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 فــوال الوقـمار أمـة إستثـمشروعي

                                                                                                                               وكـافظة دهـة في محـة ميذانيـدراس

                                                                                                                                   )*( 

                                    حيذر د.مصطفى محمذ أمين                                                                                                       

 

 ملخص البحث

معروف للقاصي والداني الظروف التي مر بها بلدنا الحبيب ومن االمور التي كما هو     
 تغيرت هي  الغاء وزارة االوقاف واستبدالها بدواوين ثالثة :

احدهما : لموقف السني ، والثاني :  لموقف الشيعي ، والثالث لموقف التابع لغير المسممين  ، 
ثالثة محافظات من العراق كانت قد استقمت  وبما ان حكومة اقميم كردستان التي تسّير امور

هجرية ( فكان لديها وزارة في حكومتها االقميمية باسم ) وزارة االوقاف  ٜٜٔٔنسبيا منذ سنة ) 
والشؤون االسالمية( فكانت تسير امور اوقاف المسممين وغيرهم وكان لها منهج خاص في 

ف ومشروعيته والحكمة منه ، ثم تعريف الوق استغالل اموال الوقف وقد تطرقت اوال الى 
ستثمار االوقاف في محافظات كردستان بدال الوقف واستثمار وذكرت  طرق إمشروعية است

                            العراق .

ABSTRACT 

 
     All people know the difficult state which we are living  in oru country 

now. Many things are changed in this period. On of them is the ministry 

of endowment. It is deleted and replaced by three addresses, suna 

endowment, sheaa endowment and endowment of non Muslim. The 

government  in  Kurdistan which control on  three  cities  had  ministry of  
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endowment and Islamic religion. It had special law to manage for 

endowment. 
 :المقدمــة

فيره الغرغير، ويعطرف فيره الغنري  عمرى لمجتمع المسمم مجتمع مترراحم متكافرل، يررحم الكبيررا   
: كالجسرد الواحرد وكالبنيران  غرورر  الرسرول الكرريم ، وهو كمرا فالفقير، ويأخذ القوي  بيد الضعي

،  : عواطرررف خي ررررة المجتمرررع عنررردما يستمسرررك بتعررراليم ا سرررالمهرررذا تسرررود يشرررد  بعضررره بعضرررا
، وتتردفرق بالرحمرة وا حسران ، ومشراعر إنسرانية نبيمرة ، تجمررت هرذ  المشرراعر  تفري  برالخير والبرر 

 هذا النظام ثابت من عهد النبوةو  )الوقف الخيري( عند المسممين ُعرف بنظام والعواطف فيما
البخاري روى  فقد المعروف أن أول وقف ُعرف في ا سالم، هو وقف عمر بن الخطاب، ومن

، إنررري أغررربُت  : يرررا رسرررول اه عرررن ابرررن عمرررر: أن عمرررر أغررراب أرضرررا مرررن أر  خيبرررر، فقرررال
 ؟ قال: "إن شئَت حبرسرَت أغرمها ، فما تأمرنيبخيبر، لم ُأغب ماال قط أنفس عندي منه أرضا

الفقررا   فري -عمى أن ال تُباع وال ُتوهب وال تُرورث  -وتغدرقَت بها". قال: فتغدرق بها عمر 
برالمعروف  منها ياكل ، ال جناح عمى َمن وليها أن وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل

ل (ٔ) .ل مررررررررررررررررررررررررراالوفررررررررررررررررررررررررري لفرررررررررررررررررررررررررظ: غيرررررررررررررررررررررررررر متأث ررررررررررررررررررررررررر ، ويطعرررررررررررررررررررررررررم غيرررررررررررررررررررررررررر متمرررررررررررررررررررررررررو 
 

 بدافع الرحمة التري -لكثير من أهل الخير والثرا  من المسممين: أنهم وقفوا   التاريخ فقد سجرل 
فراوقفوا  ، وأالر ينقطرع عممهرم بعرد مروتهم ، والرغبة في مثوبة اه لهم ها ا يمان في قموبهمقذف

عانرررررة، وسرررررقاية الظمررررر ن أمرررروالهم كمرهرررررا أو بعضرررررها عمرررررى إطعرررررام الجررررائع  ، وكسررررروة العريررررران، وا 
يررررروا  المشرررررردلمحررررا  ، وعمررررى كررررل  غرررررر  ، وكفالررررة اةرممررررة واليتررررريم روم، ومررررداواة المررررري ، وا 

، وممررا الشررك فيرره ان الوقررف قررد تعتريرره حرراالت تكررون فائدترره اقررل ممررا كرران  إنسرراني شررريف
سررتثمار  بمشررروع معررين مؤمررل لرره ، او انرره مررر برراحوال ربمررا تكررون فائدترره قميمررة فرراذا مرراتم تبديمرره اوا

تكررون فائدترره اكبررر فمرريس مررن المعقررول شرررعا ان يمنررع اسررتثمار الوقررف وقررد جرررى عمررى ذلررك سررمفنا 
 الغالح وفي قسمنا بحثينا الى ثالثة مباحث :
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 تعريف الوقف ومشروعيته والحكمة منه .  المبحث االول :

  مشروعية استبدال الوقف واستثمار  . المبحث الثاني :

 طرق استثمار االوقاف في كردستان  العراق .   لثالث :المبحث ا

ثررم ختمررت بحثرري برراهم مررا توغررمت اليرره فرري بحثرري مررن نتررائج ، وقررد قرردمنا بعرر  االقتراحررات الترري 
 نراها التي نراها تدر بفوائد كبيرة عمى االموال الموقوفة .                

 ف ومشروعيتو والحكمة منوـف الوقيعر تالمبحث االول : 

 ا :ـصطالحـف لغة وا  عريف الوقت

 خررالف الُوقرروف(  وقررف) الوقررف لغررة : الحرربس ، مغرردر قولررك وقررف الشرري  اذا حبسرره ،        
 ُوقوفراً  َتِقرفُ  الدابرةُ  وَقفرتِ  ويقرال وُوقوف ُوْقف والجمع واقف فهو وُوقوفاً  وْقفاً  بالمكان وَقف الُجموس
. َوَعرد براب مرن َغْيُرهرا وَوَقَفهرا ُوُقوفراً  َتِقرفُ  الدرابررة وَوَقفَرتِ  ِقرفتَ  جعمهرا الدابرةَ  ووقررفَ  َوْقفراً  َأنرا ووَقْفتها
 لغرة براةَلف الدار وَأْوَقفَ . أيضاً  َوَعد وبابهما لممساكين الدرارَ  وَوَقف. عميه َأْطَمَعه َذْنبه عمى وَوَقَفه
  (ٕ).رديئة

بهم فيرره، وبحسررب يررف الوقررف بحسررب مررذاهتعريررف  اختمررف العممررا  فرري امررا اغررطالحا : فقررد 
، والتقيردات لمتعريرف مرن أجرل  ، فجرا ت ا ضرافات إليره منهرااالعتبارات أو اةوجه التي نظروا

ذكرر   ، ومن تعاريفه الموجزة الجامعة،ما(ٖ)، وما يغح فيه، وممكيته ذلك، وباعتبار من يغح منه
لعمررر بررن  ()لنبرريأخررذًا مررن قررول ا ،(ٗ)(ابررن قدامرره  حيررث قررال : )تحبرريس اةغررل وتسرربيل الثمرررة

  (٘)()إن شئت حبست أغمها وتغدقت بهارضي اه عنه  الخطاب

حقيقررة الوقررف شرررعا ورود غرريغة تقطررع تغرررف الواقررف فرري رقبررة وقررال ابررن حجررر العسررقالني : ) 
 . (ٙ)(الموقوف الذي يدوم االنتفاع به وتثبت غرف منفعته في جهة خير
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أنررواع بحسررب االعتبررارات الترري نظررروا منهررا إليرره، قسررم العممررا  الوقررف إلررى عرردة  :فـواع الوقـــأنــ
 :وأشهرها باعتبار الجهة التي وقف عميها، وقد قسم من هذا الوجه إلى نوعين

 خيرية. الوقف الخيري الذي يوقف ابتداً  عمى جهة ل:األو

أو أشرخاص   و شرخصأ، وهرو الرذي يوقرف عمرى الواقرف نفسره،  الوقرف اةهمري أو الرذري ي:الثان
 . ولو جعل آخر  لجهة خيريةمعينين، 

  : فـة الوقـمشروعيما أ

الوقف نرروع مررن أنررواع الغرردقات، الترري حررث الشررارع عمررى فعمهررا، ونرردب لمقيررام بهررا، يتقرررب بهررا فرر  
جهرة مرن الجهرات  با نفراق فري وجرو  الخيرر البرر، ال فررق فري ذلرك فري وقرف عمرى العبرد إلرى ربره

، وقرد ذهرب جمهرور (ٚ) م، أو وقف عمرى القرابرة، والذريرةالعامة، كالفقرا ، وابن السبيل، وطمبة العم
ف تحت عموم اآليات الدالة عمرى ا نفرراق فري الوق . ويدخل (ٛ)، ولزومه العمما  إلى جواز الوقف

وؼوؾههذذذ(9)(َوَؿاذَيْػَعُؾوْاذِؿِنذَخِقٍرذَػَؾنذُيْؽَػُرِوُهذَواؾّؾُهذَعِؾقٌمذِباْؾُؿتَِّؼنَيذ :)كقرول اه عرز و جرل البر

،ذ(10)ذ(َياذَأيَُّفاذاؾَِّذيَنذآَؿـُواذاِرَؽُعواذَواِدُجُدواذَواِعُبُدواذَربَُّؽِمذَواْػَعُؾواذاْؾَخِقَرذَؾَعؾَُّؽِمذُتْػِؾُحوَنذ):

ِِذَو َذذ):وؼوؾه ََِر ـُوْاذَأـِػُؼوْاذِؿنذَرقَِّباِتذَؿاذَؽَدِبُتِمذَوِؿؿَّاذَأِخَرِجـَاذَؾُؽمذؿِّهَنذا ذَياذَأيَُّفاذاؾَِّذيَنذآَؿ

ـِيٌّ ـُِهذُتـِػُؼوَنذَوَؾِدُتمذِبكِخِذيِهذِإ َّذَأنذُتِغِؿُضوْاذِػقِهذَواِعَؾُؿوْاذَأنَّذاؾّؾَهذَغ ذ(َحِؿقدذَتَقؿَُّؿوْاذاْؾَخِبقَثذِؿ

ـَاُؾوْاذاْؾِبرَّذَحتَّىذُتـِػُؼوْاذِؿؿَّاذُتِحبُّوَنذَوَؿاذُتـِػُؼوْاذِؿنذَذِيٍءذَػِإنَّذاؾّؾَهذِبِه)ذوؼوؾه:(ذ11)  (َعِؾهقمٌذذَؾنذَت
إلررى غيررر ذلررك مررن اآليررات الترري تحررث عمررى ا نفرراق فرري وجررو  الخيررر والبررر، ويرردخل تحتهررا   .(ٕٔ)

 . . الوقف باعتبار  إنفاقًا لممال في جهات البر

قررار  ()وأمرا السرنة الشرريفة فقررد ثبرت الوقرف بقرول النبرري  بمرا ورد فرري شرأنه مرن أحاديررث  وفعمره وا 
 عدة منها: 
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ثالثررة )إذا مررات ا نسرران انقطررع عممرره إال مررن  :قررال()أن النبرري  :(( ةهريررر عررن أبرري  – 1
 .(ٖٔ)أشيا : غدقة جارية، و عمم ينتفع به، أو ولد غالح يدعو له(

أغربت أرضرًا عن ابن عمر )أن عمر أغاب أرضًا من أراضي خيبرر فقرال: يرا رسرول اه – 2
: إن شررئت جبسررت أغررمها، () بخيبررر، لررم أغررب مررااًل قررط أنفررس عنرردي منرره، فمررا تررأمرني؟ فقررال

وتغرررررردقت بهررررررا. فتغرررررردق بهررررررا عمررررررر عمررررررى أن ال تبرررررراع، وال توهررررررب، وال تررررررورث، فرررررري الفقرررررررا ، 
القربرررررى والرقررررراب، والضررررريف، وابرررررن السررررربيل، ال جنررررراح عمرررررى مرررررن وليهرررررا، أن يأكرررررل منهرررررا وذوي

 .(ٗٔ)بالمعروف ويطعم غير متمول( وفي لفظ )غير متأثل مااًل(

 َجْمررع َأوْ  قَررِديم َأْغررل لَررهُ  َشررْي  َوُكررلّ  ، َجرراِمع َغْيررر:  َفَمْعَنررا ُ  ( ُمَتَأث ررل ْيرررغَ : )  َقْولررهقررال النررووي : 
ة َعمَررى َدِليررل:  اْلَحررِديث َهررَذا َوِفرري ، ُمَؤثرررل َفهُرروَ  َأْغررل لَررهُ  َيِغررير َحترررى  َوَأنرررهُ  ، اْلَوْقررف َأْغررل ِغررحر

 اْلُمْسررِمِمينَ  ِإْجَمرراع َأْيًضررا َعَمْيررهِ  َوَيررُدلّ  ، اْلَجَمرراِهير َوَمررْذَهب اَمررْذَهبنَ  َوَهررَذا ، اْلَجاِهِميرررة ِلَشررَواِئب ُمَخراِلف
ة َعَمى  .(٘ٔ)َوالس َقاَيات اْلَمَساِجد َوْقف ِغحر

،  قرردم المدينررة، ولرريس بهررا مررا  يسررتعذب غيررر بئررر رومرره( ) )أن النبرري  :((عرررن عثمرران – 3
المسرررممين بخيرررر لررره منهرررا فررري الجنرررة، فقرررال: مرررن يشرررتري بئرررر رومرررة فيجعرررل فيهرررا دلرررو  مرررع دال  

 .(ٙٔ) (فاشتريتها من غمب مالي

: )مرررن احتررربس فرسرررًا فررري سررربيل اه إيمانرررًا، ( ) قرررال رسرررول اه :قرررال((عرررن أبررري هريررررة  – 4
 .(ٚٔ)(واحتسابًا فإن شبعه، وروثه، وبوله، في ميزانه يوم القيامة حسنات

 َأْمَواِلرهِ  َأَحربر  َوَكرانَ  َنْخرلٍ  ِمرنْ  َمرااًل  ِباْلَمِديَنرةِ  َأْنَغراِري   َأْكثَررَ  َطْمَحةَ  يبُ ال َكانَ أن ((عن أنس  – 5
 ِمررنْ  َوَيْشرَربُ  َيرْدُخُمَها َوَسررمرمَ  َعَمْيرهِ  المررهُ  َغررمرى المررهِ  َرُسرولُ  َوَكررانَ  اْلَمْسرِجدِ  ُمْسرَتْقِبَمةَ  َوَكاَنررتْ  َبْيُرَحرا َ  ِإَلْيرهِ 
ررافَ  َأَنررٌس  قَررالَ  َطي رربٍ  ِفيهَررا َمررا ٍ  ررا تُْنِفقُرروا َحترررى اْلبِرررر  َتَنرراُلوا لَررنْ } اآْلَيررة َهررِذ ِ  ُأْنِزلَررتْ  َممر  َأُبررو امَ قَرر{ ُتِحب ررونَ  ِممر

 لَرنْ } َيقُرولُ  َوَتَعراَلى َتَبراَركَ  المررهَ  ِإنر  المررهِ  َرُسرولَ  َيرا َفقَرالَ  َوَسرمرمَ  َعَمْيرهِ  المررهُ  َغرمرى المررهِ  َرُسرولِ  ِإلَرى َطْمَحةَ 
 {ُتِحب ونَ  ِممرا تُْنِفُقوا َحترى اْلِبرر  واَتَنالُ 
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نر  نرهَرا َبْيُرَحرا َ  ِإلَرير  َأْمرَواِلي َأَحبر  َواِ   المررهِ  َرُسرولَ  َيرا َفَضرْعَها المررهِ  ِعْنردَ  َوُذْخَرَهرا ِبررَهرا َأْرُجرو ِلمررهِ  َغرَدَقةٌ  َواِ 
 ِفيرهِ  ُقْمرتَ  َمرا َسرِمْعتُ  َوقَردْ  َرابِرحٌ  َمرالٌ  َذِلركَ  َرابِرحٌ  َمرالٌ  كَ َذِلر َبرخْ ( )  المرهِ  َرُسولُ  َفَقالَ  َقالَ  ِشْئتَ  َحْيثُ 
ن ي  َأَقاِربِرهِ  ِفري َطْمَحرةَ  َأُبو َفَقَسَمَها المرهِ  َرُسولَ  َيا َأْفَعلُ  َطْمَحةَ  َأُبو َفَقالَ  اْةَْقَرِبينَ  ِفي َتْجَعَمَها َأنْ  َأَرى َواِ 
 (ٛٔ)(َعم هِ  َوَبِني

حين قدم إلى المدية قبل ()موقف، فقد ابتدأ بمسجد قبا ، الذي أسسه النبي ل ()وأما فعل النبي
اليهرود  سربعة حروائط لرجرل مرن()أن يدخمها، ثم المسرجد النبروي فري المدينرة المنرورة، كمرا أوقرف 

يضعها حيرث ( )يدعى مخيريق، قتل يوم أحد، وكان قد أوغى، إن أغبت فأموالي لرسول اه 
 .(ٜٔ)أرا  اه

ما  ، وأعتاد  في رعهقال: )فأما خالد فقد احتبس د () ، أن النبي((إقرار  فقد روى أبو هريرة وا 
 .(ٕٓ)سبيل اه(

)لم يكن أحد من أغحاب النبي  :((عمى جواز الوقف، فقد قال جابر {وقد أجمع الغحابة     
()مررى الوقررف وهررذا إجمرراع مررنهم، فررإن الررذي قرردر ع». قررال ابررن قدامرره: (ٕٔ)(ذو مقرردرة إال وقررف

منهم، وقف. واشتهر ذلك فمم ينكر  أحد، فكان إجماعًا؛ وةنه إزالة ممرك يمرزم بالوغرية، فرإذا أنجرز  
 .(ٕٕ)«حال الحياة، لزم من غير حكم كالعتق

)ال يباع أغرمها وال يبتراع، وال يوهرب، وال يرورث( فري  :()وقال الترمذي: معمقًا عمى قول النبي»
العمرل عمرى هرذا الحرديث عنرد أهرل العمرم، مرن أغرحاب النبري » حديث عمر بن الخطاب المتقردم:

() ًكمرا أن جرواز الوقرف ولزومره بمرا (ٖٕ)«وغيرهم، ال نعمرم برين أحرد مرن المتقردمين مرنهم خالفرا .
( )فقد سن النبي » يتضمنه من المغمحة العامة، والخاغة يتفق مع مقاغد الشريعة ا سالمية

قات اةخرررى، فررإن ا نسرران ربمررا يغرررف فرري سرربيل اه الوقررف لمغررالح ال توجررد فرري سررائر الغررد
مرررااًل كثيررررًا ثرررم يفنرررى، فيحتررراج أولئرررك الفقررررا  ترررارة أخررررى، ويجرررن أقررروام آخررررون مرررن الفقررررا  فيبقرررون 
محرومين. فال أحسن، وال أنفع لمعامة، من أن يكرون شري  حبسرًا لمفقررا ، وأبنرا  السربيل، تغررف 

ن سررد حاو  عمرريهم منافعرره، ويبقررى أغررمه ثمرررة مررن ثمرررات الوقررف، وليسررت كررل مررا   جررة المعرروزينا 
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،  يحققره بررل إفادترره عامررة  لجوانررب الحيرراة المختمفررة، بمرا يررؤدي إليرره مررن تماسررك المجتمررع، وتطررور 
 . وحيوية شبكة عالقاته االجتماعية وغير ذلك من الثمرات العديدة

 

 مشروعية استبدال الوقف واستثمارهالمبحث الثاني : 

أهمية الحفاظ عمى قيمة الوقف وعدم إهمال تنميته ورعايته يتم بالغيانة والرعاية  نقول : اأ     
وعرردم ا همررال، خاغررة حررين يكررون الوقررف أشررجارًا ونباتررات تحترراج إلررى رعايررة شرراممة. وأمررا النقررود 
فيكررون الحفرراظ عميهررا بوضررعها فرري أوعيررة اسررتثمارية عاليررة مضررمونة القيمررة، بعيرردًا عررن التضررخم 

سرررررعار أو إقراضرررررها لممرررررؤتمنين حسرررررب شرررررروط الواقرررررف. وأمرررررا الحفررررراظ عمرررررى الحمررررري وتقمبرررررات اة
المخغررص لموقررف فيررتم عررن طريررق وضررعه فرري مكرران أمررين وعرردم تسررميمه إال إلررى المررؤتمنين عنررد 

 ا عارة.

وقررد نررص الفقهررا  عمررى إعطررا  اةولوليررة مررن َرْيررع الوقررف  غررالحه وتعميررر  وترميمرره وغرريانته    
ه عمى االنتفاع به، حيث يوجه الرْيرع النراتج مرن الوقرف إلرى إغرالحه أواًل ثرم بما يحافظ عمى قدرت

إلرررى المسرررتحقين، حترررى إن الفقهرررا  قرررد نغررروا عمرررى أنررره إذا شررررط الواقرررف ان يغررررف الريرررع إلرررى 
والواجرب أن يبتَرَدأ »المستحقين دون النظر إلى التعمير؛ فإن هذا الشرط باطرل، وقرال المرغينراني: 

بعمارته َشَرط ذلك الواقف، أو لم يشترط؛ ةن قغد الواقف غرف الغمرة مؤبردًا، من ارتياع الوقف 
 ٓ«وال تبقى دائمة إال بالعمارة، فثبت شرط العمارة اقتضا ً 

ولهرذا ذكرر محمرد ر رحمره اه ر فري اةغرل فري شري  مرن رسرم الغركوك، »وقرال ابرن الهمرام:    
إليرره ةدا  الُعشررر والخررراج، والبررذر، وأرزاق فاشررترط أن يرفررع الرروالي مررن غمترره كررل عررام، مررا يحترراج 

الوالة عميها، والعمالة، وأجور الحرراس والحغرادين والدارسرين؛ ةن حغرول منفعتهرا فري كرل وقرت 
ن كران يسرتحق برال »وقرال شرمس اةئمرة: «. ال يتحقق إال بدفع هذ  المؤن من رأس الغمرة وذلرك وا 

هب فرري رأيره إلررى قسررمة الغمرة؛ فررإذا شرررط فرري شررط عنرردنا، لكنرره ال ُيرْؤَمن جهررل بعرر  القضراة فيررذ
. فالواجررب هررو بقررا  (ٕٗ)«وال تررؤخر العمررارة إذا احترريج إليهررا»ثررم قررال: «. غرركه يقررع اةمررن بالشرررط
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الوقررف عمررى حالترره السررميمة الترري تسررتطيع أن تررؤدي دورهررا المنشررود، وغرضرره الررذي أوقفرره الواقررف 
سرائل المتاحرة، برل ينبغري  دارة الوقرف )أو ةجمه؛ وذلك بغريانته وعمارتره والحفراظ عميره بكرل الو 

 الناظر( أن تحتفظ دائمًا بجز  من الريع لمغيانة الدائمة والحفاظ عمى أموال الوقف.

أما استثمار الوقف؛ فإن الوقف نفسره اسرتثمار؛ ةن االسرتثمار يرراد بره إضرافة أربراح إلرى رأس    
ل محفوظررًا بررل مضررافًا إليرره مررن الررربح المررال لتكررون المغرراريف مررن الررربح فقررط، فيبقررى رأس المررا

البررراقي ليرررؤدي إلرررى كفايرررة ا نسررران وغنرررا . وكرررذلك الوقرررف حيرررث هرررو خررراص بررراةمول التررري يمكرررن 
االنتفررراع بهرررا مرررع بقرررا  أغرررمها؛ ولرررذلك فاةشررريا  التررري ال يمكرررن االنتفررراع بهرررا إال باسرررتهالكها مثرررل 

 . الطعام، ال يجوز وقفها

قررررررف يررررررؤدي إلررررررى الحفرررررراظ عميهررررررا حتررررررى ال تأكمهررررررا النفقررررررات وال شررررررك أن اسررررررتثمار أمرررررروال الو     
والمغرراريف، ويسرراهم فرري تحقيررق أهررداف الوقرررف االجرترررماعية واالقترررغادية والترررعميمية، والتنمويررة، 
إضافة إلرى أن الوقرف الرذي يرراد لره االسرتمرار، ومرن مقاغرد  التابيرد ال يمرركن أن يتحقرق ذلرك إال 

ال فالمغاريف والنفقات والغيانة قد تقضري عمرى أغرمه إن لرم من خالل االستثمارات الناجحة، وا  
تعررالج عررن طريررق االسررتثمار المجررزي النافع.ومواكبررًة لُسررنرة التطررور ال بررد مررن إنشررا  أوقرراف جديرردة 
وبأشرركال قانونيررة متعررددة، ودخولهررا مجرراالت حيويررة عغرررية تحتاجهررا اةمررة ا سررالمية، وبأنمرراط 

ن كرران ال بررد أن متطررورة قررد تجرراري المؤسسررات الخي ريررة الحديثررة المقتبسررة مررن اةنظمررة الغربيررة، وا 
تخضع لضوابط أساسية مستخمغة من اةحكام الشرعية، ومن تراثنا الفقهي، تساعدنا فري تطروير 
المؤسسات الوقفية، وتحديث أساليب العمل بهرا، وولوجهرا مجراالت أخررى متقدمرة، لترؤدي رسرالتها 

 ا نسانية المجيدة.

ن ا سالم أهدى لمبشرية مؤسسة مالية هي مؤسسة الوقف؛ لكن تم تعطيمها في العالم أفولذلك    
ا سالمي، في حين نهضت في العالم الغربي تحت مسميات أخررى، حيرث ال توجرد أسررة أوروبيرة 

% مرررن دخمهرررا لممنظمرررات غيرررر الحكوميرررة والجمعيرررات ٕأو أمريكيرررة إال وتخغرررص تمقائيرررًا نسررربة 
المرال واةعمرال فري برالد الغررب يوقفرون مرن أمالكهرم وأمروالهم عمرى أوجره  الخيرية، كمرا ان رجرال
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البر، مثل الجمعيرات والمستشرفيات. ومرن هنرا ضررورة تفعيرل دور هرذا النروع مرن اةعمرال الخيريرة 
المتمثمة في الوقف والتي يمكن أن تخفف العرب  عرن ميزانيرة الدولرة التري ارتفرع العجرز لرديها إلرى 

يمكررن أن يمتررد نشرراط الوقررف إلررى مجرراالت هامررة جرردًا فررري العغررر الحرررديث مرررثل  أرقررام كبررريرة، كمررا
تمويرل أبحاث عمرمية هامة غناعية أو طبيرة أو تنمويرة، إضرافة إلرى تفعيرل مشراريع ثقافيرة هامرة، 
مثل ا نفاق عمى التعمريم، ومحرو اةميرة لماليرين مرن المسرممين الرذين يرزحرون تحرت وطرأة الجهرل 

 والفقر والمر .

 

 ار:ـالضوابط الشرعية لالستثم

 :(ٕ٘) قد حدد بع  العمما  الضوابط الشرعية الستثمار أموال الوقف بعدة ضوابط هامة     

ويقغررد برره أن تكررون عمميررات اسررتثمار أمرروال الوقررف مطابقررة ةحكررام ومبررادئ  ـ المشــروعية: 1
ت المحرمررررة شرررررعًا الشرررريعة ا سررررالمية؛ حيررررث يرررتم تجنررررب اسررررتثمار اةمررروال الوقفيررررة فرررري المجررراال

 كا يداع في البنوك بفوائد، أو شرا  أسهم شركات تعمل في مجال الحرام.

ويقغد به توجه أموال الوقف نحو المشروعات التي تعمل في مجال الطيبات؛ ةن  ـ الطيبات: 2
 الوقف عبادة، ويجب ان تكون طيبة؛ ةن اه طيب ال يقبل إال طيبًا.

أي ترتيرب المشرروعات المرراد تمويمهرا وفقرًا لسرمم اةولويرات ا سرالمية:  ـ األولويات اإلسـالمية: 3
الضررروريات فالحاجيررات فالتحسررينات؛ وذلررك حسررب احتياجررات المجتمررع ا سررالمي والمنررافع الترري 

 سوف تعود عمى الموقوف عميهم.

مررؤسسة الوقفيرة ثرم فتوجه اةموال لممشروعات ا قميمية لمبريئة المحيرطة بال ـ التنـمية اإلقمـيـمية: 4
 اةقرب فاةقرب، وال يجوز توجيهها إلى الدول اةجنبية ما دام الوطن ا سالمي في حاجة إليها.
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يجاد فررص عمرل  ـ تحـقـيق النفع األكبر لمجيات الموقوف عمييم: 5 وال سيما الطبقات الفقيرة، وا 
 ةبنائها.

 منـو عمـا الجيـات الموقـوف عمييـا: ـ تحقيق العائد االقتصادي المرضي الذي يمكن اإلنفـاق 6
 فالتوازن بين التنمية االجتماعية واالقتغادية ضرورة شرعية في المؤسسات الوقفية.

ــا األمــوال وتنميتيــا: 7 أي عرردم تعررري  اةمرروال لدرجررة عاليررة مررن المخرراطر  ـ المحافظــة عم
جررررا   التررروازن برررين والحغرررول عمرررى الضرررمانات الالزمرررة المشرررروعة لمتقميرررل مرررن تمرررك المخررراطر، وا 

 العوائد واةمان.

أي تحقيررق التروازن مررن حيرث اآلجررال واةنشرطة والمجرراالت لتقميرل المخرراطر وزيررادة  ـ التــوازن: 8
 العوائد، واالهتمام باالستثمارات القغيرة والمتوسطة والطويمة اةجل.

ة وأن تكرررون اةولويررر ـ تجنـــال االســـتثمار فـــي دول معاديـــة ومحاربـــة ل ســـالم والمســـممين: 9
 لالستثمار في الدول ا سالمية.

أي أن يعررف كرل طررف مرن أطرراف العمميرة االستررثمارية مرقرردار مررا سروف  ـ توثيـق العقـود: 11
يحغل عميه من عوائد أو مكاسرب، أو مرا يتحمرل مرن خسرائر، وأن يكترب فري عقرود موثررقة حتررى 

 ال ُيِحردث جهرالرة أو غرررًا، فيرؤدي إلى شرك وريبة ونزاع.

ـــ المتابعـــة والمراقبـــة وتقـــويم األدا  11   لألطمئنررران عمرررى أن االسرررتثمارات تسرررير وفقرررًا لمخطرررط   ـ
 والبرامج المحددة مسبقًا.

 التررري يمكررررن االسرررتثمار فيهرررا فررري العرررررغر الحررررديث، فهرررري كثريرررررة مررررررثل أمرررا فررري المجررراالت   

أو االسرررررررررتثمار االستررررررررررثمار العررررررررررقاري، أو االسرررررررررتثمار فررررررررري إنشرررررررررا  المشرررررررررروعات ا نتاجيرررررررررة، 
المشررررررررررررررروعات الخدميررررررررررررررة: التعميميررررررررررررررة والطبيررررررررررررررة واالجتماعيررررررررررررررة، ومكاتررررررررررررررب تحفرررررررررررررريظ فررررررررررررري
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والمستوغرررفات والمراكرررز الغرررحية، ودور الضررريافة ودور اليترررامى والمسرررنين والمرضرررى، القررررآن،
 . ذلكونحو 

 ة:ـالمحاسبة والمراجع

و نجررراح مؤسسرررة الوقرررف ال برررد مرررن االهتمرررام بالمحاسررربة والمراقبرررة باعتبارهرررا ِغرررَمام اةمررران     
لالسررتثمارات الوقفيررة. والترردقيق فرري هررذ  المحاسرربة يررردع أيررادي الن ظرررار المطمقررة، حتررى يرردركوا أن 
هنررراك رقابرررة مرغررردة عمررريهم، فيجنررربهم الخررروف مرررن نتائجهرررا السرررير فررري طريرررق االسرررتغالل غيرررر 

 ع لخيرات الوقف.المشرو 

كران يسرتوفي الحسراب ()ومسألة المحاسبة هذ  ليست أمرًا غريبًا عن الشرع؛ فقرد ثبرت أن النبري 
عمرى عمالره فيحاسربهم عمرى المسررتخَرج والمغرروف، بردليل مرا جررا  فري الغرحيح ان النبري الكررريم 

ل: هذا الرذي لكرم، استعمل )ابن المتبية( عمى غدقات )بني سميم( فمما جا  رسوَل اه وحاسبه، قا
فهررالر جمسررَت فرري بيررت أبيررك وبيرررت أمرررك حترررى تأتررريك »وهررذ  هديررة ُأهررديت لرري، فقررال رسررول اه  

أمرا »ثرم قرام رسرول اه فخطرب النراس وحمرد اه وأثنرى عميره، ثرم قرال: «. هديرتك إن كنت غرادقًا 
فيقرول: هرذا لكرم وهرذ  هديرة  بعد: إني أستعمل رجااًل منكم عمى أمور مما والرني اه، فيأتي أحردكم

 .(ٕٙ)«أهديت لي  فهالر جمس في بيت أبيه وبيت أمه حتى تأتيه هديته إن كان غادقاً 

وفررري الحرررديث مرررن الفوائرررد أن... »وقرررد عمرررق ابرررن حجرررر العسرررقالني عمرررى هرررذا الحرررديث بقولررره:    
حاسربة حرديث البراب أغرل فري م»وفري موضرع آخرر قرال ر نقراًل عرن غيرر  ر: « ومحاسربة المرؤتمن

 (ٕٚ)«.المؤتمن

والمالحررظ ان الفقهررا  قررد درجرروا فرري محاسرربة ُنظرررار اةوقرراف عمررى فررر  حسررن الظررن بهررم،      
وترجيح جانب الثقة عمرى الشرك، والعدالرة عمرى التهمرة، وغمربروا رجرا  الخيرر فريهم عمرى توق رع الشرر 

بة مخررررتمفة مرررررن مرررنهم؛ ولرررذلك رولهذ  االعتبرررارات جرررا ت اجتهررراداتهم بخغررروص أسرررموب المحرررراس
مررن أنرره يمكررن لررولي اةمررر أن   مذهرررب آلخرررر، وأفضررل هررذ  اةسرراليب مررا قرررر  ا مررام ابررن تيميررة
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ينغب ديروانرًا لمحاسبة الن ظرار ويقتطع من أموال الوقف لذلك الديوان ما يستحقه من نفقرات ماليرة 
ه ر عن أوقاف مختمفة عمرى لمعاممين فيه، ليؤدي عممه عمى الوجه المطموب... فقد سئل ر رحمه ا

مررردارس ومسررراجد وُرُبرررط وغيرهرررا: هرررل لرررولي اةمرررر أن يقررريم ديروانررررًا لمحرررراسبة النظرررار والنظرررر فررري 
تغررفاتهم، ويحقرق عمرريهم مرا يجررب تحقيقره مررن اةمروال المغررروفة والمتبقيرة؟ فأجرراب: نعرم  لررولي 

حة، وله أن يفر  عمى عممه اةمر أن ينغب ديوانًا عميهم لحساب اةموال الموقوفة عند المغم
ما يستحقه مثمه من كل مال يعمل فيه، بقدر ذلك المال واستيفا  الحساب، وضبط مقبو  المال 

 (ٕٛ)«ومغروفه من العمل الذي له أغل

يفيد بوضروح ترام أن لولري اةمرر إنرشا  ديروان لمحاسبة النظرار، وأن البيران الرذي  النص  فهذا    
ن يكرون مفغراًل مسرتوفيًا لمحسراب، ال إجمرال فيره؛ ليعررف منره مروارد الوقرف يقدمه الناظر ال برد أ

ومداخيمه، ووجرو  ا نفراق. ويررى الرباحث أن هذا الجواب الذي جا  به ابن تيمية َأْوَجُه ما قيل في 
محاسرربة النظررار؛ ةن فيرره احتياطررًا يمكررن أن يسررهم إلررى حررد كبيررر فرري إنجرراح مؤسسررة الوقررف فرري 

 اغر، وال سيما وهو يمتفت إلى غفة الناظر من كونه أمينًا أو متهمًا.التطبيق المع

والرررديوان بطبيعرررة الحرررال ال يحكرررم بغررردق أو تكرررذيب مرررا جرررا  فررري ذلرررك الكشرررف إال بعرررد التأكرررد    
رأى أال ُيقَبررل مررن النظررار شرري  مررن الغرررف لمموقرروف عمرريهم أو  امررا بررالحجج والمسررتندات، وهررذا 

افررق الوقررف ومغررالحه، إال إذا كرران معرره مررا يثبترره مررن أدلررة ال شررك غيرررهم ممررن لرره واليررة عمررى مر 
فيها، وال مجال لمظن في مدى حجيتها، وال مطعرن لطراعن فري قبولهرا، سروا  كران النراظر معروفرًا 
باةمانررة أم ال. فمحاسرربة النظررار يجررب أال تقررام عمررى فررر  حسررن الثقررة، بررل يجررب أن تقررام عمررى 

 .ها قبل حدوثهاأساس االحتراز من الخيانة، وتوقي

 قــول : أ

إن محاولة إعادة الدور لموقف في ا سهام في البنا  الحضاري، البد أن يأخذ في اعتبرار  عردة    
 أمور: 
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التجربة السابقة في الحضارة ا سالمية لمتعرف عمى جوانرب الضرعف والقروة فيهرا، و حيرا   :  أوالا 
 ي العغر الحديث.فقه الوقف، واستثمار  في وضع التنظيمات لموقف ف

التجرررارب  فررري البمررردان الغربيرررة التررري طرررورت فكررررة العمرررل الخيرررري لالسرررتفادة مرررن وسرررائمها،  اا:ــــــثاني
 وأساليبها، في تفعيل فكرة الوقف.

ــــث واةهمرري، والسرريما  ، تبررادل التجررارب المعاغرررة فرري الرربالد ا سررالمية فرري القطرراع الحكررومي الثاا:ـ
 . ة باةوقاف؛ سوا  من حيث التشريع، أو االستثمارفيما يتعمق بالمشكالت المتعمق

متكاممررررة يتعرررراون فرررري إنجازهررررا المختغررررون مررررن عممررررا  الشررررريعة،  إسررررتراتيجيةبنررررا  خطررررة  اا:ــــــرابع
 واالقتغاد، وا دارة ويراعى فيها ما يمي: 

والسررربل المتجرررددة أمرررام  ، إحيرررا  االجتهررراد فررري مجرررال الوقرررت السرررتيعاب التطرررورات المعاغررررة  _
 وقف.ال

والخرررروج بررره عرررن الحكمرررة الشررررعية التررري  ، وضرررع الضررروابط التررري تحرررول دون انحرررراف الوقرررف  _
 وضع من أجمها، وتعطيل منافعه.

بيان آليات تنفيذ الخطة بمرا يرؤدي لردفع اةمرة لممشراركة فري الوقرف بجميرع فئاتهرا، وذلرك  اا:ـخامس
ربة )سنابل الخير( فري هيئرة ا غاثرة بإيجاد سبل ميسرة لذلك أمام الناس، ويمكن االستفادة من تج

 العالمية ا سالمية.

 

 لعراق ا انـفي كردست ار الوقفطرق استثمالمبحث الثالث : 
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ان لكل دولة نظام داخمي تسرتثمر المرال العرام لمرا فيره المغرمحة االكثرر فائردة لممجتمرع ، وقرد     
ميزانيرررة الدولرررة وغررررف  اخترررارت بعررر  االنظمرررة والحكومرررات عررردم ادخرررال االمررروال الموقوفرررة فررري

مررايعود مررن ريررع الوقررف الررى مرراوقف لرره ، بنمررا اختررارت بعرر  االنظمررة والحكومررات دمررج االمرروال 
الموقوفررة فرري المررال العررام ، والنظررام المعمررول برره فرري بمرردنا الحبيررب  هررو دمررج امرروال الوقررف بالمررال 

االمور الدينية لمدولة ومن العام لمدولة ، وبعد ان انقسمت وزارة االوقاف التي كانت المسؤولة عن 
ضمنها اموال االوقاف فاغبح لدينا ثالثة دواوين : ديوان لموقرف السرني ، وديروان لموقرف الشريعي 
، وديرروان الوقرراف التابعررة لمررديانات االخرررى ، وهررذا التقسرريم جررا  بررامر مررن الحرراكم المرردني ) بررول 

الوقررراف والشرررؤون االسرررالمية هررري بريمرررر( بينمرررا بقيرررت حكومرررة كردسرررتان لرررديها وزارة باسرررم وزارة ا
المسؤولة عن االمور الدينية  لالقميم ومن ضمنها اموال االوقاف ،ولحكومة االقميم ميزانية خاغة 
تردير بهرا امرور المحافظررات الثالثرة وهرذ  الميزانيررة هري جرز  مررن ميزانيرة الحكومرة العراقيررة ، ووزارة 

من حيث الميزانية فما تجنيه من واردات االوقاف في حكومة كردستان هي جز  من هذ  الحكومة 
من ايجارات االموال الموقوفة ترجع الى ميزانية االقميم لكن لموزارة بع  الغالحيات في استثمار 
امرروال الوقررف فهرري المشرررفة المباشررر عمررى االمرروال الموقوفررة ولهررا الغررالحيات المطمقررة بررادارة هررذ  

وال يعرود الرى ميزانيرة االقمريم عمومرا وعمرى حكومرة االموال لكرن يبقرى الروارد المجنري مرن هرذ  االمر
االقمريم التكفررل بجميرع شررؤون هرذ  الرروزارة مررن الناحيرة الماليررة ، وقرد حاولررت كرل جهرردي ان احغررل 
عمى االرقام الحقيقة لقيمة واردات وغررفياتها فمرم اسرتطع لكنهرا متغيرر كرل سرنة نقريبرا ان لرم يكرن 

 كل ثالثة شهور .

ا هرررذا ان نطمرررع عمرررى الوسرررائل التررري نتتهجهرررا وزارة االوقررراف فررري حكومرررة والرررذي  يهمنرررا فررري بحثنررر
كردسرتان لتطرروير االمرروال الموقوفرة وافضررل السرربل والوسرائل الترري نتتهجهررا الروزارة السررتثمار امرروال 

 .الوقف 

 قول : ان االموال الموقوفة في اقميم كردستان هي عمى ثالثة اغناف :فأ 

  قطع اراضي زراعية الصنف االول :
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 قطع اراضي وعمارات تجارية  الصنف الثاني :

 بيوت وعمارات   الصنف الثالث :

وسرراحاول تسررميط الضررو  الضررو  عمررى الغررنف الثالررث ، وهررو البيرروت والعمررارات ، وساضرررب     
قدمت امرأة تدعى ) مريم  ٜ٘٘ٔ/٘/ٗمثال واقعي عمى تطوير واستثمار االموال الموقوفة بتاريخ 

حظيررة اوقرراف دهرروك ح الن محافظررة دهرروك كانررت قضررا  تابعررة لمحافظررة شرريخ محمررد(  الررى مال
نينرروى ح  فاوقفررت بيتهررا البسرريط لوجرره اه تعررالى عمررى ان يغرررف ريعرره الررى العمررار المسرراجد ، 

م ( وبعد وفاتها قامت مالحظية االوقاف بغرف ريعه الى غندوق  ٖٓٗوكانت مساحة البيت ) 
، وبعررد تطررر البنيرران واالعمررار فرري المرردن  اغرربح دار )  اعمررار المسرراجد الموجررود فرري المالحظيررة

مررريم( فرري وسررط السرروق ، واغرربح مررن افضررل االمرراكن فرري المحافظررة ، فقامررت مديريررة االوقرراف 
 باستثمار هذا الوقف وكان لها عدة خيارات منها : 

 .اعادة اعمار البيت وترميمه _ 1

 بريع جزيل الى دائرة االوقاف . هدم البيت وبنائه مرة ثانية  بنا ًا تجاريا ليعود _2

تطبيق نظام المساطحة ، وهو نظرام مطبرق فري الدولرة العراقيرة ، وهرو مبنري عمرى ان تخترار  _ 3
الوزارة المعنية خريطة معينة لبنا  عمارة تجارية ، وتعمن عن بد  المنافسة في تنفيذ هرذا المشرروع 

( سرنة ثرم بعرد مضري ٕ٘او  ٕٓمردة ) عمرى ان يحرق لممسرتثمر االسرتفادة مرن ريرع هرذا المشرروع ل
 المدة المتفق عميه في العقد المذكور تغبح االر  والبنا  ممكا لمدولة .

وقرد اختررارت مديريررة االوقرراف تطبيررق نظررام المسراطحة فاعطررت دائرررة االوقرراف البيررت القررديم لترراجر 
لرى دائررة االوقراف يدعى ) محمرد خالرد احمرد( فقرام بهردم الردار وبنراؤ  عمرارة تجاريرة  يعرود ريعهرا ا

وهذا ماحغل فعال فقد قام هذا المستثمر ببنا  العمارة ثم بعد مضي المدة القانونية المتعاقد عميها 
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مررع دائرررة االوقرراف  وفيمررا يمرري نسررخة مررن سررند الرردار القررديم ، وغررورتان مررن العمررارة الترري انشررئت 
 عمى الدار القديم .
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 فـموال الوقلصنف الثاني :  إستبدال أا

ان احررد طرررق اسررتثمار امرروال االوقرراف لرردى مديريررة االوقرراف اسررتبدال مررال الوقررف اذا كرران        
فرري ذلررك مغررمحة مرجررو تعررود بالفائرردة عمررى امرروال الوقررف عمومررا ، وساضرررب مررثال عمررى ذلررك ، 
اوقررف رجرررل يرردعى ) احمرررد قاسررم عمررري ( قطعررة ار  زراعيرررة فرري قضرررا  زاخررو ، ونظررررا لمتطرررور 

تشهد  مدينة زاخو دخمت هذ  القطعة الزراعية ، حدود البمدية فارادت بمدية المدينرة العمراني الذي 
استمالكها وتوزيعها عمى موظفي الدولة ، فطمبت من مديرية االوقراف ان تبيعهرا لهرم لكرن مديريرة 
االوقاف طمبت ان يتم استبداله بقطعة ار  اخرى تختارها دائرة االوقاف فتم االتفراق عمرى قطعرة 

تعتبر من اغمى االراضي في محافظة دهوك ، وقامرت مديريرة االوقراف ببنرا  مدرسرة دينيرة ار  
، ومعهرردا لتخررريج االئمررة والخطبررا  ،اضررافة الررى دائرررة االوقرراف  ثررم قامررت بترراجير جررزا ًا مررن هررذ  

 القطع وكاالتي :

 م( لبنا  فرن النتاج الغمون  ٖٓٓح ) ٔ

 السالمي م( لبنا  مقرا لحزب االتحاد ا ٕٓٓٔح ) ٕ

 م( لبنا  ساحة لكرة القدم  لتاجيرها الى الالعبين  ٕٓٓٓح ) ٖ

 م( لبنا  دائرة لمكهربا  تدفع مبمغا سنويا لالوقاف كايجار ٕٓٓٔح ) ٗ

 وساقوم بنشر بع  الغور لهذ  القطعة 
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 يظهر في الغورة : ثالثة ابنية :

 معهد االئمة والخطبا  االولا :

 اسات االسالميةثانوية الدر  الثانية :

 دائرة االوقاف والشؤون االسالمية  الثالثة :
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 ظهر في الغورة مايمي : 

 .م( لبنا  فرن النتاج الغمون  ٖٓٓح )  ٔ

 .م( لبنا  مقرا لحزب االتحاد االسالمي  ٕٓٓٔح ) ٕ

  .م( لبنا  ساحة لكرة القدم  لتاجيرها الى الالعبين ٕٓٓٓح ) ٖ

 .ة لمكهربا  تدفع مبمغا سنويا لالوقاف كايجارم( لبنا  دائر  ٕٓٓٔح ) ٗ
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 وقاف .اذا عاد ذلك بفائدة عمى دائرة اةراضي قاف مستعدة لتأجير باقي اةن دائرة اةو واآل

 :ةــالخاتم

 تبين لي مايمي: ةبعد هذ  الجولة السريع  

 .ح ان استثمار اموال الوقف هي من االمور المباحة ان لم يكن من االمور المستحبةٔ

ح  الغاية من الوقف هو ان يردر بريرع عمرى مراوقف لره وال يرتم ذلرك اال باسرتثمار هرذا الوقرف او ٕ
 .ترميمه وتعمير 

ح ان حكومررة اقمرريم كردسررتان دمجررت امرروال الوقررف فرري ميزانيررة الدولررة ، وهررذا برأيرري خطررا كبيررر ٖ
 .ومخالف لشرط الواقف

امررروال الوقرررف قميمرررة واالولرررى اشرررراك ح ان مرررا اعطررري لررردائرة االوقررراف مرررن غرررالحيات السرررتثمار ٗ
 غاحب الوقف اوورثته في اتخاذ بع  القرارات المهمة مثل استبدال الوقف .

ن الوقرف فري ميزانيرة الدولرة وعميهرا أح أرى إن تراجع جميع الدول ا سالمية التي دمجت أموال ٘
 تجعل ةموال الوقف ميزانية خاغة تغرف هذ  اةموال عمى ما أوقفت عميه.

 امـش البحــث:و ى
                                                 

أبي عبد اه محمد  ظإلمام الحافلغحيح البخاري،  ٕٜٛ/ٕروا  البخاري في "غحيحه"  . (1)
تنبول س(، مطبعة دار الطباعة العامرة با هرٕٙ٘بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، ) ت 

 هر(، نشر دار الفكر، بيروتٓٔٗٔ)
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(
ٕ

)
 

ػثذ انقادر انرازً ت مختار انصحاح ـ ألتٌ تكر محمذ ته أتٌ تكر ، 1/342مختار انصحاح 

نسان انؼرب، ،   354/ 1، نسان انؼرب 1113هـ ( طثغ مطثؼة تاتم ـ تغذاد سنة انطثغ 666)

هـ(، 111انفضم جمال انذٍه محمذ ته مكرو إته منظور االفرٍقٌ انمصرً )ت  وهؼالمة اتن

  هـ(، دار إحَاء انتراث انؼرتٌ.1415) ثؼة االونيطان

طبرع مطبعرة الرشراد  ٛٛ– ٘ ٛ/ٔد. محمرد الكبيسري  . ة ا سرالميةأحكام الوقف في الشريع  (ٖ)
 ميالدية ٜٚٚٔفي بغداد سنة 

مشيخ ا مام أبي محمد عبد اه بن أحمد بن لالمغني،  .ٗٛٔ/ٛبن قدامه المقدسي، ال( المغني ٗ)
 ت ، هر(، تحقيق جماعة من العمما ، دار الكتاب العربي، بيرو ٕٓٙ)ت  يقدامة المقدس

روا  البخررراري فررري غرررحيحه  الحرررديثو ، ٛٛ/ٔام الوقرررف ا سرررالمي د.محمرررد الكبيسررري، (  أحكررر٘)
غرحيح مسرمم، لإلمرام أبري الحسرين مسرمم برن الحجراج برن  ٚٓٗ/ٛ، ومسمم فري غرحيحه ٖٕٙ/ٜ

 (، دار الفكر، بيروت ٕٔٙمسمم النيسابوري  )ت 

العسررقالني )ت إلمررام إبررن حجررر لفررتح البرراري شرررح غررحيح البخرراري،  ٖٓ٘/ ٛفررتح البرراري  ( ٙ(
 بعة الرابعةطال هر(، إحيا  التراث العربيٕ٘ٛ

(
ٚ

 .56– 53/ 1( أحكاو انوقف فٌ انشرٍؼة اإلسالمَة د. محمذ انكثَسٌ، ،  

بكر محمد بن أبي سهل السرخسي )ت  وشمس اةئمة ابلالمبسوط،  ٖٗ٘/ ٗٔالمبسوط ( ٛ)
/ ٗٔ، بدائع الغنائع ر(.هٙٓٗٔهر(، تحقيق: جمع من اةفاضل، دار المعرفة، بيروت )ٖٛٗ
إلمام عال  أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي )ت لبدائع الغنائع في ترتيب الشرائع،  ٚٗٔ
، حاشية الدسوقي عمى الشرح هر(، المكتبة الحبيبية، باكستانٜٓٗٔ) بعة االولىطهر( الٚٛ٘

ي )ت حاشية الدسوقي، لمعالمة شمس الدين محمد بن عرفة الدسوق ٖٕٙ/ ٙٔالكبير 
معالمة لاعانة الطالبين،  ٙٛٔ/ ٖ، اعانة الطالبين  هر(، مطبعة دار إحيا  الكتب العربيةٖٕٓٔ
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دار  بعة االولىطالهر(، ، ٖٓٔٔأبي بكر المشهور بالسيد البكري إبن السيد شطا الدمياطي )ت 
د بن إلمام شمس الدين أبي عبد اه محملالفروع،  ٖٙٔ/ ٛ، الفروع   لبنان –الفكر، بيروت 

هر(، دار ٛٔٗٔ) ٔ(، تحقيق: ابو زهرا  حازم القاضي، ط هرٕٙٚمفمح المقدسي الحنبمي )ت 
، الجامع ةحكام القرآن لقرطبي، ٕ٘/ٙمحمد الشوكاني، لنيل اةوطار  الكتب العممية، بيروت.

 هر(،ٔٚٙعبد اه  أحمد اةنغاري القرطبي )ت  بيالجامع ةحكام القرآن، ة .ٜٖٖ– ٖٖٛ/ٙ
 لبنان -هر(، دار إحيا  التراث العربي، بيروت٘ٓٗٔالطبع ) سنة

 ٘ٔٔ( سورة آل عمران االية  ٜ)

 ٚٚسورة الحج االية   (ٓٔ)
 ٕٚٙسورة  البقرة االية    (ٔٔ)
 ٕٜسورة آل عمران االية    (ٕٔ)

 405/ 8مسلم في صحيحه رواه  ( 13)
  8/404ومسلم في صحيحه  263/ 9بخاري في صحيحه رواه ال ( 14)

إلمام الحافظ محيي الدين يحيى بن ل شرح غحيح مسمم،  ٖٖ/ٙشرح غحيح مسمم     (٘ٔ)
 ، بيروت الكتاب العربي دار ،بعة الثّانيةطال،   هر(ٙٚٙشرف النووي )ت 

 ،  الجامع الغحيح و، وه سنن الترمذي .وقال حديث حسن 164/ 12الترمذي  رواه ( 16)
يق:الرحمن  ر(، تحقرررهررٜٕٚذي )ت رورة الترمرررررن سررررريسى برن عررررررمد بررررسى محري عيررررررظ أبرام الحافرررمرإلل

 هر(، دار الفكر، بيروتٖٓٗٔ)بعة الثّانيةطالعثمان، 

 ٜ٘ٗ/ ٜفي غحيحه  روا  البخاري ( ٚٔ)
 ٘ٙٔ/ ٘، ومسمم في غحيحه  ٖٗٓ/ ٘في غحيحه   روا  البخاري ( ٛٔ)
 .ٔٔانظر مغطفى الزرقا ، أحكام الوقف ص ( ٜٔ)
   ٕٛٓ/  ٘في غحيحه   اريروا  البخ   (ٕٓ)
 .٘ٛٔ/ٛ البن قدامة  المغني  ( ٕٔ)
 .ٜٖٖ/ٙمقرطبي  لو الجامع ةحكام القرآن  ٙٛٔ/ٛالمرجع السابق  ( ٕٕ)
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 .٘ٛٔ/ٛبن قدامة المقدسي المغني ال ( ٖٕ)
إلمام كمال الدين محمد بن شبر الواحد لفتح القدير، الشيخ  ٘ٓٔ| ٗٔ. فتح القدير (ٕٗ)

   ٖٗ٘/ ٗٔ، المبسوط هر(، مطبعة عيسى البأبي الحمبئٛٙإبن الهمام )ت السيواسي المعروف ب
استخمغت هذ  الضوابط من عدة بحوث قدمت الى المؤتمر االول والثاني لموقف في  .)25(

الجامعة االسالمية في المدينة المنورة  منشورة في مجمة المؤتمر االوقاف االول والثاني المنعقدان 
 هجرية .  ٖٕٓٓة بالمدينة المنورة سنة الطبع في الجامعة االسالمي

  ٖ٘/  ٜ. روا  البخاري في غحيحه   (26)
 ٜٕٔ/  ٜ. فتح الباري  (27)

نإلماو انؼالمة تقٌ انذٍه إته تَمَة  ،انفتاوى انكثرى 411/ 1مجموع فتاوى اته تَمَة  .(28)

دار انكتة االوني ، ثؼةطان، مصطفي ػثذ انقادر ػطاو هـ(:  محمذ ػثذ انقادر ػطا،  121)ت

  و(.1111 -هـ 1411تَروت ) -انؼهمَة

 

 :مـرآن الكريـبعد القادر ـم المصـىأ

طبع مطبعة الرشاد في بغداد سنة  د. محمد الكبيسي . أحكام الوقف في الشريعة ا سالمية حٔ 
 ميالدية ٜٚٚٔ

طا الدمياطي )ت معالمة أبي بكر المشهور بالسيد البكري إبن السيد شلاعانة الطالبين، ح ٕ 
  لبنان –دار الفكر، بيروت  بعة االولىطال هر(ٖٓٔٔ

الطبع  سنة هر(،ٔٚٙعبد اه  أحمد اةنغاري القرطبي )ت  بيالجامع ةحكام القرآن، ةح ٖ
 نلبنا -دار إحيا  التراث العربي، بيروتهر(، ٘ٓٗٔ)
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هر(، تحقيق ٕٓٙ)ت  يقدسمشيخ ا مام أبي محمد عبد اه بن أحمد بن قدامة الملالمغني، ح ٗ
 جماعة من العمما ، دار الكتاب العربي، بيروت.

إلمام عال  أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي )ت لبدائع الغنائع في ترتيب الشرائع،  ح ٘
 ، هر(، المكتبة الحبيبية، باكستانٜٓٗٔ) بعة االولىطهر( الٚٛ٘

هر(، مطبعة دار ٖٕٓٔة الدسوقي )ت حاشية الدسوقي، لمعالمة شمس الدين محمد بن عرفح ٙ
 . إحيا  الكتب العربية

المرام الحرافظ أبري عيسرى محمرد برن عيسرى برن سرورة لالجرامع الغرحيح،  وسنن الترمذي، وهرح ٚ
هرر(، دار ٖٓٗٔ)بعرة الثّانيرةطالهر(، تحقيرق: عبرد الررحمن محمرد عثمران، ٜٕٚالترمذي )ت 
 الفكر، بيروت

(، دار  ٕٔٙمسمم بن الحجاج بن مسمم النيسابوري  )ت  غحيح مسمم، لإلمام أبي الحسين ح ٛ
 الفكر، بيروت

رة، ) رأبري عبرد اه محمرد برن إسرماعيل برن إبرراهيم برن المغير ظإلمام الحرافل،  غحيح البخاريح ٜ
 .هر(، نشر دار الفكر، بيروتٓٔٗٔتنبول )س(، مطبعة دار الطباعة العامرة باهرٕٙ٘ت 

هر(، إحيا  الترراث ٕ٘ٛإلمام إبن حجر العسقالني )ت لاري، فتح الباري شرح غحيح البخ ح ٓٔ
  بعة الرابعةطال العربي

إلمام كمال الدين محمد بن شبر الواحد السيواسي المعروف بإبن الهمام لفتح القدير، الشيخ ح ٔٔ
 هر(، مطبعة عيسى البأبي الحمبي.ٔٛٙبإبن الهمام )ت 

هر(:  محمد عبد القادر عطا،  ٕٛٚ)تين إبن تيمية لإلمام العالمة تقي الد ،الفتاوى الكبرىح ٕٔ
 م(.ٜٚٛٔ -هر ٛٓٗٔبيروت ) -دار الكتب العمميةبعة االولى ،طال،  عبد القادر عطامغطفى 
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بن منظور االفريقي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم  ومعالمة ابل،  لسان العربح ٖٔ
  التراث العربيهر(، دار إحيا  ٘ٓٗٔ) بعة االولىطالهر(، ٔٔٚالمغري )ت 

(،  هرٕٙٚإلمام شمس الدين أبي عبد اه محمد بن مفمح المقدسي الحنبمي )ت ل الفروعح ٗٔ
 . هر(، دار الكتب العممية، بيروتٛٔٗٔ) ٔتحقيق: ابو زهرا  حازم القاضي، ط

ة مجمة المؤتمر االوقاف االول والثاني المنعقدان في الجامعة االسالمية بالمدينة المنورة سن ح٘ٔ
 هجرية . ٖٕٓٓالطبع 

هر(، تحقيق: ٖٛٗبكر محمد بن أبي سهل السرخسي )ت  وشمس اةئمة ابلالمبسوط، ح  ٙٔ
  ، هر(.ٙٓٗٔجمع من اةفاضل، دار المعرفة، بيروت )

هر ( طبع مطبعة ٙٙٙازي ت )مختار الغحاح ةبي بكر محمد بن أبي بكر عبد القادر الر ح ٚٔ
 ،  ٖٗ٘/ ٜسان العرب ، لٖٜٛٔبغداد سنة الطبع ، بابل 

 .احيا  التراث العربي الطبعة الثانيةدار  محمد الشوكانيل  نيل اةوطارح ٛٔ

 


