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:ملخص
اإلسال الوقف دور وتوضیح بیان إلى الدراسة هذه التنمیةتهدف في ـالل،مي خ من وذلك

الحدیثة الوقفیة واألدوات الصیغ في الصكوك،النظر السنداتوخاصة .الوقفیةأو
ال هذه حقیقة معرفة الدراسة تحاول الهدف هذا إلى ـشرعيصكوكوللوصول ال قبولها ومدى

ـي،واالقتصادي ف اإلسالمي الوقف دور تعزیز في وإسهامها انتشارها إمكانیة ـةومدى تنمی
المعاصرة اإلسالمیة .المجتمعات

أنوقد إلى الرسالة دورللصكوكخلصت ـاریخياًهاماًالوقفیة الت ـدور ال ـل تفعی إعادة في
اإلسالميالعظیم هذه،للوقف الالصكوكولكن بحیث دائمة شرعیة ورقابة تطویر إلى بحاجة

األمةعنتنحرف ونهضة المجتمع بناء في الحقیقي دورها .ممارسة
الدراسة :مشكلة

ـل لتفعی الحدیثة واألدوات لألسالیب الوقفیة المؤسسات اعتماد عدم في الدراسة مشكلة تتلخص
، التنمیة في الوقف فيدور تنتشر بدأت التي اإلسالمیة االستثماریة الصكوك منخاصة عدد

اإلسالمیة .الدول
الدراسة :فروض

اإلسالمیتف الوقفیة الصكوك أن الدراسة ـيرض ف الحدیثة باألسالیب وأخذت انتشرت ما إذا ة
فإنهااالستثمار على، تعمل ،سوف ـرة المعاص ـالمیة اإلس المجتمعات في الوقف دور تفعیل

كبیر بشكل المجتمعات هذه في التنمیة عجلة تدعم .بحیث
الدراسة :منهج

من اتباع إلى إضافة واالستقرائي االستنباطي المنهج بین الدراسة ـيتجمع ف ـث البح ـة هجی
منه على تعتمد التي اإلسالمي ـالتحلیالتاالقتصاد ب ـذ األخ ـع م ـارن المق الفقهي البحث ج

االقتصادیة .والعوامل
:مقدمة
الوقفعتبرت ـامرنةاجتهادیةاإلسالميأحكام به تمر التي والظروف بالتطورات متأثرة

كانونظ،المجتمعات فقد الكبیرة المرونة لهذه ـيقفلولرا ف هامة ورسالة كبیر ـضةدور نه
المجاالت كافة في اإلسالمیة .األمة

دوره أداء ـي ف الوقف رسالة استمراریة على یعمل بما وعصر بیئة كل في الفقهاء اجتهد وقد
المجتمع في واالستقرار األمن وتحقیق األمة خدمة في .العظیم
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یجتهد أن العصر هذا في والمجتهدین للفقهاء ـیهمویمكن رق من یزید بما الوقف نظام في وا
یؤديو،وتقدمهم ـالميإبما اإلس ـف الوق ـام نظ اعترضت التي والعوائق العقبات تذلیل ،لى

األخیرة القرون في .خاصة
الوقفي االجتهاد تتطلب التي المجاالت وأهم أبرز من ـضولعل بع ـي ف ـدیثا ح ظهر ما

صكوك من اإلسالمیة سنداتالمجتمعات الصكوكأسهمأوأو علیها ـي،الوقفیةأطلق ه ـا فم
الشرعیة أحكامها هي وما الصكوك هذه ووما،حقیقة ؟ تطبیقها آلیات ـلهي تفعی یمكن كیف

التنمیة تحقیق في البحث. دورها یتناولها التي المحاور أبرز هي في،هذه ذلك یكون وسوف
التالیة :المباحث
األول وأصو: المبحث اإلسالمي الشرعیةالوقف له
الثاني الوقفیة:المبحث أنواعهاأهموالصكوك
الثالث الوقفیة: المبحث للصكوك الشرعیة األحكام
الرابع والتنمیة: المبحث الوقفیة الصكوك
األول الشرعیة: المبحث وأصوله اإلسالمي الوقف

األول -:الوقفتعریف: المطلب
لغة والمنع: الوقف الحبس الغیریقال،بمعنى تملیك ضد حبستها إذا الدار .وقفت

االصطالح المنفعة: وفي أو الثمرة وتسبیل األصل حجر. حبس ابن ـع" قال بی منع الوقف
مخصوص وجه على بالمنفعة والتصدق قدامة) ١" (الرقبة ابن ومعناه" وقال مستحب والوقف

الثمرة وتسبیل األصل ال) ٢" (تحبیس بعدم یكون العین أووحبس الرهن أو بالبیع فیها تصرف
التصرفات من وغیرها .الهبة

الثاني مشروعیته: المطلب وأدلة الوقف :أهمیة
الوقف :  أهمیة

الوقف في اإلسالم ـره،رغب أث ـاء لبق وذلك صاحبه بموت ینقطع ال متمیزا جزاء له وجعل
نفعه ـ. ودوام اإلس ـات المجتمع ـي ف والمتعددة الكثیرة األوقاف ـاموتعد للنظ ـرة مفخ المیة

ـف وق إال ـع المجتم حاجات من حاجة العصور مر على المسلمون یترك لم حیث اإلسالمي،
أموالهم من جزءا منهم الخیرون ـف،علیها كن في یعیشون ممن والمحرومون الفقراء فأصبح

اإلسالمي ـري،المجتمع والع ـوع الج یقیهم ومأوى ملجأ الموقوفة التكایا من ـن،یجدون وم

                                      
حجر،1 ـ،١٣٧٩ابن ٥/٣٨٠ه
قدامة،2 ـ،١٤٠٥ابن ٥/٣٤٨ه
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ـا) البیمارستانات( تشفیاتالمس مجان ـاهم مرض به یعالجون ما ـن،الموقوفة ـسبل( وم ال
ـافع) واألربطة والمن ـرات الخی هذه كانت وقد والقفار، المفاوز وقطع األسفار على یعینهم ما

األمم من بأمان المسلمین بالد یدخل ومن الذمة أهل من كنفهم في یعیش ومن للمسلمین متاحة
).٣(األخرى

الوقفأد مشروعیة :لة
تعالى -١ تحبون" قوله مما تنفقوا حتى البر تنالوا ،(.."لن عمران ـي)٩٢آل ف ـاء ج وقد

اهللا رسول یا قال طلحة أبا أن اآلیة نزول ـوا" سبب تنفق حتى البر تنالوا لن یقول اهللا إن
تحبون بیرحاء" مما إلي أموالي أحب ـورة( وإن المن ـة المدین في مرتفعة أرض  ) وهي

اهللا أراك ـث حی اهللا رسول یا فضعها تعالى اهللا عند وذخرها برها أرجو هللا صدقة وإنها
وسلم علیه اهللا صلى النبي ـا" فقال وأن ـمعت س وقد رابح مال ذاك رابح مال ذاك بخ بخ

األقربین في تجعلها أن ـي" أرى ف ـة طلح أبو فقسمها اهللا رسول یا أفعل طلحة أبو فقال
عمه وبني ومسلم" أقاربه البخاري ـصدقة،رواه وال النفقة فضل باب في النووي أخرجه

مشركین كانوا ولو والوالدین واألوالد والزوج االقربین في) ٤(على البخاري أخرجه كما
ألقاربه أوصى أو وقف إذا ) ٥(باب

النبي -٢ وسلم�وقف علیه اهللا اهللا�صلى ـلى ص النبي وصفه الذي الیهودي مخیریق كان
ـالعلیه وق ـسلمین والم النبي مؤازرة إلى قومه دعا قد یهود خیر بأنه ـد" وسلم لق واهللا

حق علیكم محمد نصر أن ـه" وأوصى" علمتم فی یصنع لمحمد فمالي الیوم أصبت أنا إن
یشاء فقتل" ما المسلمین جانب إلى القتال إلى غدا ـي،ثم ه ـة بالمدین حوائط سبع وترك

والدالل والصافیة صلىاألعراف النبي فأخذها ابراهیم أم ومشربة وحسنى وبرقة والمیثب
ـراء الفق ـى وعل ـم هاش وبني المطلب عبد بني من أهله على بها وتصدق وسلم علیه اهللا

اإلسالم في وقف أول فكانت السبیل ) ٦" (وأبناء
ـا -٣ أرض ـر بخیب عمر أصاب قال عنهما اهللا رضي عمر ابن عن البخاري في ورد ،ما

الن ـهفأتى من أنفس قط ماال أصب لم أرضا أصبت فقال وسلم علیه اهللا صلى ـف،بي فكی
به أصلها: قال،تأمرني حبست شئت بها،إن ـاع،وتصدقت یب ال ـه أن عمر بها فتصدق

یوهب وال یورث،أصلها وابن،وال والضیف اهللا سبیل وفي والرقاب والقربى الفقراء في

                                      
١٩٨٠،١٢٣القرضاوي،3
النووي،4 بشرح ١٣٩٢،٧/٨٤مسلم
١٩٨٧،٣/١١٧البخاري،5
حجر،6 ،١٣٧٩ابن ـ ١٩٨٠،١٢٨اخلوجة،،٦/٢٠٣ه
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یأكل،السبیل أن ولیها من على جناح فیهال متمول غیر صدیقا یطعم أو بالمعروف " منها
)٧. (

اهللا -٤ رسول أن هریرة أبي وسلم-عن علیه اهللا ـع" قال-صلى انقط ـسان اإلن مات إذا
ثالثة من إال له،عمله یدعو صالح ولد أو به ینتفع علم أو جاریة صدقة من ). ٨" (إال

الحارث -٥ بن عمرو اهللا" عن صلى اهللا رسول ترك والما ـا درهم موته عند وسلم علیه
ـدقة ص ـا جعله ـا وأرض وسالحه البیضاء بغلته إال شیئا وال أمة وال عبدا وال ٩"دینارا

األرض ـة بمنفع ـصدق ت وسلم علیه اهللا صلى النبي ألن الوقف مشروعیة یفید فالحدیث
الوقف حكم حكمها )١٠" (فصار

الثانيا و:لمبحث الوقفیة أنواعهاأهمالصكوك
ـع ینف ـا بم المال إنفاق على وحث مصاریعها، على والمعروف الخیر أبواب اإلسالم فتح
صلى الرسول أحادیث وكذلك ، لكثرتها تحصى تكاد ال الكریم القرآن في اإلنفاق فآیات الناس،

وسلم علیه األراضي. .اهللا في أوقاف وجدت حیث ، واحدا شكال اإلسالم في الوقف یكن ولم
واآل والمستشفیاتوالبساتین العلم ودور ،..بار ـاریخإلخ الت مدار على المسلمون یترك ولم

نفع فیها التي المجاالت من مجاال أو جانبا عل،لمجتمعلاإلسالمي وقفوا ـوالهمإال أم ـن م یه
المالیة مواردهم من فیه المجتمعووظفوا حاجة یسد للزواج،ما وأوقاف للجند أوقاف فظهرت

للحلیب للمنشدینوأوقاف وأوقاف للصحون یدل .. إلخ .. )١١(وأوقاف ـةوذلك بالغ ـة دالل
الوقف أبواب أن وبكافةعلى المجاالت لكافة مفتوحة الكانت واألدوات أنالصیغ ـن یمك ـي ت

و بالغرض أهدافهتفي وتحقیق الوقف برسالة .تقوم
ا العصر في العظیمة الرسالة بهذه الوقفیة الصكوك تقوم أن یمكن ـفهل ه ـا وم ؟ ـر يلحاض
الدور؟ بهذا تقوم أن یمكن وكیف ؟ وأنواعها ؟ الوقفیة الصكوك عملیةحقیقة هي ما ذلك وقبل

وم ؟التصكیك العملیة لهذه المبررات هي أهما هي الاالمحهذه ـذاور ه ـا حوله ـدور ی ـي ت
ذلك یكون وسوف المطالبالمبحث، :ةالتالیفي

األول ومبرراته:المطلب التصكیك

                                      
يكتبأخ7 كيف الوقف باب الوصايا كتاب يف البخاري ٣/١٠١٩رجه
وفاته،: مسلم8 بعد الثواب من اإلنسان يلحق ما الوصية،باب ٣/١٢٥٥كتاب
٣/١٨٦البخاري9

حجر10 ـ،١٣٧٩،ابن ٥/٣٦٠ه
وللع11 للزواج يعد كان ما منها ولعل ، حصرها ميكن ال للوقف عديدة أمثلة اإلسالمي التاريخ يف وثيابوجدت حلي من رائس

فرق من خيصص كان وما ، عنهم رغما بأيديهم تكسر اليت الصحون من بدال موقوفة صحون من للخدم يعد كان وما ، موقوفة
املشايف يف عنهم للتخفيف املرضى على توقف  ) .البيمارستانات( إنشادية
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الثانيالم الوقفیة:طلب الصكوك تعریف
الثالث الوقفیة : المطلب الصكوك أنواع أهم

األولال ومبرراته: مطلب :التصكیك
التصكیك مفهوم ـامsecuritizationظهر ع ـدة المتح الوالیات في الحدیث العصر في

عملیة١٨٨٠ تحولت ثم والرهونات الدیون تصكیك البدایة في منه ،وقصد ـشملم لت التصكیك
بتحویل وذلك التوریق، أو السنددة مسمى العملیة هذه على البعض المالیة،وأطلق األصول كافة

صكوك إلى اإلنتاجیة األصول أو ثانویةالدیون سوق في تداولها .)١٢(یتم

شهدت كبیراوقد تطورا التصكیك متزایدةعملیة األخیرةوأهمیة اآلونة و)١٣(في ـعی، رج
التالیةىإلذلك :)١٤(المبررات

ـور - وجمه ـسات المؤس ـن م ـر للكثی أمانا األكثر المناخ هي التصكیك عملیة تعتبر
المؤسسات تمارسها التي المتشددة والرقابة االحتیاط إجراءات بسبب وذلك المتعاملین

التصكیك عملیات عن المسئولة .واألجهزة
ما - رأس على للحصول الوسائل أفضل من األصول وبكلفتصكیك كاف  .مناسبةل

األ - من ممكن عدد أكبر اشتراك والمؤسساتإمكانیة االستثماریةفراد العملیة  .في
التصكیك - عملیات سرعة ـتغاللإن اس ـد تزای ـى إل ـع ترج ـدولي ال المستوى على

ـة فائق ـیب والحواس الواسعة الدولیة الشبكات خالل من المعلومات وتولید التكنولوجیا
یمكن حیث ، ـتثمارالسرعة االس ـرص ف على دقیق بشكل التعرف المالیة للمؤسسات

ف خالل العالم حول المبعثرة المالیة األصول مالیین كلفةعن وبأقل وجیزة  .ترة

التموی - كلفة من خفض العالم أقطار كافة في المال أسواق بین المتزاید وزادلالتقارب
كفاءته  .من

شهدت كبیرةوكما تطورات الغربیة ـدالدول فق ، وغیرها واألصول الدیون تصكیك مجال في
كذلك اإلسالمیة المنطقة ـدان،شهدت می ـي ف ـة هائل ـورات تط الخلیجیة الدول خاص وبشكل

االسالمیة .الصكوك

                                      
أمحد12 ، ،: األمني خماطرها وعالج اإلسالمية االستثمارية الريموك،الصكوك جامعة ، ماجستري ص٢٠٠٥رسالة ،٣
وطرح13 ، أصوهلا تصكيك إىل الرياضية األندية بعض جلأت حىت ، الغربية الدول يف واسعا انتشارا األصول تصكيك عملية انتشرت

زميته وتنخفض النادي بفوز ا مؤشرا ترتفع حيث ، املالية األسواق يف ا: انظر. صكوكها املرجع ، صاألمني ،  . ٥لسابق
ص14 ، املصدر ٦- ٥نفس



 ٧

ـشارا انت وحققت وغیرها واالستصناع السلم وصكوك اإلسالمیة اإلجارة صكوك فصدرت
.. كبیرا

صكوكا أصدرت التي الدول عدد ازداد ـةوقد المالی السوق حیث البحرین لیشمل إسالمیة
العالمیة ألمانیا)١٥(اإلسالمیة في الوالیات إحدى أصدرت كما ، ومالیزیا ولبنان ، وقطر ،
إسالمیة .صكوكا

طرحت المدنيكما الطیران دائرة في ممثلة دبي إمارة ـكوكحكومة ص ـام الع لالكتتاب
لجمع اإلسالمیة بهد٧٥٠اإلجارة دوالر ـنملیون م ـة الثانی ـة المرحل أعمال تمویل ف

اإل تكلفتها تقدر التي الدولي دبي مطار وتطویر توسعة ـومشروع بنح ـار٤,١جمالیة ملی
.دوالر

القطري اإلصدار دبي، مطار مشروع بعد اإلسالمیة اإلصدارات أكبر ملیون٧٠٠(ومن
المالیزي)دوالر واإلصدار دوالر٦٠٠(، البحرین) ملیون دوالر٢٥٠(وإصدار ،)ملیون

للتنمیة اإلسالمي البنك دوالر٤٠٠(وإصدار اإلجارة)ملیون صكوك اعتمدت وكلها ،.
ـأجیر ت ـل وتموی ـار العق مجاالت في اإلسالمیة األموال من الكبرى النسبة استثمار ویتم

وبع العربیة األسهم وأسواق التحتیةالطائرات والبنى الطاقة مشاریع  .)١٦( ض

عمل ـموتختلف ت ـي الت ـول األص وجود ضرورة في التقلیدیة عن اإلسالمیة التصكیك یة
وكذلك ، دیونا تكون أن یجوز فال ـةتصكیكها مطابق ـالمیة اإلس ـصكوك ال ـون تك أن بد ال
اإلسالمیة والضوابط والمعاییر .للمواصفات

للمؤ ـة والمراجع المحاسبة هیئة قبل من اإلسالمیة االستثماریة الصكوك عرفت ـساتوقد س
بأنها اإلسالمیة أو" المالیة منافع أو أعیان ملكیة في شائعة حصصا تمثل القیمة متساویة وثائق

                                      
عام15 من إبريل يف البحرين يف توفري٢٠٠٢تأسست حنو تسعى للربح هادفة غري دولية كمؤسسة العاملية اإلسالمية املالية السوق

أل ثانوية سوق خلق وبالتايل أولية عاملية إسالمية سوق تطوير إىل دف كما اإلسالمية للبنوك الكافية املالالسيولة سوق دوات
قيمتها السلم صكوك تسمى إسالمية صكوك بإصدار البحرين بدأت وقد ، طرحت٢٥اإلسالمية كما ، شهري بشكل دوالر مليون

عام ، دوالر مليون بقيمة سنوات مخس ا مد اإلجارة هلذه٢٠٠٥صكوك تنتمي اليت اإلسالمية املالية واملؤسسات البنوك عدد بلغ وقد
م أكثر إسالمي٢٥٠نالسوق متويل وبيت http://arabicpeopledaily.com.cn/200208/13 .بنك

السوق موقع أيضا www.iifm.net وانظر
 

أمحد16 خالد ، القعدة١٤األحد،االقتصاديةجريدة: عثمان ٤٠٩٤العدده١٤٢٥ذو
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ـة قیم تحصیل بعد وذلك ، خاص استثماري نشاط أو معین مشروع موجودات في أو خدمات
أجله من اصدرت فیما استخدامها وبدء االكتتاب باب وقفل )١٧(."الصكوك

الس التعریف خالل بماومن الوقفیة االستثماریة األنشطة أو المشروعات أن واضحا یبدو ابق
ـة مالی ـواق أس ـي ف للتداول صكوكها وطرح ، تصكیكها فنیا یمكن منافع أو أعیان من تمثله

والشرعي. ةثانوی التطبیقي الواقع في ذلك إمكانیة مدى ـي؟فما ف ـه بحث ـتم ی ـوف س ما هذا
.التالیةمطالبال
الثانيال الوقفیةت : مطلب الصكوك عریف

اللغة في :الصكوك
الصحاح مختار في ضربه" جاء تعالى.. صكه قوله وجهها(ومنه كتاب: والصك)فصكت

، معرب فارسي أصكوهو وصكوك،والجمع )١٨(" وصكاك
النووي و:قال ـىالصكوك عل ـضا أی ویجمع بدین المكتوبة الورقة وهو صك جمع الصكاك

ا،صكوك هنا ـاوالمراد فیه ـب یكت ـأن ب لمستحقه بالرزق األمر ولى من تخرج التى لورقة
غیره أو طعام من وكذا كذا ) ١٩(لالنسان

تجربةو إلى التصكیك عملیة الباحثین من كثیر ـيیرجع الت الطعام ـاصكوك إلیه ـار أش
ـ٦٧٦ت(النووي مسلم)ه على شرحه لمروانعندمافي هریرة أبو الحكمقال بیعبن أحللت

ـبالص فخط ـستوفى ی ـى حت الطعام بیع عن وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول نهى وقد كاك
بیعها عن فنهى الناس ) .٢٠(مروان

الوحیدة التجربة هي التجربة هذه بشكل،ولیست العباسي العصر في الصكوك ازدهرت فقد
السفتجة علیه أطلق ما خالل من الوقتكبیر ذلك بدور،في تقوم السفاتج أووكانت الحواالت

الحاضر وقتنا في ماال،الشیكات آلخر شخص یعطي أن ـد،فالسفتجة بل ـي ف ـال م ـذ ولآلخ
یقصده،المعطي الذي المكان في ماله .٢١فیوفیه

االصطالح في الوقفیة :الصكوك

                                      
17، البحرين ، اإلسالمية املالية للمؤسسات الشرعية املعايري كتاب ، اإلسالمية املالية للمؤسسات واملراجعة احملاسبة هيئة

ص٢٠٠٣/٢٠٠٤ ،٣١١ 
الرازي18 بكر ،: أبو جدة ، اإلسالمية للثقافة القبلة دار ، الصحاح  .٣٦٧،ص١٩٨٦خمتار
ب19 النووي،مسلم ١٠/١٧١شرح
النووي،20 بشرح ١٠/١٧١مسلم
حممد21 ،: الزبيدي، ت د ، بريوت ، احلياة مكتبة دار ، العروس ٢/٥٩تاج



 ٩

الوقفیةظهرت إثباتالصكوك وثائق تمثل لكي اإلسالمي التاریخ من مبكرة مراحل حقبفي
خاللها من الواقفیحفظ ملكیة،شرط سندات تمثل الصكوك هذه ـاوكانت دفع ـا حفظه ـتم ی

األخرى الوقف وجهات الفقراء لحقوق وحفظا .)٢٢(للنزاع
الحدیث بمعناها الوقفیة الصكوك علىأما بالفتشتمل الصكوك ـىهذه إل ـافة إض السابق معنى

عدیدة أخرى المعان وسندات الوقفیة والسندات الوقفیة األسهم ـاص،مثل خ ـشكل ب مقارضة
تفصیال األنواع لهذه نعرض التاليوسوف المطلب . في

الثالث الوقفیة : المطلب الصكوك أنواع :أهم
مفهوم أن لنا یتضح تقدم الوقفیةمما الوقفیةالصكوك الملكیة سندات إلى ـا٢٣ینصرف كم ،

معاصرة أخرى أنواع إلى أهمهاینصرف :من
الوقفیة - :األسهم
الوقفیةالسند -  :ات

المقارضة - :سندات
الوقفیة:األولالنوع :األسهم

ـهم األس ـرة فك ـة الخلیجی الجمعیات وبعض األوقاف، وهیئات وزارات من العدید أطلقت
الناستیسیراالوقفیة الخیريعلى الوقف في  .الراغبین

المساتتمثلو عبر المسلمین عموم إلى الوقف على القدرة نقل في ـريالفكرة خی وقف في همة
ـه ریع ینفق معین مشروع في المحددة الفئات وحسب القدرة، حسب أسهم عدة أو سهم بشراء

المساهم رغبة وحسب للسهم وفقا المحددة الخیر أوجه .على
تداولهاهذهو یتم أسهما لیست الوقفیة البورصاتاألسهم ـيفي ف صاحبها نصیب تحدد ولكنها

یحق ال كما معین، وقفي استثمارهامشروع طریقة في التدخل أو األسهم هذه سحب .له
وأوائل الماضي، العقد نهایة في رسمیا خلیجیة دول في انطلقت الوقفیة األسهم فكرة أن ورغم

الحالي عمان،العقد سلطنة الكویت١٩٩٩في ـام،٢٠٠١وفي ع ـالل خ شهدت الفكرة فإن
وس٢٠٠٤ في اإلعالنیة الحمالت نتیجة متزایدا المكثفةزخما التعریفیة والحمالت اإلعالم ائل

                                      
يقصد22 وال الواقفني، بشروط الوقف تنفيذ سوى منها يقصد ال حق إثبات شهادات أو وثائق هي الوقفية امللكية سندات كانت ملا

، التداول أو االستثمار الدراسةمنها هذه يف للبحث حمال ليست ا .فإ
الوقفيةختتلف23 الصكوك فقطملكية توثيق كسندات ا ألصحا امللكية هذه تكون فقد ، امللكية آثار وكذلك أنواعها باختالف

ويتم الربح تستحق كانت إذا حلاملها سندات تكون أو ، الوقفية املاليةكاألسهم السوق يف األمثلتداوهلا املؤجرةسندات  .عيان
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أو ـسوق الت ـز مراك ـي ف أو الریاضیة النوادي في سواء الجماهیریة المواقع إلى انتقلت التي
.المستشفیات

ـشعبیة، ال التجمعات تلك في الوقفیة لألسهم بیع منافذ اإلمارات في األوقاف أمانات أنشأت فقد
للجم الفكرة شرح في المراكز تلك ـشروعاتونجحت الم ـي ف المساهمة على أقبل الذي هور

سواء حد على والوافدین المواطنین المساهمات تلك وشملت )٢٤(.الوقفیة
من المتزاید للطلب تلبیة كبیر بشكل تنتشر أخذت السابق بالمعنى الوقفیة األسهم أن ورغم

األخروى االستثمار على المسلمین ضئیالقبل كان ـرمهما آخ ـى معن هناك فإن ـهم، لألس
مخت ـركات ش أسهم في األوقاف نظار أو إدارات مشاركات في یتمثل ـتثماراالوقفیة اس ـة لف

وهذه ، الوقف ـنألموال یمك ـه أن ـا كم ، لألوقاف عوائد أو أرباحا تحقق أن یمكن األسهم
المالیة األوراق سوق في .تداولها

الثاني الوقفال: النوع :یةسندات
ع الوقف سندات فكرة ـلتقوم التموی ـم حج وتحدید المجتمع لخدمة وقف مشروع تحدید لى

مناسبة اسمیة بقیم سندات إصدار ثم له، ـالزم،الالزم ال المال لتجمیع العام لالكتتاب وطرحها
الوقف،ویمكن السنداتلمشروع هذه إلدارة وقفي استثمار صندوق ـرة .. )٢٥(إنشاء فك وتستند

ع السندات تمویلهذه وأسس فقهیة أسس أهمهاعدیدةأشكالمنهاتوجدو،یةلى :)٢٦(من
الوقفیةسندات -١ :المشاركة

ـلأنبوذلك التموی ـدیها ل یوجد وال ، علیها بالبناء ترغب أرض الوقف إلدارة یكون
مشاركة سندات بإصدار الوقف إدارة فتقوم ، للبناء تالالزم شركاتعادیة في األسهم شبه

حیث ، اإلالمساهمة نشرة ـدارتتضمن اإلص ـة قیم باستعمال الوقف إلدارة وكالة صدار
، الوقف أرض على اوبعللبناء أصحاب یشارك البناء قیام السنداتد ملكیة بنسبةفي لبناء

من یملكون معلومسنداتما بأجر للبناء مدیرا الوقف ناظر ویكون في، الحال هو وكما ،
األرباح فإن ، العادیة المساهمة شركات في علىاألسهم توزع المشروع في حملةالصافیة

السندات أو أناألسهم ویمكن ال، أصحاب بید البناء ملك ،سنداتیبقى ـستمرة م بصورة
للوقف الملك انتقال أو إطفاء إلى یحتاج إلفال یمكن كما ا، ـكدارة بالتمل ـام القی ـف لوق

للبناء خاللالتدریجي المن السوقسنداتشراء .من

                                      
24، العريب www.islamonline.net/arabic/economics/2004/07/article07.shtml قطب
احلليم25 عبد حممد ، اإلسال: " عمر تمع ا يف الوقف دور إلحياء مقترح الوقف املعاصرسندات يف" مي األول األوقاف مؤمتر

، القرى أم جامعة ، السعودية العربية ص١٤٢٢اململكة ، ـ  .٧٦ه
منذر26 ، ،: قحف دمشق ، الفكر دار ، تنميته ، إدارته ، تطوره ، اإلسالمي .٢٧٧-٢٠٠٠،٢٦٥الوقف
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هذ أن الواضح الومن ـيسنداته الت المقارضة سندات كبیر حد إلى ـاتشبه اقتراحه ـم ت
ـرار ق ـدر وص اإلسالمي الفقه مجمع بحثها وقد ، األردن في بها رسمي قانون وصدور

الحقا سیأتي كما ، الشرعیة والضوابط الشروط من عدد ظل في بجوازها  .المجمع

المؤجرة-٢ األعیان  : سندات
مالیة أوراق أو صكوك بناءطیةنموهي ملك من متساویة أجزاء ،وقفيتمثل ـممؤجر ت

من بتمویل أنفسهمتشییده الصكوك ـذه.أصحاب ه ـدار باص ـف الوق ـاظر ن یقوم حیث
ـة تكلف مجموع إلى البناء من السند حصة نسبة یساوي وبسعر ، للجمهور وبیعها السندات

، دینار مالیین عشرة البناء كلفة كانت فلو ، البالبناء ـدروقسم ص ، وحدة ملیون إلى ناء
مؤجرة أعیان سند ملیون ـففیها الوق ناظر من إصداره عند الواحد السند بیع سعر لكان

دنانیر عشرة الوقف،هو أرض على للبناء الوقف لناظر حامله من توكیال السند ویعطي
حم ـن ع ـة وكال بالبناء الناظر یقوم بحیث ، محددة وبكلفة المحدد اإلنشائي ـةللمشروع ل

، ـهالسندات فی ـار اإلیج عقد یكون حیث ، متعددة بآجال تصدر أن السندات لهذه ویمكن
األصل بشراء إما تنتهي محددة بآجال السندات تصدر أن یمكن كما ، متجددة طویلة آلجال
ـن م ـنة س ـشرین ع بعد وقف إلى بتحوله أو ، الوقف ناظر قبل من السوق بسعر الثابت

ذلك فیكون مثال اإلیجارالتأجیر سندات إصدار عقد أصل .٢٧في
التحكیر-٣  : أسهم
عنهيو منعبارة مستأجرة وقفیة أرض على یقوم بناء في متساویة حصصا تمثل أسهم

ـدیر وی العقد فترة لكامل محددة وبأجرة التحكیر عقد هو األجل طویل إجارة بعقد الوقف
، ولصالحهم أصحابه عن وكالة البناء استثمار ـنداتوهيالناظر س ـع م ـارةاإلتتشابه ج

ال الوجوهمشاركةوسندات بعض ـلمن تمث أنها في المؤجرة األعیان سندات تشبه فهي ،
بناء ملكیة من متساویة لمدةملتزمحصصا إجارة ـةطویلةبعقد بطریق یقام البناء وهذا ،

الوقفالتوكیل أرض تشبهعلى وهي ـددةسندات، مح ـر غی عوائدها أن في المشاركة
،مس معبقا أخرى جهة من مرتبطة التحكیر أسهم ولكن ، المؤجرة األعیان لعائدات خالفا

لصالح األرض أجرة بموجبه تقتطع ، األرض على إجارة بعقد عائداتالوقف من الوقف
، بكامله بشرائهاالمشروع تنتهي ، المدة محدودة أو دائمة التحكیر أسهم تكون أن ویمكن

                                      
السندات27 هذه حول التفصیل من منذر: للمزید ، قحف اإل: انظر للبحوثسندات اإلسالمي المعهد ، المؤجرة واألعیان جارة

، جدة ،  .١٩٧٥والتدریب
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ناظ قبل من السوق العقدبسعر أصل في بنص بوقفها أو ، الوقف ـلر أص ـتنفاذ اس بعد
اإلیرادیة األقساط خالل من به المرغوب والعائد ، النقدي المال  .)٢٨(رأس

الثالث المقارضة:النوع سندات
الوقفیة السندات وأشهر أقدم من السندات هذه ووتعتبر ـى، إل ـى األول ـا فكرته ـع ترج

قانون/د وضع عند ، حمود ـيسامي ف منها المقصود كان وقد ، األردني اإلسالمي البنك
الربویة البنوك تصدرها التي الربویة القروض سندات عن البدیل إیجاد الوقت .ذلك

وزارة ـى عل ـة المقارض ـندات س ـرة فك حمود سامي الدكتور عرض تالیة مرحلة وفي
الوقفیة الممتلكات إعمار أجل من وذلك األردنیة لجاألوقاف ـرضفتشكلت الغ ـذا له ـة ن

برقم مؤقت خاص قانون الرسمیة١٩٨١لعام) ١٠(وصدر الجریدة في .ونشر
في ترجع بعد فیما عدیدة دول في وجدت التي اإلسالمیة السندات معظم بأن القول ویمكن

المقارضة سندات فكرة إلى وجزئیاتها مضامینها من .كثیر
حوالي أصدرت شهادا٣٧فقد إسالمیا ومصرفا ـنشركة م فكرتها في تقترب مضاربة ت

المقارضة .سندات
الشرعیة: الثالثالمبحث الوقفیةلاألحكام :لصكوك

التي باألغراض الوقفیة للصكوك الشرعیة األحكام ـدرتأترتبط ـنص م ـصكوك ال ـذه ه
بواسطتهاأجلها الممولة المشروعات في الصكوك هذه تمثله بما أخرى جهة من ترتبط . ،كما

من الفقهیةولعل المسائل وأبرز الوقفیة الصكوك بموضوع ـدیماالمرتبطة ق الفقهاء بحثها التي
مسألة بیعوحدیثا أو الوقف بیع مسألة وكذلك النقود لهصكوكالوقف ـسألةالممثلة م وكذلك

الوقف ه..استبدال نبحث فيائلالمسذهوسوف للنظر السنداتتمهیدا أو الصكوك مشروعیة
.الوقفیة
النقودمسأ وقف :لة

                                      
قديعرض28 احلديثة الصيغ هذه تكون أن يستبعد وال ، الحقا الفقهاء استحدثها اليت احلديثة الوقف صيغ من لعدد اإلسالمبويل

ـ أل مشروعات إن بل ، الغربية الدول منها واستفادت أوروبا إىل من) حتويل–تشغيل-بناء( BOTانتقلت كثري ا تقوم واليت
الوقفي التحكري أسلوب مع كبري بشكل تتشابه العاملية بإقامة.. الشركات املمول وقيام ، خارجي متويل مصدر إىل احلاجة حيث من

امل يستفيد ، األرض عن احلكومة أو الوقف ناظر يتنازل ال ، للتمويل الطالبة اجلهة أرض على علىمشروع املقام املشروع من مول
احلكومة إىل املشروع ملكية وتنتقل الناظر بيد األرض رقبة تبقى ، لألرض والتشغيل واإلعمار النماء يتحقق ، أمكن. األرض وإذا
أوروبا يف والنهضة التنمية حتقيق يف اإلسالمي الوقف نظام إسهام على ناصعا دليال يعد ذلك فإن ، احلقيقة هذه أن. .إثبات ميكنه كما

اإلسالمية تمعات ا تنمية يف اليوم أمحد: انظر. يسهم ، كما: "اإلسالمبويل الوقفية العمليات متويل يف املتناقصة املشاركة أسلوب
للتنمية اإلسالمي البنك ،"  جيريه القرى أم جامعة ، السعودية العربية اململكة يف األول األوقاف ـ١٤٢٢مؤمتر ٥٣- ٤/٤٩ه
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لتمویل الالزمة النقود جمع خاللها من یتم التي األدوات أحد هي الوقفیة الصكوك ألن نظرا
ـام باألحك ـر كبی ـشكل ب یرتبط الصكوك لهذه الشرعي الحكم فإن ، معینة وقفیة مشروعات

النقود لوقف .الشرعیة
وقد االنتشار محدود وهذا فردیا یكون قد النقدي ـفالوقف وه ـشتركا م أو ـا جماعی ذایكون

ـي ف الصور من بصورة باالشتراك الواقفین من جماعة أو مؤسسة تقوم فقد انتشارا، األكثر
ـور جمه ـى عل ما بنظام تطرح ، القیمة محددة وقفیة صكوك خالل من وقفي صندوق تكوین
ـسة مؤس أو ـة خیری ـة جمعی ـصكوك ال هذه بطرح یقوم وقد شرائها، في یرغب لمن الناس

ونظامام دینا مشروعة محددة ضوابط إطار في حكومیة جهة أو )٢٩. (صرفیة
النقود لوقف الشرعي :الحكم

هذه رأس وعلى ، النقود وقف بجواز یقول من نجد أن یمكن اإلسالمیة المذاهب جمیع في
ـ رج قد تیمیة ابن فنجد الحنبلي المذهب أما ، الحنفي المذهب یلیه المالكي المذهب حالمذاهب

النقود لوقف تأییدا المذاهب أقل فهو الشافعي المذهب أما النقود وقف بجواز .القول
النقود وقف لجواز الرافضون إلیها یستند التي األدلة أهم من أن :٣٠ویبدو

ا - ـد عه في الوضع علیه كان وبما بالنصوص ـلمالعمل وس ـه علی اهللا ـلى ص ـي لنب
وعقاروصحابته أراض ثابتة أصوال وقفوا حیث ..ات،

النقود - وقف حالة في ذلك یتأتى وال الثمرة وتسبیل األصل حبس تقتضي الوقف  سنة

المجیزون استدل :بینما
وعتاده - ألدرعه عنه اهللا رضي خالد وسلموقف علیه اهللا صلى قوله البخاري في ورد ،

خالد اهللا" عن سبیل في وأعتده أدراعه احتبس ٣١"قد

و - تهرم أنها مع النخل وقف فسائلهاصحة بتجدید السماح كان ولذلك  .تتلف

ا هو النقود وقف بجواز القائل الثاني الرأي أن جلیا الحاضرویبدو وقتنا في خاصة ألرجح
ـيوالذي ف ـتثمارها واس ـا إدارته ـن یمك ـة بنكی حسابات في أرقاما النقود فیه أصبحت

وی المال رأس یحفظ بما ، التنمویة الوقفیة أواألغراض بالغلة ـریضنتفع تع دون الثمرة
الضیاع أو للخطر المال .رأس

فإن أخرى جهة ـىومن إل ـدعو ت ـي الت الشرعیة المقاصد مع یتفق الذي هو الرأي هذا
باالشتراك الواقفین من جماعة قیام فإن هنا ومن ، والفقراء المحتاجین حاجة وسد اإلنفاق

                                      
،شوقي29 النقدي: " دنيا املعاصرة: الوقف حياتنا يف الوقف دور لتفعيل ،" مدخل الكويت ، لألوقاف العامة األمانة ، أوقاف جملة

٧٠-٣،٢٠٠٢،٥٧العدد
شوقي30 ، ص: دنيا ، السابق  ٦٨- ٦٧املرجع
البخاري31  ٢/١٥١صحيح
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ـة وقفی صكوك خالل من وقفي صندوق تكوین في الصور من ـةبصورة القیم ـددة ،مح
ـي ف ـوال األم ـع تجم بحیث شرائها، في یرغب لمن الناس جمهور على ما بنظام تطرح

مقبوال أمرا یعد وقفي صندوق او جمعیة قبل من یدار خاص  .حساب
الوقفمسألة :بیع

التأبیدوه على أم التأقیت على الوقف هل وهي أخرى بمسألة مرتبطة المسألة ؟)٣٢(ذه
ـارا، عق أو أرضا ثابتة أصوال الوقف باعتبار التأبید على الوقف أن إلى الفقهاء جمهور ذهب
ـن م ـشيء ب ـة المطالب كذلك لورثته یجوز وال الوقف في الرجوع للواقف یجوز ال وبالتالي

الوقف،
أجاز ـفبینما الوق باعتبار ، طویلة أو قصیرة ، بمدة الوقف تأقیت الشافعیة وبعض ، المالكیة

نقودا أو منقولة أمواال أو عقارا أو أرضا یكون أن ـاء.. یمكن الفقه ـن م ـر كثی ـب ذه وقد
ـراء الفق لمصلحة محققا دام ما الوقف، تأقیت وأجازوا الرأي هذا إلى ـصلحةالمعاصرین وم

ـه فی ـصرف والت عنه الرجوع موته بعد ولورثته حیاته في للواقف یجور وبالتالي ، المجتمع
وا والرهن ذلكبالبیع وغیر .)٣٣(لهبة

الوقف جواز یؤید مما ـدالمؤقتولعل بالتأبی ـالقول ف األرض، ـى عل إال یصدق ال التأبید أن
المجتمع على تضییق وبالتالي وقفها یمكن التي األموال في ما. تضییق الرأي هذا یؤكد ومما

السرخسي یقول الواقفین، تعدد مسألة عنوان تحت الفقهاء كل" بحثه تصدق ـاولو منهم واحد
جاز إلیه فسلماها واحدا رجال لذلك الولي وجعال المساكین على موقوفة صدقة ـد.. بنصف فق

المتصدقین كثرة مع واحدة صدقة الكل )٣٤("صار
وجواز الوقف لزوم بعدم القائلین والمالكیة حنیفة أبي لرأي طبقا ـنویمكن ع ـف الواق رجوع

حملة یقوم أن إلوقفه ببیعها ـةالسندات بالقیم ـع البی یكون أن على احتیاجه عند آخر واقف ى
ـیهم.اإلسمیة عل ـق انطب إذا ـف الوق على خدمات من یستفیدوا أن السندات لحملة یمكن كما

األساسي نظامه في المحدد االستحقاق )٣٥(.وصف
ـا م المالیة السوق في وتداولها الوقفیة الصكوك بیع بصحة القول یمكن الرأي هذا على وبناء

والمعاییرالشرعیةد بالقواعد منضبطة السوق هذه .امت
الوقف استبدال :مسألة

                                      
رفيق32 ، امل: املصري دار ، واقتصادا فقها دمشق،األوقاف ، ٣٢- ١٩٩٩،٣١كتيب
والذریة33 الورثة في محصورة ألنها التصكیك تقبل ال الذریة األوقاف أن المعلوم .من
الحلیم34 ،عبد ص: عمر ، السابق ٧٢المرجع
ص35 ، المصدر ٨٣نفس
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الوقف باستبدال ـد: یقصد وق ، ـا محله لتحل أخرى عین وشراء الوقف أعیان من عین بیع
وموسع مضیق بین المسألة هذه في الفقهاء دون. اختلف المنقولة األموال في حصره فبعضهم

على الفقهاء وجمهور ـصلحةالثابتة م ـك ذل في دام ما ، والثابتة المنقولة األموال في جوازه
قرار كان إذا خاصة األصح الرأي وهو ، نفعه ودوام الوقف أصل على ومحافظة للمستفیدین

ف المشروعات، وتقییم الجدوى دراسات على اعتمد قد إدارةاالستبدال ـن م ـیة األساس ـة الغای
وتنمیته علیها المحافظة هي الوقف الموقوفأموال ومنافع الواقفین لمقاصد تحقیق من فیه لما ا

٣٦.علیهم

السندات :الوقفیةمشروعیة
المقارضة سندات ـة-استقطبت الوقفی األراضي وإعمار لتمویل األصل في اقتراحها تم التي

األردن السندات-٣٧في مشروعیة حول المعاصرون العلماء بذلها التي الفقهیة الجهود معظم
عاماإلس بجدة الرابع مؤتمره في اإلسالمي الفقه مجمع قرار في ذلك تجلى وقد ، ١٩٨٨المیة

الصیغة عرف أن فبعد ، المقارضة بسندات المتعلقة الشرعیة باألحكام شرعاًوالخاص المقبولة
المقارضة ـال"بقولهلصكوك م رأس ـة تجزئ على تقوم استثماریة أداة هي المقارضة سندات

متساویة) اربةالمض(القراض وحدات أساس على المضاربة مال برأس ملكیة صكوك بإصدار
وما المضاربة مال رأس في شائعة حصصاً یملكون باعتبارهم أصحابها بأسماء ومسجلة القیمة

فیه ـنهم م كل ملكیة إلیه،بنسبة ـكوك،یتحول ص ـتثماریة االس األداة ـذه ه ـسمیة ت ـضل ویف
المجمع.)٣٨("المقارضة قرار اشترط ـىثم تبق ـي لك السندات هذه في العناصر من عدد توفر

مثل شرعا ـة: مقبولة بدای من الملكیة تستمر وأن المشروع في شائعة حصة الصك یمثل أن
ـاء انته بعد التداول یكون وأن ملكه في المالك حقوق جمیع لها یكون وأن نهایته إلى المشروع

األ من الموجودات غالب تكون أن وعلى االكتتاب أوفترة ـدیون ال ـن م ولیس والمنافع عیان
الشرعیة.. النقود والضوابط الشروط ظل في الصكوك هذه تداول بجواز القرار كان ذلك بعد

إلیه المشار القرار في جاء ومما المالیة،"، األوراق أسواق في المقارضة صكوك تداول یجوز
وجدت، الشرعیة،إن والطلببالضوابط العرض لظروف وفقاً العاقدینوذلك إلرادة ویخضع

                                      
36http://www.arriyadh.com/Economic/LeftBar/Researches/-------------------.doc_cvt.asp
قانونیة:" عقود خالل من الوقفیة األعیان تصكیك یمكن ،فإنه علیهم الموقوف ومنافع الواقفین مقاصد على المحافظة إطار وفي

وتسمح ، منه والمستفیدین الوقف مصلحة العقود هذه تضمن بحیث ، علیهم الموقوف ومصالح الواقفین شروط تراعي واضحة
الواقفین أشخاص . بتغییر

التيتعتبر37 اإلسالمیة االستثماریة الصكوك لكافة األولى الصیغة هي فقهیة وبحوث قرارات من فیها ورد وما المقارضة سندات
توفیر أجل من وذلك ، المعطلة األردنیة األوقاف أراضي بإعمار نشأتها منذ المقارضة سندات ارتبطت وقد ، بعد فیما ظهرت

الوق دور وإحیاء إلعمار الالزم اإلسالميالتمویل المجتمع في .ف
اإلسالمي38 الفقه جممع ،: جملة ،جدة الرابعة ص١٩٨٨الدورة ، الثالث اجلزء ،٢١٦٢ 
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ـاب. إیج أو ـإعالن ب معینة دوریة فترات في المصدرة الجهة بقیام التداول یتم أن یجوز كما
ـال م ـح رب ـن م ـصكوك ال هذه بشراء محددة مدة خالل بمقتضاه تلتزم الجمهور إلى یوجه

معین، بسعر الخبرة،المضاربة بأهل السعر تحدید في تستعین أن لظروفویحسن السوقوفقاً
للمشروع المالي )٣٩("والمركز

ـوع موض ـان عم ـلطنة س في عشرة الخامسة دورته في اإلسالمي الفقه مجمع بحث كما
مایلي وقرر اإلجارة :٤٠صكوك

وتداولها - المؤجرة األعیان ملكیة تمثل صكوك إصدار شروط-یجوز فیها توافرت إذا
اإلجارة لعقد محال تكون أن یصح التي ـك،كعقا–األعیان ذل ونحو وباخرة وطائرة ر

معلوما عائدا تدر أن شأنها من مؤجرة حقیقیة أعیان ملكیة یمثل الصك دام .ما
مشتر - ألي الثانویة السوق في بیعها الصكوك أو الصك لمالك  ..یجوز

العائد - من حصته الصك مالك األجرة–یستحق شروط–وهو في المحددة اآلجال في
ما منها منقوصا ـداإلصدار عق أحكام وفق على ومؤنة نفقة من المؤجر على یترتب

 .اإلجارة

ـواز ج اإلجارة وصكوك المقارضة صكوك حول اإلسالمي الفقه مجمع قراري من ویتضح
، الصكوك هذه وتداول الحإصدار هذا ـسبةویصدق بالن ـو ه ـا كم الوقفیة الصكوك على كم
الوقفیة غیر األخرى .للصكوك

ال لتنمیةواالوقفیةصكوكال:رابعالمبحث
ـة التنمی ـة ماهی ـن ع ـدیث الح من بد ال التنمیة في الوقفیة الصكوك دور عن الحدیث قبل

اإلسالمیة المجتمعات في ـن،المنشودة یمك وكیف ؟ الشرعیة وضوابطها خصائصها هي وما
التنمیة في تسهم أن الوقفیة على،للصكوك المبحث هذا یشتمل سوف ذلك على ینبلالمطوبناء

-:ینالتالی
األول التنمیة: المطلب الشرعیةمفهوم وضوابطها
الثاني الوقفیة:المطلب للصكوك التنمویة اآلثار
األول الشرعیة: المطلب وضوابطها التنمیة مفهوم

واصطالحا لغة :التنمیة

                                      
املصدر39  ٣/٢١٦٣نفس
اإلسالمي40 الفقه جممع ،: جملة مسقط ، عشرة اخلامسة  .٢٠٠٤الدورة
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كثّر أو زود بمعنى نمى من الصحاح. مشتقة في تنمیة" قال النار ـاونمیت علیه ألقیت إذا
به وذكیتها من)٤١("  حطبا لشيء ونوعیة كمیة إرادیة إیجابیة زیادة كل بأنها التنمیة وتعرف

)٤٢(.األشیاء
والخسارة والهدر النقص تنفي زیادة أن،فكلمة ـة) إیجابیة( كما النافع ـادة الزی ـا به یقصد

.الطیبة
النمو) إرادیة( أما وبین بینها تدخلفال،فللتفریق دون تحدث تلقائیة زیادة ـة،نمو التنمی ـا أم

إرادیة مستحدثة زیادة ونوعیة( أما،فهي فقطدفالزیا) كمیة الكمیة في تكون قد ـون،ة تك وقد
والنوعیة الجودة في .تحسنا

االصطالح في :التنمیة
أهمیة األكثر والمعاییر المؤشرات حول التنمویین والخبراء الباحثین آراء ـةتعددت وأولوی

الفرد،للتنمیة دخل متوسط على عدیدة دراسات أكدت حین ـمالي،ففي الرأس التراكم ،ومعدل
الصناعي التعقید ـواني،ودرجة الحی ـروتین الب من الفرد استهالك ـن،ومدى م ـتهالكه واس

ـي تراع التي البشریة والمهارات الثقافیة العوامل أهمیة على أخرى دراسات أكدت الكهرباء،
ا وكرامتهقیمة وحریته ـه . إلنسان ب ـاء ج ما مع تتفق التي هي األخیرة الدراسات أن ویبدو

قرنا، عشر أربعة قبل ـيفاإلسالم ترتق ـي الت ـشاملة ال التنمیة فهي إسالمیا المنشودة التنمیة
روحیا واجتماعیاباإلنسان ونفسیا الخ.. ومادیا

بی من النابعة التنمیة هي اإلسالمیة التنمیة وحاجاتناإن وقیمنا ـضوابط.. ئتنا بال المنضبطة
والصناعة والصحة والتعلیم الدخل زیادة في الشرعیة ـة.. الخ.. والمعاییر ذاتی ـة تنمی فهي

للجمیع الكفایة حد وتأمین الذاتي االكتفاء لتحقیق تسعى ، متوازنة ٤٣..شاملة

الثاني الوقفیة: المطلب للصكوك التنمویة اآلثار
ا ـنتشهد وم ، حصرها یصعب عدیدة أشكال إلى الوقف مجاالت تنوع على الوقفیة لوثائق

، ـسكر وال ـب بالحلی بإمدادهن األمهات على ریعها لینفق أصحابها وقفها التي األحباس ذلك
                                      

امساعيل٤١ املكرمة،: اجلوهري، مكة الشربتلي، طبعة  ١٩٨٢،٦/٢٥١٦الصحاح،،
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ـان والعمی المقعدین وعلى ، إلیهن المهور وتقدیم بتزویجهم المعسرین والفتیات الفتیان وعلى
والز والمرضى للتخفیفوالعجزة المساجین وعلى ، المساعدة أنواع بكل ومدهم برعایتهم منى

یحتاجون ما وتقدیم بختانهم بالقیام األیتام وكذا اللقطاء وعلى ذویهم وإلى إلیهم واإلحسان علیهم
ـحاف ص ـن م یتلفونه عما لهم تعویضا والخدم األطفال وعلى ، وكسوة وطعام إیواء من إلیه

من الموتى وعلى ، ـابروأوان المق على أو ، وأكفان تجهیز من إلیهم یقدم بما المسلمین فقراء
ـسان واإلح ـا وإطعامه بعالجها الحیوانات وعلى ، وفاته بعد مسلم لكل األخیر المثوى بإیجاد

أجرا رطبة نفس كل في فإن )٤٤("إلیها
ـال خ ـن م ، ـشاملة ال التنمیة تحقیق في تسهم التي هي المتعددة المجاالت هذه ـدإن س ل

األساسیة المجتمع..الحاجات في االجتماعي التكافل .وتحقیق
عدیدة جوانب لتشمل الوقف مجاالت تعددت فقد تقدم ما إلى ـاوباإلضافة قطاع منها كل یشكل

الحاضر الوقت في اإلسالمیة الدول میزانیات ترهق التي القطاعات من أهمو،هاما ـذهمن ه
یليالمجاالت .)٤٥(-:ما

والتعلیميال - التربوي والمكتباتحیث : مجال والمدارس الكتاتیب ـیم.. نجد أق ـد وق ، الخ
مجا تكفل وقفیة مؤسسات اإلسالم دیار في المساجد الكتاتیببجانب علیها أطلق التعلیم ،نیة
ومداد وأقالم ألواح من یحتاجونه ما كل للطلبة یوفر رزقا.. بحیث فیها للمعلمین ویدفع ،

حا األطفالیكفیهم لرعایة ینقطعوا كي الدولة..  جاتهم أطراف في المدارس انتشرت كما
ـة أربعمائ ـري الهج السابع القرن أوائل وحدها دمشق في المدارس عدد وبلغ ، اإلسالمیة
نحو المقدس ببیت المدارس عدد وبلغ ، معا واألغنیاء الفقراء یؤمها كان ، موقوفة مدرسة

مدرسة .سبعین
ا - المجال ـا:لعسكريفي طریقه ـن ع ویحرسوا بها لیقیموا المجاهدین على األربطة وقفت

ـا م ـل بك ـزوا وجه ، ـوافرة ال النفقات منها لهم وصرفت ، عدوان كل من اإلسالم بالد
والنبال والخیول باألسلحة جهزوا ریعها ومن ، وشراب وطعام ذخیرة من إلیه .یحتاجون

الدیني - المجال بمك: في الحجیج على ـسجدوقفت الم زوار وعلى بالمدینة الزوار وعلى ة
ـى عل ـسیرا تی ـدة العدی واإلقامات الكثیرة المساكن ، بالقدس الدینیة واألماكن ، األقصى
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ـت وقف ـا كم ، ـا به للقیام دیارهم من خرجوا التي شعائرهم أداء على لهم وعونا الناس
اإلسالمیة الدولة مناطق كافة في بها الملحقة والتكایا .المساجد

العلمي - المجال ،:في الواقفون به تنافس ما أهم من المجال وهذا ، المكتبات وجدت أیضا
وبیوت ، العلم ودور ، الكتب دور فوجدت ، والطالب للعلماء والرقي والتقدم النفع بقصد

الكتب دور من مئة ببغداد المكتبات عدد بلغ وقد ، ـات.  الحكمة والمكتب للكتب كان وقد
أ أمثلتهاالموقوفة ومن ، الشعوب بین والحضاریة العلمیة العالقات تعزیز في خاصة همیة

وتونس واألندلس ومصر ودمشق بغداد .وغیرها.. مكتبات
معاهد - المستشفیات داخل ووجدت ، والبیمارستانات المشافي وجدت الصحي المجال وفي

األ لتقدیم والمطابخ المطاعم إلى إضافة ، لألطباء ومراكز ـساكنطبیة والم ، الطبیة غذیة
المستشفیات في والعاملین األطباء یسكنها التي ـراء. والغرف واألم ـوك المل وقف ولقد

ـاء أحی ـصوا وخص ، صحیة ومراكز مستشفیات أنفسهم واألطباء المحسنون والموسرون
ـسین خم ـو نح ـال المث سبیل على بقرطبة المستشفیات عدد بلغ وقد ، صحیة ومدنا طبیة

ـنظم..مستشفى ال في اإلنسانیة الجوانب إبراز في الكبیر أثرها الصحیة لألوقاف كان وقد
.اإلسالمیة

ـن یمك ـث بحی ، ثقیال عبئا الدولة میزانیة عن یرفع المتقدمة المجاالت في الوقف كان وقد
االستثنائیة الظروف مواجهة من یمكنها المال بیت في دائما وفرا تحقق أن .للدولة

ه أن شك تمویلهاوال یمكن كما التقلیدیة األوقاف خالل من تمویلها یمكن المتقدمة المجاالت ذه
وأسرع أیسر وفعالیةبشكل كفاءة الوقفیةوأكثر الصكوك خالل .من

:الخاتمة
نجد تقدم الصكوكأنمما عدةتقومالوقفیةفكرة :عناصرعلى

األغنیاء: األول المجتمع من ممكن عدد أكبر ـيتمكین ف االشتراك من السواء على والفقراء
مساهماتهم بلغت مهما مختصا.. الوقف كان الوقف أن اإلسالمي التاریخ في مشهور هو فمما

األغنیاء ـزءا.. بالقادرین ج یقفوا أن للجمیع ممكنا أصبح فقد الوقفیة الصكوك خالل من أما
أموالهم ممن اهللا سبیل ضئیالفي كان .هما

ألنشطةإمكا: الثاني الصكوك توجیه أنشطةنیة أو المجتمع خدمة في لرغبةعامة وفقا محددة
الصكوك هذه في المشتركین ـا،الواقفین مهم الواقف شرط وتنفیذ احترام تعني الخاصیة وهذه

ضئیال وقفه مبلغ .كان
ف: لثالثا الوقفیة الصكوك في المشتركون الواقفون یناله الذي األخروي العائد عن ـهفضال إن

استثمار من كبیرة أرباح تحققت إذا دنیویة مادیة عوائد على یحصلوا أن الواقفین لهؤالء یمكن
الصكوك هذه بواسطة جمعت التي الوقفیة .األموال
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خالل من وفعالیة كفاءة وأكثر وأسرع أیسر بشكل تمویلها یمكن التقلیدیة الوقف مجاالت إن
الوقفیة هذ.. الصكوك وصول یمكن ،حیث ـاس الن ـن م ـن ممك ـدد ع أكبر إلى الصكوك ه

التمویل هذا توجیه یمكن كما ، التقلیدیة الوقف حاالت من أضخم تمویل توفیر یمكن وبالتالي
كاف منها یستفید أوسع مجاالت المجتمعةإلى وفئات .قطاعات

:التوصیات
دور - الوقفیة اهامللصكوك األمانات قبل من واستثماره استغالله لألوقافینبغي ـالعامة بم

الناصعة اإلسالمیة رسالته للوقف .یحقق
في - التوسع ـفینبغي الوق بأجهزة االرتقاء خالل من ، ونوعیا كمیا الوقفیة ـنالصكوك م

ـرق ط ـدث بأح الصكوك هذه وإدارة استغالل إلى یؤدي بما واالقتصادیة اإلداریة الناحیة
واإلدارة  .االستثمار

الو - الصكوك في التوسع ـاییرإن بالمع ـضباطها ان ـي ف ـاون الته حال بأي یعني ال قفیة
الشرعیة  .والضوابط

المالیة - واألدوات األوراق استیعاب أجل من إسالمیة مالیة سوق تطویر على العمل ینبغي
 .اإلسالمیة

ـصكوك - ال ـسویق ت ـي ف والصیغ الطرق أحدث اتباع اإلسالمیة الوقف أجهزة على یجب
تشریع خالل ومن ، تزالوقفیة ضابطة األجهزةات بهذه الجمهور ثقة من .ید
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