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 الصكوك الوقفية  وأمهيتها يف متويل رلال التعليم  

 دمحم إبراهيم نقاسي. د
 دمحم ليبا. د

مقدمة 
 

احلمد هلل الذي خلق اإلنسان يف أحسن تقومي، وجعلو خليفة يف األرض لعمارة الكون، 
َوِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمالِئَكِة ِإّّنِ َجاِعٌل يف اأَلْرِض َخِليَفًة قَاُلواْ َأََتَْعُل ِفيَها َمن يُ ْفِسُد : قال تعاىل

: ال قرة] ِفيَها َوَيْسِفُك الدَِّماا َوضَلُْن ُنَس ُِّ  ِ َْمِدَك َونُ َقدُِّس َلَك قَاَل ِإّّنِ أَْعَلُ  َما  َ تَ ْعَلُمونَ 
ْن إَِلٍو َغي ْرُُه ُىَو ، وقال أيضاً [30 َوِإىَل ذَتُوَد َأَخاُىْ  َصاحِلًا قَاَل ََي قَ ْوِم اْعُ ُدواْ اَّللهَ َما َلُك  مِّ

ييٌ  َن اأَلْرِض َواْا َ ْعَمرَُ ْ  ِفيَها فَاْا َ ْ ِفُروُه ُ ه ُتوبُواْ إِلَْيِو ِإنه َر ِّ َقرِيٌي رلُِّ [. 61:ىود] أَنَنَ ُ   مِّ
والصالة والسالم على ايدان ومو ان دمحم بن ع د هللا خامت األن ياا وادلرالٌن، وعلى آلو وصحاب و 

  :وبعد. الكرام ومن ت عه  إبحسان إىل يوم الدين
 ان الوقف من العوامل الرئيسة لنهضة ال علي  وتطوره واا مراره عرب العصور يف العامل 

اإلاالمي، وإن العالقة بينو وبٌن حر ة ال علي  طردية، فإذا تطور الوقف تقدم ال علي  وهنض، وإذا 
. ختلف الوقف أتخر ال علي 

وديكن للوقف يف الوقت احلاضر أن يلعي دوراً مهماًّ يف تطوير نظام ال علي  ومرافقو يف 
سل لف ادلراحل الدرااية، وذلك ليس من خالل وقف األصول الثاب ة وادلنقولة فحسي، بل من 
خالل وقف األصول السائلة أيضاً، لكون أصحاب رؤوس األموال اليوم ى  من ُمالهك األصول 
السائلة، ف إمكاهن  اإلاهام يف دتويل رلال ال علي  من خالل شراا الصكوك الوقفية اليت تصدرىا 

 .ادلؤاسات الوقفية

                                                 

   أا اذ مساعد بقس  النريعة،  لية أزتد إبراى  للحقوق، اجلامعة اإلاالمية العادلية مباليزَي 

 أا اذ مساعد بقس  النريعة،  لية أزتد إبراى  للحقوق، اجلامعة اإلاالمية العادلية مباليزَي  
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وألمهية الصكوك الوقفية ودورىا يف دتويل رلال ال علي  عزم ال احث درااة ىذا ادلوضوع 
: وين مل ال حث على ثالثة أقسام

 .أضواا على الوقف:      القس  األول
. مفهوم الصكوك الوقفية:      القس  الثاّن
. الصور ال ط يقية للصكوك الوقفية يف دتويل الطالب وادلؤاسات ال عليمية:      القس  الثالث

 
: إشكالية البحث

يف ىذا العصر أص حت تكاليف ال علي  ابىظة الثمن ابلنس ة للدولة ولألارة، 
فإمكانيات الدولة زلدودة   تس طيع أن تقوم إبنناا ادلؤاسات ال عليمة وتطويرىا وتقدمي 

خدمات ال علي  رلاانً يف رتيع مراحل الدرااة و ايما يف ادلرحلة اجلاميعة والدرااات العليا، 
و ذلك األارة   دتلك اإلمكانيات الكافية ل  حمل تكاليف ال علي  ألبنائها، ولذا ديكن حل 

. ىذه ادلنكلة ب وفًن ال مويل  والدع  جملا ت ال علي  عن طريق إصدار الصكوك الوقفية
: أسئلة البحث

 ما الوقف؟ وماحكمو؟ وما أر انو وشروطو وأقسامو؟ (ٔ

 ما الصكوك الوقفية؟ وما حك  إصدارىا وتداوذلا؟ (ٕ

ما الصور ال ط يقية ادلقرتحة للصكوك الوقفية يف دتويل الطالب وادلؤاسات  (ٖ
 ال عليمية؟ 

: أهداف البحث
 .بيان مفهوم الوقف وحكمو وأر انو وشروطو وأقسامو (ٔ

 .توضي  مفهوم الصكوك الوقفية وحك  إصدارىا وتداوذلا (ٕ

شرح الصور ال ط يقية ادلقرتحة للصكوك الوقفية يف دتويل الطالب وادلؤاسات  (ٖ
.  ال عليمية
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أضواء على  الوقف : القسم األول
 :تعريف الوقف: أووًال 
: الوقف لغة- 1

الوقف ل ة احل س وادلنع، وىو مصدر وقف يقف، يقال وقْفُت الدابة أي ح سُ ها، 
وقد يُطلُق الوقُف ويراد بو ادلوقوف من ق يل إطالق ادلصدر وإرادة اا  . ورتعو أوقاف ووقوف

. ادلفعول،  ما يُ َعربه عنو ابل س يل مبعىن اإلابحة أو إراال النيا وتر و، أو جعلو يف ا يل هللا
:  الوقف ااصطالاًال - 2

اخ لف الفقهاا يف تعريف الوقف وذلك  خ الفه  يف بعض القضاَي ادل علقة أبحكامو، 
: ويذ ر ال احث بعض ال عريفات

ح س العٌن على ملك الواقف وال صدق مبنفع ها أو صرف "عرهف أبو حنيفة الوقف أبنو 
 ."منفع ها على َمْن أحي

إعطاا منفعة شيا مدة موجودة  زماً بقاؤىا يف ملك معطيو ولو "وعرهفو ابن عرفة أبنو 
. تقديراً 

ح س مال ديكن ا ن فاع بو مع بقاا عينو "ىو : وذ ر صاحي م ين احمل اج تعريفاً للوقف فقال
.  "لقطع ال صرف يف رق  و على مصرف م اح

                                                 

الزبيدي، دمحم مرتضى . 163، ص6م ج1999/ ى  1419، 2دار إحياا الرتاث العر ، ط:  ابن منظور، دمحم مكرم، لسان العرب، بًنوت 
أنيس ، إبراىي  وأخرون، .  وما بعدىا469، ص 24م، ج1987/ ى  1407، 2ط: علي ىاليل، الكويت: احلسيين، اتج العروس، حتقيق

، 7دار العل  للماليٌن، ط: مسعود، جربان، الرائد، بًنوت. 1051م، ص2004/ ى  1425، 4مك  ة النروق، ط: ادلعج  الوايط، القاىرة
.  871م، ص1992

ابن عابدين، دمحم . 186، ص6م، ج1995/ ى 1415، 1درا الك ي العلمية، ط:  ابن اذلمام، دمحم ع د الواحد، شرح ف   القدير، بًنوت 
. 408، ص6م، ج1998/ ى  1419، 1دار إحياا الرتاث العر ، ط: أمٌن عمر ع د العزيز، رد احمل ار على الدر ادلخ ار، بًنوت

احلطاب، دمحم دمحم ع د . 361، ص7، ج1997/ى 1417، 1دار الك ي العلمية، ط:  اخلرشي، دمحم ع د هللا علي، حاشية اخلرشي، بًنوت
. 626، ص7، ج.ت.، د.ط. دار عامل الك ي، د:  الرزتن، مواىي اجلليل لنرح سل صر خليل، بًنوت

. 485، ص2م، ج1997/ ى  1418، 1دار ادلعرفة، ط:  النربيين، دمحم اخلطيي، م ين احمل اج إىل معرفة معاّن ألفاظ ادلنهاج، بًنوت 
.  243، ص16م، ج1995/ ى  1415، .ط. دار إحياا الرتاث العر ، د: ادلطيعي، دمحم صليي، تكملة   اب اجملموع، بًنوت
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حت يس مالك مطلق ال صرف مالو ادلن فع بو "وذ ر ادلرداوي يف اإلنصاف َأنه الوقف ىو 
 "مع بقاا عينو بقطع تصرف الواقف يف رق  و يصرف ريعو إىل جهة بر تقرابً إىل هللا تعاىل

ح س مؤبد أو مؤقت دلال لالن فاع ادل كرر بو أو بثمرتو " وعرهف منذر قحف الوقف أبنو 
 يف وجو من وجوه الرب العامة أو اخلاصة

 وبعد ىذا العرض ل عض تعريفات الوقف ديكن القول أبن ال عريف ادلنااي يف نظر 
ال احث ىو ال عريف الذي ي ضمن رتيع العناصر األاااية اليت ي  ّلف منها الوقف، والعناصر 

الواقف وادلوقوف عليو وادلوقوف والقصد من الوقف، فال عريف الذي دييل إليو ال احث ىو : ىي
تعريف الد  ور منذر ولكن مع ال عديل اليسًن، فالوقف ىو ح س الواقف مالو لالن فاع بو أو 

.   بثمرتو يف وجو من وجوه الرب
 

: الكم الوقف:  نياًال 
ذىي رتهور الفقهاا من احلنفية وادلالكية والنافعية واحلنابلة إىل َأنه الوقَف جائٌز  

. ومس حيٌ 
وقد ث ت منروعية الوقف ابلك اب والسنة واإلرتاع، أما الك اب فل  أيت نص صري  

على منروعي و، ولكن ىناك نصوص عامة تدعو إىل اإلنفاق وال طوع وبذل األموال وفعل 
:  منهااخلًنات

                                                 

، 1درا إحياا الرتاث العر ، ط:  ادلرداوي، علي اليمان، اإلنصاف يف معرفة الراج  من اخلالف على مذىي اإلمام أزتد بن حن ل، بًنوت 
. 5، ص7م، ج1998/ ى  1419

 .21 ص،http://monzer.kahf.com/books/arabic  قحف، منذر، قضاَي فقهية معاصرة يف األوقاف اإلاالمية،  
الكاااّن، عالا الدين أبوبكر . 191، ص6ابن اذلمام، شرح ف   القدير، ج. 438، ص6 ابن عابدين، رد احمل ار على الدر ادلمخ ار،ج 

/ ى  1418، 1دار الك ي العلمية، ط: علي زل  معوض وعادل أزتد ع د ادلوجود، بًنوت: مسعود، بدائع الصنائع يف ترتيي النرائع، حتقيق
: النًنازي، إبراىي  علي يواف، ادلهذب يف فقو اإلمام النافعي، بًنوت. 362، ص7اخلراي، حاشية اخلرشي، ج. 391، ص8م، ج1997

ابن قدامة، ادلقداي، . 241، ص16ادلطيعي، تكملة   اب اجملموع، ج. 322، ص2م، ج1995/ ى  1416، 1دار الك ي العلمية، ط
،  ال هويت، منصور يونس 556، ص7م، ج1996/ى  1416، 1دار احلديث، ط: دمحم شرف الدين خطاب وآخرون، القاىرة: ادل ين، حتقيق

. 397، ص2م، ج1996/ ى  1416، 2عامل الك ي، ط: إدريس، شرح من هى اإلرادات، بًنوت
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 َلن تَ َناُلواْ اْلربه َح ه تُنِفُقواْ شلها حتُِ ُّوَن َوَما تُنِفُقواْ ِمن َشْيٍا فَِإنه اَّللهَ ِبِو َعِلي ٌ :  قولو تعاىل .ٔ
 [ . 92:آل عمران]

َن : وقولو تعاىل .ٕ ُ ْ  َوشلها َأْخَرْجَنا َلُك  مِّ ََي أَي َُّها الهِذيَن آَمُنواْ أَنِفُقواْ ِمن طَيَِّ اِت َما َ َس  ْ
اأَلْرِض َو َ تَ َيمهُمواْ اخْلَِ يَث ِمْنُو تُنِفُقوَن َوَلْسُ   ِِبِخِذيِو ِإ ه َأن تُ ْ ِمُضواْ ِفيِو َواْعَلُمواْ َأنه اَّللهَ َغيِنٌّ 

يدٌ   [.267:ال قرة] زتَِ

 :أما السنة فقد وردت أحاديث  ثًنة منها

َمْن اح  س فرااً يف ا يل : " قال النيب صلهى هللا عليو وال   : قال ىريرة هنع هللا يضر عن أ  .ٔ
 " هللا إدياان ابهلل وتصديقاً بوعده ، فإن ش عو وريو وروثو وبولو يف ميزانو يوم القيامة

  أن عمر ، أصاب أرضاً خبيرب ، ف تى النيب ملسو هيلع هللا ىلص يس  مره يف :هنع هللا يضر قال  عن ابن عمر  .ٕ
، فح س أصلها ، َأْن   يُ اع ، و  " إن شئَت ح سَت أصَلها ، وتصدهقَت هبا: "ذلك ، فقال 

يُوىي ، و  يُورهث، ف صدهَق هبا على الفقراا، والقرىب، والرقاب، ويف ادلسا ٌن، وابن الس يل، 
. "والضيف،   جناح على َمْن وليها َأْن أي َل منها ابدلعروف، أو يطع  صديقو غًن م موِّل فيو

أما اإلرتاع فقد ث ت عن الصحابة وال ابعٌن أهن  وقفوا من أمواذل  فل  ينكره أحد فكان 
 . إرتاعاً منه 

 
: أركان الوقف وشروطه:  للاًال 

                                                                                                                                                 

. 557 – 556، ص7ابن قدامة، ادل ين، ج. 241، ص16ادلطيعي، تكملة اجملموع، ج. 392، ص8 الكاااّن، بدائع الصنائع، ج 
. 17، ص1997مر ز صاحل ع د هللا  امل لالق صاد اإلاالمي، أ  وبر : منهور، نعمت ع د اللطيف، أثر الوقف يف تنمية اجمل مع، القاىرة

. 150ى ، ص1422احملمدي، علي دمحم يواف، الوقف فقهو وأنواعو،  ث مقدم دلؤدتر األوقاف الذي نظم و جامعة أم القرى، مكة، 
م،   اب اجلهاد والسًن، ابب من اح  س 2006/ ى  1427، 2مك  ة الرشيد، ط: ال خاري، دمحم إمساعيل، إبراىي ، الرَيض: رواه ال خاري  

 .386، ص2853: حديث رق . فرااً 
، 6ى ، ج1452، 1مط عة رللس درائرة ادلعارف العثمانية، ط: ال يهقي، أزتد احلسٌن علي، السنن الكربى، حيدر آابد: رواه ال يهقي  

 .159ص
دار السالم للط اعة والننر وال وزيع : اجلمل، أزتد دمحم ع د العظي ، دور نظام الوقف اإلاالمي يف ال نمية ا ق صادية ادلعاصرة، القاىرة  

 .20منهور، أثر الوقف يف تنمية اجمل مع، ص. 41م، ص2007/ ى  1428، 1والرترتة، ط
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الواقف وادلوقوف عليو وادلال : ذىي رتهور الفقهاا إىل َأنه للوقف أر اانً أربعًة، ىي
  .ادلوقوف والصي ة

 :أقسام الوقف: رابعاًال 

 .خت لف أقسام الوقف ابخ الف ا ع  ارات اليت يُنظر إليها

: ابعتبار احملل: التقسيم األول
: ينقس  الوقف ابع  ار احملل إىل قسمٌن

، واألصل فيو ىو وىو ما   ديكن نقلو وحتويلو من زلل إىل آخر: (اللابت)وقف العقار- 1
. ووقف العقار منروع إبرتاع الفقهاا. األرض م نية أو غًن م نية

 ىو  ل ما ديكن نقلو وحتويلو من مكان إىل آخر دون إحداث ت يًن يف :وقف ادلنقول- 2
. صورتو

: ابعتبار مدة الوقف: التقسيم اللاين
: ينقس  الوقف ابع  ار مدة الوقف إىل قسمٌن

وىذا النوع من .  ىو الوقف الذي مل حيدد وق و أبجل معٌن ين هي ابن هائو:الوقف ادلَُؤبَّد- 1
. الوقف جائز ابتفاق الفقهاا

 ىو الوقف الذي حيدد الواقف لوقفو مدة معينة وين هي ابن هائو ويعود إىل :الوقف ادلَُؤقَّت- 2
.  ملك الواقف

                                                 

/ ى  1421، .ط. دار الك ي العلمية، د: عادل أزتد ع د ادلوجود وعلي دمحم معوض، بًنوت:  النووي، حيي شرف، روضة الطال ٌن، حتقيق 
.  7606، ص10م، ج2002/ ى  1422، 4دار الفكر، ط: الزحيلي، وى ة، الفقو اإلاالمي وأدل و، دمنق. 377، ص4م، ج2000

. 43اجلمل، دور نظام الوقف اإلاالمي يف ال نمية ا ق صادية ادلعاصرة، ص. 157احملمدي، الوقف فقهو وأنواعو، ص
.  23  منهور، أثر الوقف يف تنمية اجمل مع، ص 
 ث مننور يف موقع مواوعة ا ق صاد وال مويل   (حكمو، اترخيو واغراضو، أمهي و ادلعاصرة، اا ثماره) الثمايل، ع د هللا مصل ، وقف النقود  

 http://iefpedia.com/arab/?p=20103. 6اإلاالمي، ص
. 7 ادلصدر السابق ص 
. 26 اجلمل، دور نظام الوقف اإلاالمي يف ال نمية ا ق صادية ادلعاصرة، ص 



 7 

 الوقفية الصكوك: القسم اللاين
 

 ادلؤاسات ل مويل مقرتح العصر جديد برز يف ىذا مصطل  وقفية صكوك الالإن ع ارة 
 وقد ا ق تعريف الوقف ،"وقفال" و،"صكوكال"لفظ من  ون يتُمر هي مصطل  ىو و ،الوقفية

يف القس  األول أما الصكوك فيقوم ال احث ب عريفو يف ىذا القس    يقوم ب عرف الصكوك 
 .الوقفية  مصطل  ألداة من أدوات دتويل ادلؤاسات الوقفية

 
 : لغةًال وااصطالاًال وكتعريف الصك: أووًال 
: تعريف الصك لغةًال - أ

ويطلق الصّك . يف الل ة مصدر صكه يصّك فهو صاكّ والصك  ،صكالصكوك رتع 
وقد يُطلُق الصّك ويقصد بو الك اب، وعلى ،ويراد بو الضرب  قولك صك فالن فالانً أي ضربو

ومن معانيو أيضاً وثيقة اعرتاف ابدلال ادلق وض، أو وثيقة حق . ىذا ادلعىن فاللفظ فاراي ُمَعرهب
 .يف ملك أو ضلوه

 
: ااصطالاًال تعريف الصك - ب

والصك يف ا صطالح ىو الك اب الذي يك ي فيو ادلعامالت واألقارير ووقائع 
وُيالحظ من ىذا ال عريف أن الفقهاا عند ما يطلقون لفظ الصك يقصدون بو . الدعوى

الوثيقة اليت تث ت أي حق من احلقوق ن يجة ادلعامالت ادلالية،  ال يع والنراا، أو ما يقره القضاة 
. يف احملا  ،  الطالق واإلقرار

 
 : الوقفيةالصكوك تعريف :اًال  ين

                                                 

جربان ، الرائد، . 153، ص7الزبيدي، اتج العروس، ج. 519، 1ادلعج  الوايط، جأنيس، . 456، ص10 ابن منظور، لسان العرب، ج
 .551ص

 . 47، ص7جم، 1989/ ى  1409، 1مط عة ادلواوعة الفقهية، ط: الكويتادلواوعة الفقهية،  اإلاالمية، نوزارة األوقاف والنؤو 
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 لل داول قابلة القيمة م ساوية خطية شهادات أو واثئق عن ع ارة ىي الوقفية الصكوك
. الوقف عقد أااس على قومتو ادلوقوف ادلال دُتَثِّل

 األموال ىذه أ انت اواا ادلوقوفة األموال رتيع فيو يدخل عام تعريف ال عريفىذا  إن
 خي صر ال احث ولكن والسيارات، والطائرات  النقود منقولة أصو ً  أو  العقارات اثب ة أصو ً 
 .موضع ىذه الدرااة ىي ألهنا النقود، دتثل اليت الصكوك عن حديثو

 
 :الوقفية الصكوك إادار خصوات:  للاًال 

 ت  ع أن ديكنها رلا ت ال علي  ل مويل وقفي منروع إنناا الوقفية ادلؤاسة أرادت إذا
 :ال الية اخلطوات

درااة ادلنروع الذي تريد ادلؤاسة الوقفية إقام و أو تطويره، وحتديد رأس ادلال الالزم ل نفيذ - 1
 .ادلنروع وأخذ اإلذن والرتخيص من جهة ا خ صاص

تعريف الناس ابدلنروع ادلراد إنناؤه عن طريق واائل اإلعالم، وإعطاا فكرة عن ادلنروع -2
.  وأىدافو وط يع و ومصرفو وطريقة ا    اب فيو، وحتديد اجلهة ادلعنية ل لقي ا    اب

 زلافظ وإدارة ،الوقفية الصكوك إصدار مهم ها (SPV)  خاص غرض ذات شر ة إنناا- 3
، وإعداد ننرة اإلصدار اليت تض  وصفاً الوقفية ادلؤاسة عن نيابة الوقفي وادلنروع الصكوك

. مفصالً عن الصكوك الوقفية وأىدافها وادلوقوف عليه  وشروط ا    اب
 ادل لغ تعادل القيمة ادل ساوية الوقفية الصكوك تقوم إبصدار اخلاص ال رض ذات النر ة- 4

 .الثانوية األاواق يف لل داول قابلة وتكون الوقفي، ادلنروع إلنناا ادلطلوب
 وت سل  العام، لإل   اب األولية السوق يف الصكوك بطرح اخلاص ال رض ذات النر ة تقوم -5

. ادلك   ٌن من الصكوك يف ا    اب حصيلة النقدية ادل الغ
يف أي رلال من رلا ت ا ا ثمار   العائد من  (ادلال ادلوقوف)ُيس ثمر حصيلة ا    اب - 6

 .ا ا ثمار ينقل إىل ادلؤاسة الوقفية ل قوم ب وزيعو على ادلوقوف عليه 
                                                 

م، 2010/ى 1421، 1درا ال نائر اإلاالمية ط: درااة فقهية اق صادية، بًنوت: العاّن، أاامة ع د احلميد، صناديق وقف ا ا ثمار  
 .230 – 229ص
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 خطوات إصدار الصكوك الوقفية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصكوك إصدار عملية يف األصلية األطراف أن أعاله يف اإلصدار خطوات من ُيالحظ
 يف أخرى أطراف تدخل وقد وادلك   ون، اخلاص ال رض ذات والنر ة الوقفية ادلؤاسة :ثالثة ىي

 وم عهد (Credit Rating Agency) ا ئ مانية ال صنيف ىيئات مثل اإلصدار عملية
  ان إذا (Servicer)   ال وريق ىيكلة ومدير (Trustee) احلفظ أمٌن   (Underwriter)ا    اب
. الوقفية كوكالص إصدار عملية مع األطراف ىذه مهام ي نااي

 

ح         
رب

ر وال
ستثما

ال
عائد ا

 

ك الوقفية
صكو

رال
صدا

 إ

ب
الكتتا

صيلة ا
ح

 

 (حممة الصكوك)لواقفون ا

لموقوف عميهما  

 الشركة ذات الغرض الخاص

 المؤسسة الوقفية
ُيستثمر والربح ُيوزع  (المال الموقوف)حصيمة االكتتاب 

 عمى الموقوف عميهم عن طريق المؤسسة الوقفية 

ب
الكتتا

صيلة ا
ح

 
 

 عائد االستثمار والربح 
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: مسوغات إادار الصكوك الوقفية: رابعاًال 
: ىناك مسوغات عديدة إلصدار الصكوك الوقفية منها

زَيدة حدة الفقر واتساع نطاقو، وتواع نطاق اح ياجات الفقراا وادلسا ٌن، ويلزم من  (ٔ
 .ىذا مضاعفة حج  ال ربعات و  ي حقق ىذا إ  إبصدار الصكوك الوقفية

اضلصار دور الدولة يف تقدمي اخلدمات العامة الضرورية مثل ال علي  والصحة رلاانً  (ٕ
 .للمواطنٌن شلا أدى ىذا إىل فرض راوم على ىذه اخلدمات قد تصل إىل اعر السوق

حج  ال ربعات اليت يقدمها احملسنون يف العصر احلاضر إىل ادلؤاسات اخلًنية وىيئات  (ٖ
اإلغاثة على مس وى العامل اإلاالمي   ًنة، ولكنها   ت طي اح ياجات الفقراا 

وادلسا ٌن وذلك لكثرة عددى  ولنقص ال نظي  اجليد الذي حيقق الكفااة يف اا خدام 
ىذه ال ربعات الضخمة، وأييت إصدار الصكوك الوقفية حالًّ ذلذه اإلشكالية حيث يزداد 

 .  عدد الوقفٌن ادل ربعٌن بف   ابب الوقف لذوي الدخل احملدود
 : يف السوق اللانويةوتداوذلاواوكتتاب فيها  الوقفية الصكوك إادار الكم: خامساًال 

 : واوكتتاب فيهاالوقفية الصكوك إادار الكم - 1
 ا   اب خالل من النقود َتميع العام لال   اب وطرحها الوقفية الصكوك إبصدار يقصد

 أو الوقفية الصكوك إصدار جواز يف النرع حك  بيان وي وقف قفية،وال الصكوك يف قفٌناالو
. النقود وقف منروعية ومدى الوقف أر ان توافر: أمرين على عدمو

: الوقف أركان توافر :األمر األول
 األربعة، الوقف أر ان ققت  ُيالحظ الوقفية الصكوك إصدار خطوات يف النظر ب دقيق
الذين يقومون بنراا الصكوك الوقفية من اجلهة  الواقفون ى  ادلك   ون: الواقفون: الر ن األول

 وجيي أن ت وفر فيه  شروط الواقف اليت وضعها النارع وىي أن يكون ،اليت تصدر الصكوك
 . امل األىلية أبن يكون ابل اً عاقالً حرًّا غًن زلجور عليو

                                                 

 عمر، دمحم ع د احللي ، اندات الوقف مقرتح إلحياا درو الوقف يف اجمل مع اإلاالمي ادلعاصر، مر ز أ اث فقو ادلعامالت اإلاالمية،  

http://iefpedia.com/ ،16 -14ص. 

http://iefpedia.com/
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 ننرة عليو نصت قد معلوموىو  ىو اجلهة ادلس فيدة من الوقف،: عليو ادلوقوف: الر ن الثاّن
 . ي مثل يف طالب العل  وادلؤاسات ال عليميةوبر خًن جهة أبنو اإلصدار

يف الصكوك  صي ةالووىي ما يصدر عن الواقف دا ًّ على إنناا الوقف، : الصي ة: الر ن الثالث
 .اإلصدار ننرة يف عليهاالوقفية منصوص 

وىو العٌن اليت وقع الوقف عليها، ويف حالة الصكوك الوقفية فادلال : ادلوقوف: الر ن الرابع
ادلوقوف ىو حصيلة ا    اب من النقود، وحتقق فيو النروط اليت اتفق الفقهاا على اشرتاطها 

. وىي  ون ادلوقوف ما  م قوماً معلوماً شللو اً للواقف
: مدى مشروعية وقف النقود: األمر اللاين

وق ل الدخول يف الكالم عن منروعية وقف النقود جيدر ابل احث بيان معىن النقود يف 
. الل ة وا صطالح

دتييز الدراى  وإخراج الزيف منها، : النقود يف الل ة رتع نقد، وللنقد معان عديدة منها
وأييت النقد مبعىن خالف النسيئة ف قول نقدّن ذتنو أي أعطانيو نقداً معجاًل،  ما أييت النقد مبعىن 

.  العملة من الذىي والفضة وغًنمها شلا يُ عامل بو
خلقهما هللا تعاىل ل  دواذلما األيدي ويكوان : "النقد يف ا صطالح عرفو ال زايل بقولو

ومن . "حا مٌن بٌن األموال ابلعدل وحلكمة أخرى ىي ال وال هبما إىل اائر األشياا
أي شيا مق ول عموماً  وايلة دفع مقابل السلع واخلدمات : "تعريفات ا ق صاديٌن للنقد

 ."وتسديد الديون
 :إىل مذى ٌناخ لف فيو الفقهاا  فقد النقود وقف منروعية وأما

: عدم مشروعية وقف النقود: ادلذهب األول

                                                 

. 944ادلعج  الوايط، ص. 254، ص14ابن منطور، لسان العرب، ج  
. 86، ص4، ج1دار القل ، ط:  ال زايل، أبو حامد، إحياا علوم الدين، بًنوت 
. 73اق صادية، ص–  العاّن، صناديق الوقف ا ا ثماري درااة فقهية  
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يرى أبو حنيفة وأبو يواف والنافعية يف الوجو الصحي ، وابن احلاجي وابن شاس من 
ادلالكية، واحلنابلة يف رواية عدم جواز وقف النقود ألهنا   ين فع هبا إ  إبتالفها وذىاهبا، وذلك 

 .لعدم وجود نفع ذلا إ  ابل صرف فيها، وىو مناف للوقف ادلق ضي بقاا األصل

: واع مد القائلون بعدم جواز وقف النقود على أدلة عقلية منها
إن حقيقة الوقف ىي بقاا العٌن وا ا فادة من الريع أو الثمرة وىذا غًن م حقق يف النقود   (أ

.  ألهنا مس هلكة 
. إن النقود خلقت ل كون أذتاانً، ومل ختلق ل قصد منافعها لذاهتا  (ب
إنو مل حيصل يف زمن الراول عليو السالم واخلالفة وقف النقود وإمنا الذي حصل  ان   (ج

. لألصول الثاب ة من أراضي وعقارات
واح ج أصحاب ىذا ادلذىي أيضاً ابلعرف على منع وقف النقود ألنو على خالف   (د

. العرف
: جواز وقف النقود: ادلذهب اللاين

ذىي احلنفية وادلالكية إىل جواز وقف النقود، وىو وجو مرجوح عند النافعية ورواية 
  .مرجوحة عند احلنابلة

:  واا دل أصحاب مبا يلي
 انقطع عملو إ  من ثالث اإلنسانإذا مات : "  عن راول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال هنع هللا يضر عن أ  ىريرة   (أ

. "صدقة جارية أو عل  ين فع بو أو ولد صاحل يدعو لومن 

                                                 

ادلطيعي، . 323، 2النًنازي، ادلهذب، ج. 400، ص8الكاااّن، بدائع الصنائع، ج. 203، ص6 ابن اذلمام ، شرح ق   القدير، ج 
عوجان، وليد ىوديل، وقف النقود .  10، ص7ادلرداوي، اإلنصاف، ج. 618، ص7ابن قدامة، ادل ين، ج. 247، ص16تكملة اجملموع، ج

 http://www.kantakji.com/fiqh/Wakf.htm. 3وصيغ ا ا ثمار فيو،  ث مننور يف مر ز أ اث فقو ادلعامالت اإلاالمي، ص
.  618، ص6 ابن قدامة، ادل ين، ج 
دار ابن : أبو األش ال ص ًن ازتد شاغف ال ا س اّن، بًنوت:  أبو السعود، دمحم دمحم مصطفى العمادي، راالة يف جواز وقف الننقود، حتقيق 

. 5عوجان، وقف النقود وصيغ ا ا ثمار فيو، ص، 41م، ص 1997/ ى  1417، 1حزم، ط
أبو السعود، راالة يف جواز وقف . 365، ص7اخلرشي، حاشية اخلرشي، ج. 434، ص6 ابن عابدين، رد احمل ار على الدر ادلخ ار، ج 

. 9الثمايل، وقف النقود، ص.  وما بعدىا18النقود، ص 
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. احلديث عام يف جواز الوقف و  يوجد ما دينع دخول وقف النقود يف عموم الصدقة اجلارية
أجاز رتهور الفقهاا وقف ادلنقو ت اليت ديكن اإلفادة منها مع بقاا عينها وىذا ينط ق   (ب

. على النقود ألهنا من رتلة ادلنقو ت
قال دمحم بن احلسن ما تعارف الناس وقفو من : اا دل أصحاب ىذا الرأي ابلعرف أيضاً   (ج

ادلنقول فإنو جيوز اا حساان  ادلننار والف س، وما مل ي عارف الناس وقفو   جيوز  وقف الثياب 
. واحليوان وغًنه من األم عة

إن القصد الذي من أجلو شرع الوقف م حقق يف النقود لوجود الضابط وألن فيو نفعاً م احاً   (د
. مقصوداً 
: الرتجيح

بعد إمعان النظر يف رأي الفريقٌن وأدل ه  ي دو أن الرأي الراج  ىو الرأي الذي ذىي 
: إىل القول جبواز وقف النقود وذلك لألا اب ال الية

مل يرد نص   يف القرآن و  يف السنة يف حك  وقف النقود اواا ابدلنع أو اجلواز، فادلس لة   (أ
اج هادية، ولكل فريق أدل و، والذين قالوا ابدلنع اا دلوا أبدلة عقلية ت مثل يف شرط ال  بيد يف 
الصي ة وشرط أن تكون العٌن ادلوقوفة شلا ديكن ا ن فاع هبا مع بقائها، إ  أن وقف النقود   
ي عارض مع ىذين النرطٌن، فادلنفعة م حققة للواقف وادلوقوف عليو،  ما أن العٌن ادلوقوفة   

 .تس هلك بل ت قى اب ا ثمار وال نمية
 الثروات ألن ادلاضي، يف الواقفون ألفو عما خي لف احلاضر الوقت يف والظروف الواقع إن  (ب

 األصول يف ت مثل وإمنا الزراعية، واألراضي السكنية  ادل اّن الثاب ة األصول دتثل   اليوم الضخمة
 وشر ات وال حري، واجلوي الربي النقل وأااطيل واألاه  ال نوك يف النقدية  األرصدة ادلنقولة

                                                                                                                                                 

م،   اب الوصية، ابب ما 1930/ ى  1349، 1ادلط عة ادلصرية، ط: رواه مسل ، النووي، حيي شرف، صحي  مسل  بنرح النووي، القاىرة  
. 85، ص11يلحق اإلنسان من الثواب بعد شلاتو، ج

. 375ال خاري، صيحي  ال خاري، ص.  163 احملمدي، الوقف فقهو وأنواعو، ص 
. 26 أبو السعود، راالة النقود، ص 
. 162  احملمدي، الوقف فقهو وأنواعو، ص 
.  وما بعدىا11 الثمايل، وقف النقود، ص 
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 ادلنقولة األصول ىذه أصحاب ى  اليوم ف غنياا واحملاا ة،  الطي احلرة ادلَِهن وأننطة اخلدمات
 .أىدافو وحتقيق أبع ااه ويقومون الوقف، يس طيعون الذين وى 
إن رتيع ادلقاصد واحِلَك  اليت من أجلها ُشرع الوقف ت حقق يف وقف النقود بل بدرجة أ رب   (ج

من وقف األصول الثاب ة، ومن أى  ىذه ادلقاصد حصول ادلنفعة للواقف وادلوقوف عليو واجمل مع، 
أما منفعة الواقف ف  حقق بف   ابب ادلسامهة يف الوقف، فينارك  ل فرد من أفراد اجمل مع ديا زاد 
عن حاج و اواا أ ان قليالً أم  ثًناً فيفوز أبجر الصدقة اجلارية اليت   تنقطع ابلوفاة ف س مر 

أما منفعة ادلوقوف عليه  ف حقق بوقف النقود بدرجة أ رب من وقف . ابا مرارمنروع الوقف
أما . األموال الثاب ة، ألن وقف النقود قد يوفر الدع  وال مويل لعدد أ رب من ذوي احلاجات

مصلحة اجمل مع ف حقق ب حريك ا ق صاد من الر ود وخلق فرص الوظائف والعمل وذلك إبنناا 
. مناريع اا ثمارية يف ش  اجملا ت  ادلناريع الزراعية والصناعية واخلدمية

ىناك أدلة من السنة الن وية الصحيحة تؤيد ترجي  جواز وقف ادلنقول من ىذه األدلة أن   (د
أما خالد فإنك  تظلمون خالداً : "خالد هنع هللا يضر وقف أدرعو وع اده وقد أقرهه النيب ملسو هيلع هللا ىلص عند ما قال

، واألدرع والع اد أموال منقولة والنقود داخلة يف "قد اح  س أدرعو وأع اده يف ا يل هللا
. األموال ادلنقولة
 إصدار جبواز القول ديكن إذاً  ،الوقف أر ان رتيعحتققت و النقود، وقفترج  جواز  فإذا
 وا    اب فيها، ألن إصدار الصكوك الوقفية وا    اب فيها ما ىو إ  صي ة الوقفية الصكوك

 .جديدة للقيام بوقف النقود
 

:  يف السوق اللانويةالوقفية الصكوك ولاتد الكم -2
 تداول يُ صور و . الثانوية األاواق يف وشرااىا بيعها الوقفية الصكوك ب داول يُقصد

. ادلوقوف ادلال اا  دال أو ادلؤقهت الوقف حالة يف إ  الوقفية الصكوك

                                                 

 9ص ttp://www.hrdiscussion.com/hr9082.html أااليي ال مويل اإلاالمية للمنروعات الص ًنة، احللي ، ع د دمحم عمر،  

، 1468: ، حديث رق (َويف َاِ يِل اَّلله . . . َويف الّرِقَاِب ): ال خاري، صحي  ال خاري،   اب الز اة، ابب قولو تعاىل: رواه ال خاري  
.  199ص
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 إىل واحلنابلة والنافعية وادلالكية احلنفية من اجلمهور ذىي فقد الوقف اا  دال ومس لة
 .الوقف مقصود مع ي ناىف   وأحسن أنفع ىو مبا الوقف اا  دال ألن جوازه،

: مذى ٌن إىل  حكمويف الفقهاا اخ لف فقد ادلؤقهت الوقف وأما
 : عدم جواز الوقف ادلؤقَّت:األول ادلذهب

 ألن ادلؤقهت الوقف جواز عدم إىل واحلنابلة والنافعية احلنفية من الفقهاا رتهور ذىي
.  وي طلو شرعي و ينايف ف وقي و دائمة صدقة شرع إمناالوقف 

 :ا يليمب الرأي ىذا أصحاب اا دل
 فإذا  الع ق، ي  بد وأنو ال ملك، بدون ادللك زاول موج و ألن مؤبداً  إ  ي     الوقف إن  (أ

 يف  ال وقيت لو م طالً  ال وقيت  ان ذاولو مق ضاه، ي وفر مل طاعهاقان ي وى  جهة على  ان
 .ال يع
 ذلك، عن من ئة والصدقة الوقف ولفظ تعاىل، هللا إىل ال قرب ىو الوقف من ادلقصود إن  (ب
.  الع ق ال ملك بدون ادللك إزالة ألنو
  اإلع اق ال  قيت حت مل   اإلزالة وىذه أحد، إىل   ادلوقوف يف ادللك إزالة الوقف إن  (ج

. مسجداً  الدار وجعل
. أتقي و يص  فال ينافيو، وال  قيت ال  بيد يق ضي الوقف إن (د

: ادلؤقَّت الوقف جواز: اللاين ادلذهب

                                                 

ابن تيمية، أزتد ع د . 561، ص7ج ادل ين،ابن قدامة، . 327، ص2ج ادلهذب،النًنازي،  .190، ص6ج القدير، ف   ابن اذلمام،  
، .ط. رلمع ادللك فهد لط اعة ادلصحف النريف، د: ع د الرزتن دمحم قاا ، ادلدينة ادلنورة: احللي ، رلموع ف اوى شيخ اإلاالم، رتع وترتيي

 .238، ص31م، ج2004/ ى  1425

، 8الكاااّن، بدائع الصنائع، ج. 420، ص6ابن عابدين، رد احمل ار على الدر ادلخ ار، ج. 198، ص6 ابن اذلمام، شرح ف   القدير، ج
 .324، 2النًنازي، ادلهذب، ج. 259، ص16ادلطيعي، تكملة اجملموع، ج. 398ص

. 198، ص6ابن اذلمام، شرح ف   القدير، ج. 398، ص6ج الصنائع، بدائع الكاااّن،  
. 198، ص6 ابن اذلمام، شرح ف   القدير، ج 
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 طويالً  أم قصًناً  الوقت أ ان اواا للنافعية قول وىو ادلؤقهت الوقف جواز ادلالكية يرى
  ان أم انة دلدة الفقراا العل  طالب على بييت وقفت  قولك زمنية مبدة مقيداً  أ ان واواا
  .أو حتقيق أمر معٌن  قولو دراي موقوفة على الفقراا حدوث على مفيداً 

 وقد عليه ، ادلوقوف إىل ادلوقوف منافع دتليك الوقف أبن ادلؤقهت للوقف اجمليزين اا دل
. ابألوىل مؤق اً  فيجوز مؤبداً  ادلنافع وقف جاز

: والرتجيح ادلناقشة
 ادللك إزالة: أمرين على يقوم ادلؤقهت فالوق جواز عدم على ابلقياس ادلانعٌن اا د ل

 مالكو عن ادلوقوف ملك زوال ألن ابو مسل  غًن ادللك إزالة مس لةف وال يع، الع ق على والقياس
. بو حي ج فال الفقهاا بٌن خالف زلل

 مع قياس ألنو فمردود ادللك أتبيد يق ضيان أهنما يف وال يع الع ق على الوقف قياس وأما
 فهو الوقف يف دُيَلهك الذي وأما ابتفاق، العٌن ىو وال يع الع ق يف دُيَّلك الذي لكون الفارق
 وقفو جلواز يكفيو وإمنا منها، ُتس وىف اليت للعٌن مالكاً  الواقف يكون أن تق ضي   وىي ادلنفعة،

 على يقوم ابدلعقول تد ذل سا وأما.ال  بيد يق ضي   ادلنفعة وملك العٌن دلنفعة مالكاً  يكون أن
. بو حي ج فال الفقهاا بٌن خالف زلل النرط فهذا ال  بيد، شرط

 الذي الرأي ىو الراج  الرأي أن لل احث بيدو ومناقن ها ادلذى ٌن أدلة عرض وبعد
: ال الية لألمور وذلك ادلؤقهت، الوقف جبواز يقول

 اليت األدلة بل ادلؤقهت، الوقف منع على تدل السنة من و  القرآن من   أدلة وجود عدم  (أ
. بدليل إ  خُيصص   والعام عامة، الوقف منروعية يف جاات

 وادلنقولة الثاب ة األصول ألصحاب مصراعيو على ال اب ف  ي ادلؤقت الوقف جبواز القول إن  (ب
 حيث ادلؤبد، الوقف شكل يف األصول ىذه ب قدمي ادل واضعة إمكانياهت  ذل  تسم    الذين

                                                 

. 385، ص7 اخلرشي، حاشية اخلرشي، ج 
الوقف ادلؤقت  ث فقهي مقارن،  ث مقدم إىل ادلؤدتر الثاّن للوقف عن الصيغ ال نموية والرؤى ادلس ق لية للوقف،  ، زلمودماجدة ىزاع، 

 .13صى ، 1427مكة جامعة أم القرى، 

 .14ص ، ىزاع، ادلرجع السابق 

 . ادلرجع نفسو 
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 ظروفه  مع ادلؤبد الوقف تنااي عدم منكلة على ال  لي ادلؤقت الوقف خالل من يس طيعون
 عليه ، ادلوقوف ومصلحة اجمل مع مصلحة وحيقق واألجر، والثواب القربة فرص ذل  ي ي  شلا

 من بد ً  مؤقه اً  وقفاً  عليه  للموقوف واخلدمات ادلنافع توليد يف اجمل مع إمكانيات ُتس  ل وعندىا
  .ادلنافع ىذه إىدار

 الصكوك تداول جبواز القول ديكن إذاً  ؤقتامل وقفَترّج  لدى ال احث جواز ال إذا
، ألن تداول الصكوك الوقفية ما ىي إ  إهناا دلدة الوقف حيث خيرج ابئع الصك الوقفية

من زلفظة الصكوك الوقفية ويدخل منرتي الصك يف زلفظة الصكوك الوقفية  (الواقف القدمي)
.  واقف جديد

                                                 

 10صأااليي ال مويل اإلاالمية للمنروعات الص ًنة،  عمر، ،16 ىزاع، الوقف ادلؤقت، ص 
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القسم اللالث 
 الصور التصبيقية ادلقرتالة للصكوك الوقفية يف متويل الصطب وادلؤسسات التعليمية

 
مهماًّ يف اإلنفاق على الطالب وعمارة ادلدارس وَمّدىا ابألاثث  دوراً  لوقف ان ل

ومس لزمات الدرااة ودفع رواتي ادلدراٌن والعاملٌن، وتوفًن مسا ن الطالب، واإلنفاق على 
. إعاش ه  وعالجه  و سائه  

 إصدار خالل من وذلك ،دع  رلال ال علي  يف دوره يس عيد أنوابا طاعة الوقف اليوم 
 وحياول طالب وادلؤاسات ال عليميةالدتويل  يف اإلصدار حصيلة وتوظيف الوقفية الصكوك
  .ال الية الفقرات يف ذلك بيان ال احث

دتويل طالب العل  وادلؤاسات  منروع تنفيذ يف خت ار أن الوقفية للمؤاسة ديكن
: ينتطريق ىحدإ ال عليمية
: دتويل الطالب وادلؤاسات ال عليمية من عائدات اا ثمار حصيلة ا    اب :األوىل ةالصريق
 الصكوك يف ا    اب حصيلة من لديها َتمعت اليت النقود رتيع الوقفية ابا ثمار ادلؤاسة تقوم

 .الوقفية
ا ا ثمار يف الل ة مصدر اا ثمر وأصل اللفظ من الثمر، وذتر النيا ما تولد منو،   

وا ا ثمار يف ا صطالح ىو جهد واع . فا ا ثمار توظيف األموال يف منروع َتاري وضلوه
رشيد يُ ذل يف ادلوارد ادلالية والقدرات ال نرية هبدف تكثًنىا وتنم يها واحلصول على منافعها 

، أما ا ا ثمار الوقفي فهو ما ي ذلو انظر الوقف من جهد فكري ومايل من أجل وذتارىا

                                                 

أزتد، دور الوقف يف دع  اجلواني الرتبوية والدينية والعلمية والثقافية،  ث مقدم دلؤدتر األوقاف األول الذي نظم و  دمحم  حريري، ع د هللا  
 .ى 1422جامعة أم القرى ابل عاون مع وزارة النؤون اإلاالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، مكة ادلكرمة، 

  .67مسعود، الرائد، ص  

 .86م، ص1984/ى 1404، 1مؤاسة الراالة، د: دنيا، أزتد شوقي، دتويل ال نمية يف ا ق صاد اإلاالمي، بًنوت  
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احلفاظ على ادلم لكات الوقفية وتنمي ها ابلطرق ادلنروعة ووفق مقاصد النريعة اإلاالمية ورغ ة 
 . الواقفٌن بنرط أ  تعارض نصاًّ شرعياًّ 

 أحكام مع ت فق اليت ا ا ثمارات بصيغوذىي الفقهاا إىل جواز اا ثمار أموال الوقف 
 من وغًنىا ادلؤجلة وال يوع والسل  وا ا صناع واإلجارة وادلنار ة ادلضاربة مثل اإلاالمية النريعة
ألن اا ثمار  اإلاالمي،ق صاد ا  مااعل إليها توصل اليت وادل طورة احلديثة ا ا ثمارات  صيغ

الوقف  ا مرار غل و وريعو ي فق مع أصل منروعية الوقف وحيقق أىدافو وغاَيتو، فالعالقة بٌن 
 الصرفأما و، ا ا ثمار والوقف عالقة وثيقة وقوية، فال ي حقق أىداف الوقف إ  ابا ثماره

 زلفوظاً  الوقف مال رأس وي قى فقط، وعوائده ا ا ثمار أرابح من يكونف عليه  ادلوقوف على
 .وال الشي ا ا هالك من

 وعند القيام ابا ثمار أموال الوقف و ايما إذا  انت األموال ع ارة عن أصول اائلة 
ُْهَ مهة ابا ثمار أموال الوقف، 

ين  ي ا ل زام بضوابط ا ا ثمار اليت وضع ها بعض الدرااات ادل
: والضوابط ىي

. أن تكون وايلة ا ا ثمار مق ولًة شرعاً  -ٔ
 .القيام بدرااة جدوى ا ا ثمارات ادلخ ارة -ٕ
 .ادلوازنة بٌن ادلنفعة ا ق صادية وادلنفعة ا ج ماعية -ٖ
 .ادلوازنة بٌن العائد وادلخاطرة -ٗ
 .ادلوازنة بٌن ا ا ثمار ادل اشر وا ا ثمار عن طريق ال ًن -٘
. توزيع ا ا ثمارات -ٙ

                                                 

/ ى 1425، راالة د  وراه، جامعة اجلزائر، (درااة تط يقية عن الوقف اجلزائري)عزور، ع د القادر، فقو اا ثمار الوقف ودتويلو يف اإلاالم   
 .77م، ص2004

 .87عزوز، فقو اا ثمار الوقف ودتويلو يف اإلاالم، ص  
الزرقا، دمحم أنس مصطفى، الوقف ادلؤقت للنقود ل مويل ادلنروعات الص رى للفقراا،  ث مقدم إىل ادلؤدتر الثاّن لألوقاف، جامعة أم القرى   

عوجان، وليد ىوديل، وقف النقود وصيغ ا ا ثمار فيو،  ث مننور يف موقع مر ز . 15م، ص2006 انون األول / ى  1427مكة، ذو القعدة
 http://www.kantakji.com/fiqh/Wakf.htm .أ اث فقو ادلعامالت اإلاالمي 

 .36 – 33الثمايل، وقف النقود، ص   
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 حصيلة ب قسي  الوقفية ادلؤاسة  تقوم:جزاين إىل ا    اب حصيلة تقسي  :اللانية الصريقة
 يف الذ ر السالفة ا ا ثمارات بصيغ ُيس ثمر جزا: جزاين إىل الوقفية الصكوك يف ا    اب
ل مويل الطالب  فيخصص الثاّن اجلزا أما الوقف، اا مرارية وضمان ل  مٌن األوىل الطريقة

 ادلقرتَحة ال ط يقية الصور بعض ذ ر ال الية الفقرات يف ال احث وحياول. وادلؤاسات ال عليمية
 .دتويل طالب العل  وادلؤاسات ال عليمة يف

 ثالثة ال عليمية وادلؤاسات العل  طالب دتويل يف تسلك أن الوقفية ادلؤاسة تس طيع
: أااليي

: التربعات: األول األسلوب
 إنناا أو درااية، من  صورة يف العل  لطالب الوقفية ادلؤاسة تربعات خُتَصص أن ديكن
 ادلَِهنية وادلعاىد العليا وادلعاىد واجلامعات وادلدارس األطفال رَيض مثل جديدة تعليمية مؤاسات
. قائمة وتربوية تعليمية مؤاسات تطوير أو واحلَِرفية،

  ٌناوادلس الفقراا أبناا مثل احمل اجة الفئات إىل الدرااية ادلن  تصرف أن وين  ي
 إرشاد وجيي الصحية، والرعاية واإلعاشة والسكن الدرااية الراوم ادلن  ىذه وت طي والي امى،

 يكمل ما فعند العمل، اوق ابح ياجات ادلرت طة صصاتخالت درااة إىل وتوجهها الفئات ىذه
 نفسو إعالة على قادراً  من جاً  فيكون ويسر، بسهولة ختصصو رلال يف توظيفو ي   دراا و الطالي
. وأارتو

 تقل اليت ادلناطق إىل ُتوجو أن فين  ي ال عليمية ادلؤاسات إبنناا اخلاصة ال ربعات أما
 أو وال نرية ادلادية ادلوارد قلة بس ي  لياًّ  فيها تنعدم اليت ادلناطق أو ال عليمية ادلؤاسات فيها

. اإلثنية أو العرقية أو الدينية أو السيااية الصرعات ن يجة ال هميش بس ي
 مثل يف واجلامعات وادلعاىد ادلدارس بناا يف جهودىا تر ز أن الوقفية ادلؤاسة على وجيي

. من جٌن مواطنٌن فيكونوا لسكاهنا، ال علي  مس وى رفع يف تسه  ح  ادلناطق ىذه

                                                 

 .5- 4ص للنقود، ادلؤقت الوقف الزرقا، 

 . 52 عمر، أااليي ال مويل اإلاالمية للمنروعات الص ًنة، ص 
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 ت ربع فقد وال حسٌن، ال طوير ب رض فيكون القائمة ال عليمية ادلؤاسات دتويل أما
 أو جديدة،  لية إنناا أو اجلامعات، من جامعة لطالب اكن ل ناا مثالً  الوقفية ادلؤاسة
. احملاضرات قاعات أو وادلعامل ادلخ ربات صيانة

 :تربعاتابل التمويل لتنفيذ العملية اإلجراءات
 النخصية بياانتو رتيع فيو يسجلمك وابً  طل اً  الوقفية ادلؤاسة إىل الطالي يُ َقدِّم. 
  والعائلي ادلايل الوضعبيان. 
 ابلدرااة الصلة ذات والواثئق النهادات. 
 الدرااي الربانمج و ذلك هبا ا ل حاق يريد اليت اجلامعة حتديد. 
 حوجة ومدى صح ها، من لل   د والواثئق والنهادات الطلي بدرااة الوقفية ادلؤاسة تقوم 

 .اخ اره الذي ابلربانمج لالل حاق األ ادديية و فااتو ،تربعلل الطالي
 شروط فيو ت وفر  انت إذا الطلي بق ول الن يجة إعالن ي   الطلي درااة من ا ن هاا بعد 

 .ابلن يجة الطلي مقدم خُيطر   النروط، انط اق لعدم الطلي رفض أو تربع،ال من 
 
: احلسن القرض: اللاين األسلوب

:  تعريف القرض
واصطالحاً عقد سلصوص يرد على دفع . القرض يف الل ة ما يعطيو من ادلال ليقضاه

 مال مثلي آلخر لًند مثلو
وتكاليفو ابىظة الثمن ابلنس ة للدولة واألارة، فإمكانيات  عصرية ضرورة ال علي  أص  

الدولة زلدودة   تس طيع أن تقوم إبنناا ودع  ادلؤاسات ال عليمية وتقدمي اخلدمات ال عليمية 
رلاان للطالب يف رتيع مراحل الدرااة و  ايما ادلرحلة اجلامعية والدرااات العليا، و  دتلك 

                                                 

زيد، دمحم ع د العزيز حسن، اإلجارة بٌن الفقو اإلاالمي وال ط يق ادلعاصر، . 45عمر، أااليي ال مويل اإلاالمية للمنروعات الص ًنة ، ص  
 69 – 68م، ص1996/ ى  1417، 1ادلعهد العادلي للفكر اإلاالمي، ط: القاىرة

 .111، ص11بن منظور، لسان العرب، ج ا 
 3786، ص5م، ج2002/ى 1422، 4دار الفكر ادلعاصر، ط: الزحيلي، وى ة، الفقو اإلاالمي وأدل و، بًنوت  
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، ولذا ديكن دتويل رلا ت بنائهاأ تعلي  تكاليف اإلمكانيات الكافية ل  حمل اراأل لأيضاً ك
 للطالب احلسن القرض ب قدمي الوقفية ادلؤاسة ف قوم ،ال علي  ودعمها عن طريق القرض احلسن

 وغًنىا الك ي وشراا والسكن واإلعاشة الدرااية  الراوم الدرااة مصاريف لدفع ادلق درين غًن
. الدرااة مس لزمات من

 :احلسن ابلقرض التمويل لتنفيذ العملية اإلجراءات
 النخصية بياانتو رتيع فيو ُيسجلمك وابً  طل اً  الوقفية ادلؤاسة إىل الطالي يُ َقدِّم. 
  من حيث عدد أفراد األارة ومقدار الدخل النهري لألارةوالعائلي ادلايل الوضعبيان . 
 ابلدرااة الصلة ذات والواثئق النهادات. 
 الدرااي الربانمج و ذلك هبا ا ل حاق يريد اليت اجلامعة حتديد. 
 حوجة ومدى صح ها، من لل   د والواثئق والنهادات الطلي بدرااة الوقفية ادلؤاسة تقوم 

 .اخ اره الذي ابلربانمج لالل حاق األ ادديية و فااتو للقرض، الطالي
 شروط فيو ت وفر  انت إذا الطلي بق ول الن يجة إعالن ي   الطلي درااة من ا ن هاا بعد 

 .ابلن يجة الطلي مقدم خُيطر   النروط، انط اق لعدم الطلي رفض أو القرض، من 
 العقد وي ضمن والطالي، الوقفية ادلؤاسة بٌن القرض عقد توقيع ي   الطلي ق ول حالة يف 

 .الدوري السداد وأقساط القرض، لسداد الزمين اجلدول بيان
 أقساطيف شكل  القرض بدفع يقوم الوظيفة على وحصولو دراا و الطالي إ مال بعد 

 .  الوقف مؤاسة وبٌن بينو ادلربم العقد حسي
 إعطاا الوقفية للمؤاسة ديكن بل فحسي الطالب على احلسن القرض من  ي وقف و 

 أو جديدة، ومعاىد وجامعات مدارس إلنناا وذلك ال عليمية، للمؤاسات احلسن القرض
 وتطوير حتسٌن أو جديدة،  ليات أو ختصصات إبضافة القائمة ال عليمية ادلؤاسات ل طوير

 وصا ت  العيادة اخلدمية وادلرافق احملاضرات وقاعات وادلخ ربات وادلعامل ادلك  ةبعض ادلرافق ك
. الرَيضة

                                                 

 . وما بعدىا68زيد، ، اإلجارة بٌن الفقو اإلاالمي وال ط يق ادلعاصرص. 45عمر، أااليي ال مويل اإلاالمية للمنروعات الص ًنة ، ص  
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: التعليم رلال يف اوستلمار: اللالث األسلوب
 اجليد، ادلادي ادلردود ذات ا ا ثمارات رلا ت أحد ىو ال علي  رلال يف ا ا ثمار إن

 يقدر لل علي  ادلايل العائد أن احلديثة والرتبوية ا ق صادية والدرااات األ اث أث  ت وقد بل
. األخرى اجملا ت يف ادلالية ا اثمارات من العائدات أمثال بثالثة

 الوقفية للمؤاسة فيمكن   ًنة، وأرابحاً  عائدات حيقق ال علي  يف ا ا ثمار  ان إذا
 ادلؤاسات إنناامهم ها  ال علي  رلال يف مسامهة شر ة إنناا خالل من ال اب ىذا ولوج

: مهمٌن ىدفٌن بذلك لُ َحقِّق ال عليمية
. وال الشي ا ا هالك من وحفظو الوقف مال تنمية :األول
 ادلسل ، للمج مع والرتبوية ال عليمية اخلدمات تقدمي خالل من ا ج ماعية ال نمية حتقيق :اللاين
 وفعالة عالية ومهارات مؤىالت ذات بنرية  وادر خلق طريق عن ا ق صادية ال نمية وحتقيق
. ال نموية العملية يف ل سه 

 ذات ال عليمية ادلؤاسات إنناا الوقفية ادلؤاسات على ين  ي اذلدفٌن ىذين ول حقيق
 مبراحلها وادلدارس واحلضاانت األطفال رَيض علىتن مل  واليت العالية، واجلودة ادلم از ادلس وى
 ومعاىد واحلَِرفية ادلَِهنية وادلعاىد العليا وادلعاىد واجلامعات( والثانوي طستووامل ا ب دائي )ادلخ لفة
. وال  ىيل وال دريي الل ات

: ادلقرتالة النموذجية التعليمية ادلؤسسات
 بٌن ادلزج على تقوم منوذجية تعليمية مؤاسات تنن  أن الوقفية ادلؤاسة على ين  ي

 يدعو اليت اجلودة معايًن وبٌن( ISO )العادلية شهادةال ىيئة تط يقها إىل تدعو اليت اجلودة معايًن
 وتكسي ال علي ، اوق يف األجن ية ال عليمية ادلؤاسات تُنافس ح  اإلاالمي الدين إليها

. ى أمور وأولياا الطالب وثقة الطي ة السمعة

                                                 

الثاّن : بسكرة، العدد– ص اح، غر ، ا ا ثمار يف ال علي  ونظرَيتو، رللة  لية اآلداب والعلوم اإلنسانية وا ج ماعية، جامعة دمحم خضًن  
 .2ص. م2008والثالث، 
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 إاالمي منظور من اجلودة مفهوم حتديد أو ً  جيي ،اجلودة معايًن على ال عرف أردان وإذا
 صًنه النيا وأجاد عمل، أو قول من ابجليد أتى أي" أجاد "من الل ة يف فاجلودة غر ، ومنظور
. جيداً 

 ورد وما الن وية، السنة يف و  الكرمي القرآن يف بو لفظي نص يرد فل  اجلودة مصطل  أما
َوتَ َرى اجْلَِ اَل  )تعاىل لقولو مصداقاً " اإلتقان "لفظ ىو اجلودة دياثل مفهوم حول الكرمي القرآن يف

( حَتَْس ُ َها َجاِمَدًة َوِىَي دَتُرُّ َمره السهَحاِب ُصْنَع اَّللِه الهِذي أَتْ َقَن ُ له َشْيٍا ِإنهُو َخِ ًٌن مبَا تَ ْفَعُلونَ 
 ي ل و لن والذي العمل يف ادلطلق الكمال ىو اإلتقان أن الكردية اآلية من وي ض [. 88:النمل]

 عليو هللا رضى حتقق اليت للدرجة بعملو يقوم أن اإلنسان من ادلطلوب ولكن ال نر، من أحد
 "ي قنو أن عمالً  أحد   عمل إذا حيي هللا إن "وال  عليو هللا صلى الراول لقول ام ثا ً 

 إىل بو للوصول يسعى وأن وجو، أ مل على عملو يؤدي أن ادلرا من يس دعي ىنا واإلتقان
 :ال الية ادل ادئ ب حقق إ  ال نري الكمال إىل العمل يصل و  اإلنساّن، الكمال مرحلة

َوَما أُِمُروا ِإ ه لِيَ ْعُ ُدوا اَّللهَ سُلِْلِصٌَن َلُو الدِّيَن : ، قال تعاىلالعمل يف الكامل اإلخالص م دأ .1
 .[5:ال ينة] ُحنَ َفاا

َو َ تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِو ِعْلٌ  ِإنه السهْمَع َواْلَ َصَر َواْلُفَؤاَد ُ لُّ أُْولَِئَك  تعاىل قال ادلعرفة توفر م دأ .2
 [.36: اإلاراا ]َ اَن َعْنُو َمْسُؤو ً 

 صي ة على اخلطاب فيها اجا اإلنساّن ابلنناط ادل علقة اآلَيت رتيع ألن اجلماعة، روح م دأ .3
ُ َعَمَلُكْ  َوَرُاولُُو َواْلُمْؤِمُنوَن َوَا ُ َردُّوَن ِإىَل َعاملِِ : تعاىل قال اجلماعة، َوُقِل اْعَمُلواْ َفَسيَ َرى اَّلله

 .[105: ال وبة  ]اْلَ ْيِي َوالنهَهاَدِة فَ يُ نَ  ُِّئُك  مبَا ُ نُ ْ  تَ ْعَمُلونَ 
[. 1: النساا ]ِإنه اَّللهَ َ اَن َعَلْيُكْ  َرِقيً ا: تعاىل قال واحملاا ة ادلراق ة م دأ .4

                                                 

 .411، ص2ابن منظور، لسان العرب، ج  

.  334،  ص 1388: ، رق  احلديث4ال يهقي، أزتد احلسن علي، شعي اإلديان، ابب األماانت، ج: رواه ال يهقي  

 الفلسطيين اجلامعي ال علي  يف النوعية دلؤدتر أعدت علمية ورقة إاالمي، منظور من ال علي  جودة شندي، وإمساعيل الف اح، ع د دمحم شاىٌن،  
. 12 - 10ص ،7/2004 /5-3 الواقعة الفرتة يف هللا رام مدينة يف ادلف وحة القدس جامعة يف النوعية ض ط ودائرة الرتبية برانمج عقده الذي

http://uqu.edu.sa/page/ar/82354  القرى أم جامعة موقع 
 

http://uqu.edu.sa/page/ar/82354
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ُ نَ ْفًسا ِإ ه ُوْاَعَها )اجلهد أقصى بذل م دأ .5 [. 286: ال قرة ] َ ُيَكلُِّف اَّلله
  تزول قدما ع د يوم القيامو ح  يس ل عن أربع :قال الراول ملسو هيلع هللا ىلص  الوقت على احملافظة م دأ .6

عن عمره فيما أفناه ، وعن ش ابو فيما أباله، وعن مالو من أين ا  س و وفيما أنفقو، : خصال
  (وعن عملو ماذا عمل فيو

 .[8: ادلؤمنون ]َوالهِذيَن ُىْ  أِلََمااَنهِتِْ  َوَعْهِدِىْ  رَاُعونَ : تعاىل قال ابلعهد والوفاا األمانة م دأ .7
َي فَاْرَىُ ونِ : تعاىل وقال [. 40:ال قرة  ]َوَأْوُفواْ ِبَعْهِدي أُوِف ِبَعْهدُِ ْ  َوِإَيه

َوأَِعدُّواْ ذَلُ  مها اْاَ طَْعُ   مِّن قُ وهٍة َوِمن ّراَِبِط اخْلَْيِل : )تعاىل قال ادل احة ادلادية ابألا اب األخذ م دأ .8
ُ يَ ْعَلُمُه ْ   .:[ال وبة ]تُ ْرِىُ وَن ِبِو َعُدوه اَّللِه َوَعُدوهُ ْ  َوآَخرِيَن ِمن ُدوهِنِْ   َ تَ ْعَلُمونَ ُهُ  اَّلله

 على ين  ي واليت اإلاالم إليها أرشد اليت اجلودة وم ادئ معايًن أى  من ادل ادئ ىذه تُعد
 وادلعلمٌن األااتذة من ال عليمية ادلؤاسات  قل العاملٌن نفوس يف غراها الوقفية ادلؤاسة
.  والطالبوادلنرفٌن واإلداريٌن
 فعلماا ادلسلمٌن، العلماا عند مفهومو عن في خ لف ال رب علماا عند اجلودة مفهوم أما

 الوطين ادلعهد عرف حيث ال عاريفات، من ىذا وُيالحظ ادلادي، اجلاني على ير زون ال رب
 السمات من رلموعة: "أبهنا اجلودة دلراق ة األمريكية واجلمعية اجلودة للمقاييس األمريكي

. "زلددة اح ياجات تل ية على القادرة واخلدمات للسلع واخلصائص
 تنال  يث عليها ادل فق ادل طل ات جبميع الوفاا "أبهنا العادلية اجلودة شهادة ىيئة عرف ها وقد
. "مع دلة اق صادية وتكلفة عالية جودة ذو ادلن ج ويكون العميل، رضاا

 الرتبيةرلال  يف للجودة اخلاص ال عريف أما للجودة عامة تعاريفات أعاله يف ال عريفات
 األداا يف ومس مر شامل تطوير أالوب: ىي اجلودة: قال حيث درَيس أزتد ذ ره فقد وال علي 

                                                 

مط عة مصطفى ال ا  احلليب وأو ده، : إبراىي  عطوة عوض، القاىرة: الرتمذي، دمحم عيسى اورة، اجلامع الصحي ، حتقيق: رواه الرتمذي  
  .612، ص2416: ،   اب صفة القيامة، ابب يف القيامة، رق  احلديث4م، ج1962/ ى  1382، 1ط

  http://tagrebia.orgfree.com/quality.htm 
  http://tagrebia.orgfree.com/quality.htm 
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 العمل اوق من  ل أىداف حتقق إدارية عملية فهي ال عليمي، العمل رلا ت  افة ينمل
. والطالب
 :فهي ال رب عند ال علي  جودة معايًن أما

 ادلك س ة الطل ة مهارات مع ادلخ لفة األ ادديية الربامج أىداف انسجام من ال حقق. 
 حواجز بال عامل يف ادلمنوحة النهادات ومصداقية شفافية تعزيز. 
 ا ق صادية ال نمية وخطط السوق م طل ات مع ال عليمية العملية انسجام. 
 ال علي  بنوعية ا رتقاا اا مرارية. 
 عادلي مس وى على ادلعرفة حتدَيت مواجهة على ال علي  مؤاسات مقررات تعزيز .

 من ال عليمية للمؤاسات تقييمو يف ال رب أن ومعايًنىا اجلودة تعريفات من ُيالحظ
 ابع  اره ال علي  إىل فينظر ادلادي، اجلانيعلى  يُر ز ال عليمية ادلخرجات ونوعية جودة حيث
 من السلعة تلك مس هلكي إرضاا إىل يسعى وأن ينافس، أن لو بد   السلع من   ًنه العة

 على للحصول ادلؤىالت أفضل على احلصول يف يرغ ون فالطالب والدولة، واجمل مع الطالب
 الطالب أمور وأولياا العمل، فرص وقلة اخلرجيٌن عدد إبزدَي شحاًّ  تزداد اليت الوظيفية الفرص
 من دتكنها م ميزة تعليمية سلرجات إىل ف هدف الدولة أما ألبنائه ، أتىيل أفضل إىل ي طلعون
. ال نموية خططها أىداف حتقيق

: مس وَيت أربع على ال علي  جودة تقيي  ي  وبناا على ىذا 
 إىل اا ق ال وايلة رلرد من ادلنهاج يف الطالي ين قل أن ين  ي: الطالي مس وى على :أووًال 

 قادرة مس قلة علمية شخصية وتنكيل النظر، وجهة وإبداا ادلنهاج، تنكيل يف فعال عنصر
. اآلخرين وزلاورة الرأي إبداا

                                                 

  http://tagrebia.orgfree.com/quality.htm 

 .منوذجاً  األردن يف ال يت آل جامعة العايل ال علي  مؤاسات يف ادلع مدة اجلودة معايًن غسان، ىند النعر، أبو  
http://www.jinan.edu.lb/Conf/ConfLHS/1/6-2.doc - 34k  

 اجلمعية عنر الرابع السنوي اللقاا إىل مقدمة عمل ورقة ال عليمية، ادلؤاسات يف الناملة اجلودة ونظ  معايًن ل ط يق مدخل دمحم، اخلطيي،  
  (م 2007 /5 /16 -15 )ى 1428 اآلخر ربيع 29-28 القصي ، ،(العام ال علي  يف اجلودة( )جسنت )والنفسية الرتبوية للعلوم السعودية

 http://saufa.yu.edu.jo/download/5 .الوطنية النجاح جامعة األ ادديي، ال علي  يف اجلودة معايًن ض ط يف منوذج  خليل، عودة،  
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 على أدائو من ويطور العلمية ادل  ًنات األا اذ يوا ي أن جيي: األا اذ مس وى على : نياًال 
 علمية أ ااثً  ويننر ال دريس، عملية يف حديثة واائل فيس خدم وال قين، األ ادديي ادلس وى
. علمية ومؤدترات ندوات يف وينارك زلكمة،

 ت يًن أو تطويره هبدف م خصصة جلان ق ل من ادلنهج مراجعة ي  : ادلنهاج مس وى على : للاًال 
. العمل واوق ال طورات مع ينااي ديا العلمي زل واه
 والعمل وقوانينها، أنظم ها مبراجعة ال عليمية ادلؤاسة تقوم: ال عليمية ادلؤاسة مس وى على :رابعاًال 
 وادلرافق وادلخ ربات، األجهزة مس وَيت يف نوعياًّ  تطويراً  حيقق مبا ومهنياًّ  إدارَيًّ  تطويرىا على

. والواج ات واحلقوق ا تصال، وواائل الوظيفي، والرضا واخلدمات،
 عند   ًن ابى مام حيظى فال والسلو ي واألخالقي الروحي اجلاني من ال علي  جودة تقيي  أما

 ادلراحل جلميع تعليمية مؤاسات إنناا الوقفية ادلؤاسة على جيي ولذا ال رب، علماا ثًن من 
 واضحة فلسفة على تقوم( ادلعاىد اجلامعات، ادلدارس، األطفال، رَيض احلضاانت، )ال عليمية
 اإلاالمي، الدين وقي  م ادئ مع وم وافقة واإلنسان واحلياة للكون شاملة نظرة ت ضمن لل علي 
: اآليت يف الفلسفة ىذه عن ا ارتشاد وديكن
 واحلياة والكون النامل منهجها اإلاالمية العقيدة .
 وتوخي اجلماعي، العمل وتقديس واآلخر، الوقت واحرتام اإلاالمية، ابألخالق ا ل زام 

 النجاح عوامل أى  ىي ال نرية ادلوارد وأبن ابإلبداع العميق واإلديان واإلتقان، اجلودة
. وال قدم

 ال دريس طرق على الرت يز وعدم الناقد، ال فكًن و ذلك ادلنهجي اإلبداعي ال فكًن تنمية 
. ال قليدية

 احلديثة وال قنيات الواائل اا خدام. 

                                                 

 القرى، أم جامعة موقع أم نا، ومس ق ل حلاضر تص  ال علي  فلسفة عن م واضعة رؤية احلميد، ع د زلمود مسًن النجار،  
http://uqu.edu.sa/page/ar/85037  

 

http://uqu.edu.sa/page/ar/85037
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إذا ال زمت ادلؤاسات الوقفية يف اياا ها ال عليمية عرب مؤاساهتا ال عليمية يف ادلزج بٌن 
ادلعايًن وادل ادئ اليت أرشد إليها اإلاالم وبٌن ادلعايًن اليت توصل إليها العل  احلديث   تط يقها 

 . على تلك ادلؤاسات، ف إمكاهنا أن تسه  يف تنمية وتطوير رلال ال علي  يف العامل اإلاالمي
  



 29 

 اخلامتة
توصل ال احث من دراا و ذلذا ادلوضوع إىل رتلة من الن ائج  ديكن إرتاذلا يف النقاط 

 :ال الية
  حاول ال احث تعريف الوقف من خالل ت  عو لل عريفات اليت ورد ذ رىا يف   ي الفقو

 الوقف ىو ح س الواقف مالو :واأل اث ذات الصلة ابلفقو وَخُلص إىل ال عريف ال ايل
 .لالن فاع بو أو بثمرتو يف وجو من وجوه الرب

 ان وما يزال للوقف دور   ًن يف دع  رلال ال علي  وتنمي و وتطويره يف العامل اإلاالمي   . 
 قابلة القيمة م ساوية خطية شهادات أو واثئق عن ع ارة :إن الصكوك الوقفية ىي 

. الوقف عقد أااس على قومتو ادلوقوف ادلال دُتثل لل داول
  توصل ال احث إىل ترجي  الرأي الذي ذىي إىل جواز وقف النقود، وبناًا على ىذا

 .ديكن القول جبواز إصدار الصكوك الوقفية
  ترج  لدى ال احث ادلذىي الذي يرى جواز الوقف ادلؤقت، ولذا ديكن القول جبواز

 .تداول الصكوك الوقفية يف األاواق الثانوية
  توصل ال احث إىل أنو ديكن للمؤاسة الوقفية أن خت ار يف تنفيذ دتويل الطالب

 : وادلؤاسات ال عليمية إحدى الطريق ٌن
 اا ثمار رتيع حصيلة ا    اب يف الصكوك الوقفية   الصرف على الطالب :األوىل

 .من أرابح ا ا ثمار وعوائده (ادلوقوف عليه )وادلؤاسات ال عليمية 
جزا ُيس ثمر ل  مٌن :  تقسي  حصيلة ا    اب يف الصكوك الوقفية إىل جزاين:اللانية

 .وضمان اا مرارية الوقف، والثاّن خُيصص ل مويل الطالب وادلؤاسات ال عليمية
  توصل ال احث إىل أنو ديكن للمؤاسة الوقفية دتويل الطالب وادلؤاسات ال عليمية بثالثة

أالوب ال مويل ابل ربعات وأالوب ال مويل ابلقرض احلسن وأالوب : أااليي
. ا ا ثمار يف رلال ال علي 
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   إن ادلزج بٌن معايًن اجلودة اليت أرشد إليها اإلاالم وادلعايًن اليت توصل إليها العل
احلديث دُيَكِّن ادلؤاسة الوقفية من تقدمي خدمات تعليمية ذات جودة عالية من ش هنا أن 

.تسه  يف ال نمية ا ج ماعية وا ق صادية
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 :المصادر والمراجع
، 1درا الك ي العلمية، ط: ابن اذلمام، دمحم ع د الواحد، شرح ف   القدير، بًنوت .ٔ

. م1995/ ى 1415
ع د الرزتن دمحم : ابن تيمية، أزتد ع د احللي ، رلموع ف اوى شيخ اإلاالم، رتع وترتيي .ٕ

/ ى  1425، .ط. رلمع ادللك فهد لط اعة ادلصحف النريف، د: قاا ، ادلدينة ادلنورة
. م2004

دار إحياا : ابن عابدين، دمحم أمٌن عمر ع د العزيز، رد احمل ار على الدر ادلخ ار، بًنوت .ٖ
. م1998/ ى  1419، 1الرتاث العر ، ط

دار : دمحم شرف الدين خطاب وآخرون، القاىرة: ابن قدامة، ادلقداي، ادل ين، حتقيق .ٗ
. م1996/ى  1416، 1احلديث، ط

 .م1999دار إحياا الرتاث،: ابن منظوردمحم مكرم لسان العرب، بًنوت .٘
أبو : أبو السعود، دمحم دمحم مصطفى العمادي، راالة يف جواز وقف الننقود، حتقيق .ٙ

/ ى  1417، 1دار ابن حزم، ط: األش ال ص ًن ازتد شاغف ال ا س اّن، بًنوت
. م1997

 آل جامعة العايل ال علي  مؤاسات يف ادلع مدة اجلودة معايًن غسان، ىند النعر، أبو .ٚ
 http://www.jinan.edu.lb/Conf/ConfLHS/1/6-2.doc - 34k. منوذجاً  األردن يف ال يت

 .م1972رلمع الل ة العربية،: ادلعج  الوايط، القاىرة. أنيس، إبراىي  وآخرون .ٛ

 .م2006/ ى  1427، 2مك  ة الرشيد، ط: ال خاري، دمحم إمساعيل، إبراىي ، الرَيض .ٜ

عامل الك ي، : ال هويت، منصور يونس إدريس، شرح من هى اإلرادات، بًنوت .ٓٔ
.  م1996/ ى  1416، 2ط
 . م2003، 1ال يهقي، أزتد احلسن علي، شعي اإلديان، مك  ة الرشيد، ط .ٔٔ

مط عة رللس درائرة : ال يهقي، أزتد احلسٌن علي، السنن الكربى، حيدر آابد .ٕٔ
. ى 1452، 1ادلعارف العثمانية، ط
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إبراىي  عطوة عوض، : الرتمذي، دمحم عيسى اورة، اجلامع الصحي ، حتقيق .ٖٔ
  .م1962/ ى  1382، 1مط عة مصطفى ال ا  احلليب وأو ده، ط: القاىرة

حكمو، اترخيو واغراضو، أمهي و ادلعاصرة، )الثمايل، ع د هللا مصل ، وقف النقود  .ٗٔ
 . (اا ثماره

اجلمل، أزتد دمحم ع د العظي ، دور نظام الوقف اإلاالمي يف ال نمية ا ق صادية  .٘ٔ
/ ى  1428، 1دار السالم للط اعة والننر وال وزيع والرترتة، ط: ادلعاصرة، القاىرة

. م2007
أزتد، دور الوقف يف دع  اجلواني الرتبوية والدينية  دمحم حريري، ع د هللا  .ٙٔ

والعلمية والثقافية،  ث مقدم دلؤدتر األوقاف األول الذي نظم و جامعة أم القرى 
ابل عاون مع وزارة النؤون اإلاالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، مكة ادلكرمة، 

 .ى 1422

دار :  احلطاب، دمحم دمحم ع د الرزتن، مواىي اجلليل لنرح سل صر خليل، بًنوت .ٚٔ
. ت.، د.ط. عامل الك ي، د

، 1دار الك ي العلمية، ط: اخلرشي، دمحم ع د هللا علي، حاشية اخلرشي، بًنوت .ٛٔ
.  1997/ى 1417

 ادلؤاسات يف الناملة اجلودة ونظ  معايًن ل ط يق مدخل دمحم، اخلطيي، .ٜٔ
 للعلوم السعودية اجلمعية عنر الرابع السنوي اللقاا إىل مقدمة عمل ورقة ال عليمية،
 اآلخر ربيع 29-28 القصي ، ،(العام ال علي  يف اجلودة( )جسنت )والنفسية الرتبوية
  (م 2007 /5 /16 -15 )ى 1428

  ث مننور يف مر ز إمناا لل حوث ال علي ، يف ا ا ثمار زوير، ىدى الدعمي، .ٕٓ
 http://enmaacenter.org/news.php?action=view&id=38  الموقع .والدرااات

مؤاسة : دنيا، أزتد شوقي، دتويل ال نمية يف ا ق صاد اإلاالمي، بًنوت .21
 .م1984/ى 1404، 1الراالة، د
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، .2مط عة حكومة الكويت، ط: الكويتالزبيدي، دمحم مرتضى، اتج العروس،  .ٕٕ
  .م1987

دار الفكر : الزحيلي، وهبة، الفقه اإلسالمي وأدلته، بيروت .23

 .5م، ج2002/هـ1422، 4المعاصر، ط

الزرقا، دمحم أنس مصطفى، الوقف ادلؤقت للنقود ل مويل ادلنروعات الص رى  .ٕٗ
للفقراا،  ث مقدم إىل ادلؤدتر الثاّن لألوقاف، جامعة أم القرى مكة، ذو 

 .م2006 انون األول / ى  1427القعدة

زيد، دمحم ع د العزيز حسن، اإلجارة بٌن الفقو اإلاالمي وال ط يق ادلعاصر،  .ٕ٘
. ى  1417، 1ادلعهد العادلي للفكر اإلاالمي، ط: القاىرة

 إاالمي، منظور من ال علي  جودة شندي، وإمساعيل الف اح، ع د دمحم شاىٌن، .ٕٙ
 الرتبية برانمج عقده الذي الفلسطيين اجلامعي ال علي  يف النوعية دلؤدتر أعدت علمية ورقة
 5-3 عةالواق الفرتة يف هللا رام مدينة يف ادلف وحة القدس جامعة يف النوعية ض ط ودائرة

/7/2004 .http://uqu.edu.sa/page/ar/82354  القرى أم جامعة موقع. 

دار : النربيين، دمحم اخلطيي، م ين احمل اج إىل معرفة معاّن ألفاظ ادلنهاج، بًنوت .ٕٚ
.  م1997/ ى  1418، 1ادلعرفة، ط

دار : النًنازي، إبراىي  علي يواف، ادلهذب يف فقو اإلمام النافعي، بًنوت .ٕٛ
.  م1995/ ى  1416، 1الك ي العلمية، ط

 اإلنسانية والعلوم اآلداب  لية رللة ونظرَيتو، ال علي  يف ا ا ثمار غر ، ص اح، .ٜٕ
 .م2008 والثالث، الثاّن: العدد بسكرة، – خضًن دمحم جامعة وا ج ماعية،

درااة فقهية اق صادية، : العاّن، أاامة ع د احلميد، صناديق وقف ا ا ثمار .30
 .م2010/ى 1421، 1درا ال نائر اإلاالمية ط: بًنوت

درااة تط يقية عن )عزور، ع د القادر، فقو اا ثمار الوقف ودتويلو يف اإلاالم  .ٖٔ
 .م2004/ ى 1425، راالة د  وراه، جامعة اجلزائر، (الوقف اجلزائري

http://uqu.edu.sa/page/ar/82354
http://uqu.edu.sa/page/ar/82354
http://uqu.edu.sa/page/ar/82354
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عمر، دمحم ع د احللي ، أااليي ال مويل اإلاالمية للمنروعات الص ًنة،  ث  .ٕٖ
 .غًن مننور

عمر، دمحم ع د احللي ، اندات الوقف مقرتح إلحياا درو الوقف يف اجمل مع اإلاالمي  .33
 ./http://iefpedia.com ادلعاصر، مر ز أ اث فقو ادلعامالت اإلاالمية،

عوجان، وليد ىوديل، وقف النقود وصيغ ا ا ثمار فيو،  ث مننور يف مر ز  .ٖٗ
 http://www.kantakji.com/fiqh/Wakf.htm. أ اث فقو ادلعامالت اإلاالمي

 جامعة األ ادديي، ال علي  يف اجلودة معايًن ض ط يف منوذج  خليل، عودة، .ٖ٘
 http://saufa.yu.edu.jo/download/5  .الوطنية النجاح

 .4، ج1دار القل ، ط: ال زايل، أبو حامد، إحياا علوم الدين، بًنوت .36

. قحف، منذر، قضاَي فقهية معاصرة يف األوقاف اإلاالمية .ٖٚ
http://monzer.kahf.com/books/arabic/qadaya_mo3asira_fil_awqaf.pdf 

: الكاااّن، عالا الدين أبوبكر مسعود، بدائع الصنائع يف ترتيي النرائع، حتقيق .ٖٛ
ى  1418، 1دار الك ي العلمية، ط: علي دمحم معوض وعادل أزتد ع د ادلوجود، بًنوت

. م1997/ 
احملمدي، علي دمحم يواف، الوقف فقهو وأنواعو،  ث مقدم دلؤدتر األوقاف  .ٜٖ

. 150ى ، ص1422الذي نظم و جامعة أم القرى، مكة، 
ادلرداوي، علي اليمان، اإلنصاف يف معرفة الراج  من اخلالف على مذىي  .ٓٗ

 .م1998/ ى  1419، 1درا إحياا الرتاث العر ، ط: اإلمام أزتد بن حن ل، بًنوت

. م1992، 7دار العل  للماليٌن، ط: مسعود، جربان، الرائد، بًنوت .ٔٗ
مر ز صاحل : منهور، نعمت ع د اللطيف، أثر الوقف يف تنمية اجمل مع، القاىرة .ٕٗ

. 1997ع د هللا  امل لالق صاد اإلاالمي، أ  وبر 
. دار إحياا الرتاث العر ، د: ادلطيعي، دمحم صليي، تكملة   اب اجملموع، بًنوت .ٖٗ

 .م1995/ ى  1415، .ط

http://iefpedia.com/
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 حلاضر تص  ال علي  فلسفة عن م واضعة رؤية احلميد، ع د زلمود مسًن النجار، .ٗٗ
  http://uqu.edu.sa/page/ar/85037 ،القرى أم جامعة موقع أم نا، ومس ق ل

عادل أزتد ع د ادلوجود وعلي دمحم : النووي، حيي شرف، روضة الطال ٌن، حتقيق .٘ٗ
 .م2000/ ى  1421، .ط. دار الك ي العلمية، د: معوض، بًنوت

، 1ادلط عة ادلصرية، ط: النووي، حيي شرف، صحي  مسل  بنرح النووي، القاىرة .46
 .م 1930/ ى  1349

الوقف ادلؤقت  ث فقهي مقارن،  ث مقدم إىل ادلؤدتر  ، زلمودماجدةىزاع،  .ٚٗ
الثاّن للوقف عن الصيغ ال نموية والرؤى ادلس ق لية للوقف، مكة جامعة أم القرى، 

 .ى 1427
48. http://tagrebia.orgfree.com/quality.htm 
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