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  بسم هللا الرحمن الرحيم

 )النظرية والتطبيق (إعمار األوقاف وأحكامه في الفقه اإلسالمي
  حمد آق كوندوزأ.د.أ

 الوقف مؤسسة ١

 وكما هو معلوم فإن طاقـات النـاس سـواء ،خدمة اإلنسان وسسة مدنية تقوم على التعاونالوقف مؤ
 ، فهنـاك األقويـاء وهنـاك الـضعفاء،منها الفكرية أو البدنية قد خلقت متميزة وخمتلفة من شـخص إىل آخـر

 يالحــظ أن، وويوجــد لــدى الــضعيف إحــساس مــستمر باحلاجــة إىل غــريه. وهنــاك األغنيــاء وهنــاك الفقــراء
هـذا التعـاون ، وبفـضل هـذه األحاسـيس تـستمر حيـاة اجملتمـعو بتوفري احلماية ملن هـو دونـه، ًلألقوياء شعورا

أفــضل وســيلة  وأفــضل أنــواع التعــاون هــي تلــك الــيت ال يرجــى مــن ورائهــا مقابــل وهــو أســاس احليــاة املدنيــة
  ١.لذلك هي الوقف

ة اجملتمــع يقتــضي إنــشاء جــسور تعــاون األمــن يف حيــا وو إضــافة إىل ذلــك فــإن شــرط تــوفر الطمأنينــة
فــإذا تــوفر هــذا التعــاون فــإن  .بــني طبقــات اجملتمــع الــيت ذكرناهــا مــن قبــل حــىت ال يتــسرب اخللــل إىل بنيانــه

ا إذا حــدث العكــس فــإن مــشاعر الغــرية والــضجر تزيــد َّ أمــ،القــوي يــرحم الــضعيف والــضعيف حيــرتم القــوي
وتـــأيت مؤســـسة الوقـــف علـــى رأس املؤســـسات الـــيت  .قويـــاءاإلهانـــة لـــدى األ وينتـــشر الظلـــم وعنـــد الـــضعيف
قـد تكـون قليلـة  وتوجـد مؤسـسات قـد تكـون كثـرية و٢. للتعـاون عـرب العـصور عنـد العثمـانينيًمثلت جسورا

ا،يف معىن الوقت عند كل الشعوب رغم اال ا ولغا مبا أنه مل يوجد يف التاريخ أمـة لـيس  وختالف يف أديا
هـذه املعابـد  و كل أمة على األقـل كـان هلـا معابـدّ فإن،كانت على حق أو على باطل سواء ً،هلا دين تقريبا

  .وإن مل يطلق عليها اسم الوقف فقد خصصت هلا أموال
املـصريون والرومـانيون والبزنطيـون  والكلـدانيون وقدماء األتـراك واإليرانيـون ووقد كان الصينيون واهلنود

هنـــاك وثيقـــة متعلقـــة بوقـــف غـــري منقـــول عنـــد ، و نفهمـــه اليـــوم وإن مل يكـــن بـــاملعىن الـــذي،يعرفـــون الوقـــف
عهـــد كمـــا أن هنـــاك وقفيـــة تعـــود إىل . نـــشرت مـــن قبـــل وزارة األوقـــاف املـــصرية) األســـرة الرابعـــة(املـــصريني 

هناك حديث يف الـسجل املـدين  و. لألوقافاإلدارة العامةأرشيف  اإليغوريني من قدماء األتراك حمفوظة يف
 يف ًوكمـــا كـــان هـــذا األمـــر موجـــودا. اء املقدســـة اململوكـــة لإللـــه مبعـــىن األمـــوال املوقوفـــةجلوســـتيان عـــن األشـــي

  . موجود يف أنظمة القوانني احلديثةًأنظمة القوانني القدمية فهو أيضا

                                                                                                                       
  .٣ انظر أحكام األوقاف أليب العلى ماردين، - 1

  .٤٣٩\١ كشف اخلفا للعجلوين، ص - 2
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و يوجـــــــد يف فرنـــــــسا وأملانيـــــــا مؤســـــــسات تـــــــشبه مؤســـــــسات الوقـــــــف املوجـــــــود يف أنظمـــــــة القـــــــوانني 
إىل جانب كـل هـذا  وCharitable Trust. 3وبصفة خاصة  Trustاألجنلوساكسونية املتمثلة يف 
خدمـة اجملتمـع  وكانـت غايتهـا رضـاء اهللا وقد عرفها األتراك املسلمون ألول مـرة وفإن هذه املؤسسة السامية

الـــيت  وإن الـــذي مييـــز األوقـــاف الـــيت عرفتهـــا األمـــة الرتكيـــة املـــسلمة، وكمـــا بينهـــا اإلمـــام املـــشهور الـــشافعي
ا عــن غريهــا هــي أهــدافها املميــزة هلــا مبعــىن أن هــذا اهلــدف األساســي مــن رســخت مــشروعيتها  يف وجــدا

  .التقرب من اهللا وإنشائها هو كسب الثواب
إنه من الضروري البحث عن منشأ األوقاف اليت أنشأها النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم أو شـجع علـى 

ــا بعــض االســتثناءات مبحبــة اهللا واإلنــسان يف  خــارج ً، وثيقــاً وهــي األوقــاف الــيت ارتبطــت ارتباطــا،القيــام 
وقـد اسـتلهم أجـدادنا املـسلمون مــن جتربـة النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم يف وقـف بــساتني . القـوانني العثمانيـة

أســـسوا مؤســـسات لغايـــات  والـــدين واألمـــة والنخيـــل الـــسبعة يف املدينـــة ملواجهـــة نفقـــات الـــدفاع عـــن الـــبالد
  . يف القوانني احلديثةً عميقاًنالحظ أن هذه املؤسسات قد تركت أثرا وحافظوا عليها عرب العصور ومقدسة

قد احنطـت هـذه املؤسـسة الـيت كانـت تـسكن  و)التأسيس( باسم ١٩٢٦و قد نظمت األحكام سنة 
ــذا ووضــعوا القــانون الرتكــي فقــاموا بتعــديل  و)تأســيس(القلــوب واألفئــدة بعــد أن أطلــق عليهــا  قــد أحــس 

بذلك مت إعـادة  و٩٠٣ رقم ١٩٦٧-٠٧-١٣ة بالتأسيس يف القانون املدين بتاريخ  املتعلق٨١-٧٣املواد 
طمأنينـة جتـاه  و األمـة الرتكيـة تـشعر بقدسـيةَّينبغـي التنبيـه إىل أن واسم الوقف مرة أخرى إىل القـانون املـدين

 هــي ١٩٦٧-١٩٢٦الــدليل علــى ذلــك أن عــدد التأسيــسات الــيت أنــشئت يف الفــرتة مــابني  وكلمــة وقــف
قــد احتــوت املــواد املعدلــة  و.١٩٧٧-١٩٦٧ل بكثــري مــن عــدد األوقــاف الــيت أنــشئت يف الفــرتة مــا بــني أقــ

نــشري ، وًتلــك الــيت مت إنــشاؤها حــديثا ونظــام األوقــاف القدميــة املوجــودة يف تركيــا علــى أحكــام تتناســب مــع
ـــا أيـــضا  ،و قـــد الحـــظ  إىل أن األوقـــاف تعـــد يف حكـــم نظـــام األراضـــي الرمســـي عنـــد األتـــراك املـــسلمنيًهن

محايتهــا عنــد حماولــة  واملــستعمرون باســتغراب أن املــسلمني قــد جعلــوا مــن أنفــسهم فــداء ألمــوال األوقــاف
 هلـذا الـسبب بـدأ املـسلمون يكتبـون، ومل حيصل ذلك عندما استولوا على أمـواهلم اخلاصـة و عليهااالستيالء

  ٤.نويةيشجعون على الكتابة فيما يتعلق مبؤسسة الوقف وحصانتها املعو
ال حيـق ألي شـخص أن  وإن الوقـف يعـود ريعـه علـى عبـاد اهللا (:ويعرفه القانونيون التـارخييون بقـوهلم

باستثناء بعـض احلـاالت الـيت تكـون  وال يهدى، وال يورث و مبعىن أن ما أوقف ال يباع وال يشرتى،)ميتلكه
عه يف اجلهات الـيت خـصص هلـا يصرف ري واجملتمع فيها ملحة فإن الوقف يستمر ما استمرت احلياة حاجة

 يــصبح يف حكــم ملكيــة غــريه و.مبجــرد أن يــتم الوقــت ختــرج مــن ملكيتــه وكــأن يوقــف أحــدهم مستــشفى
                                                                                                                       

3 –Akgündüz, Ahmet, İslam Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi, Ankara 1988, pp. 12ff. 

4 Fuat Köprülü, İslam ve Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları ve Müessesesi, İstanbul 1983, pp. 404-408;  انظـر أحبـاث يف تـاريخ الفقـه
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فـإذا أراد واقـف ) وقفيـة(تـسمى هـذه  ويـسجل حبـضور القاضـي وخيصص الوقـف ملـا أرادة مؤسـس الوقـفو
جنـد ، ويتناسـب مـع شـروط الواقـف و فإن هذا يكتب يف الوقفية، أن خيصصها فقط للغرباءًاملستشفى مثال

 توقـف ًهـذه املـصاريف أيـضا، و فهذا املستشفى تلزمـه مـصاريف مـستمرة،سطنبولإ مستشفى الغرباء بًمثال
يتلقـى املـريض  وتـصرف علـى مـستلزمات املستـشفى و وتـستثمر هـذه األمـوال،غريها وهلا أمالك غري منقولة

. ال يطلـــب مقابـــل مـــن أحـــد و يـــشفى مث خيـــرج،يطعـــم ويـــسقى حـــىت، والغريـــب العـــالج يف هـــذا املستـــشفى
 .مثال ذلك أن يقف أحدهم مدرسة أو دار ضيافة أو جامعو
  إدارتھا وأنواع األوقاف ٢

لذلك فإن األحكام املتعلقـة  ومن األوقاف املوجودة اليوم يف تركيا تعود إىل العهد العثماين% ٩٠إن 
ـا هلـذا الــسبب  و بـشكل جزئـي علـى القــوانني املعاصـرة،أنواعهـا مـن القــوانني العثمانيـة قـد أثـرت ولــو وبإدار

  .أنواعها وفإننا سوف نتطرق إىل بعض املواضيع املهمة املتعلقة بإدارة األوقاف
 االستفادة الذاتية من الوقف :القسم األول للوقف ٢.١

  : و يقسم من هذه الناحية إىل نوعني
 ،المؤســـسات الخيريـــةتـــسمى ، ووهـــي األوقـــاف الـــيت سيـــستفاد منهـــا بـــشكل مباشـــر: النـــوع األول

أفـضل مثـال علـى ذلـك مـدارس ، وغريهـا وتدخل يف هذه اجملموعة املعابد واملدارس واجلامعات واملكتباتو
 وهـــذه املؤســـسات اخلرييـــة منهـــا مـــا يـــستفيد منـــه .ســـطنبولإالقـــانوين يف  وصـــحن مثـــان الـــيت أســـسها الفـــاتح

دور الـــضيافة  ومـــاء الـــسبيل ومثـــال ذلـــك اجلوامـــعو، منهـــا مـــا يـــستفيد منـــه الفقـــراء واألغنيـــاء والفقـــراء فقـــط
احلفــاظ علــى  ووهنــاك أوقــاف لتلبيــة مــصاريف املؤســسات اخلرييــة: النــوع الثــاين. للفقــراء فقــط مــن النــاس

 قد اسـتمرت هـذه املعـاين يف هـذا القـسم يف قـوانني مـا و،تكون من املال املنقول أو غري املنقول واستمرارها
  .بعد اجلمهورية

  اني للوقف الذي يتعلق بإدارة أموال الوقفالث القسم ٢.٢

ســـوف  و.لـــن نتوقـــف عنـــد هـــذه األنـــواع املختلفـــة و،و ينقـــسم يف الـــدول العثمانيـــة إىل أربعـــة أقـــسام
  . فقط من زاوية القوانني احلديثةمهمتنينتباه إىل نقطتني نلفت اال

األوقـــاف القدميـــة  وتطعـــةاألوقـــاف املق واألوقـــاف ثنائيـــة اإلجيـــار :و قــد متـــت تـــصفية األوقـــاف التاليـــة
قــد  و.ذلــك مقابــل تعويــضات مــضحكة و٢٧٦٢ حتــت رقــم ١٩٣٥ مبوجــب قــانون ذات اإلجيــار الوحيــد

 Hansleemannأوصى بعض رجال العلم األوروبيني وعلى رأسهم القانوين السويسري هانس ليمان 
 أنـه مل يــستمع إىل  غــري،بـأن تقـع احملافظــة علـى هــذه املؤسـسات ملــا قدمتـه وتقدمــه للمجتمـع مــن خـدمات

النقطــة األخــرى املهمــة تتمثــل يف إدارة  و٥.ضــئيل لألســف وقــع تــصفيتها مقابــل تعــويض و،هــذه النــصائح
قـد وقعـت احملافظـة عليهـا كمـا هـي  و، ذات اإليجـار الواحـدتسمى هـذه األوقـاف و،الوقف بعقد إجياري

                                                                                                                       
5 –Berki, Ali Himmet, Islam’da Vakıf )الوقف يف اإلسالم(  AÜİFM p,18, nu:3-4. 
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القـــوانني الالزمـــة   مل يقـــع تنظـــيم ألنـــهى؛ غـــري أنـــه ينبغـــي اإلشـــارة إىل أن وضـــعها يـــدعو لألســـ،علـــى حاهلـــا
ا   .ا األسس العامة يف القوانني العثمانية يف إجيار أمالك الوقف فهي كاآليتَّ أم،إلدار

الـدكان  وا يف غري ذلك من احلاالت فيؤجر البيتَّ وأم،يقع اتباع توصيات الواقف إذا كانت مكتوبة
نتهــى عقــد اإلجيــار فــيمكن أن جيــدد العقــد إذا ا و واألراضــي ملــدة ثــالث ســنوات،،ملــدة ســنة كأقــصى حــد

ميكن أن تكـون الزيـادة يف  و.إذا مل يدفع يؤجر لشخص آخر ولنفس املؤجر حسب السعر املتعارف عليه،
ه إمــا يــدفع اإلجيــار أو يــتم فــسخ العقــد، َّبالنــسبة إىل مــؤجر أمــالك الوقــف فإنــ و. لفــسخ العقــدًاإلجيــار ســببا

حيقــق أهدافــه املرجــوة  ولوقــف حيــافظ الوقــف علــى اســتمراره مــن ناحيــةووفــق هــذه األســس يف إدارة أمــالك ا
واحليلولـة  قد تبىن واضعو القانون الرتكي بنجاح احللول الـضرورية حلمايـة أمـالك األوقـاف و.من ناحية ثانية
 حتـــت رقــــم ١٩٨٤ -٥-٣٠ للقــــانون الـــصادر يف ًقـــد وضــــع حيـــز التنفيـــذ وفقـــا و.ســـتعمالدون ســـوء اال

التـذمر غـري  وذه اجلهود قد بـاءت بالفـشل بعـد ذلـك بـسبب ظهـور املـصاحل الـسياسية غري أن ه،٣٠١٢٦
فمــثال أن إجيــار دكــان يف : يلــي ــدف إعــادة تنــشيطها أريــد أن أوضــح مــا واملــربر ملــؤجري أمــالك األوقــاف
األمـــــر  هكـــــذا يبـــــدو ولـــــرية ١٢٠٠٠ لـــــرية يف حـــــني أن مـــــصاريفها ٨٠٠٠حممـــــود باســـــطنبول أكثـــــر مـــــن 

  .٧ًواضحا
٢.٣

س

شــراف اإلدارة ــ
العامة

 ١٨٢٦ /١٢٤٢ مــــع تأســــيس نظــــارة األوقــــاف عــــام اإلداريــــةاحيــــة ـــن الن
واستم

ــا  ـن حيــث موضــوعها حيــث وقــع حبثهــا مــن جديــد أل
أو

 .العدالة االجتماعية مـن قبـل الـسلطات و والصحة
  .بذلك متثل هذه األوقاف حصانة معنوية للمجتمعو

                                                           

  سم الثالث من الوقف في القانون العثمانيالق 

تقــسم  و احلديثــة،قــوانني وقــد مت قبولــه بــنف الــشكل يف ، فهــو قــسم ينــدرج ضــمن الناحيــة اإلداريــة
ـا إىل ثالثـة أقـسام األول هـذه األوقـاف تـدار مباشـرة مـن  واألوقـاف المـضبوطة: األوقات من حيث إدار

تـدار  و،األوقـاف الملحقـة : الثـاين.ارة اإلدارة العامة لألوقـافا اآلن فهي حتت إدَّ أم،قبل نظارة األوقاف
 وهــي اآلن حتــت إ،هــذه األوقــاف مــن قبــل املتــولني مــع وجــود إشراف مــن نظــارة األوقــاف

   . يف القوانني احلديثةً اليت مل جتد موضعاالثالث األوقاف المضبوطة أما . لألوقاف
بعــــد تقــــسيم األوقــــاف مـو

   .ر حىت عهد اجلمهورية
 فهــو تقــسيم األوقــاف مـالقــسم الرابــعأمــا و

  .قاف ذات أهداف اجتماعية تضامنية تعاونية
ـذا الـشكل وجيب أن يكون موضوع الوقف يف القانون العثماين هـو امللـك الـ ذي ميتلكـه الواقـف، و

ــدف ســد و،قــد خصــصت الدولــة ميزانيــة معينــة لألوقــاف و. صــحيحةًتــسمى هــذه األوقــاف أوقافــا  ِّذلــك 
الفراغ الذي ميكن أن حيصل يف جماالت التعليم والثقافة

                                                            
6 –Resmi Gazete 18424, 7 Haziran 1984. 

7 –Akgündüz, 357-359. 
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ال  و مــن خيولــه بــذلك بواســطة أمــوال مــأخوذة مــن اخلزينــةالدولــة أوا األوقــاف الــيت يــدعمها رئــيس َّأمــ
ا علــــى النــــواحي املدنيــــة ختــــصص جلهــــات خرييــــة فيطلــــق عليهــــا األوقــــاف غــــري  والقانونيــــة وتقتــــصر فائــــد

 ميـأل الفـراغ ومـع األسـف فإنـه مـع زوال الدولـة العثمانيـة مل. الصحيحة أو هي من قبل األوقاف املخصصة
فهمــوا أمهيــة  و القــانون الرتكــي الــذين رأوا هــذه احلقيقــةواضــعووقــد اســتوعب . الــذي خلفتــه هــذه األوقــاف

 SYDTK أصــدر ١٩٨٦-٠٥-٢٩يف  و. املهمــةاالجتماعيــة و علــى قيمنــا الثقافيــةاحملافظــةمؤســسة الوقــف يف 
به األوقاف من قبيـل التخـصص الذي يش وSYDVـقد أمر هذا القرار بإنشاء ال و٣٢٩٤قرارا حتت رقم 

ـــة قـــد عهـــدت إىل بعـــض األوقـــاف بـــبعض اخلـــدمات  و.يف القـــوانني القدميـــة ـــةيالحـــظ أن الدول  االجتماعي
ا واخلرييةو   ٨.اليت ال تستطيع ميزانية الدولة اإليفاء 
  قضية التزام شرط الواقف والوفاء به ٣

ــا لقــد تناقــل الفقهــاء عبــارة تــنص علــى أن نــصوص الواقــف كــنص الــشار ع ، وقــد توقفــوا عنــد املــراد 
قـوهلم شـرط : "وقـد قـال احلـصكفي . حىت ال يتطـرق إىل الفهـم اسـتواء الـنص البـشري مـع الـنص الـشرعي 

نـــص :  لكــن ابــن عابــدين قيـــد العبــارة فقــال٩".الواقــف كــنص الــشارع يف الفهـــم والداللــة ووجــوب العمـــل
وال خالف يف أن من وقـف علـى ... جوب العمل الواقف كنص الشارع يف املعىن والفهم والداللة ال يف و

 ويؤكد ابن عابدين هذا املعىن يف كتابـه رد ١٠.صالة أو صيام أو قراءة أو جهاد غري شرعي وحنوه مل يصح
عـل مالـه حيـث شـاء مـا شرائط الواقف معتربة إذا مل ختالف الشرع ، وهو مالـك فلـه أن جي: "احملتار فيقول 
١١.مل تكن معصية

  

ـــ يف معــرض ) وهــو مــن أقــدم مــصادر الفقــه احلنفــي( :ســعاف يف أحكــام األوقــافيقــول صــاحب اإل
١٢."ونه قربة يف ذاته وعند املتصرفوبعضها يرجع إىل نفس التصرف؛ وك"حديثه عن الشروط ـ 

  

ا تستهدف ترسيخ وجوب احرتام شـروط الـواقفني يف الوقـف مـن غـري  والواضح من هذه العبارات أ
لك الشروط مقتضيات الشرع وأحكامه القارة ، ألن كل الشروط معتربة إال مـا أن يفيد ذلك أن تتجاوز ت

  .أحل حراما أو حرم حالال فال عربة به 
إنه ال شك يف أن توجه إرادة الواقف إىل ضمان التغطيـة املاليـة لفعـل خـريي معـني هـو الـذي يدفعـه 

 تلـــك الـــشروط إال احتياطـــات إىل اشـــرتاط شـــروط يراهـــا حمققـــة لقـــصده ، ويف الظـــروف العاديـــة ال تكـــون
  .تكفل استمرار الوقف يف أداء ما يراد به 

                                                                                                                       
8 Resmi Gazete, 17 Temmuz 1986/19167, 14 Haziran 1986/19134. 

  .٢٠٠٢عبد املنعم خليل دار الكتب العلمية بريوت :  حتقيق ٣٧٩ الدر املختار حملمد بن علي احلصكفي احلنفي    9

  .١/١٧٧ جمموعة رسائل ابن العابدين   10

  .١٩٩٤جود دار الكتب العلمية بريوت عادل أمحد عبد املو:  حتقيق٦/٥٢٧ رد احملتار على الدر املختار البن العابدين   11

  12  .١٩٠٢هندية األزبكية مبصر : ط ١٥: اإلسعاف يف أحكام األوقاف برهان الدين إبراهيم بن موسى الطرابلسي ص
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لكــن هــذا ال مينــع مــن وجــود أشــخاص يــشرتطون شــروطا باطلــة تنــايف طبيعــة العقــد الــوقفي املؤســس 
 ومــىت كانــت تلــك الــشروط جمافيــة لتوجهــات الــشريعة وأحكامهــا اهللا،علــى نيــة فعــل اخلــري والتقــرب بــه إىل 

ا تعترب الغية    .ا وال عربة فإ
ومن الشروط شروط أخرى ، يطرأ عليها من املـستجدات االقتـصادية ومـن الظـروف االجتماعيـة مـا 

ومــن أجلــه فقــد ذكــر الفقهــاء عــدة . جيعلهــا غــري ذات أمهيــة أو مــا جيعلهــا معوقــا مانعــا مــن تنميــة الوقــف 
 ملنفعة الوقف ، وذكروا من ذلك حاالت رأوا فيها أن شروط الواقفني ال حيافظ عليها ما دامت غري حمققة

أن يشرتط الواقف أن ال يعزل القاضي الناظر على الوقف يف مجيـع احلـاالت ، وهـو شـرط ال يؤخـذ بـه إذا 
. كــان النــاظر غــري أهــل للنظــارة خلقيــا أو معرفيــا فيغــريه القاضــي رعيــا ملــصلحة الوقــف وال يبــايل بالــشرط 

ــم ال يرغبــون يف اســتئجار ومنهــا أن يــشرتط أن ال يــؤجر الوقــف ألكثــر مــن  ســنة ، واملعهــود مــن النــاس أ
ـــا قـــصرية ممـــا ال يتـــيح هلـــم االســـتفادة مـــن االستـــشارات الـــيت أنفقوهـــا يف إجاراألوقـــاف الـــيت تكـــون مـــدة 

أن يقـــف : ومنهـــا .الوقـــف، فلـــذلك جيـــوز أن يهمـــل شـــرط الواقـــف ويـــؤجر الوقـــف مبـــا حيقـــق املنفعـــة منـــه 
ومنهـا أن يـشرتط أن يتـصدق بغلـة الوقـف علـى . عليـه القـرآن بعـد وفاتـه شخص وقفا يشرتط فيه أن يقـرأ 

أن يرى القـيم علـى الوقـف الرفـع مـن أجـرة حمـددة ملـن جيـري عليـه الوقـف : ومنها. من يتسول يف مسجده 
   ١٣.كاإلمام واخلطيب ومن يقوم بوظائف املسجد إذا الحظ ارتفاع كلفة املعيشة وغالء األسعار

إن : را وجـــوب رد تقـــدير الــــشروط إىل اجلهـــة الرمسيـــة القيمـــة علـــى الوقــــف مقـــر: يقـــول احلـــصكفي 
الـسلطان جيـوز لـه خمالفـة الـشرط إذا كـان غالـب جهـات الوقـف قـرى ومـزارع فيعمـل بـأمره وإن غـاير شــرط 

١٤.الواقف ألن أصلها لبيت املال
  

ن الـشرط خمالفـا وعلى هذا فإن االلتزام بشرط الواقف ليس علـى إطالقـه وإمنـا هـو مقيـد بـأن ال يكـو
ألحكــام الــشريعة وتوجههــا العــام ، وأن ال يكــون يف التمــسك بــه تفويــت ملــصلحة الوقــف وإال فباإلمكــان 

  .إمهال الشروط وإهدارها 
واملالحــظ أن الفقهــاء قــد أقحمــوا القــضاء يف عمليــات التجــاوز لــشروط الــواقفني ودعــوا إىل مراجعــة 

ف مـن أن ينحـرف بـه القيمـون عليـه مبـا ال حيقـق املـصلحة مـن القاضي واستشارته وانتظـار إذنـه محايـة للوقـ
  . رصد عليهم

  الرقبة والعمارة= إعمار األوقاف ٤
مــــن أهــــم تــــصرفات املتــــويل إعمــــار األوقــــاف، يف الفقــــه اإلســــالمي اســــتعمل بعــــض املــــصطلحات، 

ــــة واملرمــــة يقــــات الدولــــة العمــــارة واملرمــــة مبعــــىن التعمــــري، ولكــــن الرقبــــة اســــتعملت يف تطب .كالعمــــارة والرقب

                                                                                                                       
  .٦/٥٨٧ رد احملتار على الدر املختار البن العابدين    13

  .٣٨٠ الدر املختار شرح تنوير األبصار حممد بن علي احلصكفي    14
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ــــــة والنظــــــارة علــــــى أعمــــــال األوقــــــاف: العثمانيــــــة، وتعــــــين التعمــــــري : الرتمــــــيم أو الرتميمــــــات، مبعــــــىن .املراقب
  ١٥.والتعمريات

  :ميكن أن نقسم إعمار األوقاف إىل قسمني
، والــصبغ وأمثاهلمــا، )وضــع األمسنــت عليهــا(تــسوية اجلــدران وتعــىن . املرمــة املــستهلكة: القــسم األول

  .نفصالن عن األصلاللذان ال ي
األصـــل، (وتعـــين أن بعـــض األقـــسام الـــيت تـــضاف إال البنايـــة . املرمـــة غـــري املـــستهلكة: والقـــسم الثـــاين

  .املخازن، أو وضع املرمر على األرض اليت ال ميكن أن تنفك من األصل: مثل) الرقبة
  .ابينبغي هنا أن نفهم من إعمار األوقاف إبقاء األوقاف على حاهلا، واملنع عن اخلر

فـــإذا خربـــت األوقـــاف أو حـــدث هلـــا الـــضرر األصـــلي،  .ال نعتـــرب املـــصارف التحـــسينية مـــن اإلعمـــار
 ١٦. ضرورية يف هذه احلالةالرتميماتتكون 

  تعمير الوقف ومصارفه ٥
ـــدمت مـــن أهـــم التـــصرفات  اتفـــق مجيـــع الفقهـــاء علـــى أن إعمـــار األوقـــاف الـــيت تكـــاد تنهـــدم أو ا

هل يوجد شرط من الواقف أم ال؟ ألن هـذه الرتمـيم ضـروري، :  يسألإلعمار األوقاف ال. للمتويل وحده
تـــرب هـــذا الـــشرط لغـــو، ويقـــدم إعمـــار األوقـــاف علـــى مجيـــع يعحـــىت لـــو اشـــرتط الواقـــف أال تـــرمم األوقـــاف ف

  ١٧.اجلهات املقصودة من األوقاف
  ًإلعمار األوقاف ينبغي أن تكون عني األوقاف خرابا، فما معىن اخلراب؟: قلنا

  .ما أن يقع بفعل من اإلنسان، أو خترب مباشرة بدون تصرف من اإلنساناخلراب إ
. فإذا خربت األوقـاف بفعـل مـن اإلنـسان ينبغـي علـى املتـويل أن يـضمن املـصارف إىل هـذا اإلنـسان

العـــني اخلربـــة إمـــا أن يـــستفاد مـــن عينهـــا أو مـــن غلتهـــا، إذا كـــان : ويوجـــد احتمـــاالن يف مـــسألة التـــضمني
  .فعلى املخرب أن يعيد العني إىل حاهلا السابقيستفاد من عينها، 

  .وإذا كان يستفاد من غلتها، فريمم املتويل لألوقاف ببدل الرتميمات
.وشكل التضمني بطريق اإلعادة إىل أصلها خيتص فقط باألوقاف  ١٨

                                                                                                                       
، وقـانون األوقـاف، لقـدري )١١٨-٢/١١٦(عبيـد عبـد اهللا الكبيـسى ، وأحكام الوقـف يف الـشريعة اإلسـالمية حملمـد )٣/٣٣٤(، وفتاوى قاضي خان )٥/٢٥٧(ظر البحر الرائق البن جنيم ان   15

، ١٩٤: ، وأحكــام األوقــاف لعمــر حلمــي مــادة١٩٣يب العلــى مــاردين ص ، وأحكــام األوقــاف أل)١٢٤نــسخة املكتبــة الــسليمانية، ورقــة (، والفتــاوى أليب ســعود أفنــدي ٢٨٦-٢٨٤: باشــا، مــادة

  .٦٥٥:  لعلي حيدر، صوترتيب الصنوف يف أحكام الوقوف

: باشا، مادة، وقانون األوقاف لقدري ١٥٠٥، ١٤٩٥: ، وترتيب الصنوف لعلي حيدر مادة٤٨١، جملة األحكام الشرعية مادة ١٩٤-١٩٣ انظر أحكام األوقاف أليب العلى ماردين، ص - 16

٤٠٨.  

  .٤٠٨، قانون األوقاف لقدري باشا مادة )١٢٥-١٢٥ورقة (، الفتاوى أليب السعود )٣٦٧-٤/٣٦٦(، وحاشية ابن عابدين )٥/٢٥٤( البحر الرائق البن جنيم - 17

  .١٩٤ أحكام األوقاف أليب العلى ماردين، ص- 18
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فـــإذا خربـــت عـــني الوقـــف بـــال تـــدخل مـــن أحـــد، وحتتـــاج إىل التعمـــري والرتمـــيم، فمـــصارف التعمـــري 
  :هلا عدة حاالتوالرتميم، 

ًإذا اشرتط الواقف ماال معينا للرتميم، ميكن أن يكـون هـذا املـال مـن ملكـه اخلـاص أو : احلالة األوىل
وغلــة الوقــف تــصرف إىل تــرميم . مــن غلــة الوقــف، ويف هــذه احلالــة ينبغــي أن يراعــى شــرط الواقــف بتمامــه

  ١٩.ًالوقف متاما
ــــة ــــة الثاني ــــة ل: احلال ــــة الوقــــف موقوف الســــتغالل، فغلــــة الوقــــف تــــصرف إىل الرتميمــــات إذا كانــــت رقب

  .الضرورية، وتقدم مصاريف الرتميم على حصص املوقوف عليهم، ورواتب املوظفني يف األوقاف
فــإذا ال تقــسم الرواتــب والتخصيــصات إذا احتاجــت األوقــاف إىل الرتمــيم، واألوضــاع املخالفــة هلــذا 

ويوجــد اســتثناء واحــد فقــط، وهــو أجــرة . ر الــسلطايناحلكــم الفقهــي تلغــى بقــرارات احملــاكم الــشرعية واألمــ
  ٢٠.املتويل

  :ويف هذه احلالة ينبغي أن ننظر إىل مسألتني أخرينت
إذا اشــــرتط الواقــــف تقــــدمي مــــصاريف الرتمــــيم علــــى حــــصص املوقــــوف علــــيهم، فاحتاجــــت : األوىل

ًينـا خيـصص احتياطـا للرتمـيم؟ ًاألوقاف إىل الرتميم فبها، وإذا مل حتتج إىل الرتميم هل يضع املتـويل مبلغـا مع ً
  .نعم ينبغي أن يفعل ذلك

ًإذا مل يوجــد شــرط للواقــف يف هــذه املــسألة، ال يقــوم املتــويل بتخــصص مبلــغ معــني احتياطــا : الثانيــة
  ٢١.للرتميم، بشرط أال تكون هناك ضرورة

ًإذا كانــت األوقــاف مــاال ينتفــع بعينــه، مــثال: احلالــة الثالثــة ملنزل، فــنحن عــني موقوفــة للــسكين، كــا: ً
  .من له السكنى: ، واملوقوف عليهماألوقاف المشروطة للسكنى: نسمي مثل هذه األوقاف

ويف هـــذا النـــوع مـــن األوقـــاف إذا صـــرف مـــن لـــه الـــسكىن مـــصاريف كبـــرية، ولكـــن مـــن نـــوع الرتمـــيم 
يف هـــذه املـــصار، تعتـــرب هـــذه املـــصاريف كـــالتربع إىل الوقـــف؛ ألن )كالـــصبغ، وتـــرميم اجلـــدران(املـــستهلك 

ُْالغرم بالغنم: تدخل حتت قاعدة ُْ.  
، فـإذا )كالبنايـات اإلضـافية والـدرج(وإذا كان الرتميم ممن له السكىن من نوع الرتميم غري املستهلك 

ًمل يقـــصد التـــربع تكـــون هـــذه األشـــياء ملكـــا لـــه، ولكـــن إذا أمكـــن الفـــصل عـــن أعيـــان األوقـــاف تنتقـــل إىل 

                                                                                                                       
  .١٤٩١، ترتيب الصنوف لعلي حيدر مادة ٤٠٨ة ، قانون األوقاف لقدري باشا ماد)٤/٣٦٨(انظر رد احملتار   - 19

ال ميكـن، : إذا كان يف الوقفية غالت الوقف رقبة، هل ميكن أن يشرتط أال تكون وظائف املتويل واجلـايب والكاتـب رقبـة؟ اجلـواب: ، يقول فيها)١٢٥-١٢٤ورقة ( انظر الفتاوى أليب السعود - 20

ال : إذا كـان نـصف وظـائف أهـل الوظـائف رقبـة، هـل وظـائف املتـويل واجلـايب والنـاظر داخلـة أو ال؟ اجلـواب:  أليب السعود يف املوضوع نفسه تقولالشرط املزبور لغو غري مشروع، وتوجد فتوى أخرى

  .١٤٩٤، ١٤٩١، وترتيب الصنوف لعلي حيدر، مادة )٦/٢٤٥(وانظر ابن قدامة . يدخل املتويل والغري يدخل

 - 21  .٤١٠-٤٠٩ مادة  انظر قانون األوقاف لقدري باشا،
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 يقــضي وإذا امتنعــوا عــن األخــذ، قــدم قيمــة الرتميمــات إىل الــوارثنيالــوارثني، وإذا تغــري لــه مــن لــه الــسكىن ت
  .ا إىل الواقفنيإجاراحلاكم بكراء هذه األشياء ويقدم 

ويف مثل هذه األوقاف إذا اقتضى التعمري ومل يصرح يف الوقفية بأي شـيء يتعلـق بـالتعمري، أو صـرح 
يتحمـــل مـــن لـــه الـــسكىن مجيـــع مـــصاريف بـــاألمر ومل توجـــد غلـــة أو وجـــدت ولكنهـــا غـــري كافيـــة للتعمـــري، 

، فــإذا مل يــستطيعوا تعمــري هــذه األوقــاف أو امتنعـــوا مــن التعمــري، فــيحكم القاضــي ومبعرفــة املتـــويل التعمــري
  ٢٢.ة يتم ترميم األوقافجارتؤجر األوقاف إىل الغري، ووبدل اإل

ساجد الـــيت وقفـــت اجلوامـــع واملـــ: إذا كانـــت األوقـــاف مـــن املؤســـسات اخلرييـــة، نعـــين: احلالـــة الرابعـــة
  ٢٣.للعامة، إذا وجدت الغلة الكافية ملصاريف التعمري فبها، وإال ترمم من بيت املال

املــستحقني، كمــا أن إعمــار  أن إعمــار أعيــان الوقــف يكــون مــن ريعهــا، ويقــدم علــى الــصرف إىل
ف يف َّأعيـان الوقـف دارة للريـع الـذي سيـصر الوقـف هـو مـن أهـم مهمـات نـاظر الوقـف؛ حـىت تظـل أعيـان

تكــون علــى الوقــف تتعلــق بريعــه ال بعينــه؛ حــىت ال يــؤدي اســتحقاق  الــديون الــيت كمــا أن. شــرط الواقــف
 ولـذلك؛ فـإن عجـز أعيـان الوقـف عـن حتقيـق الريـع .أعيـان الوقـف أيـديهم علـى الـدين إىل وضـع الـدائنني

اء يؤدي إىل توقف الصرف يف شرط الواقف، وتعطل الوقف، وقد يؤدي والغرض مـن هـذا  .الوقف إىل إ
األسـاليب القدميـة  الوقف، على أن تشمل الدراسة البحث هو دراسة األساليب املشروعة يف إعمار أعيان

وســيكون مــن املفيــد  .توســع، مــع إيــراد التطبيقــات املعاصــرة يف هــذا اجملــال باختــصار، واألســاليب احلديثــة
احللـول  خاللـه ون مثـاال عمليـا تظهـر مـنالبحث بدراسة حالـة واقعيـة تطبيقيـة يف إحـدى الـدول؛ لتكـ إثراء

ا  علــى حتقيــق الريــع املطلــوب لتنفيــذ املمكنــة ملعاجلــة مــشكلة تــداعي أعيــان الوقــف وإفالســها وعــدم قــدر
  24. شروط الواقفني

 ٦  التطبيقات في الدولة العثمانية
طبقــت دور مــا قبــل التنظيمــات، يف هــذا الــدور : ينبغــي أن نقــسم عهــد الدولــة العثمانيــة إىل دوريــن

ودور مـــا بعـــد التنظيمـــات، ويف هـــذا الـــدور روعيـــت األحكـــام . األحكـــام الـــشرعية الـــيت ذكرناهـــا فيمـــا قبـــل
وهـذه التنظيمـات تتعلـق . الشرعية مع زيادة بعض األنظمـة والتعليمـات والقـوانني اخلاصـة بـالتعمري والرتمـيم

ا ا إىل مؤسس: باألوقاف املضبوطة، ونعين    .ة حكومية، كنظارة األوقافاألوقاف اليت فوضت إدار
  .إذا ميكن أن نذكر بعض التعمريات والتنظيمات اليت تتعلق بتعمري وترميم األوقاف

                                                                                                                       
، ورد احملتــار البــن عابــدين ٤١٠و٤٠٩، وأحكــام األوقــاف لعمــر حلمــي مــادة ١٤٨٩-١٤٨٦، وترتيــب الــصنوف لعلــي حيــدر، مــادة ١٩٣أحكــام األوقــاف أليب العلــى مــاردين :  انظــر- 22

  .٤٣٨-٤٣٨: ، وقانون األوقاف لقدري باشا، مادة)٤/٣٧٣(

  ).١٩٤-٢/١٩٣(، أحكام الوقف للكبيسي ٤١٥-٤١٤انظر قانون األوقاف لقدري باشا، مادة - 23

 http://www.awqaf.org/portal.aspx?tabid=432.  24:  قارن
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ـا إىل ١٢٧٤/١٨٥٨: القانون املؤرخ يف غـرة رجـب سـنة: ًأوال ، يتعلـق باألوقـاف الـيت فوضـت إدار
ن املــصاريف أكثــر مــن ألــف نظــارة األوقــاف، وتبــني بــأن مــصاريف الرتمــيم تتعلــق ببيــت املــال، وإذا مل تكــ

قرش عثماين فال حيتاج إىل إذن من بيت املال، وترمم مباشرة، فإذا كان أكثـر ينبغـي أخـذ اإلذن مـن بيـت 
  ٢٥.ويبني القانون كيفية تتم هذه األمور بالتفاصيل. املال

، حيتـــوي علـــى األحكـــام املفـــصلة يف التعمـــري ١٢٨٠/١٨٦٣: قـــانون األوقـــاف املـــؤرخ بتـــاريخ: ًثانيـــا
ًأوال إذا كانــت أعيــان األوقــاف مــن األوقــاف اخلرييــة . ٌوالرتمــيم، ويقــسم أعيــان األوقــاف إىل بعــض األقــسام

ة الواحــدة، ينبغــي أن تــرمم هــذه األوقــاف بتــصديق مــن مــدير األوقــاف، وبقــرار جــارأو العقــارات ذات اإل
وإذا . ىل نظــارة األوقــاففــإذا كانــت غلــة الوقــف كافيــة فبهــا، وإال تقــدم املــسألة إ. جملــس شــورى األوقــاف

ًكانت أعيان األوقاف من األوقاف امللحقـة، تقـرر املـصاريف الـضرورية أيـضا بتـصديق مـن مـدير األوقـاف 
 فــإذا كانــت قيمــة الرتمــيم مرتفعــة وأكثــر مــن .وقــرار جملــس شــورى األوقــاف، وبقــرار مــن املتــولني لألوقــاف

ل مباشــرة، وينبغــي أن يراقــب مــن قبــل إدارة األوقــاف ًاملبلــغ املــذكور ســابقا، فينبغــي أن يرجــع إىل بيــت املــا
  ٢٦.فحسب

ـــ : ًثالثــا ، وهــو يفــصل األمــور الــسابقة بــشكل أحــسن، وال ١٢٩٤/١٨٧٧قــانون األوقــاف املــؤرخ ب
  ٢٧.حنتاج إىل إيراد التفصيالت هنا

٧  الطرق األخرى في تعمير األوقاف  
  مدة تأجير الوقف ٧.١

ًتثمار األوقـــاف، حبيـــث يبقـــى الوقـــف مـــستغال ملـــدة يف اســـيعتـــرب تـــأجري األوقـــاف مـــن الـــصور املهمـــة 
ومـن جـاء اخـتالف  .ًطويلـة، إال أن طـول املـدة جيعـل املـستفيد مـن الوقـف مالكـا لـه، حبـسب تقـدم الزمـان

  .الفقهاء يف مدة االستغالل، بني ثالث سنوات إىل أربع، إىل مدة غري حمدودة
ة مـــدة الكـــراء ، فمـــن أجازهـــا راعـــى مـــا إن هـــذا التتبـــع يفيـــد أن املـــذاهب اختلفـــت يف جـــواز إطالـــ"

واملالحــظ أن هــذا . تقتــضيه مــصلحتها ، ومــن منــع ذلــك فقــد راعــى إفــضاء طــول املــدة إىل ادعــاء متلكهــا 
االحتمال مل يعد ممكنا بعد أن أصبح للوقف إدارات قيمة عليه تـضبط شـؤونه إداريـا وتـربم عقـودا واضـحة 

حـــد علـــى ادعـــاء امـــتالك الوقـــف خـــصوصا إذا كـــان مـــسجال وحمـــددة املـــدد مـــع املـــستغلني حبيـــث ال جيـــرؤ أ
  .بسجالت التحفيظ أو الشهر العقاري على أنه عقار وقفي

 .ويف مجيع احلاالت فقد اعترب الفقه أن مصلحة الوقف تبقى هي احلامسة يف القول بـاجلواز أو املنـع 
وقـد أفـىت مجاعـة مـن : ك فقـال وعلى الرغم من منع املالكيـة إطالـة املـدة فقـد أفـىت الـشيخ علـيش جبـواز ذلـ

                                                                                                                       
  .٨٨-٨٣الرتتيب األول، جملد ثاين : ، دستور١٠-١:  مصاريف خزائن شاهانده رؤيت أولنان، باجلملت أبنية حقنده، نظامنامه، مادة- 25

  .١٥٥-١٥٤: ، الدستور، الرتتيب األول، اجمللد الثاين٢٣-٢٠: دة، ما١٢٨٩/١٨٦٣ نظام األوقاف، املؤرخ بـ - 26

  .٢٧٣، وحتشيه يل قوانني، لـ سركيز قاراقوج، اجمللد الثاين، ٥٥٣: ، الدستور، الرتتيب األول، اجمللد الرابع٢٣-١:  أبنية أمريية ووقفية إنشاءات وتعمريايت حقنده نظامنامه، مادة- 27
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ة الوقــف املــدة الطويلــة ملــن يعمــره وخيــتص بزائــد غلتــه إذا مل يكــن للوقــف ريــع إجــارحمققــي املتــأخرين جبــواز 
٢٨.ة بأجرة املثل يف وقتها وجرى العمل بفتواهم إىل اآلن مبصرجاريعمر به ووقعت اإل

  

تثبيــت مــورد قــار لفعــل إحــساين فــالوقف إذن يقــوم علــى فكــرة منــع التــداول العــادي لألصــل وعلــى 
خيــاف عليــه أن يتوقــف إن عــدم مــصدر متويلــه الثابــت ، ومعــىن هــذا أن الوقــف ينــدرج يف مفهــوم التنميــة 
املستدامة اليت ال تتأثر بالتقلبات الظرفية وال بأوضاع مالية الدولـة الـيت قـد تقلـص مـن ميزانيـات الكثـري مـن 

ــا واملعتمــدة عليهــا و منهــا املؤســسات االجتماعيــة ، وهلــذه اخلــصوصية قــد كــان مــال املؤســسات املرتبطــة 
الوقـــف كثـــريا مـــا يـــسلم مـــن آثـــار األزمـــات املاليـــة الـــيت تفرزهـــا حـــاالت احلـــرب اخلارجيـــة أو االضـــطرابات 
السياسية الداخلية ، فكان احلكام يقرتضون منه لتسديد كثري من النفقات العامة أو اخلاصة ، وقد يـردون 

 ٢٩." يردون حسبما يذكره احلسن الوزان يف وصف إفريقياما اقرتضوه وقد ال
  تينجارتأجير األراضي الميرية وأوقاف اإل ٧.٢

ة غــري حمــدودة املــدة الــذي نظمتــه إجــارتني للمتــصرفني بعقــود جــارتــأجري األراضــي املرييــة وأوقــاف اإل
مالـك األرض املرييـة فمـن املعلـوم ان . القانون نامات العثمانية من املواضـيع الـيت يـدور جـدل عـن شـرعيتها

ة جـــاران مـــشروعية عقـــد اإل. هـــو بيـــت املـــال، ويـــؤجر حـــق التـــصرف فيهـــا للرعايـــا مقابـــل ايـــرادات ضـــرائبها
ة غـــري حمـــدود األمـــد فغـــري جـــائز يف الـــشريعة جـــارالطويلـــة موضـــوع يتعـــرض للجـــدل والنقـــاش، امـــام عقـــد اإل

والعقــد الــذي مل تعــني فيــه مــدة معينــة ة تعيــني املــدة، جــارفمــن شــروط الــصحة النعقــاد عقــد اإل. االســالمية
ان بيـان املنفعـة " "ةجـارشـرائط صـحة اإل"وقد عربت اجمللة عن هذا احلكم الفقهي بـالنص يف . عقد فاسد

اذا تــوافرت شــروط انعقــاد "، "ة تتبــني املنفعــةجــارببيــان مــدة اإل..." "... علــى وجــه مــانع للمنازعــة شــرط
  .30".ة فاسدةجارن اإلة وانعدم شرط من شرائط الصحة تكوجاراإل

وقــــاف أراضــــي املرييــــة ويف ة الطويلــــة املقــــرر يف التــــشريع العثمــــاين يف تفــــويض األجــــارســــلوب اإلأن إ
ة فاســـدة إجــارحة العامــة، حتــول فيمــا بعــد إىل ل إىل تــرجيح ويل األمــر وبنــاء علــى مـــصًتني، اســتناداجــاراإل

راء بعـض الفقهـاء العثمـانيني بـشأن املوضـوع، وقبـل البـدء بـآ. باستناده إىل سبب الفساد بعـدم تعيـني املـدة
يلــزم األجــر  ال: "وكمــا عـربت اجمللــة. ة الباطــلجــارة الفاســد وعقـد اإلجــارننبـه إىل عــدم اخللــط بـني عقــد اإل

ة الفاسدة ميلك جاريف اإل) املؤجر(لكن اآلجر . ة الفاسدة نافذةجار، واإل"ة الباطلةجارباالستعمال يف اإل
  :31لننقل اآلن بعض آراء الفقهاء. نسى ذلكنألجر املسمى، فيلزم أال أجر املثل وال ميلك ا

، ولكـــن مل ًاألرض املرييـــة هـــي أرض مفتوحـــة عنـــوة أو صـــلحا‘‘:يقـــول الـــداماد يف شـــرح امللتقـــى) ١
ة فاســدة لتــشغيل األرض علــى أن إجــارمتلــك للرعايــا، بــل حيــزت لبيــت املــال مث يــؤجر أو تفــوض للرعايــا ب

                                                                                                                       
  . دار الفكر٢/٢٣٩توى على مذهب اإلمام مالك حممد الشيخ عليش  فتح العلي املالك يف الف- 28

  . ملخص ومستفاد من األستاذ مصطفى بن محزة، من حبث له منشور على موقعه على االنرتنت 29-

30 Mecelle, md. 451-454, 460; Akgündüz, Vakıf Müessesesi, 359 vd. 
31 Mecelle md. 459, 461. 
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وإذا مــات املتـــصرف ولـــه . ـــا عـــشريةأن ظـــن النــاس إ عـــشرية وًوهـــي ليـــست أرضــا. ةيــدفعوا خـــراج املقامســ
ً وإن كـــان لـــه بنـــت أو أب أو أخ، تفـــوض إلـــيهم أيـــضا. أرض، تعطـــى إىل ولـــده، وال تعـــود إىل بيـــت املـــال

ســــلوب أجــــر املتــــويل بأذا إ: مــــثال. ة فاســــدةإجــــاروقــــاف يف مملكتنــــا تــــؤجر بن األإ‘‘. 32’’ة فاســــدةإجــــارب
ة املؤجلـة وهـي معينــة، وإذا جـار، يتـصرف املـستأجر كيفمـا يـشاء يف مـال الوقـف مـا دام يـدفع اإلتنيجـاراإل

  .33’’ سواء بسواءً أو إناثاًمات انتقل إىل ذريته ذكورا
ة فاسـدة إجـاريتـصرف املتـصرفون ب‘‘:  فيقـولوجيلي أبو السعود غموض املوضـوع أحـسن اجلـالء) ٢

هي بــأجرة معجلــة بعــد مــوت املــستأجرين ملــن يــشاء مــشروع وإن واعطــاء الــسبا. لعــدم تعيــني مــدة التــصرف
لكن استحسن إقرار بقاء األرض يف يد ولد امليـت . ة باملوتجارة صحيحة لبطالن عقد اإلجاركانت اإل

وتبــني فتــوى أيب الــسعود اآلتيــة مــدى حــساسية املوضــوع مــن ’’ ً. مطــرداًإن كــان لــه ولــد حــىت صــار قانونــا
وىف بالـشروط والقيـود الـيت أن أ، بعـد ًة ملـدة تـسعني عامـاإجـارر زيد احلـاكم لعمـرو َّجأإذا : الوجهة الشرعية

اليقـدر . يلـزم الفـسخ. باطـل حمـض. جتـوز ال: ؟ اجلـوابًة الطويلـة، فهـل جتـوز شـرعاجاريلزم اعتبارها يف اإل
  .34حاكم على جتويز هذا العقد

  

   طريقة المرصد: الطريق األول ٧.٣

ويلـــة يف الفقـــه اإلســـالمي، وهـــذا الطريـــق اســـتعمل يف تـــاريخ الدولـــة ة الطجـــارهـــذا نـــوع مـــن عقـــد اإل
ة األوقـــاف ملـــدة جـــارإل) املنـــازل والـــدكاكني(العثمانيـــة ويف تـــاريخ األوقـــاف، خاصـــة يف املـــسقفات الوقفيـــة 

تــسعة أو عــشر ســنوات، بــشرط أن يوجــد نفـــع لألوقــاف، وهــذا يــستند إىل آراء املــذهب احلنبلــي، ولكـــن 
  .ثمانيةطبق يف الدولة الع

إذا مل توجــد غلــة الوقــف، واحتاجــت إىل الرتمــيم، ومل يــتمكن للمتــويل أن يــؤجر  :مــصطلح المرصــد
ــا كــدين، ويــشرتط أن تكــون البنايــة جــارأعيــان باألوقــاف باإل ًة العاجلــة، يؤخــذ مــن قبــل املتــويل مبلغــا معين ً

 األوقـــاف بكـــراء عـــني يـــستفيد مـــن) الـــدائن(ًاجلديـــدة للوقـــف، ويكـــون الوقـــف مـــدينا للمقـــرض، واملقـــرض 
  .ة من الدين الذي صرف إىل ترميم الوقفجارة جزئية، وحتسب اإلإجاراألوقاف، ب

إذا تكتسب األوقـاف إمـا البنايـات اإلضـافية أو تـرمم األوقـاف بـال بـدل، ولكـن ديـن الوقـف يـؤدى 
ويزيـد الـدين . نـهة جزئيـة يف مقابـل ديإجـار يـستفيد مـن األوقـاف ب-مبعىن الـدائن–ة البدل، واملكرتي إجارب

                                                                                                                       

32 Damad, Mecmaü’l-Enhür, 1/672-673. 
33 Damad, I/757-758. 

34 İsmihan Sultan, No: 225, Vrk. 283/a; Akgündüz, Vakıf Müessesesi, 361 vd. 
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وقــــد اشــــرتطت الدولــــة العثمانيــــة  .إذا رمــــم أكثــــر مــــن هــــذا الوقــــف أو أضــــاف بنايــــات أخــــرى إىل الوقــــف
  ٣٥. إذن املتويل وقرار القاضي-طريق املرصد–إلحداث هذا الطريق 

    مشد المسكة:الطريق الثاني ٧.٤

ـ. التمسك بالعقار حىت ال ينـزع ممـن بيـده: واملراد باملسكة ذه التـسمية ، وعـرب عـن مسـي هـذا احلـق 
ومــشد املــسكة هــو  ٣٦.قــوة التمــسك مبــشد املــسكة وهــو مــأخوذ مــن الــشدة مبعــىن القــوة أي قــوة التمــسك

حـــق البقــــاء والقــــرار يف األرض املوقوفــــة إذا كانــــت صـــاحلة للزراعــــة فأصــــلحها مــــستأجرها ، وقــــد رأى ابــــن 
ن حــق الكــردار املكتــسب عــن وحــق املــسكة ناشــئ عــ ٣٧.عابــدين أن هــذا احلــق ناشــئ عــن أوامــر ســلطانية

٣٨.ح األرضالبناء والغرس واستصال
  

                                                           

وعلــى هــذا فــإن حــق التمــسك بــاألرض الزراعيــة مــرتبط باســتغالهلا فــإذا أمهلهــا املــستغل ملــدة ثــالث 
ســــنوات فإنــــه يفقــــد ذلــــك احلــــق، وهــــذا احلــــق ال يــــورث بــــإطالق وإمنــــا يرثــــه القــــادر علــــى خدمــــة األرض 

  .ذن منه فإنه يؤمر بإزالة ما زرعه هذا احلق مث زرع األرض أجنيب بال إواستغالهلا، وإذا امتلك املستأجر
 وإن كــان لــه أن يتنــازل عنــه ملــن يبيعــه،وإذا أراد صــاحب هــذا احلــق التخلــي عنــه فإنــه ال جيــوز لــه أن 

  .يقوم بشرط استصالح األرض 
   حق الجزاء :ثالثالطريق ال ٧.٥

الناس على استغالل األراضي الوقفية ومتكينهـا من احلقوق اليت أقرها الفقه وهو يسعى إىل تشجيع  
من توفري املوارد املالية الالزمة لألفعال اخلريية اليت رصدت هلـا إقـرار حـق اجلـزاء، وهـو عبـارة عـن تعاقـد بـني 
متويل الوقف أو الدولة وبني األشخاص يتعهد مبوجبه األشخاص بإنشاء املبـاين علـى األرض الوقفيـة علـى 

  . يراعى يف حتديده مسامهتهم املالية وحق الوقف يف العقار ًسباأن يؤدوا كراء منا
وقد قيل إن املـوىل إدريـس مل يـرتك . وقد نشأت فكرة اجلزاء ملا أذن املوىل إدريس ببناء السور بفاس 

وعلـى هـذا فـاجلزاء  ٣٩.و املـسجد املعـروف مبـسجد األنـوارلنفسه إال موضع بنـاء داره ومـسجده بإزائهـا وهـ
وقــد  .و غــري مؤبــد ، وقــد دفــع إليــه زهــد النــاس يف األراضــي الوقفيــة وأراضــي الدولــة ملــا كثــرت كــراء مؤبــد أ

أفىت علماء املغرب جبوازه فقال به ابن سراج وابن منظور من علماء الغرب اإلسـالمي ونـصر الـدين اللقـاين 
ادة يف ذكـر الونشريـسي أن ابـن منظـور سـئل عـن قـضية رجـل جـزى قاعـة مـن أنـاس علـى العـ ٤٠.من مـصر

                                                            
صنوف لعلـي حيـدر ، ترتيـب الـ)٢/٢٠٠(، وتنقـيح الفتـاوى احلامديـة البـن عابـدين، ٤٦٥-٤٦١، وقانون األوقاف لقـدري باشـا مـادة ٨٧١قرار فتوخانه، اجلريدة العلمية، جملد ثاين، :  انظر- 35

  .٨١-٨٠: ، وإرشاد األحالف يف أحكام األوقاف حملمد محدي ص١٤٩مادة 

  .٦/٤٢رد احملتار  - 36

  .دار الفكر العريب القاهرة  :حماضرات يف الوقف حممد أبو زهرة ص. ٦/٤٢ رد احملتار - 37

  .١٣٨٨ دار النهضة العربية بريوت ١٢٣:  الوقف يف الشريعة والقانون زهدي يكن ص- 38

  .م٢٠٠٢علي الكتاين منشورات النجاح الدار البيضاء . د: حتقيق ١/٤٢ زهر اآلس يف بيوتات فاس عبد الكبري بن هشام الكتاين - 39

  .م٢٠٠٢وزارة األوقاف باملغرب .  حممد عبد العزيز بن عبد اهللا ط٢/١٥٦ الوقف يف الفكر اإلسالمي - 40
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ذلـــك وابتناهـــا دار عمـــل للفخـــار وســـكنها أعوامـــا مث إنـــه بعـــد ذلـــك باعهـــا واشـــرتط أن اجلـــزاء هـــو ألنـــاس 
: وبعد ذلك سأل مستحقو اجلزاء عن األرض فوجدوا أن املدة ثالثـون سـنة فأجـاب ابـن منظـور... مساهم

ه جــرت العــادة أن اجلــزاء إن اجلــزاء كــراء فيجــري فيــه حكــم الكــراء ، وإنــه ال بــد فيــه مــن مــدة معلومــة ولكنــ
َ وقـــد نـــص املهـــدي الـــوزاين يف نوازلـــه علـــى أن اجلـــزاء هـــو احلكـــر ذاتـــه فقـــال٤١.ميـــضي حكمـــه ويـــستمر َ :

َواألحكار مجع حك ٤٢.بر هو املعروف باجلزاء يف املغرَ
  

وقــــد ســــاق الونشريــــسي تفاصــــيل منــــاظرة حــــول موضــــوع اجلــــزاء جــــرت بــــني الفقيهــــني أيب القاســــم 
 عبــد اهللا بــن حممــد العبدوســي ، وقــد كــان القــول النهــائي للتــازغردي أن اجلــزاء حــق التــازغردي وأيب حممــد

ة أن يتجاهــل حــق ِثابــت جــرى بــه العــرف فــال جيــوز لوكيــل الــسلطان الــذي بــاع شقــصا مــن قاعــة مــشرتك
   ٤٣.شريكه يف اجلزاء

٤٤
.وقد نص الفقهاء على أن اجلزاء تثبت فيه الشفعة خبالف اجللسة فإنه ال شفعة فيها  

   الكردار: رابعلطريق الا ٧.٦
إنشاء األمـالك واألشـجار وأمثاهلـا، : ً وهي كلمة فارسية، مبعىن القاعدة والعمل والفعل، واصطالحا
وكمـا هـو معلـوم فـإن حـق القـرار مـن . اليت للمتصرفني يف األراضي املريية واألراضي الوقفية حق القـرار فيهـا

ًك وتـــشرتى الــيت أنـــشأت مـــن قبــل املتـــصرفني، وأيـــضا احلقــوق العينيـــة، فتبــاع حـــق التـــصرف يف هــذه األمـــال
ـــوارثني ال جيـــوز للمتـــولني أخـــذ مثـــل هـــذه األمـــالك، مـــادام صـــاحب الكـــردار أجـــر املثـــل إىل . تنتقـــل إىل ال

وميكــن أن نطلــق مــصطلحات مثــل مــشد املــسكة، أو القيمــة أو حــق . الوقــف، ومــا دام ال يــضر باألوقــاف
  . ٤٥ًالطابو، وأيضا اجلدك يف هذا املعىن

َحق الحكر :خامسالطريق ال ٧.٧ َ   

لقد حرص الفقه على عدم إطالة مدة كراء العقار الوقفي ، ولذلك حدد احلنفية واملالكية خصوصا 
، أمد كراء األراضي يف أربع سنوات ، وأمد كراء احلوانيت والدور يف سـنة واحـدة ، لكـنهم ملـا الحظـوا أن 

رية ال متكــــنهم مــــن اســــرتجاع مــــا أنفقــــوه عليهــــا ومــــن النــــاس يرغبــــون عــــن كــــراء بعــــض العقــــارات ملــــدد قــــص
االســتفادة مــن االســتثمارات املاليــة الــيت وظفوهــا يف تلــك العقــارات ، فقــد قــالوا جبــواز كــراء العقــارات ملــدد 

ا أن ترغب الناس يف كراء الوقف   .أطول من شأ

                                                                                                                       
  .١٩٨١وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املغرب.  حتقيق أمحد الشرقاوي إقبال ط٣/٣٧ أهل إفريقية واألندلس واملغرب ألمحد الونشريسي املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى - 41

  .١٩٩٨وزارة األوقاف والشؤون إلسالمية املغرب .  ط٧/٤٦٦ املعيار اجلديد املهدي الوزاين - 42

  .٦/٢٠٧  إفريقية واألندلس واملغرب ألمحد الونشريسي املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل- 43

 العالمــــة فــــضيلة: وجــــدة/التنمويــــة واإلمكانــــات الفقهيــــة األســــس الوقــــــف وظيــــف: ، وانظــــر١٩٩٨وزارة األوقــــاف والــــشؤون إلســــالمية املغــــرب .  ط٧/٤٦٦ املعيــــار اجلديــــد املهــــدي الــــوزاين - 44

  . محزة بن الدكتورمصطفى

، والفتــاوى التتارخانيــة )٢/١٩٩(، وتنقــيح الفتــاوى احلامديــة البــن عابــدين )٥٢٣-٤/٥٢٢(، ورد احملتــار البــن عابــدين )١٣٣٨نــسخة املكتبــة الــسليمانية ورقــة (ود  حــق الــسكىن أليب الــسع- 45

  ،)٣٦٥خمطوط مبكتبة املشيخة اإلسالمية، اجمللد األول، ورقة (
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الكـراء وهـو مثـن املثـل فقد قال الفقه جبـواز متكـني مـستغل الوقـف مـن البقـاء فيـه مـا دام مؤديـا لـثمن 
وهـو عقـد يـراد بـه إبقـاء األرض املوقوفـة بيـد املـستأجر . ودعي هذا احلـق حـق احلكـرة واحلكـر أو التحكـري 

مـن اسـتوىل عليـه يكـون عليـه جلهـة الوقـف : يقول عليش متحدثا عن هذا احلـق  .ما دام يدفع أجرة املثل 
يقـول ابـن  ٤٦ .َكـرا لـئال يـذهب الوقـف بـاطالَأجرة للـذي يـؤول إليـه وقـف األرض ويـسمى عنـدنا مبـصر ح

ا منـع الغـري واسـتبقاء االنتفـاع بـاألرض إجاراالحتكار يف العرف : عابدين  مقـررة للبنـاء والغـرس ة يقصد 
َوقــال ابــن عابــدين عــن احلكــر ٤٧.أو ألحــدمها ة مديــدة إجــارإنــه حــق قــرار مرتــب علــى األرض املوقوفــة ب: َ

تكر جلانب الوقف مبلغا يقارب قيمة األرض ، ويرتب مبلـغ آخـر ضـئيل تعقد بإذن القاضي يدفع فيها احمل
ليستوىف سنويا جلهة الوقف من احملتكر أو من ينقل إليه هذا احلق ، على أن يكـون للمحتكـر حـق الغـرس 

   .والبناء وسائر وجوه االنتفاع 
ملـدة طويلـة مـن وبناء على هذه النصوص فإن امتالك احلكر مينح املستأجر حق االحتفـاظ بـاألرض 

غــري أن ينافــسه علــى كرائهــا شــخص آخــر يف مقابــل كــل اإلصــالحات واإلضــافات الــيت أحــدثها املــستأجر 
َوحــق احلكــر ال خيــتص بــاألرض احلبــسية وإمنــا يثبــت يف مجيــع األراضــي حــىت ال يلحــق  .لــألرض احملتكــرة 

: عابـدين، يتـابع بـن محـزةويـضيف ابـن  .صاحبه غنب بسبب منعه من االستفادة مما قدمه من مال وجهد 
٤٨ً. أو ملكاًإن األرض املقررة لالحتكار أعم من أن تكون وقفا

  

ة الوقف ، وقد قصد إجار عن التساؤل عن إمكانية إطالة أمد ً عملياًولقد كان القول باحلكر جوابا
ــا  ال تؤخــذ الفقــه بــه إىل تــشجيع النــاس علــى اســتثمار األراضــي الوقفيــة وإعمارهــا حينمــا يطمئنــون علــى أ

  .منهم 
ويؤكد نـزوع الفقـه إىل اسـتغالل األرض الوقفيـة أن الفقهـاء قـالوا إن احملتكـر إذا أمهـل األرض فخـرب 
البنــاء أو تلــف الــشجر فــإن األرض تعــود لألوقــاف ، وال يظــل بيــد املــستأجر حــق اســتغالل الوقــف فــضال 

  .سخ عن أن يورث عنه ، ألن املستأجر أخل بالغاية من العقد فاستوجب الف
    الخلو:سادسالطريق ال ٧.٨

وهــو كمــصطلح خــاص باألوقــاف ميكــن أن نعرفــه بأنــه حــق املنفعــة اجملــرد الــذي ميتلــك بــسبب املبلــغ 
إذا : ًمــثال. مــن قبــل املتــصرفني يف األعيــان الوقفيــة، ملقــصد الرتمــيم أو مــصلحة الرقبــة لرقبــة أعيــان األوقــاف

العـني يف مقابـل التعمـري، واملـستأجر يـستحق يف مقابلـة خربت العني املوقوفة، ميكن للمتويل أن يؤجر هـذه 
  .أجر يشرتك يف الزيادة يف هذه الغلةتة الوقف، واملسإجارهذا املبلغ حق اخللو، مبعىن بسبب التعمري تزداد 

                                                                                                                       
  . دار الفكر٢/٢٤٣فتح العلي املالك للشيخ عليش  - 46

  .٩/٤٤ ، ورد احملتار على الدر املختار البن عابدين–. ٢. دار الكتاب اإلسالمي ط٥/٢٢٠حة اخلالق على البحر الرقائق البن عابدين  من- 47

  ٢. دار الكتاب اإلسالمي ط٢٢٠/ ٥منحة اخلالق على البحر الرقائق البن عابدين  - 48
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ة قبـــل التعمــري عـــشرة دراهــم، وبعـــد التعمــري ثالثـــون درهــم، يتقاســـم الوقـــف جــارإذا كانـــت اإل: ًمــثال
  .ًمها، أو يعطى للمتصرف حق التصرف الدائمواملتصرف العشرين در

 قــال حيــىي ).مجلــون(قانــصوه غــوري، يف دكــاكني الوقــف املــسمى بـــوأول مــن طبــق هــذا الطريــق هــو 
  ٤٩.وإن مل يذكر الفقهاء هذه املسألة، ولكن عمر بن عبد العزيز أول من أحدث هذا اخللو: القرايف

 عــن تنــازل صــاحب نــاظر الوقــف لغــريه، ليتــصرف ًوقــد حبــث بــدر الــدين القــرايف أيــضا مــسألة التنــازل
  ٥٠.الثاين يف أمور الوقف على حسب شروط الواقف، وخلص إىل جواز هذا التنازل

   الكدك: سابعالطريق ال ٧.٩

يطلق الكدك ، أو اجلدك ، يف كثري من مصادر الفقه خصوصا على مسميات متعددة كلها متصل 
ى ما نصب يف احلوانيت متصال بالبناء على جهة البقاء باستغالل العقار من قبل مستغله ، فهو يطلق عل

كالبنـــاءات الــــيت يتوقـــف عليهــــا اســـتغالل بعــــض األمـــاكن التجاريــــة كـــاألدراج املبنيــــة والـــسقوف اإلضــــافية 
ومثـل هـذا : يقول ابن عابدين عن هـذا النـوع  .واخلزانات املثبتة وتوصيالت املاء والكهرباء وما شابه ذلك

 يبنيــه املــستأجر يف حــانوت الوقــف وال حيــسبه علــى الوقــف فيقــوم املــستأجر جبميــع يقــال يف الكــدك هــو مــا
٥١.لوازمه من عمارة وترميم وأغالف وحنو ذلك ويبيعونه بثمن كثري

  

: َويطلـــق الكـــدك علـــى مـــا وضـــع يف الـــدكاكني غـــري مثبـــت ممـــا تقتـــضيه طبيعـــة أعمـــال جتاريـــة ومنهـــا 
ويطلـق أيـضا علـى األدوات غـري املتـصلة بالبنــاء  .نـة ومـا إليهــا الرفـوف واملكيفـات واملـصابيح اإلضـائية والزي

أدوات العمــل كــأواين الطــبخ واألكــل بالنــسبة للمطــاعم والطــاوالت والكراســي والكــؤوس بالنــسبة : ومنهــا 
٥٢.كما يطلق الكدك أيضا على املنفعة القابلة للدراهم وهي املعرب عنها باخللو. للمقاهي 

  

 من توسـع يف بيـان معـىن حـق الكـدك فكتـب عنـه حبثـا مطـوال انتهـى فيـه ولعل ابن عابدين كان أبرز
ْإىل إحلـــاق حـــق لكـــدك بـــاحلكرة  ُ ِ وذكـــر أن معتمـــر العقـــار الـــوقفي إذا اكـــرتى بـــأجرة املثـــل فإنـــه يقـــر علـــى . َ

كرائه، فـإن امتنـع فإنـه ينظـر إن كـان العقـار يـؤجر بـأكثر مـن القيمـة الـيت يـدفعها املـستأجر يف حـال مـا لـو 
٥٣.ت إضافته فإن العقار يؤخذ منه ويكرى لغريه بأجرة املثلأزيل

  

ِلقـد حتـدث علـيش عـن حـق الكـدك فقـال وهــو بـصدد حديثـه عـن حـق اخللـو ورأى أن اخللـو يقــاس  َ
قــد ذكــر  ٥٤.إن اخللــو رمبــا يقــاس علــى اجلــدك املتعــارف يف حوانيــت مــصر: يقــول علــيش . ِعلــى اجلــدك 

                                                                                                                       
-١٣٦: ، ورقـة١١٥٢املكتبـة الـسليمانية، قـسم رشـيد أفنـدي، رقـم (ذهب اإلمـام مالـك، لــ أمحـد بـن أمحـد الغرقـاوي الفيـومي  رسـالة يف حتقيـق اخللـو وبيـان حقيقتـه وشـروطه وفائدتـه علـى مـ- 49

  .١٠٤-١٠٣، األشباه والنظائر البن جنيم ص ١٥٠: ، ترتيب الصنوف لعلي حيدر، ص)١٣٨

  .٤٤٩-٤٣٣ملالكي صالدرر املنيفة يف الفراغ عن الوظيفة، ضمن جمموع من خزانة املذهب ا:  انظر- 50

  .٩/٣٤ رد احملتار البن عابدين - 51

  .١٩٩٥وزارة األوقاف الكويت ١٩٦/ ٣٤ املوسوعة الفقهية مادة كدك -  52

  .٣٩ /٧ رد احملتار على الدر املختار- 53

  .٢/٢٥٢ فتح العلي املالك -  54
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اخللو تبعا لألصل ، وبناء عليه فال ميكن أن يصرف مثـن خلـو عليش هذا وهو بصدد تقرير إمكان حتبيس 
مكان موقوف على مسجد يف بناء كنيـسة مـثال ، ألن اخللـو أو اجلـدك حقـوق قائمـة تكتـسب باألسـباب 

٥٥.اليت فصلها الفقه
  

البنــاء والغــرس : ومــن أنــواع الكــدك اخلاصــة مــا حيدثــه املــزارع لــألرض املــستأجرة مــن إضــافات منهــا 
 احلقيقـــة منـــدرج ضـــمن مفهـــوم وات الـــري ممـــا أذن لـــه فيـــه ويـــسمى هـــذا النـــوع بـــالكردار وهـــو يفومتريـــر قنـــ
٥٦.الكدك

  

  :وميكن تلخيص هذا الطريق بأن نقول
ــــذا االســــم، ولكــــن   انميكــــن: ًأوال  -كمــــا هــــو معلــــوم–مل يــــذكر فقهــــاء املــــسلمني حــــق اجلــــدك 

حلــق اجلــدك هــو حــق اخللــو وحــق الكــردار املــستند الــشرعي : الــضرورات تبــيح احملظــورات، وينبغــي أن نقــول
وفقهـــاء احلنفيـــة قـــد اســـتعملوا . قواعـــد العـــرف والعـــادة اخلاصـــة: وينبغـــي أن نقـــول. وقواعـــد العـــرف والعـــادة

  ).اجلدك(بعض املصطلحات اليت تفيد مثل هذا احلق، خاصة كلمة السكىن 
وضــع مــن قبــل املــستأجر اآلالت الالزمــة املختــصة بــصنعة خاصــة الــيت ت: إذا حنــن نعــرف اآلن اجلــدك

ـــذه . يف املـــسقفات الوقفيـــة، أو األبنيـــة واألشـــجار الـــيت حتـــدث مـــن قبـــل املـــستأجر يف اآلراضـــي الوقفيـــة و
هــذا هــو مــخ حــق اخللــو والكــردار يف . األعمــال يكتــسب املــستأجر للوقــف حــق القــرار يف أعيــان األوقــاف

  .الكتب الفقهية
يف إســـطانبول والـــبالد الثالثـــة، ويف :  حـــق اجلـــدكويـــنص األمـــر الـــشريف مـــن الـــسلطان العثمـــاين يف

: البالد األخـرى، يتـداول حـق اجلـدك، فهـذا هـو مـن قبيـل عمـوم البلـوى يف أصـول الفقـه، وميكـن أن نقـول
وينبغي أن نكون متنبهني هلذه املـسألة، ألن بعـض النـاس يريـد أن ميتلـك األوقـاف، . ًمشول الضرورة عموما

ونقبــل هــذا احلــق بــشرط أال .  فهــذه ليــست مبــسألة مرضــية مــن قبــل الــشريعةًأو األمــالك، خمالفــا للفتــوى،
ًيكون مضرا حلقوق العباد، بل نافعا له ً.٥٧  

  العالم االسالمي في تحقق في السنوات االخيرةي الذي إعمار األوقاف ٨
  : نوعنيإىل األعمالميكن ان نقسم هذه 

                                                                                                                       
 -  55  .الرباط، التقلبات الظرفية وال باألوضاع املالية للدولةتتأثر ب  الوقف يندرج يف التنمية الدائمة اليت ال،الدكتور مصطفى بن محزة

  .٣٩ /٧ رد احملتار على الدر املختار- 56

ة، املكتبـة الـسليماني(، ورسـالة اجلـدك أليب الـسعود )٢/١٩٩(، تنقيح الفتاوى احلامديـة البـن عابـدين ٩٧، ترتيب الصنوف لعلي حيدر مادة )١/٩٦( دفرت املقتصد، لسليمان سودي أفندي - 57

  .٤٣: ص) ١٩٧سجل رقم (قضاء إسطانبول : ، السجالت الشرعية)١٣٤، ورقة ٢٢٣: اسم خان سلطان، منرة: قسم
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  (B.O.T)الوقفإلعمار أعيان " البناء واإلدارة والتحويل"تطبيق نظام    ٨.١

مـا مـستثمرا او جمموعـة الوقف  شكل من اشكال متويل املشروعات متنح مبوجبه (B.O.T)عقود 
ايـة مـدة  من املستثمرين امتيـازا لتمويـل وتنفيـذ مـشروع معـني مث تـشغيله واسـتغالله جتاريـا ملـدة زمنيـة وبعـد 

 . الوقفالعقد يعود املشروع اىل 

 والغايــة مــن ،ري املباشــرة للمرافــق العامــة الــصناعية والتجاريــةمــن طــرق االدارة غــ (B.O.T)وتعتــرب 
ىل إنـــشاء البـــىن التحتيـــة دون احلاجـــة إغـــراض فـــادة مـــن مـــوارد القطـــاع اخلـــاص ألســـلوب اإلاعتمـــاد هـــذا األ
ســلوب اللجــوء اىل عقــود أ كمــا يــساعد .ىل الــدين العــامإ ودون احلاجــة ،عبــاء ماليــةأالوقــف حتميــل موازنــة 
(B.O.T) اســتثمارية تكــاد تنــدر يف الــدول ٍصَرُفــادة مــن فـــجنبيــة لإلمــوال األتــذاب رؤوس األعلــى اج 

. ًىل تكنولوجيــا ومهــارات غــري متــوافرة حمليــاإالــصناعية مــا يــساعد الدولــة املــضيفة لالســتثمار علــى الــدخول 
ن الثـــاين يعـــين متلـــك اجلهـــة املـــستثمرة والـــيت تكـــون أ بـــ(B.O.O) ـعـــن الـــ (B.O.T)وخيتلـــف نظـــام 

  .  للمشروع مقابل دفع قيمة حمددة ويعين اخلصخصة الكاملةً كامالًطاع اخلاص متلكاالق
شــخاص املعنويــة األ ويــشمل ،داريــة اجلهــة اإل:ولاأل: ساســينيأعنــصرين  (B.O.T)ويــشمل عقــد 

احملافظــات واملراكــز الوقــف و  كالدولــة و،قليمــيإســاس أو حتــدد علــى أقليميــة إشــخاص أمــا إ وهــي ،العامــة
ســـاس ممارســـة نـــوع معـــني مـــن النـــشاط مثـــل اهليئـــات أشـــخاص مرفقيـــة حتـــدد علـــى أمـــا إ و،حيـــاءاألواملـــدن و
ىل إن تبـين وتـشغل وتنقـل ملكيـة املـشروع بعـد انتهـاء مدتـه أ وهـو شـركة املـشروع الـيت تلتـزم بـ:الثاين. العامة

  . خرى وحبالة جيدةأالدولة مرة 
مبوجبـه تقـوم شـركة  (B.O.T)امللكيـة البناء والتمليـك والتـشغيل ونقـل . (B.O.T)صور عقود 

 ، خـالل املـدة الـيت حيـددها عقـد املـشروعً مث تـستغله جتاريـا،املشروع ببناء املرفق وتتملكه طـول مـدة التعاقـد
ـــــــه  ـــــــة املـــــــدة عليهـــــــاالوقـــــــف ىل إمث تقـــــــوم بنقـــــــل ملكيت اي ـــــــني ،املتعاقـــــــد يف  ـــــــ(B.O.T) فـــــــالفرق ب  ـ وال

(B.O.O.T)  شائه وتشغيلهنإيكمن يف ملكية املشروع وقت . 
 بشرط أن تـسلم ،ٍ األرض إىل شركة ما لكي تبين عليها الرتكية مديرية األوقافتعطأ يف هذا النوع

ًفيــتم حتديــد هــذه املــدة وفقــا للقــانون .  حمــدد إىل مديريــة األوقــافٍالــشركة هــذه البنايــة بعــد اســتثمارها بــزمن
 ٢٠وافقــة املــدير العــام، وتكــون فــرتة اإلجيــار ، تكــاليف التــصليح ومــواد البنــاء قيــد النظــر مب٢٠ رقــم ٥٧٣٧

  . ً عاما٤٩ًعاما، وقد تصل فرتة اإلجيار مبوافقة جملس إدارة األوقاف إىل 
 ٧،  مؤســـسات٢٢،  مركـــز العمـــل٣٩ :ونتيجـــة ذلـــك .  قطعـــة أرضـــية١٠٩ًوأخـــريا اختـــذ قـــرار بنـــاء 

   قطعـة ١،  مستـشفيات٧،   مرقـف مؤقـت يـومي١،  فندق شـقة١،  الفندق١٥، حمطات البنزين والغاز
 ٣،   حــــضانة١،    والفــــصول الدراســــية١،  املدرســــة اخلاصــــة٢، ١  فورمــــوال ١، مــــن املرافــــق االجتماعيــــة

سيــشكل علــي حــسب قــرار ( املرفــق ١،  موتيــل١،  مرفــق الرياضــية٣،  وقــوف الــسيارات٢، ســكن للطلبــة
  . قاعة الفرح١، )اجمللس
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إلعمار  " B.T.T ،(B.L.O.T))(، B.T.O)(الل التشييد والتسليم واالستغ "تطبيق نظام    ٨.٢
  أعيان الوقف

مبوجبـــه تقـــوم شـــركة املـــشروع بتـــشييد املرفـــق علـــى ..B.T.O)(التـــشييد والتـــسليم واالســـتغالل  -
ىل اجلهة املتعاقدة معها مقابل منحها احلق يف استغالل املرفق وتـشغيله إمتامه تقوم بتسليمه إ وعند ،نفقتها

هم جمـاالت هـذه الـصورة أ و،فاق املشروع واحلصول على مقابل انتفاع اجلمهور باملرفقفرتة زمنية حيددها ات
  . الفنادق واملشروعات السياحية

 مبوجبـــه تقـــوم شـــركة املـــشروع ببنـــاء املـــشروع ،B.T.T)(التـــشييد وتـــأجري االســـتغالل والتـــسليم  -
و بتــشغيله عــن طريــق أغيله بنفــسها ىل اجلهــة احلكوميــة الــيت تقــوم بتــشإومتلكــه مــدة العقــد مث تقــوم بتــأجريه 

داريــة وبالتــايل تقــوم اجلهــة اإل.. خــرين مقابــل حــصول شــركة املــشروع علــى مقابــل مــايل طــوال مــدة التعاقــدآ
عبـاء حبيـث تقـوم باسـتغالله أي أداريـة مـن  للجهـة اإلً مث يصري املرفق يف النهاية خالـصا،باستغالله وصيانته

  . وعدومنا التزام بشيء جتاه شركة املشر
ومبوجبـــــه تقـــــوم شـــــركة املـــــشروع .. (B.L.O.T)التـــــشييد واالســـــتئجار واالســـــتغالل والتـــــسليم  -

بتـــشييد املرفـــق علـــى نفقتهـــا حلـــساب اجلهـــة االداريـــة مث تقـــوم باســـتئجاره مـــن تلـــك اجلهـــة وتقـــوم باســـتغالله 
جلهــة االداريــة وصــيانته واحلــصول علــى مقابــل انتفــاع اجلمهــور بــه خــالل املــدة املتفــق عليهــا حتــت اشــراف ا

ايــة تلــك املــدة يــسلم املرفــق اىل اجلهــة االداريــة حبالــة جيــدة وميكــن ان تقــوم اجلهــة االداريــة . ورقابتهــا ويف 
  . بتجديد مدة االجيار

، ويف ٥٧٣٧ لألوقـــــاف واحلفـــــاظ عليهـــــا، تـــــتم يف إطـــــار القـــــانون الرتكيـــــة  قواعـــــد اإلدارة العامـــــةَّإن
 قطعــة ٧٢ًأيــضا مت قــرار  .لثقــايف لألوقــاف مبقابــل االســتعادة أو اإلصــالحالقــرارات املتعلقــة بإجيــار الــرتاث ا

عـن ) بني الصني والبالد اإلسـالمية يف الـشرق األوسـط وتركيـا(من املمتلكات من أجل إحياء طريق احلرير 
فـستعرض العقـارات األخـرى .  قطعة من العقارات عرضت للشراء٣٩فإن . طريق الرتميم والتشغيل والنقل

فبعــــد االنتهــــاء مــــن البنــــاء والرتميمــــات تــــستخدم هــــذه العقــــارات يف جمــــال . يف أقــــرب وقــــت ممكــــنللبيــــع 
  . والثقافية والسياحيةاالجتماعي

 الثقافيـــة اآلثـــار الســـتعادة ٢٠٠٩-٢٠٠٣ًفقـــد مت أيـــضا اختـــاذ القـــرارات االســـتثمارية بـــني الـــسنوات 
  .اإلصالح وحدة تأجري مبقابل ٩٨ليصبح اجملموع 

التحديث والتملك تملك عناصر المشروع التي اوجدتھا شركة المشروع  "تطبيق نظام    ٨.٣
  إلعمار أعيان الوقف " ((M.O.O.T)واالستغالل والتسليم 

ا شــــركة املــــشروع واالســــتغالل والتــــسليم أ متلــــك عناصــــر املــــشروع الــــيت التحــــديث والتملــــك وجــــد
(M.O.O.T) .. ام قـائم بالفعـل وتطـويره ن شركة املشروع تقوم بتحـديث مـشروع عـإومبوجب ذلك ف

 ويـــسمح هلـــا مقابـــل ذلـــك بتملكـــه واحلـــصول علـــى قـــروض بـــضمانة مـــن هيئـــات ، علـــى نفقتهـــاًا وكيفـــًكمـــا
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 واحلـصول علـى عائـد ، وبناء على ذلك يكون هلا استغالله طوال الفرتة اليت حيددها عقد املـشروع،التمويل
اية الفرتةىل اجلهة االدارية إ مث تقوم بنقل ملكيته ،هذا االستغالل   . املتعاقدة يف 

 تكنولوجيـا حيويـة  إىلة يف املرافـق الـيت حيتـاج حتـديثهاىل هـذه الـصورإ ًوتلجأ اجلهـات احلكوميـة عـادة
ىل تلـك الـصورة فهـي إعبـاء كبـرية فيـتم اللجـوء أ حتمل الدولة ،مكانيات مالية ضخمةإىل إمتقدمة وبالتايل 

 يــتم االتفــاق ً وغالبــا،تكنولوجيــا احلديثــة بعــد انتهــاء فــرتة االمتيــاز بالًليهــا مــزوداإحتقــق ميــزة عــودة املــشروع 
دخـل أعلى التزام شركة املشروع بتدريب عدد كاف من العاملني التابعني للجهة االدارية املتعاقـدة علـى مـا 

  . دارية من تشغيله بعد انتهاء العقدمن تطورات على املشروع لتتمكن اجلهة اإل
ـــــشييد والتم ـــــصميم والت ـــــل واالســـــتغاللالت ـــــشييد املـــــشروع وفقـــــا .. وي ً وتقـــــوم شـــــركة املـــــشروع بت

داريــة وميتلــك املــستثمر املــشروع ولــه احلــق يف للتــصميمات اهلندســية والــشروط الفنيــة الــيت حتــددها اجلهــة اإل
 مـن ٍرض ونـسبة وحتـصل احلكومـة علـى قيمـة األ،داريـة للضوابط اليت تـضعها اجلهـة اإلً لكن وفقا،استغالله

  .  للمستثمر ً بل يصبح ملكا،داريةىل اجلهة اإلإ وال تعود امللكية ، مقابل منح الرتخيصرباحاأل
 مقابـل حـصول اجلهـة ًويتملـك املـستثمر املـشروع ويـستغله جتاريـا .. التجديد والتملك واالستغالل

ملكيـة  ويف هـذه احلالـة ال تعـود .دارية على مبلـغ مـايل يقـسط عـادة علـى عـدة سـنوات حيـددها االتفـاقاإل
يف  ىل هــذه الــصورةإداريــة  وتلجــأ اجلهــات اإل،ىل الدولــة بــل تبقــى للمــستثمر بعــد وفائــه بالتزاماتــهإاملــشروع 

ـا عـن الوفـاء مبتطلبـات اإلإ وتعجـز ،ينة مببالغ كبريةِدَو مأاملشروعات العامة اليت تكون خاسرة  حـالل يرادا
  . عباء الديونأوالتجديد ومواجهة 

قامة مشروع مـن م القطاع اخلاص التمويل الالزم إلومبوجب ذلك يقد.. تحويل البناء والتمويل وال
  . قساطأ مث تقوم الدولة بدفع تكلفة التحويل للقطاع اخلاص على ،ساسيةمشاريع البىن األ

 .هــذا الطريــق يهــدف إىل أن تعطــي اإلدارة األراضــي للــشركة املتعهــدة مبقابــل احلــصول علــى البنايــات
 ٨٨،  دكـــان١٩٤،  شـــقة١٤٤٦. بعــد هـــذه االتفاقيــات  قطعـــة أرضـــية٢٩٠ :بنــاء، مت ٢٠٠٣منــذ عـــام 
 لــــرية إىل ٧.٧٠٨.٧٢٢.٠٠فقـــد دخـــل  . املدرســــة اخلاصـــة١،  شـــقة مـــستقلة٢٤٨،  فـــيال٥٥، مكتـــب
 .خزينة

ــــه،  ــــة لألوقــــاف إىل أقــــصى ركــــن مــــن أركان ــــة باملمتلكــــات الثقافي ــــا مليئ كمــــا هــــو معــــروف فــــإن تركي
اليت ال ميكن مقارنتها مع أي مكان يف العـامل، حيتـوي علـى الكثـري مـن الثـراء فاألناضول هو مهد احلضارة 

 قطعـة ١٩.٨٢٥ويقـع  .فأهم جزء من هذه الثروة التارخيية تـشكله املمتلكـات الثقافيـة لألوقـاف. التارخيي
مـــن املمتلكـــات الثقافيـــة يف التـــسجيل الرقمـــي، فهـــذا العـــدد بعـــد عمليـــة التثبيـــت والتـــسجيل قـــد يزيـــد أو 

  .نقصي
 قطعـة مـن األرض، ٣٣٦٣ متفرقـة يف أحنـاء متفرقـة مـن بالدنـا ٢٠٠٨-٢٠٠٢استغرق الرتميم بني 

  . مؤسسة٤٦ كان هذا العدد ٢٠٠٢-١٩٩٨ويف هذا الصدد بني 
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محايــة هــذا الــرتاث الثقــايف الــذي هــو مبثابــة جــسر بــني األجيــال، وتثبيتــه واســتثماره  جيــري بقــدر كبــري 
ٍّقي أي أثر ثقايف مل مير به أي ختطيط أو ترميمهدفنا أن ال يب .من العناية ٍ.  
حـق ،  الكـردار،حـق اجلـزاء،  مـشد املـسكة،طريقـة املرصـد القدميـة نعـين الطـرق ذا قارن الباحث بـنيإ
َاحلكر اتالطرقو بني   اخللووحق ، َ   . اجلديدة يري عالقات و مشا
ر يف اإلسالم، حـىت عنـد الفقهـاء ً مل يكن غائبا كفكBOTن نظام البناء والتشغيل ونقل امللكية إ

ًالقــــدامى، الــــذين كــــانوا يدرســــون مــــسائل مل تقــــع بعــــد، استــــشرافا للمــــستقبل، األمــــر الــــذي أعطــــى الفقــــه 
لـذا مل يكـن احلكـم علـى هـذه . اإلسالمي االستمرارية، والقدرة على مواجهة ما يستجد من نوازل وأقضية

ًالقـــــدامى حـــــىت يكـــــون مستعـــــصيا علـــــى علمـــــائهم املمارســـــة املعاصـــــرة مبنـــــأى عـــــن فكـــــر فقهـــــاء املـــــسلمني 
وعلــى ذلــك فلعلــه مــن املفيــد أن نتطــرق إىل أهــم االفكــار املوجــودة يف كتــب الــرتاث حــول هــذا . املعاصــرين
  .النظام

ًباعتبـاره أداة اسـتثمار ومتويـل أيـضا مـن وجهـة نظـر الطـرف اآلخـر حيتـاج  BOTكما أن نظام   
املنـع فـال أو  ً ال جند حرجا يف تطبيقه واالستفادة منه،َّومن مث، نعاملأو  من حيث اجلواز، إىل ختريج شرعي

وهنـاك  اجتهـادات فرديـة، وحمـاوالت بقياسـه علـى عقـود شـرعية كقياسـه علـى عقـد ،ٍجيوز العمل بـه وقتئـذ 
   .ة، وعقد االستصناع جاراإل

، كــل زمــان ومكــانمتتلــىء كتــب الفقــه اإلســالمي بــالكثري مــن املنتجــات املاليــة الــصاحلة التطبيــق يف 
وهـو األمـر الـذي مت . خاصة إذا ما مت معاجلتها وتطويرهـا لتـتالءم واملتغـريات الطارئـة علـى البيئـات املختلفـة

  . كما ذكرناوتتبع نشأته وتطوره، BOTمالحظته من خالل البحث يف اجلذور التارخيية لنظام 
، ليتبقى من ريعه مـا يفـي حباجـة كان الوقف منذ نشأته يفي من ريعه بنفقات إعماره، وأجرة ناظره

بيـــد أن الوقـــف مبـــرور الوقـــت يتـــوهن، ولظـــروف أخـــرى يتعـــرض . املوقـــوف علـــيهم حبـــسب شـــرط الواقـــف
للخـــراب كمـــا حـــدث منـــذ مـــا يقـــرب مـــن نـــصف قـــرن حـــني أتـــت احلرائـــق علـــى أغلـــب األوقـــاف يف بـــالد 

ً خـراب، فـضال عـن حتقيـق األناضول أثناء احلكم العثماين، حيث عجز الوقـف عـن إعمـار مـا حلـق بـه مـن
وهنا نظر الفقهـاء يف اسـتحداث أسـاليب مل تكـن مألوفـة إلعـادة تعمـري . عائد يليب حاجة املوقوف عليهم

تني، جـــــاراحلكــــر ، واإل: ُّهــــذه األوقــــاف، وقـــــد مسيــــت هـــــذه األســــاليب باألســــاليب غـــــري التقليديــــة، مثـــــل
لعمليــات الوقفيــة كاالستــصناع، واملــشاركة ًأضــف إىل ذلــك مــا مت اســتحداثه مــؤخرا يف متويــل ا... واملرصــد

  .التمويلية ةجارواإل، ة املنتهية بالتمليك جاراملتناقصة، واإل
  BOTونظام الـ ) الصيغ غير التقليدية(أوجه الشبه بين الوقف  ٨.٤

 للتأكــد مــن BOTفيمــا يلــي بيــان وجــه الــشبه بــني كــل صــيغة مــن الــصيغ الــسابقة، وبــني نظــام   
 عبارة صورة مطورة من األساليب غري التقليدية لألوقـاف BOTائل بأن نظام صحة افرتاض الدراسة الق
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 الـــذي يقـــوم علـــى أســـاس النقـــاط BOTخاصـــة املرصـــد الـــذي تتـــشابه آليـــة عملـــه مـــع آليـــة عمـــل نظـــام 
  :التالية

ـــذه بنظـــام  ـــة بعـــرض املـــشروع املقـــرتح تنفي ـــةBOTقيـــام الدول ـــة فـــرتة ،  علـــى املؤســـسة التمويلي بنهاي
  .اإلمتياز

 .د الدولة مواصفات املشروع بدقة بالغةحتد
 . املشروعإدارةتتقدم املؤسسة التمويلية بغرض متويل وإنشاء، وتشغيل، و

 .ملكية أرض املشروع للدولة
 .ملكية البناء الذي أنشأته املؤسسة التمويلية وقامت بإدارته وتشغيله يرجع للمؤسسة التمويلية

وع ملــدة معينــة هــي فــرتة االمتيــاز املمنوحــة مــن قبــل الدولــة، تــستفيد املؤســسة التمويليــة مبنــافع املــشر
  .وذلك حىت تستوىف ما أنفقته من تكاليف املشروع باإلضافة إىل األرباح اليت ترضيها

ًلذلك من املستحسن بيان أوجه التشابه بني كال من املرصد كصيغة من الرتاث الفقهـي اإلسـالمي، 
  )BOT١يق يف استثمار األموال الوقفية وبني نظام ة التمويلية كصيغة حديثة التطبجارواإل

  
  
  
  
  

  BOTأوجه الشبه بين صيغة المرصد ونظام 
  : واملرصد يف العديد من األوجهBOTيتشابه نظام 

 BOTنظــام  املرصــد 
أوالدولـــة عـــاجزة عـــن إنـــشاء مرفـــق عـــام معينـــ   األوقاف عاجزة عن تعمري املنشأة الوقفية

  نية األساسيةمشروع معني من مشروعات الب
حتــدد األوقــاف طبيعــة االســتثمار املطلــوب يف 

  األرض هل هو بناء أم غرس؟
حتدد الدولة مواصـفات املـشروع بدقـة، وتعـني

  كافة تفاصيله
تعــــــرض األوقــــــاف األرض علــــــى املؤســــــسات 

  التمويلية ليتقدم من لديه الرغبة يف االستثمار
تطــــــــرح الدولــــــــة املــــــــشروع علــــــــى املؤســــــــسات

  لية والعامليةالتمويلية احمل
يـــتم التعاقـــد مـــع املـــستثمر علـــى أنـــه مـــستأجر 

ًالغــــرس هــــي دينــــا علــــى أو لــــألرض وأن قيمــــة البنــــاء
يـــتم التعاقـــد مـــع املـــستثمر علـــى أنـــه صـــاحب
املشروع وتنشأ شركة املشروع اليت يـتم التعامـل معهـا
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 BOTنظــام   املرصــد
ـــــا شخـــــصية معنويـــــة مـــــستق لة وتعتـــــرب قيمـــــةعلـــــى أ  الوقف يستوفيه املستثمر من أجرة الوقف بالتقسيط

ًاملـــشروع واألصـــول الـــيت ينـــشئها املـــستثمر هـــي دينـــا
علـــى الدولـــة يـــستوفيه املـــستثمر مـــن خـــالل انتفاعـــه
مبنــافع املــشروع خــالل فــرتة االمتيــاز املمنوحــة لــه مــن

  .قبل الدولة
  :لذلك ميكن القول أن املستثمر هنا هو  :لذلك ميكن القول أن املستثمر هنا هو
ةجـــــارمنتفـــــع بـــــاألرض فقـــــط علـــــى ســـــبيل اإل
ا صراحة يف العقد   .الضمنية حيث مل يصرح 

  ًمستأجر لألرض والبناء معا
  ًاء معاوالوقف هنا مالك لألرض والبن

 .ومالك ملبىن املشروع وأصوله
  الدولة هنا متتلك األرض فقط

د مــناملــستثمر يــشغل املــشروع ويــديره ويــستفي املستأجر يـشغل املـشروع ويـديره ليـستفيد مـن 
  عوائده  عوائده

للمــــستأجر حــــق القــــرار يف عقــــار الوقــــف أي 
ًحــــق البقــــاء واالنتفــــاع باملــــشروع أرضــــا ومبــــىن وهــــذا 

  احلق يورث عنه

للمستثمر حق االنتفاع مبنافع املـشروع خـالل
فـــرتة االمتيـــاز املمنوحـــة لـــه مـــن الدولـــة حـــىت يــــسرتد
املــــــستثمر تكــــــاليف املــــــشروع باإلضــــــافة إىل مقــــــدار

  . هاألرباح اليت ترضي
  .بعدها تنتقل أصول املشروع كاملة للدولة

للمستأجر حق التنازل عـن القـرار يف املـشروع 
  .لغريه ليحل حمله

ــــــــشركة املــــــــشروع احلــــــــق يف أن حيــــــــل حملهــــــــا ل
ــــنص علــــى ذلــــك بالتفــــصيل مؤســــسات التمويــــل وي

  .والتحديد يف العقود واالتفاقيات كما سبق بيانه
عائــــد الوقــــف مــــن هــــذه الــــصيغة هــــو األجــــرة 
النقدية احملـددة الـيت يتـسلمها الوقـف مبجـرد اسـتيفاء 
املــستثمر قيمــة مــا بــىن وأضــاف يف املــشروع لتــصبح 

هـــــي ) مهمـــــا علـــــت قيمتهـــــا(هـــــذه األجـــــرة النقديـــــة 
مكــــــسب املــــــشروع الوحيــــــد ويظــــــل الوقــــــف مالــــــك 
صــــوري لــــألرض، واملبــــاين، ويبقــــى املــــستثمر ليهنــــئ 
ًباملـــــشروع أرضـــــا ومبـــــىن ومنـــــافع فـــــرتة مفتوحـــــة مـــــن 

عائد الدولة من هذا النظام هو امـتالك مبـاين
املـــشروع وأصـــوله بعـــد انتهـــاء  فـــرتة االمتيـــاز وبـــدون

  ً:مقابل ليصبح يف حوزة الدولة فعليا
  األرض

 مباين وأصول املشروع
  ومنافع املشروع
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 BOTنظــام   املرصــد
  .لزمنا

  
  ية كان ىف النقاط التالBOTوبنهاية هذه املقارنة جند أن تطوير صيغة املرصد لتصل إىل نظام 

مت تعيــني املــستثمر علــى أنــه منتفــع بــاألرض علــى ســبيل اســتئجاره هلــا ولكــن مــع مالحظــة أن هــذه 
 ولكنـه يبـدو أنـه شـيء ضـمين متعـارف عليـه عنـد مـن  BOTة مل يـنص عليهـا صـراحة يف عقـد الــجاراإل

  .استحدثوا هذا النظام
» حــق االمتيــاز«يطلــق عليــه ًحتديــد حــق القــرار واالنتفــاع مبــدة زمنيــة حمــددة طبقــا للقــانون وهــو مــا 

 .بعدها تنتقل ملكية املشروع للدولة
وهكـــذا مت تطـــوير صـــيغة املرصـــد ومعاجلـــة نقـــاط الـــضعف الـــيت أعيـــت الوقـــف وأفقدتـــه الكثـــري مـــن 

لتظهــر صــورة حديثــة تــستخدم يف كافــة املــشروعات الوقفيــة وغــري الوقفيــة هــذا وجيــب التنبيــه علــى . ممتلكاتــه
ـا قـد ال ختتلـف عنـه ة التمويليجارأن صيغة اإل ة للوقف تتشابه إىل حد كبري مع املرصد بـل تـرى الباحثـة أ

ًإال يف أن املشروع أرضا وبناءا يؤول للدولة مبجرد أن يستوىف املستثمر قيمة ما كلفه البناء باإلضافة إىل مـا  ً
  ٥٨.يرغب من أرباح وذلك من أجرة الوقف املستحقة

.إلدارة العامة لألوقاف يف تركياوللتفاصيل يرجع إىل موقع االنرتنت ل  ٥٩
  تطبيق أسلوب المشاركة المتناقصة إلعمار أعيان الوقف ٨.٥

تعــد املــشاركة املتناقــصة مــن األســاليب اجلديــدة الــيت اســتحدثتها املــصارف اإلســالمية وختتلــف عـــن 
تناقــصة يتمتــع املــصرف اإلســالمي باســتخدام أســلوب املــشاركة امل .املــشاركة الدائمــة يف عنــصر االســتمرارية

يقــصد منــذ التعاقــد البقــاء واالســتمرار يف  بكامــل حقــوق الــشريك العــادي وعليــه مجيــع التزاماتــه غــري أنــه ال
بــل يعطــي احلــق للــشريك ليحــل حملــه يف ملكيــة املــشروع ويوافــق علــى  . املــشاركة إىل حــني انتهــاء الــشركة

  .ى الشروط املتفق عليهاالتنازل عن حصته يف املشاركة دفعة واحدة أو على دفعات وفق ما تقتض
ًتوجد صور متعددة يف الواقع العملي لتطبيق املشاركة املتناقصة أكثرها انتشارا تلك اليت يتم مبوجبها 
ًاتفاق الطرفني على تنازل املـصرف عـن حـصته تـدرجييا مقابـل سـداد الـشريك مثنهـا دوريـا مـن العائـد الـذي  ً

انتهـــاء عمليـــة الـــسداد ينـــسحب املـــصرف مـــن املـــشروع يـــؤول إليـــه خـــالل فـــرتة مناســـبة يتفـــق عليهـــا وعنـــد 
  .وبالتايل يتملك هذا الشريك املشروع موضوع املشاركة

                                                                                                                       
 58  .دولة اإلمارات العربية املتحدة ،إمارة الشارقةالدورة التاسعة عشرة ،  BOTحقيقة نظام البناء والتشغيل ونقل امللكية ،  ناهد علي حسن السيد

59  http://www.vgm.gov.tr/06_Yatirimlarimiz/001_RestoreEtisletDevret/restore. 
cfm  
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   :ومتارس املصارف اإلسالمية املشاركة املتناقصة عرب أربع خطوات
  شرتاك يف رأس املالوهي اال

  ونتائج املشروع
  وتوزيع الثروة الناجتة من املشروع 
  .الوبيع املصرف حصته يف رأس امل

ًيقــدم املــصرف يف اخلطــوة األوىل جــزءا مــن رأس املــال املطلــوب للمــشروع بــصفته مــشاركا ويتفــق مــع  ً
ًفيمــا يقــدم الــشريك جــزءا مــن  . ًالعميــل أو الــشريك علــى طريقــة معينــة لبيــع حــصته يف رأس املــال تــدرجييا

فيما يتعلق بنتائج املـشروع و .ًرأس املال املطلوب للمشروع ويكون أمينا على ما يف يده من أموال املصرف
وتــوزع الثــروة  . املــشروع يــتم مــن أجــل تنميــة املــال وقــد حيقــق املــشروع نتــائج إجيابيــة أو ســلبيةفــإن العمــل يف

ويف حالة حتقـق أربـاح  . الناجتة عن املشروع يف حالة حدوث خسارة اذ تقسم على قدر حصة كل شريك
ا توزع بني املصرف والشريك وفق االتفاق   .فإ

ويـدفع الـشريك مثـن . يعرب املصرف عن استعداده وفق االتفاق لبيع جزء من حصته يف رأس املالو
وتتواصل هذه العمليـة إىل أن تنتهـي مـسامهة  .اجلزء املبيع من حصة املصرف وتنتقل اليه ملكية ذلك اجلزء

  .املصرف يف املشروع
وذلك بالتحويـل علـى فـرتات لكامـل ملكيـة رأس املـال إىل العميـل الـشريك فيكـون املـصرف بـذلك  

  .إضافة إىل ما حققه من أرباح خالل فرتة مشاركته. حقق اسرتجاع أصل مسامهته
يراعــى يف تطبيــق املــشاركة املتناقــصة إضــافة إىل مجيــع االحكــام الــشرعية الــواردة يف أســلوب املــشاركة 

إذ يــشرتط أال تكــون جمـرد عمليــة متويــل بقـرض فــال بــد مـن وجــود اإلرادة الفعليــة . ة مــن األمـورالدائمـة مجلــ
كمـا يـشرتط أن ميتلـك املـصرف  .للمشاركة وأن يتحمل مجيـع األطـراف الـربح واخلـسارة أثنـاء فـرتة املـشاركة

ًحصته يف املشاركة ملكا تاما وأن يتمتع حبقه الكامل يف اإلدارة والتصرف وحيـق للمـ صرف يف حـال توكيـل ً
ًجيـوز أن يتـضمن عقـد املـشاركة املتناقـصة شـرطا يقـضى بـأن يـرد  وال .الشريك بالعمل مراقبة ومتابعـة األداء

جيـوز  الشريك كامل حصته يف رأس املال إضافة إىل ما خيصه مـن أربـاح ملـا يف ذلـك مـن شـبهة الربـا أي ال
ًقــدم املــصرف وعــدا لــشريكه بــأن يبيــع لــه حــصته يف أن يــشرتط كــون البيــع بالقيمــة االصــلية فيمــا جيــوز ان ي

ًالـــشركة اذا قـــام بتـــسديد قيمتهـــا وجيـــب أن يـــتم البيـــع بعـــد ذلـــك باعتبـــاره عمـــال مـــستقال ال صـــلة لـــه بعقـــد  ً
  .الشركة

عقد املشاركة املتناقصة يشبه أن يكون من عقود شركات األموال ، وهـي هنـا شـركة حمـدودة ، تـشبه 
سة املالية اإلسالمية متول الشريك جبزء مـن رأس املـال ، فـإذا اشـرتكا يف العمـل شركة العنان حيث إن املؤس

والربح بينهما فتشبه حينئذ شركة العنان ولكن هل هي شركة عنان من كـل وجـه لننظـر يف تعريـف وحقيقـة 
ما والـربح "  شركة العنان ، فشركة العنان هي  بينهمـا أن يشرتك رجالن مباليهما على أن يعمـال فيـه بأبـدا
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ومـن هـذا  ".نـصيبه ، والوكالـة يف نـصيب شـريكه  ، فينفذ تصرف كل واحد منهما فيهما حبكم امللك يف 
يتبــني أن الــشركة املتناقــصة ليــست شــركة عنــان مــن كــل وجــه وال هــي شــركة ملــك تامــة ؛ ألن االتفــاق أن 

 ولــيس ذلــك مــن يتملــك الــشريك حــصة شــريكة كمــا أن االتفــاق تــضمن عقــود بيــع متعاقبــة أو اســتئجار
شـــأن شـــركة امللـــك ، فلـــم يبـــق إال أن تكـــون شـــركة جديـــدة مـــستجدة هـــي شـــركة تنتهـــي بتمليـــك الـــشريك 

وهــي شــركة صــحيحة وان مجعــت بــني الــشركة . ة جــارة املنتهيــة بالتمليــك بطريقــة اإلجــاربطريــق البيــع كاإل
لنهي عن اجتماع عقـدين وهي عقد غري الزم على رأي اجلمهور ، والبيع وهو عقد الزم خلروج ذلك من ا

بيعتــني يف بيعــة ، أو صــفقتني يف صــفقة ، كمــا ال يظهــر مــن اجتماعهمــا  يف عقــد كعقــد بيــع وســلف ، أو
  توسـل للربــا ، وال تــضاد بــني الــشركة والبيــع حــىت مينــع كمــا هــو مــذهب املالكيــة الــذين منعــوا اجتمــاع البيــع

، أو القـــرض أو القـــراض وهـــو اجملمــــوع يف  نكـــاح مـــع اجلعالـــة ، والـــصرف أو املـــساقاة ، أو الـــشركة ، أو ال
    .داللة على العقود السابقة على الرتتيب " جص مشنق : " قوهلم 

ة وهـذا جـارًوكما جاز أن جتمع الشركة املتناقصة بني الشركة والبيع ، فهـي جتمـع أيـضا بـني البيـع واإل
ة ؛ ألن العقـدين مـن العقـود الالزمـة ،  نـص علـى ذلـك املالكيـة واحلنابلـ– كمـا سـبق التنويـه –ًجائز أيضا 

ــــا  واجتمــــاع العقــــود الالزمــــة جــــائز ســــواء أكانــــت متفقــــة األحكــــام ، أو خمتلفــــة إذا اســــتوفت العقــــود أركا
تمويــل الكــوييت ، حــىت مشــل  النــدوة الفقهيــة اخلامــسة لبيــت الوشــرائطها الــشرعية ، وقــد وســع يف ذلــك قــرار

 واحـــد ، ســـواء أكانـــت هـــذه العقـــود متفقـــة األحكـــام أم خمتلفـــة اجلـــواز اجتمـــاع العقـــود املتعـــددة يف عقـــد
األحكام ، طاملـا اسـتوىف كـل عقـد منهـا أركانـه وشـرائطه الـشرعية ، وسـواء أكانـت هـذه العقـود مـن العقـود 
ى عن هذا االجتماع ،  ًاجلائزة أم من العقود الالزمة ، أم منهما معا ، وذلك بشرط أال يكون الشرع قد 

    ً.لى اجتماعها توسل إىل ما هو حمرم شرعاوأال يرتتب ع
  :صور وتطبيقات املشاركة املتناقصة املنتهية بالتمليك  
وذلك بأن يقدم العميل للمؤسسة املالية اإلسالمية  :املشاركة املتناقصة بتمويل مشروع قائم : ًأوال  

ًأعيانــا يعجــز عــن تــشغيلها كمــن ميلــك مــصنعا ال يــستطيع شــراء معداتــه ، فتــد خل املؤســسة شــريكة معــه ً
ويتفقان على أن تبيع . بقيمة املعدات فتأخذ حصتها من الربح ، وحصة لتسديد مسامهتها يف رأس املال 

املؤســسة حــصتها دفعــة واحــدة أو علــى دفعــات ، فتتنــاقص ملكيتهــا لــصاحل الــشريك حــىت يــتم لــه امللــك 
    .بسداد كامل احلصة 

ًوذلـــك بـــأن يقـــدم العميـــل أرضـــا ويطلـــب مـــن املؤســـسة : تـــصناع املـــشاركة املتناقـــصة مـــع االس: ًثانيـــا 
فــان احــتفظ صــاحب . ًاملاليــة اإلســالمية بناءهــا بعقــد االستــصناع ، ويــدفع الــشريك جانبــا مــن التكــاليف 

األرض مبلكيتها لنفسه وزع اإليراد بـني املؤسـسة وبـني الـشريك بالنـسب املتفـق عليهـا ، ولـصاحب األرض 
 للمؤســــسة مثــــن حــــصته يف املبــــاين ، إمــــا دفعــــة واحــــدة ، أو مقــــسطة ، وال حيــــق يف هــــذه احلالــــة أن يــــدفع

  .للمؤسسة ان حتصل على أية ميزة بسبب ارتفاع األمثان 
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تـشرتك املؤسـسة املاليـة اإلسـالمية  :املشاركة املتناقصة بطريقة التمويل املصريف اجملمـع املـشرتك : ًثالثا 
يــل مــشروع ويـتم االتفــاق فيــه ابتــداء علــى ختــارج مؤســسة أو أكثــر فيمـا بينهــا أو مــع غريهــا يف إنــشاء أو متو

  .لصاحل شريك أو أكثر ، وتوزع حصص األرباح حسب االتفاق بطريقة املشاركة املتناقصة السابقة 
بـــأن يـــتم التعاقـــد بـــني املؤســـسة املاليـــة  :ة جـــاراملـــشاركة املتناقـــصة املنتهيـــة بالتمليـــك مـــع اإل: ًرابعـــا  

 مـشروع ، مـع وعــد مـن الـشريك باسـتئجار العـني ملـدة حمـددة ، فتكــون  ريك علـى إقامـةاإلسـالمية ، والـش
ًصفته يف هذه احلال شريكا مستأجرا ، وتوزع األرباح حينئذ وفق طريقة املشاركة املتناقصة السابقة حسب 

   .اتفاقهما 
صة كـل منهمـا يف أن يتفق البنك أو املؤسسة املالية اإلسالمية مع متعاملـه علـى حتديـد حـ: ًخامسا 

ًرأس مــال املــشاركة وشــروطها ، وهــي جــائزة شــرعا إذا مت بيــع حــصص البنــك أو املؤســسة إىل املتعامــل بعــد 
إمتام املشاركة بعقد مستقل ، حبيث يكون للبنك أو املؤسسة حرية بيع حصـصه للمتعامـل شـريكه أو غـريه 

لغـــريه ، وهـــذا أوضـــح الـــصور حيـــث ، كمـــا يكـــون للمتعامـــل احلـــق يف بيـــع حـــصته للبنـــك أو املؤســـسة أو 
  .ًينفصل عقد البيع عن عقد الشركة بنحو واضح متاما ، وهي شبيهة بالصورة األوىل 

فتتفــق املؤســسة اإلســالمية املاليــة مــع عميلهــا علــى  :املــشاركة املتناقــصة بالتمويــل املــشرتك : ًسادســا 
ذلــك علــى أســاس اتفــاق املؤســسة مــع املــشاركة يف التمويــل الكلــي أو اجلزئــي ملــشروع ذي دخــل متوقــع ، و

ًالــشريك حلــصول املؤســسة علــى حــصة نــسبية مــن صــايف الــدخل احملقــق فعــال مــع حقهــا باالحتفــاظ بــاجلزء 
ًاملتبقي من اإليراد أو أي قدر منه يتفق عليه ليكون اجلزء خمصصا لتسديد أصل ما قدمه البنـك مـن متويـل 

  .حلصة من الغلة الناجتةأي أن هذه الصورة يتم فيها سداد بعض قيمة ا. 
حيـدد نـصيب كـل مـن املؤسـسة وشـريكها يف   :املشاركة املتناقصة باملشاركة بطريقة األسهم : ًسابعا 

حيصل كل مـن الـشريكني ) عقار مثال ( الشركة يف صورة أسهم متثل جمموع قيمة الشيء موضوع املشاركة 
  . عل نصيبه من اإليراد املتحقق من العقار 

بــأن تــدفع املؤســسة املاليــة اإلســالمية كامــل رأس املــال   :شاركة املتناقــصة بطريقــة املــضاربة املــ: ًثامنــا 
ملشروع معني ويقدم الشريك العمل والربح بينهما مـع وعـد مـن املؤسـسة بتمليـك املـشروع بطريقـة املـشاركة 

روط وضـوابط املـضاربة ، وحينئـذ ينبغـي أن يلتـزم بـش" مضاربة منتهيـة بالتمليـك " املتناقصـة ، فهـذه صـورة 
فإن مل يتحقق ربح فال شيء للمضارب واخلـسارة علـى رب املـال يف رأس املـال ، وخيـسر املـضارب جهـده 
، وعنـــد حتقـــق ربـــح فيقـــسم بينهمـــا حـــسب اتفاقهمـــا ، ووعـــد رب املـــال متليـــك املـــشروع إذا وىف املـــضارب 

قـد بـالبطالن ، ولـو أن املـضارب سـلم رب بقيمته تدرجييا ، مع نـصيب رب املـال مـن الـربح ال يـؤثر يف الع
ًاملال الربح كله فصورته إبـضاع ، وحقيقتـه أن املـضارب يـدفع جــزءا هـو ربـح رأس املـال ، وجـزء هـو نـصيبه 
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مـــن الـــربح وفـــاء ، أو شـــراء حلـــصة املؤســـسة املاليـــة وعلـــى هـــذا فاملـــضاربة املنتهيـــة بالتمليـــك جـــائزة النتفـــاء 
  ٦٠.مصادمتها لنص أو قاعدة 

ا أن تقــدم األوقــاف أرضــها ليقــوم ممــول :اركة املتناقــصة املنتهيــة بالتمليــك ملؤســسة الوقــفاملــش وصــور
ًببنائهــا علــى أســاس أن يكــون البنــاء ملكــا لــه، واألرض ملكــا للوقــف، مث يــؤجر العقــار كلــه، وتــوزع األربــاح  ً

يقــوم علــى أســاس بــني الوقــف وبــني مالــك البنــاء حبــسب اســتحقاق كــل مــن األرض، والبنــاء، وهــذا العقــد 
ًالشراكة بينهمـا، ويتـضمن التزامـا مـن اجلهـة املمولـة بالتنـازل عـن حـصتها لألوقـاف خـالل فـرتة زمنيـة معينـة 
يتم حتديدها حسب قيمة الدفعات املالية اليت تقدمها األوقاف إىل اجلهة املمولة، وبقدر ما تدفع مؤسسة 

 ملكيــة املــشروع وتزيــد حــصة األوقــاف، ومــن الوقــف للجهــة املمولــة الــشريكة تــنقص حــصة هــذه اجلهــة مــن
ـــا االســـتمرار مث تنتهـــي  هنـــا جـــاءت تـــسمية هـــذه الـــصيغة باملـــشاركة املتناقـــصة إذ هـــي مـــشاركة ال يقـــصد 
ائيـا مـن املــشروع بعـد اسـرتجاع رأمساهلــا  ًبـامتالك األوقـاف كامـل املــشروع، وخـروج اجلهـة الــشريكة املمولـة 

والــذي يــساهم يف حتقيــق هــذا اهلــدف هــو قيــام األوقــاف بتقــسيم . رضــية هلــااملــدفوع يف املــشروع واألربــاح امل
قــسم تــشرتى بــه األوقــاف بالتــدريج كحــصص متزايــدة مــن البنــاء الــذي أنــشأه املمــول : نــصيبها إىل قــسمني

ا اجلارية كمورد من موارد األوقاف   .وامتلكه، والقسم اآلخر تستخدمه يف نفقا
وقـــاف أة الطويلـــة املقـــرر يف التـــشريع العثمـــاين يف جـــارســـلوب اإلأ ه يـــشب عقـــد املـــشاركة املتناقـــصةنإ

ة فاســـدة إجـــارصحة العامـــة، حتـــول فيمـــا بعـــد إىل املـــ إىل تـــرجيح ويل األمـــر وبنـــاء علـــى ًتني، اســـتناداجـــاراإل
ة جـارة الفاسـد وعقـد اإلجار ننبه إىل عدم اخللط بني عقد اإل.باستناده إىل سبب الفساد بعدم تعيني املدة

. ة الفاســدة نافــذةجــار، واإل"ة الباطلــةجــاريلــزم األجــر باالســتعمال يف اإل ال: "وكمــا عــربت اجمللــة. طــلالبا
ة الفاســـدة ميلـــك أجـــر املثـــل وال ميلـــك األجـــر املـــسمى، فيلـــزم أال ينـــسى جـــاريف اإل) املـــؤجر(لكـــن اآلجـــر 

  .61.ذلك
اف يف مدينـة القـسطنطينية ظهر هذا العقد على أثر احلرائق اليت أتت على الكثري من عقارات األوق

ًهجريا تقريبا١٠٢٠برتكيا عام ) ًأسطنبول حاليا( ـا عـن جتديـدها، وتـشوهت منظـر البلـدة، ،ً  فعجـزت غال
ًفــــابتكر هــــذا العقــــد تــــشجيعا علــــى اســــتئجار هــــذه العقــــارات لتعمريهــــا اقتباســــا مــــن طريقــــة التحكــــري ىف  ً

ً هــذا الــشخص مبلغــا مــن املــال يكفــى وفيــه يتفــق نــاظر الوقــف مــع شــخص آخــر علــى أن يــدفع.األراضــي
لتجديــد عمــارة الوقــف الــذي تعــرض للخــراب، وال تكفــى غلتــه وال يناســب التــصرف يف بعــضه لتعمـــريه، 
ويـــستخدم هـــذا املـــال املـــدفوع لتجديـــد وعمـــارة هـــذا الوقـــف، ويكـــون املـــال املـــدفوع أجـــرة معجلـــة تكفـــى 

ًجرة مؤجلــة ضــئيلة جــدا يتجــدد عليهــا العقــد إلعمــار الوقــف املتــوهن، إضــافة إىل تــأجريه هلــذا الــشخص بــأ

                                                                                                                       
  . سالمي جبدةمقدم للدورة الرابعة عشرة ملؤمتر جممع الفقه اإل، املشاركة املتناقصة وضوابطها الشرعية، عجيل جاسم النشمي   60

61 ١٩٧ـ.ص، مصر، الوسائل احلديثة للتمويل واالستثمار، املطبعة الكربى األمريية): أنس(الزرقا .Mecelle md. 459, 461 
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ًســنويا، إلثبــات بقــاء ملكيــة الوقــف يف يــد نــاظر الوقــف، ويكــون حــق اســتئجار الوقــف بعــد جتديــده حقــا  ً
ًدائمــا للمــستأجر يــورث عنــه ويبــاع، وذكــر الفقهــاء أن لنــاظر الوقــف شــرعا احلــق يف  ة أعيــان الوقــف إجــارً

ة إجـــار الوقــف يف ذلـــك، وانتفــت املوانـــع وذلــك ملـــا حتققــه حبــسب شــرط الواقـــف عليهــا، إذا رأى مـــصلحة
أو مبـا حيقـق مـصلحة الوقــف .الوقـف مـن ريـع وإيـراد يـصرفه نـاظر الوقـف يف املــصارف الـيت حـددها الواقـف

٦٢Kكعمارته وصيانته،أو مصلحة املستحقني 
 
  
  
  
  
  
  
  

صيغ األوقاف االستثمارية 

 
تينجاراإل المرصد المتناقصة المنتهية المشاركة  وجه المقارنة الحكر 

 بالتمليك
تــــستدين األوقــــاف مــــن املــــستثمر 
مبلــغ إلعمــار الوقــف يــسمى هــذا 
 املبلغ أجرة معجلة

ــــــــؤجر األرض  ــــــــاف ت األوق
 للمستثمر

األوقــاف تــؤجر األرض للمــستثمر 
 بإذن القاضى

األوقـــــــــــــاف تـــــــــــــشارك املـــــــــــــستثمر  شكل الصيغة
بـــاألرض ويقـــوم املـــستثمر بتمويـــل 

ددها بنائهــــا باملواصــــفات الــــىت حتــــ
 األوقاف

تأخـــــــــذ األوقـــــــــاف أجـــــــــرة 
معجلة باإلضافة إىل أجرة 
 سنوية ضئيلة

تأخــذ األوقــاف أجــرة معجلــة مــن 
ـــــرية تكفـــــى إلعمـــــار  املـــــستأجر كب
 الوقف، وأجرة مؤجلة زهيدة

متتلــك األوقــاف البنــاء مــن خــالل 
تــــرك القيمــــة اإلجياريــــة للمـــــستثمر 
ًباعتبـــاره دينـــا علـــى الوقـــف بقيمـــة 
 البناء

وقــــــــاف تأخــــــــذ نــــــــصيبها مــــــــن األ المقابل
األربــــــــاح وتــــــــدفع منــــــــه إلنقــــــــاص 
 حصة املستثمر من املشروع

األرض ملـــــــــك األوقـــــــــاف بينمـــــــــا  ملكية البناء البناء ملك املستثمر البناء ملك األوقاف البناء ملك األوقاف
 البناء ملك املستثمر

                                                                                                                       
ا، حبث مقدم لندوة ): نزيه(محاد   62 رد احملتار : ابن عابدين. ١٧٥. م، ص١٩٩٣، ، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الكويت)حنو دور تنموي للوقف(أساليب استثمار األوقاف وأسس إدار

  .٤٠٤ـ.صعلى الدر املختار، مرجع سابق ، اجمللد الرابع، مرجع سابق، 
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حــــــــق البقــــــــاء 
 واالنتفاع

للمـــــستثمر، ويـــــورث عنـــــه 
 ويباع

م للمـــــــستأجر حـــــــق البقـــــــاء الـــــــدائ
 ويورث عنه ويباع

للمــــستثمر حــــق البقــــاء واالنتفــــاع  للمستثمر
حــــــىت تــــــشرتى األوقــــــاف حــــــصته 
 ويزول ملكه

يظــــــــــل البنــــــــــاء ىف ملــــــــــك  وضع البناء
 املستثمر

يظــل البنــاء ملــك األوقــاف ويظــل 
 املستثمر منتفع منه

يؤول البناء للوقف مبجـرد اسـرتداد 
 املستثمر قيمة البناء

ء يـــؤول البنـــاء للوقـــف مبجـــرد شـــرا
 األوقاف حلصة املستثمر





 

  صدار صكوك إسالمية على أعيان الوقف لالستفادة منھا في إعمارهإ ٨.٦

ختالف نوع املوجودات اليت متثلها، وهـذه املوجـودات أمـا ًوتتنوع الصكوك اإلسالمية تبعا ال
حيـــث ينـــدرج حتـــت  ٦٣.الـــديون أو النقـــود جمتمعـــة أو متفرقـــة املنـــافع أو أن تكـــون مـــن األعيـــان أو

املبــاين بأنواعهــا منهــا الــسكنية، املستــشفيات، املطــارات، املــواين واجلــسور، وينــدرج حتــت : عيــان األ
التعلــيم بكافــة مــستوياته، : ينــدرج حتتهــا فمنــافع العقــارات وكافــة األصــول، أمــا اخلــدمات : املنــافع

، كمـا تتنـوع والصحة، كما ميكن أن جتتمع مع األعيان واملنافع والنقود يف مراحل املشروع املختلفـة
  ٦٤.الشرعية الصكوك اإلسالمية وفق صيغ التمويل اإلسالمية، وهذا ما أعتمده كتاب املعايري

/ ًأوال : تفــــاق عليهــــا بــــني كافــــة املؤســــسات املاليــــة واملــــصرفية اإلســــالمية املعــــايري مت االههــــذ
، اإلستـصناعصـكوك / ًرابعـا ، صـكوك املـشاركة/ ًثالثـا ، ةجـارصـكوك اإل/ ًثانيـا ، صكوك املـضاربة

صــكوك / ًثامنــا ، صــكوك املزارعــة/ ًســابعا ، صــكوك املراحبــة/ ًسادســا ، صــكوك الــسلم/ ًخامــسا 
  صكوك املغارسة / ًتاسعا ، املساقاة

ويقـصد بـذلك ميكـن أن يـصدر  :االجتماعيـةإصدار الصكوك اإلسـالمية لغايـات التنميـة 
ـــدنيا، وإمنـــا هلـــا أجـــرا عظـــيمغـــري مرحبـــةصـــكوك إســـالمية  نـــستطيع أن   يف احليـــاة اآلخـــرة، والً يف ال

نستثنيها ألن مازال هناك خري يف أمة املصطفى صلى اهللا عليه وسلم، وهذه الصكوك تعمـل علـى 
  :، وبالتايل يدخل يف هذا اإلطار الصكوك اإلسالمية التاليةاالجتماعيةتنمية الناحية 

اقــف لــصاحل أهلــه ٍوهــى صــكوك تــصدرها هيئــة األوقــاف بنــاء علــى رغبــة الو: صــكوك أهليــة
دف إىل رعايـة األهـل اال ًوذريته، حيث مثثل هذه الصكوك عمال من أعمال الرب ا  جتماعية، أل

ــــة  ــــه أثــــر يف احلفــــاظ علــــى رأس املــــال واإلبقــــاء علــــى األمــــوال املرتاكمــــة يف أوعي ــــضا ل ــــة، وأي ًوالذري
ف، ممــا حيــافظ علــى ســتهالك أواإلتــال حتــافظ علــى أصــوهلا وتؤكــد علــى عــدم إفناءهــا باالاســتثماريه

  .ثروات األمة وأصوهلا اإلنتاجية
ٍ وهــى صــكوك تـصدرها هيئــة األوقــاف بنــاء علــى رغبــة الواقــف، وتــستخدم :صــكوك خيريــة 

اهللا،  عظـيم عنــد ًتعـود بعائـد مـادي، وإمنــا طمعـا بـأجر حـصيلتها يف اإلنفـاق علـى وجـوه اخلــري، وال
 ٦٥.اخل...املساكني الفقراء أو املدارس أو مثل الوقف على املساجد أو

                                                                                                                       
مكتبــة امللــك فهــد : جــده( املعهــد االســالمي للبحــوث والتــدريب، البنــك االســالمي للتنميــة، االدوات التمويليــة االســالمية للــشركات المــساهمة،محــود، ســامي حــسن،  :انظــر  63

  .٧١، ص)م١٩٩٨-ه ١٤١٩، ٢لوطنية، طا

  64 .٣١٠:ص، مرجع سابق،  للمؤسسات املالية اإلسالميةالمعايير الشرعية: انظر

   65 .١٦٦دوابه، دراسات يف التمويل اإلسالمي، : انظر
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 جهـة كانـت، وتـستخدم حـصيلتها ي وهـى صـكوك تـصدر مـن أ:صكوك القـرض الحـسن
تعـود بعائـد مــادي، إمنـا تعـود علـى حاملــه بـأجر عظـيم يف احليــاة  يف اإلنفـاق علـى وجـوه اخلــري، وال

، وهنــا ميكــن أن نــشري إىل أن ميكــن ألى حكومــة أن تــستفيد مــن هــذه الــصكوك يف دعــم ةاآلخــر
ً العامة خاصة إذا كانت حتتاج إىل سيوله نقدية لتغطية رواتب العاملني يف الدولة مثال ةوازنعجز امل

كتتاب العـام ملـدة سـنه فقـط، فيـتم اإلقبـال عليـه مـن اجلمهـور أو يتم طرح صكوك قرض حسن لال
ـــشراء هـــذه الـــصكوك مـــن خـــالل  ـــة مـــن قبـــل البنـــك املركـــزي ل اإليعـــاز للمـــصارف العاملـــة يف الدول

ا اجلاريـة املودعـة لـديها كأمانـة مـن قبـل املـواطنني، حيـث ال ة األموال املوجـودستخداما  يف حـسابا
نتمائهـا يف مــسامهتها يف حتقيــق ا عائــد للمــودعني، وذلـك مــن زاويــة يتـدفع هــذه املــصارف عليهـا أ

 ٦٦.قتصاديةجتماعية واالالتنمية اال
  األعيان الموقوفةعمارتكوين مخصصات إل ٨.٧

الوقـــف يف زمـــان الدولـــة العثمانيـــة خاصـــة معـــىن جديـــدا يـــضاف علـــى لقـــد اكتـــسب معاملـــة 
ــا وقــف ملــك عــني معــني ملكــا هللا تعــاىل علــى وجــه الــدوام مبنــع متلكهــا ومتليكهــا، ‘‘: تعريفهــا بأ

فقــد ظهــر نــوع اســتثنائي للوقــف مــن حيــث املوضــوع خيتلــف . ’’والتــصدق مبنافعهــا لعبــاد اهللا تعــاىل
 أهـــم شـــروط معاملـــة إنمـــن املعلـــوم . اإلســـالمية يف الـــشريعة عـــن األوقـــاف القائمـــة حـــسب تعريفـــه

بنـاء علـى ذلـك، يلـزم أال يقـدر الـسلطان أو رجـال . الوقف، أن يكون املال املوقـوف ملكـا للواقـف
لكــن يف الواقــع خــصص رؤســاء . مــن رجــال الدولــة علــى وقــف مــال مــريي تعــود ملكيتــه إىل الدولــة

، مث طـوال العهـد اإلسـالمي يف أرجـاء العـامل األيوبينيدءا من الدول ورجاهلا قبل الدولة العثمانية وب
 الشرعية والعرفية لألراضي املريية التابعة للدولة، أو حق التصرف فيها، جلهات اإليراداتالعثماين، 

  .فكيف اجيز هذا االستثناء؟ وما تفسريه يف التشريع العثماين. خريية معينة باسم األوقاف
ضــي العائــدة للدولــة جلهــة خرييــة معينــة حتــت عنــوان الوقــف يف يــسمى ختــصيص منــافع األرا

، وتبحـــــث يف كتـــــب الفقـــــه باســـــم الوقـــــف ’’وقـــــف مـــــن قبيـــــل التخصيـــــصات‘‘التـــــشريع العثمـــــاين 
معـىن االرصـاد هـو الرتقـب . وقبل شرح منـشأ املوضـوع ينبغـي التعـرف علـى هـذا التعبـري. االرصادي

 الدولـة ملنـافع مـال لبيـت املـال بـشرط بقـاء واالعداد، وكمـصطلح شـرعي هـو ختـصيص املخـولني يف

                                                                                                                       
 حتـديات وآفـاق -جتهاد واإلفتـاء يف القـرن احلـادي والعـشرين ، حبث مقدم إىل مؤمتر عاملي عن اإلدور الصكوك اإلسالميه في دعم الشركات المساهمهالدماغ، زياد، : انظر   66
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  .وقائع وتطلعات: األوقاف وإدارتها
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يعــــين ختــــصيص املنــــافع القانونيــــة (رقبتهــــا ملكــــا للدولــــة جلهــــة هلــــا اســــتحقاق يف بيــــت املــــال شــــرعا 
وقـــد مســـي الوقـــف ). والـــشرعية فقـــط للمـــال مـــع بقـــاء ملكيتهـــا للدولـــة إىل جهـــة مـــستحقة شـــرعا

ذا التخصيص حاجات أصحاب احل امـا يف التـشريع العثمـاين . ٦٧قباالرصاد لرصد خمويل الدولة 
فقــد مسيــت األراضــي الــيت خيصــصها الــسالطني أو رجــال الدولــة اآلخــرون بــاألذن الــسلطاين جلهــة 

ويف احلقيقــة ان املخــصص لــيس رقبــة األرض، . ’’بأراضــي الوقــف مــن قبيــل التخصيــصات‘‘معينــة 
ــا مــن الــضرائب وبــدل االجــارة مثــل العــشر وبــدل العــشر يــت أيــضا بــالوقف غــري وقــد مس. بــل ايرادا

الصحيح خلروجها عن معىن الوقف املتعارف عليه، لكن اليفهم من هذه التسمية ان املقصود منـه 
مــن الوجهــة الــشرعية، بــل تــومئ فقــط إىل ان املــال املخــصص ملعاملــة " او فاســد"انــه وقــف باطــل 

  .٦٨صاتالوقف ليس ملكا ملن خصصه، فصارت هذه التسمية عنوانا وشعارا ألوقاف التخصي
ــــشريع العثمــــاين ليــــست " االوقــــاف مــــن قبيــــل التخصيــــصات"ان  ــــدة مــــن حلــــول "يف الت ولي
فمــــن ". حمــــل اخلالفــــة أو احنــــراف عــــن القــــانون العــــام االســــالمي) يعــــين الــــسلطة الزمنيــــة(الــــسلطنة 

املؤســف، ان بعــض رجــال العلــم املعاصــرين مــن األتــراك، كــذلك رجــال العلــم الغــربيني قــد اخــتلط 
لـــذلك، جنـــد . ني حبـــثهم عـــن املـــستند الـــشرعي لألوقـــاف مـــن قبيـــل التخصيـــصاتعلـــيهم األمـــر حـــ

ضـــرورة فـــصوى يف عـــرض خمتـــصر عـــن مـــسائل شـــرعية تـــشكل املـــستند الـــشرعي للوقـــف مـــن قبيـــل 
  .التخصيصات
اذا اســــتثنينا االختالفــــات يف (يــــرى فقهــــاء املــــذاهب األخــــرى غــــري املــــذهب احلنفــــي : األوىل
واملقـــصود يف الوقـــف هنـــا لـــيس بـــاملعىن .  عنـــوة وقـــف للمـــسلمنيان األراضـــي املفتوحـــة) التفاصـــيل

ورمبـــا جنـــد املقـــصود بـــه قريبـــا او شـــبيها بـــالتطبيق العثمـــاين لنظـــام األراضـــي . واملفهـــوم الـــذي ذكرنـــاه
املرييـــة، وخـــصوصا للوقـــف مـــن قبيـــل التخصيـــصات الـــذي يعـــين ختـــصيص ايـــرادات األراضـــي املرييـــة 

 ومتلــك األراضــي وتــستغل او تــسلم ملــن يــستغلها مث ختــصص جلهــة خرييــة معينــة، حيــث مينــع متليــك
يعــين ان ختــصص الدولــة األراضــي املفتوحــة عنــوة للــصاحل العــام باســم وقــف . االيــرادات للمــسلمني

هذا الرأي وإن مل جيد اجملال الصريح يف أرض الواقع، لكن املهندس األول للوقـف مـن . للمسلمني
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ح الدين األيويب قد اخذوا الفتوى بـشأن املوضـوع مـن قبيل التخصيصات نور الدين الشهيد وصال
  .69الفقيه الشافعي ابن عصرون الذي أفىت بناء على هذا الرأي

ـــــــة ـــــــل : الثاني ـــــــف مـــــــن قبي ـــــــضا للوق ـــــــشريعة االســـــــالمية مالئمـــــــة أي ـــــــة يف ال ـــــــادئ امليزاني ان مب
لة تـستند يف ويف مزانية الدولة العثمانية حىت عصر التنظيمات، اربع ميزانيات مستق. التخصيصات

أسسها إىل الشريعة االسالمية، لكل ميزانية فصول لاليرادات وفصول للمـصروفات مـستقلتني عـن 
ثاين بيوت األموال األربعة هذه هو بيت مال اخلراج، يعين بيـت املـال الـذي تتجمـع فيـه . بعضهما

ة ب واجملاهــــدون الغــــارمون ويف الرقــــا: وفــــصول مــــصروفاته هــــي. اجلزيــــة واخلــــراج وااليــــرادات املــــشا
ان للدولــة . واحملتــاجون وابــن الــسبيل واجلنــود واملوظفــون والعلمــاء والطــرق واجلهــات اخلرييــة األخــرى

حق توزيع ايرادات بيت املال هذا على الفصول واجلهات املذكورة، وهلا ايضا حق ختـصيص منـافع 
ا خصـصتها علـى وجـه فـاذ. االراضي اخلراجية اليت تشكل مصدر هذه االيرادات جلهة خريية معينة

ومـن املعلـوم ان األراضـي املرييـة أرض خراجيـة . 70الدوام والبقاء فهو وقف من قبيل التخصيـصات
يف االصــــل، وإىل هــــذه املــــسألة يــــستند أصــــل نــــشوء الوقــــف مــــن قبيــــل التخصيــــصات يف التــــشريع 

املــــدافع عــــن مــــشروعية االوقــــاف مــــن قبيــــل التخصــــصات " وده خليفــــة"ولقــــد خــــصص . العثمــــاين
  .71نفه هلذه املسألة وأحتفه إىل الشاه زادة مصطفى يف زمان السلطان سليمان القانوينمص

يــويف مبهمــة " اإلقطـاع"قبــل نـشوء التخــصيص بـصفة الوقــف يف عهــد االيـوبيني، كــان : الثالثـة
يـــسمى ختـــصيص األراضـــي الـــيت تـــصرفها يف يـــد الدولـــة جلهـــة هلـــا . ووظيفـــة هـــذا النـــوع مـــن الوقـــف

وختــــصيص منافعهــــا "  متليكــــاباإلقطــــاع"، وختــــصيص رقبتهــــا "باإلقطــــاع"ال اســــتحقاق يف بيــــت املــــ
ان هــذا التــصرف الــذي يــشبه يف كنهــه الوقــف مــن قبيــل التخــصيص خيتلــف ".  اســتغالالباإلقطــاع"

 .72عنه انه معني املدة فقط
  . األعيان املوقوفةعمارتكوين خمصصات إل يف الفقه اإلسالميذا جيوز إ
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   األخرياف إلعمار أعيان الوقفاالستفادة من ريع األوق ٨.٨

إذا أعطــى الواقــف يف الوقفيــة . إن تغــري مقــصد الوقــف هــو مــسألة مهمــة يف الفقــه اإلســالمي
الصالحية يف تغيري الشروط واملـشروطني هلـم فبهـا، وإال يوجـد خالفـات كثـرية يف الفقـه اإلسـالمي، 

. واقـف الـشخص نفـسهال ميكن أن يصرف ريع وقف إىل وقـف آخـر، وإن كـان ال: فبعضهم يقول
ولكـن . ًإذا ال ميكـن أن يتغـري مقـصد الوقـف. وإذا صرف املتـويل ريـع وقـف إىل وقـف آخـر يـضمن

  : توجد استثناءان وقعا يف التاريخ اإلسالمي يف الدولة العثمانية
ٍإذا كان الواقف واجلهات املصروفة إليها نفس الشيء، فإذا نقص ريع وقف جـاز أن : األول

ًمـــثال إذا أنـــشأ زيـــد . خـــر؛ ألن الواقـــف واملوقـــوف عليـــه نفـــس الـــشيءوقـــف اآليـــصرف مـــن ريـــع ال
ًمدرســة ووقــف ملــصارف اإلعمــار وقفــا ولرواتــب املدرســني وقفــا آخــر ومل يكــف ريــع الوقــف األول  ً ً

  .٧٣للرتميمات، جيوز أن يصرف من ريع الوقف الثاين
ألوقـاف املندرسـة مبعـىن إذا مل ا. األوقاف املستغىن عنها واألوقـاف املندرسـة: االستثناء الثاين

ٍيبــق أي واحــد أو أي جهــة مــن املــشروط هلــم ومل تبــق أي شــيء ليــصرف ريــع هــذه األوقــاف عليهــا  ٍ
: يف الدولـــة العثمانيـــة ظهـــر رأيـــان يف صـــرف ريـــع مثـــل هـــذه األوقـــاف. نـــسميها األوقـــاف املندرســـة

الفقـري مـصرف (الفقـراء ال يندرس أي وقف إىل يوم القيامة؛ ألن آخر مـصرف الوقـف هـو : األول
  .٧٤)من ال مصرف له
ًجيوز أن تكون األوقاف أوقافـا مندرسـة، وميكـن أن يـصرف ريـع هـذه األوقـاف : الرأي الثاين

الدولــة العثمانيــة . إىل جهــة خرييــة أخــرى بــشرط أن تكــون يف دائــرة القربــة، وأن يوجــد إذن الــسلطة
 املساجد وإىل املدارس، كما اصـطلحوا صرفت إىل مثل ريع هذه األوقاف إىل أوقاف احلرمني وإىل

ًفمــثال وقــف دار الــشفقة بإســطنبول وأيــضا األوقــاف الــيت نقــل . علــى تــسميتها بــاخلريات واملــربات ً
إذا اســـتوىل : يقـــول شـــيخ اإلســـالم دري زادة. ريعهـــا إىل نظـــارة املعـــارف مـــن أمثـــال هـــذه األوقـــاف

وقـاف اإلسـالمية، يـدبر املتـويل الوقـف كمـا العدو على دار اإلسالم واملستوىل وسـكانه ال ميلـك األ
  .٧٥هو، وإذا مل يبق املشروط هلم يف أيديهم يصرفون إىل جهة خريية

. األوقـاف املـستغىن عنهـا: االستثناء الثاين هو  املستغىن عنها بسبب تبدل األزماناألوقاف 
ا األوقاف اليت تغري حبسب تبدل األزمان، املقـصد اخلـريي منهـا، ومل  حيـتج أي واحـد إىل ُونقصد 

                                                                                                                       
  .١٢٧٨-١٢٧٧ترتيب الصنوف لعلي حيدر، املادة  73

  .٥٨٠، ٥٧٩وترتيب الصنوف لعلي حيدر ص . هـ١٣٢٥تعليمات األوقاف املندرسة، اسطنبول  74
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ًفـنحن نـسميها أوقافـا مـستغىن . هذا املقصد اخلريي، وقد خربت األوقاف بسبب عـدم االسـتعمال
  . عنها

ـــــسكان عنهـــــا، وخيـــــرب : ًمـــــثال ـــــشفى أو مدرســـــة مث يتفـــــرق ال ـــــة مست ـــــشأ يف قري ميكـــــن أن تن
 هـــل املستـــشفى واملدرســـة، وبعـــد ذلـــك كيـــف نفعـــل بـــاألموال املخصـــصة هلـــذه املؤســـسات اخلرييـــة،

مــاذا نفعــل : ميكــن أن ننقــل ريــع هــذه األوقــاف إىل إعمــار وقــف آخــر، أو ميكــن أن نقــول ونــسأل
  .. باألراضي اليت أنشأت فيها املستشفى واملدرسة، وهكذا 

  : لنجيب عن هذا السؤال ينبغي أن نقسم األوقاف إىل قسمني
فها مبؤسـسات خرييـة، املؤسسات اخلريية، وهي األعيان املوقوفة الـيت حنـن نـص: القسم األول

ًألن املقــربة مــثال ال ميكــن أن تتغــري، وتوجــد آراء خمتلفــة يف املــساجد بــني الفقهــاء، بعــض الفقهـــاء 
ًإذا خــرب املــسجد وأصــبح معطــال ميكـــن أن تبــاع أراضــي هــذا املــسجد وتــستعمل إلنـــشاء : يقــول

: ل، والـرأي الثـاينمسجد آخر، هذا هـو رأي اإلمـام األعظـم واإلمـام حممـد، واإلمـام أمحـد بـن حنبـ
ًهــو رأي أيب يوســف والــشافعي واإلمــام مالــك، املــسجد يبقــى مــسجدا إىل يــوم القيامــة، ولــذلك ال 

  .جيوز استبداله
من أعيان األوقاف اليت وقفت لريعها، يعين األعيان ليـست مبؤسـسات خرييـة : القسم الثاين

يت مـــن املؤســـسات اخلرييـــة، إذا كانـــت مستـــشفى أو مدرســـة الـــ: ًبنفـــسها، بـــل وقفـــت لريعهـــا، مـــثال
ويوجــد أوقــاف الــيت يــصرف ريعهــا إىل هــذه املؤســسات اخلرييــة، إذا خــرب املــسجد أو املدرســة أو 
املستــشفى بــإذن احلــاكم يــصرف ريــع األوقــاف املخصــصة هلــذه املؤســسات اخلرييــة إىل وقــف آخــر 

جد آخـر أو يـصرف ريـع هـذه األوقـاف إىل مـس: ًمقصده اخلـريي هـو نفـس املقـصد األصـلي، مـثال
  .مدرسة أخرى، أو مستشفى آخر

املـساجد ال ميكـن أن تـستبدل، ولكــن يف : الدولـة العثمانيـة رجحـت رأي اإلمـام حممــد وقـال
  .سائر األوقاف هم رجحوا رأي أيب يوسف

ميكــن أن نــستنتج مــن هــذا أنــه يوجــد اتفــاق بــني معظــم الفقهــاء يف املــساجد، لكــن يف غــري 
يـــة ميكـــن أن يـــصرف ريـــع األوقـــاف املـــستغىن عنهـــا إىل إعمـــار املـــساجد وإن كانـــت مؤســـسات خري

األوقـــاف األخـــرى، ولكـــن بـــشرط إذن احلـــاكم وقـــرار القاضـــي، وبـــشرط أن يكـــون املقـــصد اخلـــريي 
   ٧٦.ًاألول مساويا للمقصد اخلريي الثاين، كما يف األمثلة السابقة

  الوضع الحالي في تركيا اليوم ٩
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قيــة يف الفقــه اإلســالمي يف إعمــار األوقــاف، ولكــن حنــن اختــصرنا األحكــام الــشرعية والتطبي
ال ميكـــن أن نقـــدم إلـــيكم مجيــــع  .األهـــم مـــن هـــذا كيـــف تــــتم هـــذه املـــسائل يف الـــدول اإلســــالمية

ًالتطبيقــات يف الــدول اإلســالمية، ولكــن بــسبب أن الــوطن األصــلي لألوقــاف، نريــد أن نقــدم لكــم 
  :همة يف تركيا، لعدة أمورصورة عن الوضع احلايل يف تركيا؛ ألن هذه املسألة م

مـــــن أراضـــــي تركيـــــا ومبانيهـــــا إمـــــا مـــــسقفات وقفيـــــة، أو % ٧٠ميكـــــن أن نقـــــول أن : األول
تم برتميمها   .مستغالت وقفية، فلذلك ينبغي أن 

قــد كثــر عـدد األوقــاف اجلديــدة يف تركيـا، فــسببت هــذه مـشكلة يف التعمــري لألوقــاف : الثـاين
  .اجلديدة

يف الـــــسنوات الـــــسبع األخـــــرية مت تـــــرميم األوقـــــاف القدميـــــة أو ميكـــــن أن نقـــــول إنـــــه : الثالـــــث
اجلديـــدة، ســـبعة أضـــعاف الرتميمـــات منـــذ تأســـيس اجلمهوريـــة الرتكيـــة، فلـــذلك علـــى رجـــال الدولـــة 

كيف مت هذا النجاح يف السنوات السبع األخرية يف : واملوظفني املهتمني بأمور األوقاف أن يسألوا
  .ملسألةتركيا، فنحن نركز مهمنا على هذه ا

  
  م٢٠٠٨نظام األوقاف المؤرخ بـ : ًأوال ٩.١

هذا القانون قد نظم مجيـع األمـور واملـسائل املتعلقـة باألوقـاف، ونريـد أن نلفـت أنظـاركم إىل 
ً، أيـضا نظـم القـانون ٥٧ إىل ٥٣قسم زيادة الغلة يف األوقاف املضبوطة وامللحقة، وذلك يف املواد 

وهـذا القـانون . ٦٥-٥٨يـة يف القـسم الثالـث، يف املـواد مشاكل املؤسسات اخلرييـة واألوقـاف اخلري
  .ًأيضا اهتم بتنظيم القواعد والثوابت للذين يعملون يف األوقاف، وهذه من أهم املهام يف نظرنا

وبالنــسبة إلعمــار األوقــاف توجــد أحكــام يف القــسم الرابــع، ميكــن أن نلخــص أهــم مــا فيهــا 
  :حتت ثالث عناوين

األوقــاف املــضبوطة مهمــا انتقلــت إىل أي جهــة : وقــاف حتــت عنــوانتــسجيل أعيــان األ: ًأوال
هذا القانون قد أمر بأن األوقاف القدمية أو اجلديدة الـيت انتقلـت إىل الدولـة أو البلديـة أو  .كانت

إىل إدارة القرى أو إىل أي جهة كانت، ينبغي أن تسجل يف السجالت حتت األوقاف املـضبوطة، 
 إىل الوقفيـــات، مث إىل قيـــود األوقـــاف والطـــابو عنـــد الدولـــة العثمانيـــة أو ًهلـــذا التـــسجيل يراجـــع أوال

اجلمهوريـــة الرتكيـــة، وتـــدقق وحتقـــق مجيـــع الـــدفاتر اخلاقانيـــة والفـــرامني والـــرباوات والـــسندات العتيقـــة، 
والكتابــــات لألوقــــاف، والقيــــود التارخييــــة، ومجيــــع قيــــوادت ملــــك نامــــة، متــــسك، تفــــويض، اخلزانــــة 

  .، امللتزم، وأمثاهلااخلاصة، املتويل

  39



 

أمـــر القـــانون بـــشيء مهـــم يف إعمـــار األوقـــاف، وهـــو ختليـــة أمـــوال األوقـــاف حبـــسب : ًثانيـــا
القـــوانني القدميـــة واجلديـــدة، خاصـــة أمـــوال األوقـــاف الـــيت مت إجيارهـــا ألي جهـــة كانـــت، أو إشـــغاهلا 

اإلدارة العامـــة ألي جهـــة كانـــت، وأمـــر القـــانون بـــأن خيلـــي هـــؤالء األمـــوال الوقفيـــة، ويـــسلموها إىل 
  . لألوقاف
  .إعمار األوقاف واحملافظة عليها: ًثالثا

 على مجيع الـنظم احلكوميـة أن تـنظم اخلطـط :ًأوال :أمر القانون بأشياء كثرية يف هذا الصدد
مراقبـــة أمـــور إعمـــار األوقـــاف  ً:ثانيـــا .إلعمـــار األوقـــاف، وتقـــدم اخلطـــط لـــإلدارة العامـــة لألوقـــاف

ينبغــي أن تبقــى األوقــاف املــضبوطة علــى : ًثالثــا .ألوقــاف يف كــل منطقــةواخلطــط مــن قبــل إدارات ا
حاهلا يف املاضي، ولذلك جيب إبقاء خطط الطرق وامليادين وحدائق األطفال والساحات اخلضراء 

  .واملساجد واملكاتب ومجيع املؤسسات، مبا ال يضر باألوقاف يف وضعها القدمي
  م٢٠٠٨نة نظام إعمار األوقاف المؤرخة بس: ًثانيا ٩.٢

أظــــن أن هــــذا النظــــام أهــــم التنظيمــــات القانونيــــة يف إعمــــار األوقــــاف يف عــــصرنا هــــذا؛ ألن 
اإلدارة العامة لألوقاف يف تركيا متلك التجربـة التامـة والوثـائق العامـة، والتكنولوجيـا الكافيـة إلعمـار 

  .األوقاف يف هذا العصر
ري مــن إعمــار األوقــاف يف  مــادة، وبــذلك مت الكثــ٤١بــسبب هــذا يتــشكل هــذا النظــام مــن 

  .تركيا، وحنن نريد أن نذكر بعض البنود من هذا النظام
قـــــد اختـــــذت احلكومـــــة الرتكيـــــة يف إعمــــــار األوقـــــاف الطريـــــق املعلـــــوم يف الفقـــــه اإلســــــالمية، 

ا كـردار، خلـو، جـدك وأمثاهلـا؛ ألن اإلدارة العامـة لألوقـاف يف تركيـا : مبصطلحات خمتلفة، أعين 
فلـذلك نظـم هـذا . هج املوجـودة مـنهج الكـراء مقابـل الرتمـيم والتعمـري لألوقـافاقد أخذت من املن

 .وحنن نشري فقط إىل بعض النقاط. القانون هذا املنهج بتفاصيل
اإلدارة العامة لألوقـاف قـررت أن املـدير العـام ميكـن أن يـؤجر األوقـاف : ةجارمدة اإل :ًأوال 

ار من جملس األوقـاف ميكـن أن تـصل هـذه املـدة إىل ولكن بقر. القدمية مقابل الرتميم لعشرين سنة
مجيــع الــشروط خلطــط التعمــري والرتمــيم متــشى مــن قبــل املــستأجر واإلدارة العامــة  ً:ثانيــا  . ســنة٤٩

تراقـــب اإلدارة العامـــة الرتمـــيم والتعمـــري حبـــسب شـــروط الواقـــف والوثـــائق املتعلقـــة : ًثالثـــا .لألوقـــاف
ــذا الطريــق قــد مت  .ال يفــوض األمــر بالكامــل إىل املــستأجرينبــالوقف، واخلطــط املهيئــة للرتمــيم، و

 آثــار وقفيــة يف تركيــا اآلن، فــإذا زرمت إســطانبول لــن تــروا أي وقــف قــد خــرب، وبقــي ٥٠٠٠تعمــري 
  .على خرابه
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اإلدارة العامـة لألوقـاف . وينبغي أن نشري إىل نقطـة أخـرى يف إعمـار األوقـاف يف تركيـا اآلن
يف املنــــاطق املختلفــــة يف تركيــــا، جتمــــع اللــــوائح للمتخصــــصني، يف إعمــــار بطريــــق إدارات األوقــــاف 

  :ًاألوقاف أوال، وبعد ذلك يسهل أمر إعمار األوقاف بأربعة طرق
التكليـــف املفتـــوح، مبعـــىن تنـــاقش اإلدارة العامـــة مـــع الطـــالبني كيفيـــة تعمـــري األوقـــاف، : ًأوال

تضى إعمـار األوقـاف عطـاءات خاصـة، ميكـن إذا اق: ًثانيا .والعطاءات اليت تطرح هلذه التكليفات
ة جــارتكــري اإلدارة العامــة األوقــاف اخلربــة للتعمــري ببــدل اإل: ًثالثــا .أن تفــضل اإلدارة هــذه الطريــق

ة، وإمـا جـارطريق املساومة يف إعمار األوقاف، مبعىن إما أن يقبل الطالبون عقـد اإل: ًرابعا .مباشرة
ل اإلدارة العامـــة لألوقـــاف، لكـــن يعيـــد املـــرمم أعيـــان أن يفـــوض إلـــيهم مببلـــغ معـــني يـــؤدي مـــن قبـــ

املتكلـف برتمـيم األوقـاف : ًاخامـس .األوقاف إىل اإلدارة بعد الرتميم، وغري ذلك من صـور الرتمـيم
ًينبغــي أن يكــون حاضــرا للتقنيــات الشخــصية، مث إذا أمت أمــر الرتمــيم بنقــصان فــال يفــوض أي أمــر 

ذا الوقف إىل هذه الشركات أ  .و األوقافيتعلق 
  النتائج التطبيقية ١٠

ا إحيـاء األوقـاف كلهـا، سـواء  بداية ال بد من العمل على استغالل كل السبل اليت من شـأ
ًمنها املوجود حاليا، أو الذي اندرس بسبب الظروف اليت أحاطت به، واحلث على إنـشاء أوقـاف 

الروح احلـضارية للمجتمعـات  لبناء النشاط االقتصادي، مبا يؤدي إىل إعادة ًجديدة، تكون أساسا
اإلســالمية، وال حاجــة إىل بيــان دور الوقــف يف بنــاء احلــضارة اإلســالمية عــرب القــرون الــسابقة، فــإن 

  .ذلك أشهر من أن يعرف
  : إىل جمموعة واضحة من املطالب، منهاريوإنين أش

 األوقــــاف مهمـــا انتقلــــت إىل أي جهــــة  أعيـــانتـــسجيل أعيــــان األوقـــاف حتــــت عنــــوان: ًأوال
ن األوقــاف القدميــة أو اجلديــدة الــيت انتقلــت إىل الدولــة أو البلديــة أو إىل إدارة القــرى أو  إ.انــتك

إىل أي جهـــة كانـــت، ينبغـــي أن تـــسجل يف الـــسجالت حتـــت األوقـــاف املـــضبوطة، هلـــذا التـــسجيل 
مني مجيــــع الــــدفاتر اخلاقانيــــة والفــــرا إىل وًيراجــــع أوال إىل الوقفيــــات، مث إىل قيــــود األوقــــاف والطــــابو

   .والرباوات والسندات العتيقة، والكتابات لألوقاف، والقيود التارخيية، وأمثاهلا
ختلية أموال األوقاف حبسب القوانني القدمية واجلديدة، خاصة أمـوال األوقـاف الـيت مت  ً:ثانيا

إجيارهــا ألي جهـــة كانـــت، أو إشـــغاهلا ألي جهـــة كانـــت، وأمـــر القـــانون بـــأن خيلـــي هـــؤالء األمـــوال 
  .ية، ويسلموها إىل اإلدارة العامة لألوقافالوقف
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 مـــنهج الكـــراء مقابـــل الرتمـــيم  القدميـــة الـــيت ذكرنـــا مـــن قبـــلهج املوجـــودةا مـــن املنـــذأخـــ: ًاثالثـــ
 "طبيــــق نظــــام  وت(B.O.T)" البنــــاء واإلدارة والتحويــــل"تطبيــــق نظــــام  نعــــين والتعمــــري لألوقــــاف

ا شــــ ركة املــــشروع واالســــتغالل والتــــسليم التحــــديث والتملــــك متلــــك عناصــــر املــــشروع الــــيت اوجــــد
(M.O.O.T)) " إلعمار أعيان الوقف .  

صـكوك و صكوك أهلية  نعين إصدار الصكوك اإلسالمية لغايات التنمية اإلجتماعية :ًارابع
ٍهـــى صـــكوك تـــصدرها هيئـــة األوقـــاف بنـــاء علـــى رغبـــة الواقـــف، وتـــستخدم حـــصيلتها يف (خرييـــة 

 . ،قرض احلسنصكوك ال و )اإلنفاق على وجوه اخلري
 يف العــــــــــامل القدميــــــــــة األوقــــــــــاف نــــــــــشر موســــــــــوعة كبــــــــــرية الــــــــــيت تــــــــــشمل مجيــــــــــع :ًاخامــــــــــس

 . صـفحة٨.٠٠٠يف " مـمأ أوقـافتـاريخ  "ة كتـاببكتابـ مرفالسلطان عبداحلميد قد أ.اإلسالمي
  . ن يتمم هذا الكتاب بالوثائق االرشيفية و الصور احليويةأينبغي 

استحـــضار هـــذه األهـــداف والغايـــات مـــن جهـــة  إن ترشـــيد إنفـــاق الوقـــف يقتـــضي :ًاسادســـ
ويقتــضي كــذلك ترقيــة وســائل العمــل فيتجــاوز الوقــف حــدود الفعــل الفــردي إىل إنــشاء مؤســسات 
تــــنهض بــــشؤونه وتعمــــل علــــى اســــتثمار إمكاناتــــه املاديــــة، ألن املؤســــسات تــــستقطب مــــن اخلــــربة 

  .الستثمار واالستغاللوالتجربة ما جيعلها قادرة على استشراف آفاق جديدة وجماالت حديثة ل
 إن الوضــع يقتــضي أيــضا تــسطري بــرامج لألولويــات يف جمــال مــا جيــب أن يتوجــه إليــه :ًاســابع

الوقـف وهـذا يقتـضي تـشكيل جلـن مـن العلمــاء واخلـرباء حتـدد اجملـاالت واألولويـات وتوجـه الــواقفني 
  .ةجلنة إعمار املسجد األقصى وقبة الصخركمثل  إىل أحسن الوجوه وأكثرها نفعا

تنظيم ندوات على الوقف يف كل الـدول اإلسـالمية مـن أجـل إعـادة ثقافـة الوقـف إىل  :ًاثامن
 إحيــاء األوقــاف كلهــاالعمــل بكــل الوســائل علــى تنــشيط ســري الــدعوة اإلســالمية يف   واألمــةوعــي 

  ٧٧.ومتابعة ذلك بالتنسيق مع املديريات املختصة
ينبغـي  .ل إدارات األوقاف يف كـل منطقـةمراقبة أمور إعمار األوقاف واخلطط من قب: تاسعا

أن تبقــى األوقــاف املــضبوطة علــى حاهلــا يف املاضــي، ولــذلك جيــب إبقــاء خطــط الطــرق وامليــادين 
وحـــــدائق األطفـــــال والـــــساحات اخلـــــضراء واملـــــساجد واملكاتـــــب ومجيـــــع املؤســـــسات، مبـــــا ال يـــــضر 

  .باألوقاف يف وضعها القدمي

                                                                                                                       
 77  .الرباط، تتأثر بالتقلبات الظرفية وال باألوضاع املالية للدولة  الوقف يندرج يف التنمية الدائمة اليت ال،الدكتور مصطفى بن محزة
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ــــأمني دخــــل نقــــدي معقــــول اســــتحداث ســــبل وصــــيغ الســــتثمار أمــــ: عاشــــرا وال الوقــــف لت
واالهتمــام مبرامــي الوقــف جتــاه التنميــة الــشاملة ســيما التنميــة البــشرية للمجتمــع  للموقــوف علــيهم،

 هو مفيد من أفكار ودراسات وآراء تدور حول وضعية واملوقوف عليهم خاصة، تبين كل ما عامة
  .الوقف لتكون نواة لدراسات تسمى اقتصاديات الوقف

 األوقــاف أرضــها ميتقــد باملــشاركة املتناقــصة املنتهيــة بالتمليــك ملؤســسة الوقــف :شرحــادي عــ
ًليقــوم ممــول ببنائهــا علــى أســاس أن يكــون البنــاء ملكــا لــه، واألرض ملكــا للوقــف، مث يــؤجر العقــار  ً

  .كله، وتوزع األرباح بني الوقف وبني مالك البناء حبسب استحقاق كل من األرض، والبناء
  مستندا ب األعيان املوقوفةعمارتكوين خمصصات إل يف الفقه اإلسالميوز جي: عشر ثاني

ختــــصيص منــــافع األراضــــي العائــــدة للدولــــة جلهــــة خرييــــة معينــــة حتــــت عنــــوان الوقــــف يف التــــشريع 
  .’’وقف من قبيل التخصيصات‘‘ي سالماال

يف غـري املـساجد وإن كانـت مؤسـسات خرييـة ميكـن أن يـصرف ريـع األوقـاف : عـشر ثالث
ستغىن عنها إىل إعمـار األوقـاف األخـرى، ولكـن بـشرط إذن احلـاكم وقـرار القاضـي، وبـشرط أن امل

  .ًيكون املقصد اخلريي األول مساويا للمقصد اخلريي الثاين
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مقــدم إىل مــؤمتر عــاملي ، ســالمية فــي دعــم قطــاع الوقــف االســالميدور الــصكوك اإل، زيــاد الــدماغ .٣٠

ا:عن   .وقائع وتطلعات: قوانني األوقاف وإدار
، حبــث مقــدم إىل دور الــصكوك اإلســالميه فــي دعــم الــشركات المــساهمهزيــاد الــدماغ،  .٣١

: كواالملبــــور ( حتــــديات وآفــــاق -مــــؤمتر عــــاملي عــــن اإلجتهــــاد واإلفتــــاء يف القــــرن احلــــادي والعــــشرين 
  .٥٤٣-٥٤٠، ص٢، ج)م٢٠٠٨ -ه١٤٢٩

  .هـ) ١٢٩٠(دار الطباعة العامرة مبصر، , األشباه والنظائرزين الدين أمحد بن جنيم املصري،  .٣٢
  .هـ١٣١١، القاهرة البحر الرائق شرح كنز الدقائقزين الدين أمحد بن جنيم املصري،  .٣٣
  .٤٣: ص) ١٩٧سجل رقم (قضاء إسطانبول : السجالت الشرعية .٣٤
  ..١٣٢٩استانبول  ,، ـ اجمللد الثاين، تحشيه لي قوانيناقوج، سركيز قار .٣٥
 .١٣٠٧ استانبول، دفتر مقتصدسليمان سودي،  .٣٦
علــي الكتــاين منــشورات . د: حتقيــق ،زهــر اآلس فــي بيوتــات فــاس ،عبــد الكبــري بــن هــشام الكتــاين .٣٧

  .م٢٠٠٢النجاح الدار البيضاء 
مقـدم للـدورة الرابعـة عـشرة ملـؤمتر ، شرعيةالمشاركة المتناقـصة وضـوابطها الـ ,عجيل جاسم النشمي .٣٨

  . جممع الفقه اإلسالمي جبدة
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  .١٣٢٩ استانبول ,ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف علي حيدر، .٣٩
عمر حلمي،  .٤٠ .١٣٢٩ ، استانبول احكام االوقاف

 . هجرية١٣١٠ املطبعة األمريية ببوالق مصر سنة ،فتاوى قاضي خان .٤١
  ٧٧-٤/٧٦دستور، ترتيب أول، ، ١٢٩٢، سنة فتوى خانه نظام نامه سي .٤٢
 .٥٨٣ ص ١، ج، اجلريدة العلمية، قرار فتوي خانة عالي .٤٣
 ٨٧١، اجلريدة العلمية، جملد ثاين، قرار فتوي خانه .٤٤
  .هـ١٣١٤، إسطنبول )كتاب قانون(، مجلة األحكام العدلية .٤٥
 .١٩٩٨، مكتبة املتنيب، مجموعة رسائل ابن العابدين ,حممد ابن عابدين .٤٦
 ١٨٨٣، القاهرة، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، حممد ابن عابدين .٤٧
رد احملتـار علـى الـدر املختـار   ;م١٩٦٧/ القـاهرة,رد المحتار على الدر المختـارحممد ابن عابدين،  .٤٨

  .١٩٩٤عادل أمحد عبد املوجود دار الكتب العلمية بريوت :  حتقيق,البن العابدين
 .دار الكتاب اإلسالمي، بحر الرقائقمنحة الخالق على الحممد ابن عابدين،  .٤٩
  . القاهرة ، دار الفكر العريب،محاضرات في الوقف ،حممد أبو زهرة .٥٠
 .  دار الفكر,فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب اإلمام مالك ,حممد الشيخ عليش .٥١
 عبــد املــنعم خليــل دار الكتــب العلميــة: حتقيــق , الــدر المختــار ,حممــد بــن علــي احلــصكفي احلنفــي .٥٢

  .٢٠٠٢بريوت 
 ٢٠٠٧، ، دار السالمدراسات في التمويل اإلسالمي ،حممد دوابه .٥٣
  .م٢٠٠٢ وزارة األوقاف باملغرب ،الوقف في الفكر اإلسالمي ،حممد عبد العزيز بن عبد اهللا .٥٤

حممد  .٥٥ .١٩٧٧، بغداد،  أحكام الوقف في الشريعة اإلسالمية، عبيد عبد اهللا الكبيسى
 .١٨٩٣، ، ألقاهرة و االنصاف للقضاء علي مشكالت األوقافقانون العدلقدري باشا،  حممد .٥٦
: ، دسـتور١٠-١: ، مـادةمصاريف خزائن شاهانده رؤيت أولنان، بالجملـة أبنيـة حقنـده نظامنامـه .٥٧

  .٨٨-٨٣الرتتيب األول، جملد ثاين 
تتـــأثر بالتقلبـــات الظرفيـــة وال  الوقـــف ينـــدرج فـــي التنميـــة الدائمـــة التـــي ال ،مـــصطفى بـــن محـــزة .٥٨

  .الرباط, اع المالية للدولةباألوض
 بن مصطفى .٥٩  . وجدة، التنموية واإلمكانات الفقهية األسس الوقــف وظيف، محزة

، المعـــايير الـــشرعية الـــصادرة عـــن هيئـــة المحاســـبة والمراجعـــة للمؤســـسات الماليـــة اإلســـالمية .٦٠
موسوعة االقتصاد والتمويل اإلسالمي .

 . هجري١٢٤٣، اسطنبول، الفتاوى، منتشيزادة عبد الرحيم .٦١
  .١٩٩٨ وزارة األوقاف والشؤون إلسالمية املغرب ،المعيار الجديد ،املهدي الوزاين .٦٢
  .١٩٩٥وزارة األوقاف الكويت ١٩٦/ ٣٤ مادة كدك الموسوعة الفقهية .٦٣
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 عشرة  الدورة التاسعةBOT, بناء والتشغيل ونقل الملكيةحقيقة نظام ال ,ناهد علي حسن السيد .٦٤

  .دولة اإلمارات العربية املتحدة،إمارة الشارقة 
، )حنـو دور تنمـوي للوقـف(حبث مقدم لنـدوة  ،أساليب استثمار األوقاف وأسس إدارتها، محاد نزيه .٦٥

 .م١٩٩٣وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، الكويت، 

، الدســـتور، الرتتيـــب األول، ٢٣-٢٠: ، مـــادة١٢٨٩/١٨٦٣، املـــؤرخ بــــ نظـــام األوقـــاف .٦٦
  .١٥٥-١٥٤: اجمللد الثاين
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