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ٱ ٻ ٻ

 :الملخص
تناال هذااالاذالالاالذالتللقاا ذالابطاا)ذللياالاك:ذاماالذع ااتطل ذال نتااال ذااا ذماا ذ

 بّقنذصعغ ،ذ أ ياحذأرحلعا ذذ،إمكلنذا تبدال ذعصحذ قا (،ذإلذشرحذمعنىذاليلاك
فذالنب دذ الطعال ذاشار ذ أدل ذلل ذ أ الا ،ذك قذ،صل ذ قفذاألص هذالمندرح ذفع 

الابطااااا)ذ ال اقااااا ذذ عااااار ذأاااااا ذصااااا رذتطبعبااااال ذاليااااالاكذفااااا)ذالتااااارالذ،ا  اااااتبداه
 قلرنذالاللذم ي  ذاليلاكذم ذم ادذقلن نذال قافذالوا يت)،ذإلذكشافذذ،المعلصر

مبادمالذاعا ذذ،عنذاع ذالثغرا ذف)ذتلا ذالما ادذفا)ذيا تذمبتياعل ذاالاذاليالاك
 مااانذيا عااا ذذ،مااا ادذالبااالن نذ ملكرتااا ذا عياااللع ذا قترالااال ذل ااادذتلااا ذالثغااارا ذفااا)

كذالقتصالدعل ذال قافذمبقناالذأباريذا ثالرذأخرىذ يحذالاللذعالق ذميام نذاليالا
ذا قحلبع ذالنلتح ذعنذتطبعب ذف)ذالمقدانذال قا).
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Abstract: 

The study seeks to present a Fiqhe analysis for the Fiqhe 

controller: (What is consumed by the use of it with the possibility of 

being replaced could be placed as Waqf), as it explains the meaning of 

controller and its forms. The study clarifies the truthiness evidence of 

assets Waqf included in this controller; profess related and its reasons 

such as monetary and food Waqf stipulated by replacement. The study 

presents the most significant examples of the application of this 

controller in Fiqhe heritage and modern life. The study compares the 

controller theme with Kuwaiti Waqf law article as it reveals some gaps 

in these articles in light of these controller requirements presenting at 

the same time some of the suggestions to bridge these gaps in law 

articles and a clarifying memorandum. Finally, the study presents a 

clarification of the relationship between the controller content and 

Waqf economy and the most significant positive impact in this aspect. 

 
 :مقدمةال

ذ. الصالةذ ال ال ذعلىذر  هذهللاذ،اللمدذهلل
ذ: اعد

فاااااااانذاليااااااا ااكذالابطعااااااا ذمااااااانذأاااااااا ذالعلااااااا  ذالتااااااا)ذاحتطااااااادذفقطااااااالذالابطااااااالتذ
 المتخصصاا نألذألنطاالذعااالرا ذماا حيةذقناادرئذتلتطاالذحيثعاال ذ فاار  ذكثقاارةذفاا)ذااال ذ

 مانذللا ذمالذقتصا ذباال ذذ، ذف)ذياكذالعل ذ حم ذملذتارقذمن فبط)ذمعقن،ذ ت ط
ذال قفذليذاألامع ذالاللغ ذف)ذمقدانذا قتصلدذا  الم).

 انطالقالذمنذلل ذحلتذالاللذلقتنل هذألادذاليا ااكذالابطعا ذفا)ذاالاذالاال ،ذ
 يباقنذذ،عصحذ قا (،ذعشرحذمعنال   ا :ذاملذع تطل ذال نتال ذا ذم ذإمكلنذا تبدال 

لذاألدل ذالشرعع ذالت)ذا تندذإلقطل،ذ يبقنذالراح حذمنذالم لث ذالمندرح ذتلت ،ذم يلا
أااا ذتطبعبااال ذااالاذاليااالاكذالبدعماا ذ المعلصااارة،ذ عباالرنذم يااا ع ذماا ذمااالذ ردذفااا)ذ
قاالن نذاأل قاالكذالواا يت)ذمماالذلاا ذصاال ذااا ،ذال ياالف ذإلااىذبعاالنذعالقتاا ذالقتصاالدعل ذ

ذالوشفذعنذاألثرذا قتصلديذ ذالنلتجذعنذتطبققذالاذاليلاك.ال قف،ذملل  ا
ذ
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 :مشكلة البحث وأسئلته
 ا :ذ،قتمل رذالاذالاللذل هذ ؤاهذرثعس

ملذأا ذالمعللحل ذالابطع ذ ا ثلرذا قتصلدع ذلليلاكذالابطا):ذمالذع اتطل ذال نتاال ذ
ذعصحذ قا ؟ذذ يتار ذعن ذال ؤا نذا تعلن: ا ذم ذإمكلنذا تبدال 

 ماالذالتللقاا ذالابطاا)ذللياالاك:ذماالذع ااتطل ذال نتااال ذااا ذماا ذإمكاالنذا ااتبدال  .1
ذعصحذ قا ؟ذ ملذأبريذتطبعبلت ؟

ملذعالق ذميم نذاليلاكذالقتصالدذال قاف؟ذ مالذاألثارذا قتصالديذالنلشا ذ .2
 عنذتطبعب ؟
 :أهداف البحث

 إنذاألاداكذالت)ذع عىذالاللذإلىذتلبعبطلذا):ذ
ذالل،ذ لكرذأا ذتطبعبلت .التللق ذالابط)ذلليلاكذمل ذال .1
بعااالنذعالقاااا ذاليااالاكذالقتصاااالدذال قاااافذ أباااريذا ثاااالرذا قتصااالدع ذالنلتحاااا ذعاااانذ .2

 تطبعب .
 :أهمية البحث

 منطل:ذ،تومنذأامع ذالاذالاللذف)ذعدةذأم ر
اللغا ذلاتا ذانتاال ذتنل ل ذحلناالذمنذالي ااكذالابطع ذالتا)ذليقا ذامامعا ذ .1

 فاار  ذمتن عاا ذفاا)ذعااالرا ذذ،العلماالتألذلماالذتمتااليذااا ذماانذحماا ذلكاا ذحيثعاال ذكثقاارة
ذم حية،ذتعقنذف)ذياكذالعل ذ متلنت .

كشاا ذعاانذعالقاا ذالياالاكذالابطاا)ذالقتصالدعل ذال قااف،ذ ماالذلاا ذماانذأثاارذ .2
ف)ذالد رذا قتصلديذالليذقؤدع ذال قفذف)ذالاذالمقدان،ذمانذخاالهذالنما لئذملا ذ

 را  .الد
ذ
ذ
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ذ:الدراسات السابقة
اذدرسذ ل ذقحدذالالللذف)ذلد دذاطالعا ذ  اؤاهذأاا ذالعلا ذ التخصاصذألادا
الاذالم ي  ذعلىذالنل ذالليذعبدم ،ذإ ذإنذانل ذاع ذالدرا ل ذالت)ذلطلذعالق ذ

ذالت)ذقتنل لطلذالاذالالل،ذ ا):ذذباع ذالح ان 
:ذدرا ا ذمشاع ذعلا)ذا ضدواب  الققييدة  دا بدا  القواعدد وال: اعنا ان،ذ1 (2018أ  ا

.ذجمد  وترتبد  ودراسدة :الوقف وأثرهدا  دا عمدأل انماادة ال امدة ل وقداف بال و دت
بقن ذال ذالدرا  ذف)ذحلن ذمنطلذاع ذالي ااكذالابطع ذالمتعلب ذاللمالهذالم قا ك،ذ
 لاا ذتتطاارقذإلااىذماالذتاارححذفاا)ذم االث ذالياالاكذملاا ذالالاال،ذ  ذمبلرنتاا ذماا ذقاالن نذ

ذفعلعالذف)ذال اق ،ذ ل ذتدرسذأثر ذف)ذاقتصلدعل ذال قف.ذال قفذالو يت)ذالمطبق
القواعددد والضددواب  الققييددة وأثرهددا  ددا ،ذاعناا ان:ذ2 (2016درا اا ذالناالملقت)ذاذ:ثلنعاال

ذ.مسائأل واوازل ومدواات انوقاف
حمعاا ذااال ذالدرا اا ذفاا)ذحلناا ذمنطاالذاعاا ذالياا ااكذالابطعاا ذالخلصاا ذبااركنذ

قختلاااافذعماااالذ ردذفقطاااالذبخصاااا صذااااالاذذالم قاااا ك،ذإ ذأنذماااالذقرحلاااا ذااااالاذالالاااال
اليلاك،ذعال ةذعلىذعد ذمبلرنتا ذاللبالن نذالوا يت)،ذأ ذدرا ا ذعالقتا ذالقتصالدعل ذ

ذال قف.
الضدددواب  الققييدددة الحا مدددة للم دددام ت ،ذاعنااا ان:ذ3(2014:ذدرا ااا ذعاااي يذالثللثاااا

ذ.الوققية
عري ذال ذالدرا  ذاع ذالي ااكذالابطعا ذالخلصا ذاكا ذركانذمانذأركالنذ

لذمختصرااذ م حياا.ذإ ذأنطالذلا ذتادرسذال ق فذعلىذلدة،ذكملذشرل ذك ذيلاكذشرلا
اليااالاكذالمتنااال هذفااا)ذالالااالذعلاااىذالنلااا ذالاااليذعبدمااا ،ذ ذ اااعملذمااالذقتعلاااقذاااامثر ذ

ذا قتصلدي.ذ
اال القواعددد والضددواب  الققييددة عاددد شددب  ،ذاعناا ان:ذ4 (2002ادرا اا ذالبخاالريذ:ذرااعا

ذ.والوقف اإلس م ابن تيمية  ا كتابا الجياد
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اقتصاار ذااال ذالدرا اا ذعلااىذماالذ ردذماانذتلاا ذالب اعاادذ الياا ااكذفاا)ذالوتاا ذ
المطب عاا ذلشااقسذا  ااال ذفاا)ذااالب)ذالحطاالدذ ال قااف،ذ تاالكر ذكماالذ ردذبنصاا ذ تشاارحذ

 مااالذع اااتثنىذمنطااال،ذ للااا ذمااانذكاااال ذالمصااانف،ذذ، تعااار ذأدلتطااالذ،معااالن)ذمارداتطااال
 ذاال ذالدرا ا ذإلاىذاعا ذ لا ذتتعارذذ،اع ذالار  ذالمندرح ذتل ذك ذمنطال تلكرذ

الم االث ذالمندرحاا ذفاا)ذالياالاكذملاا ذالالاال،ذ لاا ذتبلرناا ذاغقاار ،ذأ ذت يااحذعالقتاا ذ
ذالقتصلدعل ذال قف.

 :مايج البحث
ععتمااادذالالااالذالمااانطجذال صاااا)ذالتللقلااا)ذفااا)ذشااارحذمعناااىذاليااالاكذالابطااا)ذ

كملذقتا ذالمنطجذا  تنالط)ذف)ذذ،لقل ذفبطعال،ذ لكرذأبريذتطبعبلت  تلذ،مل ذالدرا  
ذملل ل ذالوشفذعنذأبريذا ثلرذا قتصلدع ذالنلتح ذعنذتطبققذاليلاك.

 البحث:خطة 
 المقدمة.

التحلبأل الققيا للضاب : ما يستيلك باالاتقاع به م  إمكان : المبحث انول
 .يصح وققهذاستبداله

ذمعنىذاليلاكذ أدلت المطل ذاأل ه:ذشرحذ
ذالمطل ذالثلن):ذأا ذتطبعبل ذاليلاكذف)ذالترالذالابط)ذ ال اق ذالمعلصر

ذالمبحث الثااا الققيا: )ما يستيلك باالاتقاع به م  إمكان أثر الضاب  :
ذ.استبداله يصح وققه(  ا اقتصاد الوقف

ذ.تصلدذال قفالمطل ذاأل ه:ذماط  ذاق
ذالمطل ذالثلن) ذم ذ: ذع تطل ذال نتال ذا  ذامل األثرذا قتصلديذلتطبققذاليلاك:

ذ.إمكلنذا تبدال ذعصحذ قا (
 .خاتمةال

 .المصادر والمراج  يرس 
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 المبحث انول
 يصح وققهذالتحلبأل الققيا للضاب : ما يستيلك باالاتقاع به م  إمكان استبداله

اميام ن ،ذ عشارحذمعنال ذذق يحذالاذالماللذصعغذاليلاكذالتا)ذلطالذصال 
 ياالكرذماالذقاادخ ذفاا)ذم ياا ع ذماانذاألصاا هذالمللعاا ذالتاا)ذقتاارححذإدراحطاال،ذ األدلاا ذ
الشاارعع ذالم ااتندذعلقطاال،ذ ععاار ذأااا ذصاا رذتطبعباال ذالياالاكذالبدعماا ذ المعلصاارة،ذ

 ث ذعبلرنذم ي ع ذم ذقلن نذال قفذالو يت)،ذ لل ذ فقذالمطلل ذا تع :
 :م اى الضاب  وأدلتهالمطل  انول: شرح 

قتعلقذم ي  ذالاذاليلاكذببعلنذشر ذمنذشر  ذألدذأركلنذال قف،ذ ا :ذ
 قادذ،ذنتاال ذاا ذمانذقبا ذالم قا كذعلاقط الم ق ك،ذامنذعك نذل ذابلتذم تمرذاعادذا 

ذأ ردذالابطلتذصعلغل ذأخرىذلا ذصل ،ذمنطل:
ذ.5ملذ ذعمكنذا نتال ذا ذم ذابلتذعقن ذ ذعصحذ قا  -
 .6 ذا ذعلىذالد ا ذ ذقح يذ قا ملذ ذقنتا -
ذ عمكنذا نتال ذبطل -  .7قح يذ قفذك ذعقنذتابىذابلتذمتصالا
 .8 قفذملذ ذقنتا ذا ذإ ذال تالكذغقرذحلثي -

 أقاار ذالصااعغذللياالاكذملاا ذالالاالذماالذأ رد ذاباانذتعمعاا ذفعماالذنااصذعلعاا ذ
فعمااالذذ،ذ للااا 9ا مااال ذألمااادذأنااا ذقحااا ي:ذت قااافذمااالذ ذقنتاااا ذاااا ذإ ذمااا ذإباااداهذعقنااا ت

 قخصذالعقنذالت)ذتانىذال نتال ذبطل.
 مالدذال ذالصعغذأن ذعشتر ذ نعبلدذال قفذأنذعك نذالمالهذالم قا كذعمكانذ

أ ذأمكانذلوانذعلاىذذ،ا نتال ذا ذم ذابلتذعقن ،ذ أملذمالذ ذعمكانذا نتاال ذاا ذابتادات
طال ذ ح ذملي ر،ذك قفذآ  ذاللط ،ذأ ذأن ذ ذعمكنذا نتال ذاا ذإ ذباتالفا ذ ا ات

ألذألنا ذعشاتر ذفا)ذالم قا كذأنذقاباىذابالتذفان ذ ذعصحذ قاا ذألعقن ،ذكللطعل ذ نل  
ذاعدذا تعالتذالمناع ذمن  ذ.10متصالا
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 يناايهذردذالبادهذمنيلا ذاباالتذذ،أمالذإلاذأمكانذا اتبداهذتلاا ذالعاقنذفقحا يذ قاطال
،ذ حااالتذاااالاذالالااالذلعلااال هذإعااالدةذصاااعلغ ذاليااالاكذلتصااااح:ذمااالذع اااتطل ذ11العاااقن
 ل ذا ذم ذإمكلنذا تبدال ذعصحذ قا .ال نتا

 عبياا)ذااالاذالياالاكذأنذالعااقنذالتاا)ذعمكاانذا نتااال ذبطاالذعلااىذ حاا ذمااالحذ
 ت اتطل ذامحاردذا نتاال ذبطالذفانا ذعصاحذ قاطالذإلاذأمكانذا اتبدالطل،ذ  ذقتلباقذللا ذ
إ ذفااا)ذالمثلعااال ذالتااا)ذ ذتتاااال  ذآللداااالذفااا)ذالبعمااا ذ عمكااانذإقلمااا ذاعياااطلذملااا ذ

فت قفذاشر ذا تبدالطلذذ،12 ذتبتي)ذالتعققن،ذمث ذالنب دذ البل راع ،ذفط)ذللل ذ
بااداهذعقنطاال،ذالقاالذقناايهذالباادهذذ،أ ذتبلقبطاالذبتحاالرةذأ ذمياالرب ذ، اا اتذبااردذمثلطاال  ا 

منيلاا ذاباالتذالعااقنذالمنتااا ذبطاالذمناعاا ذمعتباارةذشاارعال،ذمثاا :ذ قاافذالبمااحذ نلاا  ذلااعسذ
قيرعا  ذألنا اط ذثا ذقارد نذقادرذلألو ألذب ذألح ذإقرا ذالاباراتذالالقنذ ذبالرذلطا ألذل

 قااافذالااادراا ذذالبااار ذاعااادذا درا ،ذثااا ذعبااار ذلغقااارا ذمااانذالاباااراتذ اكااالا،ذ مثااا :
أ ذتنمقتطاالذ التبااررذامربللطاالذاعاادذذ،أ ذللمياالرب ذبطاالذ،ردذالبااده قاارا ذالملتاالحقنذ ذ

ذ اكلا.ذ،ردذرأسذالمله
ثالثا ذذ قدذاختلفذالابطلتذف)ذلك ذ قفذالعقنذالت)ذتانىذال نتال ذبطالذعلاى

ذأق اه:
ذ:ذصل ذالاذال قف.القول انول

،ذ المشاط رذ13 ا ذق هذمتامخريذاللناعا ،ذإلذقالهذاا ذيفارذ صاللا ذاألنصالريذ
،ذ ق هذعنادذ15،ذ اليلارذمنذال ح ذالثلن)ذعندذالشلفعع 14عنذا مل ذملل ذ أصللا 
،ذ17،ذ ااااا ذماااالذأحاااالي ذمحماااا ذالاباااا ذا  ااااالم)ذالااااد ل)16اللنلبلاااا ذاختاااالر ذاباااانذتعمعاااا 

مانذمعالققرذاقثا ذالملل اا ذ المراحعا ذللمؤ  ال ذالمللعا ذذ60المععلرذالشرع)ذرقا ذ ذ
ذذ مملذا تدل اذا ذا ت):،ذ18ا  المع 

ذال قفذتلبعسذلألص ذ-1 ذذ، ت بق ذللمناع ذ،أنذمبص د ذف)ذق ل  لعمرذذكمل
ذكتل ذالصدقل ،ذ،ذابنذملح ،ذ ننذابنذملح تاحبس أصليا، وسّبأل ثمرتيات:ذ،

(،ذ الن لث)،ذال ننذالصغرى،ذكتل ذاأللالس،ذ2397 قف،ذلدقلذرق ذاال ذمنذ
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 ا ذللص ذف)ذ قفذالعقنذالت)ذتانىذذ(،3603ال ذلاسذالمشل ،ذلدقلذرق ذا
نذل ذقتلبقذبلات ذ ال نتال ذكللطعل ذأ ذالنب دذاشر ذإبدالطل،ذفانذتلبعسذاألص ذ ا 

ذالعقنذلمص ذابلت ذالبدهذمنيل  ذفقنيهذرد ذقتلبقذاللبده، ذال قففان  ذ19لل  ذأنذ، كمل
،ذفلشترا ذإبداهذالعقنذ20البلعدةذالابطع ذالوبرىذتنصذعلىذأنذتاألم رذامبلصدالت

الم ق ف ذالليذقنيهذمنيل ذابلثطلذالمبص دذمن ذا تمراري ذال قف،ذ ا ذملذقت افقذم ذ
ذ.21لبعب ذال قفذ مبلصد 

ال ااتعالتذذ،ذفااللعقنذالتاا)ذتانااى22البعاالسذعلااىذالعباالرذالمحماا ذعلااىذصاال ذ قااا ذ-2
أ ذمعنااااىذعاااانذطريااااقذا قاااارا ذذ،مناعتطاااالذعمكاااانذا نتااااال ذبطاااالذماااا ذابلثطاااالذصاااا رة

للملتاااااااالحقنذ ردذالبااااااااده،ذأ ذالتنمعاااااااا ذ التصاااااااادقذاااااااااللربح،ذ اااااااا اتذاللمياااااااالرب ذأ ذ
ألذب ذإنذالنبا دذال اتثملرالذ تنمقتطالذتيا ذقلثما ذعبارذالايمنذربمالذبدرحا ذ23ا  تثملر

نذا دارةذ لااعسذبناا  ذالماالهذالم قاا ك،ذأوباارذماانذد ا ذاعاا ذالعباالرا ،ذفااللعبرةذال اا
 .24   تذا دارةذقدذعان)ذالحمع ذ ذفرقذبقنذملهذ مله

البعلسذعلىذ قفذالمنب هذالليذل ذابلتذ  ذعانىذال نتال ذا ،ذبحلم ذأنطملذمنذذ-3
كملذذ،قنيهذردذبدلطلذمنيل ذابلثطلذنذالعقنذالت)ذتانىذال نتال ذبطلاألم اهذالمنب ل ،ذ أ

إلااىذذ27 اللنلبلاا ذ26 الشاالفعع ذ25فباادذلااا ذحمطاا رذالابطاالتذماانذالمللوعاا ،ذ اابقذبعلناا 
صاال ذ قاافذالماالهذالمنباا هذالم ااتب ذالااليذتابااىذعقناا ،ذ ااا ذماالذاختاالر ذمحماا ذالاباا ذ

ذ.29منذالمعلققرذالشرعع ذ60،ذ المععلرذرق ذ28ا  الم)ذالد ل)
لذإلاذ:ذعصاااااحذ قااااافذالعاااااقنذالتااااا)ذتاناااااىذال نتاااااال ذبطااااالذمااااا ذإبااااادالطالقدددددول الثدددددااا

ذرىذبلل ذعركذالنلسذ ا  ذفالذعصح.ح
 ااااا ذماااالذخّرحاااا ذاعاااا ذاللناعاااا ذعلااااىذقاااا هذاباااانذالل اااانذفاااا)ذحاااا ايذ قاااافذ

ذ. حرىذا ذالعم ذبقنذالنلسذ،المنب هذالمتعلركذعلع 
قااااالهذابااااانذعلبااااادقن:ذتقااااالهذالمصااااانفذفااااا)ذالمااااانح:ذ لّمااااالذحااااارىذالتعلمااااا ذفااااا)ذ

دخلااا ذتلااا ذقااا هذذيملننااالذفااا)ذالااااالدذالر معااا ذ غقراااالذفااا)ذ قااافذالااادراا ذ الااادنلنقر
كماااالذ ذقخاااااى،ذفااااالذعلتاااالئذذ،ملمااادذالماتااااىذااااا ذفاااا)ذ قاااافذكاااا ذمنبااا هذفعاااا ذتعلماااا 
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علااااىذااااالاذإلااااىذتخصااااعصذالباااا هذبحاااا ايذ قاطاااالذاماااالا ذا ماااال ذيفاااارذماااانذر اعاااا ذ
نمااااالذخصااااا الذاللنباااا ذعااااانذيفااااارألذألنطااااالذلااااا ذذ-عاااااللىت– هللاذذ،األنصاااالريذ أعلااااا ...ذ ا 

ذ.30تونذمتعلرف ذإلذلا ،ذ ألن ذا ذالليذقلهذبطلذابتداتت
 ا اااااتدل اذعلاااااىذللااااا ذابلعااااادةذالعاااااركألذتألنذالتعلمااااا ذقتااااار ذاااااا ذالبعااااالس،ذ
فااااانذالبعاااالسذعااااد ذصاااال ذ قاااافذالمنباااا هألذألنذماااانذشاااار ذال قاااافذالتمبقاااادذ المنباااا هذ
...ذ الثلباااااااا ذاااااااااللعركذكللثلباااااااا ذ  ذقااااااااد  ،ذ التعلماااااااا ...ذااااااااا ذاألوثاااااااارذا ااااااااتعمل ا

ذ.31اللنصت
اااااالذ ثااااااال للاااااا ذت لكاااااا ذذأنذالعاااااالدةذعلماااااا ذكلناااااا ذأ ذخلصاااااا ذت حعاااااا ذلكما

،ذأ ذ شااارع)ذلااا ذقااانصذعلاااىذخالفااا ذبخص صااا ،ذفلااا ذلااا ذقاااردذناااصذقخللاطااالذأصاااالا
 ردذ لونذعلمال،ذفانذالعلدةذتعتبرت

ذ.32
 قاااادذتعاااالركذالناااالسذعلااااىذ قاااافذالنباااا دذ ااااا)ذمماااالذع ااااتطل ذال نتااااال ذااااا ،ذ

ذ ل ذقردذنصذقخللفذلل ذأ ذعمنع ،ذفقثب ذشرعالذبتلكع ذالعلدة.
ااال،ذ ااااا ذ:ذعااااد ذصااال ذ قااافذالعااااقنذالالقدددول الثالدددث تااا)ذتاناااىذال نتااااال ذبطااالذمطلبا

،ذ ماااااالا ذ34،ذ قاااااا هذعناااااادذالمللوعاااااا ذيااااااعا ذاعيااااااط 33ماااااالا ذمتباااااادم)ذاللناعاااااا 
ذ.36،ذ اللنلبل 35الشلفعع 

ذ ا تدل اذللل ذاملذعمت):
أنذال قااااافذاااااا ذلااااااسذا ن ااااالنذعقناااااالذع اااااّب ذثمرتطااااالألذلقنتاااااا ذبطااااالذالم قااااا كذذ-1

ال نتااااال ذبطاااال،ذ اللتاااالل)ذذعلااااقط ،ذ ااااالاذالمعنااااىذ ذقتلبااااقذفاااا)ذالعااااقنذالتاااا)ذتانااااى
ذ.37 ذعصحذ قاطل

 نااااا ق:ذللااااا :ذاااااامنذاااااالاذالمعناااااىذمتلباااااقذفااااا)ذ قااااافذالعاااااقنذالتااااا)ذتاناااااىذ
ال نتااااال ذبطاااالذماااانذالمثلعاااال ،ذ للاااا ذماااانذخااااالهذردذالباااادهذالااااليذقناااايهذمنيلاااا ذاباااالتذ

ذ.38العقنذاعدذا نتال ذبطل
األصااااااا ذأنذق نتاااااااا ذااااااااللم ق كذعلاااااااىذ حااااااا ذالتمبقاااااااد،ذ العاااااااقنذالتااااااا)ذت اااااااتطل ذذ-2

ذ.39فالذعصحذ قاطلذألال نتال ذبطلذ ذقتص رذفقطلذلل 
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ذ ن ق:ذلل ذمنذ ح  :
:ذأناااااااا ذ ذع اااااااال ذأنذماااااااانذشاااااااار ذال قااااااااافذالتمبقااااااااد،ذللاااااااا ذأنذعماااااااا  ذأدلااااااااا ذانول

مشااااااار عع ذال قااااااافذ ذتمنااااااا ذتمققتااااااا ألذبااااااا ذتشااااااامل ذالكمطااااااال،ذإلذ ذع اااااااتالدذمنطااااااالذ
 قاااافألذألنذماااالذنباااا ذإلقناااالذماااانذأ قاااالكذالصااااللا ذ غقاااارا ذاشااااترا ذالتمبقاااادذفاااا)ذكاااا ذ

ا،ذ لاااا ذتااااردذفاااا)ذمعاااار ذبعاااالنذ إنماااالذااااا ذلكلعاااا ذ قاااالث ،ذصاااادرذفقطاااالذال قاااافذمؤباااادا
أنذالتمبقاااااادذأماااااارذ ي ذفاااااا)ذماطاااااا  ذال قاااااافذ ذقنااااااا ذعناااااا ذشاااااارعال،ذ  ذدلقاااااا ذعلااااااىذ
اذ مؤقتااااال،ذ عااااد ذحاااا ايذالت ققاااا ،ذفااااانذال قاااافذماااانذعماااا ذالخقاااارذالااااليذقحاااا يذمؤباااادا

ذ.40 لو ذث اا 
ذالصااااااادق ذ  ال قااااااافذفااااااا)ذعمااااااا  ذمعنااااااال ذصااااااادق ذمااااااانذالصااااااادقل ،ذ فااااااالر ق 
الختصلصااااا ذاللتصااااادقذاللمناعااااا ذد نذاألصااااا ،ذ اااااالاذالاااااالرقذ ذق حااااا ذاشاااااترا ذ
التمبقااااد،ذفللصاااادق ذتحاااا يذأنذتواااا نذمؤباااادةذ مؤقتاااا ،ذ  ذق حاااادذدلقاااا ذماااانذكتاااال ذأ ذ
 اااان ذأ ذإحماااال ذق حاااا ذأنذتواااا نذالصاااادق ذمؤباااادة،ذأ ذقبااااعحذتمبقاااادذال قاااافذ عمناااا ذ

  ذع ااااتمدذق تاااا ذماااانذدلقاااا ذذ،مققتاااا ،ذفللتارقاااا ذبااااقنذالناااا عقنذتلكاااا ذ ذقباااارر ذنااااصت
ذ.41شرع)
:ذعمكااااانذا نتاااااال ذااااااللعقنذالتااااا)ذت اااااتطل ذعلاااااىذ حااااا ذ ذتاناااااىذاااااا ،ذ للااااا ذالثدددددااا

عاااااانذطريااااااقذردذالبااااااده،ذكماااااالذفاااااا)ذا قاااااارا ذالل اااااانذ المياااااالرب ذبطاااااالذ صااااااركذ
ذ.42ربلطلذل ح  ذالبرذ نل ذلل 

إلذتمبقاااادذكاااا ذشاااا)تذال ااااا ،ذ ماااالذماااانذشاااا)تذإ ذذأل:ذالتمبقاااادذماطاااا  ذن ااااب)الثالددددث
 اعياااااااطلذذ،فااااااااع ذاألمااااااا اهذالم ق فااااااا ذتطااااااا هذمااااااادةذ قاطااااااالذ، لااااااا ذمااااااادةذ عمااااااار

نذطللاااااا ذذ،عبصاااااار   ااااااعملذفاااااا)ذ قاااااافذاألماااااا اهذالمنب لاااااا ألذباااااا ذغللاااااا ذاألشااااااعلتذ ا 
ذ.43مدةذابلثطلذفمآلطلذإلىذي اه،ذفلألبنع ذتنب ذ اليراع ذتب رذ اللق انذقطل 

رذلطااااالذأعمااااالرذتبلاااااىذامياااااقطل،ذعلاااااىذالااااارغ ذفلألصااااا هذال قاعااااا ذغقااااارذالعبااااال
ماااااانذأعماااااالهذالصااااااعلن ذ التاااااارمع ،ذ العماااااارذلاااااا ذماطاااااا  ذاقتصاااااالديذقت قاااااافذعناااااادملذ
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تصااااااااحذنابااااااال ذال قااااااافذم ااااااال ع ذ قراداتااااااا ،ذأ ذعنااااااادملذتصااااااااحذإقراداتااااااا ذالولعااااااا ذ
ذ.44تلفط 

ذالترجيح:
عيطاااارذمااااانذخااااالهذعااااار ذاألقاااا اهذا ناااااا ذ أدلتطاااالذرحلااااالنذالبااااا هذاأل هألذ

ذ نا ااااااذا تحاااااال متطل،ذفاااااا)ذلااااااقنذأنذالباااااا هذالثاااااالن)ذعصاااااا ذفاااااا)ذلبااااا ةذأدلتاااااا ذ  ااااااال
اعاااادملذأقاااارذالعااااركذللاااا ذال قااااف،ذمماااالذععياااادذأدلاااا ذالباااا هذاأل هألذ ليااااعفذأدلاااا ذ

ذالب هذالثللل.
 ينيااااالكذإلاااااىذأ اااااال ذتااااارحعحذالبااااا هذاصااااال ذ قااااافذالعاااااقنذالتااااا)ذتاناااااىذ
ال نتاااااااال ذبطااااااالذمااااااانذالمثلعااااااال :ذأنذاعتاااااااالرذا  اااااااتبداهذقااااااالث ذمبااااااال ذابااااااالتذالعاااااااقنذ

 ذفعاااااااااا ذتلبقااااااااااقذللمصاااااااااالل ذالراحلااااااااا ذلل قاااااااااافذ تنمقتاااااااااا ذ ا ااااااااااتمراريت ،ذالم ق فااااااااا
فللمصاااااالل ذمااااااؤثرةذفاااااا)ذا نتباااااالهذعاااااانذاألصاااااا ذالمعاااااار كذفاااااا)ذأنذال قاااااافذإنماااااالذ
ذ ذقتياااامنذا نتاااااال ذاااااا ذا ااااتطال ذعقنااااا ذإلاااااىذأنذعصااااااحذ عكاااا نذعبااااالرااذأ ذمنبااااا  ا

ذ ااااااالثل ذتتنل لطااااااالذاألقاااااااديذ تتااااااادا لطلذالااااااالم  إلذفعااااااا ذمصااااااالل ذذأل45ال قااااااافذأمااااااا ا ا
ذلطاااارقذا ل اااالنذالااااليذالناااا اااالذفاااا)ذالت  ااااع ذعلااااقط ذ الرفااااقذبطاااا ألذت ااااطعالا لسذأعيا

اذألباااا ا ذالرباااالذباقحاااالدذال  اااالث ذالشاااارعع ذلللصاااا هذعلااااىذ تبصااااد ذالشااااريع ،ذ  اااادا
قااااالهذابااااانذقليااااا)ذالحبااااا :ذت معلااااا  ذأنذالبااااار ذ البااااارا ذالمااااالهذالملتااااالئذإلعااااا ،ذ

اااااالذمبلماااااا ذلم صاااااالل ذقاااااالا ذعقناااااا ،ذ عباااااا  ذبدلاااااا ذمبلماااااا ،ذ حعاااااا ذالمباااااادهذااااااا ذقلثما
 قااااافذمااااالذ ذقنتاااااا ذاااااا ذإ ذبالاااااال ذعقنااااا ألذذ-رلمااااا ذهللا-ال قاااااف...ذ ااااا  ذألمااااادذ

لذللمصلل ذالراحل ت طلاالذللتنمع ،ذ اقتنلصا
ذ.46

للااااا ذأنااااا ذقااااارححذالبااااا هذذألاليااااالاكذق  ااااا ذلحااااا ذاأل ععااااا ذال قاعااااا إنذاااااالاذ
أ ذالاااارأيذالااااليذعلبااااقذااااالاذالمبصاااا د،ذفتواااا نذالمصاااالل ذفاااا)ذااااالاذأعياااا ،ذ للاااا ذ

عمكاااانذأنذعباااا  ذاااا ذال قاااافذفاااا)ذ ااادذخاااااّل ذأااااا ذالللحاااا ذذفااا)ذت  ااااع ذالااااد رذالااالي
فااااا)ذاااااالاذاليمااااالن،ذ بخلصااااا ذأنذتمعيااااا ذألكااااال ذاأل قااااالكذاحتطلدعااااا ...ذ لااااا ذقاااااردذ
نماااالذثبتاااا ذطريبتاااا ذالل اااان ،ذعلااااىذ نااااصذعلااااىذطريبتاااا ذبخص صااااطلذفاااا)ذالوتاااال ،ذ ا 
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أنذالااااليذ ردذفاااا)ذال اااان ذلكاااا ذإحماااالل)ذعاااال ...ذفتالصااااق ذألكاااال ذال قاااافذالمبااااررةذ
اااالذاحتطلدعاااا تفاااا)ذالاباااا ذااااا)ذحمع عا

لاذكاااالنذاألماااارذكاااالل ذفااااانذمصاااالل ذال قاااافذ47 ،ذ ا 
اااالذلألقاااا اهذالتاااا)ذتيياااادذماااانذكااااالتةذال قاااافذبت  ااااع ذأ عقتاااا ،ذعااااال ةذعلااااىذ تعااااّدذمرحلا
مااااالذلكااااارذمااااانذاألدلااااا ذالتااااا)ذتااااارححذأقااااا اهذالابطااااالتذفااااا)ذمشااااار عع ذ قااااافذاألصااااا هذ
المللعاااااا ذالمندرحااااااا ذفااااااا)ذااااااالاذاليااااااالاك،ذ اااااااالاذممااااااالذقتاااااااقذمااااااا ذمااااااانطجذالشاااااااريع ذ

ذ.48 ذف)ذالعنلع ذامعملهذالخقرذ ت  ع ذمصلدرذتم يلطلا  المع
 :المطل  الثااا: أهم تطبيقات الضاب   ا التراث الققيا والواق  الم اصر

ععر ذالاذالمطل ذص رااذمنذتطبعبل ذاليالاكذالابطا)ذملا ذالالال،ذممالذ
ذأ ذشطد ذال اق ذال قا)ذالمعلصر.ذ، ردذف)ذالترالذالابط)

: صور تطبيقات الضاب   : ا التراث الققيا أوالا
أ يااااحذالابطاااالتذالمحقااااي نذل قاااافذالعااااقنذالتاااا)ذتانااااىذال نتااااال ذبطاااالذاشاااار ذ

ذا تبدالطلذالص رذالت)ذعمكنذمنذخاللطلذأنذت قف،ذ ا):
،ذ المالهذ49ملهألذإرفلقالذلمنذقنتا ذا ،ذ يردذبدل ذ،ذ ا :ذتملع القرض أو السلفذ-1

المث ذ قدذعك نذالبعم ،ذفاللبر ذبدهذالم ْبر  ذقدذعك نذانلذعشم ذالمثل)ذ البعم)،ذ ذ
إملذأنذعك نذمثلعالذأ ذقعمعال،ذ ععبرذعن ذالابطلتذاللمتب  ،ذفانذكلنذمثلعالذفلل احا ذردذ

نذكلنذقعمعالذقلي ذردذقعمت مثل ذعنادذفانذأع رذأ ذتعلرذفل ذذ، ،ذ ا  قحدذالمبتر ذِمْثالا
البادهذ اا ذالبعما ،ذقرحا ذإلاىذالبعما ،ذ العلا ذأنا ذإلاذتعالرذاألصا ذرحعنالذإلاىذال فلتذ

فللاليذقثبا ذفا)ذلما ذالم اتبر ذالمثلا)ذفا)ذالمثلعال ،ذ البعما ذفا)ذذ، لعد ذا يرار
ذ.51،ذ الاذق هذالحمط رذف)ذالحمل 50المتب مل 

  ذقثبااا ذفااا)ذذ، أمااالذاللناعااا ذفاااالذعصاااحذعنااادا ذإقااارا ذالمااالهذغقااارذالمثلااا)
ألنا ذ ذألذ53ثلا إلذعرف اذالبر ذامن :ذملذتعطعا ذمانذمالهذمثلا)ذلتتبلياىذمذأل52اللم 

عمكنذا نتال ذاللمبر  ذإ ذال تطال ذعقن ،ذفع تلي ذإقحل ذالمثل)ذف)ذاللم ،ذ الاذ
  ذإلاىذإقحاال ذذ،ألنا ذ ذ اابق ذإلاىذإقحال ذردذالعااقن،ذ ت54 ذقتامتىذفا)ذغقاارذالمثلا)
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ردذالبعم ألذألن ذقؤديذإلىذالمنليع ذ ختالكذالبعم ذالختالكذتب ع ذالمب مقن،ذفتعقنذ
ذ.55 اح ذفع ذردذالمث ،ذفقختصذح اي ذاملذل ذمث تأنذعك نذال

 المااالهذالمثلاااا):ذماااالذ ذتتاااال  ذآلاااالد ذتال تااااالذتختلااافذااااا ذالبعماااا ،ذكللمكقاااا ذ
 البااع ،ذفااانذنلاا  ذتتااال  ذآلاالد ذتال تااالذذ،كااللح يذ، الماا ي ن،ذ المعااد دذالمتباالر 

ع اااااقراات
ذ، اللنطااااا ،ذ الم ي نااااال ذ،كللشاااااعقرذ،،ذتفلااااالل ذعصاااااحذإقااااارا ذالمكاااااعال 56

ذ.57 الث  ،ذ العددعل ذالمتبلرب ذكا...ذال رقتذ، الدنلنقر،ذ التبنذ، الدراا ذ،ققكللدق
 صااا رةذال قااافذانااالذأنذعلااااسذاألصااا ذالم قااا كذمااانذتلااا ذاألععااالنذألحااا ذ

 اكاالا،ذفااللنب دذ الطعاال ذالمكقاا ذ الماا ي نذ المعااد دذذ، يااردذالباادهذ،ا قاارا ذالل اان
قنذاللتعققنذعمكنذإقرايطلذ ردذالمتبلر ذمملذع تطل ذال نتال ذا ذأم اهذمثلع ذ ذتتع

ذ.مثلطل،ذ عب  ذبدلطلذمبل ذابلثطل
نذكلناا ذ ذ نذالاادراا ذ ذتتعااقنذاااللتعققن،ذفطاا)ذ ا  قاالهذاباانذعلباادقن:ذتقلاا :ذ ا 

،ذ حالتذ58قنتا ذبطلذم ذابلتذعقنطلذلونذبدلطلذقالث ذمبلمطالذلعاد ذتعقنطال،ذفكمنطالذالقعا ت
علااىذشاار ذأنذعباار ذللاباااراتذذثااق:ذتإلاذ قاافذااالاذالوااارذماانذاللنطاا فاا)ذالالاارذالرا

الاالقنذ ذباالرذلطاا ألذلقيرعاا  ذألنا ااط ،ذثاا ذقؤخاالذماانط ذاعاادذا درا ذقاادرذالباار ،ذثاا ذ
اذعلىذالاذال بق ذ ذ.59قح ذأنذعك نذحلثيااتذ-عبر ذلغقرا ذمنذالابراتذأبدا

،ذ ااا):ذتعباادذشاارك ذبااقنذطاارفقنذعبتياا)ذدفاا ذماالهذمعلاا  ذماانذطااركذالمضددار ةذ-2
ذ.60ربل ذبقنطملذل  ذملذقتابلنذعلع تإلىذآخرذلقتحرذفع ،ذ عك نذ

 ص رةذال قفذانلذأنذقدف ذالملهذالم ق كذمنذتل ذاألععلنذإلىذمنذقتحرذا ذ
ذ ع تثمر ذعلىذلصت ذمنذالربح،ذ تصركذلص ذال قفذصدق ذإلىذحطل ذال قف.

 قاادذأ ردذالبخاالريذأثاارااذعاانذالياااريذق يااحذااال ذالصاا رةذماانذال قاافذإلذحاالتذ
ال ذ قفذالد ا ذ الورا ذ العر  ذ الصلم .ذ قلهذالياري:ذفعمنذحعا ذألافذف):ذت

 دفعطااالذإلاااىذغااال ذلااا ذتاالحرذقّتحااارذبطااال،ذ حعاا ذربلااا ذصااادق ذذ،دقناالرذفااا)ذ اابق ذهللا
نذلاا ذعكاانذ للم االوقنذ األقااربقن،ذااا ذللرحاا ذأنذعمواا ذماانذربااحذللاا ذاأللاافذشااقثال؟ذ ا 

البخالري،ذصالعحذذ.منطالتحع ذربلطلذصدق ذف)ذالم لوقن،ذقاله:ذتلاعسذلا ذأنذعموا ذ
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،ذقلهذابنذ61البخلري،ذكتل ذال صلعل،ذال ذ قفذالد ا ذ الورا ذ العر  ذ الصلم 
:ذيااااادذالنااااالطق،ذ المااااارادذمنااااا ذالنبااااادذالااااالا ذاللمطملااااا ذبلاااااا ذ-الصااااالم ذلحااااار:ذت

 الاي ...ذا ذلال ذمنذالياريذإلىذح ايذمثا ذللا ...ذ عمكانذا نتاال ذاللصالم ذ
ذ.62اطريقذا رتالقت
فا)ذفتال ىذالنالطا)ذعانذملمادذبانذعبادذهللاذاألنصالريذف)ذا  اعلك:ذت حلتذ

أنا ذقحا يذ قافذالادراا ذ الطعال ذ المكقا ذ الما ي ن،ذذ-رلما ذهللا-منذأصلل ذيفارذ
 يتصاادقذاللاياا ،ذ كاالاذذ،فبقاا ذلاا :ذ كقاافذعصاان ذاللاادراا ؟ذقااله:ذقاادفعطلذمياالرب 

ذ.63صدقذاللاي تقال ذالمكق ذ الم ي نذاللدراا ذأ ذالدنلنقرذ يدف ذميلرب ذ يت
 قلهذابنذتعمع :ذتقلهذأب ذالبركل :ذ يلارذالاذحا ايذ قافذاألثمالنذلغار ذ
الباار ذأ ذالتنمعاا ذ التصاادقذاااللربح...ذ قاالهذملماادذباانذعباادذهللاذاألنصاالري:ذقحاا يذ

 عصااركذذ، تاادف ذمياالرب ذ، قاافذالاادنلنقرألذألناا ذ ذقنتااا ذبطاالذإ ذال ااتطال ذعقنطاال
باار ذ الباارا ذقاالا ذعقناا ذ عباا  ذبدلاا ذ معلاا  ذأنذالذ،ربلطاالذفاا)ذمصااركذال قااف

مبلم ،ذ حع ذالمبدهذا ذقلثمالذمبلم ألذلمصلل ذال قفت
ذ.64

 ف)ذال ذالص رةذعك نذرأسذملهذالميلرب ذمنذالنبا دذعكا نذامنيلا ذاألصا ذ
الملاس،ذ الربحذامنيل ذالثمرةذالم بل ،ذ مثل ذعبلهذف)ذالميلرب ذاللطعل ذ نلا  ذمانذ

الذاعادذتب عما فانذالصلعحذحا ايذالمياذألالعر   ذلرب ذااللعر  ذمثلعاالذكالنذأ ذمتب ما
ماااانذالمعاااالققرذالشاااارعع ذالخاااالصذذ13عناااادذالعبااااد،ذ ااااا ذماااالذاعتمااااد ذالمععاااالرذرقاااا ذ

ذ.65اللميلرب 
ذ.66،ذ ا :ذدف ذالملهذإلىذآخرذم ذشر ذالربحذكل ذللملل اإلبضاعذ-3

 عصاركذالاربحذذ، ص رةذال قفذانالذأنذتادف ذتلا ذاألععالنذإلاىذمانذقتحارذبطال
اااالألذتنمعاااا ذلألصاااا ذكلاااا ذل لحطاااال ذالم قاااا كذعلقطاااال،ذأ ذقتاااار ذاعياااا ذلالتحاااالرذأعيا

ذالم ق ك.
 يادف ذذ،أ ذقا ينذقاال ذ، مالذعكاله ا ذملذأشالرذإلعا ذاعا ذالابطالتذابا لط :ذت

قاااله:ذاالميااالرب :ذعبااادذعلاااىذ،ذ حااالتذفااا)ذالطداعااا :ذت67ثمنااا ذلميااالرب ذأ ذايااالع ت
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،ذ اا ذع اتلقذاللمالهذمانذالشرك ذاملهذمنذألدذالحلنبقن(،ذ مراد ذالشارك ذفا)ذالاربح
ألدذالحلنبقن،ذا العم ذمانذالحلنا ذا خار(،ذ  ذميالرب ذباد نطلألذأ ذتارىذأنذالاربحذ

لت ذ.68ل ذشر ذكل ذلر ذالملهذكلنذايلع ،ذ ل ذشر ذحمعع ذللميلر ذكلنذقريا
 :طبيقات الضاب   ا الواق  الم اصرثااياا: اماذج من ت

نذ قافذاألصا هذالمللعا ذملا ذشطدذال اقا ذالا قا)ذالمعلصارذصا رااذعدقادةذما
الياالاكذالابطاا)،ذكااللنب دذ نل ااال،ذ فعماالذقلاا)ذعاار ذلاااع ذنمللحطاالذ اا اتذمماالذتاا ذ

ذأ ذاقترال ذف)ذالاذالمقدان:ذ،تناقل 
 قاافذالل االال ذالمصاارفع ،ذ مللاا ذالل اال ذالحاالريذالم قاا كذعمكاانذأنذ .1

الذلوربال ذالملتالحقنذالالقن قتعطاد نذذقتبررذال قرا ذمنذالنب دذالم دع ذفعا ألذتاريحا
بردذالمث ،ذأ ذال تثملرالذمانذخاالهذالطارقذالمشار ع ذ مالذيادذمانذالنبادذعانذالمبلاغذ
الم ق كذفط ذالغل ذتصركذإلىذالم ق كذعلقط ،ذ ملل ذالل ال ذا  اتثملريذعمكانذ
أنذقتبااررذبااربحذالل اال ذا  ااتثملريذالم قاا ك،ذ فاا)ذكااالذاللااللقنذعكاا نذالمصااركذ

طاالذشاار ذال اقااف،ذ تتااعحذالمطناا ذالمصاارفع ذللاا ذمت لعااالذعلااىذااال ذالل االال ذقنااالذفق
ذ.69اشالفع ذ ع ر
نماااا لئذالبناااا ذالاااا قا)،ذ ااااا :ذتمؤ  اااا ذمللعاااا ذاقتصاااالدع ذخقرياااا ذتلبااااقذ .2

اال،ذ تباا  ذفكاارةذالبناا ذ مبلصاادذال قااف،ذ تعماا ذ فااقذاألعااراكذالمصاارفع ذ األ قاالكذمعا
لذعلىذتيلمنذأفرادذالمحتم ذفعملذبقنط ذ نشلتذبن ذ قا)ذعنذطريقذا  وتتال ذأ ل ا

ام ااطم ،ذقصاادذتم اااعسذمؤ  اا ذمصااارفع ذخقرياا ذتولفلعااا ،ذ ععماا ذالبنااا ذعلااىذمااانحذ
 قر  ذل ن ذخقري ذألفرادذالمحتم ذلغر ذ دذللحلت .

أمالذأ لطمالذفطا ذذ:بن ذعب  ذنشالط ذإلاىذق امقنذرثع اقن لتلبققذا تمراري ذال
)ذفطا ذالبر  ذالل ن ذالخقري ذالت)ذتلبقذالغر ذمنذقعل ذالبنا ،ذ أمالذالب ا ذالثالن

نشاالطل ذخليااع ذللل االال ذا قتصاالدع ألذلغاار ذتغطعاا ذتوااللقفذالبناا ذ المللفياا ذ
 عكقافذالبنا ذالا قا)ذعلاىذأنا ذتشاك ذمانذ.ذ70علاىذنشالط ذ ا اتمراريت ذ كالاذتنمقتا ت

 .71أشكلهذ قفذالنب د
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إلذذألعالذأ ذعقنعاالذفا)ذرأسذمالهذالشارك  قفذاأل ط ذالت)ذتمثا ذنصاقاالذنباد .3
صااركذفقطاال،ذكماالذعمكاانذ قاطاالذد نذشاار ذا بااداهألذ مكاالنذثبتاا ذمللقتطاالذ حاا ايذالت

ذ،ا نتال ذبطلذم ذابلتذعقنطلألذلمالذثبا ذمانذحا ايذ قافذالنبا دذلتنمقتطالذال تحالرذبطال
ذ.72 صركذغلتطلذعلىذالم ق كذعلقط 

التااا)ذععااار ذفقطااالذمصااادرالذالمتمااا هذنا ااا ذذ73 قااافذصاااك  ذالميااالرب  .4
 اا ذشاركلتذفا)ذملا ذذ،هذالميالرب علىذالحمط رذميلربال،ذ المكتتب نذا ذأربال ذمال

رأسذالماااله،ذ لصاااقل ذا وتتااال ذاااا)ذرأسذمااالهذالميااالرب ،ذ عملااا ذلملااا ذالصاااك  ذ
اذاللصااا ذالمتااااقذعلقطااالذمااا ذالمصااادرذاعلمااا ذ صااالف)ذأصااا هذ عااالتذالميااالرب ذياثااادا

إنملذالنبدذالليذتشترىذاا ذذالميلرب (ذمنذالربح،ذ الم ق كذانلذلعسذ علتذالميلرب 
إنملذالمطل  ذا ذتلصاق ذذ،تل ذالم ح دا ذأنذتبرذأ ذتلاسالعر  ألذإلذ ذقرادذل

 .74الربحذمنذبععطل
 قاافذصااك  ذال كللاا ذال  ااتثملرذالتاا)ذععاار ذفقطاالذمصاادرالذالمتماا هذ .5

ذقتااا لىذا  اااتثملرذنعلاااا ذعااانط ذباااالنط ذ تااا كقلط ،ذ نا ااا ذعلاااىذالمكتتباااقنذبطااالذ كاااعالا
 عملاااا ذلملاااا ذ لصااااقل ذا وتتاااال ذااااا)ذالمبلااااغذالااااليذق كاااا ذال ااااتثملر ذلصاااالللط ،ذ

الصااااك  ذماااالذتمثلاااا ذماااانذم حاااا دا ذشااااركتط ذاغنمطاااالذ غرمطاااال،ذ يتبليااااىذمصاااادرذ
الذميام نالذنيقارذحطاد ذفا)ذتلا ذال كللا ،ذ الم قا كذاا ذ اذمعل ما الصك  ذأحارااذملاددا

 المتباررذاا ذاا ذرباحذاالاذالنبادألذألنذالتنمعا ذ ذتتلباقذذ،النبدذالاذكلنذا اتثملرااذمللعاال
 .75إ ذاللتبلق 
 قاعاا ،ذ ااا):ذتعااالرةذعاانذتحمعاا ذأماا اهذنبدعاا ذماانذعااددذماانذالصاانلدققذال .6

أ ذإناالقذذ،ثا ذإنالقطالذ،األشخلصذعنذطريقذالتبر ذ األ اط ألذ  اتثملرذاال ذاألما اه
ريعطلذ غّلتطلذعلاىذمصالل ذعلما ذتلباقذالناا ذلألفارادذ المحتما ،ذبطادكذإلعالتذ ان ذ

فارادذااللنا ذالعال ذ تلبققذأاداف ذالخقري ذالت)ذتع دذعلىذاألما ذ المحتما ذ األذ،ال قف
 الخلص،ذ تو ينذإدارةذلطلاذالصاند قذتعما ذعلاىذرعلقتا ذ اللاالهذعلعا ،ذ ا شاراكذ

 .76 ت يي ذاألربلحذال  ذالخط ذالمر  م تذ،علىذا تثملرذاألص ه
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الشاااركل ذال قاعااا ذاللدقثااا ،ذاااامنذقااات ذإدارةذاألصااا هذال قاعااا ذمااانذالنبااا دذ .7
قذالبااا انقنذ األنيمااا ذالمعلصااارة،ذ العااار  ذاطريبااا ذالشاااركل ذالتحلريااا ذاللدقثااا ذ فااا

 عرف ذامنطل:ذتعبادذمشالرك ذفا)ذرأسذالمالهذباقنذ قااقنذ أوثارذفا)ذمشار  ذع اتطدكذ
،ذ مانذصا رذتلا ذالشاركل ذاللدقثا ذالتا)ذتت افاقذ77الربحألذلت بق ذالربحذالنلتجذمنطلت

م ذال قفذامل:ذالشرك ذال قاع ذالم لام ذتالمبال ت،ذ تعركذامنطل:ذتشرك ذمنذخم  ذ
لبعما ،ذ  ذعكا نذكا ذشاري ذكذفموثرذعك نذرأ مللطلذمب امالذإلاىذأ اط ذمت ال ع ذاأ قل

ذإ ذابااادرذلصااات ذمااانذرأسذالمااالهتثفقطااالذم ااا  لع ذث،ذ الشااارك ذال قاعااا ذلا ذالم ااا78  ا
اال،ذ  ذعكاا نذالملااد دة،ذ ااا):ذتشاارك ذماانذ قاااقنذفااموثرذاماالذ ذقيياادذعاانذخم ااقنذ  قاا

ذإ ذابدرذلصت ذمنذثك ذشري ذفقطلذم   .79رأسذالملهت  ا
 قاافذبناا  ذالباال رذالمعدلاا ذ راثعااالذأ ذالمطاا رةذحقنعااالألذلقنتااا ذمنطاالذاألفاارادذ .8

الميارعاا نذأ ذالشااركل ذاليراععاا ذ ياارد نذباادلطل،ذأ ذلقاات ذا ااتثملرالذ صااركذأربللطاالذ
 .80ف)ذحطل ذالبرذ األ قلكذاألخرىذ
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ذالمبحث الثااا
الققيا: )ما يستيلك باالاتقاع به م  إمكان استبداله يصح وققه( أثر الضاب  

  ا اقتصاد الوقف
ق يحذالاذالماللذالماط  ذا قتصالديذلل قافذ المارادذالقتصالدذال قاف،ذثا ذ

ذالوشافذعانذأاا ذآثالرذذ،ق يحذعالق ذاليلاكذمل ذالدرا  ذالقتصالدذال قاف ملال  ا
ذتطبعب ذف)ذالاذالمحله.
 :تصاد الوقفالمطل  انول: مقيوم اق

ال قاافذفاا)ذمياام ن ذا قتصاالديذااا ذتعمااع ذلالنتااال ذماانذاألصاا هذال قاعاا ذ
التاا)ذقتنااليهذمللوطاالذعاانذأععلنطاالذأ ذمنلفعطاالذعلااىذالمحتماا ذأ ذشااريل ذمعقناا ذمناا ألذ

الاليذعمنا ذذ-تعللى،ذفط ذتل ي ذلألم اهذالم ق ف ذعنذا تطال ذال اقافذ-طلع ذهللذ
إلااىذالحطاال ذلا ذالنااا ذذ-أ ذععلااقذللاا ذذ،لنا اا ذماانذالتصااركذفقطاالذملدعااالذأ ذقلن نعااا

العاال ذالتاا)ذقااتمل ذلطاالذالتصااركذفقطاالذأ ذفاا)ذمنلفعطاالألذاغاار ذا ااتمرارالذفاا)ذأداتذ
 يلثاطاالذا حتملععاا ،ذفقاات ذإنااالقذماالذقت لاادذعاانذتلاا ذاألصاا هذال قاعاا ذماانذمناالف ذأ ذ
ذإقرادا ذتمّ لطلذعلاىذمصالركذال قافذلت اتطل ذفا)ذالم اتبب ذحملععاالذأ ذفردعاال.ذفطا 
عملعاا ذقاات ذماانذخاللطاالذنباا ذالماالهذالمملاا  ذملوعاا ذخلصاا ذإلااىذالعطاادةذا حتملععاا ألذ

ممالذذألال ذاللم ردذأ ذالملهذأ ذامنلفعا  اختعلر ذابصدذتعمع ذا نتذ،تبررااذبارادةذال اقف
ذ.81ععدذآلع ذتشريكع ذط عع 

 ااال ذاألصاا هذالم ق فاا ذتنااتجذخاادمل ذ مناالف ذمالشاارةذع ااتاقدذمنطاالذالمحتماا ذ
اذعباارذا ااتثملرالذعمااّ هذااا ذمرافااقذتلاا ذالمناالف ،ذلاالل ذذأ ذشااريل  مناا ،ذأ ذتنااتجذإقاارادا

ذ:82أمكنذتصنعاطلذإلى
أصااااا هذمنتحااااا ذللخدمااااا ذال قاعااااا ذالمحلنعااااا ذالتااااا)ذاااااا)ذمبصااااادذال قاااااف،ذ .1
ذ الم تشاى،ذ ت مىذال قفذالمالشر.ذ، المدر  ذ،كللم حد
أ ذتم يا ذمرافاقذال قافذذ،ريعطالذإلاىذحطال ذبارذمعقنا أص هذمغل ذقنااقذ .2

مطمالذكاالنذذ،المالشار،ذفعبصادذمنطاالذا  اتثملرذفا)ذإنتاالئذ ال ذ خادمل ذماللاا ذشارعال
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ن عطاالذ تناااقذع اثاادالذالصاالفع ذأ ذأربللطاالذعلااىذأغاارا ذالباارذالتاا)ذلااددالذال اقااف،ذ
 ا تثملري .ذل المالن)،ذ ت مىذأ قلفذ، الا لتقنذ،مث :ذاألراي)

نذماطااااا  ذاقتصااااالدذال قااااافذقاااااد رذلااااا ه:ذتعياااااع ذالمااااارد دذإذ عمكااااانذالبااااا ه
ا حتمااالع)ذمااانذاألصااا هذال قاعااا ذالمنتحااا ذللمناعااا ذالمحلنعااا ذعبااارذمعااالققرذالربلعااا ذ
ا حتملععاااا ،ذ تعيااااع ذالماااارد دذالماااالل)ذماااانذاألصاااا هذال قاعاااا ذالمغلاااا ذعباااارذمعاااالققرذ

 فقذألكل ذالربلع ذالتحلري ذالخلص ،ذاملذف)ذلل ذمنذاللملع ذ الصعلن ذ ا  تثملرذ
ذ.83الاب ذا  الم)
انثر االقتصادي لتطببق الضاب : )ما يستيلك باالاتقاع به م  : المطل  الثااا

 :إمكان استبداله يصح وققه(
الذعيطارذأنذ إنذا  تبراتذالتلريخ)ذالمنصف،ذ ا تبراتذالم ر لذالابط)ذأعيا

لن)ذمؤ  اا ذال قاافذنطياا ذبحااايتذكبقاارذماانذالعاار ذالعااال ذالااالي ذلالحتماال ذا ن ااا
ذ، تلبققذالتنمعا ،ذالعتالراالذإطالرااذمؤ  اعالذ تم يلعاالذقاؤمنذشار  ذا  اتثملرذالاشاريذ

ك ذملذقلي ذالمحتم ذمنذمرافقذ خدمل ذمملذذ:أيذ، يؤمنذشر  ذلل ذالعر ذالعل 
 ذتاااادخ ذفاااا)ذااتماااال ذالمشاااار  ذالخاااالصذ ل اااالالت ذالبلثماااا ذعلااااىذأ اااالسذالربلعاااا ذ

ااالذاختعلرياااالذدذاحالتحلريااا ،ذ ذ اااعملذال قااافذالخقاااريذالاااليذععااا ،ذاماااالدرا ذفردعااا ذ- ما
علااىذالاباارذ حقاا  ذالعحاايذفاا)ذالعاار ذالعاال ذذ-قخياا ذلتباادقرذال قاافذذ- انتبلثعااالذ

اذاحتملععااالذعشاااخصذ الااالي ذللرفلاعاا ذا حتملععاا ،ذفاالل قفذبطاالاذالمعنااىذع عاادذمرصاادا
مااا اطنذالخلااا ذفااا)ذنيااا ذالت ييااا ذ التملااا ذ مااالذقااانح ذعنطااالذمااانذقصااا رذفااا)ذإشاااال ذ

العلم ذأ ذالخلص ذمنذحط ،ذث ذا ذاعدذللا ذقاؤمنذالتم يا ذالاالي ذ ا لعا ذالللحل ذ
ذ.84المنل ا ذ  تدراوطلألذرفبالذ شاب ذاللم ق كذعلقط ،ذ قرب ذ الت لاالذعندذربط 

إنذتطبققذملذعبي)ذا ذاليلاكذالابط):ذملذع تطل ذال نتال ذا ذم ذإمكالنذ
)ذ توثقاااارذالماااا اردذالخقرياااا ذا ااااتبدال ذعصااااحذ قااااا ،ذع ااااط ذفاااا)ذت  ااااع ذال عاااالتذالاااا قا

 اللتاالل)ذت  ااع ذالااد رذالااليذعمكاانذأنذعباا  ذااا ذال قاافذفاا)ذذ،الم ااتدام ذفاا)ذالمحتماا 
 ذأااا ذالللحاا ذفاا)ذااالاذاليماالن،ذ يلباا)ذ  اادذخااالذ،التنمعاا ذا حتملععاا ذ ا قتصاالدع 
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ممااالذععيااا ذالمااارد دذذأل85للحااال ذاألمااا ذالعلمااا ذفااا)ذمكلفلااا ذالابااارذ المااار ذ الحطااا 
ذمنذاألص هذال قاع .ذا حتملع)ذ الملل)

 ممااالذع يطااارذد رذاليااالاكذملااا ذالدرا ااا ذفااا)ذتعييااايذإ اااطلمل ذال قااافذفااا)ذ
المحتم ذالم ل ذاملذقؤمن ذمانذالعار ذالعال ذالاليذتبدما ذاألصا هذال قاعا ذالمندرحا ذ
اذ يمنذنطالقذاليالاكذامختلافذمحل تطال،ذ بتلملا ذعانذاألفارادذ عانذاللك ما ذحايتا

ذلذقل):منذأعالثطملذالمللع ذ ا داري ذم
مااالذعبدمااا ذ قااافذالنبااا دذمااانذتم يااا ذالبااار ذالل ااانذللملتااالحقنذ الاباااراتذالااالقنذ .1

الذذألقرد نذمثلطلذإلىذصند قذال قفذفعملذعمكانذت امقت ذببنا  ذالت القفذال قاعا  تاريحا
للور ذا ذمبصدذرغ ذالشلر ذفع ألذلملذعلببا ذمانذتولفا ذاحتمالع)ذ  ادذلوثقارذمانذ

ذ.86منذالمحتمع)للحل ذالمبتريقن،ذمملذقدع ذالتنمع ذ األ
إنذ قاافذالل االال ذالمصاارفع ،ذال ياالف ذإلااىذاعتماالدذالتصااكع ذلتعبثاا ذالماا اردذ .2

 :ذذ87للصنلدققذال قاع ذالمتخصص ذقترت ذعلع ذا ت)
تاا فقرذمر ناا ذعللعاا ذفاا)ذت رياادذاألماا اهذ فاا)ذعملعاا ذا ااتثملرالذعباارذأطاارذعبدعاا ذ -

 افاااقذمبلصااادذال عل اااا ذ،ذ اماااالذقالعتالرامااالذأ ععاااا ذ قاعااا ذمع ااارةذ–تمتاااليذاللمر نااا ذ
 اللتااالل)ذفاااانذآلعااا ذالت اااطع ذاااال ذتااادع ذ،ذع ذ ترحعلااال ذال عل ااا ذا قتصااالدع الشااارع

ل قاعااا ذالتااا)ذتطااارحذأ اااطمطلذت  اااع ذالمملر ااا ذال قاعااا ذامااالذتبدمااا ذتلااا ذالصااانلدققذا
إلذعمثاا ذللاا ذآلعاا ذكاعاا ذللشاادذالماا اردذماانذصااغلرذالماادخرينذ المنابااقن،ذذألللحمطاا ر

لمم  اا ذالصااادق ذالحلريااا ،ذفلاااعسذكاا ذمنااااقذبامكلنااا ذأنذعمااا هذ تاا فرذإطااالرااذقلن نعاااالذ
االذ،مدر اا  ا،ذ لواانذماانذإ ااطلمل ذالحمعاا ذقتااراو ذماالذذ،أ ذقتوااا ذقتعما أ ذقبناا)ذم ااحدا

 عكا)ذللل .ذ
ت ط ذالصنلدققذال قاع ذف)ذتلبقاقذالياملنذا حتمالع)ذالعتاالرذال قافذمؤ  ا ذ -

ذ،كالل ذالقتلمىذ األراما تولفلع ،ذفتم ي ذمرافقذالخدم ذا حتملعع ذ ا نالقذعلىذ
دذمااانذالخلصااا ذععاااذ رعلعااا ذالمعااالققنذ الاثااال ذ، فااا)ذكالعااا ذالاباااراتذ أبنااالتذال ااابق 

إلذتمثاا ذاألصاا هذال قاعاا ذإطاالرااذكاعااالذلألماالنذا حتماالع)ذذألأيطاارذمبلصاادذال قااف
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ااالذمثااا ذ بتم يلطاالذالخااالص،ذ بااالل ذتلااكذعااانذالد لااا ذنابااال ذكلناا ذ اااتتلملطلذلتما
عال ةذعلاىذتم يا ذحايتذ ذع اتطلنذاا ذمانذذ،حتملع)مكلفل ذالحريم ذ الا لدذا 

مانذذامملذقخافذعنذالد ل ذحيتذألا رتوليي ذ رأسذالملهذا حتملع)إنشلتذالبنىذ
ذأعالثطل،ذ علدذ ل ذن بعالذمنذتياقدذا نالقذالعل .

 ت ط ذف)ذتم يلطل،ذ منذلل ذا  تثملرذذ،تدع ذالصنلدققذال قاع ذالتنمع ذالاشري  -
إلذماانذذأللتربعاا ذ التيكعاا ذ التعلااع ذ الصاال ا نااالقذعلااىذاذفاا)ذا ن االنذماانذخاااله

تلاا ذالصاانلدققذماالذااا ذمخصااصذلتلماا ذأعااالتذإنشاالتذالم االحدذ المرافااقذالدقنعاا ذ
المختلا ،ذعال ةذعلىذصعلنتطلذ تحطقيالذ تم ي ذنابلتطلذالحلري ،ذ منطلذملذع ط ذ

النشاارذفاا)ذتحطقاايذالعاار ذالعاال ذالمتصاا ذاااللاكرذ الثبلفاا ذماانذخااالهذدفاا ذعحلاا ذ
ذفااا)ذنشااارذالمصااالفذالشاااريفذ،العلمااا)ذالااادع يذ تم يلطااال  كتااا ذال ااان ذذ،متماااثالا

 الوتا ذالعلمعا ذ الدع عا ذامختلاافذصا رذالنشار،ذ تم ياا ذالالالذالعلما)ذ رعلعاا ذ
معاا ذالاشاااري ذلا ذالصااال ذالمباادعقنذفااا)ذالمحاال  ذالعلمعااا ،ذ كااا ذااالاذقااادع ذالتن

 اللتعلع .
ممااالذقااادع ذذألفيااا ذعلاااىذالبقثااا  مااانذالصااانلدققذال قاعااا ذمااالذأنشااا ذألحااا ذالملل

مشالري ذتخياقرالذ تنمقتطال،ذ تشالر ذفا)ذتاادري ذالوا ادرذال طنعا ذالعلملا ذفا)ذمحاالهذ
ممالذععاييذمانذذألمكلفل ذالتل لذ نشرذال ع)ذالبقث)البقث ،ذ ينالذالمشلري ذالمرتاط ذا

ذ تلبققذالتنمع ذالم تدام .ذ،لملع ذالبقث 
صانلدققذال قاعا ذععما ذعلاىذتا فقرذإنذتحطقيذمرافقذالعر ذالعل ذالممّ ل ذمانذال -

دخ هذاألفراد،ذلتت ح ذإلىذإشال ذللحلتط ذالخلص ،ذ الاذععن)ذييلدةذلبعبع ذفا)ذ
دخاا لط ذتخااافذعاانذم ايناال ذاأل اارةذناباال ذمعتباارة.ذكماالذأنذلصاا هذالم قاا كذ

االذمعقنااقن ذ-ذأ ذفثاال ذخلصاا ذ،علااقط ذعلااىذإقاارادا ذال قاافذ اا اتذأواالن اذأشخلصا
ممالذععنا)ذدخا هذذألتييادذنابالتط ذعلاىذال ال ذ الخادمل فذألقييدذمنذقا تط ذالشاراثع 

ق ةذحدقادةذإلاىذال ا قذت اتدع)ذييالدةذا نتالئ،ذ اللتالل)ذلاد لذلركا ذاقتصالدع ذ
ذتييدذمنذفعللع ذا قتصلد.
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إنذتم ي ذالت لقفذالعقن)ذفعملذعمكنذت مقت ذببن  ذالبل رذلمنذ ذقحادالذمانذ .3
دهذ راثعال،ذع دذللح ذأ لث ذالمايارعقنذالميارعقنذ ذ عملذالمطّ رذمنطلذحقنعالذأ ذالمع

ذ.88 علثالتط ،ذ ع ط ذف)ذرف ذم ت ىذا نتلئذاليراع)ذ ععييذاألمنذالغلاث)
أتااالحذ قااافذالنبااا دذم ااالل ذأوبااارذلعملعااال ذا  اااتثملرذ تنااا  ذطرقااا ،ذللااا ذأنذ .4

تلا ذمعي ذص رذال قفذعالرةذعنذعبالرا ذ أرايا)ذعصاع ذت اققلطل،ذبقنمالذتتطلا ذ
ذ ااالثل ذتتاااعحذالتصاااركذفقطااالذ فاااقذمااالذعلتلحااا ذالنشااال ذا  اااتثملري،ذ العملعااال ذأمااا ا ا
فاللنب دذتتمتا ذامر ناا ذعللعا ذمانذلقاالذا اتثملرال،ذكماالذع اط ذللا ذفاا)ذتلريارذالثاار ةذ

 .ذ89منذالتحمقدذ لا طلذعنذالحريلن
 فا)ذاأل اط ذذ،ا تثملرذالنب دذالمالشرذأ ذمانذخاالهذنشال ذالصانلدققذال قاعا ذ .5
للا ذ نماللئذالصااك  ذا  اتثملري ذآنااا ذالالكرذ نل اال،ذ ا  ااتثملرذفا)ذاألععاالنذالما

الطااالارةذكللبااال رذالمطااا رةذلا ذاللملعااا ذالاكريااا ذ البعمااا ذا قتصااالدع ذع اااط ذاصااا رةذ
 تعيياايذذ، اياال ذفاا)ذتعيااع ذالرياا ذالاا قا)ذعااال ةذعلااىذرفاا ذم اات ىذالعاار ذالولاا)

 .90مر نت 
م اات ىذرياا ذاأل قاالكذماانذخااالهذ رفاا تعماا ذالشااركل ذال قاعاا ذاللدقثاا ذعلااىذ  .6

ال،ذ الشاركل ذالم الام ذ اتال ذطرقذا  اتثملرذالتحالريذفا)ذالشاركل ذالتحلريا ذعم ما
علااااىذ حاااا ذالخصاااا ص،ذلقاااالذتلبااااقذااااال ذالشااااركل ذاشااااك ذعاااال ذأعلااااىذالع اثاااادذ

ف)ذاألنيم ذا قتصلدع ذالمعلصرة،ذ رف ذم ت ىذالوالتةذا داري ذلأل قالك،ذ  األربلح
أنيمااا ذ لااا اثحذالشاااركل ذالتحلريااا ذالمتعلبااا ذبتنياااع ذالعمااا ذ بقاااق للااا ذمااانذخاااالهذتط

ا داري،ذالاااليذكااالنذلااا ذد رذفااا)ذتطااا يرذأ اااللق ذا  اااتثملرذ تلبقاااقذأعلاااىذن ااا ذ
لذأربلح،ذال يلف ذإلىذاعتملدذ  لث ذالرقلا ذالمتاع ذف)ذتلا ذالشاركل ذالتا)ذاعتمادتط

تل قنذعما ذالشاركل ذمملذكلنذلطلذد رذكبقرذف)ذذألأنيم ذ ل اثحذالشركل ذالتحلري 
 .91 متلاع ذأداثطلذ،ال قاع 
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ذخاتمةال
اعااادذملل لااا ذالالااالذتللقااا ذاليااالاكذالابطااا)ذملااا ذالدرا ااا ذفبطعاااالذ مبلرنتااا ذ

أهم مدا خلدإ إليده مدن فاانذذأليت)،ذ بعلنذعالقت ذالقتصلدذال قفابلن نذال قفذالو ذ
ذا ت):اتائج 

اصل ذ قافذاألععالنذالتا)ذتاناىذال نتاال ذبطالذمانذالمثلعال ذمانذأرحلع ذالب هذ .1
 ملذف)ذلكمطمالذممالذع اتطل ذال نتاال ذاا ،ذ للا ذاشار ذإباداهذتلا ذذ،الطعل ذ النب د

رب ذبطالذأ ذالميالذ،األععلنذ رداال،ذ ا اتذمانذخاالهذا قارا ذللملتالحقنذ ردذالمثا 
ذلعقن.إلذقنيهذردذالبدهذمنيل ذابلتذاذأل التبررذبربلطلذ نل ذلل 

إ طل ذاليلاكذالابط)ذمل ذالدرا  ذف)ذت  ع ذلح ذال عالتذالا قا)ذامالذقرحلا ذ .2
 منذح ايذ قفذاألص هذالمللع ذالمندرح ذف)ذنطلق .

إلذقنشاااامذعاااانذتطبعباااا ذتعيااااع ذذألكذد رذإقحاااالب)ذفاااا)ذاقتصاااالدعل ذال قاااافللياااالا .3
 المرد دذا حتملع)ذ الملل)ذلألص هذال قاع ذلا ذالصل .

 الت)ذعبدمطلذالاللذفط):ذأهم التوصيات أملذ
ذ،تاعقاا ذماالذعبياا)ذااا ذالياالاكذالابطاا)ذملاا ذالدرا اا ذفاا)ذالمؤ  اال ذال قاعاا  .1

ذ ت  ع ذال علتذال قا).
برايذأثرالذا قتصلدي. .2  درا  ذالي ااكذالابطع ذاألخرىذف)ذال ذال قفذ ا 
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ذالمصادر والمراج  يرس 
 ددا بددا  الوقددف وأثرهددا  ددا  القواعددد والضددواب  الققييدةمشاع ذعباادذهللاذعلا)،ذ .1

،ذر اااالل ذجمدددد  وترتبدددد  ودراسددددة :عمدددأل انمااددددة ال امددددة ل وقدددداف بال و ددددت
ملح ااتقر،ذحلمعااا ذالمنعااال،ذكلعاا ذدارذالعلااا  ،ذق ااا ذالشااريع ذا  اااالمع ،ذالمنعااال،ذ

ذ .2018مصر،ذ
القواعد والضواب  الققيية وأثرها  ا مسائأل واوازل ومددواات لبق ذنالملقت)،ذ .2

را ،ذحلمع ذ قديذملمدذبنذعبدذهللا،ذكلع ذا دا ذ العل  ذ،ذر لل ذدكت ذانوقاف
ذ .2016ا ن لنع ،ذفلس،ذالمملو ذالمغربع ،ذ

،ذالحياثار،ذالضواب  الققيية الحا مة للم ام ت الوققيةعبدذالبلدرذبنذعي ي،ذ .3
ذ(.1 ،ذا 2014اا/1435،ذ1دارذا مل ذملل ،ذالحياثر،ذ 

واب  الققييدة عادد شدب  اإلسد م القواعدد والضدملمدذبنذعالل ذمارياذالبخالري،ذ .4
،ذر لل ذملح تقر،ذحلمعا ذأ ذالبارى،ذكلعا ذابن تيمية  ا كتابا الجياد والوقف

ذ .2002اا/ذ1423الشريع ذ الدرا ل ذا  المع ،ذمك ذالمكرم ،ذ
،ذمصااار،ذمكتاااا ذالمغادددا (،ذ1223ااااا/620م فاااقذالااادقنذعبااادذهللاذبااانذقدامااا ذا .5

ذ.34،ذص6البلارة،ذد. ،ذاد. (،ذئ
الميددددذ   ددددا  قدددده اإلمددددام  (،ذ1083اااااا/476الشااااقراييذاباااانذعلاااا)ذذإباااارااع  .6

ذ.322،ذص2،ذبقر  ،ذدارذالوت ذالعلمع ،ذد. ،ذاد. (،ذئالشا  ا
الحداوي ال ببدر  دا  قده مدذه   (،ذ1058اا/ذ450المل رديذاعل)ذبنذملمدذ .7

،ذتلبقااق:ذعلاا)ذمعاا  ،ذ عاالدهذعباادذالم حاا د،ذبقاار  ،ذدارذاإلمددام الشددا  ا
ذ.517،ذص7 ،ذاد. (،ذئ1999ا/ذا ا1419الوت ذالعلمع ،ذ

،ذبقاار  ،ذدارذ ددتح القدددبر (،ذ1457اااا/861كماالهذالاادقنذملماادذباانذالطماال ذا .8
ذ.218،ذص6الاكر،ذد. ،ذاد. (،ذئ

،ذتلبقااق:ذمجمددوع القتداو   (،ذ1328ااا/728ألمادذبانذعباادذالللاع ذبانذتعمعاا ذا .9
المصاالفذعباادذالاارلمنذباانذقل اا ،ذالمدقناا ذالمناا رة،ذمحماا ذالملاا ذفطاادذلطالعاا ذ

،ذ ألمااااادذبااااانذقليااااا)ذ234،ذص31 ،ذاد. (،ذئ1995ااااااا/1416الشاااااريف،ذ
،ذر الل ذيامنذكتال ذالمااقلة واالسدتبدال بانوقداف (،ذ1350اا/771الحب ذا
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محما  ذفا)ذالمنلقلا ذ ا  اتبداهذفا)ذاأل قالك،ذتلبقاق:ذملمادذاألشابر،ذبقار  ،ذ
ذ.64(،ذصذ2 ،ذا 2001اا/1422مؤ   ذالر لل ،ذ

ذذ .10 ذانير: ذئيذ   ا  قه اإلمام الشا  االمالشقرايي، ،ذ323-322،ذص2،
ذا ذقدام  ذهللاذبن ذعبد ذالدقن ذ1223اا/620 م فق ال ا ا  ا  قه اإلمام  (،

ذأحمد ذالعلمع ، ذالوت  ذدار ذبقر  ، ذا 1994اا/1414، ذئ1 ، ،ذ2(،
ذ.251-250ص

ذ.ذ234،ذص31،ذئمجموع القتاو  ابنذتعمع ،ذذ .11
رد المحتار على  (،ذ1836اا/1252ملمدذأمقنذبنذعمرذبنذعلبدقنذاانير:ذ .12

 .364،ذص4(،ذئ2 ،ذا 1992اا/1412،ذبقر  ،ذدارذالاكر،ذالدر المختار
ذ .13 ذعلبدقن، ذئرد المحتار على الدر المختارابن ذص4، ذ يينذ363-364، ،

،ذالبحر الرائق شرح كاز الدقائق (،ذ1563اا/970الدقنذبنذإبرااع ذبنذنحع ذا
 .219،ذص5(،ذئ2ة،ذدارذالوتل ذا  الم)،ذد. ،ذا البلارذ

،ذشرح مختصر خلبأل (،ذ1690اا/1101انير:ذملمدذبنذعبدذهللاذالخرش)ذا .14
ذاد. (،ذئ ذد. ، ذدارذالاكر، ذالد  ق)ذ80،ذص7بقر  ، ذبنذألمد ،ذ ملمد

ذ1815اا/1230ا ذدارذحاشية الدسوقا على الشرح ال ببر (، ذبقر  ، ،
ذئ ذاد. (، ذد. ، ذص4الاكر، ذ ذ77، ذالعد ي،ذ، ذألمد ذبن عل)

ذ1768اا/1189ا ،ذحاشية ال دوي على شرح كقاية الطال  الر ااا (،
،ذ2 ،ذاد. (،ذئ1994اا/1414تلبقق:ذق  فذالابلع)،ذبقر  ،ذدارذالاكر،ذ

 .264ص
،ذ، روضدة الطدالببن وعمددل المقتدبن (1277ااا/676علقىذبنذشركذالنا  يذا .15

 ،ذ1991ااااااا/1412ذتلبقااااق:ذياقااااارذالشااااال ع:،ذبقااااار  ،ذالمكتااااا ذا  اااااالم)،
حليدددة  (،ذ1114ااااا/507،ذ ملمااادذبااانذألمااادذالشلشااا)ذا315،ذص5(،ذئ3ا 

،ذتلبقااق:ذعل ااقنذألماادذدرادكاا ،ذبقاار  ،ذال لمدداف  ددا م ر ددة مددذاه  الققيدداف
ذ.11،ذص6(،ذئ1 ،ذا 1980مؤ   ذالر لل ،ذ

 ،ذ علااااااااا)ذبااااااااانذ ااااااااالعملنذالماااااااااردا ي،34،ذص6،ذئالمغاددددددددداابااااااااانذقدامااااااااا ،ذ .16
تلبقااااق:ذ ددددة الددددراجح مددددن الخدددد ف، اإلاصدددداف  ددددا م ر   (،1480اااااا/885ا
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عبدالمل اااانذالتركاااا)،ذ عباااادذالاتاااالحذالللاااا ،ذالباااالارة،ذاحاااارذللطالعاااا ذ النشاااار،ذ
مجمددددددوع اباااااانذتعمعاااااا ،ذ،ذ ذ279-377،ذص16(،ذئ1 ،ذا 1995اااااااا/1415
 .234،ذص31،ذئالقتاو  

 لطن ذعمالن،ذذ–،ذالد رةذالخلم  ذعشرة،ذم بكذمجم  الققه اإلس ما الدولا .17
 ،ذقارارذرقا ذ2004مالرسذذ11-6ااذالم افقذ1425 ذالملرذذ19–14ف)ذالاترةذ

إلذحاالتذفااا)ذ، اشاامنذا  ااتثملرذفااا)ذال قاافذ فااا)ذغالتاا ذ ريعااا (،ذ15/6اذ140
 قاافذالنباا دذحاالثيذشاارعالألذألنذالمبصاادذالشاارع)ذماانذال قاافذ ااا ذ" البناادذثلنعااال:

ذ،لااااسذاألصااا ذ ت ااابق ذالمناعااا ذمتلباااقذفقطااال،ذ ألنذالنبااا دذ ذتتعاااقنذااااللتعققن
نملذتب  ذأبد  ."الطلذمبلمطل ا 

،ذالم دداببر الشدددرعيةاقثاا ذالملل ااا ذ المراحعاا ذللمؤ  اال ذالمللعاا ذا  ااالمع ،ذ .18
 ااااابتمبرذذ24،ذنشااااارذالوتر نعاااااالذبتااااالريسذ60الالااااارين،ذالمععااااالرذالشااااارع)ذرقااااا :ذ

،ذ حلتذفع :ذتقح يذ قافذالنبا دذ لا ذكلنا ذدقناالذفا)ذ2/4/13/1 ،ذالبندذ2019
  Criterion60 نا)ذعلاىذالارااك:ذاللما ت.ذ اا ذمتالحذفا)ذم قا ذالطقثا ذا لوترذ

Final.indd (aaoifi.com) 
،ذ364ص،ذ4،ذئرد المحتدددددار علدددددى الددددددر المختدددددارابااااانذعلبااااادقن،ذانيااااار:ذ .19

،ذ ألماادذباانذ77،ذص4،ذئحاشددية الدسددوقا علددى الشددرح ال ببددر الد اا ق)،ذ
القوا ه الددوااا علدى رسدالة ابدن أبدا ز دد  (،ذ1714اا/1126غلن ذالنارا يذا

،ذ160،ذص2 ،ذاد. (،ذئ1995اااااا/1415،ذدمشااااق،ذدارذالاكاااار،ذالقبروااددددا
 .234،ذص31،ذئمجموع القتاو  ابنذتعمع ،ذ ذ
،ذبقاار  ،ذانشددباو والائددائر (،ذ1370اااا/771اعباادذال ااال ذباانذعلاا)ذال اااك)ذ .20

 .54،ذص1(،ذئ1 ،ذا 1991اا/1411دارذالوت ذالعلمع ،ذ
 .37،ذصالضواب  الققيية الحا مة للم ام ت الوققيةانير:ذعي ي،ذ .21
اللبددا   ددا شددرح  (،ذ1881اااا/1298انياار:ذعباادذالغناا)ذباانذطللاا ذالمقاادان)ذا .22

وت ذالعلمع ،ذد. ،ذاد. (،ذ،ذتلبقق:ذملمدذعبدذاللمقد،ذبقر  ،ذدارذالال تا 
،ذإلذقله:ذت عصحذ قفذالعبلرذاتالقالت،ذ ملمدذبنذألمدذالخطق ذ182،ذص2ئ

،ذمغاا المحتاج إلى م ر ة م ااا ألقاظ الماياج (،ذ1570اا/977الشربقن)ذا

http://aaoifi.com/wp-content/uploads/2020/09/%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%A6%D9%A0-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81.pdf
http://aaoifi.com/wp-content/uploads/2020/09/%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%A6%D9%A0-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81.pdf
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،ذلقالذ525،ذص3(،ذئ1 ،ذا 1995ااا/1415بقر  ،ذدارذالوت ذالعلمعا ،ذ
 ل حمل ت.قله:ذتا عصحذ قفذعبلر(ذمنذأر ذأ ذدارذا

الجدام  ،ذ انيار:ذخللادذالمشاعبح،ذ234،ذص31،ذئمجموع القتاو  ابنذتعمعا ،ذ .23
 نذا  االمع ،ذثقطار،ذ يارةذاأل قالكذ الشاذ، ا أحكام الوقف واليبات والوصايا

 .585،ذص1(،ذئ1،ذا  2013اا/1434
حقيقتده وحكمده وطدرض وضدواب  اسدتثمارو دراسدة  :وقف الاقودبلتلح)،ذ علدذ .24

لاا ذكلعاا ذالشااريع ذ الباالن نذبتاطناالذاألشااراك،ذدقطلعاا ،ذحلمعاا ذ،ذمح قييددة مقاراددة
 .1898-1897 ،ذص2016،ذ3(،ذالعدد:ذ18األيار،ذمصر،ذالمحلدذا

،ذبقااااار  ،ذدارذالوتاااا ذالعلمعااااا ،ذالمدواددددة (،ذ795اااااا/179مللاااا ذباااانذأناااااسذا .25
،ذ شااطل ذالاادقنذألماادذالبرافاا)ذ419-418،ذص4(،ذئ1 ،ذا 1995اااا1415

بقااااق:ذ ااااعقدذأعاااارا ،ذبقاااار  ،ذدارذالغاااار ذ،ذتلالددددذخبرل (ذ،ذ1285اااااا/684ا
 .313-312،ذص6(،ذئ1 ،ذا 1994ا  الم)،ذ

،ذ517،ذص7،ذئالحدداوي ال ببددر  ددا  قدده مددذه  اإلمددام الشددا  االماال ردي،ذ .26
 .314،ذص5،ذئروضة الطالببن وعمدل المقتبن الن  ي،ذ

 .370-369،ذص16،ذئاإلاصاف  ا م ر ة الراجح من الخ ف المردا ي، .27
،ذالاااد رةذالتل اااع ذعشااارة،ذالشااالرق ،ذا مااالرا ذ ما الددددولامجمددد  الققددده اإلسددد .28

-26اااا،ذالم افااقذ1430حماالدىذاأل لاىذذ5-1العربعا ذالمتلاادة،ذفاا)ذالاتارةذماانذ
 قااافذاأل اااط ذ الصاااك  ذاشااامنذذ)7/19اذ181قااارارذرقااا ذ ،ذ2009ابريااا ذذ30

إنذالنصاا صذالشاارعع ذالاا اردةذفاا)ذذ،ذإلذحاالتذفعاا :ذت اللباا قذالمعن عاا ذ المناالف 
منالف ذمطلب ذقندرئذفقطلذالمؤبدذ المؤقا ،ذ المااريذ المشال ،ذ األععالنذ الال قفذ

 ."ألن ذمنذقبق ذالتبر ذ ا ذم   ذ مرغ ذفع ذأل النب د،ذ العبلرذ المنب ه
،ذ، الم دداببر الشدددرعيةاقثاا ذالملل ااا ذ المراحعاا ذللمؤ  اال ذالمللعاا ذا  ااالمع  .29

ذ، يذ قااافذالمنبااا ه،ذ حااالتذفعااا :ذتقحااا2/4/7،ذالبنااادذ60المععااالرذالشااارع)ذرقااا :ذ
ذ، الم اقاااااااا ذا لوتر نعاااااااا ذ، أد ا ذا نتاااااااالئذ، ا   ذ، األحطاااااااايةذ،كللمركااااااااال 

  التطبعبل ذالرقمع ت.
 .364-363،ذص4،ذئرد المحتار على الدر المختارابنذعلبدقن،ذ .30
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 .364،ذص4المرح ذال لبق،ذئ .31
،ذتلبقاق:ذشدرح القواعدد الققييدة (،ذ1938اا/1357اليرقلذات ف)ذألمدذملمدذ .32

 .219(،ذص2 ،ذا 1989اا/1409ل،ذدمشق،ذدارذالبل ،ذمصطاىذاليرق
 .218،ذص6،ذئ تح القدبرابنذالطمل ،ذذ .33
مواهد  الجلبدأل  دا شدرح ااا(،ذ954ملمدذبنذملمدذاللطال ذالرعقنا)ذاتا ف)ذذ .34

 .ذ22،ذص6(،ذئ3 ،ذا 1992اا/1412،ذبقر  ،ذدارذالاكر،ذمختصر خلبأل
 .323-322،ذص2،ذئالميذ   ا  قه اإلمام الشا  االشقرايي،ذ .35
 .250،ذص2،ذئال ا ا  ا  قه اإلمام أحمدابنذقدام ،ذذ .36
المرحاااا ذال اااالبق،ذ شاااامسذالاااادقنذأباااا ذالااااارئذعباااادذالاااارلمنذباااانذقداماااا ذاتاااا ف)ذ .37

تلبقاااق:ذالتركااا)،ذعبدالمل ااان،ذالشدددرح ال ببدددر علدددى مدددتن المقاددد ،  ااااا(،682
،ذ(1 ،ذا 1995ااا/1415 اللل ،ذعبدالاتلح،ذالبلارة،ذاحرذللطالعا ذ النشار،ذ

 .378،ذص16ئ
،ذ364،ذص4،ذئرد المحتدددددار علدددددى الددددددر المختدددددارانيااااار:ذابااااانذعلبااااادقن،ذ .38

،ذ الناااارا ي،ذ77،ذص4،ذئحاشدددية الدسدددوقا علدددى الشدددرح ال ببدددر الد اا ق)،ذ
اباانذ،ذ ذ160،ذص2،ذئالقوا دده الدددوااا علددى رسددالة ابددن أبددا ز ددد القبروااددا

 .234،ذص31،ذئمجموع القتاو  تعمع ،ذ
 .219-218،ذص6،ذئ تح القدبرابنذالطمل ،ذ .39
،ذ1األردن،ذ ذ–،ذدارذعمالر،ذعّمالنذأحكام انوقدافانير:ذاليرقل،ذمصاطاى،ذذ .40

 .50-49 ،ذص1997اا/1418
،ذ أبااااا ذياااااارة،ذ132،ذص16ئمرحااااا ذ ااااالبق،ذ،ذالم دددددام ت الماليدددددةالاااادبعلن،ذ .41

 .67صمرح ذ لبق،ذ،ذمحاضرات  ا الوقف
،ذ364،ذص4،ذئرد المحتددار علددى الدددر المختددارانياار:ذانياار:ذاباانذعلباادقن،ذ .42

،ذ الناااارا ي،ذ77،ذص4،ذئحاشدددية الدسدددوقا علدددى الشدددرح ال ببدددر الد اا ق)،ذ
اباانذ،ذ ذ160،ذص2،ذئالقوا دده الدددوااا علددى رسددالة ابددن أبددا ز ددد القبروااددا

 .234،ذص31،ذئمجموع القتاو  تعمع ،ذ
المشااعبح،ذ،ذ ذ68صمرحاا ذ االبق،ذ،ذمحاضددرات  ددا الوقددفأباا ذيااارة،ذانياار:ذذ .43

الوقدف ،ذ اايا ،ذملحادة،ذ488،ذص1 لبق،ذئذ،ذمرح الجام  نحكام الوقف..
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،ذالاالذمبااد ذإلااىذالمااؤتمرذالثاالن)ذلل قاافذاالصااعغذالمؤقددت بحددث  قيددا مقددارن 
التنم عااا ذ الااارؤىذالم اااتببلع (،ذتنياااع ذحلمعااا ذا ذالبااارى،ذمكااا ذالمكرمااا ،ذشااا اهذ

 .14اا،ذص1427
االمصااااري،ذرفقااااق،ذذ .44 ددددا واقتصددددادا ،ذ1،ذدارذالمكتباااا)،ذدمشااااق،ذ انوقدددداف  قيا

 .32 ،ذص1999اا/1420
إعمال المصلحة  ا الوقف سببأل االستثمار الااجح ل وقاف عبدذهللاذبنذبعا ،ذ .45

(،ذ1 ،ذا 2005اا/1426،ذبقر  ،ذمؤ   ذالريلن،ذومضاعقة أجور الواققبن
 .26ص

 .65،ذصالمااقلة واالستبدال بانوقافابنذقلي)ذالحب ،ذ .46
دارذ، لنعّماأحكدام انوقداف،   (،1999اا/1420ات ف)ذ اليرقلمصطاىذألمدذ .47

 .20-19(،ذص1 ،ذا 1997اا/1418عملر،ذ
،ذالااالذمباااد ذإلاااىذمنتااادىذوقدددف الثدددرول الحبواايدددةملمااادذنعاااع ذعل اااقن،ذانيااار:ذ .48

-15 ،ذالم افاقذ1440شعالنذذ11-9قيلعلذال قفذالابطع ذالتل  ،ذف)ذالاترةذ
األردن،ذمنشااااا را ذاألملنااااا ذالعلمااااا ذلأل قااااالك،ذذ– ،ذعّمااااالنذ2019ابريااااا ذذ17

 .47-46 ذ42 ،ذصذ2019اا/1440،ذ1الو ي ،ذ 
،ذ29،ذص3،ذئمغاددا المحتدداج إلددى م ر ددة م ددااا ألقدداظ المايدداجالشااربقن)،ذ .49

اإلقادداع  ددا  قدده اإلمددام  (،ذ1560اااا/968 م  ااىذباانذألماادذاللحاال يذاتاا ف)ذ
،ذتلبقااق:ذعباادذاللطقاافذملماادذال اااك)،ذبقاار  ،ذدارذالمعرفاا ،ذأحمددد بددن حابددأل
 .146،ذص2د. ،ذاد. (،ذئ

الشددرح الممتدد   (،ذ2001اااا/1422للحذالعثعمااقنذاتاا ف)ذانياار:ذملماادذباانذصاا .50
،ذ9(،ذئ1اااااا،ذا 1422،ذال ااااع دع ،ذدارذاباااانذالحاااا يي،ذعلددددى زاد المسددددتقا 

 .108-93ص
مغادددا ،ذ الشاااربقن)،ذ229،ذص5،ذئشدددرح مختصدددر خلبدددألانيااار:ذالخرشااا)،ذ .51

،ذ المااردا ي،ذ33-31،ذص3،ذئالمحتدداج إلددى م ر ددة م ددااا ألقدداظ المايدداج
 .339 ذ328 ذ325،ذص12،ذئاجح من الخ فاإلاصاف  ا م ر ة الر 
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،ذبقاار  ،ذدارذالمبسددو  (،ذ1062اااا/483ملماادذباانذألماادذال رخ اا)ذاتاا ف)ذ .52
،ذإلذقاااله:ذتأمااالذفااا)ذاااال ذ33،ذص14 ،ذاد. (،ذئ1993ااااا/1414المعرفااا ،ذ

 البر ذفللشر ذاعتالرذالمملثل ذف)ذالعقنذالمبب ي ذ صا ذالمللع ت.
 .161،ذص5،ذئاررد المحتار على الدر المختابنذعلبدقن،ذ .53
 المرح ذال لبق. .54
بدددائ  الصدداائ   ددا  (،ذ1191اااا/587أباا ذاكاارذباانذم ااع دذالول االن)ذاتاا ف)ذ .55

،ذ7(،ذئ2 ،ذا 1986ااا/1406،ذبقار  ،ذدارذالوتا ذالعلمعا ،ذترتب  الشدرائ 
 .395ص

 .161،ذص5،ذئرد المحتار على الدر المختارابنذعلبدقن،ذ .56
حكددام  ددا شددرح مجلددة درر ال (،ذ1932اااا/1353علاا)ذلقاادرذأفنااديذاتاا ف)ذ .57

 ،ذ1991ااااا/1411،ذتعريااا :ذفطمااا)ذالل اااقن)،ذبقااار  ،ذدارذالحقااا ،ذانحكدددام
 .85،ذص3(،ذئ1ا 

 .364،ذص4،ذئرد المحتار على الدر المختارابنذعلبدقن،ذ .58
 .219،ذص5،ذئالبحر الرائق شرح كاز الدقائقابنذنحع ،ذ .59
،ذةصكوك المضار ة دراسدة  قييدة تيصدبلية تطبيقيدفعص ذبنذصللحذالشمري،ذ .60

 .24(،ذص1 ،ذا 2014اا/1435الريل ،ذدارذالمعملن،ذ
اال،ذ قاالهذاباانذلحاارذفاا)ذالتغلقااق:ذتقاالهذاباانذ ااا ذفاا)ذحلمعاا ذ .61 ر ا ذالبخاالريذمعلبا

أخبرناالذقاا نسذباانذقيياادذاألقلاا)ذعاانذالياااريذبطاالات،ذألماادذباانذلحاارذالع اابالن)ذ
،ذتلبقاق:ذ اعقدذتغلبق الت لبق على صدحيح البخداري  (،ذ1449ه/اا852ات ف)

،ذ427،ذص3(،ذئ1ااااااااا،ذا 1405البيقااااااا)،ذبقااااااار  ،ذالمكتااااااا ذا  اااااااالم)،ذ
مختصدددر  (،ذ2000ااااا/1422 صااالل ذملمااادذنلصااارذالااادقنذاأللاااالن)ذاتااا ف)ذ

،ذ2(،ذئ1 ،ذا 2002اااا/1422،ذالرياال ،ذمكتاا ذالمعاالرك،ذصدحيح البخدداري 
 .259ص

،  دددتح البددداري شدددرح صدددحيح  (1449ه/اااا852ألمااادذبااانذلحااارذالع ااابالن)ذا .62
ااااا،ذ1379 ذالااادقنذالخطقااا ،ذبقااار  ،ذدارذالمعرفااا ،ذتلبقاااق:ذملاااالبخددداري، 
 ،ذبتصركذع قر.406-405،ذص5اد. (،ذئ
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اإلسدد اف  ددا أحكددام  (،ذ1516اااا/922إباارااع ذباانذم  ااىذالطرابل اا)ذاتاا ف)ذ .63
 .22(،ذص2 ،ذا 1902اا/1320،ذمصر،ذالمطاع ذالطندع ،ذانوقاف

 .234،ذص31،ذئمجموع القتاو  ابنذتعمع ،ذ .64
،ذالم دداببر الشدددرعيةللمؤ  اال ذالمللعاا ذا  ااالمع ،ذذاقثاا ذالملل ااا ذ المراحعاا  .65

اعنااااااااا انذ،ذ13 ،ذاد. (،ذالمععااااااااالرذرقااااااااا :ذ2015ال اااااااااع دع ،ذدارذالمعمااااااااالن،ذ
:ذتاألصاا ذفاا)ذرأسذماالهذالمياالرب ذأنذ7/1المياالرب ،ذإلذحاالتذفاا)ذالبناادذرقاا :ذ

ا،ذ يحاا يذأنذتواا نذالعاار  ذرأسذماالهذللمياالرب ،ذ تعتماادذفاا)ذااال ذ عكاا نذنباادا
عنااادذالتعلقااادذالعتالراااالذرأسذمااالهذالميااالرب ،ذ يااات ذتبااا ع ذذاللللااا ذقعمااا ذالعااار 

،ذ حاااالتذفاااا)ذ371العاااار  ذل اااا ذرأيذل يذالخباااارةذأ ذالتااااالقذالطاااارفقنت،ذص
المللااقذا (ذم ااتندذاأللكاال ذالشاارعع :ذتم ااتندذحاا ايذأنذتواا نذقعماا ذالعاار  ذ
رأسذملهذللميلرب :ذا ذأنذمبص دذالميلرب ذالتصاركذمانذأحا ذالاربح،ذ االاذ

 للمييادذلا هذذ،385م ذالعار  ذكلصا ل ذفا)ذاألثمالنت،ذصملذعلص ذف)ذقع
،ذ14،ذئالم ددام ت الماليددة أصددالة وم اصددرلالم اامل ذ أدلتطاالذانياار:ذالاادبعلن،ذ

 .368-367ص
،ذ ابااانذقدامااا ،ذ657،ذص5،ذئرد المحتدددار علدددى الددددر المختدددارابااانذعلبااادقن،ذ .66

 .181،ذص4،ذئالمغاا
 .219،ذص5،ذئالبحر الرائق شرح كاز الدقائقابنذنحع ،ذ .67
اليداية  ا شرح بداية  (،ذ1197ااا/593عل)ذبنذأب)ذاكرذالمرغقنلن)ذات ف)ذ .68

،ذتلبقاااق:ذطاااالهذق  اااف،ذبقااار  ،ذدارذالعااالتذالتااارالذالعربااا)،ذد. ،ذالمبتددددي
 .200،ذص3اد. (،ذئ

،ذاربااد،ذاألردن،ذالددوجبز  ددا اقتصدداديات الزكددال والوقددفال اابطلن)،ذعباادذالحااالرذ .69
،ذوالم دددداببر الشددددرعية،ذ161(،ذص1ا ذ ،2013اااااا/1433مطاعاااا ذلااااال ة،ذ
 .2/4/13،ذالبندذ60المععلرذرق :ذ

،ذمحلاا ذالحلمعاا ذالباددك الددوققا للتمو ددأل بددالقرض الحسددنرللعمعاا ،ذناا رذالاادقنذ .70
ا  ااالمع ذللدرا اال ذا قتصاالدع ذ ا دارياا ،ذالحلمعاا ذا  ااالمع ،ذغااية،ذالمحلاادذ

 .116 ،ذص2018،ذ1(،ذالعدد:ذ26ا
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ال ااااع دع ،ذالخقاااارذالااااالق)ذلأل قاااالكذ ال صاااالعل،ذذ،الباددددك الددددوققاالعلقااااى،ذفطاااادذ .71
 .140(،ذص2 ،ذا 2016اا/1438

،ذال اااااع دع ،ذدارذابااااانذالحااااا يي،ذالادددددوازل الوققيدددددةالمعمااااالن،ذنلصااااارذانيااااار:ذ .72
إزالدة الدوهم عدن وقدف الاقدد ،ذ أ الم ذالعالن)،ذ62 ذ54(،ذص1اا،ذا 1430
 .85(،ذص1 ،ذا 2011اا/1432،ذال ع دع ،ذدارذالمعملن،ذوالسيم

أناااا ا ذصااااك  ذا  ااااتثملرذالتاااا)ذعرفتطاااالذاقثاااا ذالملل ااااا ذ المراحعاااا ذذااااا)ذألااااد .73
ااالذ للمؤ  ااال ذالمللعااا ذا  اااالمع ذامنطااال:ذت ثااالثقذمت ااال ع ذالبعمااا ذتمثااا ذلصصا
شلثع ذف)ذملوع ذأععلنذأ ذمنلف ذأ ذخدمل ذأ ذف)ذم حا دا ذمشار  ذمعاقنذأ ذ
نشل ذا تثملريذخلص،ذ لل ذاعدذتلصق ذقعم ذالصاك  ذ قاا ذاال ذا وتتال ذ

،ذالمععاالرذرقاا :ذالم دداببر الشددرعية باادتذا ااتخدامطلذفعماالذأصاادر ذماانذأحلاا ت،ذ
 .467،ذص17

محل ذحلمع ذالمل ذعبدذوقف الصكوك وصكوك الوقف،  عبدذالحالرذال بطلن)، .74
وتاااا برذأ،ذ3(،ذالعاااادد:ذ28 ااااع دع ،ذالمحلاااادذاالعييااااي:ذا قتصاااالدذا  ااااالم)،ذال

 .100 ،ذص2015
 المرح ذال لبق. .75
ادبق الوققيددددة الم اصددددرل ت بيقيددددا أشددددكاليا حكميددددا الصددددااليلقلاااا)،ذملماااادذ .76

،ذالااالذمباااد ذإلاااىذماااؤتمرذاأل قااالكذالثااالن)،ذحلمعااا ذأ ذالبااارى،ذمكااا ذمشدددك تيا
 .4اا،ذص1427ليذالبعدةذذ20ذ–ذ18المكرم ،ذللمدةذ

،ذ رقا ذعلمعا ذتيسيس الشركات الوققية دراسدة  قييدة تيصدبليةخللدذالراحل)،ذ .77
 ذالملل ا ذ المراحع ذللمؤ  ال ذالمللعا ذمبدم ذللمؤتمرذالخلمسذ العشرينذلطقث

ااااالذتبقاااااع ذالتحربااااا ذ ا  اااااالمع ،ذتالصااااانلع ذالمللعااااا ذا  اااااالمع ذاعااااادذأربعاااااقنذعلما
-4ااذالم افاقذ1430حملدىذاأل لىذذ28-27 ا تشراكذالم تبب ت،ذف)ذالاترةذ

 ،ذالمدقناااا ذالمناااا رة،ذحلمعاااا ذطقاااا ،ذالحل اااا ذالثللثاااا :ذالشااااركل ذ2016مااالق ذذ5
لذ ق  .26لن نالذ د رالذالعمل)ذف)ذتنمع ذاأل قلكذ تعيع ذناعطل،ذصال قاع ذفبطا

 .28المرح ذال لبق،ذص .78
تمو أل انوقداف ،ذ للمييدذل هذألكل ذال ذالشرك ذانيار:ذ30المرح ذنا  ،ذص .79

،ذمنتاادىذقياالعلذال قاافذالابطعاا ذعددن طر ددق اال تتددا  ال ددام "الشددركة الوققيددة"
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ابرياا ذذ29-27الم افااقذذاااا1438شااعالنذذ3-1الثاالمن،ذالمنعباادذفاا)ذالاتاارةذماانذ
،ذ1 ،ذالمملواا ذالمتلاادة،ذمنشاا را ذاألملناا ذالعلماا ذلأل قاالك،ذالو ياا ،ذ 2017
 .575-574،ذ 555-333 ،ذص2017اا/1438

انصددددااف الاباتيددددة انياااارذلاااا هذالباااال رذالمطاااا رة:ذنصاااارذأباااا ذالاتاااا حذفريااااد،ذ .80
للا ذ،ذمحلا ذالمععالر،ذكلعا ذا مال ذمالميادسة وراثياا المقيدوم والائدام القدااواا

،ذ ألمادذ375-325،ذص2012،ذقنالقرذ1للشريع ذ البلن ن،ذا ملرا ،ذالعدد:ذ
آثار ائام حماية المل ية القكر ة لل ائاات الم دلة وراثياا على الموارد با خن)،ذ

،ذ41محلاااا ذاللبعباااا ،ذحلمعاااا ذألماااادذأدرار،ذالحياثاااار،ذالعاااادد:ذ،ذالجبايددددة للدددددول
 .170ذ–ذ152 ،ذص2017

محلااا ذدور الوقدددف  دددا التاميدددة المسدددتدامة،  عبااادذالحاااالرذال ااابطلن)،انيااار:ذ .81
-31ص،ذ 2010ااا/ذأوتاا برذ1431،ذل ذالبعاادةذ44العاددذالشاريع ذ الباالن ن،ذ

،ذالباااالارة،ذدارذالنطياااا ذاقتصدددداديات الوقددددفعطعاااا ذصاااابر،ذ،ذ ذ58 50 ذ32
.ذ للمييدذلا هذعالقا ذال قافذال قتصالدذ30 ذ6 ،ذاد. (،ذص1998العربع ،ذ

،ذمحلاا ذالالاا لذأثددر الوقددف  ددا إاجدداز التاميددة الشدداملةدنعاال،ذذانياار:ذشاا ق)
اااا/ذ1415رمياالنذذ-شاعالنذ–،ذرحاا ذ6،ذال اان ذ24الابطعا ذالمعلصاارة،ذالعاددذ

 .124-123 ،ذص1995ملرسذذ-فبراقرذ-قنلقر
،ذدمشاااق،ذدارذالوقدددف اإلسددد ما تطدددورو إدارتددده تامبتدددهانيااار:ذمنااالرذقلاااف،ذ .82

،ذ ملماااادذعباااادذالللااااع ذ68 ذ34-33(،ذص2 ،ذا 2006اااااا/ذ1427الاكاااار،ذ
،ذنااد ةذعاار ذالتحاالر ذال قاعاا ذأسددس إدارل الوقددف (،ذ2020اااا/1441عماارذا

ذ18-15ااااذالم افاقذ1423ش اهذذ14-11ف)ذالد هذا  المع ،ذف)ذالاترةذمنذ
 ،ذتنياااع :ذمركااايذصاااللحذكلمااا ذلالقتصااالدذا  اااالم)،ذحلمعااا ذ2002دع ااامبرذ

لمعطادذا  االم)ذللالا لذاأليار،ذمصر،ذ األملن ذالعلما ذلأل قالك،ذالو يا ،ذ ا
 .7 التدري ،ذالبن ذا  الم)ذللتنمع ،ذحدة،ذال ع دع ،ذص

،ذ232-229،ذصالوقددددف اإلسدددد ما تطددددورو إدارتدددده تامبتددددهانياااار:ذقلااااف،ذ .83
أسددس إدارل ،ذ عماار،ذ61،ذصدور الوقددف  ددا التاميددة المسددتدامة ال ابطلن)،ذ

 .7،ذصالوقف
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 .175-174،ذصالوجبز  ا اقتصاديات الزكال والوقفال بطلن)،ذ .84
 .66 ذ47،ذصوقف الثرول الحبواايةعل قن،ذ .85
 .173المرح ذال لبق،ذص، الوجبز  ا اقتصاديات الزكال والوقف ال بطلن) .86
استثمار انوقاف وآثدارو االقتصدادية  (،ذ2001ااا/1423كمله،ذا منص ري، .87

ار الل ذملح اتقرذغقارذواالجتماعية م  اإلشارل لوض ية انوقاف  ا الجزائدر، 
منشاا رة(،ذكلعاا ذالعلاا  ذا قتصاالدع ذ علاا  ذالت ااققر،ذحلمعاا ذالحياثاار،ذحمط رياا ذ

صداادبق الوقدف االسدتثماري دراسدة  ،ذ العلن)،ذأ الم ،114-81الحياثر،ذص
(،ذ1 ،ذا 2010ااا/1431دارذالاشالثرذا  االمع ،ذ، بقار   قيية اقتصادية، 

 .196-183،ذ 165-143ص
مرحااا ذ ااالبق،ذ،ذلدددوجبز  دددا اقتصددداديات الزكدددال والوقدددفاانيااار:ذال ااابطلن)،ذ .88

 .173ص
،ذمصاار،ذالاادارذ، ائددم الوقددف اإلسدد ما وتدديثبرو  ددا التاميددةملماا دذااالر نذ .89

 .334-262،ذص1(،ذئ1 ،ذا 2019األولدعمع ذللعل  ،ذ
اسددتثمار انوقدداف وآثددارو االقتصددادية واالجتماعيددة مدد  اإلشددارل منصاا ري،ذ .90

صددداادبق الوقدددف ،ذ العااالن)،ذ114-81ص،ذلوضددد ية انوقددداف  دددا الجزائدددر
 .165-143ص،ذاالستثماري دراسة  قيية اقتصادية

الشدددركات الوققيدددة تسددديم  دددا توسدددي  مجددداالت انوقددداف الراحلااا)،ذخللااادذ .91
، ،ذيااامنذتبريااارذنشااارت ذصااالعا ذالمنااالطقذال اااع دع ذا لوتر نعاااا االسدددتثمار ة

 ،ذ2020مااالق ذذ27ا طاااال :ذتااالريسذ ،ذ2019 ااابتمبرذذ12الخماااعسذالم افاااقذ
ذ/https://almnatiq.net/772672الم ق :ذ

https://almnatiq.net/772672/

