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  املقدمة

  .وأفضل الصالة والسالم على النيب اخلامت وعلى آله وصحبه أمجعني ،احلمد هللا رب العاملني

   ..أما بعد
ذلك أن  ،فال خيفى على أحد قيمة الوقف وثقله التنموي واالستثماري يف اتمعات اإلسالمية

أو من خالل القواعد العلمية  ،خالل تشجيع أصحاب األموالاإلسالم قد أوىل أمهية كبرية للوقف من 
أما من خالل أفراد أو  ،الوقفا لتوجيه آليات إدارة ا وحديثًوضعها العلماء املسلمون قدمياليت الشرعية 

هو حيتل يف فولذا  ،وتوجيهه حنو مستحقيه أو اجلهات اليت وقف هلا إدارتهمؤسسات وقفة قائمة على 
بتقديري  –احية وإن كانت هذه الن ،ةواقع احلال ناحية مهمة من نواحي االقتصاد يف الدول اإلسالمي

الناس  مل تنل تلك العناية اليت تليق به كجزء من عجلة االقتصاد اإلسالمي الذي كثر توجه –املتواضع 
حنن حناول يف هذا البحث أن نبني أمهية استثمار أموال الوقف من خالل قناة واحدة من و ا،حديثًله 

على أمل أن  )التأمني التعاوين(يته بـ قنوات االقتصاد اإلسالمي املعاصر إال وهو ما اصطلح على تسم
لدراسة نواحي الوقف وعالقتها ذا النوع يكون ذلك مفتاح خري لآلخرين للولوج إىل اجتاهات أخرى 

  .من النشاط االقتصادي املهم
  :وقد قسمنا حبثنا هذا إىل ثالثة مباحث

  التعريف باملصطلحات  :املبحث األول
  االقتصادية لألوقافااالت  :املبحث الثاين

  أموال الوقف والتأمني التعاوين :املبحث الثالث
  ).وتتضمن التوصيات(اخلامتة 

    .اوآخر اأولًواحلمد هللا الذي . .نسأل اهللا تعاىل اإلعانة والسداد
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  املبحث األول

  وعالقتها مبوضوع البحث التعريف باملصطلحات
  

   :االستثمار

وهو كناية عن العطاء  )الثمر(وأصله جاء من  ،دخلت اللغة العربيةمن املصطلحات احلديثة اليت 
ما كان يف (( :قال جماهد ا،يأكل مسي مثر اوكل زرع أعطى شيئً ،ومنه أمثر ويثمر ،امللحق بالشجر

 ﴾ وكَانَ لَه ثَمر﴿  :ويف قوله تعاىل ،))وما كان من ثَمر فهو من الثمار ،القرآن من ثُمرِ فهو مال
  .)١(اموفيها قراءتان اليت أشري إليه]  ٣٤ :الكهف[

استخدام األموال يف اإلنتاج إما مباشرة  االستثمار :أما يف االصطالح فقد عرف صاحب القاموس
رفه بعض وع ،)٢(بشراء اآلالت واملواد األولية وإما بطريق غري مباشر كشراء األسهم والسندات

  .)٣(اجلهد الذي يقصد منه اإلضافة إىل األصول الرأمسالية املوجودة من قبل :االقتصاديني بأنه
ا دون جمال إال أن ال يستثين جمالً ،وقد جاء اإلسالم لكي يشجع العمل يف جماالت احلياة كافة

صلى اهللا عليه - وذا جاءت األحاديث عن رسول اهللا  ،والعمل بأصله هو أساس االستثمار ا،يكون إمثً
 ،)٤())ميتة فهي له اأرض امن أحي(( :قال -صلى اهللا عليه وسلم-فعن سعيد بن زيد عن النيب  ،- وسلم

فاألرض امليتة هنا هي اليت مل تعمر شبهت عمارا  ،واإلحياء هنا يعين االستثمار باملصطلح احلديث
ال جمال للتكاسل فيه أو  ،والعمل هو الذي يؤدي إىل تطور اتمع ورقيه ،)٥(باحلياة وتعطيلها باملوت

والتكاسل ليس من صفات  ،بل أن اإلسالم حث على أخذ املبادرة يف ااالت االقتصادية ،التهاون
فإن  ؛إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة(( :وإليه أشار النيب صلى اهللا عليه وسلم عندما قال ،املسلم

  .)٦( ))استطاع أن ال يقوم حىت يغرسها فليفعل
من عناصر  امهم ااتينا إىل العالقة اليت تربط االستثمار بالوقف لوجدنا أن األوقاف تعد عنصروإذا 

ميكن استعراضها  ،فالوقف ساعد على االستثمار يف جماالت عديدة ،التمويل يف االقتصاد اإلسالمي
   :باآليت

                                 

  .لسان العرب، مادة مثر) ١(
  .١/١٠٠: املعجم الوسيط) ٢(
  .١١٣ص : حممد حيىي عويس، التحليل االقتصادي الكلي) ٣(
  .وصححه األلباين) ٣٠٧٣(وحسنه، وأبو داود ) ١٣٧٨(الترمذي ) ٤(
  .٤/٥٢٤: املباركفوري، حتفة األحوذي) ٥(
  .، وصححه األلباين١٦٨ص : البخاري، األدب املفرد) ٦(
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أسهم الوقف يف بناء املساجد والوقف عليها وعلى ما يتعلق ا من أجور  :يف اال الشرعي. ١
من فرش ومياه  كما تكفل بتوفري املستلزمات اخلاصة ا ،املوظفني ووعاظ ومؤذنني وقيمني ومنظفني

  .وغريهاوإنارة 
يه من يف رعاية طلبة العلم وتوفري ورعاية ما حياج إل اأسهم الوقف أيض :يف اال التعليمي. ٢

ورعى املدارس واجلامعات يف العصور  ،مستلزمات تعليمية كاملكتبات ودور املبيت للطالب والعلماء
وكان هذا من أهم األسباب اليت أدت إىل تطور العلوم يف  ،املتأخرة بعد ظهورها على نطاق واسع

  .احلضارة اإلسالمية
ض األموال واملباين لصاحل املرضى ومل يهمل أهل اخلري من هذه األمة وقف بع :اال الصحي. ٣

ومن  ،فظهر عندنا وقف للمشايف واألطباء والصيادلة وملن يعمل معهم ،واملعاقني الذين كانوا حباجة هلا
املفارقات باألمر أين عثرت يف اجلامع الكبري بصنعاء على وقفيات خاصة باحليوانات املريضة أو 

  ).اليت استغىن أهلها عنها(احليوانات السائبة 
أسهم الوقف يف البناء والتعمري واستصالح األراضي الزراعية واستثمارها  :اجلانب االقتصادي. ٤

كما أوجدت األوقاف اليت أقرضت الفقراء واحملتاجني بدون فوائد ما حيتاجون إليه من مال  ،وإحيائها
ا تؤجر لصاحل وإذا أخذنا بعني االعتبار األوقاف العقارية اليت عادة م ،إلصالح شؤون حيام

سهام اإل جلي تضح لنا بشكلٍواليت ال بد أن تسهم يف دوران حركة االقتصاد يف البلد ال ،مستحقيها
  .عجلة االقتصاداملايل الكبري الذي تدره األوقاف يف 

حيددها (طائفة من الناس الذين خصت منهم فئات معينة  ارعت األوقاف أيض :اجلانب االجتماعي. ٥
الذي خيصص ريعه  )وقف الذرية(ولعل أشهر ما تتناقله وصيات املوقفني  ،مبورد مايل حمدد )الواقف

 ،ألسر الشهداء أو ألسر املعاقني أو لألسر من ذوات الدخل احملدود اكما أن هناك أوقافً ،لذريه املتوىف
من روافد االقتصاد اإلسالمي اوالبد أن تشكل هذه رافد.  

ن الواقفني قد تفننوا يف استحداث طرق إ :ولو قلنا ،ع كثرية يف الوقفهناك أنوا :أوقاف أخرى. ٦
ما (على زيت السرج للمساجد  افهناك من أوقف أموالً ،متجددة للوقف لكنا صادقني إن شاء اهللا

وهناك وقف البن السبيل  ،وهناك وقف للحيوانات )يوازي يف عصرنا احلاضر الطاقة الكهربائية
  .ال يسع اال لذكره يف هذه العجالة وللمجانيني وغريها مما

ولو أن هذه  ،االستثمار املايل والعقاري يف األوقاف يف الدول اإلسالميةمما مير يتبني حجم 
من جواب  امهم النا جانب ولسدت ،هلا تأثري كبري يف جماهلااألوقاف استغلت االستغالل األمثل ألصبح 

  .خاصة يف اال الصحي والتعليمي ،العجز اليت تعاين منها بعض الدول
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    :األموال

 ،املال يف األصل ما ميلك من الذهب والفضة :قال ابن األثري ،املال هو ما ملكه اإلنسان من األشياء
وأكثر ما يطلق املال عند العرب على اإلبل ألا كانت  ،مث أُطلق على كل ما يقتىن وميلك من األعيان

  .أكثر أمواهلم
لوقت  ادخارهما مييل إليه الطبع وميكن (( :فاملال عند احلنفية :االصطالحأما من حيث 

أي مستعد لالنتفاع به وهو أما أعيان أو  ،به ااملال ما كان منتفع(( :وعرفه الشافعية ،)٧())احلاجة
 ،)٩())ما يقع عليه امللك ويستبد به املالك إذا أخذه من وجهه(( :أما املالكية فاملال عندهم ،)٨())منافع
١٠())مبا فيه منفعة مباحة لعري حاجة أو ضرورة(( :عرف احلنابلة املال اوأخري(.  

ادي ا أو غري مج عن نطاق اإلنسان ماديعلى كل شيء خار :فيطلق املال ؛أما يف املفهوم املعاصر
وبالتايل فاملال لدى االقتصاديني  ،روة على كل شيء نافعوقد تطلق الث ،شباع حاجة اإلنسانيصلح إل

١١(أو غري مادي امضبوط بالشيء النافع مادي(.  
كما أن املتتبع هلذه النصوص جيد أا من  ،جاءت إشارات كثرية لألموال يف النصوص الشرعية

   :وميكن بيان بعض هذه اجلوانب ،األمهية مبكان ال ميكن ألي باحث إال وأن يسلم بذلك
بل جعلها من سبل بلوغ اآلخرة من خالل  ،هلذه احلياة الدنيا ا األموال قواملقد جعل اهللا تعاىل .١

 اوبقدر تعلق األمر بالنواحي الدنيوية جعل اهللا تعاىل املال سبب ،اختاذها وسيلة لنيل مرضاة اهللا تعاىل
النساء بِما فَضلَ اللَّه الرجالُ قَوامونَ علَى ﴿ :قال اهللا تعاىل ،من أسباب قوامة الرجل على املرأة

﴾هِمالوأَم نا أَنفَقُواْ مبِمضٍ وعلَى بع مهضعويشمل اإلنفاق هنا ما أنفقوا عليهن ] ٣٤ :النساء[ ب
وليست القيمة يف املال عينه بقدر  ،)١٢(فكل ما ينفقه الزوج داخل يف هذه اآلية ،قبل الزواج وبعده

 ،وأن على الناس أن يلتفتوا هلذه النقطة بالتحديد ،إذا أشار القرآن إىل ذلك ،ما القيمة باملتصرف فيه
﴿والَ تؤتواْ السفَهاء أَموالَكُم  :فقال جل شأنه ،خاصة يف توجيه بالنسبة للويل أو الوكيل أو احلاكم

اميق لَكُم لَ اللَّهعي ج٥ :النساء[ ﴾االَّت[.   
مثل احلج الذي جعل له الفقهاء  ،لتنفيذ بعض العبادات املفروضة على املسلم ةاملال هو وسيل .٢

                                 

  .٤/٣: حاشية ابن عابدين) ٧(
  .٣٤٣ص : الزركشي، القواعد) ٨(
  .٢/١٧: الشاطيب، املوافقات) ٩(
  .٥/١٦٧: ابن قدامة، املغين) ١٠(
  .٢٠ص : عبد الوهاب عبد امللك، االقتصاد. د) ١١(
  .٤/٤١: اآللوسي، التفسري) ١٢(
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كم  ،فاألوىل إن مل تتوفر سقط احلج عن املسلم ،االستطاعة املادية واالستطاعة اجلسدية :شرطان
 ،أما فيما خيص اإلنفاق فاهللا تعاىل قد فرض الزكاة على أموال األغنياء ،هو احلال بالنسبة للثانية

أقرع له زبيبتان كما  اومن منع الزكاة مثلت أمواله شجاع ،ذ من أغنياهم وترد إىل فقرائهمفتؤخ
 .ورد يف احلديث

إذا أن التكافل االجتماعي ال يتم إال من خالل تفقد األغنياء ألحوال  ،للمال وظيفة اجتماعية كبرية .٣
يتضح من مضاعفة األجور وحسن  ،يف هذا ترغيبا عظيما اوقد جاء القرآن الكرمي مرغب ،الفقراء
مثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم في سبِيلِ اللَّه كَمثَلِ حبة أَنبتت سبع سنابِلَ ﴿ :قال اهللا جل وعال ،األجر

يملع عاسو اللَّهاء وشن يمل فاعضي اللَّهو ةبئَةُ حم لَةنبي كُلِّ س٢٦١ :البقرة[  ﴾ف [. 
بل أن املسلم ميكنه من خالل الوقف الذي شرعه اإلسالم  ،ال تنتهي وظيفة املال بانتهاء حياة املسلم .٤

إذا مات اإلنسان انقطع (( :فقد ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ،استمرار األجر
ومن هنا  ،)١٣())و ولد صاحل يدعو لهعنه عمله إال من ثالثة إال من صدقة جارية أو علم ينتفع به أ

ألجر العظيم الذي أولته له ملا تسابق اولوال  ،يتضح لنا أمهية وقف األموال يف الشريعة اإلسالمية
بعد  هعلى ما سنأيت على ذكر بعض ،من أجل وقف أمواهلم يف سبيل اهللا اوحديثً ااملسلمون قدمي

 .قليل
   :الوقف

 ،وقفها على فالن وله :ويقال ،حبسها يف سبيل اهللا :وقف الدار وحنوها :يقال ،يف اللغة هو احلبس
احلابس لعينه  :ما على ملك اهللا عز وجل، والواقفإما على ملك الوقف وإ ؛واملوقوف هو العني احملبوسة

  .ما على ملك اهللا تعاىلإو ،هكما على ملإ
حبس العني (( :فعند احلنفية ،غويوأما تعريف الوقف يف اصطالح الفقهاء فهو قريب من تعريفه الل
هو يف (( :وقال املرغيناين ،)١٤())على ملك الواقف والتصدق مبنفعتها أو صرف منفعتها على من أحب

مث قيل املنفعة  ،حبس العني على ملك الواقف والتصدق باملنفعة مبنزلة العارية :الشرع عند أيب حنيفة
، وقيل جيوز إال أنه غري الزم مبنزلة عنده افال جيوز الوقف أصلً ،يصحاملعدومة فالتصديق باملعدوم ال 

حبس العني على حكم ملك اهللا تعاىل فيزول ملك الواقف عنه إىل اهللا  )الصاحبان(وعندمها  ،العارية
  .)١٥())تعاىل على وجه تعود منفعته إىل العباد فيلزم وال يباع وال يوهب وال يورث

الوقف مصدر إعطاء منفعة شيء مدة (( :قال ابن عرفة ،مما ذكرأما املالكية فتعريفهم قريب 

                                 

  .من حديث أيب هريرة) ١٦٣١(مسلم ) ١٣(
  .٦/٢٠٠: ام، فتح القديرابن مه )١٤(
  .٣/٣١٠: شرح اهلداية) ١٥(
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وجوده الزمحبس مال ميكن االنتفاع به (( :وعرفه الشافعية ،)١٦( ))اا بقاءه يف ملك معطيه ولو تقدير
  .)١٧( ))مع بقاء عينه بقطع التصرف يف رقبته على مصرف مباح موجود

 ،بتحبيس األصل وتسبيل املنفعة على بر أو قرابة(( :-كما ذكر البهويت  –وقد عرفه احلنابلة 
   .)١٨( ))مال ميكن االنتفاع به مع بقاء عينه :واملراد باألصل

وإن كنا  ،فإا تصب يف معىن واحد ؛ومع اختالف ألفاظ التعاريف املتقدمة الواردة عن الفقهاء
 ،على أننا ال ميكن رغم ذلك إمهال الفقهاء اآلخرين ،منيل إىل تعريف البهويت لشموليته وحسن صياغته

واحلبس هنا ال يكون إال لشيء مادي ميكن  ،)حبس(الذين يكادون جيمعون على أن الوقف هو 
والعنصر اآلخر يف  ا،كالعافية مثلً ،فاملعنوي ال ميكن حبسه وإن كنا نستطيع االنتفاع به ،االنتفاع به

يؤول  ،واضحة بينه ميكن االنتفاع ا اف إذ ال بد أن تكون له عينالوق )عني(التعريف املتقدمة هو 
فال جيوز أن يوهب أو يورث أو يباع أو يتصرف به بأي شكل من األشكال يؤدي إىل  ؛ملكها هللا تعاىل

  .زواله
كن جند من ول ،مما ال يسع اال لذكره ،األدلة على فضل الوقف وأجر الواقفني توقد تواتر

  .بيان أنواع الوقف لعالقة ذلك بصلب املوضوعاملناسب هنا 
   :أنواع الوقف

  :يقسم جهور الفقهاء الوقف إىل ثالثة أقسام
إىل جهات  فوهو الذي يقصد به الواقف منه صرف ريع الوق :)الوقف العام( الوقف اخلريي. ١

أم جهات عامة  ،سواء كانت أشخاص معيني كالفقراء واملساكني طلبة العلم ،الرب اليت ال تنقطع
وأدخل بعض الفقهاء املعاصرين النقود ضمن هذا النوع  ،)١٩(كاملساجد واملستشفيات واملدارس وغريها

وإليه مال بعض املالكية، وهو  ،)٢٠(فقد رجح شيخ اإلسالم ابن تيمية هذا النوع من الوقف ،من الوقف
ا النتشار النقود بني يدي وال خيفى أمهية هذا النوع من الوقف يف عصرنا احلايل نظر ،اختيار ابن قدامة

  .)٢١(الناس وسهولة حتصيلها وحركتها عرب االنشطة االقتصادية املختلفة
نعين به ختصيص ريع الوقف و ،وهو ما يطلق عليه الوقف الذري ):اخلاص(الوقف األهلي . ٢

                                 

  .٦/١٨: مواهب اجلليل) ١٦(
  .٢/٥١٠: التاج واإلكليل) ١٧(
  .٢/٤٥٢: الروض املربع) ١٨(
  .١٧/١٩٥: املاوردي، احلاوي) ١٩(
  .٣١/٢٣٤: جمموع الفتاوى) ٢٠(
  .١٣/٦٠٣: اإلسالميجملة الفق ) حبث(تنمية واستثمار األوقاف اإلسالمية ناجي شفيق عجم، . د) ٢١(
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  .مث إىل جهة بر ال تنقطع ،واقف ولذريته من بعدهلل
وإن وقف داره (( :قال ابن قدامة ا،وهو ما خصصت منافعه للذرية وجهة بر مع :الوقف املشترك. ٣

 ،على جهتني خمتلفتني مثل أن يقفها على أوالده وعلى املساكني نصفني أو أثالثا أو كيفما كان جاز
ألنه إذا جاز وقف  ؛ى جهة أخرى سواهموسواء جعل مآل املوقوف على أوالده وعلى املساكني أو عل

وقفت داري هذه على أوالدي وعلى املساكني  :اجلزء مفردا جاز وقف اجلزأين وإن أطلق الوقف فقال
ألن إطالق اإلضافة إليهما تقتضي التسوية بني اجلهتني وال تتحقق التسوية إال  ؛فهي بينهما نصفني

  .)٢٢( ))اواملساكني فهي بينهم أثالثً ووقفتها على زيد وعمر :وإن قال ،بالتنصيف

  :التأمني التعاوين

 ،أمنت الرجل أمنا وأمنه وأمانا :فيقال ،ضد اخلوف :واألمن واآلمن )أمن(التأمني مشتق من كلمة 
﴾ رب اجعلْ هذَا بلَدا آمنا﴿ :قال تعاىل ،وبيت آمن ذو أمن ،رجل أمان إذا كان أمينا :والعرب تقول

  .)٢٣(]٣٥ :إبراهيم[
وإمنا هو مصلح اقتصادي  ،مل يرد التأمني كمصطلح متعارف على معناه عن الفقهاء القدامى

أن يتفق عدة أشخاص (( :وهبة الزحيلي. فقد عرفه د ،االصطالحية فيه اتوقد تفاوتت التعريف ،حديث
 ،)٢٤())خطر معنيا لتعويض األضرار اليت تصيب أحدهم إذا حتقق ا معينعلى أن يدفع كل منهم اشتراكً

تعاون جمموعة ممن يتعرضون لنوع من املخاطر على تعويض (( :وعرفه الشيخ مصطفى الزرقا بأنه
ليؤدي منها التعويض ألي مكتتب منهم  ،اخلسارة ليت تصيب أحدهم عن طريق اكتتام مببالغ نقدية

٢٥())نعندما يقع اخلطر املؤم(.  
 اتعاقدي بني جمموعة من الناس قبلوا مبقتضاه أن يتحملوا مجيعنظام تعاوين (( :بأنهوعرفه اجلمال 

وأن يسهموا مباهلم يف رفع الضرر عنه أو تعويضه عما  ،عبئ أي ضرر يتعرض له أي واحد منهم
  .)٢٦())أصابه

ومن ناحية  ،بأن الذي يتواله هيئة مستقلة عن املؤمن :يتميز التأمني التعاوين عن التأمني التجاري
خبالف  ،يف التأمني ذي القسط الثابت إىل حتقيق ربح )يف الشركة املسامهة(ن اقتصادية يهدف املؤم

  .)٢٧(احلال يف التأمني التعاوين

                                 

  .٦/٢٦٦: املعين) ٢٢(
  .لسان العرب، مادة أمن) ٢٣(
  .٤/٤٤٢: الفقه اإلسالمي وأدلته) ٢٤(
  .٤٢ص : نظام التأمني) ٢٥(
  .٣٣٩ص : موسوعة االقتصاد اإلسالمي: غريب اجلمال) ٢٦(
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وأورده فقهاء القانون املدين حتت عنوان  )االحتماالت(ويتفق كل من النوعني باشتماله على الغرر 
فهو عملية مجاعية يراد ا التعاون بني  ،وم على أساس التعاونوبأن فكرة التأمني تق )عقود الغرر(

أو أنه يدير هذا  )املؤمن هلم(ومركز املؤمن يقوم على أنه وسيط بني مجاعة املستأمنني  ،املستأمنني
املستأمن واملؤمن واخلطر املؤمن  :وهي وجود الطرفني ،وأن عناصر التأمني متفق عليها ،التعاون وينظمه

وحمل التأمني يف النوعني يف العادة ضمان اخلطر املؤمن  ،وقسط التأمني )و احلادث االحتمايلوه(منه 
وحمل التزام  ،فمحل التزام املستأمن هو دفع القسط ،واألدق أن يقال لكل من التزام الطرفني حمل ،منه

٢٨(هو دفع العوض أو مبلغ التأمني إذا حتقق اخلطر :ناملؤم(.  
   :)٢٩(التأمني التعاوين والتأمني التجاري ما يلي أما أهم الفروق بني

فليس الذي يتواله هيئة  ،واملؤمن )املستأمن(شركة جامعة بني املؤمن هلم  :التأمني التعاوين. ١
نون أنفسهم ،ن هلممستقلة عن املؤموأما التأمني التقليدي فهو شركة مستقلة عن  ،وإمنا يتواله املؤم

  .)العمالء(املستأمنني، أي أن املؤمن وهو الشركة يتميز متاما عن املؤمن هلم 
وأما التقليدي فهو  ،يقصد به حتقيق التعاون احملض بني جمموعة املستأمنني :التأمني التعاوين. ٢

  .التعاوينيهدف إىل حتقيق الربح على خالف احلال يف التأمني 
وكذا بتحمل أعباء ترميم الضرر الواقع الذي  ،يعتمد على األقساط الشهرية :التأمني التعاوين. ٣

وأما التأمني التقليدي فهو قائم على أساس األقساط  ،فهو عقد من عقود التربع ،هو أكثر من املعتاد
  .فهو من عقود املعاوضات ،الثابتة مقابل ضمان اخلطر الواقع

 ،على جواز الـتأمني التعاوين بنوعيه –وإليه ذهبت اامع الفقهية- الفقهاء املعاصرون وقد اتفق 
  .إال إذا تعاملت شركته أو إدارته باحملرمات مثل الربا وحنوه

أن العقد البديل حيترم أصول التعامل (( :على )٩/٢( ٩فقد نص جممع الفقه اإلسالمي رقم 
وكذلك احلال بالنسبة إلعادة  ،القائم على أساس التربع والتعاوناإلسالمي وهو عقد التأمني التعاوين 

  .)٣٠( ))التأمني القائم على أساس التأمني التعاوين
مني على أرض الواقع من أهم املشكالت اليت تواجهه العاملني يف وال شك بأن آليات تطبيق الـتأ

ا هلا ال تكاد تتورع من بعض سبيلًالتأمني التعاوين  اذلك أن معظم الشركات اليت اختذ ،هذا امليدان

                                                                                               

  .٣٦ص : عبد املنعم البدراوي، التأمني يف القانون املصري واملقارن. د) ٢٧(
  .٣ص ): حبث(الزحيلي، مفهوم التأمني التعاوين وهبة . د )٢٨(
  .املرجع السابق) ٢٩(
  .علي القره داغي، التأمني التعاوين. نقلًا عن د) ٣٠(
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وهو األمر الذي نبه إليه  ،خاصة فيما يتعلق بالتعويض ومقداره ،التعامالت اليت تثار حوهلا الشبهات
  .أكثر من فقه معاصر يف هذا الباب
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  املبحث الثاين

  ااالت االقتصادية لألوقاف

وقد تعددت جوانب  ،تارخيها احلافلتنوعت جماالت إسهام الوقف يف حياة األمة اإلسالمية عرب 
يف ضة األمة يف حقبتها  افعلً اوال نبالغ إن قلنا أا اسهمت إسهام ،الوقف ويف معظم نواحي احلياة
فقد أسهمت األوقاف يف بناء املساجد وصيانتها ويئة املوارد البشرية  ،الذهبية وتفوقها على باقِ األمم

 ،لعلم الشرعي فقطا ةومل يقتصر اهتمامها بطلب ، جماالت التعليم كافةيف اكما أسهمت إسهاما فعالً ،هلا
وطالت كذلك اجلوانب االجتماعية  ،من األوقاف اها نصيب أيضلأما اجلوانب الصحية واخلدمية ف

  :ا يف مبحثنا هذاوحىت اإلدارية مما سنأيت على استعرضه إمجالً
  :اجلانب التعليمي. ١

يف تنمية وتطوير التعليم ويف التقدم العلمي  افاعلً االيت أدت دور يعد الوقف من أهم املؤسسات
من  اولقد مشلت األموال املوقوفة على التعليم كثري ،الذي شهده اتمع اإلسالمي عرب تارخيه الطويل
 ،ومن أهم هذه اجلوانب إنشاء املدارس وجتهيزها ،اجلوانب املختلفة اليت ختدم عملية التعليم والتعلم

وتشجيع طالب العلم على االخنراط يف عملية التعليم من  ،وفري العاملني فيها من معلمني وغريهموت
ت لبل مش ،ومل تقتصر األموال املوقوفة على عمارة املدارس فقط ،خالل التسهيالت اليت وفرت هلم

األوقاف مشلت  وبعض ،صيانة املدرسة وجتهيزها باألثاث واللوازم املدرسية ودفع مرتبات العاملني فيها
  .توفري مساكن للطلبة وتقدمي الطعام للطالب والعاملني يف املدرسة

 )م١٢١٧/ هـ٦١٤ت (فقد ذكر ابن جبري  ،وقد انتشرت تلك املدارس يف أحناء العامل اإلسالمي
يف حواضر العامل  اوانتشرت الكتاتيب أيض ،)٣١(عندما زراها أربعمائة مدرسة موقوفةأنه وجد يف دمشق 

يف مدينة  اابكت )٣٠٠(فقد عد منها  )م٩٧٨/هـ٣٦٨ :ت يف حدود(فقد عد ابن حوقل  ،اإلسالمي
  .وذكر أن الكتب الواحد منها يتسع ملئات التالميذ ،واحدة من مدن صقلية

ما تلحق ومن أهم ااالت اليت مشلتها أموال الوقف إضافة إىل ما سبق املكتبات اليت كانت عادة 
، ووجدت املكتبات ب مما ينتفع ا يف اال الطيبويف بعض األحيان باملشايف إن كانت الكت ،باملساجد

بيت الكتب  ،خزانة الكتب :وأطلقت عليها أمساء متعددة مثل ،العامة املستقلة اليت أوقفت هلا األوقاف
وقد انتشرت خزائن الكتب الوقفية يف أرجاء العامل اإلسالمي منذ القرن  ،اخل. .دار احلكمة دار احلديث

                                 

  .١٥ص : رحلة ابن جبري) ٣١(
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وأصبحت هذه املكتبات مبا فيها من  ،الرابع اهلجري لدرجة أننا قلما جند مدينة ختلو من كتب موقوفة
   .)٣٢(كتب وقفية قبلة لطالب العلم تعينهم على التزود بكل جديد

فلم تقتصر القراءة على أهل العلم  ،ة مغرمة بالقراءةوكانت نتيجة ذلك أن نشأت جمتمعات إسالمي
ت (ويتعجب ياقوت احلموي  ،والصغري والكبري ،بل تعداه ذلك إىل اإلماء والعبيد ،وطالبه
 اقل أن ترى من أهلها من ال يقول شعر(( :وهو يتكلم عن مدينة شلب األندلسية فيقول )٦٢٦/١٢٢٩

ولو مررت بالفالح خلف فدانه وسألته عن الشعر قرض من ساعته ما اقترحت عليه  ،األدب وال يعاين
  .)٣٣())!وأي معىن طلبت منه

الشاعر املغريب قال مررت على  )هـ٥٧٠ت (ومن طريف ما يذكر يف هذا الباب أن ابن حبوس 
  .)٣٤( ))من مجلة مايل للشعراء غلتها يف كل سنة مائة دينار اإين أوقفت أرض(( :فقال يل :رجل

 ،اإلسالمية وهكذا كان الوقف من األعمدة األساسية لتمويل اجلوانب التعليمية والثقافية يف البلدان
ولو أننا حاولنا يف عصرنا تشجيع االستثمار الوقفي يف  ،يف سبيل توفري هذه املوارد ومل تكن الدولة تعاين

ااجلوانب التعليمية والفكرية حلقق جناح خاصة مع قلة املوارد ملعظم الدول اإلسالمية ا،كبري.  
   :الشرعية املساجد واجلوانب. ٢

ومع تشجيع اإلسالم للناس على  ،لقد ارتبط نظام األوقاف يف اإلسالم باملساجد بشكل أو بآخر
باملسجد من  اوجدنا أن األوقاف اإلسالمية ارتبطت ارتباطا كبري ،إنشاء املساجد ورعايتها وتعمريها

  .خمتلف النواحي
ومن ذلك يئة املسجد بالفرش  ،املصلني على أداء شعائرهم فيهويلحق باملسجد كل ما يعني 
ووقف اآلبار حول املساجد للوضوء  ،والتربيد يف فصل الصيف ،واإلنارة والتدفئة يف فصل الصيف

  .أو مكتبة أو كتب اأو عقار اما أن يكون أرضإوكان الوقف امللحق باملسجد  ،والشرب
فأوقفت  ،القائمني على املساجد من أئمة ومؤذنني وعمال نظافة وغريهم اوكان الوقف يشمل أيض

وقد تسابق الناس يف تقدمي هذه األوقاف للعناية  ،عليهم األوقاف اليت كانوا يأخذون رواتبهم منها
أن  :وتعود إىل احلقبة العثمانية ،اجلزائرعثر عليها يف اجلامع الكبري بوتذكر وثيقة  ،ببيوت اهللا عز وجل

مالك املوقوفة على هذا وأن عدد األ ،امرأة ١١٥منهم  اواقفً ٤٢٠ عدد الواقفني هلذا اجلامع حوايل

                                 

  .٣٣ص : الوقف وبنية املكتبة العربيةحيىي الساعايت، ) ٣٢(
  .٣/٣٥٧: معجم البلدان) ٣٣(
  .١/٦١: املعجب يف تلخيص أخبار املغرب) ٣٤(
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 ا،إيراد ١٠٧و ابستان ١٩أفران و ٣حانوتا و  ٣٩و امنزلً ١٢٥ :وتفصيلها اواقفً ٢٧٣ت اجلامع بلغ
  .)٣٥(اموظفً ١٣و امؤذن ١٨و اأستاذً ١٩ :ومنها ،وكان منها ما يصرف على الوظائف اخلاصة باجلامع

فقد كانت هناك أوقاف خمصصة  ؛أما فيما خيص اجلوانب الشرعية األخرى املتعلقة باملسجد
 ،لهموكذلك الدواب اليت حيتاجها هؤالء يف جهادهم وعم ،للمجاهدين واملرابطني واحملتسبني والعسس

مكانية استغالل موارد هذه األوقاف يف التخفيف عن كاهل الدولة اليت عادة ما ترهق إوهنا يتضح لنا 
فال بأس من ختصيص موارد األوقاف اخلاصة ذه الفئات وتوجيهها حنو  ،للصرف على اجلنود والشرط

  .استثمار أمثل
  :املرافق العامة. ٣

القد أسهمت األوقاف إسهام وتوفري اخلدمات واحملطات  ،يف بناء الطرق وتعبيدها اكبري
يقول عبد امللك  ،خاصة يف الطرق املؤدية إىل احلرمني مكة واملدينة وكذلك إىل بيت املقدس ،نيللمسافر

ولقد كان للخدمات العامة نصيب واسع يف نشاطات الوقف وختصيصاته من (( :السيد يف هذا الباب
ل واخلانات إليواء املسافرين من فقرائهم وجتارهم يف حلهم وترحاهلم يف فأنشأت املوائ ،قبل احملسنني

 ،على ما أوقف من وقوف على مثل هذه اخلدمات ااعتماد اكان ذلك جمان ،تنقلهم من منطقة إىل أخرى
بل إن األراضي ااورة للسكة احلديد  ..كما أنه عبدت ونظفت الطرق داخل املدن من أموال الوقف

قد مت وقفها  ،إىل بغداد واملدينة املنورة لاستانبوعلى بعد مائة متر من كل جانب على طول اخلط من 
  .)٣٦())خلدمة هذا املرفق احليوي املهم والزالت املستندات اليت تثبت ذلك الوقف موجودة باملدينة املنورة

أن اعمل خانات يف بالدك (( :بن عبد العزيز كتب إىل أحد عمالهويذكر الطربي أن اخلليفة عمر 
م فمن كانت به علة فأقروه يومني وليلتني ،وليلة افمن مر بك من املسلمني فأقروهم يوموتعهدوا دوا، 

٣٧())به فقووه مبا يصل به إىل بلده افإن كان منقطع(.  
 ،فتعد من أقدم أنواع الوقف يف التاريخ اإلسالمي ،أما فيما خيص اآلبار ووقفها للشرب والسقي

من (( :كما يف قصة وقف سيدنا عثمان رضي اهللا عنه لبئر رومة وفيه أنه عليه الصالة والسالم قال
  .فاشتراها عثمان )٣٨())يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دالء املسلمني خبري له منه يف اجلنة

                                 

  .٤٨ص : سليمان الطفيل، الوقف كمصدر اقتصادي) ٣٥(
  .٤٧ص : دور الوقف يف النمو االقتصادي: ، وينظر صاحل كامل٢٢٩ص : الدور االجتماعي للوقف) ٣٦(
  .٤/٦٩: تاريخ الطربي) ٣٧(
  .وصححه األلباين) ٣٦٠٨(والنسائي ) ٣٧٠٢(الترمذي ) ٣٨(
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تسابق املسلمون يف  - رضي اهللا عنه- وبفعل عثمان  - وسلم صلى اهللا عليه- واقتداء بتوجيه النيب 
 - رضي اهللا عنه- فقد حفر أبو موسى األشعري  ،خاصة اليت كانت متر بطريق احلجيج ،إيقاف اآلبار

وهي املعرو ،على طريق احلج للقادمني من البصرة اآبارحفر الباطن(باسم  افة حالي.(  
وأصبح تسبيل املاء العذب وتسهيل  ،من البالد اإلسالميةوقد استمرت هذه السنة الطيبة يف كثري 

اليت كان الغرض  )األسبلة(السبل أو  :وانتشرت ،احلصول عليه من أهم الوجوه اليت أهتم ا الواقفون
  .)٣٩(وتوفريه للناس ودوام ،من إقامتها توفري مياه الشرب للمحتاجني يف أماكن حمددة داخل املدن

ما حتتاجه  نشاء املقابر والقيام عليها وتوفريوإ ،إقامة احلمامات العامة اقف أيضومما مشلته أموال الو
هلا وظيفة تقومي السبل  بل لقد كانت هناك من األوقاف من ،من أكفان وحنوط وغريها لتجهيز املوتى

  .)٤٠(وكل هذا مما يدعم البنية األساسية للدولة ،إنشاء األسواق وتوسعتهاو
   :يالتكافل االجتماع. ٤

اهناك صور كثرية للوقف كان فيها عنصر من عناصر التكافل االجتماعي عرب تاريخ احلضارة  امهم
  .وسنحاول هنا استعراض بعض هذه الصور ومردودها االقتصادي واالجتماعي على اتمع ،اإلسالمية
ملا متتع به اليتيم من مكانة يف اإلسالم افنظر، أنا (( :ملرافقة نبينا عليه الصالة والسالم القائل اوطلب

فقد كان جبوار املدرسة الظاهرية مبىن خاص  ،)٤١(وأشار بالسبابة والوسطى) )وكافل اليتيم هكذا
وقد انتشرت األوقاف اليت تعىن  ،)٤٢(اوجتري عليه أرزاقهم يومي ،لرعاية األيتام هلم فيه كل عيد كسوة

وأصبحت مفخرة لألمراء ويتسابق فيها السالطني وامللوك يف حواضر العامل  ،باليتيم بشكل كبري
  .وعادة ما تكون هذه األماكن ملحقة بالكتاتيب أو أن األخرية ملحقة ا ،اإلسالمي
اخلاصة اإليواءفقد انتشرت فيها دور  ،النتشار املدارس الوقفية يف عموم بالد اإلسالم اونظر 

وقد كانت  ،الذين كانوا يأتون من اآلفاق للدراسة يف بغداد أو دمشق أو القاهرةبالغرباء من طلبة العلم 
وأن هؤالء الغرباء  ،ويف مصر خاصة ،هذه الظاهرة ملموسة على نطاق واسع يف بالد املشرق عامة

  .)٤٣(كانوا موضع رعاية احلكام الذين وقفوا األوقاف الواسعة على املرافق اليت خصصوها
حيث كان يقدم هلم كل ما حيتاجونه  ؛قاف خاصة للمعاقني والعميان والعجزةوقد كانت هناك أو

ا،من رعاية وطعام وشراب جمان ونشأت (( :يقوده حيث شاء اورمبا خصص لألعمى موظفا خاص

                                 

  .٢٤ص : احلضارة اإلسالمية، ندوة املكتبات الوقفيةإبراهيم املزيين، الوقف وأثره يف تشييد بنية ) ٣٩(
  .٢٢٩ص : الدور االجتماعي للوقف) ٤٠(
  .من حديث سهل بن سعد) ٥٦٥٩(البخاري ) ٤١(
  .١/٢٤٦: ذيل مرآة الزمان) ٤٢(
  .٥٥ص : حيىي الساعايت، الوقف واتمع) ٤٣(
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 ،وأخرى للمقعدين والعميان يتوفر هلم فيها السكن والغذاء والكساء ،أوقاف خصصت للقطاء واليتامى
يف رحلتهما إىل مراكش أن فيها ملجأ ال يوجد مثله يف  )جان ويروم تارو(وروى الرحاالن الفرنسيان 

ويف هذا امللجأ  ،وهو بناء يكاد يكون بلدة وله ساحة ال يكاد الظرف يأيت على آخرها ،الدنيا بأسرها
  .)٤٤())وإدارةوهلم أنظمة وقوانني وهيئة  ،ويقرؤونستة آالف أعمى ينامون ويأكلون ويشربون 

كسوة العرايا واملقلني وستر  :ومن وجوه الرب اليت اهتم ا الواقفون بالصرف عليها من ريع أوقافهم
وإرضاع األطفال عند فقد أمهام أو عجزهم عن إرضاعهم ووفاء دين  ،عورات الضعفاء والعاجزين

وجتهيز من مل يؤد احلج من  ،وفك أسرى املسلمني العاجزين ،ينوفكاك املسجونني واملعسر ،الغارمني
  .)٤٥(الفقراء لقضاء فرضه

وذا يتضح لنا حجم النشاط االقتصادي للوقف وانعكاسه االجيايب على النواحي االجتماعية 
  .للمجتمع املسلم

   :الرعاية الصحية. ٥

 ، ولذلكلتنمية البشرية وتطوير االستثمارتعد الراعية الصحية للمجتمع أحد األركان األساسية ل
بل أن املتتبع لتاريخ تطور الوقف يف  ،جند أن األوقاف اإلسالمي قد أولت اجلانب الصحي عناية كبرية

خاصة إذا ما علمنا أن الوقف كان ميثل املورد األول بل  ،اإلسالم جيده ميشي مبوازاة التطور الصحي
إىل أن االزدهار الذي الوحيد لإلنفاق على املؤسسات الصحية يف كثري من األحيان، وبل يذهب البعض 

ما هو إال مثرة من مثرات الوقف  )الصيدلة والكيمياء واألحياء(شهدته العلوم الطبية والعلوم امللحقة ا 
  .)٤٦(يف اإلسالم

اليت  – وهي كلمة فارسية تعين مشفى )املارستان(وكانت تسمى  -وبقدر تعلق األمر باملشايف 
ووقف عليها األراضي والبساتني والدور واحلوانيت  ،انتشرت وتنوعت يف كثري من بالد املسلمني
ولعل استعراض لبعض هذه املستشفيات اليت ذكرا  ،ويغرها لضمان استمراريتها يف تقدمي خدماا

  :)٤٧(املصادر قد يوضح املدى الذي وصل إليه الوقف يف دعم اجلانب الصحي
مث جدده اخلليفة القائم بأمر  ،هـ٣٧١بناه عضد الدولة ابن بويه عام  ،العضدي ببغداد املستشفى •

 .هـ٤٤٩اهللا عام 

                                 

  .٢٨ص : حممد دسوقي، دور الوقف يف التنمية االجتماعية. د) ٤٤(
  .٢٠ص : عبد اهللا السدحان، دور الوقف) ٤٥(
  .٢٨٢ص : الدور االجتماعي للوقف) ٤٦(
  . ١٤٣ص : مصطفى السباعي، من روائع حضارتنا. د) ٤٧(
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وقد استمر قائما  ،هـ٥٤٩الذي أنشأه السلطان نور الدين زنكي سنة  ،املستشفى النوري بدمشق •
 .هـ١٣١٧حىت عام 

ملغرب قبل وفاته سنة مستشفى مراكش الذي أنشأه املنصور أبو يوسف من ملوك املوحدين با •
 .هـ٥٩٥

 .هـ٥٨٣أنشأه صالح الدين األيويب سنة  ،املستشفى الصالحي يف القدس •

يف وكانت هذه املستشفيات تتنوع  ،وال تكاد جتد مدينة صغرية كانت أم كبرية ختلو من مستشفى
املتنقلة اليت تتنقل مع اجليوش  ومنها املشايف ،فمنها اخلاصة بالنساء ومنها اخلاصة باملساجني ،املدن الكبرية
كأمراض العيون أو  ،وهناك املستشفيات التخصصية اليت تعين مبعاجلة أمراض معينة ،يف الغزوات

  .)٤٨(وغريها. .األمراض العقلية

ولكن بقي أن نشري أن هذه  ،وهناك جوانب اقتصادية للوقف ال ميكن تناوله يف هذه العجالة
ات جناح االقتصاد اإلسالمي وتطوره يف العصور السالفة، فعلى سبيل األنشطة الوقفية كانت من مقوم

املثال أدى اجتاه الناس حنو الوقف يف جمال التعليم إىل دوران عجلة الصناعة الورقية وانتشارها على نطاق 
وقد خلق ذلك فرص عمل جديدة وجدية انعكس بصورة اجيابية  ،واسع يف حواضر البالد اإلسالمية

  .وقس على ذلك فيما خيص األنشطة األخرى ،دعلى االقتصا
  

                                 

  .١٨٥ص : دور الوقف االجتماعي) ٤٨(
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  املبحث الثالث

  أموال الوقف والتأمني التعاوين

   :الوقف واالستثمار. ١

ولكننا سنحاول هنا استعراض  ،لو أردنا أن نستعرض صور االنشطة االقتصادية لوجدناها كثرية
  :لبيان القيمة املالية للوقف يف التنمية واالستثمار ،بعض ااالت االقتصادية للوقف يف الوقت احلايل

يف فترة ازدهار األوقاف  امل يكن متداولً –ونعين به االستثمار- وكما أشرنا فإن املصطلح األخري 
أما بصورة مباشرة بشراء  ،لكن على العموم يعين بالنسبة لنا استخدام األموال يف اإلنتاج ،اإلسالمية

  .باشرة كشراء األسهماآلالت أو بصورة غري م
ويعنون به الربح من  )التثمري(وقد ورد يف كتب الفقه مصطلح آخر مقارب ملعىن االستثمار وهو 

الرشيد هو القادر على تثمري ناله (( :ويف سياق تفريق الفقهاء بني الرشيد والسفيه قالوا ،رأس املال
  .)٤٩( ))تثمري املايل وإصالحه فقط :قال اإلمام مالك الرشيد ،والسفيه هو غري ذلك ،وإصالحه

حسية كانت أو  ،ومبا أن اهللا تعاىل استخلفنا يف هذه األرض وأمرنا بتعمريها باألعمال الصاحلة
ملا حيققه االستثمار من وفرة املال ومناءه فقد وجب على األمة استثمار أمواهلا لصالح أمورها  ،معنوية

 ،يه تطوير االت االقتصاد األساسية من زراعة وصناعة وجتارةوف ،وتشغيل القوى العاملة وتنمية اتمع
االت ميثل جماال واسعلالستثمار اوالوقف باعتباره يندرج حتت هذه ا.  

  ؟هل يصح استثمار أمواله يف املشاريع احلديثة ،وبقدر تعلق األمر بالوقف
لضوابط معينة ينبغي مراعاا يف مثل هذه احلاالت تتمثل مبا  اولكن وفقً ،نعم :ستكون واإلجابة

   :يلي
وعدم  ،فقد ذكرنا قول مجهور الفقهاء بتأبيد الوقف وكذلك بلزومه :اشتراط التأبيد يف الوقف. ١

  .التصرف فيه بأي من التصرفات الناقلة للملكية
أما املتويل  ،ع احلال هللا عز وجلوامللكية يف واق ،عادة ما يكون متويل الوقف هو وكيل املتصرف. ٢

  ).االفقراء مثلً(فوكالته أما عن الواقف وأما عن اجلهة 
فإن كانت أوقفت للذرية ال حيق صرفها  ،هلاال حيق صرف موارد الوقف إىل غري اجلهة اليت أوقف . ٣

  .اوالعكس صحيح أيض ،على املرضى
  
  

                                 

  .٢/٢٨١: بداية اتهد) ٤٩(
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   :تأمني الوقف. ٢

معرضة حاهلا حال األموال  –وهو الغالب– ااألوقاف باعتبارها أموالًمما ال شك فيه أن األموال 
فإن أمهل هذا الشيء  ،مراعاة ذلك )املتويل(ويتوجب على الواقف أو من ينوب عنه  ،األخرى للمخاطر

وهذه خسارة كبرية لالقتصاد وللجهات  ،رمبا تعرضت أموال الوقف للتلف أو يف بعض األحيان الزوال
  .لوقفاملستفيدة من ا

احتجاز مبلغ من (ولكن يذكروا حتت بند  ،وال يتطرق الفقهاء بصورة مباشرة إىل هذه الناحية
ا من ريع الوقف الستعماله يف عمارة وهو عبارة عن مبلغ مايل حيجز سنوي )الريع لضمان الوقف

تعمري الوقف يف سنة إذ جعل (( :قال ابن جنيم ،وإن مل تدع احلاجة اآلنية إىل ذلك ،األوقاف وصيانتها
إذ ال حق هلم يف الغلة  ،ا على الوقفوقطع معلوم املستحقني كلهم أو بعضهم فما قطع ال يبقى هلم دين

ويف الذخرية ما يفيد أن الناظر إذا صرف هلم مع  ؟بل زمن االحتياج إليه عمره أو ال ،زمن التعمري
كذلك تقدمي (( :ذهب العز بن عبد السالم فقال اوإىل هذا أيض) ٥٠())فإنه يضمن ،احلاجة إىل التعمري

مستفاد من الغلة حىت ينزل لفظ الواقف عليه كما ينزل املوكل على املبيع بثمن ] يف الوقف[العمارة 
  .)٥١())املثل من غالب نقد البلد

فقد (( :فيقول ،وهو اشتراط الواقف ،الوقف )تأمني(ويذكر لنا ابن جنيم حالة أخرى من أحوال 
كما هو الواقع يف أوقاف  ،ا منه أن الواقف إذا شرط تقدمي العمارة مث الفاضل عنها للمستحقنياستفدن
وإن كان اآلن ال حيتاج  ،فإنه جيب على الناظر إمساك قدر ما حيتاج إليه للعمارة يف املستقبل ،القاهرة

تقدمي العمارة يف كل سنة وعلى هذا فيفرق بني اشتراط .املوقوف إىل العمارة على القول املختار للفقيه
 ،فإنه مع السكوت تقدم العمارة عند احلاجة إليها وال يدخر هلا عند عدم احلاجة إليها ،والسكوت عنه

ألن الواقف إمنا جعل الفاضل  ؛ومع االشتراط تقدم عند احلاجة ويدخر هلا عند عدمها مث يفرق الباقي
  .)٥٢())عنها للفقراء

وإليه  ،قف واحملافظة عليه هو جزء أساسي من عملية الوقف كلهاأن عمارة الو :وخالصة ما مر
ذهب احلنفية واملالكية والشافعية إىل أن عمارة الوقف مقدمة على مجيع فقد  ،ذهب مجهور الفقهاء

وال  ،األن قصد الواقف صرف الغلة مؤبد ؛سواء شرط الواقف ذلك أو مل يشرط ،املصارف األخرى
بل إن املالكية نصوا على أن الواقف لو شرط  ،فيثبت شرط العمارة اقتضاء ،تبقى دائمة إال بالعمارة

                                 

  .٢٠٣ص : األشباه والنظائر) ٥٠(
  . ٢/١١٤: قواعد األحكام) ٥١(
  .٢٠٥ ص: االشباه والنظائر) ٥٢(
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ألنه  ؛أو شرط عدم البدء بنفقته فيما حيتاج لنفقة فال يتبع شرطه ،عدم البدء من غلة الوقف بإصالحه
  .)٥٣(بل يبدأ مبرمته والنفقة عليه من غلته لتبقى عينه ،يؤدي إىل إبطال الوقف من أصله

ومن  ،من جهةفإنه يدخل ضمن عمارة الوقف واحملافظة عليه  ؛مر بعملية التأمنيوبقدر تعلق األ
جهة أخرى إحياء دور الوقف يف التكافل االجتماعي من خالل استحداث قنوات جديدة تتناسب 

بل إىل التعاون  ،والنقطة اجلوهرية يف هذا النوع من التأمني أنه ال يهدف إىل الربح ،والتطورات املعاصرة
فيمكن لوزارات األوقاف يف أغلب الدول اإلسالمية أو جمالس األوقاف يف بعض  ،مل األضراريف حت
خاصة األموال اليت تتعرض  ،كوا جهة اعتبارية من حتمل نفقات التأمني التعاوين على األوقاف ،الدول

 ،كما أن فيه حمافظة على الوقف ،وبذلك جيتمع يف هذا النوع  التكافل والتأمني االجتماعي ،إىل خماطر
  .وإجياد مورد آخر من موارد اخلري والصالح يف اتمع

   :يالنقود التأمني. ٣

ذهب احلنابلة والشافعية يف األصح وابن شاس وابن احلاجب من املالكية إىل أن وقف النقود غري 
 ،صلهاوهو استهالك أل ،بل االنتفاع ا إمنا هو بإنفاقها ،ألن النقود ال ينتفع ا مع بقاء عينها ؛جائز

وفرقوا بني إجارة النقود وإعارا ملنفعة التزين ا أو معايرة الوزن ا أو  ،وذلك خمالف ملوضوع الوقف
بأن املنفعة األصلية املقصودة اليت خلقت هلا  ،وبني وقفها على مثل هذه املنافع ،حنو ذلك من املنافع

وأن اإلجارة واإلعارة املعترب فيهما عدم الدوام  ،هي كوا أمثانا تنفق إىل األغراض واحلاجاتالنقود 
   .خبالف الوقف

 ،وأما املالكية فيوافقون على عدم جواز وقف النقود على اإلنفاق وعلى التزين وحنوه من املصاحل
الك يف املدونة فتقرض ملن وقد نص عليه اإلمام م .لكن ذهبوا إىل أا إن وقفت على اإلقراض جاز

وينزل رد بدل النقود منزلة بقاء  :قالوا .وهكذا ،فإذا رد بدهلا تقرض لغريه ،ويرد بدهلا ،ينتفع بإنفاقها
  .)٥٤(عينها

حبيث  ،يف زمام ائعويبدو من خالل تناول الفقهاء هلذه الناحية من نواحي الوقف أنه كان شا
رسالة أيب السعود ( :حىت ألف بعض متأخري احلنفية رسالة مساها ،مباحث يف كتبهم الفقهية أدرجوا له

 ،وتعدد جماالت استثماره ،وال خيفى كثرة استعمال النقود يف العصر احلديث ،)٥٥()يف جواز وقف النقود
 )دينار كوييت واحد على سبيل املثال(للوقف من خالل وقف املبالغ الزهيدة  اخصب اوبذلك يكون جمالً

                                 

  .٤٤/١٨٩: املوسوعة الفقهية الكويتية) ٥٣(
  .١٩٣-٤١/١٩٢: املرجع السابق) ٥٤(
  .، والرسالة مطبوعة يف دار ابن حزم)هـ١١٧٢ت (هو حممد بن علي أبو السعود ) ٥٥(
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ويشكل التأمني التعاوين جزء  ،وتوجيه هذه املبالغ حنو املعامالت اإلسالمية يف اتمع ،معلى شكل أسه
  .أساسي منها

   :)٥٦(وعادة ما يسري نشاط شركة التأمني التعاوين يف مسارين
١. ومنها دفع التعويضات ،على أقساط التأمني احملصلة االقيام بأعمال التأمني اعتماد. 
 .اأوجه االستثمار اجلائز شرعاستثمار فائض األموال يف  .٢

وتعد أموال األوقاف سبب لسد فاقات كثري من الناس يف اتمع، وسبب للمحافظة على مستوى 
فوجود الوقف على طائفة معينة سبب  ،املعيشة للفئات املختلفة، وسبب لبقاء األمل للفقراء واملساكني

لسد حاجات تلك الطائفة، كما أنه موئل هلم حلياة كرمية جتعلهم مشاركني مع فئات اتمع ال ينقمون 
عليه وال على ثرواته وممتلكاته، فيحول بني نشوب صراع الطبقات وحتاسدها، فالكل له أصول نامية 

طمع يف املزيد، وهذا الطمع واألمل سر حب اإلنسان يعلل ا نفسه ويعيش يف مستوى ال بأس به وي
للحياة، وإذا فقد ذلك األمل أظلمت عليه الدنيا وكره الوجود ومن فيه، ونتيجة هلذا االستقرار النفسي 
يكون الوقف سببا الزدهار اتمع وتطوره ورخائه واستقراره حيث تعتمد عليه طوائف من اتمع يف 

وئل بعد اهللا تعاىل، فتستقر له احلياة وتتفرغ للعمل النافع املثمر، فاليتيم الذي له حياا وجتد املأوى وامل
كفالة يعيش مطمئنا ال يسرق وال ينهب، وكذلك الفقري الذي له غلة وقف ينتظرها، واألرملة واملرضى 

  .)٥٧(واألسرى وغريهم، بل يتجه اجلميع إىل اإلنتاج والتفكري النافع
  :  )٥٨(نشاء صندوق للتأمني التعاوين على أساس الوقف بالشكل اآليتويقترح أحد الباحثني إ

 امن رأس ماهلا يكون وقفً امعلوم اللوقف وتعزل جزًء اتنشأ شركة التأمني اإلسالمي صندوقً .١
 .على املتضررين من املشتركني يف الصندوق وعلى اجلهات اخلريية يف النهاية

فيبقى اجلزء املعلوم من النقود  ،شرعيتهيكون ذلك من باب وقف النقود الذي تقدمت  .٢
وتدخل األرباح يف الصندوق ألغراض الوقف ،باملضاربة امستثمر. 

ومبا أنه مملوك  ،ما يتربع به املشتركون خيرج من ملكهم ويدخل يف ملك الصندوق الوقفي .٣
 وإمنا تستثمر لصاحل ،الغ التربع كما يف النقود املوقوفةبفال جيب االحتفاظ مب ،للوقف

 .الصندوق

                                 

  .٣٨٧ص : علي السالوس، موسوعة القضايا الفقهية املعاصرة. د) ٥٦(
  .١٣/٦٠٨: اإلسالمية، جملة جممع الفقه اإلسالميناجي شفيق عجم، تنمية واستثمار األوقاف . د) ٥٧(
  ).جدة/ ندوة الربكة (حممد تقي العثماين، تأصيل التأمني التكافلي على أساس الوقف ) ٥٨(
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٤. وإمنا هو عطاء مستقل  ،ا عما تربعوا بهما حيصل عليه املشتركون من التعويضات ليس عوض
 .من صندوق الوقف لدخوهلم يف مجلة املوقوف عليهم حسب شروط الوقف

تقوم شركة التأمني اليت تنشئ الوقف بإدارة الصندوق واستثمار أمواله وال يكون ذلك إال  .٥
  .رشد إليها الفقهاء املعاصرونبالطرق الشرعية اليت أ

وال بد أن تكون هناك  ،إال شكل من أشكال االنتفاع بوقف النقود –بتقديرنا املتواضع–وما هذه 
وإن أردنا أن نتوسع فيمكن أن  ،أشكال أخرى تصب يف باب دفع املخاطر املادية واجلسمية عن املنتفع

وال نعين هنا ما تعارف عليه عند  ،التأمني التعليمييدخل فيها التأمني الصحي والتأمني االجتماعي وحىت 
  .بل احلديث عن التأمني التعاوين الذي حنن بصدده )الضمان(بعض الدول بـ 
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  اخلامتة والتوصيات

وأفضل الصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه  ،احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
  :أمجعني

وهي حماولة لبيان الثقل  ،)استثمار أموال الوقف يف التأمني التعاوين( :هذهلقد تناولنا يف ورقتنا 
فال بد أن تكون  ،وإذا ما علمنا أن التأبيد هو شرط من شروط األوقاف ،االقتصادي األوقاف اإلسالمية

ولكن اإلمهال الذي  ،أو على األقل وجود ما يدل عليها اتلك األوقاف السالفة الذكر موجودة حالي
  .تعرضت له األوقاف خالل القرون القليلة املاضية قد بالتايل إىل فقدان كبري لقيمتها االقتصادية

علينا أن نقدم بعض التوصيات يف هذا الباب اولذا فإننا جند لزام:   
اإلسالمية ويف الوقت االهتمام أكرب حبصر األوقاف وإعادة النظر يف قيمتها االقتصادية يف البالد . ١

  .عينه تشجيع الناس على األوقاف باعتبارها من أعمال الرب اليت ال تنقطع
ومن ضمنها التأمني التعاوين الذي  ،استثمار أموال األوقاف يف املعامالت اإلسالمية املعاصرة. ٢ 

  .يعد من مقومات التكافل االجتماعي يف اتمع
ية للتكافل االجتماعي للتخفيف عن كاهل املشتركني فيها إنشاء صناديق التأمني االستثمار. ٣

  .ول احملدودةخخاصة من ذوي الد
  

  وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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  املراجعاملصادر و

 .بال تاريخ ،بريوت ،دار صادر ،رحلة ابن جبري ،ابن جبري .١
مطبعة مصطفى البايب  ،بداية اتهد واية املقتصد ،أبو الوليد حممد بن أمحد القرطيب ،ابن رشد .٢

  .هـ١٣٩٦القاهرة  ،احلليب
دار إحياء التراث العريب  )حاشية ابن عابدين(رد احملتار على الدر املختار  ،حممد أمني ،ابن عابدين .٣

 ).ن .ت .بال(
 ،دار هجر للطباعة ،حتقيق عبد اهللا التركي وعبد الفتاح احللو ،عبد اهللا بن أمحد بن حممد ،ابن قدامة .٤

  .هـ١٤٠٩ ،القاهرة
 .بريوت ،دار صادر ،لسان العرب ،حممد بن مكرم املصري ،ابن منظور .٥
 ،دار الكتب العلمية ،األشباه والنظائر على مذهب أيب حنيفة ،زين العابدين بن إبراهيم ،ابن جنيم .٦

 .هـ١٤٠٠ ،بريوت
 ،دار النهضة العربية )٩٢٣ – ٦٤٨(األوقاف واحلياة االجتماعية يف مصر  ،مدحممد حم ،أمني .٧

 .١٩٨٠ ،القاهرة
 ،جامعة أم القرى ،مؤمتر األوقاف األول ،الوقف والتنمية االقتصادية ،عبد اهللا بن سليمان ،الباحوث .٨

 .م١٤٢٢ ،مكة املكرمة
 ،دار ابن كثري ،مصطفى البغا. حتقيق د ،اجلامع الصحيح ،أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل ،البخاري .٩

 .١٩٨٧ ،دمشق
 .هـ١٤١٣ ،بريوت ،سنن الترمذي ،أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة ،الترمذي .١٠
مؤمتر التأمني التعاوين أبعاده وآفاقه  ،مفهوم التأمني التعاوين دراسة مقارنة ،وهبة. د ،الزحيلي .١١

 ).هـ١٤٣١الثاين  ربيع ٢٨-٢٦(اجلامعة األردنية  ،وموقف الشريعة منه
مركو امللك فيصل للبحوث والدراسات  ،الوقف وبنية املكتبة العربية ،حيىي حممود ،ساعايت .١٢

  .م١٤٠٨ ،الرياض ،اإلسالمية
مكتبة دار  ،موسوعة القضايا الفقهية املعاصرة واالقتصاد اإلسالمي ،علي أمحد ،السالوس .١٣

 ).ت .بال( ،٧ط  ،القاهرة ،القرآن
 ).ت .بال(بريوت  ،املكتب اإلسالمي ،من روائع حضارتنا ،مصطفى. د ،السباعي .١٤
 .م ١٤٠٤جدة  ،احللقة الدراسية لتثمري األوقاف ،الدور االجتماعي للوقف ،السيد .١٥
 ).ت .بال(بريوت  ،دار الفكر ،مغين احملتاج شرح املنهاج ،حممد اخلطيب ،الشربيين .١٦
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 ،أساس الوقف واحلاجة الداعية إليه تأصيل التأمني التكافلي على ،القاضي حممد تقي ،العثماين .١٧
  ).هـ١٤٢٦رمضان  ،جدة( ،ندوة الربكة لدراسة صيغ التأمني التكافلي حسب األحكام الشرعية

 ،قواعد األحكام يف مصاحل األنام ،عبد العزيز بن عبد السالم الدمشقي ،العز بن عبد السالم .١٨
  .دار املعارف بريوت ،حتقيق حممود بن التالميد الشنقيطي

 ).ت .بال(القاهرة  ،مطبعة اإلمام ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،أبو بكر مسعود ،الكاساين .١٩
 .منظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة ،جملة جممع الفقه اإلسالمي .٢٠
 .١٩٨٠ ،القاهرة ،حتقيق فؤاد عبد الباقي ،الصحيح ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج ،مسلم .٢١
 .م١٤٢٢ ،مكة املكرمة ،رىجامعة أم الق ،مؤمتر األوقاف األول .٢٢
ربيع الثاين  ٢٨- ٢٦(اجلامعة األردنية  ،مؤمتر التأمني التعاوين أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة منه .٢٣

 ).هـ١٤٣١
 .الكويت ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،املوسوعة الفقهية .٢٤
 ).١٤٢٠شوال (مكة املكرمة  ،مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية :ندوة .٢٥
 ).م١٩٩٣ ،الكويت(وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  ،حنو دور تنموي للوقف :ندوة .٢٦
 .بريوت ،دار الفكر ،معجم البلدان ،بن عبد اهللا احلموي ،ياقوت احلموي .٢٧
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