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            ABSTRACT 

 

This paper deals with the idea about the endowment in Islam, and Islamic 

endowments in Iraq. Then the statement of the concept of investment language and 

idiomatically and the rule of investing in Islamic jurisprudence and investment 

relationship cessation and its importance. General principles and foundations as well 

as shows in the management and investment of endowment funds that contemporary 

scholars of the door measured on the management and investment of funds for 

orphans. Then displays the areas of investment Endowments in Iraq, which inherited 

the formulas are still used in the endowments investment and these formulas dealing 

with self-investment contracts that include replacement and leasing endowment and 

investment contracts although the task of leasing. And external, which include 

farming contracts and irrigation endowments investment but can’t rely on traditional 

methods, but must search fields and other appropriate investment for the coast 

promote and improve their performance keep up with modern developments. 

Endowments in front of the challenge, one between maintaining the assets and senate 

suspended and this second investment in detention and development in order to 

increase revenues for the benefit of the recipients in order to preserve their active role 

and a renewed bid for service for community and nation. 

Keywords: endowments, investment, principles, foundations, fields 
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 ملخص ال

لستمما  لة  . مث بيان  مفهوم االخصوصا ي  يف العراقلسام، واألوقاف اإلعموما لسامالوقف يف اإلقضي  يتناول البحث 
 مث عاق  االلستمما  بالوقف وأمهيته. كذلك يبني املبادئ واأللسس ،وحكم االلستمما  يف الفقه اإللسامي ،واصطاحا  

العام  يف إدا ة والستمما  أموال الوقف اليت الستنبطها الفقهاء املعاصرين من باب قيالسه عةلى إدا ة والستمما  أموال اليتامى. 
ا  األوقاف، وهذه الصيغ ع  يف الستمممث يعرض جملاالت الستمما  األوقاف يف العراق واليت ال تزال الصيغ املو وث  هي املتب

تتناول عقود االلستمما  الذايت اليت تتضمن االلستبدال، وإجا ة أعيان الوقف، وعقود االلستمما  اخلا جي واليت تشمل 
عقود املزا ع ، املساقاة، ومل تتجه إىل تطوير اجملال االلستمما ي، وبالرغم من أن اإلجا ة مهم  يف الستمما  األوقاف لكن 

م حبث اجملاالت املنالسب  األخرى لالستمما ، فاألوقاف أمام حتديني، أحدمها احلفاظ عةلى االصول واألعيان املوقوف  يةلز 
والماين الستمما  هذه املوقوفات وتنميتها بةي  زيادة إيراداهتا لصاحل اجلهات املستفيدة منها حفاظا  عةلى دو ها الفاعل 

  وعطائها املتجدد خلدم  اجملتمع والوطن.

 وقف، الستمما ، مبادئ، ألسس، جماالت :مفتاحيةالكلمات ال
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 المقدمة

 .احلمد هلل  ب العاملني، والصاة والسام عةلى لسيد املرلسةلني وعةلى آله وصحبه أمجعني وبعد

الوقف مؤلسس  إلسامي  كربى وقرب  ديني  عظيم  نشأت يف ظل احلضا ة اإللسامي ، واملتأمل لذلك جيد أن لةلوقف دو ا   
 كبريا  يف تطو  تةلك احلضا ة وإمدادها باملال والقوة مما  عى مسريهتا وحافظ عةلى وفرة عطائها. 

عةليمي ، دو ها يف اإلشراف عةلى املؤلسسات الديني  والتومؤلسس  األوقاف يف العراق عريق  يف الِقدم كانت وما زالت تؤدي 
ويف  عاي  شرائح من اجملتمع وكفالتهم وتأهيةلهم.  واألوقاف يف العراق كمرية ومتنوع  من حيث جنسها أو احلقوق املرتتب  

 .لةلوقف عةليها ما بني أ اضي ز اعي  ومدا س ومكتبات وغريها كمري

اليب العراق هي املسؤول  عن إدا ة والستمما  األموال الوقفي  متبع  يف إدا هتا األلس وتعترب هيئ  الستمما  أموال الوقف يف
التقةليدي  يف االلستمما  ممل اإلجا ة وااللستبدال واملزا ع  ومل تتجه إىل حتديث طرق االلستمما ، إضاف  إىل ذلك إن أغةلب 

 ز واضح عةلى العديد من أماك األوقاف، كذلك يفاألعيان والبنايات مت إجيا ها ببدالت إجيا  قةليةل  جدا ، وهناك جتاو 
قسم من األ اضي الز اعي  اإلدا ة فيه ضعيف  جدا ، والستمر حال االلستمما  لألماك واألعيان الوقفي  يف العراق هكذا 

 م . 9/4/2003حىت مت احتال بةداد من قبل الواليات املتحدة األمريكي  ولسقوط النظام احلاكم يف 

 :أسئلة البحث

 ما مفهوم االلستمما  وحكمه يف الفقه اإللسامي – 1

 ما هي املبادئ واأللسس العام  يف إدا ة والستمما  أموال الوقف – 2

 ما هي جماالت االلستمما  يف الوقف السين يف العراق – 3
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 :أهداف البحث

 بيان مفهوم االلستمما  وحكمه يف الفقه اإللسامي  – 1

 معرف  املبادئ واأللسس العام  يف إدا ة والستمما  أموال الوقف  – 2

 بيان جماالت االلستمما  يف الوقف السين يف العراق  – 3

 :أهمية البحث

تكمن يف أمهي  الوقف اإللسامي وما لالستمما  من أمهي  بالة  يف بقائه ودميومته،  حىت ال يتعرض لةلتاشي واالندثا ، 
عتماد عةلى األلساليب التقةليدي  املو وث  بل جيب تطوير عمةلها ألجل النهوض هبا وحتسني أداءها ومواكب  وبأنه ال ميمكن اال

 .تطو ات العصر لتحقيق الفائدة املرجوة منها خلدم  اجملتمعات اإللسامي 

 :هيكل البحث

 :لسيقسم البحث إىل ثاث  مباحث كالتايل

 هاء املبحث األول: مفهوم االلستمما  وحكمه عند الفق

 املبحث الماين: املبادئ واأللسس العام  يف إدا ة والستمما  أموال الوقف 

 املبحث المالث: جماالت االلستمما  يف الوقف السين يف العراق 
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  )1( بن منظو ،حممد بن بكر: لسان العرب،بوالق، املطبع  األمريي ،ط1،1301 ه،106/4 
 ) 2( ابن  شد،ابوالوليد حممد بن أمحد:بداي  اجملتهد وهناي  املقتصد،مطبع  البايب احلةليب،1239ه،281/2 

 ) 3( الزخمشي،جاد اهلل حممود:تفسري الكشاف،بريوت،دا  الكتاب العريب،دت، 500/1 

 

 المبحث األول: مفهوم االستثمار وحكمه عند الفقهاء 

 المطلب األول: مفهوم االستثمار 

 الفرع األول: التعريف اللغوي لالستثمار

لة : مصد  الستممر يستممر، وهو لةلطةلب مبعىن طةلب االلستمما ، وأصةله من الممر، وله عدة معان منها ما  االلستمما 
 .حيمةله الشجر وما ينتجه ومنها الولد حيث يقال: الولد مثرة القةلب، ومنها أنواع املال

ّره أي الستخدمه يفويقال مثممر الشجر أي أظهر مثره وأمثر الشيء أي بةلغ أوان اإلمثا ، ويقال الس  االنتا،، تممر املال ومثم
وأما الممرة فهي واحدة الممر فإذا أمضيفت إىل الشجر فيمقصد هبا محل الشجر وإىل الشيء فرياد هبا فائدته، ومجع الممرة: 

 .(1مثا  وأمثا )

 الفرع الثاني: التعريف االصطالحي لالستثمار 

هو  التممري عند الفقهاء عندما حتدثوا عن السفيه والرشيد فقالوا: الرشيدالتعريف االصطاحي لالستمما : و د لفظ 
(. 2القاد  عةلى تممري أمواله وإصاحها، والسفيه هو غري ذلك، قال اإلمام مالك: الرمشد هو تممري املال وإصاحه فقط)

: الستخدام األموال ط: االلستمما وأما لفظ االلستمما  فةلم يرد يف كتب الةلة  مبعناه االقتصادي فقد جاء يف معجم الولسي
يف االنتا، إما مباشرة بشراء اآلالت، وإما بطريق  غري مباشرة ممل شراء األلسهم والسندات مث وضع  مز )مج( الذي 

 .يدل عةلى أن هذا املعىن هو من وضع جممع الةلة 

 (.   3رق املشروع )ولقد عرف الزخمشري الستمما  املال يف االصطاح حني قال: هو تنمي  املال بسائر الط
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  )4(  االلسراء، آي  27-26  
 ) 5(  الفرقان، آي  67 

  )6( الرازي،حممد بن عمر:التفسري الكبري،بريوت،دا  إحياء الرتاث العريب، ط1، دت، 186/9 
 ) 7(  قحف،منذ : الوقف اإللسامي،تطو ه،إدا ته،تنميته،دمشق،دا  الفكر،ط1،2000م،ص67 

 

 المطلب الثاني: حكم االستثمار في أموال الوقف

الباحث  يف النصوص الشرعي  ومقاصدها العام  يتبني له من خاهلا أن االلستمما  مباح ومشروع بأصةله عةلى مستوى 
ا . كذلك جند لستممالفرد لكنه من حيث املبدأ واجب كفائي عةلى األم  يف جمموعهم أي أنه ال جيوز لألم  أن ترتك اال

أن النصوص الشرعي  متضافرة يف أمهي  املال يف حياة الفرد واجملتمع وإىل وجوب احملافظ  عةلى املال وتممريه حىت تكون 
 .األم  قاد ة عةلى اجلهاد والبناء والتطو  واكتساب املعا ف وبةلوغ مراقي احلضا ة

ذيرا، إن يف مواضع من كتابه حبفظ األموال، قال تعاىل )وال تبذ  تبيقول اإلمام الرازي: إعةلم أن اهلل تعاىل أمر املكةلفني 
(، وقد  غب اهلل تعاىل يف حفظ 5( وقال تعاىل ) والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقرتوا()4املبذ ين كانوا إخوان الشياطني()

ل ال ميكنه االنسان ما مل يكن فا غ البا املال يف آي  املداين  حيث أمر بالكتاب  واإلشهاد والرهن، والعقل يؤيد ذلك، ألن
 .(6القيام بتحصيل مصاحل الدنيا واآلخرة، وال يكون فا غ البال إال بوالسط  املال)

فكما أن من مقاصد الشريع  احلفاظ عةلى األموال وذلك ال يتحقق إال عن طريق الستمما ها وتنميتها كذلك من مقاصدها 
 .خال الستمما  األموال يف اجملاالت املختةلف  من ز اع  وصناع  وبناءتعمري الكون والتعمري ال يتم إال من 

يقول الدكتو  قحف: إن الةرض من الوقف أصا  هو الستمرا  منفع  الشيء املوقوف وبقاء عينه ألطول فرتة ممكن  من 
وف. يعين ال املوقالزمن، وتةلك أمو  من الصعب حصوهلا عةلى الوجه األكمل يف غياب أي نوع من أنواع االلستمما  لةلم

أن الوقف لن يستطيع القيام بدو ه وحتقيق اهلدف منه إال بالستمما  ما، فالوقف إذن متوقف يف وجوده عةلى احلد األدىن 
 .(  7من االلستمما  حىت ولو كان ذاك االلستمما  هو الصيان  والتعمري فقط)
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 ) 8( العيين،بد  الدين حممود:البناي  شرح اهلداي ،بريوت،دا  الكتب العةلمي ،ط1،2000م،422/7 
 ) 9(قحف: الوقف اإللسامي تطو ه، إدا ته، تنميته، ص 66 

 ) 10(فداد،العياشي:حبث"الستمما أموال الوقف"جمةل جممع الفقه اإللسامي،الدو ة15،العدد15،2004م،410/3 
 ) 11(جممع الفقه اإللسامي،جمةل جممع الفقه اإللسامي،قرا ات املؤمتر،الدو ة15،العدد15،2004م،526/3 

 

البناي   - ر الفقهاء املسةلمني ذلك حيث قال العيين يفوالقول أن الوقف الستمما  يف حد ذاته ليس باألمر اجلديد فقد ذك
:  قال الشراح كةلهم: منالسب  ذكر الوقف بعد الشرك  هي أن املقصود بكل منهما االنتفاع مبا يزيد عةلى -شرح اهلداي  
 .(  8أصل املال)

تضاف دائما  أوقاف  يثفالوقف ليس فقط جمرد الستمما  بسيط بل هو الستمما  تراكمي أيضا  يتزايد يوما  بعد يوم حب
 .جديدة إىل ما هو موجود وقائم من أوقاف قدمي  دون أن ينتقص من القدمي  شيء

من هنا تبدو األمهي  الرتاكمي  التنموي  لةلمروة الوقفي  ذلك بأن طبيع  الوقف ومعظم صو ه جتعل من الوقف ثروة الستمما ي  
نع بيعه و  متزايدة. فالوقف يف أصةله وشكةله العام ثروة إنتاجي  الستهاك قيمته، توضع يف االلستمما  عةلى لسبيل التأبيد ميم

رم االنتقاص منه والتعدي عةليه) نع تعطيةله عن االلستةال، وحيم  .(  9وميم

وعةليه فكل وقف حيتا، يف لسبيل دميومته والستمرا ه إىل الستمما  ما، وهذا يشمل أصل املال املوقوف وكذلك غةلته و يعه. 
ل ن أو منقوال ، والستمما  الريع الناتج عن الستةا.موال الوقف: هو الستمما  أصل الوقف عقا ا  كافاملراد بالستمما  أ

 .(  10الوقف)

وهذا ما قر ه جممع الفقه اإللسامي يف دو ته اخلامس  عشرة حيث جاء يف قرا اته: يمقصد بالستمما  أموال الوقف تنمي  
  (   .11بولسائل الستمما ي  مباح  شرعا )األموال الوقفي  لسواء أكانت أصوال  أم  يعا  
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  )12(القره داغي،عةلي:حبث"أحكام الستمما  املوقوف وغاته"،جمةل  جممع الفقه اإللسامي،344/3 

 ) 13(: البقرة، آي  220 
 ) 14(: البقرة، آي  181    

 ) 15(: النساء، آي  2  

 

 المبحث الثاني: المبادئ واألسس العامة في إدارة واستثمار أموال الوقف

إن الفقهاء القدامى مل يتكةلموا كمريا  عن الستمما  أموال الوقف مبعىن تنميتها غري أهنم تكةلموا عن إدا ة والستمما  أموال 
  األلسس الشرعي  كانت لسندا  متينا  يف الستنباط الفقهاء املعاصرين لضوابط الستممااليتامى، ووضعوا مجةل  من املبادئ و 

(: فإن الوقف اعتربه الفقهاء صنو الوصي ، 12الوقف من باب قيالسه عةلى الستمما  أموال اليتامى. يقول الشيخ القره داغي)
ن املعاصرين عةلى هذا يقر  هو وغريه موأن معظم األحكام اخلاص  باليتامى وبوصيتهم تطبق عةلى الوقف وناظر الوقف. و 

أن أهم املبادئ اليت قر هتا النصوص الشرعي  يف جمال إدا ة والستمما  أموال اليتامى تكشف عن احلكم الشرعي لةلتعامل 
 :يأيت مع أموال الوقف إدا ة والستمما ا  ويف مقدم  تةلك املبادئ ما

رم ومإْن تمم مبدأ اإلصاح الذي أوجبه القرآن الكرمي: قال  – 1 ي ْ اِلطوهمم تعاىل)وميمسئةلمونمكم عمِن اليمتممى قمْل إصاحم هلممم خم
ْصةِلِح وملمْو شمآءم اهلل ألمعنمتمكمْم إنَّ اهلل عمزِيزم حمِكيم()

م
فِسدم ِمنم امل

م
(  . واملقصود مببدأ اإلصاح هو 13فمإْخومانمكمم وماهلل ي مْعةلممم امل

ة(، ع ( واملوازن  بني املصاحل حسب األوىل، مث املوازن  بينها وبني املفالسد)د ء املضر االعتماد عةلى املصاحل)أي جةلب املنف
 .مث املوازن  بني ما هو مفسدة عظمى وما هو مفسدة صةرى وهكذا

ا ِإمْثم  – 2 عمهم فمِإَّنَّ لمهم ب مْعدم مما َسِم هم عمةلمى الَِّذينم مبدأ احرتام نص الواقف الذي ال يتعا ض مع نص الشا ع. قال تعاىل)فمممْن بمدَّ
يعم عمةِليمم()  .(14ي مبمِدلمونمهم ِإنَّ اهللم َسِم

عدم اخلةلط بني أموال الوقف وغريه إذا أدى إىل اإلضرا  به، وعدم اقرتاضه. قال تعاىل)ومءماتموا اْليمتمممى أْموماهلممم ومالم  – 3
ِبريا () ت متمبمدَّلموما اخلْمِبيثم بِالطَِّيِب ومالمتمأكمةلموا أمْموماهلمممْ   .(15إىلم أمْموماِلكمم إنَّه كمانم حموبا  كم
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 ) 16(: النساء، أي  6
  )17(: النساء ، آي  5

 ) 18(: النساء، آي  127 
 ) 19(: االنعام، آي  152 

 

 مْشدا   مالتو ع بالنسب  لةلناظر وعدم جتاوز احلد. قال تعاىل)ومابت مةلموا اْليمتمممى حمىتَّ ِإذما ب مةلمةموا الِنكماحم فمإْن ءمانمستمم ِمن ْهم  – 4
ا ا  أمن يمكب مرموا()فماْدف معموا إِليِهم أْمواهلممم ومالمتمأكمةلموها إلسرمافا    ( فإذا كانت اآلي  قد أمرت بإعطاء اليتامى أمواهلم وهنت 16ومِبدم

عن أكل أمواهلم وجماوزة احلد فكذا ال حيل لةلنظا  أن يؤخروا عن مستحقي الوقف حقوقهم كما ال جيوز أكةلها أو 
 ها هلم. التصرف فيها باإللسراف والظةلم واحليف أو أكل غةل  مستحقي الوقف قبل أوان تسةليم

كمْم ضرو ة االلستمما  يف أموال الوقف الذي جيوز أن يمستممر. قال تعاىل)ومالم تمؤتموا السمفمهماءم أْمومالمكممم الَّيِت جمعملم اهللم لم  – 5
ى ضرو ة الستمما  أموال ( وملا الستدل املفسرون هبذه األي  عةل17ِقيمما  وماْ زمقموهمم ِفيهما وماكسموهمْم ومقمولموا هلممم ق مْوال  ممْعرموفا ()

اليتامى باعتبا هم صةا ا  ال يقد ون عةلى حسن التصرف يف أمواهلم فدخةلوا يف عموم السفهاء كان ذلك منسحبا  عةلى 
أموال الوقف من باب القياس. وحمل الستدالهلم هبذه اآلي  عةلى األمر بااللستمما  قوله تعاىل)وماْ زمقموهمم ِفيهما(، أن املراد به 

 .ون نفق  هؤالء من األ باح ال من أصول األموالهو: أن تك

ضرو ة احلفاظ عةلى أموال اليتيم )والوقف( وعدم التصرف فيها بدون وجه حق. قال تعاىل)إّن الَِّذينم يمأكمةلمونم أمومالم  – 6
 (18اليمتماممى ظمةلما  ِإَّنَّما يمأكمةلمونم يِف بمطموهِنِْم نما ا  وملسميْصةلمونم لسمِعريا()

(  18ما ()حتقيق مبدأ القسط والعدل. قال تعاىل)ومأن ت مقمومموا لةليمتماممى بالقسط وممما تمفعمةلموا ِمْن خمرٍي فمإنَّ اهلل كمانم بِِه عمةِلي – 7
 .واحلقيق  أن هذا مبدأ عام يف كل شريع  اإللسام بل عةليه تمبىن أحكامها كةلها مبا يف ذلك أحكام الوقف

يف كل جماالت الوقف من اإلدا ة واإلنتا، وااللستمما  وغري ذلك من جماالت الوقف، البحث دائما  عن األحسن  – 8
ىتَّ حم حيث أمر اهلل تعاىل باألحسن وهو السم تفضيل و د مطةلقا ، قال تعاىل ) ومالمت مْقرمبموا ممالم اليمِتيِم إالَّ بِالَّيِت ِهيم أحسمنم 

 .(19يمبةلمغم أشمدَّهم ()
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 ) 20(ابن منظو : لسان العرب، 1 / 48 
  )21(السرخسي،ايب بكر حممد: املبسوط يف شرح الكايف،مصر،مطبع  السعادة، ط1،دت،41/12 

 

 الستثمار في الوقف السني في العراق               المبحث الثالث: مجاالت ا

 :تنقسم ألساليب الستمما  األوقاف إىل

 :وهي ،املطةلب األول : صيغ االلستمما  الذايت

 الفرع األول: االلستبدال 

 الفرع الماين: إجا ة أعيان الوقف 

 :املطةلب الماين: عقود االلستمما  اخلا جي وهي

 الفرع األول: عقد املزا ع  

 الفرع الماين: عقد املساقاة

 المطلب األول: صيغ االستثمار الذاتي

 الفرع األول: االستبدال

(   إىل أن معىن اإلبدال وااللستبدال واحد فقال: تبدل الشيء وتبدل به والستبدله والستبدل به، كةله، 20أشا  ابن منظو )
لوقف هو أن أخذه مكانه. وعةليه فإن االلستبدال يف ااتذ منه بدال . وقال أيضا : والستبدل الشيء بةريه وتبدله به: إذا 
 .يمستبدل باأل ض املوقوف  أ ضا  أخرى لتصبح األ ض الماني  وقفا  

يرى أبو يولسف بأن الوقف وشرط االلستبدال صحيحان، وقال بذلك من احلنفي :  الحنفية في االستبدال: أيأواًل: ر
فىت به لدى احلنفي 

م
فسه . شريط  أن يكون الواقف قد شرط االلستبدال يف أصل الوقف لنهال واخلصاف. وهو الرأي امل

 ( 21أو لةريه، وكذلك إذا صا  الوقف ال يمنتفع به بالكةلي  أو ال يفي مبؤنته أجازوا االلستبدال ملصةلح  الوقف)
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 ) 22(االمام مالك بن أنس: املدون  الكربى،مصر،املطبع  اخلريي ، ط1، 1324 ه، 342/4 
 ) 23(اخلطيب،حممد الشربيين:مةين احملتا، شرح املنها،، مصر، مطبع  مصطفى حممد،2 /391 

  )24(ابن مفةلح املقدلسي،ايب عبد اهلل حممد: الفروع، دم، دط، 4 / 622 – 623  

 

أجاز املالكي  الستبدال الوقف املنقول إذا دعت إىل ذلك مصةلح ، وذلك ألن  ثانياً: رأي المالكية في االستبدال:
 ( 22األموال املنقول  معرض  لةلتةلف واخلراب فالستبداهلا يكون بقاء لةلوقف والستمرا ا  له)

عام   لومنع فقهاء املالكي  الستبدال الوقف غري املنقول وهذا هو األصل لديهم، إال أهنم أجازوا ذلك يف حاالت الضرو ة ا
كما إذا كان املوقوف عةليهم معينني فإن الممن يمدفع إليهم أو إىل املتويل عةلى الوقف عةلى أن يشرتو به عقا ا  آخر حيل 

 .حمةله مبصا فه وشروطه

لوقف أو يتشدد الشافعي  يف االلستبدال ويرون أن يف االلستبدال لسبيا  إىل ضياع ا ثالثاً: رأي الشافعية في االستبدال:
 فيه، ومع ذلك فقد  خَّص الشافعي  يف الستبدال الوقف  املنقول الذي ال يمرجى منفعته ويمشرتى بالممن ما يكونالتفريط 

وقفا  مكانه. أما الوقف غري املنقول فريى الشافعي  عدم جواز بيعه أو الستبداله وحجتهم يف ذلك أن ما هتدم أو خرب 
 (    23ملنقول الذي ال يمرجى صاحه و جوعه)من العقا  قد يمرجى عما ته وصيانته خباف الوقف ا

قف يرى احلنابةل  جواز االلستبدال يف األوقاف املنقول  وغري املنقول ، فإذا خِرب الو  رابعاً: رأي الحنابلة في االستبدال:
يم بممنه بدال    منه وتعطةلت منافعه جاز بيعه أو جزء منه لصاح اجلزء اآلخر وإن تعذ  اإلصاح بيع الوقف كةله وأشرتم

 ( 24ليصبح وقفا  تةلقائيا )

 :تنيويف العراق يمعرف االلستبدال بأنه مبادل  الوقف بالعقا  أو النقد ويتحقق يف إحدى احلال استبدال الوقف في العراق:

 .احلال  األوىل: انتفاء منفع  الوقف كةليا  

 .احلال  الماني : زيادة مصروفات املوقوفات عةلى الوا دات

 

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 1, 2015 

 
 13 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           

  )25(نشر هذا القانون يف الوقائع العراقي  بالعدد 1293 بتأ يخ 31 / 7 / 1966 م 
 ) 26(ابن منظو : لسان العرب، 4 / 10و11 

 ) 27(الطرابةلسي،برهان الدين ابراهيم:االلسعاف يف أحكام األوقاف، املطبع  الكربى املصري ،1292 ه، ص57 

 

العراق عةلى جواز االلستبدال يف حال  اشرتاطه من قبل الواقف أو قيام ضرو ة لذلك أو دعت مصةلح  وجرى العمل يف 
 .إليه

وقد كان االلستبدال منوطا  بنظر احملاكم الشرعي ، مث ظهر أن إجراءات احملاكم قد شاهبا شيء من التقصري والتهاون 
حملاكم الشرعي  إىل ديوان األوقاف واملتويل صاحي  (  لينقل االختصاص من ا25م ) 1966لسن   64فصد  القانون  قم 

الستبدال املوقوف الذي تتحقق املصةلح  يف الستبداله دون احلاج  إىل احلصول عةلى حج  من احملكم  الشرعي ، مما يدلل 
ات فيه صعةلى مسايرة القانون لرأي احلنفي . وقد ومضعت تعةليمات اللستبدال املوقوف وأنظم  تبني طرق املزايدات واملناق

 .قمصد هبا منع الةنب يف االلستبدال أو تفويت مصةلح  الوقف حلساب مصاحل أشخاص هلم نفوذ أو لسةلطان

 الفرع الثاني: إجارة أعيان الوقف

 ( 26اإلجا ة مأخوذة من األجرة وهي الكراء، واملعىن واحد وهو: العوض)

 .ومعىن اإلجا ة اصطاحا : عقد عةلى املنافع بعوض

 .واالنتفاع بإجا ته حمل اتفاق بني الفقهاء ولكنهم اختةلفوا من حيث مقدا  أجرة الوقف، ومدة اإلجا ةوإجا ة املوقوف 

األصل يف مقدا  أجرة الوقف أن ال يقل عن أجرة اململ، وجيوز بأكمر من أجرة اململ باتفاق.أما  مقدار أجرة الوقف:
صان يف مقدا  األجرة فإنه مما يمتسامح به وتنفذ األجرة. والنق إن كانت األجرة أقل من أجرة اململ، إذا كان النقصان يسريا  

 اليسري هو ما تعا ف عةليه الناس عادة. أما إذا كان النقصان يف مقدا  األجرة كبري)الةنب الفاحش( لةلفقهاء آ اء:

إذا كان ناظر الوقف جاها  بأجرة اململ ففي هذه احلال  يةلزم املستأجر بدفع أجرة اململ أي أن  مذهب الحنفية: – 1
يدفع فرق هذا النقص. أما إذا كان الناظر عاملا  بأجرة اململ وأجَّر الوقف بةنب فاحش فإن ذلك يمعد خيان  من الناظر 

 .(27كما يرتتب فسخ عقد اإلجا ة أيضا )  ويرتتب عةليه إخرا، الوقف من واليته إذ أصبح غري مأمون عةليه



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) Vol: 1, No: 1, 2015 

 
 14 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

                                                           

 ) 28(العدوي، ايب احلسن عةلي بن أمحد: حاشي  العدوي عةلى شرح اخلرشي، مطبوع عةلى هامش اخلرشي، 99/7 
 ) 29(النووي،ايب زكريا حيىي بن شرف:  وض  الطالبني، املكتب اإللسامي لةلطباع  والنشر، ط351/1،5 

 ) 30(ابن قيم اجلوزي ،مشس الدين ابو عبداهلل حممد: أعام املوقعني عن  ب العاملني، 226/3 و227 
 ) 31(ابن اهلمام،كمال الدين حممد: فتح القدير،  مصطفى حممد، 1356 ه،6 / 242  

 ) 32(اخلرشي، ايب عبد اهلل حممد: شرح اخلرشي عةلى خمتصر خةليل، املطبع  األمريي ، 1317 ه، 99/7 

 

يرى املالكي  أن الناظر إذا أجَّر العني املوقوف  بأقل من أجرة اململ فإنه يضمن متام األجرة إن   مذهب المالكية: – 2
 ( 28كان الناظر مةليئا  وإالّ  جع عةلى املستأجر ألنه مباشر)

رة اململ وهذا من قبيل املساعدة واملساحم  لةلفقراء ومعةلمي يرى الشافعي  جواز اإلجا ة دون أج مذهب الشافعية: – 3
 ( 29الصبيان. وال جيوز يف غري هذه احلاالت)

يرى احلنابةل  إذا أجَّر الناظر الوقف بةنب فاحش فيمعترب ضامنا  لةلنقص يف األجرة إذا كان هو غري  مذهب الحنابلة: – 4
لنقص ان الناظر هو املستحق الوحيد يف الوقف ال يمطالب بضمان ااملستحق يف الوقف ألنه يتصرف مبال غريه، أما إذا ك

 (30ألن اإلنسان ال يضمن ماله)

أن يشرتط الواقف نفسه مدة اإلجا ة، واألصل هو االلتزام مبا شرط الواقف إذ أن املذاهب الفقهي   مدة إجارة الوقف:
افظ  عةلى حاالت الضرو ة والضرو ة تمقد  بقد ها حم متفق  عةلى االلتزام بشرط الواقف مع امكاني  خمالف  شرط الواقف يف

 .عني الوقف واملنفع 

 :أما إذا مل يشرتط الواقف مدة اإلجا ة فإن الفقهاء اختةلفوا إىل آ اء

جيوز إجا ة األ اضي والضياع ملدة ثاث لسنوات وما لسوى ذلك من املوقوفات ملدة لسن  واحدة فقط.   رأي الحنفية:
فات مبختةلف أنواعها ملدة ثاث لسنوات كذلك ميكن أن يؤجر الوقف إجا ة طويةل  لناظر مصةلح  كما جتوز إجا ة املوقو 

 .(31لةلوقف يف ذلك)

إن املالكي  حيددون مدة اإلجا ة عةلى ضوء املوقوف عةليهم هل هم معينون أو غري معينني وكذلك العني  رأي المالكية:
 ( 32املوقوف  هل هي عامرة أو خرب  وترتاوح مدة اإلجا ة بني السنتني واأل بع إىل مخس عشرين لسن )
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 ) 33(النووي:  وض  الطالبني، 5 / 329 

 ) 34(ابن قيم اجلوزي : أعام املوقعني، 1 / 226- 227 
 ) 35(ينظر مادة 7 من نظام املتولني واملادة 3/ه من قانون اهليئ   قم 18 لسن  1993 م 

 

اثني لسنتني كذلك ميكن أن تؤجر ث : تؤجر الدا  ثاثني لسن  واأل ض مئ  لسن  والموب لسن  واحدة أورأي الشافعية 
 .(33لسن  بشكل عام ألهنا نصف عمر االنسان غالبا )

أجاز احلنابةل  ملن له احلق يف إجا ة الوقف تأجري املوقوف حبسب املدة اليت يراها منالسب  شرط مراعاة  رأي الحنابلة:
  34العرف يف إجا ة الوقف مبختةلف أنواعها وطرق االنتفاع هبا

ى اعتبا  إجا ة أعيان الوقف من الصيغ االلستمما ي  الذاتي  اليت يتم من خاهلا الستمما  األماك املوقوف  جر وفي العراق 
األماك املوقوف  مبا يؤدي إىل دميوم  الوقف واالنتفاع به، وحيث أن لةلوقف شخصي  معنوي  ميمةلها املتويل عةليه فإن األخري 

 هو هيأة إدا ة والستمما  أموال األوقاف أو متولو األوقاف الذ ي  أما هو الذي يقوم بإجا ة الوقف لسواء كان املتويل
املرتزق  فةليس هلم احلق إال بالةةل . واألصل أن املدة اليت حيق لةلمتويل مبوجبها إجيا  املوقوف ينبةي أال تزيد عةلى ثاث 

م ومن مث يتم تطبيق 1970  عام لسنوات أما إذا زادت عةلى ثاث لسنوات فينبةي موافق  اهليئ . إن نظام املتولني صد
من نظام املتولني بشأن مدة إجيا  املوقوف أما الوقف الذي أمقيمت دعوى لتصفيته الجيوز تأجريه ألكمر من  7املادة 

 .( وهو يتفق مع ما ذهب إليه احلنفي  من آ اء35لسن  واحدة)

 المطلب الثاني: عقود االستثمار الخارجي 

 الفرع األول: عقد المزارعة 

عقد الستمما  أل ض ز اعي  بني صاحب األ ض أو املتويل إلدا ة الوقف وآخر يعمل يف الستمما ها عةلى أن  المزارعة
 .يكون احملصول مشرتكا  بينهما باحلصص اليت يتفقان عةليها
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 ) 36(الشوكاين،حممد بن عةلي: نيل األوطا ، مطبع  مصطفى البايب احلةليب، 1347 ه، 5/ 272 

 ) 37(الكالساين،عاء الدين ابو بكر: بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، مطبع  اإلمام، ط1، 1971 م، 176/6 
 ) 38(ابن عابدين،حممد أمني بن عمر:حاشي  ابن عابدين،االلستان ،املطبع  العمماني ،1326 ه،193/5 

 ) 39(ينظر القانون املدين العراقي، املادة 805 

 

ر أو مثاملزا ع  جائزة بدليل أن النيب صةلى اهلل عةليه ولسةلم عامل أهل خيرب بشطر ما خير، من  مشروعية المزارعة:
 ( 36ز ع)

:  كن العقد هو اإلجياب والقبول وهو أن يقول صاحب األ ض لةلعامل دفعت إليك هذه ركن المزارعة وصفة العقد
 (37األ ض مزا ع  بكذا فيقول العامل قبةلت مت العقد بينهما)

 .(: شرط العاقد: أن يكون العاقد عاقا  ألن العقل شرط أهةلي  التصرفات38)شروط المزارعة

 .أن يكون معةلوما  بأن يبني مايز ع ألن املز وع خيتةلف باختاف الز ع زرع:شرط ال

 .:أن يكون قابا  لعمل الز اع  وهو أن يؤثر فيه العمل بالزيادةشروط المزروع

 .أن تكون صاحل  لةلز اع  ومعةلوم  حىت ال تؤدي إىل النزاع شروط األرض المزروعة:

 ألهنا الستئجا  ال تصح مع جهال  املدة. : أن تكون املدة معةلوم شرط مدة المزارعة

بأهنا عقد عةلى الز ع بني صاحب األ ض واملزا ع فيقسم احلاصل بينهما وقد عرف القانون المدني العراقي المزارعة 
من القانون: تعيني حص   806( وقد نمِظمت أحكامه يف املواد التالي : املادة 39باحلصص اليت يتفقان عةليها وقت العقد)

 .ع جزءا  شائعا  املزا  

 .من القانون: حتدد مدة املزا ع  دو ة ز اعي  لسنوي  807املادة  

 : لصاحب األ ض والي  التوجيه يف الستةاهلا والرقاب  عةلى أعمال الز اع 808املادة 

 .: يتحمل صاحب األ ض واملزا ع ما يةلزم من نفقات البذو  والتسميد809املادة  
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 ) 40(ابن جزي الكةليب،حممد بن أمحد:القوانني الفقهي ،تونس،مطبع النهض ،1926م،ص279 
  )41(بن قدام ،ايب حممد عبد اهلل:املةين عةلى خمتصر اخلرقي،مصر،مطبع  املنا ،1348 ه، 384/5 

  )42(املرجع نفسه، الصفح  نفسها 
  )43(املرجع نفسه، الصفح  نفسها 

 

 .املزا ع األ ض ألحد إال برضاء صاحب األ ض: الجيوز أن يؤجر 810املادة 

 الفرع الثاني: عقد المساقاة

 .املساقاة لة : مفاعةل  من السقي 

 .(40وشرعا : هي معاقدة دفع األشجا  إىل من يعمل فيها عةلى أن الممرة بينهما)

و الناظر مع طرف اإلدا ة أوهذه الطريق  من االلستمما  خاص  بالبساتني واأل ض اليت فيها األشجا  املممرة حيث تتفق 
 .آخر ليقوم برعايتها ولسقيها عةلى أن يكون الممر بينهما حسب االتفاق

املساقاة ممل املزا ع  جائزة الستدالال  مبعامةل  النيب صةلى اهلل عةليه ولسةلم أهل خيرب بشطر ما خير،  مشروعية المساقاة:
 .(41ةلفاء الراشدين وأهل املدين  وإمجاع الصحاب )من مثر أو ز ع، وحلاج  الناس إليها لعمل النيب وأزواجه واخل

(.42)جياب من صاحب الشجر والقبول هو اإلجياب والقبول ممل املزا ع ، اإل ركن المساقاة:

 .الشجر املممر فتصح املساقاة يف النخل والكرم والربلسيم والعنب مورد المساقاة:

 شروط شرط العاقد: أن يكون عاقل فا جيوز عقد من اليعقل :(43)لمساقاةا

   أن يكون من الشجر الذي فيه مثرة وأن يكون الشجر معةلوما .  شرط محل العقد:

 .التسةليم إىل العامل وهو التخةلي  بني العامل وبني الشجر املعقود عةليه شرط العمل:

 .أن يكون الناتج شرك  بني االثنني وأن تكون حص  كل واحد منهما جزءا  مشاعا  معةلوم القد  شرط الثمار:
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 ) 44( ينظر املادة 816  من القانون املدين العراقي وما بعدها 

 

تنقضي املساقاة بأحد أمو  ثاث : املدة املتفق عةليها أو موت أحد املتعاقدين أو فسخ العقد إما باإلقال   انتهاء المساقاة:
 .أو باألعذا  كأن يكون العامل لسا قا  معروفا  بالسرق 

(. وقد 44بأهنا عقد عةلى دفع الشجر إىل من يصةلحه جبزء معةلوم من مثره)وقد عرف القانون المدني العراقي المساقاة 
 :نمِظمت أحكامه يف املواد التالي 

دد مدة املساقاة عةلى أول مثر خير، يف تةلك السن  817املادة   .من القانون: إذا مل حتم

 .مدة طويةل  ال يعيشان إليها غالبا  فاملساقاة باطةل  : إذا حدد املتعاقدان لةلمساقاة818املادة 

من القانون: األعمال الازم  لةلممر قبل إد اكه كسقي وتةلقيح وحفظ  تةلزم املساقي واألعمال الازم  بعد  819املادة 
 .إد اك الممر كاجلذاذ وحنوه تةلزم كا  من العاقدين

غريه إال بإذن مالك الشجر، فإن لساقى بةري إذنه  فاخلا ، لةلمالك  من القانون: ال جيوز لةلمساقي أن يمساقي 820املادة 
 .ويدفع لةلمساقي الماين أجر ممةله وال شيء لةلمساقي األول

 من القانون: إذا عجز املساقي عن العمل أو كان غري مأمون عةلى الممر جاز فسخ املساقاة.   821املادة 

انتهى العقد فإن كان عةلى الشجر مثر مل يبد صاحه فاخليا  لةلمساقي من القانون: إذا انقضت مدة املساقاة  822املادة 
 .إن شاء قام عةلى العمل إىل انتهاء الممرة با وجوب أجا  عةليه حلص  صاحب الشجر وإن شاء  د العمل

ز امن القانون: ال تنفسخ املساقاة مبوت صاحب الشجر وال مبوت املساقي. ومع ذلك فإن مات املساقي ج 823املادة 
 .لو ثته أن يطةلبوا فسخ العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مو ثهم أصبحت أعباؤه أثقل من أن تتحمةلها مقد هتم
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 الخاتمة

يف هناي  هذا البحث الذي تناول موضوع االلستمما  يف الوقف السين يف العراق وجماالته حرصت أن يكون البحث وافيا  
حرصت عةلى حسن الرتتيب والتنسيق بني املباحث ليكون أقرب إىل الوضوح  وشاما  لكل ما له عاق   باملوضوع كما

 :ومتام الفائدة وقد توصةلت إىل النتائج التالي 

إن لفظ االلستمما  الوا د يف كتب الةلة  يةاير يف معناه املعىن واملدلول االقتصادي لالستمما  إذ أنه يف الةلة  يدل  – 1
 االصطاح فهو يدل عةلى الستخدام األموال يف االنتا، بصو ة مباشرة أوغري عةلى ما حيمةله الشجر وما ينتجه أما يف

 .مباشرة

 .إن االلستمما  يف الشريع  اإللسامي  مباح ومشروع بأصةله وهو واجب كفائي عةلى األم  فا جيوز هلا أن ترتكه – 2

روف اليت متر به يف خمتةلف الظإن احلكم  يف مشروعي  االلستمما  يف األوقاف تكمن بأن لةلوقف دو  حيوي يقوم  – 3
هبا األم  فا بد من اغتنام هذه األموال وتوظيفها باأللساليب االلستمما ي  الشرعي  حبيث تستطيع أن حتقق املعادل  بني 

 .دميوم  الوقف وحتقيق أفضل  يع وعائد لةلوقف

  وأن لساليب االلستمما  شرعيإن أهم الضوابط الشرعي  الواجب توفرها يف عمةلي  الستمما  األوقاف أن تكون أ – 4
 .تكون يف جمال الطيبات وأن يمراعى مسأل  حتقيق النفع األكرب لةلجهات املوقوف عةليها واحملافظ  عةلى األموال الوقفي 

الستمما  أموال الوقف يف العراق جيري وفق األلساليب والصيغ التقةليدي  وهي الستبدال األوقاف، إجا ة األعيان  – 5
 .زا ع ، عقد املساقاة، وهي مقيدة بنظم وشروط قانوني املوقوف ، عقد امل

إن الفقهاء اختةلفوا يف جواز االلستبدال لألموال املوقوف  بني مولسع وهو مذهب احلنفي  واحلنابةل  ومضيق وهم  – 6
 .املالكي  وقد شدد الشافعي  أكمر من غريهم

عت ضرو ة لذلك أو دجرى العمل يف العراق عةلى جواز االلستبدال يف حال  اشرتاطه من ِقبل الواقف أو قيام  – 7
 إليه.مصةلح  
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