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ب   

  امللخصامللخص
  

إن الفقه اإلسالمي مبا يقوم عليه من أصول صحيحة وكثرية جعلته صاحلاً للتطبيق يف كل زمان                  

ا يتسم به من املرونة دليل واضح على هذا، وذلك          ومكان قابالً للنماء يف خمتلف جوانبه، وفقه الوقف مب        

 هذا النظام، وأخرى تكتنف مسرية عملـه يف         ليه من معطيات تنبثق من صميم     ا يشتمل ع  من خالل م  

  .النسق االجتماعي الذي يتغلغل فيه ويتفاعل معه

ام جاءت هذه الورقة البحثية منبهة على العديد من ااالت الوقفية املقترحة يف سـبيل إسـه                 

تناولت التنظيم الفين للصكوك املوقوفة، وإمكانية تداوهلا، باإلضـافة إىل          فالوقف يف التنمية املستدامة،     

  .أشكاهلا والغايات التنموية من ورائها، والبعد اجلماعي يف هذا النوع من الصيغ الوقفية

ب كما تناولت موضوع الوقف املؤقت من حيث تكييفه الفقهي وحكمه الشرعي واألسـبا              

،  وقف عائد العمل جلزء من الوقت      : باإلضافة ملا يندرج حتته من صورة      ،املوجبة هلذا النوع من الوقف    

ووقف جزء من وقت العمل، ووقف املنافع، وحبث كل ذلك يف إطار التكييـف الفقهـي، واحلكـم              

  .الشرعي، وااالت املقترحة

ظيم الفين هلا، والتكييـف الفقهـي       وأخرياً، مت استعراض فكرة الصناديق الوقفية من حيث التن          

  .وجماالت العمل باإلضافة إىل التجارب املعاصرة يف هذا اال

  



  

  ١

  ::المقدمةالمقدمة

ة على دور العبادة ومـا      ة للوقف حمصور  د عرفت البشرية صوراً أولية حمدود     جاء اإلسالم وق    

هرت األوقـاف يف     فازد م الوقف بتطور احلضارة اإلسالمية؛    ا من بعض املرافق، مث تطور نظا      يتصل  

األمصار اإلسالمية ازدهاراً كبرياً، حيث جيد الدارس لتاريخ الوقف عند املسلمني حشداً هـائالً ملـا                

فقرية من األيتام واألرامـل     الدين ورعاية األسر    رلعبادة، والتعليم، وإيواء املش   دور ل متيزوا به من إنشاء     

  ...ألشجار والطيور والبهائماإىل العناية ب الوقف هم حىت وصلت مظلة وغريوالزمىن

     عرف بالوقف الذري الذي يهدف إىل احملافظـة علـى الكيانـات    كما ابتكر املسلمون ما ي

تراكمها يف إطار األسرة، كما      ويضمن زيادا و   ،ومتماسكةتصادية الكربى لألسرة الواحدة قوية      االق

ها امتـدادها وعـدم ذوباـا يف        ة بني أبنائها وحيفظ علي    على صيانة شبكة العالقات الترامحي     يعمل

  .)١(  الداخليل ذلك يف إطار دستور الوقف ونظامهالكيانات االجتماعية احمليطة ا ك

 مليء قنواا علـى القطـاع       د النظم التمويلية اليت ترتكز يف     والشك أن الوقف باعتباره أح      

تصادية والثقافيـة قـدمياً      واالق الثالث الطوعي قد لعب دوراً بارزاً يف خمتلف مرافق احلياة االجتماعية          

ة ومراكز البحوث منـشؤها أوقـاف       واملؤسسات الصحي واملدارس  ديد من اجلامعات     فالع وحديثاً؛

ـ العامل اليوم هي جامعات وقفيـة        على ذلك من أن أشهر اجلامعات يف         وال أدل ؛  خريية  ومت  ستأس

س، واألزهـر يف     والزيتونة يف تـون     يف املغرب،  نيعلى الصيغة الوقفية، كجامعة القروي    بناًء  إنشاؤها  

  .وغري ذلك...  وأكسفوردمصر، وجامعيت هارفرد

                                           
   ٢ص، أثر الوقف يف اتمع االردين املعاصر  )١(



  

  ٢

كما أن الباحث يف التاريخ املعاصر للمجتمعات اإلسالمية وغريها جيد أن الصيغة الوقفية قد                

 خمتلـف جوانـب احليـاة       تغلغلت يف العديد من مؤسسات اتمع املدين وبدت آثارها واضحة يف          

  .غريهااإلغاثية وولمية والصحية، االجتماعية والع

لواقعيـة يف الوقـت     والستخراج العالقة بني الوقف والتنمية املستدامة من الناحية النظرية وا           

حاً إن مل نقل غامضاًُ فهـو       بد من التعرض لتعريف االصطالحني والسيما أما يعطيان ملم         النفسه،  

 تحرك يف هذه الثنائية وهو الوقف؛     د إىل اجلانب امل   عن العالقة فيما بينهما، والسبب يف ذلك يعو       متنافر  

خمتلف  النظام الوقفي يف وضع مزامحة أمام        ديث وبناء الدولة املعاصرة إىل زج     فلقد أدت عمليات التح   

م النظام الوقفي   تغطيها املظلة الوقفية، ووص   ضاءات الرحبة اليت كانت     القطاعات اليت شغلت تلك الف    

م يف سبيل إثبات هـذا اإلدعـاء العديـد مـن            امل املعيقة للتنمية وقُد   د أهم العو   أح هبعد ذلك بأن  

كنـه هـذا     إىل   ،جانب التطبيق واملمارسة ولكنها مل تصل     اإلشكاالت اليت طالت النظام الوقفي يف       

  . )١(النظام وجوهره

وانسحاا حتت تأثري املوجـات احلـادة   ل تراجع دور الدولة احلديثة ويف مقابل ذلك ويف ظ    

 بالصحة والتعلـيم والرعايـة      ةاخلاص ةاخلدمات العام من  متويل العديد   من  م وعجز امليزانيات    للتضخ

 وأنـشطة متويليـة خمتلفـة      أدوات  واالجتماعية، برز القطاع الطوعي الثالث مبا حيويه من مؤسسات          

ـ رينظتزادت املسامهات ال  كأحد أهم املخارج هلذا املشكل االقتصادي، وعاد احلديث عن الوقف و           ة ي

                                           
: القسم الثـاين   ، جمموعة القوانني املصرية املختارة من الفقه االسالمي      ، حممد أمحد فرج  ، السنهوري: حول هذه االنتقادات انظر       )١(

   . ٣٥ – ٣ص، م١٩٤٩، القاهرة، مطبعة مصر شركة مسامهة مصرية، قانون الوقف



  

  ٣

بعض اتمعات اإلسالمية املعاصرة اإلمكانيات اهلائلة اليت       يف  وأثبتت بعض التجارب الناجحة     . حوله

  .)١(ميكن تفعليها لنظام الوقف

هذا املؤمتر الرائد يف جمال الدراسات والبحوث الوقفية، للتنبيه على العديد مـن             أعمال  أيت  وت  

ماالً لتلك اخلطوة السباقة اليت حققها مؤمتر األوقاف        وذلك استك  للعمل الوقفي    األهداف غري التقليدية  

  . للهجرة١٤٢٢األول الذي عقد يف رحاب هذه اجلامعة العريقة يف شعبان عام 

                                           
تيجيات اجليل الثالث مـن     استرا: العمل اخلريي التطوعي والتنمية   ، ديفيد، كورتني: ملزيد من التفصيل حول هذا املوضوع انظر          )١(

  . م  ٢٠٠١، ١ط، الكويت، االمانة العامة لالوقاف، بدر ناصر املطريي: ترمجة ، املنظمات غري احلكومية



  

  ٤

  الوقف والتنمية املستدامة وإشكالية العالقة بينهماالوقف والتنمية املستدامة وإشكالية العالقة بينهما
  

  تعريف الوقفتعريف الوقف. . ١١

ته ومنعته مـن  وقفت العقار إذا حبس: من وقف، وهو مبعىن احلبس واملنع، فيقال     : الوقف لغة   

  .)١(أن ميلك للغري هبة أو بيعاً أو غري ذلك

، وذلـك تبعـاً      فقد اختلفت اآلراء الفقهية يف حتديد معىن الوقف        أما يف اصطالح الفقهاء؛     

فقال صاحب   ؛)٢(العديد من الشروط والسمات اليت تكييف عقد الوقف عندهم        الختالفهم يف تقرير    

قطع التصرف يف   ميكن االنتفاع به مع بقاء عينه، ب      حبس مال   : "والشافعية أن الوقف ه   من  زاد احملتاج   

  .)٣("ه، على مصرف مباحرقبت

إعطاء منفعة شيء مدة وجوده، الزماً بقاؤه يف ملك معطيـه،            ")٤(هووعرفه املالكية بقوهلم      

  .)٥("ولو تقديراً

ن  إ:تـها فقـالوا  لية الوقفية وماهيمقد أصاب تعريفهم للوقف حقيقة الع  أما السادة احلنابلة ف     

 صريح علـى حرفيـة       هو إتكاء  إذ أن هذا التعريف   ،  )١("حبس  األصل وتسبيل الثمرة    "الوقف هو   

                                           
ابن منظور، حممد بن بكر، لسان ) - (٦/١٣٥، ١٩٧٢، ١ابن فارس، أمحد بن فارس، معجم اللغة، دار اجليل، بريوت، ط       : انظر  )١(

  ).وقف(، مادة ١٩٥٦ العرب، دار الصياد، بريوت،
 وما  ١/٥٨،  ١٩٧٧الكبيسي، حممد عبيد، أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية، مطبعة اإلرشاد، بغداد            : ملزيد من التفصيل انظر     )٢(

  .بعدها
  .٢/٤١٥، ١الكوهجي، عبد اهللا بن حسن، زاد احملتاج بشرح املنهاج، املكتبة العصرية، بريوت، ط  )٣(
  . احلبس مفرد أحباسلكية يطلقون على الوقف لفظأن املامن املعلوم   )٤(
القرايف، أمحد بن إدريس، الفـروق أو أنـواء   ) -(، ٤/٣٤ ،)ت.د(عليش، حممد، شرح منح اجلليل، دار صادر، بريوت،    : انظر  )٥(

  .٢/١١١، )ت.د(، عامل الكتب، بريوت، الربوق يف أنواء الفروق



  

  ٥

أن حيـبس   "  فأخربه    يف أرض له أصاا يف خيرب       املشهور عندما استأمر رسول اهللا       رمحديث ع 

كما . من العلماء عترب حديث عمر هذا سنداً لتشريع الوقف عند كثري          حيث أُ )١("أصلها ويسبل مثرا  

عترض على غريه من التعريفات األخرى، وذلك بكونه اقتـصر           هذا التعريف مل يعترض عليه مبا أُ       أن

 اشتراط القربة فيه،    ر اليت متس جوهر الوقف وماهيته، وتربز حقيقته، ومل يتطرق إىل          واألم على ذكر   

  .)٢(فقهيةده أو جعله الزماً، مما هو حمل خالف كبري بني املدارس ال تأبيأو

ولعل جعل هذا التعريف هو املختار يف حبثنا هذا أمر يتوافق مع ما يصبوا إليه هذا البحث من                    

تنمية املستدامة، وذلـك    ال وخباصة يف إطار استحداث صيغ مستجدة لتفعيل دور الوقف يف            ،أهداف

لوقف، وعـدم   النهوض بـا  لكونه يتجاوز العديد من اإلشكاالت الفقهية اليت طاملا اعترضت مسرية           

تمعات وخباصة املعاصرة منهاإمكانية تكي٣(فه مع املستجدات اليت تفرضها التطورات املتعاقبة يف ا(.  

  مفهوم التنمية المستدامةمفهوم التنمية المستدامة. . ٢٢

 احلديثة مفهوم التنمية املستدامة؛ فمما هو معلـوم أن        إن من أهم وأحدث املفاهيم التنموية         

نذ اخلمسينات من القرن املاضي، حيث كان يركز علـى          يتطور بشكل ملحوظ م   أخذ  مفهوم التنمية   

 آنذاك هو معدل الناتج القومي اإلمجايل وما        ياجلانب االقتصادي فحسب، وكان مؤشر التنمية الرئيس      

تفاقم مشكليت الفقر والبطالة يف البلدان      ومع إزدياد   ادة يف دخل الفرد اإلمجايل،      ينتج عنه من حتقيق زي    

ملفهوم يف إعطاء تصور واضح ومعيار حقيقي للعملية التنموية، وخباصة يف ظل            النامية، فقد فشل هذا ا    

                                                                                                                         
، )ت.د(دقائق أوىل النهي لشرح املنتـهى، عـامل الكتـب،           : ى اإلدارات املسمى  البهويت، منصور بن إدريس، شرح منته     : انظر  )١(

: الوقف: "ما نصه ) ١٢٣٣(رقم  املادة  ، وقد أخذ القانون املدين األردين ذا التعريف عند تعريفه للوقف حيث جاء يف               ٢/٤٨٩
  ". مآالً ولوحبس عني املال اململوك عن التصرف، وختصيص منافعه للرب

م، ١٩٩٢-هـ١٤١٣العمري، حممد علي حممد، صيغ استثمار األمالك الوقفية، رسالة ماجستري، جامعة الريموك، األردن،              : انظر  )٢(
  . وما بعدها٢٩ص 

  .للوقفاملوقوفة وقابليتها  من اشتراط صالحية العني ه والتأقيت يف الوقف، وما يترتب عليوذلك مثل موضوع التأبيد  )٣(



  

  ٦

        تمع كافة، بـل تركـزت تلـك           التوزيع غري العادل لعوائد الدخل القومي اليت مل توجه إىل فئات ا

 انتشاراً تعاين مـن     فئات أخرى أكثر عدداً وأوسع    يف الوقت نفسه    خملفة  واملكتسبات يف فئة حمدودة     

  .)١(والبطالة وعدم تكافؤ الفرصالفقر مشكالت 

أخذت التنمية تنمي منحاً اجتماعيـاً، وأصـبح العامـل          ويف السبعينات من القرن املاضي        

ية اليت تعمل على حتـسني      واالقتصادي يف العملية التنموية ما هو إال وسيلة من إحدى الوسائل التنم           

    م، وتطور هذا املفهوم اجلديد للتنمية عـرب        مع على اختالف طب   تالنواحي االجتماعية لدى أبناء اقا

الثمانينات والتسعينات، وأصبح اإلنسان مبوجب هذا املفهوم هو صانع التنمية وهو هـدفها يف ذات               

الوقت وأرتكز هذا املفهوم اجلديد على ضرورة املواءمة بني املعيار االقتصادي واملعيار االجتمـاعي،              

 عليه التنميـة املـستدامة      يف إطار تكاملي وأُطلق    االقتصادية والبيئية ومجع ما بني العوامل االجتماعية      

(Sustainable Development))٢(.  

الـذي  ) مستقبلنا املشترك (وقد تبلور هذا املفهوم يف تقرير األمم املتحدة يف بياا املعروف              

ل احلاليـة دون    تلبية احتياجات األجيا  " حيث نص على أن التنمية املستدامة تعين         م١٩٨٧صدر عام   

  .)٣("استنفاذ مقدرة األجيال املقبلة على حتقيق وتلبية احتياجاا

احلاضر ( ميكن القول أن عنصري الزمن       هويف ضوء مفردات هذا التعريف للتنمية املستدامة فإن         

ة مها قوام هذا النوع من التنمية بعكس املفاهيم الـسابق         ) العاجلة واآلجلة (، وتلبية احلاجة    )واملستقبل

                                           
 )- ( وما بعـدها، ٣٨، ص م١٩٩٦دامة يف مشاريع التنمية احمللية، رسالة ماجستري، اجلامعة األردنية،     زينب، االست  ،حسن: انظر  )١(

 اجلنوب رؤية سوسيولوجيا، جملة دراسات اجتماعيـة،        دامة بني أيديولوجيا الشمال ومأزق    مصطفى، عدنان، ياسني التنمية املست    
  .، وما بعدها٤، ص ٩، العدد )٢٠٠١ (٣السنة 

والتنميـة، جملـة    فائق، حممد، حقوق اإلنسان     ) -( وما بعدها،  ٤٣ زينب، االستدامة يف مشاريع التنمية احمللية، ص         ،سنح: انظر  )٢(
  . وما بعدها٩٨، ص ٢٠٠٠، ٢٥١املستقبل العريب، ع

 املتحدة اإلمنائي    وزارة التخطيط، برنامج األمم    )- ( وما بعدها،  ٥٢زينب، االستدامة يف مشاريع التنمية احمللية، ص        ، حسن: انظر  )٣(
  .١، ص ٢٠٠١يف األردن، املطبعة الوطنية، عمان، 



  

  ٧

 فالبد إذن يف إطار هـذا الفهـم         األجيال القادمة؛ حاجات  اليت غفلت عن البعد املستقبلي إلشباع       

 من محاية خيارات األجيال القادمة من خالل وسائل تليب احتياجاا، عرب محاية قواعد املوارد               ويالتنم

         حول التنمية املستدامة،   يات  دبن من أ  الالزمة لدعم التنمية يف املستقبل، ولعل الدراسة املستفيضة ملا دو

  :)١(السمات العامة ميكن أن يتميز ا هذا النوع من التنمية وهي أن هناك أربعاً منتشري إىل 

خـرى،  إن التنمية املستدامة تعترب أكثر تداخالً أو أشد تعقيداً من أي نوع من أنواع التنميـة األ         -

القتصادي واالجتماعي، وحتاول حتقيـق     هي تسعى لتوليف منظومة متوازنة بني النظام البيئي وا        ف

أقصى درجة من النمو يف كل جانب من هذه اجلوانب، وعليه ال ميكن حبال فـصل عناصـرها                  

  . تداخل مكونااةوقياس مؤشراا لشد

 فهي  ،التنمية املستدامة تتوجه أساساً إىل تلبية متطلبات واحتياجات أكثر الشرائح فقراً يف اتمع             -

 .ن الفقر والعوز يف اتمعتسعى إىل احلد م

-   عد نوعي يتعلق بتطوير اجلوانب الروحية والثقافية واإلبقاء علـى اخلـصوصية            للتمنية املستدامة ب

 .احلضارية للمجتمعات

 حيث مصدر العملية وإن نظرة فاحصة يف املضامني اليت ينطوي عليها النظام الوقفي سواء من           

 واجلهات املستهدفة من وراء ذلك،      ،يت تتكون منها احملفظة الوقفية    عية املالية ال  نشؤها، واألو مالوقفية و 

 عن كل ذلك من مؤسسات وأنشطة وبرامج تطال خمتلف أطراف العملية الوقفية جيعل من               قوما ينبث 

ن العملية التنموية املتوخاة مـن النظـام         إ  الزماً، بل  ظام الوقفي والتنمية املستدامة أمراً    العالقة بني الن  

بالدميومة واالستمرار، وفيما يلي نورد باختصار بعض األدلـة         يف أغلب حاالا    انت تتسم   الوقفي ك 

  :على ذلك

                                           
 اجلنوب رؤية سيوسيولوجيا، دراسات اجتماعية،      امة بني أيديولوجيا الشمال ومأزق    مصطفى، عدنان ياسني، التنمية املستد    : انظر  )١(

  .٢٢، ص ٩، ع)٢٠٠١ (٣السنة 



  

  ٨

كـون   املـسلم ب   ربالرغم من غياب احلافز املادي املباشر الذي ميكن للوقف أن يوفره للمستثم            -

ـ   الشك ندما تقوم ذا النوع من العمل     الوقف عملية تربع حمضة، إال أن العقلية اإلسالمية ع         ا أ 

ية، وبالتايل أخذها بعني االعتبار جانيب الثواب والعقاب         هذا وهي يف أعلى حاالا اإلميان      ستؤدي

ف االقتـصادية    الشك أا حبسباا مراعاة الظـرو      وعقلية كهذه ، والقيام بفرضية االستخالف  

لـشرع  احملكـوم بـضوابط ا      التربعي  العمل  اليت ستترجم من خالهلا هذا     واالجتماعية والبيئية 

  .)١(واالستخالف

ات ذات احلاجـة والعـوز يف       من املعلوم أن املستفيد األعظم من حصيلة وريوع الوقف هم الفئ           -

 وطلبة العلم، وغريهم وذلك ملا ينطـوي        ، واملسافرين ،ى واملرض ، واملساكني ، من الفقراء  اتمع

الل إحـسانه    وجل من خ    قربة يتقرب من العبد إىل اهللا عز       هعليه األصل العام لنظام الوقف يف أن      

 .)٢(اتمع  من أبناءإىل هذه الفئات الضعيفة

ة نفصللقد سامهت األموال الوقفية يف تنمية العلم والدراسة سواء داخل املساجد أو يف املدارس امل               -

وحىت اجلامعات، حيث رعت األموال الوقفية عملية التنمية الروحيـة والثقافيـة مـن خـالل                

وحىت املراحل الدراسية العليا املتخصصة،      )٣(ابفولة فيما يعرف بالكت   املؤسسات منذ مراحل الط   

                                           
املؤمتر الثامن عشر للمجلـس األعلـى     : لتنمية، نظرة مستقبلية، حبث مقدم إىل     هليل، أمحد حممد، دور الزكاة والوقف يف ا       : انظر  )١(

  . وما بعدها٢١، القاهرة، ص ٢٠٠٦ إبريل، ١٩-٦للشؤون اإلسالمية، 
  .٢٢املرجع السابق، ص : انظر  )٢(
ملساجد، إال أنه أول ما بدءت به مل يكن يف صدر اإلسالم ما يعرف بنظام املدرسة املعمول به اآلن، واقتصر األمر على التعليم يف ا                 )٣(

، حممد، حممد، األوقاف، ونظام التعليم يف العصور الوسطى اإلسـالمية،           أمني:  ما كان يسمى بالكتاب، انظر     العملية التعلمية هو  
  .١٧٠ص 



  

  ٩

 خمصصات ضمن بنود موازنة الدولة، بل حىت        اوال أدل على ذلك من العملية التعليمية مل يفرد هل         

 .)١(مل يكن هناك وزارة أو ديوان للتعليم

تـصادية، وخباصـة     االق  قد حافظ من خالل مكونات بنيته       اإلسالمي مما الشك فيه أن الوقف     -

األراضي على محاية تلك املمتلكات وجعلها عصية على يد املستعمرين واحملتلني يف العديد مـن               

 .)٢(وغريها..أقطار العامل اإلسالمي، كتونس، ومصر، واجلزائر، وفلسطني

، )٣(ل اتفاق بني الذين أجازوا الوقف مـن الفقهـاء         كما ال خيفى أن مسة التأبيد اليت كانت حم         -

 يؤكـد البعـد     أمر )٤(ة اجلهات املستحق  بل إنفاق غلته على   ة اإلنفاق على عني الوقف ق     وضرور

: املستقبلي الذي توليه العملية الوقفية للجانب التمويلي، وقد عرب عن هـذا الـدهلوي بقولـه               

مبا يـصرف   ر اإلنسان   ملصاحل ال توجد يف سائر الصدقات، فإن       - أي الرسول    -فاستنبطه  "

 فيبقـون    أقوام آخرون من الفقراء    ءاج أولئك الفقراء تارة أخرى، وجتي      يفىن، فيحت  ماالً كثرياً مث  

ساً للفقراء، وابن السبيل، يـصرف      أنفع للعامة من أن يكون الشيء حب      حمرومني، فال أحسن وال     

فحساب املساواة ينب األزمنة واإلنصاف بني األجيال هو مبـدأ           .)٥("عليهم منافعه ويبقى أصله   

  . بالتنمية املستدامةف اإلسالمي كما هو لصيقت يف الوقثاب

                                           
وقـاف، جـدة،     األ احللقة الدراسية لتثمري ممتلكـات    : ضمن أعمال السيد، عبد امللك، أمحد، الدور االجتماعي للوقف،        : انظر  )١(

  .، وما بعدها٢٢٨هـ، ص ١٤١٥
  .٢٧العمري، حممد علي، أثر الوقف يف اتمع األردين املعاصر، ص : انظر  )٢(
ـ ١٤٠٧،  ١انظر الشريازي، إبراهيم، املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت، ط               )٣( ) -(،  ١/٤٤٨/هـ

  .، وما بعدها٥/٤٢٧) ط.د(لواحد، شرح فتح القدير للعاجز الفقري، دار إحياء التراث، ابن اهلمام احلنفي، حممد بن عبد ا
  .٢/١٨٩الكبيسي، حممد عبيد، أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية، : انظر  )٤(
  .٣/١١٦الدهلوي، شهاب ويل اهللا أمحد بن عبد الرحيم، حجة اهللا البالغة، دار املعرفة،   )٥(



  

  ١٠

 إىل   بني الوقف والتنمية املستدامة، ننتقل     ر العالقة تشابك وجتذّ وبعد هذا الكشف عن مدى        

فع تناول تلك اآلليات والصيغ املستجدة اليت ميكن للوقف أن يسعى من خالهلا من أجل اإلسهام يف د                

  .عجلة التنمية املستدامة

  لوقفيةلوقفيةالصكوك االصكوك ا: : أوًالأوًال

إذ أن عمليـة  ) املـشترك (يندرج هذا البند من بنود الدراسة حتت موضوع الوقف اجلماعي           

د جمموع الواقفني من أجل متويل مشروع وقفي معني مـن           وإصدار الصكوك الوقفية تعين تظافر جه     

:  وميكن تعريف الصكوك الوقفية بأا أجل ذلكموع الصكوك اليت يتم إصدارها من   هم  خالل شرائ 

أما  ،)١(املضاف فيها هو لفظ الصك ويعين وثيقة مبال أو حنوهبارة مكونة من مضاف ومضاف إليه، ع

  . الوقفية، وهي اصطالح فقهي إسالمي مأخوذ من الوقفاملضاف إليه فهو كلمة

حملددة هي الوثائق ا  :  بقولنا )لصكوك الوقفية ا(حداث تعريف هلذا املصطلح اجلديد      وميكن است   

مـن ميثلـها،     وأمالكيها مقابل األموال اليت قدموها للجهة املوقوف عليها،          تصدر بأمساء    القيمة اليت 

وذلك بقصد تنفيذ مشروع وقفي معني، واستغالله، وحتقيق الغايات واحلاجات الوقفية املقصودة من             

  .وراءه، سواء كانت هذه احلاجات اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية أو غري ذلك

 حصص مشاركة يف متويل مشروع معني بذاته، علـى أسـاس أن جممـوع                فهي ؛وبالتايل  

، أما املبالغ املالية املكتتب ا      )الناظر(، واجلهة املصدر هلا هي      )الواقف( يف هذه الصكوك هم      ملكتتبنيا

    أمـا اجلهـة الـيت       ،)املال املوقوف ( هي   اًمعين اًوقفي اًن مبجموعها مشروع  مبا متثله من صكوك تكو 

  .ئد املشروع لإلنفاق عليها فهي متثل املوقوف عليهستخصص عوا

                                           
  .١/٥١٩، ٢، ط)ن.د( وآخرون، املعجم الوسيط، ،سإبراهيم أني: انظر  )١(



  

  ١١

  أهمية الصكوك الوقفيةأهمية الصكوك الوقفية

يف جتميع املوارد املالية املتناثرة     تكمن أمهية هذه الطريقة يف أا من الطرق الناجعة واملستحدثة             

ـ يعلها من آثار ط    ملا يترتب    ،واهلم يف مشاريع كبرية وناجحة    لدى مجهور الراغبني يف وقف أم      ة يف  ب

 ال يتـسىن    برية، الـيت  واقع االجتماعي، حيث ميكن عن طريق جتميع هذه املوارد إقامة املشاريع الك           ال

  .لصغار املالك أن يقيموها كل على حدة

والشك أن مسة التعاون واضحة يف هذه الصيغة، إذ أن اإلنسان رمبا يرغب يف إجياد مشروع                  

 يـستطيع   تتطلب قدراً كبرياً من النقود، فال     خريي معني لتمويل حاجة من احلاجات االجتماعية اليت         

 املبالغ النقدية الصغرية هنا وهنـاك يف إطـار          وتتوزع مجلة وحيجم عما كان يصبو إليه      القيام بذلك   

الصدقات املنقطعة بعيداً عن العمل الوقفي الذي يؤسس لتمويل احلاجات االجتماعية علـى املـدى               

  .ةالطويل يف إطار الصدقات اجلارية واملستمر

يف اتمع نوعاً من املشاريع الوقفية غري       وختلق  ومن هنا فإن هذه الصيغة حتقق معىن التعاون           

متميز يبشر بالوقف، وجيعله إحدى الظواهر االجتماعية اليت      إعالمي  عد   من ب  هتقليدية، فضالً عما حتقق   

ملا تنطوي عليه من ميـزة      تطال خمتلف شرائح اتمع على اختالف مواقعها ومستوياا املالية، وذلك           

ن تنقسم إىل   أسهولة املشاركة يف هذا العمل االجتماعي، وخباصة إذا أدركنا أن هذه الصكوك ميكن              

غري ذلك، فتكون يف متنـاول      أو   ريال   ١٠ ريال أو    ٥ل يف بعض األحيان إىل      فئات متعددة، وقد ترت   

ـ      ف إىل املشاركة يف هذا اجلهد الوطين؛     ويبادر اجلميع   . اجلميع ة املـدارس،   تطال العملية الوقفيـة طلب

  .وأصحاب رؤوس األموال الكبرية وغري ذلكالسكنية حياء واجلامعات واألسر واأل



  

  ١٢

ائج إجيابية  يؤدي إىل نت   )١(كما أن تطوير هذه الصيغة مبا يتوافق ورغبات املستثمرين املسلمني           

جذب املدخرات املعطلة يف البيوت أو      ا هو معلوم من الناحية االقتصادية أن        م فم يف اال االقتصادي؛  

ـ واإلنتاجية أمر يع  تلك املودعة يف حسابات جارية لدى البنوك وتوظيفها يف املشاريع االستثمارية             ل م

 على  ، وذلك من خالل التأثري اإلجيايب      ويرفع من مستوى العملية التنموية     على حتريك عجلة االقتصاد   

رتفاع مستوى التشغيل، واحلد من البطالة، واخنفاض مستوى        معايري الكفاءة االقتصادية والتنموية، كا    

  .التضخم وغري ذلك

ومن ناحية أخرى ميكن أن تعترب هذه الصيغة أحد أدوات سوق رأس املال اإلسالمي الـيت                  

  .ات أو األدوات الربوية األخرىباح احلالل بعيداً عن عوائد السندتقوم على أساس املشاركة يف األر

 هنا أيضاً أن فكرة إصدار الصكوك الوقفية ينبغي أال تقتصر على مؤسـسة              ومما جيدر ذكره    

 ت العامة املـستقلة، ومؤسـسا     تالوقف اإلسالمية فحسب، بل ميكن أن تتعدى ذلك إىل املؤسسا         

اتمع املدين األخرى مثل اجلامعات، ومعاهد التعليم، واملستشفيات، والبلديات، ومواقع اإلنترنـت            

وهذا من شأنه أن جيعل الصيغة الوقفية أكثر تغلغالً يف الواقـع            . لتلفزة وغري ذلك  وحمطات اإلذاعة وا  

لة الوقفية لتغطي مساحات أكرب مما يعمل على تفعيل دور الوقـف            ائرة املظ االجتماعي ويوسع من د   

  .)٢ (وبعثه من جديد يف جمتمعاتنا املعاصرة

                                           
مت حبثها ضمن أعمال الدورة الرابعة مع الفقه اإلسالمي         ادة من صيغة صكوك املقارضة اليت       ميكن أن يتم ذلك من خالل االستف        )١(

ا القرارات املناسبة مما ال يتسع املقام لذكره هنا         واتجملة جممـع الفقـه     : ضوع، انظر وملزيد من التفصيل حول هذا املو     . خذ بشأ
  .٣م، ج١٩٨٨-هـ١٤٠٨، )٤(اإلسالمي، ع

  ١١٥ص ، أثر الوقف يف اتمع األردين املعاصر: انظر   )٢(



  

  ١٣

هللا عز وجل الذي دعـا املـسلمني إىل         وتأيت الدعوى إىل هذه الصيغة الوقفية امتثاالً ألمر ا          

وتعاونوا علَى الِْبـر    : التعاون على الرب والتقوى يف كل مرفق من مرافق احلياة فقال سبحانه وتعاىل            

  .)١(والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الِْإثِْم والْعدواِن

يل الشرعي للوقف تقـرر عـدم       وبالرغم من أن استقراء النصوص الشرعية الواردة يف التأص          

إال أن املقاصد العامة للشريعة اخلاصة بأحكام التربعـات          ،)٢(وجود الوقف اجلماعي يف غري املساجد     

تدعو إىل تفعيل مثـل هـذه        ،)٣(من التكثري منها ملا فيها من جلب املصاحل العامة واخلاصة يف اتمع           

  . والقول باباحتهاالصيغة الوقفية

                                           
  .٢اية رقم املائدة، سورة   )١(
 ص  ،١، ج ١٩٧٧الكبيسي، حممد عبيد، أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية، مكتبة اإلرشاد، بغداد،            : حول هذا املوضوع انظر     )٢(

١٠٥-٩٠.  
  .٤٨٨مـ ص ٢٠٠١، ٢ حممد الطاهر، مقاصد الشريعة اإلسالمية، دار النفائس، األردن، ط،ابن عاشور: انظر  )٣(



  

  ١٤

  إلصدار الصكوك الوقفيةإلصدار الصكوك الوقفيةالتنظيم الفني التنظيم الفني 
 املرجوة من ورائها فإن ميكن تصور        الصكوك الوقفية والغايات التنموية    من خالل بيان مفهوم     

  :منوذج للصك الوقفي على النحو التايل

  اسم اجلهة املصدرةاسم اجلهة املصدرة
  ." يدعو لهإذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صاحل" قال رسول اهللا   

  ..........بقصد إنفاق ريعه لصاحل ......... لتمويل مشروع ............ صك وقفي بقيمة   

  فعتوقيع وكيل الد                    توقيع ممثل اجلهة املصدرة                            امل السنداسم ح

  :العنوان

  :التوقيع

    

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  ١٥

 خالل املؤسسات املالية اإلسالمية، وميكـن تـصوير منـوذج           وميكن تسويق وبيع هذه الصكوك من     

  : الدفع على النحو اآليتإلستمارة

  استمارة أمر دفعاستمارة أمر دفع

  احملترم................................ فرع ........................ مدير بنك / السيد

  ). ريال أو مضاعفاا مثال٥٠ًيقل عن حبد أدىن ال (فقط ال غري ............................. أرجو حتويل مبلغ 

  .لديكم...................... من حساب رقم   

ـ         ). اجلهة املصدرة للصك حكومية أو شبه حكومية أو خاصة        (وإيداعه يف حساب الصك الوقفي اخلاص ب

  .لدى مصرف............................ رقم 

  )التأشري على املربع املناسب(                                     مرة واحدة كيفية اخلصم من احلساب   

   شهرياً                                       

  .وحىت إشعار آخر.................... وذلك اعتباراً من شهر   

  ):):حامل الصكحامل الصك((بيانات المتبرع بيانات المتبرع 

  ...............: ...الرقم الوطين  : ..........................................االسم

  .................................................: ................................العنوان

  ..................جوال   ................ل رتامل  .....................العمل : اهلاتف

  : .....................................الربيد اإللكتروين

  مصادقة البنك  ختم البنك  تربعتوقيع امل

    



  

  ١٦

  :)١(كما ميكن وضع اإلجراءات اإلدارية والفنية اآلتية لتنظيم إصدار هذا النوع من الصكوك

  لذي تصدر الصكوك الوقفية لتمويلهاملشروع ا:  أوالً

  .أن يكون من املشاريع ذات النفع العام -

ها وتشرف عليها   اليت تدير ريع  أن يكون مستقالً من الناحية املالية عن غريه من املشا          -

 .اجلهة املصدرة

 .أن يدار املشروع كوحدة مالية مستقلة -

هي اجلهة اليت تقوم بإصدار هذه الصكوك بغرض استخدام حصيلة اإلصدار يف            و، اهليئة املصدرة : ثانياً

: متويل النشاطات والربامج املنوي إقامتها، ويشترط فيها أن تكون من مؤسسات النفع العـام             

 األوقاف أو ما ينطوي حتتها من وحدات إدارية لصناديق الوقف، وكذلك البلـديات              كوزارة

، وأن تتم عملية اإلصدار حتت إشراف جلنة متخصصة تسمى جلنة           ....واجلامعات، وغري ذلك  

كالبنك املركـزي،   : القطاعات احلكومية ذات الصلة   عن  اإلصدار وحتوي يف عضويتها ممثلني      

 ممثلني عـن القطـاع      باإلضافة إىل ) البورصة(السوق املايل   وألوقاف،  وزارة ا ووزارة املالية،   و

  . أعداداً كبرية من هذه الصكوكاخلاص ممن ميلكون

االكتتاب بالصكوك  حيث أن   اإلصدار وهي املصدر املعتمد لشروط اإلصدار وأحكامه،        نشرة  : ثالثاً

حكام وشروط وينبغـي أن      اإلطالع على نشرة اإلصدار وقبول ما ورد فيها من أ           يعين   الوقفية

  :تشتمل على األمور التالية

  .قيمة الصك -

                                           
م، وبالرغم من   ١٩٨١لسنة  ) ٢٠(ألردين رقم  ا املقارضهدات  من الدراسة من واقع نصوص قانون سن      متت االستفادة من هذا اجلزء        )١(

التـربع إال أن  على ضة والثانية  املقارضة وصكوك الوقف من حيث قيام األوىل على املعاو     االختالف اجلوهري الواقع بني صكوك    
  .نان الصيغتاكن أن تشترك فيهما هاتاليت ميوالتنظيمية هناك بعض اجلوانب الفنية 



  

  ١٧

 .ستخدم حصيلة اإلصدار لتمويلهذي ستوصف املشروع الوقفي ال -

 .النفع االجتماعي واالقتصادي من املشروعبيان وجوه  -

 .مواعيد الطرح لالكتتاب العام وإقفاله -

 .فئة الصكوك ومدى قابليتها للتجزئة -

 .تتابوكالء البيع وكيفية االك -

 .األشخاص واجلهات اليت حيق هلا االكتتاب -

أما موضوع تداول هذه الصكوك ففيه نظر من زاوية أن هذه الصكوك قائمة علـى أسـاس                 

التربع احملض وال يوجد فيها معىن للمعاوضة إال يف إطار األجر والثواب من اهللا يف الـدار اآلخـرة،                   

 حبيـث   والثانية سوقية؛  األوىل امسية    :ك قيمتان وموضوع التداول املقصود منه أن يكون هلذه الصكو       

ـ          تطرح هذه الصكوك يف السوق بقيمتها االمسية، فإذا        ه  ما نبت املشروع وظهر شـيء مـن أرباح

ارتفعت قيمة الصك االمسية، وأصبح له قيمة أخرى تسمى القيمة السوقية، فيصار بعد ذلك إىل بيعه                

ليه واقع الصك الوقفي الذي يتم      عوهذا خبالف ما    . اولوشرائه جنياً لألرباح فيما يسمى بعملية التد      

شراؤه ال بقصد التجارة وإمنا بقصد التعبد والتقرب إىل اهللا عز وجل، وبالتايل فإن قيمة هذا الـصك                  

 مهما ارتفعت فإا تدفع حاملة إىل التمسك به التماساً ملا يعود عليه من بر             - أن صح التعبري   -السوقية

هذا ما يرد على    عرض أجره للنقص، هذا باإلضافة إىل       ىل بيعه بأكثر مما اشتراه مما ي      وثواب من اهللا ال إ    

  . من ناحية أخرىالطرح من إمكانية الرجوع بالوقف مما يتعارض مع لزومه من ناحيه وتأبيده

كما أن طبيعة املشاريع الوقفية القائمة على تقدمي النفع العام ألبناء اتمع تكون يف أغلبـها                  

  .)١(إىل الصفر وعدم قابليته للتداولة مما يعين تضاؤل قيمة الصك الوقفي يع غري رحبيمشار

                                           
   .٢٣املبادىء اإلقتصادية يف استثمار ممتلكات الوقف ص، حممد، علي  )١(



  

  ١٨

ر هذه الصيغة على نحو يقسم فيه الصك الـوقفي إلـى            يون تط إال أنه يمك    

 ل التبرع الوقفي والقسم الثاني على سبيل المضاربة        يكون األول على سبي    :قسمين

 بحيث يأخذ المستحقون من     ،هماتة المسا بحيث تكون عوائد المشروع بحسب نسب     

يعـود البـاقي علــى      الوقفيات من المشروع، و   /الوقف ما تمثله نسبة التبرعات    

 فيمكن في مثل هذه الحالة أن يتم التداول على جزء من قيمـة              ؛المستثمر/ فالواق

ف هذه العملية من    يكتنالصك وهي المدفوعة أساساً على سبيل المضاربة رغم ما          

  .)١(قدةجوانب حسابية مع

  الوقف المؤقتالوقف المؤقت: : ثانيًاثانيًا

ح سبب تقدمي هذا اجلانب من الدراسة على غريه من املفردات األخـرى             يبداية ال بد من توض    

خبالف ما هو مدرج يف خطاب االكتتاب، والسبب يف ذلك يعود إىل أن بعض اجلوانب األخـرى                 

) ب(وع، وأعين بذلك البنـد      املطلوب حبثها ميكن أن تنطوي حتته، مما ميكن اعتباره أصالً لتلك الفر           

كذلك الذي يعرض لتناول وقف     ) ج(، والبند   رسة وقف عائد العمل جلزء من الوقت      الذي يتناول دا  

  .وكذلك وقف املنافع، جزء من وقت العمل

ومما هو معلوم من الناحية الفقهية أن الفقهاء متفقون مجيعاً على وجوب أن يتمحض الوقـف                

وط كأن تكون    إىل اهللا عز وجل، واختلفوا فيما وراء ذلك من الشر          إىل جهة بر وخري بقصد التقرب     

                                           
  ٢٤ص ، املرجع السابق  )١(



  

  ١٩

، وأن يصح ملكها والتملك هلا، وأن ال يعود الوقف على الواقـف،   املوقوف عليها غري منقطعه اجلهة

  .)١(الوقف ومرد هذا االختالف إمنا يعود الختالفهم يف اشتراط التأبيد يف

راكنا أن دائرة االجتهاد يف باب الوقف أكرب من         وإذا كان هذا األمر هو حمل خالف، ومع إد        

إىل حمدودية األثر الوقفي يف لماؤنا أن معظم أحكام الوقف اجتهادية، وبالنظر دائرة النص، حىت قال ع

ن خـالل صـيغة الوقـف       ـإال م ا  ـهور صيغ ومستجدات ال ميكن تفعيله     جمتمعاتنا املعاصرة، وظ  

   الصيغة أكثر إحلاحاً من أي وقت مضىفقد أصبحت احلاجة إىل هذه، )٢( تـاملؤق

 للمجتمعات اإلسالمية وغريها تدل على أن التوقيت يف الوقـف حيقـق             ةوالتجارب املعاصر 

الدميومة والتأبيد ومنها ما هو      ي هي بطبيعتها مؤقتة، ال تستدع     فهناك حاجات كثرية  . مصاحل متعددة 

عليم وتطبيب وإيواء وغري ذلـك، كمـا أن         مرتبط برعاية الفقراء واملساكني واألغراض اخلريية من ت       

تأقيتها يف بعض األحيان كاملساجد واملـدارس       تاج إىل    الطابع التأبيدي قد حت    ات احلاجات ذو  بعض

  .)٣(ذلك وغري

                                           
هور الفقهاء من الشافعية واحلنفية واحلنابلة والزيدية واجلعفرية والظاهرية إىل اشتراط التأبيد يف الوقف، وذهـب املالكيـة وبعـض                ذهب مج   )١(

بل يصح ويلزم مدة سنة، مث      ، وال يشترط يف صحة الوقف التأبيد     ":  صحة الوقف املؤقت، قال اخلرشي     ن شريح من الشافعية إىل    اجلعفرية واب 
، البحر الرائق شرح كرت الدقائق،      وابن جنيم احلنفي  ) - (٤٤، ص ١ يف فقه اإلمام الشافعي، ج     الشريازي، املهذب : ؛ انظر "لكاًيكون يعدها م  

؛ البغدادي، حممـد احلـسين،   ٦٢، ص٣؛ عليش، شرح فتح اجلليل على خمتصر خليل، ج٤٥٠، ص٢ ج،؛ ابن قدامة، الكايف   ٢١٢، ص ٥ج
  .٢٣١، ص٢هداية األنام لشريعة اإلسالم، ج

  .١٥ص، املبادىء االقتصادية يف استثمار ممتلكات الوقف، حممد، علي  )٢(
  . نفس الصفحة ،املرجع السابق   )٣(



  

  ٢٠

قد ذهب مجهور من الفقهاء احملدثني إىل تأييد مذهب املالكية يف هذه املسألة فقـالوا جبـواز                 و

لة املالكية يف هذا الصدد وإىل تسهيل سبل اخلري أمام فاعليـه            مستندين إىل قوة أد    )١(الوقف املؤقت 

  .اساة يف اتمع اإلسالميوتوسيعاً للرب وامل

واستدل الذين أجازوا الوقف مؤقتاً كما جاز مؤبداً بأن الوقف يف مجلة            : يقول اإلمام أبو زهرة   

، وال دليـل     جتوز مؤقتاً  معناه ويف مغزاه ومرماه صدقة، والصدقات كما جتوز بإنفاق الغالت مؤبداً          

يربره نص وال يستمد قوته من كتاب أو سـنة،           فالتفرقة بني النوعني حتكم ال       يبيح تلك، ومينع هذه؛   

ل الصدقات ثابت بالكتاب، واإلنفاق يف وجوه الرب املختلفة أمر مقرر يف الـسنة، وطـرق                أصوأن  

ا التصدق بغالت بعض األعيان أبداً مع       منهتعددة النواحي، خمتلفة األشكال، ف    اإلنفاق يف أوجه الرب م    

حبس الرقبة عن التصرف، ومنها احلبس املؤقت واإلنفاق املؤقت ومنها متليك رقبة العني للفقري، وكل           

 فال تصح التفرقـة بينـهما        يف مضموا مندرج يف جمموعها؛     ذلك داخل يف عموم الصدقات منطوٍ     

ت باحلديث الصحيح جواز حبس العـني وإنفـاق         باجلواز يف بعضها واملنع يف اآلخر، وفوق ذلك ثب        

غالا مؤبداً، كما يثبت بالقياس على جواز احلبس وإنفاق الغالت مؤقتاً، ألن الغلة وهي اإلنفاق يف                

طرق الرب متحققة يف اجلانبني ثابتة يف الطرفني، وإذا قيل أن احلبس مؤبداً قد ثبت على خالف القياس                  

س على غريه، وإذا قيل ذلك، قلنا إن الوقف وإن كان خمالفـاً لـبعض               وما جاء خمالفاً للقياس ال يقا     

القواعد املقررة اليت ذكرناها آنفاً هو معقول املعىن، فجاز أن يقاس عليه غريه، ومن جهـة أخـرى                  

أما املؤقت فال خيالف القواعد يف شيء ألن         هو الذي  خيالف القواعد الفقهية        إن الوقف املؤبد  : نقول

 عن التصرف مدة مؤقتة أمر مقرر يف الشرع له فيه نظري، إمنا الشذوذ يف حبس العني                 حبس رقبة العني  

                                           
الوقف وبيان أحكامه، مكتبة وهبـة، مـصر،        . انظر على الترتيب  . أمحد إيراهيم بك، وحممد أبو زهرة، ومصطفى الزرقا       : أمثال  )١(

ـ ؛ أحكام األوقاف، مطبعـة اجلام     ٧٣م، ص ١٩٧١ب العريب،   ؛ حماضرات يف الوقف، دار الكتا     ٣٤م، ص ١٩٤٣ ة الـسورية،   ع
  . يف اهلامش٣٨، ص١م، ج١٩٤٧



  

  ٢١

ـ فإذا جاز ما فيه خروج عن القواعد الفقهية، فباألوىل جيوز ما ال خروج فيه، واملعىن فيه               . مؤبداً ا م

  .)١("واحد

 قـدمياً  ومن هنا يتضح ترجيح ما توصل إليه اجتهاد السادة املالكية ومن تبعهم من الفقهـاء              

وحديثاً، وذلك مراعاة ملقاصد الشريعة يف أحكام التربعات يف أن تكون صادرة عن طيـب نفـس،                 

وللتكثري منها بشىت الوسائل والسبل، وهو ما يفتح الباب لتوسيع اال الوقفي ليـستوعب خمتلـف                

  .)٢(املستجدات اليت قد تطرأ على حاجات اتمع اإلسالمي املعاصر

ن الفقهاء الذين قالوا بشرط التأبيد قد خرقوا هذه القاعدة بإجازم وقـف             ومما يؤكد هذا أ   

 واعتربوا أن التأبيد ال ينخرق لكون العني        ، والعبد ، والفرس ، كالشجر ،املنقول الذي يؤول إىل االنتهاء    

ن أن يكون   املوقوفة قابلة لالنتهاء بطبيعتها، إال أن احلقيقة اليت ال بد من تقريرها هو أن املنقول ال ميك                

وهذا اعتراف ضمين منهم جبواز الوقف املؤقت، ولئن كان ذلك العـرف قـد              . قابالً للتأبيد بطبيعته  

جرى بوقف تلك األشياء فإن مراعاة األعراف بتغري أحوال الناس ومستجدات حيام قـد يـدخل                

  .)٣(بالوقف ما مل يكن سابقاً

نه كثري من جمتمعات العامل اإلسـالمي       والواقع أن احنسار موجة العمل الوقفي الذي تعاين م        

يتطلب فتح الباب على مصرعيه لكل مسامهة ميكن من خالهلا تفعيل هذا النظام الطـوعي وتنـشيط           

وخباصة أن الدولة املعاصرة أخذت تنسحب من العديد مـن ميـادين            . دوره يف خمتلف مرافق احلياة    

                                           
  . وما بعدها٦٧أبو زهرة، حممد، حماضرات يف الوقف، ص  )١(
ن عشر  ليل، حممد أمحد، دور الزكاة والوقف يف التنمية، حبيث مقدم إىل املؤمتر الثام            ه: ملزيد من التفصيل حول هذا املوضوع انظر        )٢(

  .م٢٠٠٦للمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، القاهرة، 
، ميارة، حممد بن أمحد الفاسـي     : انظر، و ١ هامش رقم  ١٧  ص العمري، حممد علي حممد، أثر الوقف يف اتمع األردين املعاصر،           )٣(

منذر، الوقف اإلسالمي، دار    ؛ قحف،   ١٥٤، ض ٢ة التجارية، القاهرة، ج   املكتب، عمداين عليه يارة على التحفة وحاشية امل    شرح م 
  . وما بعدها١٠٦م، ص٢٠٠٠، ١الفكر، ط



  

  ٢٢

يتها جتاهها منذ نشوء الدولة احلديثـة،       العمل االجتماعي اليت أخذت على عاتقها االضطالع مبسؤول       

ظل ارتفاع موجـات التـضخم والبطالـة        يف  وذلك بسبب ازدياد األعباء املالية على موازنة الدولة         

واإلنفاق على اجلوانب األمنية والعسكرية، وبرز إزاء ذلك القطاع الطوعي الثالث ليقوم بدور إجيايب              

  .ك املساحات اليت شهدت انسحاباً للدور احلكوميوليغطي تل. يف خمتلف أحناء العامل املتقدم

ومما جتدر اإلشارة إليه هنا أن احلاجة تبدو أكثر إحلاحاً لتفعيل دور هذا القطاع يف جمتمعات                

العامل اإلسالمي املعاصرة، اليت يعاين كثري منها من مظاهر التخلف العلمي والتقين واالقتصادي، ممـا               

ة تلك الـيت    خمتلف صيغ العمل الطوعي يف هذه اتمعات وخباص       يترتب عليه العمل على استحداث      

سسة خمتلفـة النـشاطات واملـشاريع       كن أن تؤول إليه من مأ     ميكن توظيفها يف اإلطار الوقفي ملا مي      

  .والربامج اليت تنفذ من خالهلا

  لمؤقتلمؤقتصور الوقف اصور الوقف ا
وقف بأجـل معـني     متت اإلشارة سابقاً إىل جواز تأقيت الوقف جبانب تأبيده، مبعىن ربط ال           

 هو  وهنا ال بد من اإلشارة إىل جانب مهم يرتبط ذه املسألة          . ينتهي بانتهاء هذا األجل طال أم قصر      

  . ال تنفك عن حمل الوقف ومدى قابليته هلذه الصيغة الوقفيةحمل الوقف، إذ أن عملية التأقيت

احملل الذي يرد   : الوقفي هو عاء  لوقف أو ما ميكن التعبري عنه بالو      ومما هو مقرر فقهاً أن حمل ا      

اهب أن يكون هذا املال      واشترط فقهاء املذ   ،وهو املال املوقوف  ، قد الوقف وترتب عليه أثاره    عليه ع 

ماً ومملوكاً للواقف ملكاً تاماً خيوله التصرف به على سبيل التربع، باإلضافة إىل أنـه قابـل                 ماالً متقو 

  .)١(للوقف بطبيعته

                                           
؛ ٣٤٨-٣٢٩، ص ١؛ الكبيسي، حممد عبيد، أحكام الوقـف، ج       ١٢٩-١١٩أبو زهرة، حممد، حماضرات يف الوقف، ص      : انظر  )١(

  .٤٤العمري، حممد علي حممد، صيغ استثمار األمالك الوقفية، ص



  

  ٢٣

ة، فمنهم من حصر الوقـف      ة العني املوقوف  فقهي كبري حول طبيع   وقد دار بني الفقهاء جدل      

راجع إىل مـا يـصور      العقار واملنقول، وسبب اختالفهم     ار فقط، ومنهم من أجاز ذلك يف        على العق 

  .الوقف ولزومهفيما يتعلق بتأبيد حقيقة الوقف وطبيعته عندهم، وخباصة 

 املوقوف عقاراً، أو منقوالً على شيء       فذهب احلنفية إىل أن حمل الوقف ال يتأتى إال إذا كان          

بينما ذهب غريهم إىل أنه ميكن أن يكون عقاراً وميكن أن يكون منقوالً مطلقاً، وزاد               . من القيود فيه  

  .)١(املالكية على ذلك صحة وقف املنافع واحلقوق

لكية من جواز    رأي الما  لواردة عنهم بهذا الصدد يترجح لدي     وبالنظر في جملة اآلراء ا    

د عليه معنى المال في نظر الشريعة؛ وقد بنى المالكيـة صـحة وقـف       لقول بوقف كل ما ير    ا

المنقوالت والمنافع والحقوق على أصلهم في عدم اعتبار التأبيد شرطاً فـي صـحة الوقـف                

وترتب آثاره عليه؛ فإذا كان الوقف يصح مؤقتاً فال يشترط أن يكون الموقوف صالحاً للبقـاء                

سواء أكـان عقـاراً أم      . غير، وعلى هذا يجوز وقف كل مملوك ولو بالتعليق        الدائم الذي ال يت   

منقوالً أم منفعة، مما يعني جواز وقف الدراهم والدنانير والطعام والثياب والكتب على القـول               

وتأسيساُ على ما سبق فإنه يمكن استحداث صيغ شرعية في إطار الوقـف              .)٢(المعتمد عندهم 

  :المؤقت على النحو اآلتي

  

  

                                           
، ٧؛ حاشية العدوي على سـيدي خليـل، ج        ٣٢٧، ص ٣الزيلعي، تبني احلقائق، ج   ؛  ٤٤٧، ص ١الشريازي، املهذب، ج  : انظر  )١(

  .٤٩١، ص٢ منتهى اإليرادات، ج،يت؛ البهو٧٩ص
وإذا كان املنقول موقوفاً على وجه التأبيد، فإن طريقة تأبيده تكون باستبداله دوماً مبا حيل حمله ويقوم مقامه، كمـا أن بعـض                         )٢(

قصد السلف على أن يرد مثلها فيرتل       ها ب إال بذهاب أعياا؛ فقد قصروا وقف     ا ال ميكن االنتفاع ا      املنقوالت كالطعام والدنانري مم   
الدسـوقي،  :  وما بعدها؛ وانظـر    ٣٧٨الكبيسي، حممد عبيد، أحكام الوقف،      : ملزيد من التفصيل انظر   .  بقاء عينه  رد بدله مرتلة  

  .٧٧، ص٤سى البايب احلليب، جحممد عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، مطبعة عي



  

  ٢٤

   وقف عائد العمل لجزء من الوقت وقف عائد العمل لجزء من الوقت--١١

لني يف الدوائر   توظيف هذه الصيغة املستحدثة يف جمال اإلفادة من جهود املوظفني العام          ميكن  

كاجلامعات واملستشفيات والبنوك، واملصانع، والشركات، والبلديات وغريهـا        احلكومية واخلاصة؛   

ن ذلك من خالل احتـساب املوظـف أو         وشحذ مهمهم وتفعيلها يف اإلسهام بالعمل الوقفي، ويكو       

ها لإلنفاق منه على جهة معينة،      ع العمل، وختصيص ري   ل ا للقيمة املالية ملدة من وقت      اجلهة اليت يعم  

وميكن أن تتم هذه الصيغة يف إطار اجلهد الفردي من املوظف نفسه، وميكن أن تتم كذلك بتعـاون                  

  .اهلدفعدد من املوظفني يتم التنسيق بينهم لتحقيق هذا 

ومما ال شك فيه أن استنبات روح اإلحسان واملواساة بني أبناء دائرة معينة حكومية أو خاصة سيؤدي                 

حتماً إىل نتائج طيبة يف هذا اال، وخباصة أن هذه الفئة من املواطنني هم من أكثر شـرائح اتمـع       

ه الفئة الكبرية من املواطنني     عدداً ومن أقلهم ومن أبعدهم عن اإلسهام يف العمل الوقفي، وإشراك هذ           

سيعمل على إحداث نقلة نوعية يف العمل الوقفي من حيث انتشاره على املستوى األفقي ليـستوعب                

 كمـا أنـه     .كل فئات اتمع يف خمتلف مناطقهم اجلغرافية من مؤسسام التعليمية واحلرفية وغريها           

 الدخل العايل واملتدين وكل حبـسب        أو العمودي ليستوعب مجيع صور     سيمتد على املستوى الرأسي   

  .طاقته وقدرته

   وقف جزء من وقت العمل وقف جزء من وقت العمل--٢٢

الوقف يف هذه الصورة يرد على الوقت وعلى املدة الزمنية ال على قيمتها كما هـو احلـال يف                   حمل  

الصورة السابقة، ومن ناحية فقهية أرى جواز الوقف يف إطار هذه الصورة، ألن عقد الوقف وإن ورد 

ـ                  هنا على زم   ا ن معني إال أن هذا األمر له قيمة مالية بالرغم من أننا لسنا معنيني باحتساا، إال أا مم

والقيمـة  . بسبب ما خيتزن فيها من قيمة مالية معتربة يف نظر الشرع          يصلح أن يرد عليها عقد الوقف       



  

  ٢٥

 أو عقلياً، كما أا     املالية حملل الوقف هنا حتسب مبقدار ما يبذل فيها من عمل سواء أكان جهداً بدنياً              

  .)١ (. الواقف نفسه لتقدمي خدمة معينة للمستحقني)العامل/ املوظف(حتسب مبقدار ما حيبس 

 أن هذه الصيغة الوقفية املستحدثة ميكن أن تقدم خدمات جليلـة للمـستحقني يف               ومن الواضح هنا  

اإلعالمي، كوقف سـاعة    جماالت التعليم، والتطبيب، والتدريب، كما ميكن تفعيلها يف جمال الوقف           

ة، أو لتنفيذ برنامج تدرييب     معينة من ساعات بث قناة فضائية لتعليم القرآن، أو لتقدمي استشارات طبي           

 أو فتح بـاب     ،اعة معينة دف تقدمي خدمة معينة      س تح موقع على شبكة اإلنترنت باان      أو ف  ،معني

ينة من وقت العمل السـتقبال الفئـات     مؤسسة تعليمية أو صحية أو تدريبية أو حىت حرفية ساعة مع          

  .اخلاصة من املواطنني ممن تنطبق عليهم شروط االستفادة من هذا العمل الوقفي

  

   وقف المنافع وقف المنافع--٣٣

اخلري، وهو كل ما يتوصل به اإلنسان إىل مطلبه ومقصوده، وتشمل كـل          : )٢(النفع يف اللغة  

 أو مادة مثل مثر الشجرة أو       ،ب الدابة ما ميكن استفادته من الشيء عرضاً كان مثل سكن الدار وركو          

  .أجرة الدار

الفوائد غري احلسية اليت تنال من األشياء، كـسكن الـدار           :  فهي أما يف االصطالح الفقهاء   

  .)٣(وركوب الدابة

  

                                           
  .١٨ص ، املبادىء اإلقتصادية يف استثمار ممتلكات الوقف، حممد، علي  )١(
  .٩٤٢، ص٢، ج)ن.د. (رون، املعجم الوسيطإبراهيم وآخ،  أنيس؛٣٢٧، ص٢ ج،املصباح املنري. الفيومي: انظر  )٢(
  .٥، ص٣ذهب، ج؛ الصنعاين، التاج امل١٧٥، ص٤الكاساين، بدائع الصنائع، ج: انظر  )٣(



  

  ٢٦

،  فاحلنفية، واملختار عند الزيدية أن املنافع ليست أمـواالً       اختلف الفقهاء يف مالية املنافع؛     وقد

  .)١( من الشافعية واملالكية واحلنبلية وغريهم فقد ذهبوا إىل أن املنافع أمواالًأما مجهور الفقهاء

والواقع أن مذهب اجلمهور هو الراجح يف هذه املسألة، ألن القول يف عدم املنافع أمـواالً أو                 

مصاحل وإشاعة ألسباب الفرقـة     حىت يف اعتبارها أمواالً غري منقولة، فيه إهدار للحقوق، وتفويت لل          

  .ن األموال مل يعتربها الشارع الكرمي إال بسبب منافعها بني الناس، ال بل إاعرتوال

 متفقون على صالحيتها ألن     ومع ذلك وبالرغم من اختالف الفقهاء يف مالية املنافع، لكنهم         

  . فاملستأجر عندهم هو مالك املنفعةتكون حمالً للملك؛

 فإننا نقرر جواز  . يف نظر الشارع  االً معتربة   ل يف اعتبار املنافع أمو    وبناء على تقرير هذا األص    

ها وميكن استيفاء فائدا من قبل      يم فهي من ناحية داخلة يف ملك الواقف، ومقدور على تسل          وقفها؛

طبيعة الوقف التأبيدية جياب عنه مبا مت ترجيحه سابقاً مـن           وما يرد على عدم صالحيتها ل     . حقنياملست

  .جواز القول بالوقف املؤقت

 يف اتمـع؛ إذ أن       العمل الوقفي   الوقفية يوسع من قاعدة    ع أن استحداث هذه الصيغة    والواق

 إما لقلة ما يف يدها من       ،كثرياً من الفئات االجتماعية ال تستطيع املشاركة يف اجلهد الوقفي يف اتمع           

كون إال بعـض    أو ألم ال ميل   . األموال، أو ألن هذه األموال ال يستطيعون االستغناء عنها إىل األبد          

ة من خالل تسبيل ما لديهم من منـافع         مجيع هؤالء إىل هذه الصيغة الوقفي     املنافع دون األعيان، فيلجأ     

  .مدة معينة من الزمن مث تعود بعدها إىل ملكيتهم

                                           
 وما بعـدها؛ ابـن      ١٦٦، ص ٢؛ ابن رشد احلفيد، بداية اتهد واية املقتصد، ج        ٣٩٠-٣٨٩، ص ٢الشربيين، مغين احملتاج، ج     )١(

عمان ، مكتبة االقصى العبادي، عبد السالم، امللكية يف الشريعة اإلسالمية،        : وانظر يف تفصيل ذلك   . ٢١٨، ص ٥قدامة، املغين، ج  
  .ا بعدها وم١٨٠، ص١ج، ١ط



  

  ٢٧

ـ                ي وهناك أمثلة كثرية مما ميكن أن يندرج حتت املظلة الوقفية مبوجب هذه الصيغة، وفيما يل

  :عض األمثلة على ذلكب

  .بيس منفعة اخليام واألغطية على مجاعات الالجئني والنازحني متهيداً إليوائهم وتسكينهمحت -

 .س حق وقوف السيارات يف مكان معني يف أوقات املناسبات الدينية والوطنيةيحتب -

 .حتبيس منفعة جهاز طيب معني على املرضى الفقراء واملعوزين وأصحاب الكوارث والنكبات -

 .يف عمارة معينة كمصلى مدة من الزمن حلني إقامة مسجد يف تلك املنطقةحتبيس طابق التسوية  -

حتبيس منفعة مولد كهرباء أو مضخة مياه أو معصرة زيتون أو غري ذلك مـن األدوات واآلالت                  -

 .على جهة معينة

ة  على الطلبة األيتام والفقراء يف ساعة معينة يف املناسبات الديني          ي تروحيية حتبيس منفعة مدنية ماله    -

 .والوطنية

 .حتبيس منفعة قطعة أرض خالية إلقامة صالة العيد مث تعود لصاحبها -

 .حتبيس منفعة سيارة على جهة معينة من الزمن -

قصد بحتبيس منفعة حقوق التأليف واالبتكار وبراءات االختراع على أشخاص أو جهات معينة              -

 .هالصاحل اجلهات املوقوف علييفاء حقوق الطبع والنشر واإلعالن است

 .حتبيس منفعة قاعة أو مدرج لتخريج طالب مراكز حتفيظ القرآن -

حتبيس جناح فندقي معني الستضافة املبدعني واملتميزين مـن املـوظفني احلكـوميني أو طلبـة             -

 .اجلامعات أو ضباط اجليش يف بعض املناسبات الوطنية

  

 



  

  ٢٨

  الصناديق الوقفيةالصناديق الوقفية: : ثالثًاثالثًا

ذري امة يف العصر احلديث وخباصة يف جمال التغري اجل        أن تطور احلياة الع   أشرنا فيما سبق إىل     

رة يف احلياة االجتماعية واالقتصادية قد أدى إىل البحث عن وسـائل            الذي أصاب دور الدولة املعاص    

بديلة حتل حمل الدولة يف إشباع العديد من احلاجات االجتماعية اليت تقلص اإلنفاق احلكومي عليها يف                

  .اآلونة األخرية

د كان من الضروري استحداث صيغ عصرية للعمل الوقفي تستهدف اسـتعادة            ولذلك فق 

الوقف لدوره الفاعل يف تقدمي اخلدمات التنموية للمجتمع يف إطار إسالمي مع تنظيم مشاركة شعبية               

وذلك من خالل رؤية متكاملة تراعـي احتياجـات اتمـع وشـؤونه             . يف اإلشراف على شؤونه   

تربعني واحملسنني مبا حيقق تلك املصاحل ويسري وفق تلك األولويات يف إطار            وأولوياته، وتوجه جهود امل   

  .سس لتلك اجلهود ويعمل على دميومتها واستمرارهاأ يومالعمل الوقفي الذي 

سـبيل  وانطالقاً من هذه الرؤية بدأت بعض البلدان اإلسالمية باستحداث صيغة عصرية يف             

ق الوقفية لتشارك يف جهود إحياء سنة الوقف من خالل ما           ر مسرية العمل الوقفي مسيت بالصنادي     يتطو

  .)١(تقوم به من مشروعات تنموية حتث املواطنني على الوقف عليها

إدارة وتثمري العمل الوقفي بأسلوب مستحدث جيعـل        إطار  وتأيت فكرة الصناديق الوقفية يف      

ايل واإلداري وتسعى باسـتقاللية     من املشاريع الوقفية عبارة عن قوالب تنظيمية تتمتع باالستقالل امل         

  .وبة منهاللتحقيق احلاجات االجتماعية التنموية املط

                                           
حيث قامت بإنشاء العديد من الصناديق الوقفيـة الـيت          .  يف جمال إنشاء فكرة الصناديق الوقفية      تعترب دولة الكويت صاحبة السبق      )١(

تقوم على تقسيم احلاجات االجتماعية إىل صناديق أو وحدات وقفية هلا ذمة مالية مستقلة يتخصص كل منها يف رعاية وجه من                     
تمع الكوييت. تمعوجوه الرب يف اا قطاعاً عريضاً من اجلوانب االجتماعية والثقافية يف اوقد مشلت هذه الصناديق يف نشاطا .  

  .٢٠م، ص٢٠٠٦العمري، حممد علي حممد، أثر الوقف يف اتمع األردين املعاصر، رسالة دكتوراه جامعة الزيتونة، تونس، : انظر      



  

  ٢٩

وقد تركزت أهداف هذه املشاريع أو الصناديق الوقفية على متويل معظم متطلبات التنمية يف              

  :)١(اتمع املعاصر ومنها

سـسات الطوعيـة    ااالت االجتماعية غري املدعومة بالشكل املناسب من قبل الدولة واملؤ          -

  .األخرى

ااالت ذات العائد االجتماعي العايل، واليت ختدم شرائح هامة يف اتمع من بينها املعـاقني                -

 . اجلددني وكبار السن واألطفال واخلرجي– املطلقات واألرامل –والفئات اخلاصة 

حلكومية والطوعية   بالدعم والتمويل من اجلهات ا     ظحتعائد الديين العايل مما مل      ااالت ذات ال   -

  .األخرى

ىل  إن هذه الصيغة قد تبلـورت        وهي صاحبة السبق يف هذا اال إ      شري التجربة الكويتية    وت

رة مكون من   أطر تنظيمية يتمتع كل صندوق منها باإلدارة الذاتية واملستقلة من خالل جملس إدا            وفق  

صندوق ويعاوم إدارة تنفيذيـة      على شؤون ال   جمموع الواقفني وممثلني عن اجلهات الرمسية، ويشرف      

وخصص لكل صندوق جمموعة من األصول الوقفية اليت تـسمح          . من موظفي األمانة العامة لألوقاف    

األحكام الشرعية بتخصيصها على أمل أن يتعاون جملس اإلدارة واألمانة العامة بتعزيز األصول الوقفية              

  .)٢(هلذه الصناديق

  :)٣(اليت متول من خالل تلك الصناديق فيما يلي عرض للحاجات اإلجتماعيةو

  .خدمة القرآن الكرمي وعلومه -

 .رعاية املساجد -

                                           
  .٥م، ص١٩٩٦النظام العام واستمارات دراسة املشاريع، / لكويت، املشاريع الوقفيةاألمانة العامة لألوقاف، ا  )١(
  .١٢األمانة العامة لألوقاف، الكويت، األمانة العامة لألوقات، ص  )٢(
  .١٢األمانة العامة لألوقاف، ص  )٣(



  

  ٣٠

 .التنمية العلمية ورعاية التعليم -

 .تنمية اتمعات احمللية -

 .البحوث والدراسات التنموية -

 .التنمية الصحية -

 .التنمية البيئية -

 .التنمية الثقافية والفكرية -

 .التنمية األسرية -

 .جات اخلاصةرعاية ذوي االحتيا -

  .دعم التعاون اإلسالمي اخلارجي -

ى ريـع األوقـاف الـسابقة       اطاا وتنفيذ براجمها عل    يف متويل نش   ةوتعتمد الصناديق الوقفي  

املخصصة هلا سنوياً، وعلى ما يتم إيقافه لذات الغاية الحقاً باإلضافة إىل اهلبات والوصايا والتربعات               

م ١٩٩٧يق الوقفية الكويتية على جهات الـرب يف عـام           وقد بلغت قيمة مصروفات الصناد    . األخرى

وذلك بعد عام   . )١(الوقفي املختلفة  دينار كوييت موزعة على جماالت العمل     ) ٣,٠٠٦,٣٠٢(حوايل  

م باختاذ اإلجراءات العملية باسـتحداث      ١٩٩٦لسنة   ،)١٢٦(قط على القرار اإلداري رقم      واحد ف 

النسجام بني هذه الصيغة املستحدثة للوقف وبني ميـول         هذه الصناديق، وهو ما يدل على التناغم وا       

  .حيام املعاصرةواستحقاقات الناس ورغبام ومستجدات 

                                           
  .١م، ص١٩٩٧الوقفية، األمانة العامة لألوقاف، دولة الكويت، التقرير اإلداري املايل للصناديق واملشاريع   )١(



  

  ٣١

مية تسري على خطى هـذه التجربـة        ولنجاح التجربة الكويتية أخذت بعض الدول اإلسال      

على ) ٣١( املادة رقم    يف )١(م٢٠٠١لسنة  ) ٣٢(ائدة، ففي األردن مثالً نص قانون األوقاف رقم         الر

برامج خاصة جلهات الرب املوقوف عليهـا       األوقاف والشؤون واملقدسات االسالمية     وزارة  أن تنشئ   

لتنفق واردات األوقاف اخلريية اإلسالمية على اجلهات املستفيدة من هذه الربامج حـسب شـروط               

 احملتاجني كمـا    الواقفني مبا يف ذلك برامج اإلنفاق على املساجد والرعاية الصحية والتعليم ومساعدة           

ينشأ لألوقاف العامة برنامج عام على أن يراعى يف ختصيص واردات األوقاف للربامج سداد متويـل                

  .املشروعات االستثمارية أوالً

أنظمة خاصة بكل برنـامج     ملباشرة بتنظيم شؤون الربامج وفق      كما نصت نفس املادة على ا     

وقـد  ،  )٢(خلاص بالربامج الوقفية اخلريية   م ا ٢٠٠٥لسنة  ) ٨٣(على حدة؛ وبالفعل صدر نظام رقم       

حدد هذا النظام القواعد القانونية اخلاصة باإلدارة واإلشراف على هذه الـربامج وكيفيـة تنظـيم                

ورائها باإلضافة إىل كيفية استثمار مواردها وغري ذلك، والعمـل          من  موازناا، واجلهات املستفيدة    

  .نظيمية واإلدارية للمباشرة بتشغيل هذه الربامججار اآلن على املباشرة بإعداد اهلياكل الت

نظر البحث و المن  وأخرياً إن إعادة دور الوقف وتفعيله يف الواقع املعاصر أمر حيتاج إىل مزيد              

جهود كل املفكرين واحملسنني وأصحاب القرار يف اتمعات اإلسالمية املعاصرة، وفيمـا            فيه  تتظافر  

  :تؤسس إلعادة دور الوقف وتفعيله يف هذه اتمعاتيلي بعض االقتراحات العامة اليت 

الدعوة اجلادة إىل حسم اخلالفات الفقهية الدائرة حول بعض اجلوانـب يف فقـه الوقـف،                 -

 دور الوقف يف الواقع     دور يف احنسار  هلا  ية القاصرة اليت كان     ومراجعة تلك االجتهادات الفقه   

                                           
  ).٢١٣١(م، صفحة رقم ١٦/٧/٢٠٠١، تاريخ )٤٤٩٦(نشر هذا القانون يف عدد اجلريدة الرمسية رقم   )١(
  . وما بعدها٥٢٢٢ص. م١٥/١٢/٢٠٠٥، تاريخ )٤٧٣٣(نشر هذا النظام يف عدد اجلريدة الرمسية رقم   )٢(



  

  ٣٢

لعمل الوقفي وإخراجها من دائرة التنظري إىل       املعاصر، مث العمل على تفعيل الصيغ املستحدثة ل       

  .ة والعمل امليداينيسسؤدائرة التقنني وامل

من نشاطات وبرامج ومشاريع ونظم إدارية وقانونيـة        سيق بني املؤسسة الوقفية مبا تقيمه       التن -

وبني غريها من مؤسسات وأنشطة العمل الطوعي املختلفة، حبيث يتم التكافل فيما بينـها،              

 . أجواء التضارب والتكراربعيداً عن

دعوة الدول اإلسالمية املعاصرة إىل مزيد من العناية بالعمل الوقفي على صعيد الدعم املايل،               -

مساندة يف  وإجياد البيئة القانونية واملؤسسية لتفعيل دور هذا القطاع ليقوم بدور أكثر فاعلية             

 .الدولة يف خمتلف ميادين العمل االجتماعي

تجارب الوقفيه الناجحه يف بعض البلدان االسالمية لرفع سوية العمل الوقفي           حماولة تعميم ال   -

 .دان العامل االسالمي ليف خمتلف ب

دى من خالهلا مظلة األوقاف البعد االقليمـي        إجياد صيغ دولية للعمل الوقفي تتع     الدعوة إىل    -

  . بني دول العامل االسالمي الدويل يف إطار التكامل والتنسيقإىل البعد



  

  ٣٣

  املراجعاملراجعاملصادر واملصادر وائمة ائمة قق

  
العمري، حممد علي حممد، رسالة دكتوراه جامعـة         ،أثر الوقف يف اتمع األردين املعاصر      •

  .م ٢٠٠٦الزيتونة، تونس، 

  .م١٩٤٧مطبعة اجلامة السورية،  ،مصطفى، الزرقاء ،أحكام األوقاف •

  .١٩٧٧ بغداد ، الكبيسي، حممد عبيد، مطبعة اإلرشاد،أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية •

 زينب، رسالة ماجستري، اجلامعـة األردنيـة،        ،حسن ،االستدامة يف مشاريع التنمية احمللية     •

١٩٩٦..  

 رسـالة   حممد حممـد،  ،  أمني ،األوقاف ونظام التعليم يف مصر العصور الوسطى اإلسالمية        •

  . ماجستري جامعة القاهرة 

، شركة  ١، ط )هـ٥٨٧ (أبو بكر عالء الدين   ، الكاساين،  بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع     •

 . هـ١٣٢٧املطبوعات العلمية، مصر، 

 .القرطيب، دار الفكرة حممد بن أمحد ، إبن رشد، بداية اتهد واية املقتصد •

  .٢٠٠١،وزارة التخطيط، املطبعة الوطنية، عمان، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف األردن •

أمحـد  ، الصنعاين،  هار يف فقه األئمة األطهار    التاج املذهب ألحكام املذهب شرح منت األز       •

  .م١٩٤٧، ١ط، بن قاسم

انة العامة لألوقاف، دولة األم، م١٩٩٧التقرير اإلداري املايل للصناديق واملشاريع الوقفية،    •

   الكويت



  

  ٣٤

 مـصطفى،   ،التنمية املستدامة بني أيديولوجيا الشمال ومأزمة اجلنوب رؤية سوسيولوجيا         •

   . ٩، العدد )٢٠٠١ (٣سات اجتماعية، السنة  جملة درا، ياسنيعدنان

  .م١٦/٧/٢٠٠١، تاريخ )٤٤٩٦( رقم اجلريدة الرمسية حلكومة اململكة االردنية اهلامشية •

  .م١٥/١٢/٢٠٠٥، تاريخ )٤٧٣٣( رقم اجلريدة الرمسية حلكومة اململكة االردنية اهلامشية •

  .ة عيسى البايب احلليبالدسوقي، حممد عرفة، مطبع ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري •

  .الدهلوي، شهاب ويل اهللا أمحد بن عبد الرحيم، دار املعرفة ،حجة اهللا البالغة •

  .٢٠٠٠، ٢٥١فائق، حممد، جملة املستقبل العريب، ع ،حقوق اإلنسان والتنمية •

احللقة الدراسـية لتـثري     : ضمن أعمال يد، عبد امللك أمحد،     الس ،الدور االجتماعي للوقف   •

  .هـ١٤١٥، األوقاف، جدة

املـؤمتر  : نظرة مستقبلية، حبث مقدم إىل     هليل، أمحد حممد،     ،دور الزكاة والوقف يف التنمية     •

  .، القاهرة٢٠٠٦ إبريل، ١٩-٦الثامن عشر للمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، 

  .الكوهجي، عبد اهللا بن حسن، املكتبة العصرية، بريوت ،زاد احملتاج بشرح املنهاج •

ابن اهلمام احلنفي، حممد بن عبـد الواحـد، دار إحيـاء             ،لعاجز الفقري شرح فتح القدير ل    •

  ).ط.د(التراث، 

البهويت، منـصور بـن      ،دقائق أوىل النهي لشرح املنتهى    : شرح منتهى اإلدارات املسمى    •

  ).ت.د(إدريس، عامل الكتب، 

  ).ت.د(عليش، حممد، دار صادر، بريوت،  ،شرح منح اجلليل •

ميارة، حممد بن أمحد الفاسـي، املكتبـة         ،شية املعمداين عليه  شرح ميارة على التحفة وحا     •

  .التجارية، القاهرة



  

  ٣٥

  ) ط.د(ار الكتب العلمية، بريوت، النووي، حيىي بن شرف، د ،صحيح مسلم بشرح النووي •

العمري، حممد علي حممد، رسالة ماجستري، جامعة الريموك،         ،صيغ استثمار األمالك الوقفية    •

 . م١٩٩٢-هـ١٤١٣األردن، 

، استراتيجيات اجليل الثالث من املنظمات غري احلكومية      : العمل اخلريي التطوعي والتنمية    •

، ١ط، الكويـت ، االمانة العامـة لالوقـاف    ، بدر ناصر املطريي  : ترمجة، ديفيد، كورتني

  .م ٢٠٠١

ابن حجر العسقالين، أمحـد   ،فتح الباري بشرح صحيح اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري        •

  ). ط.د(الفكر، بن علي، دار 

  ).ت.د(القرايف، أمحد، عامل الكتب، بريوت،  ،)الفروق(أنواء الربوق يف أنواء الفروق  •

  .١٩٥٦، ابن منظور، حممد بن بكر، دار الصياد، بريوت، لسان العرب •

  .م ٢٠٠٤، حممد، علي ،املبادىء االقتصادية يف استثمار أمالك الوقف •

 .٣م، ج١٩٨٨-ـه١٤٠٨، )٤(، عجملة جممع الفقه اإلسالمي •

 ،قـانون الوقـف   : القسم الثـاين  ، جمموعة القوانني املصرية املختارة من الفقه االسالمي       •

  .م ١٩٤٩، القاهرة، مطبعة مصر، حممد أمحد فرج، السنهوري

  م١٩٧١دار الكتاب العريب، ، حممد،  أبو زهره،حماضرات يف الوقف •

 األمانـة العامـة     م١٩٩٦،  ريعالنظام العام واستمارات دراسة املـشا     / املشاريع الوقفية  •

  .الكويت،دولة لألوقاف، 

، مطبعة  )هـ٧٧٠(أمحد بن علي املقري     ،  الفيومي ، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري      •

 .م١٩٢٩عيسى البايب احلليب، 



  

  ٣٦

  .م ١٩٧٢، ١ابن فارس، أمحد بن فارس، دار اجليل، بريوت، ط ،معجم اللغة •

  .٢، ط)ن.د(ون،  أنيس وآخر،إبراهيم ،املعجم الوسيط •

، )٩٩٧ (حممـد الـشربيين   ، اخلطيب الشربيين ،  مغين احملتاج يف معرفة معاين ألفاظ املنهاج       •

 .م١٩٥٨مطبعة مصطفى البايب احلليب، 

 . م١٩٧٠، مكتبة القاهرة، )٦٢٠ (عبداهللا، بن قدامةإ، املغين •

، ٢ ط حممـد الطـاهر، دار النفـائس، األردن،       ، ابن عاشور  ،مقاصد الشريعة اإلسالمية   •

  .م٢٠٠١

الشريازي، إبراهيم، دار املعرفة للطباعة والنشر، بـريوت،         ،املهذب يف فقه اإلمام الشافعي     •

  .هـ١٤٠٧، ١ط

  .م٢٠٠٠، ١قحف، منذر، دار الفكر، ط ،الوقف اإلسالمي •

  م١٩٤٣مكتبة وهبة، مصر، ، أمحد،إبراهيم بك ،الوقف وبيان أحكامه •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  ٣٧

  حتوياتقائمة الم

  
  الصفحة                الموضوع
  ب                الملخص

  ١                 المقدمة

  ٤     الوقف والتنمية المستدامة وإشكاليات العالقة بينهما

  ٤               تعريف الوقف

  ٥            مفهوم التنمية المستدامة

  ١٠              الصكوك الوقفية

  ١١            أهمية الصكوك الوقفية

  ١٤        التنظيم الفني إلصدار الصكوك الوقفية

  ١٨               تالوقف المؤق

  ٢٢             صور الوقف المؤقت

  ٢٤          وقف عائد العمل لجزء من الوقت

  ٢٤            وقف جزء من وقت العمل

  ٢٥                وقف المنافع

  ٢٨              الصناديق الوقفية

  ٣٣               قائمة المراجع

  

  

  

  
 


