خالل الأمين التَّ التَّ "بيلي، يوسف بن عبد هللا. )بدون تاريخ(. الشَّ  .8
 ياض.الر    ،(. جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية38)ع

 ة البحثخط  

  َّالق ْرض الح سنض ر  الوقف لغ   مفهومل: المبحث األو: 

  َّسن.ل: مفهوم الوقف والمطلب األو  الق ْرض الح 

  َّسناني: أركان الوقف والمطلب الث  .اموشروطه الق ْرض الح 

  َّسن.ض ر  ة الوقف لغ  الث: شرعيَّ المطلب الث  الق ْرض الح 

  َّسن:اني: أنواع المال الموقوف لغرض المبحث الث  الق ْرض الح 

  َّسن.ض ر  لي الموقوف لغ  ل: المال المثالمطلب األو  الق ْرض الح 

  َّسن.ض ر  يمي الموقوف لغ  اني: المال الق  المطلب الث  الق ْرض الح 

  َّسنض ر  ض لها الوقف لغ  يتعرَّ قد الث: المخاطر التي المبحث الث  :جهاوعال الق ْرض الح 

  َّل: مخاطر نفقات الوقف وعالجهاالمطلب األو. 

  َّسنالق  اني: مخاطر عدم سداد المطلب الث  .وعالجها ْرض الح 

  َّقدي وعالجهام النَّ ضخُّ الث: مخاطر التَّ المطلب الث. 

  َّابع: مخاطر هالك مال الوقف وعالجهاالمطلب الر. 

 الخاتمة. 

 المصادر والمراجع. 

سنض ر  لغ  الوقف ل: مفهوم المبحث األو    الق ْرض الح 

يالوقف  منهاو ،، منها الوقف الخيريوأنواع   لها أقسام   سة  الوقف مؤسَّ  الوقف منها و ،الذ ر  

إذا لم يقف ماله على أنَّ الواقف أي  ،قسيم من ناحية الموقوف عليهتَّ الوهذا ن، معيَّ وغير الن المعيَّ 

 همعلي ها، وإذا وقفا خيري  فهو يعتبر وقف   ةطربالمساجد والفقراء واأل على هبل وقف ؛هأحفاد وأه أوالد

الب ن كالطُّ نيعلى أشخاص غير معيَّ  ها، ومن جهة أخرى إذا وقفري  ا ذ  وقف  عند ذلك ى الوقف يسمَّ ف
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وما  وهند   أو زيد   نين كأوالدهعلى أشخاص معيَّ  هوقف إذاو ،ن  ا على غير معيَّ ى وقف  أو المساكين فيسمَّ 

 .(1)ا أم أكثر من فرد  أكان فرد   ، سواء  ن  شابه ذلك فهو وقف على معيَّ 

المقصود من  حيث إنَّ  ،ابالنسبة لغرض الواقف أيض   وإلى هذا الجانب يمكن تقسيم الوقف

مليك الذي اشترطه الواقف من ع بمال الوقف حسب حقيقة التَّ برُّ ع التَّ ، ويتنوَّ د  مؤبَّ  ع  الوقف تبرُّ 

سنالعارية إلى الهبة و وهو على صورة تمليك منفعة  ع  بعقد تبرُّ  تمَّ قد مليك إذا كان التَّ ف، الق ْرض الح 

، (2)فهو عارية   ا مع بقاء عينهما بال عوض  ت  إباحة منفعتهما مؤقَّ  ته أوف أو منفعة غلَّ المال الموقو

، وإذا (3)مثلها فهو هبة   دون رد   و ا بال عوض  ة ومنفعتها مع  وإذا كان على صورة تمليك عين الغلَّ 

 ا بشرط رد   ة الموقوف ومنفعتها مع  أو غلَّ  امع   كان على صورة تمليك عين المال الموقوف ومنفعته

مليك تظهر م على غرضه من حيث التَّ س   الوقف إذا ق   ظ أنَّ الح  ، ومن هنا ي  (4)سن  ح   مثله فهو قرض  

الق ْرض والوقف لغرض  ،ض الهبةر  والوقف لغ   ،ض العاريةر  الوقف لغ   :له وهي ثالثة أقسام  

سن  .الح 

راسات في  غير أنَّ  ، ومع ذلك األخرى األقسامب قارنة  مقليلة   الق ْرض الح سنض ر  الوقف لغ  الد  

اس النَّ إنَّ حيث  ،المغرببالد ي والرَّ مدينة في التي حصلت فر المعلومات عن بعض أمثلته اتتو

 حيث ،زرعهاي اعير واألرز لمن ال يوجد عنده بذور  ب ذورهم من القمح والشَّ قد وقفوا ي في الرَّ 

 مثل ما اقترضه إلى ع يردُّ بعد حصاد الزرَّ يقترض المزارع من هذه البذور الموقوفة ليزرعها، و
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مكان: دار . بدون طبعة. بدون لعناية شرح الهدايةاهـ(. 786تمحمود. )ينظر: البابرتي، محمد بن محمد بن  (2)

التاج واإلكليل ه(. 897؛ المواق، أبو عبد هللا محمد بن يوسف. )ت 4-3، ص9الفكر. بدون تاريخ الطبع. ج
. حاشية البجيرمي؛ البجيرمي. 296، ص7م. ج1994. بدون مكان الطبع: دار الكتب العلمية. لمختصر خليل

 .163، ص5. جمغنيال؛ ابن قدامة. 154، ص3ج

ْلب ي   هـ(. 743ينظر: الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي. )ت (3) . بدون تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الش  

؛ ابن مفلح، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد. 91، ص5هـ. ج1313طبعة. القاهرة: المطبعة الكبرى األميرية. 

 .190، ص5م. ج1997: دار الكتب العلمية. . بيروتالمبدع في شرح المقنعهـ(. 884)ت

.  بيروت: دار 2. ط. رد المحتار على الدر المختارهـ(.  1252)ت ينظر: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر. (4)

حاشية الدسوقي على الشرح هـ(.  1230؛ الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة. )ت161، ص5م. ج1992الفكر. 
 م(.1994) ؛ الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب.359، ص4م. ج1996لمية. . بيروت: دار الكتب العالكبير

 .29، ص3. بدون مكان الطبع: دار الكتب العلمية. جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج
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ق ف  النَّ (1)الوقف يتناول سو .(2)حسنة   اض منها قروض  ن ي قر  اس نقودهم في المغرب على أ  ، وكذلك و 

سنض ر  الوقف لغ  فهوم البحث مهذا  من بيان مفهوم  ا ال بدَّ ته شرع  ، ولكي تتضح ماهيَّ الق ْرض الح 

سنالوقف و وسيتم ذلك ، ةرعيَّ شَّ حقيقته الإلى توضيح  ا، إضافة  منهما وشروطهمع أركا الق ْرض الح 

 .الثَّالثة اآلتية مطالبال من خالل

سنل: مفهوم الوقف والمطلب األو    الق ْرض الح 

سنالوقف و ا مي تعاريفهراسات فت الد   ة القديمة، ولذلك تمَّ من المسائل الفقهيَّ  الق ْرض الح 

ام البحث ى يظهر انسجحتَّ  ؛غني هذا عن توضيح مفاهيمهما إجماال  ا، ولكن ال يما وأحكامهموصوره

 والمعلومات واآلراء فيه.

 : مفهوم الوقفًل أو  

، (3)ابة"نا منها ما جاء في قوله: "وقفت الدَّ ، وما يهمُّ ة معان  غة بعدَّ تب اللُّ ورد الوقف في ك  

 .ذا المعنى اللُّغويبهق له تعلُّ  االصطالحي المعنى "المنع من الحركة"؛ ألنَّ  معنىب

عريفات حول تدور هذه التَّ و ،اأيض   وتعريفات   ة معان  عدَّ  ي فهو كذلك لهاالصطالح ا معناهأمَّ 

الملسو هيلع هللا ىلص ه فيه، أنَّ ملسو هيلع هللا ىلص بي وي عن النَّ ما ر  ل  وذلك  ؛ق بمنفعتهصدُّ حبس األصل والتَّ معنى  استأمره عمر  ـمَّ

ئْت  »له: ملسو هيلع هللا ىلص رضي هللا عنه في أرض  بخيبر قال  ا إ ْن ش  دَّْقت  ب ه  ت ص  ا، و  ب ْست  أ ْصل ه   .(4)« ح 

فق عليها حبس العين قاط المتَّ النُّ وقاط وتختلف في بعضها، عاريف في بعض النُّ فق هذه التَّ وتتَّ 

قاط المختلف فيها انقطاع ملك بينما النُّ  ،ق بالمنفعة وبقاء عين الموقوف وكون الجهة قربةصدُّ والتَّ 

وف عليهم أو إلى وانتقال ملك الوقف من الواقف إلى الموق   ،انقطاعه الواقف على الموقوف وعدم

 .(5)وجلَّ  هللا عزَّ 

                                                 
 ،5. بيروت: دار الكتب العلمية. جالبحر الرائق شرح كنز الدقائق م(.1997) ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم. (1)
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. بدون طبعة. بدون مكان الطبع: بدون دار النشر. الوقف في الفكر اإلسالمي م(.1996)محمد ابن عبد العزيز.  (2)
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الخليل، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد. )بدون تاريخ الطبع(. كتاب العين. تح.  مهدي المخزومي وإبراهيم  (3)

 .223، ص5ع: دار ومكتبة الهالل. جذره "وقف". جالسامرائي. بدون طبعة. بدون مكان الطب

. تح. محمد زهير بن ناصر الناصر. 1. طصحيح البخاري هـ(.1422البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد هللا. ) (4)

، ص 3. ج2737بدون مكان الطبع: دار طوق النجاة. كتاب الشروط. باب الشروط في الوقف. حديث رقم 

198. 

م(. الفتاوى الهندية. تح. عبد اللطيف حسن عبد الرحمن. 2000هاء برئاسة نظام الدين البلخي. )اللجنة من الفق (5)

ابن رفعة، أبو العباس ؛ 78، ص7. جشرح مختصر خليل؛ الخرشي. 357، ص2بيروت: دار الكتب العلمية. ج

ي محمد سرور باسلوم. . تح. مجدكفاية النبية شرح التنبيه في فقه اإلمام الشافعي  م(.2009) أحمد بن محمد.

اإلنصاف في  م(.1997) المرداوي، أبو الحسن علي بن سليمان.؛ 3، ص12بيروت: دار الكتب العلمية. ج
. تح. أبي محمد حسن محمد. بيروت: دار الكتب معرفة للراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل

ى، زين الدين التنوخي. )بدو؛ 3، ص7ج العلمية. . تح. عبد الممتع في شرح المقنعن تاريخ الطبع(. ابن المنج 

 .115، ص4الملك بن عبد هللا. بدون طبعة. مكة المكرمة: بدون دار النشر. ج
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تحبيس  :الوقف بأنهبوي في الوقف وتعريفات الفقهاء له، يمكن تعريف وفي ضوء الحديث النَّ 

عن وي ر  إلى معنى الوقف الذي أبيد ، وذلك بإضافة قيد التَّ ادً ق بمنفعته مؤب  صد  عين المال على الت  

ز ، ولكي يتميَّ (2)مرىأو ع   (1)ا هو عارية  ت  ق بمنفعته مؤقَّ صدُّ تحبيس األصل والتَّ  ؛ ألنَّ ملسو هيلع هللا ىلصبي النَّ 

 أبيد.عريف بالتَّ ينبغي تقييد التَّ ، أبيدمرى بصفة التَّ الوقف عن غيره من العارية والع  

 :ل عموم قولهرهن، ويشمورث وال ت  وهب وال ت  باع وال ت   ت  أالَّ  ،"تحبيس العين" :راد بقولهوي  

كصرف  ،هاسترداداته ومنفعته دون ها تمليك عين غلَّ قات، منصدُّ أنواع التَّ  صدق بمنفعته" كلَّ "التَّ 

تمليك عينه  أو ،أو تمليك منفعة الموقوف دون عينه كسكنى الفقير فيه ،إيرادات الوقف على الفقراء

دَّ مثل ه كومنفعته على أ   سنن ي ر   .الق ْرض الح 

 االصطالحيعناه مو - الذي هو المنع من الحركة - ت المقارنة بين معنى الوقف اللغويذا تمَّ وإ

من  ه االصطالحي مأخوذ  معنا ن أنَّ تبيَّ  - اد  ق بمنفعته مؤبَّ صدُّ التَّ  نتحبيس عين المال ع الذي هو -

ب  ه بمنع األشياء فات ش  صرُّ تحبيس عين المال أي منعها من التَّ  حيث إنَّ  ،ا عليهغوي قياس  معناه اللُّ 

بينما  ،كان إلى آخرمالدابة تنتقل بالمشي من  نَّ ألابة من المشي، ذلك كة من الحركة كمنع الدَّ المتحر   

ا ف وقف  صرُّ ن التَّ ي حبس عين المال مم   فات، ولذلك س  صرُّ خرى بالتَّ أة إلى لك المال ينتقل من ذمَّ م  

 غوي.على معناه اللُّ  بناء  

ملسو هيلع هللا ىلص ة رسوله من كتاب هللا تعالى وسنَّ  - ةرعيَّ صوص الشَّ طلق في النُّ الوقف ي   كر أنَّ ذ   لويجدر با

االنتظار على معنى و ،(4)وامخالف الدَّ معنى و ،(3)خرى، وهي معنى خالف الجلوسأ   على معان   -

من مناسك الحج    سك  جبل عرفة كن  
(5). 

                                                 
 (.296، ص7. جالتاج واإلكليلعرف المواق العارية بأنها "تمليك منفعة مؤقتة بال عوض" )المواق.  (1)

 (.21، ص8. جالتاج واإلكليلالمعطى بغير عوض" )المواق. عرف ابن عرفة العمرى بأنها "تمليك منفعة حياة  (2)

ينظر: البخاري. صحيح البخاري. كتاب األذان. باب من دخل ليؤم الناس، فجاء اإلمام األول، فتأخر األول أو  (3)

 .137، ص 1. ج684لم يتأخر، جازت صالته. حديث رقم 

سنن أبي بن شداد بن عمرو )بدون تارخي الطبع(. ينظر: أبو داود، سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير  (4)
. بدون طبع. تح. محمد محيي الدين عبد الحميد. بيروت: المكتبة العصرية. كتاب الصالة. باب ما يقول داود

 .230، ص1. ج871الرجل في ركوعه وسجوده. حديث رقم 

. تح. محمد 2. طسنن الترمذي. م(1975ينظر: الترمذي، محمد بن عيسى بن س ْورة بن موسى بن الضحاك. ) (5)

فؤاد عبد الباقي. مصر: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. كتاب الحج. باب ما جاء فيمن أدرك اإلمام بجمع 

 .230، ص 2. ج891فقد أدرك الحج. حديث رقم 
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سنا: مفهوم ثاني    الق ْرض الح 

 أطلقوه الفقهاء أنَّ  إالَّ  ،(1)معنى القطع والمجازاة عن جهةمنها  دة لغة  عد   مت معاني ض"رْ فيد "ق  ي  

 .(2)البسيطة في تعريفاتهم اتمع بعض الفروق ،مثله دَّ ر  ا على تمليك المال بشرط أن ي  اصطالح  

الذي  - ومعناه االصطالحي - الذي هو القطع -لغة   ضرْ ضح من المقارنة بين معنى الق  واتَّ 

غوي "القطع"؛ أن المعنى االصطالحي أ ستعير من المعنى اللُّ  - مثله دَّ رُّ ن ي  المال على أ  هو تمليك 

سن فة الح  ، أما ص  (3)اض  رْ ي ق  م   خص، ولذلك س  من مجموع مال الشَّ  مقطوع   ض جزء  رْ الق   ألنَّ 

ي جاء في الذ سن"ض ح  رْ لفظ "ق  من  استعارة   ،ئبوي السي   ض الر   رْ فأضيفت إليه لتمييزه عن الق  

ة  بعض اآليات ف ه  ل ه  أ ْضع اف ا ك ث ير  اع  س ن ا ف ي ض  ا ح  ض  َّللاَّ  ق ْرض  ي ي ْقر  ْن ذ ا الَّذ  ، ومنها قوله تعالى: ﴿ م 

ع ون  ﴾ ]البقرة:  إ ل ْيه  ت ْرج  ي ْبس ط  و  َّللاَّ  ي ْقب ض  و   [.245و 

، ريف على عدة معانحديث الشَّ والة من القرآن الكريم رعيَّ صوص الشَّ وورد القرض في النُّ 

 ،(6)ا من المالعطى دين  وما ي   ،(5)والقطع ،(4)والمجازاة من جهة ،وهي اإلنفاق في سبيل هللا تعالى

 . (7)اعة  هلل تعالىوالطَّ 

سنض ر  مفهوم الوقف لغ   ا سبق أنَّ ويظهر ممَّ  وقف من ال ب  مركَّ  اصطالح   الق ْرض الح 

سنو  أكان ، سواء  مثله دَّ ر  ي   نْ ق بمنفعته على أ  صدُّ بيس عين المال والتَّ تح :يعنيوهو ، الق ْرض الح 

 ته.أو بمنفعة غلَّ  ،بمنفعة عينه الموقوفة قصدُّ التَّ 

                                                 
يروت: المكتبة . ب5.  تح. يوسف محمد. ط. مختار الصحاحم(. 1999)الرازي، أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر.  (1)

لسان  هـ(.1414)ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي. ؛  251العصرية والدار النموذجية. جذه "قرض". ص
 .217، ص7. جذره "قرض". ج. بيروت: دار صادر3. ط. العرب

؛ الخطيب الشربيني. 359، ص4جحاشية الدسوقي. . الدسوقي؛ 161، ص5. جرد المحتارينظر: ابن عابدين.  (2)

 .29، ص3. جالمحتاج مغني

 .29، ص3. جمغني المحتاجينظر: الخطيب الشربيني.  (3)

. تح. أحمد البردوني الجامع ألحكام القرآن م(.1964) ينظر: القرطبي، أبوعبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر. (4)

 .35، ص10وج 58، ص19وج 237، ص3. القاهرة: دار الكتب المصرية. ج2وإبراهيم أطفيش. ط. 

. تح. عادل بن يوسف العزازي وأحمد مسند ابن أبي شيبة (.م1997) ينظر: ابن أبي شيبة، عبد هللا بن محمد. (5)

 .247، ص2بن فريد المزيدي. الرياض: دار الوطن.ج

. تح. محفوظ الرحمن. المدينة المنورة: مكتبة البحر الزخار م(.2008) البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو.ينظر:  (6)

 .63، ص5الحكم. جالعلوم و

. 2، ط. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج هـ(.1392) ينظر: النووي، أبو زكريا محي الدين بن شرف. (7)

 .38، ص6ج بيروت: دار إحياء التراث العربي.
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سناني: أركان الوقف والمطلب الث    اموشروطه الق ْرض الح 

سنالوقف و إنَّ  عقود عليه؛ يغة والعاقد والممن الص    ان، ولهما أركان  فان قوليَّ تصرُّ  الق ْرض الح 

ى في سمَّ كما ي   ،ا عليها وموقوف  ى العاقد في الوقف واقف  ، ويسمَّ (1)إال بها معنى العقد فيهما ال يتمُّ  ألنَّ 

ض  رْ الق   ْقر  ض أو رْ ض محلَّ الق  رْ وفي الق   ،اى المعقود عليه في الوقف موقوف  سمَّ ا، وي  ض  ا ومقتر  ض م 

ضم  ـال قر 
 زوم.فاذ واللُّ حة والنَّ نعقاد والص   شروط االك ،شروط    منها، ولكل   (2)

 الوقف أركانشروط : ًل أو  

ن أ  غية في هذه الص   شترط ي  و ،(3)جزم بإرادة الواقفال فيدة  ت  صيغب يكونن لوقف أ  في اشترط ي  

 زة  نجَّ ن تكون م  ، وأ  (5)ريعةينافي الشَّ  ن تخلو من شرط  ، وأ  (4)ا أو داللة  أبيد لفظ  تحتوي على قيد التَّ 

أو فعل   على وقت   ن تعليق  دو
جوع ط الخيار في الرُّ من شر خالية   :أي مة  لز  ، باإلضافة إلى كونها م  (6)

 .(7)عنه

 ن، وأ  (9)ا للمال الموقوف في أثناء الوقف، ومالك  (8)عبرُّ  للتَّ ن يكون أهال  أ   :ومن شروط الواقف

 .(10)ن وقف بعد ارتدادهإلى اإلسالم إ    يعود

                                                 
. ط. اهب الجليل في شرح مختصر خليلم(. مو1992ينظر: الحطاب الرعيني، أبو عبد هللا محمد بن محمد. ) (1)

؛ البهوتبي، 323، ص2. جمغني المحتاج؛ الخطيب الشربيني. 288، ص4مكان الطبع: دار الفكر. ج . بدون3

 .5، ص2. بدون مكان الطبع: عالم الكتب. جشرح منتهى اإلراداتم(. 1993منصور بن يونس. )

 د.الرافعي، أبو القاسم عبد الكريم بن محم؛ 78، ص7وج 232، ص5. جشرح مختصر خليلينظر: الخرشي.  (2)

 .430، ص4ج . تح. علي محمد  وعادل أحمد. بيروت: دار الكتب العلمية.العزيز شرح الوجيز م(.1997)

 .44.  عمان: دار عمار. ص2، ط. أحكام األوقاف )بدون تاريخ الطبع(. الزرقا، مصطفى أحمد.ينظر:  (3)

. بيروت: دار الكتب العلمية. القديرشرح فتح م(. 2003ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد. )ينظر:  (4)

 .48. صأحكام األوقاف؛ الزرقا. 188، ص6ج

. بدون مكان 2. ط. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع م(.1986) الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد.ينظر:  (5)

. حاشية الخرشي .(1997) الخرشي، أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا.؛ 220، ص6الطبع: دار الكتب العلمية. ج

الرحيباني، مصطفى بن ؛  38، ص12. جكفاية النبية؛ ابن الرفعة.  369، ص7ج بيروت: دار الكتب العلمية.

.  بدون طبعة. دمشق: منشورات المكتب مطالب أولى النهي في شرح غاية المنتهى )بدون تاريخ(. سعد.

 .294، ص4اإلسالمي. ج

؛ ابن قدامة. 266، ص6. جالعزيز شرح الوجيز؛ الرافعي. 186، ص6. جشرح فتح القديرينظر: ابن الهمام.  (6)

 .216، ص8. جالمغني

. تح. الذخيرة م(.1994) القرافي، أبو العباس أحمد بن إدريس.؛ 157ص 5. جبدائع الصنائعينظر: الكاساني.  (7)

 .266، ص6ج .العزيز شرح الوجيز؛ الرافعي. 326، ص6ج سعيد أعراب. بيروت: دار الغرب اإلسالمي.

العزيز شرح ؛ الرافعي. 301، ص6. جالذخيرة؛ القرافي. 186، ص6. جشرح فتح القديرينظر: ابن الهمام.  (8)
 .250، ص6. جالوجيز

؛ 629، ص7. جمواهب الجليل؛ الحطاب الرعيني. 359، ص2. جالفتاوى الهنديةينظر: نظام الدين البلخي.  (9)

 .المستوعبابن س ن ين ة، نصير الدين محمد بن عبد هللا. ؛ 486ص، 6. جمغني المحتاجالخطيب الشربيني. 

 .133، ص2. مكة المكرمة: مكتبة األسدي. ج2تح. عبد الملك بن عبد هللا. ط.  م(.2003)

 .603، ص6. جرد المحتارينظر: ابن عابدين.  (10)
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 نإلى أ   ، إضافة  (2)ال تنقطع ة  ه  وج   ،(1)بة  رْ ة ق  ه  ن تكون ج  أ   :ف عليهم فهيا شروط الموقوأمَّ  

 ة  رب  ق   ، وجهة  (4)معلومة   ن تكون جهة  ، وأ  (3)كزيد   نة  معيَّ  ن كانت جهة  إ   كاملة   ة وجوب  بأهليَّ  واعتمتَّ ي

يم   الذ   على ن وقف ي إ  م   دين الذ   في في اإلسالم و
(5). 

الغير به  ق حق   ا عن تعلُّ ا خالي  ا معلوم  م   متقو   ن يكون ماال  أ   :وف فيل شروط الموق  وتتمثَّ 

ةمَّ ا في الذ    موصوف  ماال   أ ن ال يكونا، وعين  ن يكون أ  و ،هنكالرَّ 
 بعد صال  متَّ  ن تبقى عينه بقاء  ، وأ  (6)

 .(7)االنتفاع به

سنثانيا: شروط أركان   الق ْرض الح 

إلى  ، إضافة  (9)في نفس المجلس (8)القبولمع اإليجاب  افقتون يأ   :سنض الح  رْ شترط للق  ي  

 ريعة.نافي الشَّ ي   ن شرط  و   عخلالو ،نجيزوالتَّ  ،نيْ الشروط المذكورة في صيغة الوقف من جزم اإلرادت  

                                                 
ى. 312، ص6. جالذخيرة؛  القرافي. 186، ص6. جشرح فتح القديرينظر: ابن الهمام.  (1) . الممتع؛  ابن المنج 

 .119، ص4ج

 ؛  ابن قدامة.13، ص12. جكفاية النبية؛  ابن رفعة.  361، ص2. جالفتاوى الهنديةينظر نظام الدين البلخي.  (2)
 .217، ص8. جالمغني

 .123، ص4. جالممتع ؛ ابن المنجى. 255-254، ص6. جالعزيز شرح الوجيزينظر: الرافعي.  (3)

. تح. علي الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي م(.1994) ي، أبو الحسن علي بن محمد.الماوردينظر:  (4)

 .123، ص4. جالممتع ؛  ابن المنجى.519، ص7محمد وعادل أحمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ج

 .316، ص5. جالبحر الرائقابن نجيم.  (5)

؛ القرافي. 315وص 313، ص5. جالبحر الرائقبن نجيم. ؛ ا187، ص6. جشرح فتح القديرينظر: ابن الهمام.  (6)

-517، ص7. جالحاوي الكبير؛ الماوردي. 362، ص7. جحاشية الخرشي؛ الخرشي. 315، ص6. جالذخيرة

 .133، ص2؛ ابن سنينة. المستوعب. ج253، ص6. جالعزيز شرح الوجيز؛ الرافعي. 518

العزيز ؛ الرافعي. 366، ص7. جحاشية الخرشيلخرشي. ؛ ا188، ص6جشرح فتح القدير. ينظر: ابن الهمام.  (7)
 .118، ص4. جالممتع؛ ابن المنجى. 254، ص6. جشرح الوجيز

روضة م(. 1991)النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف. ؛ 136، ص5. جبدائع الصنائعينظر: الكاساني.  (8)
 الحجاوي، موسى بن أحمد. ؛342، ص3. بيروت: المكتب اإلسالمي. ج3. تح. زهير الشاويش، ط. الطالبين

. تح. عبد اللطيف محمد. بدون طبعة. بيروت: دار اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل )بدون تاريخ الطبع(.

 ؛ وهذا تخريجا على آرائهم في شروط صيغة البيع.56، ص2المعرفة. ج

روضة ؛ النووي. 6ص ،5. جشرح مختصر خليل؛ الخرشي. 232، ص2. جبدائع الصنائعينظر: الكاساني.  (9)
؛ وهذا 5، ص4. جالمبدع؛ ابن مفلح. 332-323، ص2. جمغني المحتاج؛ الشربيني. 342، ص3. جالطالبين

تخريجا على آرائهم في شروط صيغة البيع وتخريجا على بيان الكاساني وابن مفلح في شروط صيغة العقد 

 .426، ص1. ج. جدة: دار البشير3. ط. مالمدخل الفقهي العا م(.2004)الزرقا، مصطفى أحمد. بشكل عام؛ 
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 2021( 12)35بحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألـــــــــــــــــــــــــــــــ

بينما يكفي  (1)ع كالواقفبرُّ ض من أهل التَّ قر  م  ـن يكون الأ   :ضقتر  م  ـض والقر  م  ـومن شروط ال

 .(3)ضا عندهماعلى شرط الر    ، عالوة  (2)فصرُّ  للتَّ ض أهال  قتر  م  ـن يكون الأ  

سنا شروط محل أمَّ   عن شرطي ، فضال  (4)اا مقبوض  ا مثلي  ن يكون مملوك  أ   :فهي الق ْرض الح 

 .(5)المذكورين في الموقوف أعاله يَّةم والمعلومقوُّ التَّ 

 ة  خاصَّ  شروط   ؛فوبقاء المال الموقو ؛ةرب  ة الق  ه  وج   ؛أبيدروط التَّ ش   ضح أنَّ ا سبق يتَّ وممَّ 

سنب خاص   ا شرط   مثلي  ماال  شرط كون المحل    أنَّ و ،بالوقف زان يتميَّ  لشُّروطوبهذه ا ،الق ْرض الح 

سن شتملن يعن غيرهما، ولذلك يجب أ   ف الموقووأ ن يشتمل  ى شروط الوقف،عل الق ْرض الح 

سنعلى شرط   ا.ته شرع   تختل مشروعيَّ الوقف، وإالَّ  وع منحتى يصح هذا النَّ  الق ْرض الح 

روط لشُّ ا والوقف بعضهما مع بعض في الق ْرض الح سنض ر  غ  يعالج تطابق سالي المطلب التَّ و

 األربعة المذكورة.

سنض ر  ة الوقف لغ  الث: شرعي  الث   المطلب  الق ْرض الح 

الق ْرض لى إالجهة التي تحتاج بجهة الوقف، وال تنقطع  ق  متعل    أبيد هو شرط  شرط التَّ  إنَّ 

سن لمشترك بين االجانب  دقات على وجه الهبة؛ ألنَّ كما ال تنقطع الجهة التي تحتاج إلى الصَّ  الح 

بدليل  وحاجة بعضهم إلى مال بعض، وذلك ،زقفي الر    اس بعضهم على بعض  الجهتين تفاضل النَّ 

ل ى ب عْ  ك ْم ع  ل  ب ْعض  َّللاَّ  ف ضَّ ﴾]النحل: قوله تعالى  ﴿و  ْزق   [.71ض  ف ي الر  

الق ْرض رضه ببه تخصيص الواقف غ   ، وال يخلُّ ة  رب  ة ق  ه  وكذلك شرط كون الموقوف عليه ج  

سن سن ذلك ألنَّ  ؛الح  ملسو هيلع هللا ىلص ، منها ما روي عن رسول هللا ة  رع بأدلَّ ثبت ندبه في الشَّ  عمل   الق ْرض الح 

ْسل م  ك ْرب ة ، ف رَّ »... ج  ع ْن م  ْن ف رَّ م  ه  و  ا س ت ر  ْسل م  ْن س ت ر  م  م  ، و  ة  ب ات  ي ْوم  الق ي ام  ْن ك ر  ج  َّللاَّ  ع ْنه  ك ْرب ة  م 

ة   نَّة  رْ الق   اللة منه أنَّ ، فوجه الدَّ (6)«َّللاَّ  ي ْوم  الق ي ام  ة تجاه يشعر بالمنَّ  المال إذا اقترضاإلنسان ، وض م 

                                                 
 .430، ص4. جالعزيز؛ الرافعي. 394، ص7. جبدائع الصنائعينظر: الكاساني.  (1)

. المغنيابن قدامة.  ؛9، ص5. جمختصر خليل شرح؛  الخرشي. 219، ص5. جتبيين الحقائقينظر: الزيلعي.  (2)

 .347، ص6ج

، 24. بدون طبعة. بيروت:  دار المعرفة. جالمبسوطيخ الطبع(. ينظر: السرخسي، محمد بن أحمد. )بدون تار (3)

؛ الننوي. 9وص 7ج، ص5. شرح مختصر خليل؛ الخرشي. 176، ص5. جبدائع الصنائع؛ الكاساني. 98ص

كشاف القناع عن متن  )بدون تاريخ الطبع(. البهوتي، منصور بن يونس.؛ 344، ص3. جروضة الطالبين
 .149، ص3ج ان الطبع: دار الكتب العلمية.. بدون طبعة. بدون مكاإلقناع

، 7وج 146، ص5؛  الكاساني. بدائع الصنائع. ج202، ص2. جالفتاوى الهنديةينظر: نظام الدين البلخي.  (4)

؛ ابن قدامة. 354، ص5. جالحاوي الكبير؛ الماوردي. 11، ص3. جحاشية الدسوقي؛ الدسوقي. 396-395ص

 .431، ص6. جالمغني

الحاوي ؛ الماوردي. 10، ص3. جحاشية الدسوقي؛ الدسوقي. 140، ص5. جبدائع الصنائعساني. ينظر: الكا (5)
 .357ج، ص5. الكبير

. 2442والغصب. باب ال يظلم المسلم المسلم وال يسلمه. حديث رقم  المظالم كتابصحيح البخاري. ، البخاري (6)

 .128، ص3ج
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إال اإلنسان ، ولذلك ال يقترض مالي    ء  بعبت شغ ل الدين ته الفارغة من ذمَّ أن إلى  ، إضافة  ضقر  م  ـال

ى حت   قترض، فيربة  المقترض في ك   ذلك على أنَّ  ربته، ويدلُّ الضطراره إلى قضاء حاجته وإزالة ك  

سنب ك ربته ج عنيفر     .الق ْرض الح 

سن وبعدما ثبت أنَّ  عموم لفظ  ض يدخل فيقر  م  ـال ثبت أنَّ  ،ربة  عن ك   تفريج  هو  الق ْرض الح 

ض ألجر تفريج هللا إحدى ك   أنَّ  ثبتكما  ،ن""م   األجر من  ة عنه، فإنَّ رباته األخرويَّ عمله متعر  

ب العبد إلى تقرُّ  اتعالمهو من من هللا  الحصول على أجر   إليها؛ ألنَّ  المندوب أمارات األعمال

ب ون  عد عن هللا تعالى، بدتوليس المب ب يكافأ بأجر  المتقر    ربه؛ ألنَّ  ق رَّ ليل قوله تعالى: ﴿أ ول ئ ك  اْلم 

﴾ ]الواقعة: 11) يم  نَّات  النَّع  ثابون لى سي  االمقربين إلى هللا تع منه أنَّ  اللةالدَّ  [، فوجه12، 11( ف ي ج 

مويل لقضاء حاجته يجوز المقترض المحتاج إلى التَّ  إنَّ  :قالن ي  أ   ليس خطأ  ف ؛، ومن هنا(1)بجنات  

 .ربة  ق  ة ه  اعتباره ج  

ه يتحقق في غرض ظر في شرط بقاء الموقوف بعد االنتفاع به يظهر أنَّ إمعان النَّ  وإذا تمَّ 

سن سنال ينافيه  :أي ،الق ْرض الح   حيث إذا كانت عين الموقوف ماال   ،بل ينطبق عليه الق ْرض الح 

ها ليست نَّ ها؛ ألعدم انتفائة من حيث انتفائها أو ته، وال حرج في الغلَّ ض من غلَّ قر  ا كالعقار ي  يمي  ق  

الق ْرض على وجه االستهالك، وفي المقابل إذا كان الموقوف لغرض  رفمن الصَّ  ممنوعة   موقوفة  

سن  عارض تعارض  مع شرط بقاء الموقوف، ولكن هذا التَّ ه يتعارض ا فقد يبدو أنَّ  مثلي   منقوال  ماال   الح 

مقام عينه عندما  مثله يقوم بل ،وال يزول باإلقراضينتفي الموقوف ال  ا؛ ألنَّ وليس حقيقي   ظاهر  

 .(2)ردُّ المقترض مثله وقت سدادهي  

سنمن خالل التوافق بين شروط الوقف وشروط و ة الوقف شرعيَّ  لنا نبيَّ يت ،الق ْرض الح 

 .(3)هالحديث أعال بدليل نص    شرعيته ابتا على الوقف الثَّ قياس   الق ْرض الح سنض ر  غ  ل

سناني: أنواع المال الموقوف لغرض الث   المبحث  الق ْرض الح 

ا في رط إمَّ ر هذا الشَّ ن يتوفَّ أ   ا، ولذلك ال بدَّ  مثلي  ه ماال  ن يكون محلُّ سن أ  ض الح  رْ يشترط للق  

 ر ال يصح الوقف لغرضتوفَّ توإذا لم  - إلى شروطه األخرى إضافة   -ته رقبة الموقوف أو في غلَّ 

سن من بيان أنواع المال الموقوف من حيث مالءمته لغرض  ال بدَّ  تنفيذه، ومن ثمَّ ر لتعذُّ  الق ْرض الح 
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سن وق وعدم وجوده: المال وينقسم المال إلى قسمين من ناحية وجود مثله في السُّ  .الق ْرض الح 

 المثلي والمال القيمي.

سنل: المال المثلي الموقوف لغرض المطلب األو    الق ْرض الح 

 عتدُّ ي   وق بدون تفاوت  ه في السُّ وجد مثل  "ما ي   :هة المال المثلي بأنَّ حكام العدليَّ ة األف مجلَّ ت عر   

عير والقمح والشَّ  عام من األرز   ة والطَّ هب والفضَّ قود والذَّ عريف النُّ ن التَّ ، وعلى ذلك يتضمَّ (1)به"

فط والغاز شب والحديد والن   والخسمنت اإلوراب ة من التُّ ناعيَّ والمواد الخام لإلنتاجات الص    ،كروالسُّ 

 وق.ر مثلها في السُّ وما شابه ذلك من األموال المتوف    ،بيعيالطَّ 

ف ه على أنَّ الوقف  يصحُّ  الق ْرض الح سنض ر  وقف أحد األموال المذكورة لغ   وإذا تمَّ  ت ْصر 

بل  ،مثال   ة كالعقاررلالستثمار باإلجا هذه األموال ليست قابلة   ته؛ ألنَّ ا وليست غلَّ ا حسن  رقبته قرض  

ض قر  ومن هنا ت   ،ة  ستهلك رقبتها لالنتفاع بها، وال يجوز بيع عين الموقوف، ولذلك ال ت ْنت ج غلَّ ت  

 عينه. 

سنيمي الموقوف لغرض اني: المال الق  المطلب الث    الق ْرض الح 

د  تعريف المال القيمي في مجلة األحكام العدلية أيض   ر  وق في السُّ  له مثل   "ما ال يوجد :ها بأنَّ و 

ارة المستعملة يَّ ، ومثال ذلك األرض والعقار والسَّ (2)به في القيمة" فاوت المعتد   أو يوجد لكن مع التَّ 

ناعة ومنجم المعدن وما شابه قة والمنزل والبيت والمزرعة والمصنع والحانوت وآالت الص   والش   

 ذلك.

سنالق  ض ر  ارته لغ  وإذا وقف الواقف عقاره أو سيَّ  ا ته قرض  لَّ غوقفه وت ْصرف  يصحُّ  ْرض الح 

ثمار است بل يتمُّ  ،ة فيهقرضه الفتقاد شرط المثليَّ  يمي ال يصحُّ المال الق   ا وليست رقبته؛ ألنَّ حسن  

ض  منتجاته الموقوف باإلجارة أو بالزرع أو باستخراج المعادن من المنجم الموقوف لبيعها، فت قر  

وع من الوقف هذا النَّ  غير أنَّ  ة للموقوف عليهم.ة والمعادن المثليَّ هب والفضَّ رع والذَّ قود والزَّ من النُّ 

سنمن عالجها لتحقيق غرض  ض لبعض المخاطر، وال بدَّ يتعرَّ   ار.على االستمر الق ْرض الح 

سنض لها الوقف لغرض يتعر  قد : المخاطر التي الثالث  المبحث   وعالجها الق ْرض الح 

 إذ  ،مةتب الفقه القديفي ك   وجود  معناه م إلى أنَّ  ، إضافة  ديث  ح المخاطر اصطالح  

  عن يه المخاطر نقال  ف ولد بابعرَّ وقد ، (3)هنكالرَّ  وثيقفي عناوين التَّ  تهالحظيمكن م
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Marks Dossam   َّلها، نتيجة   ط  وغير مخطَّ  عة  غير متوقَّ خسائر ض إلى عرُّ ة التَّ "احتماليَّ  :هابأن 

"ن  معيَّ  ع على استثمار  متوقَّ تذبذب العائد ال
د إطار المخاطر حد   عريف ي  هذا التَّ  ، ويبدو أنَّ (1)

ر شغيل ومخاطر تغيُّ يولة والتَّ الحظ من أنواعها كمخاطر السُّ ه أوسع منه على ما ي  أنَّ  إالَّ  ،باالستثمار

سة أو لم المؤسَّ  إذا استثمرتو ،باالستثمار صلة  لمخاطر ليست متَّ من اتلك األنواع  األسعار؛ ألنَّ 

عريف بعض أفراد ستثمار، ولذلك أخرج التَّ البا ليس له عالقة   ض لها كهالك مال  تستثمر فقد تتعرَّ 

 :هابأن  حذفه يكون تعريف المخاطر  من حذفه، وإذا تمَّ  ال بدَّ  المخاطر بقيد االستثمار، ومن ثمَّ 

 .لها ط  وغير مخط   عة  ئر غير متوق  اض إلى خسعر  ة الت  احتمالي  

 ته وعالجها: مخاطر زيادة نفقات الوقف على ميزاني  لاألو  المطلب 

جاته التي يجب صرفها لتحقيق غ   دراي   خر  وع نب س  ع ح  رضه، وهي تتنوَّ بنفقات الوقف م 

عويض ال يمكن التَّ فلخام ا عام والمواد   هب والطَّ قود والذَّ ا كالنُّ  مثلي  الموقوف، وإذا كان الموقوف ماال  

فوه عمل موظَّ يلم إ ن ا، وع  هذه الخدمات تبرُّ  ن لم تتمَّ عن نفقات حفظه وتخزينه ورواتب موظفيه إ  

الي ، وبالتَّ تثمارإنتاج الربح منه باالسالمال المثلي ليس كالمال القيمي الموقوف في  دون أجر؛ ألنَّ 

يمكن  وال ،ك عينهفعته باستهالتظهر من ه مال  وذلك ألنَّ  ؛ة منه إلنتاج اإليرادات الوقفيَّ ليس قابال  

  يختلُّ إالَّ وبيع عينه لالستثمار،  عدم جواز أرض، باإلضافة إلى وأاء عينه كبيت ناستعماله دون ف

ن عين م ن يحصل الوقف على إيرادات  ، ولذلك ال يمكن أ  صال  بقاء عين المال الموقوف متَّ  شرط

لمال المثلي ات وقف ا، وهذا من إشكاليَّ لوقفض بها عن نفقات اعوَّ ى ي  قوف حتَّ المال المثلي المو

سنلغرض  قد بحيث  ،البي  سر على الوقف تؤث   س ؛ فإنَّهاةهذه اإلشكاليَّ  ، وإذا لم تنحلَّ الق ْرض الح 

 هالك.اليعتريه و الوقف ليتعطَّ 

لقيمي ااني من المال ة عن طريق بعض الحلول، وهي الوقف الثَّ ويمكن عالج هذه اإلشكاليَّ 

 ،ولة نفقاتهال الدَّ مُّ أو تح ،من األغنياء عات على الوقفبرُّ أو التَّ  ،دون استهالك عينه لالستثمار القابل

من  مات، وال بدَّ أو تحديد األجرة لقاء الخد ،تأو استبدال مال الوقف بنوع من المال الذي ينتج غالَّ 

 فصيل فيها.من التَّ  شيء  

 ر على وقف المال المثليالقيمي القابل لالستثما المال: وقف ًل أو  

سنعام لغرض قود والطَّ ا كالنُّ  مثلي  إذا وقف الواقف ماال   ا  قيمي  يقف معه ماال  فإنَّه  الق ْرض الح 

ته على يصرف من غلَّ  رع ثمَّ اني باإلجارة أو الزَّ مر الوقف الثَّ ثْ ست  حيث ي   ،ا كسيارته أو أرضهأيض  

 . (2)فيهماحفظهما وتخزين مالهما وأعمال موظَّ  يهما نتيجةبت علاني التي ترتَّ ل والثَّ نفقات الوقف األوَّ 

 لنفقات الوقف عاتبر  الت  ا: ثانيً 

اس األغنياء ليتبرعوا عليه، وإذا تبرعوا اته على النَّ ض وقف المال المثلي حالته وحاجيَّ عر  ي  

ض هذا ، ولكن قد يتعرَّ فق األغنياء به على الوقع الذي تصدَّ برُّ ات الوقف مال التَّ ي نفق على حاجيَّ 
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دعوة إلى اس قد ال يستجيبون النَّ  فقات؛ ألنَّ النَّ  حجمعات لبرُّ ة التَّ يوع من الحلول لمخاطر عدم كفاالنَّ 

المال  كفييما ال عات فقط فربَّ برُّ التَّ  إذا اعتمد الوقف علىبالتَّالي ما، و ع على الوقف لسبب  برُّ التَّ 

ع به لنفقاته، وبالتَّ   فقات، ولذلك ال يبدو حلُّ النَّ حجم ص الوقف من ضيق زيادة الي ال يتخلَّ المتب رَّ

 آخر معه. ا لعالج  ا داعم  بل قد يكون عالج   ،فقاتا لمخاطر زيادة النَّ ا كافي  ع وحده عالج  برُّ التَّ 

 ولةة الد  فقات من ميزاني  عن الن   عويضالت  ا: ثالثً 

قوم على والذي ي ،(1) –عند من يراه  -ا الى حكم  بالوقف ينتقل ملك الموقوف إلى ملك هللا تع

إذا و، (2)ةالعامَّ  ةواليالبناء على أو غيرهم نيا اإلمام أو نائبه من القضاة لك هلل تعالى في الدُّ م   ما هو

فقات تتبع ملك العين وملك النَّ  ض عنها؛ ألنَّ عو   ن ي  ض للخسارة فلإلمام أ  ر الوقف أو تعرَّ تضرَّ 

ْن ملك ماال  فأخرى  رة  بعباوالمنفعة،  ا، وذلك إذا لم يستطع المال ل نفقاته أيض  منفعته يتحمَّ  ملك  أوم 

 إذا كان نون، وإالَّ عليهم معيَّ  ن هناك موقوف  وال كاض عن نفقاته وحده من منتجاته، عو   ي   نْ نفسه أ  

ه إذا كانت غير أنَّ  على رجوع منفعته إليهم، لون هم نفقاته بناء  نون يتحمَّ عليهم معيَّ  هناك موقوف  

رع بالوقف وانتقال ملك الوقف إلى إذن الشَّ ل القاضي نفقاته؛ ألن َّيتحمَّ  ،نة  وليست معيَّ  ة  الجهة عامَّ 

 .(3)رم بالغنمالغ   ل نفقات الوقف بناء على قاعدة أنَّ ارع يقتضيان تحمُّ الشَّ 

دم القدرة عع، وهي مخاطر برُّ ا كعالج التَّ ض لمخاطر أخرى أيض  هذا العالج قد يتعرَّ  ولكنَّ 

ة وما شابه ذلك، كالجهاد وحراسة األمَّ  كثيرة   الدولة لها مصروفات   رف لنفقة الوقف؛ ألنَّ على الصَّ 

سنعويض عن نفقات الوقف لغرض قد ال تقدر على التَّ  ومن ثمَّ  ولة؛ مال الدَّ  ةيلعدم كفا الق ْرض الح 

ا لعالج ا داعم  عالج   ن يكون لغيرها، ومع ذلك ال بأس من أ  ة فقط الاتها األساسيَّ ه قد يكفي لحاجيَّ ألنَّ 

 ع على الوقف.برُّ عالج التَّ كا ثان معه أيض  

 الموقوف المثلي استبدالا: رابعً 

 ا بالبيع إلى عين  ا جذري  أو تغيير   المقصود باستبدال الموقوف "تغيير العين الموقوفة صورة  

، (5)فاق المذاهب األربعةبات    رعي هو ضرورة  غ الشَّ المسو    ، فإنَّ شرعي    غ  على مسو    بناء   (4)أخرى"

ا غ  إذا أذن الواقف باستبدال الموقوف اعتبروه مسو   ف ،اة شرط الواقف أيض  وأضاف إليها الحنفيَّ 
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ع توسَّ  فقد ،رورة على حاالت الوقفالمذاهب في تنفيذ الضَّ  تاختلف ، ومع ذلك(1)اا استحسان  شرعي  

  .ق بعضهم اآلخربعضهم بينما ضيَّ 

فقات من عن النَّ  عويضل: التَّ في نفقات وقف المال المثلي: األوَّ  أو نائبه ثالثة خيارات   لإلمامو

الث: هالك من المال، والثَّ  أو بما ليس له نفقات   ت  ج غالَّ نت  اني: استبداله بما ي  ولة، والثَّ ة الدَّ ميزانيَّ 

إلى  و مضطر  ل فهلى ذلك إذا لم يقدر اإلمام على األوَّ الوقف لعدم اإلنفاق على حفظه وتخزينه، وع

 الث خيار  الثَّ  لى أنَّ إ في حفظ الوقف، إضافة   وتقصير   إهمال  فيه الث الخيار الثَّ  اني؛ ألنَّ الخيار الثَّ 

ن أجره وثوابه خالل حتى يستفيد م دة  مؤبَّ  ه وقفه ليكون ماله صدقة  ا، إذ إنَّ ال يرضا الواقف عنه أبد  

ويمنعه من  عن هالك وقفه ىه يرضيقوم الوقف فيها ما أمكن، ومن هنا ال يمكن القول بأنَّ  ة  مدَّ 

 االستبدال. 

الوقف  ؛ ألنَّ (2)ها ضرورة  ا بأنَّ وللقاضي استبدال المال المثلي الموقوف في هذه الحالة اعتبار  

ا  إذا كان المال الموقوف طعام  ا لنفقاته، فمثال  ا وافي  نتاجه ريع  إفي هذه الحالة خرج من االنتفاع لعدم 

لمنع هالكه،  قوي    وحفظ   جيدة   من رقابة   للفساد أو العفن أو ضرر الحشرات، وال بدَّ  فهو عرضة  

يستبدل  فإنَّه ن ينفق عليهاأ  القاضي ف على هذه التدابير، وإذا لم يستطع يلاكولكن تترتب بعض التَّ 

إذ  ،ف الطعاميلاكت غيرهب تكلفتها قود أو الذَّ النُّ  ؛ ألنَّ مثال  هب قود أو بالذَّ عام الموقوف بالنُّ الطَّ 

ض للفساد أو عرَّ ، وكذلك ال تتدون تكاليف زائدة مع أموالها األخرى ان تحفظهولة أ  تستطيع الدَّ 

 فقات ومن الهالك.من زيادة النَّ هذا الوقف ي ْسلم  ضرر الحشرات، ومن ثم

 ، وهي:االستبدال له شروط   نَّ أغير 

 .(3)ة الوقفه  على ج   فاحش   غبن   به يكون الَّ أ .1

وغش   تغرير   به يكون أالَّ  .2
 ؛االستبدال يون ال يصحُّ بالدُّ  الموقوف  إذا باع القاضيفمثال   .(4)

 ينن يكون الدَّ  أ  إالَّ  ،(5)أو عدم قدرة المدين على أدائها ديون بسبب المماطلةحتمال ضياع الُّ ال

 .كفالة   وأ هن  كر ة  قويَّ  ضمانات  ا بق  موثَّ 

 .(6)ن ال يكون في االستبدال تهمة  أ   .3

                                                 
ة ، أبو المعالي محمود بن أحمد.ينظر:  (1) از   . تح. عبد الكريمالمحيط البرهاني في الفقه النعماني م(.2004) ابن م 

 .220، ص6. جبدائع الصنائع؛ الكاساني. 123، ص6سامي. بيروت: دار الكتب العلمية. ج

 .233، ص6، جالمحيط البرهانيينظر: ابن مازة،  (2)

؛ القره داغي، تنمية موارد 240ج، ص5. البحر الرائق؛ ابن نجيم، 229، ص6، جفتح القديرينظر: ابن الهمام،  (3)

 .31الوقف والحفاظ عليها، ص

 .31ينظر: القره داغي. تنمية موارد الوقف والحفاظ عليها. ص (4)

 .386، ص4. جرد المحتارينظر: ابن عابدين.  (5)

 .31؛ القره داغي. تنمية موارد الوقف والحفاظ عليها. ص386، ص4. جرد المحتارينظر: ابن عابدين.  (6)
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 ،اا كان أو كبير  ن يبيع القاضي الوقف من ابنه صغير  رط ال يجوز االستبدال بأ  وعلى هذا الشَّ 

في بيعه تهمة الغش    قبل شهادته له؛ ألنَّ ن ال ت  ممَّ  كما ال يصحُّ 
(1). 

 لقاء الخدمات األجرةا: أخذ خامسً 

سنض م الوقف لغرقد   ي   تشغيل الوقف  ى يتمَّ بعض الخدمات للموقوف عليهم حتَّ  الق ْرض الح 

وتوظيف  ،فيها وثائق معامالت المقترضين لتيجالت ا، ومنها حفظ الموقوف وحفظ الس   نفعهمل

من أجل اقتراض الموقوف عليهم  ها أعمال  واستهالك الكهرباء والماء وما شابه ذلك، وكلُّ  ،الالعمَّ 

إذا ا أمَّ  ،(2)اشرع   عليها األجر يجوز مال مباحة  ها أعز أخذ األجرة مقابلها؛ ألنَّ من الوقف، ويجو

سنمقابل زيادة ال تأخذ ض قتر  م  ـطلب الإذا  با، فمثال  ه يؤول إلى الر   ال يجوز؛ ألنَّ ف الق ْرض الح 

 ،امسين ألف  خالبالمئة من  نسبتها ثالثة   واشترط الوقف أجرة   ،من الوقف أردني    خمسين ألف دينار  

يكون مقابل ما يقدمه من حتى  ،اا نسبي  ر  دْ وليس ق   مقطوع   ر  دْ ق  كد المبلغ حدَّ ن ي  بل يجب أ   ،افهذا رب  

سنو العمل شيء   ؛ ألنَّ خدمات للقرض من الفصل بينهما في تحديد  آخر، وال بدَّ  شيء   الق ْرض الح 

سن عنأجرة الخدمات   .با على األقل   شائبة الر     تحدث في األجرة، وإالَّ الق ْرض الح 

م المبلغ قسَّ ي   ثمَّ  ،اال  هر إجمالشَّ فقات للوقف في ط النَّ حساب متوس    يتمُّ  :ال  أوَّ  :وعلى سبيل المثال

، هر عشروإذا كان عدد المعامالت في الشَّ ، عةة المتوقَّ هريَّ عدد المعامالت الشَّ  على  معامالت 

ن يأخذ أكثر من أ   ، وليس للوقفمعاملة   على كل    كلفة مئة ليرة  ت بتترتَّ  إجماال   ونفقاتها ألف ليرة  

خارها د   اتنقيصها أو  خدمات الوقف يتمُّ  ة، وإذا اجتمعت أجرة الخدمات بحيث تزيد على تكلفهذا

 فقات على إيرادات الوقف.في حالة زيادة النَّ 

سنف لغرض ووقمالالمال وفي المقابل إذا كان   وأ كعقار   ي   قيم مال   لَّةيأتي من غ الق ْرض الح 

ع ال توزَّ  ة هذا الوقفلَّ غ ا؛ ألنَّ فقات غالب  ض إلى مخاطر النَّ تعرَّ تال  ، فهذه األموالسفينة   وأ ارة  سيَّ 

ثلها، ولذلك ال موا ن يردُّ ع عليهم بشرط أ  بل توزَّ  ،اا تام  على الموقوف عليهم بحيث يمتلكونها ملك  

ر المتول   ن ي  أ  بل يمكن  ة هذا الوقف،غلَّ  نىتف ب بعدعم   سنتوفي يس أ ن ي الموقوف المخرَّ  الق ْرض الح 

 قترضين.م  ـمن ال

سن: مخاطر عدم سداد انيالث  لمطلب ا  وعالجها الق ْرض الح 

سنض الوقف لغرض قد يتعرَّ  مالت طبيعة معا داد؛ ألنَّ إلى مخاطر عدم السَّ  الق ْرض الح 

وبعضهم  ،كثيرا   بعضهم ي نس ْون حيث إنَّ  ،دبل تختلف وتتردَّ  ،اس أو وضعهم المالي ليست واحدةالنَّ 

 ال بدَّ  م، ومن ثمَّ ر في سداد قرضهذلك يؤث    كلُّ فا، وال مراء جر   رون وهلمَّ وبعضهم ي ْعس   ،هملوني  

زكية ، وهي التَّ من أجل استمرار خيراته ولداد ببعض الحلج الوقف مخاطر عدم السَّ عال  ن ي  أ  

 كاة.لزَّ وثيق واوالتَّ 

                                                 
 .386، ص4. جرد المحتارينظر: ابن عابدين.  (1)
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  زكيةالت  : ًل أو  

قصد بها ا هنا في  ، أمَّ (2)اهداإلخبار بعدالة الشَّ  :، وفي االصطالح(1)بمعنى المدح زكية لغة  التَّ 

بعد  أهل الخبرة وإخبار ،في بيئتهل من يتعامل معه ويعيش ب  حسن سلوك المقترض من ق  اإلخبار ب  

سنالق  صرف ي  سنجاح مشروعه الذي ب قييمالفحص والتَّ  يبحث  ألجله، ولتحقيق هذا العالح ْرض الح 

سنالوقف عن صالح حال طالب  وصالح معامالته وأمانته وقدر أمواله والمشروع  الق ْرض الح 

سنالذي سيصرف  والخبراء عن مدى احتمال حال المقترض عن اس النَّ  سأليعليه، و الق ْرض الح 

سن سلوك اإلنسان ح   ، فإنَّ (3)سن سلوكههادة على ح  شَّ مثابة الب استزكية النَّ  ؛ ألنَّ مشروعهلجاح نَّ ال

 الحتمال عدم الوفاء بها. ة  شرعيَّ  سوء سلوكه أمارة   كما أنَّ  ،لوفائه بعقوده ة  شرعيَّ  أمارة  

 وثيقالت  ا: ثانيً 

سن البط زكية في حق   ت التَّ ، ولو تمَّ كثيرة   ألسباب   دادض الوقف لعدم السَّ قد يتعرَّ   ،الق ْرض الح 

على مال  احفاظ   ثيقومن التَّ  داد، وال بدَّ ا لمخاطر عدم السَّ زكية وحدها عالج  تَّ للذلك قد ال تكفي او

 هن.والرَّ  ،والكفالة ،هادةوالشَّ  ،ة الكتابةرعيَّ وثيق الشَّ ق التَّ ر  ومن ط   ،الوقف

 ،اتقسيطوعدد التَّ  ،واألجل ،يغةة من الص   الكتابة عبارة عن تسجيل المعلومات العقديَّ و

 ،هن وما شابه ذلكوتكلفات الحوالة والرَّ  ،وأجرة الخدمات ،ومكان االستيفاء ،وأسماء العاقدين

 الكتابة ليست دليال   زاع، ومع ذلك فإنَّ يؤدي نسيانها إلى الن    لة  غير مسجَّ  بحيث ال تبقى معلومات  

أو بقرينة تزيل  ،لة فيهاات المسجَّ ة المعلوم بإقرارهما بصحَّ ا إالَّ كم على العاقدين إطالق  ت به الح  ثب  ي  

سنسداد لتوثيق بن أحوط لاهديْ مع شهادة الشَّ بل هي  ،(4)فيها كَّ الشَّ   .(5)الق ْرض الح 

الق ْرض ن ي شهدهما على عقد ي أ  بل يجب على المتول    ،وثيقن للتَّ ن العدليْ اهديْ وتحسن شهادة الشَّ 

سن  ن دليل  اهديْ شهادة الشَّ إلى توثيق الكتابة؛ ألن َّ ضافة  ما في عصرنا، إا لمال الوقف ال سيَّ حفظ   الح 

 .(6)المدين به كم الد ين على الغير، ولو لم يقرَّ ت به ح  ثب  ي   شرعي  

الكفيل إذا أعسر  هادة وحدهما؛ إذ إنَّ سبة للكتابة والشَّ هن فهما أوثقان بالن   أما أسلوبا الكفالة والرَّ 

عوى إلى ن يرفع الدَّ ه أو أ  ت  ر  س  يْ ن ينتظر الوقف م  دون أ   ،منه ه بدال  المقترض أو أهمل قرضه يسدُّ 

ف على إرادة استيفاء الوقف قرضه ال يتوقَّ  هن أوثق منها؛ ألنَّ الرَّ  سبة للكفالة فإنَّ القضاء، وبالن   

 هن الستيفاء القرض من ثمنه، ولوبل له بيع الرَّ  ،سداد القرض في أجله ن لم يتمَّ هن إ  الغير في الرَّ 
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سناهن عنه، ولذلك توثيق لم يرض الرَّ  إلى سبة الستيفاء وأوثق بالن   لهن أيسر بالرَّ  الق ْرض الح 

 .(1)لوقفا

 كاةالز   ا:ثالثً 

أو فشل  ة  سماويَّ  ماله ومال كفيله في كارثة   كهالك كل    طارئ   لعذر  قترض م  ـر العس  ن ي  يمكن أ  

لُّ مشروعه مثال   داد بسبب اإلعسار؛ وفي هذه الحالة خاطر عدم السَّ بالوقف م ، وفي هذه الحالة يح 

ض أ  م  ـيجب على الوقف ال ل حالته من اإلعسار إلى اإليسار بدليل قوله تعالى: ن ينتظر حتى تتحوَّ قر 

[ ﴾ ون  ْنت ْم ت ْعل م  ْير  ل ك ْم إ ْن ك  دَّق وا خ  أ ْن ت ص  ة  و  ْيس ر  ة  إ ل ى م  ر  ة  ف ن ظ  إ ْن ك ان  ذ و ع ْسر  [، أو 280البقرة: ﴿و 

لُّ  كاة كما ورد في المدين من مصارف الزَّ  حيث إنَّ  ،كاةة عن طريق الزَّ الوقف هذه اإلشكاليَّ  قد يح 

ف   ْم و  لَّف ة  ق ل وب ه  ؤ  اْلم  ا و  ل ْيه  ل ين  ع  اْلع ام  ين  و  س اك  اْلم  اء  و  ْلف ق ر  د ق ات  ل  ا الصَّ ق اب  قوله تعالى:  ﴿إ نَّم  ي الر  

اْلغ   يم  ﴾ ]التَّ و  ك  ل يم  ح  َّللاَّ  ع  ن  َّللاَّ  و  ة  م  يض  اْبن  السَّب يل  ف ر  ب يل  َّللاَّ  و  ف ي س  ين  و  م  [، ويعني لفظ 60وبة: ار 

ن يطلب قترضون، وبناء على ذلك يجوز أ  م  ـ، ومنهم التهم بدين  ا اشتغلت ذمَّ "الغارمين" أشخاص  

داد ت مشكلة عدم السَّ سر للوقف، وبذلك يكون قد انحلَّ دين المع ين زكاتهم لسد   الوقف من المزك   

 .(2)بسبب إعسار المدين

 قدي وعالجهام الن  ضخ  : مخاطر الت  الثالث  المطلب 

في المستوى  رد  مطَّ  قدي ارتفاع  م النَّ ضخُّ التَّ  "أنَّ  :منها ،ة تعريفات  قدي بعدَّ م النَّ ضخُّ ف التَّ عرَّ ي  

ويعني  ،لع والخدماتط أسعار الس   لألسعار" متوس    "المستوى العامُّ  :بقولهراد ، وي  (3)لألسعار" العام   

" عن االرتفاع رد  ط أسعارها، واحترز بقيد "مطَّ في متوس    ة  مستمرَّ  " زيادة  رد  مطَّ  رتفاع  ا" :قوله

سبة بالن    اأمَّ  ،لعلألسعار" االرتفاع في بعض الس    كما خرج بقيد "المستوى العام    ،ت في األسعارالمؤقَّ 

 .(4)لعط أسعار الس   قيمتها تجاه متوس    قود فهو تناقص  للنُّ 

من  ال بدَّ ف من ثمَّ و، ة  أم غلَّ  قدي، سواء كانت نقوده موقوفة  م النَّ ضخُّ ض نقود الوقف للتَّ وتتعرَّ 

ن تضاؤل ا دود  ؤبَّ م ليستمرَّ  ؛قديم النَّ ضخُّ ى يأمن الوقف من مخاطر التَّ ة حتَّ معالجة هذه اإلشكاليَّ 

 حجمه وقدره واالنتفاع به. 
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قدي م النَّ ضخُّ ر من التَّ ا ال يتأثَّ ، وإذا كانت ذهب  ة  ا ورقيَّ ا أو نقود  نقود الوقف قد تكون ذهب   فإنَّ 

ة   هب نقود  الذَّ  ا؛ ألنَّ كثير    مخاطرها يمكن عالجف ة  ا ورقيَّ ا إذا كانت نقود  ، أمَّ اغيرهمن أكثر مستقرَّ

 بما يلي:

 الموقوفة ةالورقي  قود الن  : ًل أو  

سنض ر  لغ   ة  ا ورقيَّ نقود   شخص  إذا وقف  م ضخُّ اء التَّ جرَّ قد تتناقص قيمتها فإنَّ  الق ْرض الح 

قترض أ ن  قيمة   أيُّ صير ليس لها وربَّما قد ت ،قديالنَّ  ، وفي طويلة   بعد سنوات  بها ينتفع يمكن للم 

إلذن  تابع   وهذاهب، استبدالها بالذَّ ب ة يكونمشكلهذه ال حلَّ  مصيرها، ويبدو أنَّ يصبح الهالك هاية الن   

سنض ر  لغ   مئة ألف ليرة   شخص  إذا وقف  :، ومثال ذلك(1)القاضي قيمتها  تتناقصو، الق ْرض الح 

خالل فإنَّه و ،هبم بدون استبدالها بالذَّ ضخُّ التَّ  ، وإذا استمرَّ مضخُّ بسبب التَّ  سنة   عشرة بالمئة كلَّ 

 ن ينتفع الموقوف عليهم بها،بحيث ال يمكن أ   ، وتصبحكبير   ها بشكل  تقيم تقلُّ  ت  قدبضع سنوا

اقدي في عصرنا، م النَّ ضخُّ هب تزيد مع زيادة التَّ قيمة الذَّ  ؛ ألنَّ هببخالف الذَّ  مة عطي له س  ي   ممَّ

 االستقرار.

ا أضعاف   هبر الذَّ زيادة سع هي ،هببعد استبدالها بالذَّ  واجهنات التي ة األخرىاإلشكاليَّ  نَّ أغير 

، ر سنوات  قبل عش الماضيفي  هب الحالي وسعرهبين سعر الذَّ  عند المقارنةالحظ كما ي   في سنوات  

ا من نقود   إنسان  لو اقترض  هب، ومن ثمَّ قيمة الذَّ  أمامقيمة عملتها التي تنقص بالد الوذلك في 

، ولذلك عد عشر سنوات  بل ا أكثر من دين األوَّ اني دين  الث دَّ لس   ؛امن الوقف ذهب   بوية وثان  البنوك الر   

مويل سات التَّ من مؤسَّ  بكثير   لفته أقلَّ ون تكمويل الذي تكهب مقصود التَّ ق الوقف بالذَّ حق   ن ي  ال يمكن أ  

 األخرى.

م ضخُّ حسب نسبة التَّ  محدَّد   مويل بثمن  ن يحتاج إلى التَّ لـم  هب ة ببيع الذَّ هذه اإلشكاليَّ  وقد تنحلُّ 

ره إلى غي   وق بعد استالمه، وي  في السُّ  نقدي    بثمن   ن يبيعهيستطيع أ   للوقف بذهب وقت األداء؛ ألنَّ 

 - ئهوسعر شرا هالفرق بين سعر بيعوتداوله  سير  بيعه وي   هب سريع  الذَّ  ، وذلك ألنَّ قود بسهولة  النُّ 

، -في عصرنا  ، وهي (2)هبلفساد بسبب الجهالة في ثمن الذَّ هذا العقد يعتريه ا  أنَّ إالَّ  ي عتب ر ضئيال 

 العقد، وذلك ممكن   ى يصحَّ يجب تحديدها حتَّ ف من ثمَّ و، قدي وقت األداءم النَّ ضخُّ في نسبة التَّ  جهالة  

ران نسبة   قدي، يعني أنَّ م النَّ ضخُّ األعلى لنسبة التَّ  عن طريق تقدير الحد    ْلي ا للتَّ  العاقدين ي قد   م ضخُّ ع 

من؛ إذ يعرف ، وبذلك تزول الجهالة في الثَّ دي المستقبلي كخمسين بالمئة أو سبعين بالمئة مثال  قالنَّ 

 ة بما هو أقلُّ ه وقت األداء، وإذا رضي به يرضى باألولويَّ ما سيسد   فيدر األعلى الق   المدين للوقف

 .ينالدأداء  عند والمدين لهمن، وبالتالي ال يثور النزاع بين الوقف منه من الثَّ 

لوقف يبيع منه فإن ا ،اا حسن  قرض   إذا احتاج الموقوف عليه إلى مئة ألف ليرة   ،أوضح وبعبارة  

م ضخُّ ونسبة التَّ  الشراءهب الحالي وقت ب من قيمة الذَّ يتركَّ  بثمن ا قيمته تساوي مئة ألف ليرة  ذهب  

د بيان الحد األعلى لنسبة ، وبعمثال   قدي األعلى وقت األداء، خمسين بالمئة من مئة ألف ليرة  نَّ ال
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ه أنَّ  الموقوف عليه الذي يشتري  الذهب من الوقف من أجل التمويل،يعرف  م وقت األداءضخُّ التَّ 

قدي م النَّ ضخُّ هب أو نسبة التَّ ، ولو زاد سعر الذَّ وخمسين ألف ليرة   لن يدفع وقت األداء أكثر من مئة  

 أكثر منه.

هب ذَّ ض لزيادة أسعار الن يتعرَّ مويل دون أ  التَّ وبذلك يقضي الموقوف عليه حاجته إلى 

لكما  ا،أضعاف   قيمة ماله  ض لضرر تناقصن يتعرَّ دون أ   المفتقر إلى التمويل يكون الوقف قد موَّ

 قدي.النَّ 

سن الق ْرضقلب من انقد  - الحظ من المثال أعالهكما ي   -نوع المعاملة  غير أنَّ  إلى البيع  الح 

ق بل تحقَّ  ،ريَّ ا باطنه فلم يتغسن، وذلك ظاهر األمر، أمَّ ض ح  رْ غرض الوقف ق   غم من أنَّ على الرُّ 

سنمويل المقصود من التَّ  الوقف  زااحترهنا  الفارق  أنَّ إالَّ  ،بحإلى الر   يهدف ن دون أ   الق ْرض الح 

يستهدف  لذي الدون نفي غرضه التمويل ا هبببيع الذَّ  ال  قدي متوس   م النَّ ضخُّ عن ضرر مخاطر التَّ 

 .الربح

وما  ،أصل الوقفي ه ألف ليرة   مئة كم أنَّ على ح   بناء  إنَّما هو هذا العالج  كر أنَّ ويجدر بالذ   

قود الموقوفة ت النُّ بدل  عت منه، يعنى إذا است  تفرَّ  ة  غلَّ إنَّما هو هب ب استبدالها بالذَّ بسب ى ذلكزاد عل

 ،تي ألف ليرة  حتى صارت مئ هب على مئة ألف ليرة  زادت قيمة الذَّ  ثمَّ  ،بذ ه ب   مئة ألف ليرة  وهي 

مصلحة الوقف والموقوف ل ستهالكاالف فيها بصرُّ يجوز التَّ  ة  غلَّ  عتبر  ائدة ت  زَّ الألف ليرة  المئة فإنَّ 

 وفق رأي القاضي.عليهم وفق سند الواقف ثم 

 ةقدي  الن   ةالغل  ا: ثانيً 

يمكن عالجها بأسلوب المشاركة وبيع  ، فإنَّهقديم النَّ ضخُّ لتَّ ة لمخاطر اقديَّ ة النَّ ضت الغلَّ إذا تعرَّ 

، ولذلك ال ينبغي (1)ة ليست موقوفة  الغلَّ  هب كما سبق أعاله؛ ألنَّ استبدالها بالذَّ  إلى حل    ين، إضافة  الدَّ 

فات فيها وفق مصلحة الوقف صرُّ جوز هذه التَّ تبل  ،ن يتبع شروط الوقف كعدم البيع والهبةأ  

 ظر واالحتياط.والموقوف عليهم مع رعاية مبدأ النَّ 

 ل: المشاركةاألو  

 ،مخاطرالقليل  مشاركة في مشروع  بالة الوقف ي بإذن الواقف أو القاضي غلَّ يستثمر المتول   

بذلك يحصل ، و(2)كنى أو العملاس إلى العمارة فيها للسُّ كإنشاء عمارة للبيع في أرض يحتاج النَّ 

اء ة التي تناقصت قيمتها من يضيفه إلى الغلَّ و ،بحالوقف على الر    لو  قدي، فمثال  م النَّ ضخُّ التَّ جرَّ

، وبعد مناصفة   في إنشاء عمارة   ينمقترضأحد ال، واشترك مع ة الوقف مئة ألف ليرة  غلَّ أنَّ  فرضنا

 هبح، وقسمارَّ المن  ين ألف ليرة  ريكان الوقف والباني على خمسبناء العمارة وبيعها حصل الشَّ 
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ضيف الوقف الذي حصل على ربح ي  عند ذلك ، وخمسين ألف  النصف  واحد   بينهما، فأصاب كلُّ 

 ة التي نقصت قيمتها.إلى الغلَّ  اوعشرين ألف   ة  خمس

 لة  معج   ين بعين  اني: بيع الد  الث  

 عير واألرز   كالقمح والشَّ  ة  مستقرَّ قيمته  مثلي    ن يقترض من الوقف لشراء مال  أ   شخص  إذا أراد 

يشتري له فإنَّ الوقف  ،مل لإلنشاءات وما شابه ذلكوالر والرَّ والبنزين والسُّ  واإلسمنتوالحديد 

الوقف للذي يريد  هضقر  ي   ثمَّ  ،ب طلب المقترضس   ح  مثال   بثالثين ألف ليرة   ا عشرة أطنان قمح  نقد  

ة سداد قرضه يبيع الوقف دينه عشرة أطنان قمح في ذمَّ شراء نفس المال المثلي، وعندما يحين 

قدي؛ م النَّ ضخُّ ر من نسبة التَّ يتأثَّ لم ، وبذلك يكون الوقف (1)دادسَّ ال وقت   بثمن   لمقترضلالمقترض 

الي تكون م، وبالتَّ ضخُّ ب نسبة التَّ س  ح  قيمته أي تزيد  ،القيمة المال المثلي الذي أقرضه مستقرُّ  ألنَّ 

 م.ضخُّ من التَّ  لوقف محفوظة  قيمة مال ا

 ابع: مخاطر هالك مال الوقف وعالجهاالمطلب الر  

المال  ذلك مخلوقات، ومنال سائرض للخراب والهالك، وهذا مصير يتعرَّ  مال   كلَّ  أنَّ  ال جرم  

الوقف غايته  ا؛ ألنَّ من عالج هذه المخاطر أيض   قة والحانوت واألرض، وال بدَّ الموقوف كالش   

وال  ،عاوني الجائزكافلي أو التَّ أمين التَّ عن طريق التَّ  هذا األمر ، ويمكن عالجةكنمم ة  مدَّ طول أ

ال يصلح للمال المثلي  هذا الحلَّ  ، ولكنَّ (2)قليدي غير الجائزجاري أو التَّ أمين الت   مكن عن طريق التَّ ي  

، وهذا االشتراك يخرج سنة   ا كلَّ ك  عاوني يدفع اشتراأمين التَّ في شركة التَّ  مشترك   كلَّ  الموقوف؛ ألنَّ 

هن لك المشترك، وال يتوافق هذا االلتزام مع شرط منع الوقف من البيع والهبة واإلرث والرَّ من م  

، ويجوز ة؛ إذ الغلة ليست موقوفة  لمال القيمي الموقوف الذي ينتج الغلَّ ابل يناسب  ،في الموقوف

ن لم يصرح الواقف بإذنه ة إ  على واليته العامَّ  اضي بناء  ه تابع إلذن القبيعها وهبتها وقرضها، ولكنَّ 

 .(3)ذلكب

شتراكات، اإل تهكافلي ويدفع من غلَّ أمين التَّ الوقف يشترك في شركة التَّ  أنَّ  ؛وصورة المسألة

صليح حسب تَّ لفة الرر أو تككافلي الضَّ أمين التَّ ض للهالك أو للخراب تضمن شركة التَّ وإذا تعرَّ 

 .أمينعقدي بين الوقف وشركة التَّ فاق الاالت   

  

                                                 
؛ 148، ص5. جبدائع الصنائعوذلك تخريجا على جواز المذاهب األربعة لبيع الدين ممن عليه الدين )الكاساني.  (1)

؛ أبو الفرج، 272، ص9. جالمجموع شرح المهذب. ؛ النووي368، ص4. جمواهب الجليلالحطاب الرعيني. 

. تح. عبد هللا بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح 1. طالشرح الكبيرم(. 1995عبد الرحمن بن محمد بن أحمد. )

 .342، ص4محمد الحلو. القاهرة: هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن. ج

التأمين على الودائع  .الصيفي، عبد هللا علي؛ 364. صر الشرعيةالمعاييينظر: هيأة المحاسبة والمارجعة .  (2)

 .22ص .2010أبريل  13-11. بدون مكان الطبع: مؤتمر التأمين التعاونيالمصرفية في البنوك اإلسالمية. 

 .268، ص4. جكشاف القناع؛ البهوتي. 329، ص6. جالذخيرة؛ القرافي. 158، ص5. جالبحر الرائقابن نجيم.  (3)
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 الخاتمة

 ها:ن أهم   وصيات، وم  تائج والتَّ من النَّ  ملة  بحثه إلى ج   لخالمن ل الباحث توصَّ 

سنالوقف لغرض  أنَّ  .1 وبقاء  ،أبيده ال يخالف شروط الوقف من التَّ ؛ ألنَّ مشروع   الق ْرض الح 

 خرى.األ كما ال يخالف شروطه ،ربة  ة ق  ه  ة ج  ه  وكون الج   ،المال

لحفظه  ةكثيرالفقات ن يكون من األموال التي ال تفتقر إلى النَّ أ   الموقوف ال بدَّ المثلي المال  أنَّ  .2

 ر حفظه وتخزينه.هالك لتعذُّ المصيره  كان ة، وإالَّ هبيَّ ة والذَّ قود الورقيَّ وتخزينه كالنُّ 

سناللوقف لغرض  ة المتعارف تداولها أنسب مال  قود الورقيَّ النُّ  أنَّ  .3 تكلفة  نَّ إحيث  ،لق ْرض الح 

 هب.من الذَّ  بكثير   مويل بها أقلُّ التَّ 

سنالوقف لغرض  أنَّ  .4 فقات على مخاطر زيادة النَّ كواجه بعض المخاطر، قد ي   الق ْرض الح 

 وهالك المال الموقوف. ،قديم النَّ ضخُّ والتَّ  ،دادوعدم السَّ  ،اإليرادات

 ،عات على الوقفبرُّ التَّ كة، رعيَّ من الحلول الشَّ  المخاطر المذكورة قد تعالج بجملة   أنَّ  .5

 ،سوم لقاء الخدماتوأخذ الرُّ  ،واستبدال الموقوف ،ولةة الدَّ عويض عنها من ميزانيَّ والتَّ 

واالشتراك في شركة  ،لة  معجَّ  ين بعين  وبيع الد    ،والمشاركة ،كاةوالزَّ  ،وثيقوالتَّ  ،زكيةوالتَّ 

ق العالج أ ن يكونكما أنَّ  ،كافليأمين التَّ التَّ  د يتحدَّ  هب بثمن  لوقف بيع ماله من الذَّ ل  من ط ر 

م ضخُّ نة العليا للتُّ سبة المعيَّ فاق على الن   بعد االت    ،قدي وقت األداءم النَّ ضخُّ ب نسبة التَّ س  مقداره ح  

 في بداية العقد.

 وصي الباحث بما يلي:وي  

بحيث تزيد  مع طول المدَّة،ا الرتفاع سعره أضعاف   ؛مويل بعيد األجللتَّ اب ناس  هب ال ي  الذَّ  أنَّ  .1

 ض.قتر  سبة للم  ا بالن   مويل به كثير  تكلفة التَّ 

سنض ر  شجيعهم على الوقف لغ  من ت دَّ ال ب   اغبين في الوقفاس الرَّ النَّ  أنَّ  .2 ى حتَّ  ،الق ْرض الح 

من صعوبة ال و ة،كلفتَّ ال مويل المنخفضة التَّ لَّ ة ق  شكاليَّ إمن  اكثير   عاني أجيال المسلمينت  ال 

 في المستقبل. الحصول عليه
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