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 .مقدمة
إىل من يقـو برعايتو كحيافظ  هحيتاج الوقف حىت يستمر ك يستداـ يف عطائو كحيقق أىدافو ك مقاصد 

ناميان كمستدامان، مث يقـو باستغاللو بكل طرؽ االستغالؿ ادلشركعة ك عليو كيعمل ما يف كسعو لبقائو صاحلان ك 
إنفاؽ غالتو يف كجوىها، كتوزيعها على مستحقيها، كل ىذا ال يكوف إال بوالية قائمة عليو تديره بادلصلحة، 

تنظيم ، ك وأقر الفقهاء ضركرة توثيقىذا ألجل ة، كربفظ أصولو باألمانة كتوزع منافعو على أصحاهبا بالعدال
قد نص الفقهاء ف ككالية الدكلة يف إدارة شؤكف األكقاؼ من األحكاـ اليت أقرىا الفقو الوقفي،الوالية عليو، 

على أهنا  األكقاؼ شؤكف إدارة يف الدكلة كالية كيفوا كقد ،ناظرا احلاكم شرط كللواقف العاـ، النظر للحاكم
الدكلة حبكم النظر العاـ كالوالية العامة دلصاحل  ناشئة من صالحيات الدكلة أك السلطة احلاكمة، حيث أف

بتعيُت موظفُت كما  كالرقابة على أداء النظار، تتوىل الدكلة النظارة على األكقاؼحيث اجملتمع ترعى األكقاؼ، 
 كظركؼ حددىا الفقهاء.من قبلها للقياـ بإدارة األكقاؼ كفقان للمقتضيات 

 سلتلفة ىيئات تأسيس على استقرت الوقف لنظاـ االجتماعية ةادلمارس أف إىل التارخيية اخلربة تشَتك 
 أف أيضا تظهر كما. كنفوذا كرقابة تنظيما األكقاؼ اذباه دكرىا شلارسة من الدكلة مكن تنظيميا إطارا شكلت
 سلطة كاعتمدهتا الفقهاء اجتهادات أقرهتا عليا إشرافية كسلطة إدارية كمرجعية القضاء اعتمدت األكقاؼ
 .كالذرية اخلَتية كقاؼاأل بإشرافو مشل مستقل كرقايب إشرايف كجهاز كوصاية، الدكلة

 رعاية على الدكلة حرص العصور سلتلف يف الدكلة استحدثتها اليت اإلدارية التنظيمات عكست كلقد
 ردك  تعزيز يف إسهامات لو كانت حاكم من زمن خيل مل إذ ،بأحواذلا كاإلحاطة عليها العاـ اإلشراؼك  األكقاؼ
 بدكر قامت الدكلة أف القوؿ ديكن حيث ،ادلوقوفة لألمالؾ كضباية خدماتو كتنويع نطاقو كتوسيع الوقف
 الدكلة كجسدتو ،األكقاؼب عالقة لتنظيم للدكلة الفقهاء أقره الذم الدكر ىذا األكقاؼ، ذباه كالرعاية اإلحاطة
 بشركط االلتزاـ حيث من األكقاؼ كنظار لوقفيةا اإلدارة أداء على الرقابة من أنواع دبمارسة قيامها خالؿ من

 .للمنتفعُت ادلنافع تدفق استمرارية كضماف الوقفية كادلوارد األمالؾ على كاحلفاظ إراداهتم، كاحًتاـ الواقفُت
 أحد تعترب اجملتمع يف الوقفي النشاط كشلارسة إدارة على تطبق اليت الرقابة أنواع كأحد الشرعية كالرقابة
 الشرع ألحكاـ زبضع ذات تعبدية شلارسة ىو الوقفي النشاط أف باعتبار الوقفية ادلؤسسات حصلا  مقومات
 . عليها كاحملافظة احلرص ضركرة تستدعي خاصة طبيعة ذات الوقفية األمواؿ أف كما احلنيف

 بياف خالؿ من األكقاؼ على الرقابة يف الدكلة كالية حدكد على الوقوؼ إىل البحث ىذا كيهدؼ
 إضافة الوالية، ىذه جسدت اليت االجتماعية كادلمارسة التارخيية التجربة عرض مع الوالية ذلذه الفقهي فالتكيي
 يف أمهيتها كبياف كأشكاذلا كأىدافها رلاالهتا ربديد خالؿ من الوقفية ادلؤسسة يف الشرعية الرقابة استعراض إىل

 قطاع يف الشرعية كالرقابة الفتول لواقع سطمب ربليل األخَت كيف ادلؤسسي، الوقفي العمل كترشيد توجيو
 .باجلزائر األكقاؼ

 :اآلتية االسًتشادية العناصر على يقـو ربليال نقدـ البحث أىداؼ كلبلوغ
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 .األكقاؼ على الدكلة لوالية الفقهي التكييف: األكؿ ادلبحث
 .الرعاية ك اإلحاطة بُت األكقاؼ قطاع  على الدكلة كالية حدكد: الثاين ادلبحث

 .الوقفية ادلؤسسات يف الشرعية الرقابة: الثالث ادلبحث   
 .باجلزائر األكقاؼ قطاع يف الشرعية كالرقابة الفتول كاقع: حالة دراسة: الرابع ادلبحث

 

 .األوقاف على الدولة لوالية الفقهي التكييف: األول المبحث
يل لو( أف حق القاضي يف الوالية على الوقف يًتتب على القاعدة الفقهية ادلقررة ) احلاكم كيل من ال ك        

مة لألكقاؼ ليس كالية خاصة، بل ىو حق نابع من حقو يف الوالية العامة، كتكييف الفقهاء إلدارة احلكو 
 يستند إىل ىذه الرؤية.

 .وتاريخية فقهية شواهد: األوقاف على الدولة والية تقرير -1
وثيق الوقف، كتنظيم الوالية عليو كبيػاف مصػرفو، كعليػو ألجل صالح الوقف كبقائو أقر الفقهاء ضركرة ت   

االسػتناد إىل الشػواىد بيػث ديكػن تأكيػد ذلػ  حفإف كالية الدكلة علػى الوقػف أيضػا مقػررة كاحلاجػة إليهػا ماسػة، 
     0 التالية :
 شؤكف يف الدكلة تدخل من الفقهاء أقره ما ىذا ،9ناظرا احلاكم شرط كللواقف العاـ، النظر للحاكم -

 . الوقف على الدكلة كالية على الفقهاء أصبع حيث النظار، كزلاسبة كقاؼاأل

 سلتلفة ىيئات تأسيس على استقرت الوقف لنظاـ االجتماعية ادلمارسة أف إىل التارخيية اخلربة تشَت -
 . كنفوذا كرقابة تنظيما األكقاؼ اذباه دكرىا شلارسة من الدكلة مكن تنظيميا إطارا شكلت

 الضركرات ضباية يف األساسية الدكلة مهاـ أحد العاـ ادلاؿ من كجزء الوقفية مواؿاأل ضباية شكلت -
 . اخلمس

 صالحهم كعن عنهم ولةمسئ كىي كأمواؿ، أفراد من اجملتمع يف كما من كل على عامة كالية للدكلة -
 صالحيةك  سلطة من باذلا ما بقدر يدىا ربت اليت األمانات ىذه عن مسئولة ىي ما كبقدر كتصرفاهتم،

 قواعد ضلددىا كالصالحيات السلطة ىذه القومي، كادلؤسسي الفردم السلوؾ كضماف كالتقومي التوجيو يف
 ك مسؤكلياهتا يف ربمل كال  جهة من سلطة من ال ما ىيئاهتا أحد أك الدكلة شيء ال حىت صارمة شرعية
   0.أخرل جهة من جهة من كاجباهتا

                                                           

اجلامعػة اإلسػالمية اجلامعػة اإلسػالمية   ،،ادلدينػة ادلنػورةادلدينػة ادلنػورة، ، أحباث ادلؤسبر الثالث لألكقػاؼأحباث ادلؤسبر الثالث لألكقػاؼ  الوسائل كالغايات،الوسائل كالغايات،  ––استقاللية أعياف الوقف عن ادلاؿ العاـ استقاللية أعياف الوقف عن ادلاؿ العاـ   ،،شوقي أضبد الديناشوقي أضبد الدينا  00
  303077. ص . ص   97079707يناير يناير   22  ––  00، ، 

  . . 041041سالـ ابن تيمية، دار ادلعرفة، بَتكت دكف تاريخ نشر، صسالـ ابن تيمية، دار ادلعرفة، بَتكت دكف تاريخ نشر، صشيخ اإلسالـ أضبد بن تيمية، االختيارات الفقهية من فتاكل شيخ اإلشيخ اإلسالـ أضبد بن تيمية، االختيارات الفقهية من فتاكل شيخ اإل  99
 اجلامعػػة ،ادلنػػورة ادلدينػػة ،لألكقػػاؼ الثالػػث ادلػػؤسبر أحبػػاث كاالسػػتيالء، الرقابػػة بػػُت األكقػػاؼ علػػى الدكلػػة كاليػػة ، الرفػػاعي صػػواب بػػن صػػاحل بػػن أضبػػد 0

 .00 ص.  9707 يناير 2 – 0 ، اإلسالمية
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 جيعلػػػوا مل أكقػػػافهم أسسػػػوا عنػػػدما الوقػػػف لنظػػػاـ االجتماعيػػػة رسػػػةادلما مػػػن طويػػػل تػػػاريخ كعػػػرب الواقفػػػوف -
 نظػارا يعينػوا أف اعتػادكا أنفسهم الدكلة رجاؿ إف بل األمر، لويل أك للدكلة النادر القليل يف إال نظارهتا
 كػػػانوا الػػػواقفُت ىػػػؤالء صلػػػد األحيػػػاف بعػػػ  يف أنػػػو غػػػَت ،الحكىمةةةت أو الدكلػػػة دائػػػرة خػػػارج مػػػن ألكقػػػافهم
 ذلػ ، نظػَت لػو زلػدكد راتػب كتعيػُت للوقػف الفعلػي النػاظر كجػود مػع كاألمػراء للػوالة لنظارةا يشًتطوف
  اسػػػت الص يف نفػػػوذه مػػن كاالسػػػتفادة كريعػػػو كقفػػو ضبايػػػة يف الواقػػػف رغبػػة إىل بالضػػػركرة راجػػػع كذلػػ 
  4.بو الضرر إحلاؽ أك الوقف الغتصاب يده سبتد شلن حقوقو

 .األوقاف رعاية وواجب للدولة العامة الوالية -2

اتفػػػاؽ الفقهػػػاء منعقػػػد علػػػى أف الواقػػػف إذا مػػػات كمل يعػػػُت نػػػاظران علػػػى كقفػػػو كال كصػػػيان، ككػػػاف ادلوقػػػوؼ         
عليهم غَت معينُت، أك كانوا معينػُت إال أنػو ال ديكػن حصػرىا، أك كانػت األكقػاؼ علػى غػَت اآلدمػي كادلسػجد أك 

 ،احليواف فللقاضي احلق يف الوالية باتفاؽ
الفقهاء على أنو إذا آلػت كاليػة الوقػف للحػاكم أكمػن ديثلػو   كما اتفق2

 كالقاضػػي فػػإف لػػو أف يشػػًتطها دلػػن يشػػاء شلػػن تتػػوفر فيػػو األىليػػة لػػذل .
اعتػػربكا إدارة الوقػػف فقػػد ادلالكيػػة أمػػا 3

كالنظػػر يف األحبػػاس كالوقػػوؼ كالتفقػػد ألحواذلػػا كأحػػواؿ النػػاظر فيهػػا جػػزءان مػػن أعمػػاؿ الدكلػػة، كىػػي مػػن كاجبػػات 
لسلطة احلاكمة، ألنػو مػ ؿ األكقػاؼ غالبػان إىل جهػات الػرب العامػة  كيكػوف القيػاـ هبػا مػن أعمػاؿ الدكلػة، كتؤخػذ ا

أجػػرة ىػػذا العمػػل مػػن خزينػػة الدكلػػة، كلػػيس مػػن األكقػػاؼ كيتأكػػد ىػػذا الػػرأم إذا كانػػت األكقػػاؼ موجهػػة للمرافػػق 
.كاخلدمات كادلنافع العامة
4   

                                                           

 صػػاديةاالقت العلػػـو ،كػػػلية(منشػػورة غػػَت)  دكتػػوراه رسػػالة ،-اجلزائػػر حالػػة دراسػػة- األكقػػاؼ قطػػاع دلؤسسػػات دارماإل اإلصػػالح منصػػورم، كمػػاؿ 1
 .015ص ،9776 اجلزائر، جامعة ،التػػسيَت كعلـو

 .00 ص ،0664 ديسػػمرب 4-3بتػػاريخ العػػُت اإلمػػارات، جامعػػة اإلسػػالمي، الوقػػف نػػدكة أحبػػاث النػػاظر، أحكػػاـ مػػن األىػػدؿ، زلمػػد أضبػػد راجػػع 55
 ،0645  دمشػػق، ، الفكػػر دار الثانيػػة، الطبعػػة السػػادس، اجلػػزء خليػػل، سلتصػػر لشػػرح اجلليػػل مواىػػب الرضبػػاف، عبػػد بػػن زلمػػد بػػن زلمػػد احلطػػاب ك
 .04ص
 .61ص .9770 الرياض، نفسو، ادلؤلف الناشر اجملتمع، التنمية يف أثره ك اإلسالمية الشريعة يف الوقف أضبد، بن زلمد الصاحل ك
 ص نشر، تاريخ دكف الرياض، احلديثة، النصر مكتبة الرابع، اجلزء اإلقناع، منت عن القناع كشاؼ ، البهويت يونس بن منصور ذل  يف اجعر  3

949 . 
 دار الرابع، اجلزء ادل تار، الدر على احملتار رد حاشية ، عابدين ابن أمُت زلمدك . 04ص سابق، مرجع احلطاب، الرضباف عبد بن زلمد بن زلمد ك

 ك. 11 ،ص06560656  بَتكت،بَتكت،  ادلعرفة،ادلعرفة،  داردار  ادلبسوط،ادلبسوط،  السرخسي،السرخسي،  الدينالدين  مشسمشسك . 209ص. نشر تاريخ دكف دمشق، كالتوزيع، كالنشر للطباعة الفكر
 .25 ص ،97729772  القاىرة،القاىرة،  الدينية،الدينية،  الثقافةالثقافة  مكتبةمكتبة  األكقاؼ، أحكاـ يف اإلسعاؼ احلنفي، الطرابلسي موسى بن إبراىيم

 الزحيلي، مصطفى زلمد ك .0663  الرباط فضالة، مطبعة األكؿ، اجلزء ،(اإللكًتكنية س ةالن)  اإلسالمي الفكر يف الوقف ،زيزالع عبد بن زلمد اهلل بنعبد 4
 .964 ص ،97709770  أكتوبرأكتوبر  0000--0000: : الكويتالكويت  كقاؼ،كقاؼ،لأللأل  العامةالعامة  األمانةاألمانة  األكؿ،األكؿ،  الفقهيةالفقهية  الوقفالوقف  قضاياقضايا  منتدلمنتدل  أعماؿأعماؿ الناظر، أجرة مشموالت
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خل السػلطة يف األكقػاؼ، فقػد تػدخل خلفػاء بػٍت أميػة يف فػ  نزاعػات تاريخ األكقػاؼ يشػَت إىل تػدإف    
األكقاؼ كحل مشاكلها، كىػذا مػا جعػل الفقيػو الشػافعي   ابػن صباعػة  يقػر بػأف تػدخل السػلطاف يف النظػر علػى 

  األكقاؼ كالصدقات كصرفها يف مصارفها ادلقررة ىو أحد كاجبات السلطة الثمانية.
5

  

تماعية للمجتمع اإلسالمي كتعددىا سواء يف مركز الدكلة أك يف أطرافها مع تطور احلاجات االجك    
تعددت ك تنوعت األكقاؼ، كعلى امتداد رقعة العمراف قامت ىذه األكقاؼ لتنه  بالعبء التنموم، كتلبية 
حلاجيات ىذا التمدد احلضارم العري  كلتستوعب احلاجات ادلستجدة يف اجملتمع، كنظران لظاىرة النمو 

اكمي اليت اتسمت هبا ظاىرة الوقف يف تطورىا كتوسع أغراضها، فقد حدث تراكم يف األصوؿ الوقفية الًت 
كتنوع كعائها االقتصادم، فكاف من الطبيعي أف تظهر احلاجة إىل كضع تنظيم إدارم حلركة الوقف يف اجملتمع. 

ورت األكقاؼ على مر الزمن كاستجابة ذلذه التغَتات يف زليط احلياة االقتصادية كاالجتماعية، فقد تط
فأصبحت ذلا مؤسسات ذلا نظاـ عمل ككظائف زلددة، كنظاـ زلاسيب، كما أنشئت بع  األجهزة ادلركزية 
سبثلت يف دكاكين األكقاؼ، كاليت اقتصرت يف بدايتها على تسجيل صبيع األكقاؼ، مث توسعت كظائفها لتشمل 

كحلاجة الدكلة إىل قياـ إدارة مركزية إلدارة األكقاؼ، كأمهية 9.ضباية األكقاؼ كإجراء الرقابة على أداء النظار
الطاقة ادلؤسسية للوقف يقوؿ  ابن تيمية  يف  الفتاكم : )...لويل األمر أف ينصب ديوانا مستوفيان حلساب 

(األمواؿ ادلوقوفة عند ادلصلحة...
10 .  

 .األوقاف على العامة بالوالية القضاء اختصاص -3

 من غَته دكف كحده القضاء اختصاص من ىي األكقاؼ على -العامة الوالية – أف الفقهاء قرر      
 تشمل كما الوالئي باالختصاص يسمى ما أك احلسيب النظر كالية تشمل الوالية ىذه كأف الدكلة، سلطات
 الوالئي االختصاص كيشمل  باألكقاؼ، اخلاصة ادلنازعات يف الفصل يعٍت الذم القضائي االختصاص كالية
 شركط كتعديل الوقفية األمواؿ استبداؿ من عليها ادل تلفة التصرفات كإجراء األكقاؼ على النظارة ؤكفش

 األكقاؼ على كاليتو عند القضاء ديارسها اليت التصرفات كىذه. إبطاذلا أك مستحقيو ك بالوقف ادلضرة الواقف
 عند كذل  كالتمويلية، كالوظيفية اإلدارية اجوانبه يف كخاصة الوقفية ادلؤسسة استقاللية على التأثَت شأهنا من

 الالزمة التصرفات إجراء السلطات من غَته دكف للقضاء الفقهاء أعطى كىنا الوقفي، للنظاـ العملية ادلمارسة
 ادلصلحة تفويت كعدـ العدالة لتحقيق كمراعاة استقاللية اجلهات أكثر كلكونو االختصاص جهة ديثل باعتباره
 نص فقد مشاكلها، كمعاجلة األكقاؼ شؤكف تدبَت يف التدخل من الدكلة سلطة سبكُت عدـ كأيضان  الشرعية،

                                                           

 .35ص ،نشرنشر  تاريختاريخ  دكفدكف  القاىرة،القاىرة،  الدينية،الدينية،  الثقافةالثقافة  مكتبةمكتبة األكقاؼ، أحكاـ -اخلصاؼ -لشيباينا عمرك بن أضبد بكر أبو 5

 الكويػت، لألكقػاؼ، العامػة األمانػة ،(العربيػة مصػر صبهوريػة حالػة)  اإلسػالمية اجملتمعػات يف األكقػاؼ لقطػاع ادلؤسسػي التطور زلمد، مليحة رزؽ  6
 07ص .9777 الكويت، لألكقاؼ، العامة األمانة االجتماعية، كالتنمية األىلي العمل يف لوقفا إسهاـ العمر، اهلل عبد فؤاد ك. 30ص.9773

. . نشػرنشػر  تػاريختػاريخ  دكفدكف  الرباط،الرباط،  ،،ادلعارؼادلعارؼ  مكتبةمكتبة  ،،  0000  اجمللداجمللد  قاسم،قاسم،  بنبن  زلمدزلمد  الرضبافالرضباف  عبدعبد  كترتيبكترتيب  صبعصبع  الفتاكل،الفتاكل،  رلموعرلموع  تيمية،تيمية،  بنبن  أضبدأضبد  اإلسالـاإلسالـ  شيخشيخ 07
 ..4242صص
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 على االعًتاض أك الوقف شؤكف يف التدخل من كشلثليها الدكلة سلطة منع على صراحة الفقهاء بع 
 كأجاز ،(الوقف يف ادلتويل كالية على السلطاف كالية تدخل ال: )قوذلم ذل  كمن 00للقاضي اإلدارية التصرفات
 طلب أك 09مأموف غَت كاقفو أف أك الناظر خيانة كجود حالة يف القاضي طريق عن التدخل ىذا بعضهم
 00 .ادلساعدة

 على مساعدا عامال األكقاؼ، على العامة بالوالية سلتصة كسلطة القضاء جهاز كجود كاف لقد  
 تسجيل ديكن كما احلرة، الواقف رادةإ احًتاـ أساس على يقـو ألنو استقالليتو، كضماف الوقف أىداؼ ربقيق
 يف ساىم فقد إداريا أما الدكلة، تدخل عن بعيدا مطلقة باستقاللية عملو مارس األحياف أغلب يف القضاء أف
 باحًتاـ عنايتها بقدر السياسية باجلوانب تعٌت ال الوقف، ضباية على حريصة عادلة عليا إدارية سلطة إجياد
   01 . الواقفُت شركط

 النظارة الحكومية لألوقاف ومقتضياتها.      تكييف -4
، كأف للقاضػػػػي الشػػػػرعي تػػػػوىل  02لقػػػػد نػػػػص الفقهػػػػاء علػػػػى أف مػػػػن أحكػػػػاـ القضػػػػاء النظػػػػر يف األكقػػػػاؼ 

تعيُت موظفُت من قبلو للقياـ بإدارة الوقف، كتكيف النظارة اليت تقـو هبا اإلدارة احلكوميػة علػى  ، أك 03األكقاؼ
صالحيات الدكلة أك السػلطة احلاكمػة، حيػث أف الدكلػة حبكػم النظػر العػاـ كالواليػة األكقاؼ على أهنا ناشئة من 

العامػػة دلصػػاحل اجملتمػػع ترعػػى األكقػػاؼ، كتتػػوىل الدكلػػة النظػػارة علػػى األكقػػاؼ أك تقػػـو بتعيػػُت مػػوظفُت مػػن قبلهػػا 
 04 للقياـ بإدارة األكقاؼ كفقان للمقتضيات اآلتية:

تو أك عدـ اإليصاء لغَته من قبػل الوقػف، كتشػغر كظيفػة النػاظر بسػبب شغور منصب الناظر بسبب مو  -       
قولػو : )فػإف مل جيعػل الواقػف نػاظران ... للحػاكم أف   عػدـ تعيػُت الواقػف للنػاظر، فقػد جػاء يف حاشػية الدسػوقي

 05يويل عليو من يشاء(.
                                                           

 .240ص  سابق، مرجع عابدين، ابن أمُت زلمد   00

 .979 ص ، سابق، مرجع ،-اخلصاؼ – الشيباين عمرك أضبد بكر أبو  09

  ..2424--2323صصص ص   إبراىيم بيومي غاًل، الوقف ك السياسة يف مصر، مرجع سابق، إبراىيم بيومي غاًل، الوقف ك السياسة يف مصر، مرجع سابق،   0000
ة لألكقػػاؼ، ة لألكقػػاؼ، ، األمانػػة العامػػ، األمانػػة العامػػ97759775، مػام ، مػام 0101ياسػر احلػػوراين، ادلشػػكالت ادلؤسسػية للوقػػف يف التجربػػة اإلسػػالمية التارخييػة ، رللػػة أكقػػاؼ، العػػدد ياسػر احلػػوراين، ادلشػػكالت ادلؤسسػية للوقػػف يف التجربػػة اإلسػػالمية التارخييػة ، رللػػة أكقػػاؼ، العػػدد   0101

  . . 4343الكويت، ص الكويت، ص 
، ص ، ص 06560656زلمد بن حبيب ادلاكردم ، األحكاـ السلطانية كالواليات الدينيػة، ربقيػق أضبػد مبػارؾ البغػدادم، مكتبػة دار ابػن قتيبػة، الكويػت، زلمد بن حبيب ادلاكردم ، األحكاـ السلطانية كالواليات الدينيػة، ربقيػق أضبػد مبػارؾ البغػدادم، مكتبػة دار ابػن قتيبػة، الكويػت،     0202
6161..  
، ص ، ص 06570657ة العربيػة، القػاىرة، ة العربيػة، القػاىرة، ـ، دراسػة تارخييػة كثائقيػة دار النهضػـ، دراسػة تارخييػة كثائقيػة دار النهضػ  02040204  --09270927زلمد زلمد أمُت األكقاؼ كاحلياة االجتماعية يف مصػر ،زلمد زلمد أمُت األكقاؼ كاحلياة االجتماعية يف مصػر ،    0303
  ..1515--1313صص
ك ك   ..027027صص  ،،06470647دار الفكػػػر العػػػريب، القػػػاىرة، دار الفكػػػر العػػػريب، القػػػاىرة، ك زلمػػػد أبػػػو زىػػػرة، زلاضػػػرات يف الوقػػػف، ك زلمػػػد أبػػػو زىػػػرة، زلاضػػػرات يف الوقػػػف،   ..1111ص ص   جػػػع سػػػابق،جػػػع سػػػابق،مر مر مشػػػس الػػػدين السرخسػػػي، مشػػػس الػػػدين السرخسػػػي،   0404

  ..3030صص  إبراىيم بن موسى الطرابلسي احلنفي، مرجع سابق،إبراىيم بن موسى الطرابلسي احلنفي، مرجع سابق،
حاشية على الشرح الكبػَت، اجلػزء الرابػع، دار إحيػاء الكتػب حاشية على الشرح الكبػَت، اجلػزء الرابػع، دار إحيػاء الكتػب لكبَت، اجلزء الرابع، لكبَت، اجلزء الرابع، على الشرح اعلى الشرح االدسوقي الدسوقي مشس الدين زلمد عرفة الدسوقي، حاشية مشس الدين زلمد عرفة الدسوقي، حاشية   0505

  ..5555ص ص   العربية، القاىرة، دكف تاريخ نشر.العربية، القاىرة، دكف تاريخ نشر.
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 شغور كظيفة الناظر بسبب إباء من عينو الواقف القياـ باإلدارة.  -   
 ور كظيفة الناظر بسبب موتو أك غيابو أك انشغالو.شغ  -   
 تشغر كظيفة الناظر بسبب عزلو من قبل القاضي الرتكابو أحد موجبات العزؿ كالفساد أك اخليانة. -   
 غياب الناظر غيابان طويالن بسبب انشغالو الطارئ حيث يقـو القاضي باإلدارة إىل حُت عودة الناظر.  -    
 06.ناظرا اكماحل شرط للواقف - 
كىنػػػاؾ حالػػػة أخػػػرل كػػػأف يكػػػوف الوقػػػف حكميػػػان أم تابعػػػان للدكلػػػة يف احلػػػاالت الػػػيت يصػػػب  فيهػػػا كقػػػف    

احلػػاكم أك السػػلطة احلاكمػػة، كىػػي احلالػػة الػػيت يكػػوف الوقػػف دلصػػلحة عامػػة، كمل يكػػن فيػػو غصػػب أك ظلػػم فهػػذا 
.نظر من كزارة أك ىيئة أك رللس أك أمانةالنوع من األكقاؼ، للدكلة النظر فيو ك تعيُت من تراه مناسبان لل

97 

 .التكييف الفقهي لتولي الهيئات العامة للدولة النظارة على األوقاف -5
إف تويل الوقف من قبل كزارات األكقاؼ أك ىيئػة عامػة أمػر مسػوغ، حيػث أف كاليػة القاضػي يف األصػل        

ر األكقػػػاؼ، فػػػوزارة األكقػػػاؼ كغَتىػػػا مػػػن مصػػػدرىا كاليػػػة احلػػػاكم أك السػػػلطة احلاكمػػػة الػػػيت فوضػػػت للقاضػػػي أمػػػ
اذليئػػػػات العامػػػػة الػػػػيت تتػػػػوىل إدارة األكقػػػػاؼ صػػػػالحيتها ناشػػػػئة مػػػػن صػػػػالحية احلػػػػاكم أك سػػػػلطة الدكلػػػػة الػػػػيت ذلػػػػا 
الصالحية بتعيُت نظار األكقاؼ يف احلاالت كالظركؼ اليت حددىا الفقهاء، كهبػذا تقػرر كاليػة الدكلػة يف الوقػف، 

قضاء، كبالتايل فال مانع حينئذ من أف تقرر الوالية لغػَت القضػاء، كتفػوي  أمػر الوقػف إىل فهي اليت تقرر كالية ال
زلالػة  كزارة أك إدارة كيكوف ذلا ما للقاضػي مػن صػالحيات ماعػدا فػ  النزاعػات يف األكقػاؼ أك غَتىػا، فهػذه ال

ال يوجػػد مػػن يقػػـو بتلػػ   كباجلملػػة فػػإف للدكلػػة أف تتػػدخل إلدارة الوقػػف عنػػدما90 مػػن ادلهػػاـ األصػػلية للقاضػػي،
ادلهمة، أك كاف موجػودان لكنػو غػَت أمػُت عليهػا أك غػَت كػفء ذلػا، كمػن يقػـو بػذل  شلػن ديثػل الدكلػة يسػمى نػاظران 

 .99على الوقف باعتبار أنو ادلسؤكؿ عن حفظو كاستالـ ريعو ك تنفيذ شركط الواقف
النظػػارة علػػى الوقػػف ك إدارتػػو كىػػي  كقػػد حلػػت كزارة األكقػػاؼ اليػػـو زلػػل نػػاظر الوقػػف يف القيػػاـ بعمػػل   

اليـو تنه  بتنظػيم شػؤكف األكقػاؼ باسػم الدكلػة، كذلػ  دبوجػب سػلطتها يف الواليػة العامػة ادلسػتمدة أصػالن مػن 
الدكلػة حيػػث ق نقػػل ىػػذا العمػل مػػن القضػػاء إىل اإلدارة احلكوميػػة مباشػرة، كال غضاضػػة يف ذلػػ  مػػا داـ يهػػدؼ 

                                                           

  . . 041041شيخ اإلسالـ أضبد بن تيمية، االختيارات الفقهية من فتاكل شيخ اإلسالـ ابن تيمية، مرجع سابق، صشيخ اإلسالـ أضبد بن تيمية، االختيارات الفقهية من فتاكل شيخ اإلسالـ ابن تيمية، مرجع سابق، ص  0606
أكتػػوبر أكتػػوبر   0000--0000ؿ منتػػدل قضػػايا الوقػػف الفقهيػػة األكؿ، األمانػػة العامػػة لألكقػػاؼ، الكويػػت: ؿ منتػػدل قضػػايا الوقػػف الفقهيػػة األكؿ، األمانػػة العامػػة لألكقػػاؼ، الكويػػت: أعمػػاأعمػػاعبػػد اهلل بػػن بيػػو، مشػػموالت أجػػرة النػػاظر، عبػػد اهلل بػػن بيػػو، مشػػموالت أجػػرة النػػاظر،   9797

  959959--950950--ص ص ص ص   ، ، 97709770

  ..959959سابق، ص سابق، ص الالعبد اهلل بن بيو، مشموالت أجرة الناظر، ادلرجع عبد اهلل بن بيو، مشموالت أجرة الناظر، ادلرجع   9090
  01940194ذك القعػدة ذك القعػدة   0505القػرل، مكػة ادلكرمػة، القػرل، مكػة ادلكرمػة، عبد اهلل النجار، كالية الدكلة على الوقف ادلشكالت ك احللوؿ، ادلؤسبر الثػاين لألكقػاؼ، جامعػة أـ عبد اهلل النجار، كالية الدكلة على الوقف ادلشكالت ك احللوؿ، ادلؤسبر الثػاين لألكقػاؼ، جامعػة أـ   9999

  ..0404ىػ، ص ىػ، ص 
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ة الوقف خاصة، كىو من الوسائل احلديثة ادلالئمة لظركؼ العصػر دبػا يتفػق مػع إىل ربقيق ادلصاحل العامة كمصلح
 .احلياة ادلعاصرة كادلستجدات الواقعية

23 

كانطالقان شلا تقدـ فإف كزارة األكقاؼ ذلا صالحية النظػارة مباشػرة أك بواسػطة اذليئػات الػيت تعينهػا سباشػيان مػع      
أهنا ال ديكن أف تتدخل مػع كجػود النػاظر اخلػاص الػذم عينػو الواقػف  اختصاصات السلطة احلاكمة أك الدكلة إال

إال يف حدكد تصحي  اخلطأ أك بسبب سلالفة شرط الواقف أك إمهػاؿ الوقػف كتبديػده، كعليػو فػإف كزارة األكقػاؼ 
 .ذلا حكم الناظر يف احلاالت ادلذكورة سلفان ك بشركطها

24  

 ر النظارة.مدى استحقاق الدولة أو اإلدارة الحكومية ألج -6
إف األعماؿ اليت تدخل ضمن إطار النظر العاـ أك نظر اإلحاطة كالرعاية كالػيت يقػـو هبػا القاضػي أك أم      

ىيئة سبثل سلطة الدكلة ك كاليتها على األكقاؼ ال تستحق أجرا مػن ريػع الوقػف كغلتػو باعتبػار أف ىػذه األعمػاؿ 
ا، كمػا أف ىػػذه األعمػػاؿ ال تتعلػق بػػإدارة مباشػػرة للوقػػف. داخلػة ضػػمن كاجبػػات كظيفػة الدكلػػة األساسػػية ككاليتهػػ

فاألصػػػػل الػػػػذم أقػػػػره الفقهػػػػاء، ىػػػػو عػػػػدـ اسػػػػتحقاؽ الدكلػػػػة يف ذلػػػػ  أك مػػػػن يقػػػػـو مقامهػػػػا األجػػػػرة علػػػػى القيػػػػاـ 
باألعماؿ غَت ادلباشرة للوقف، كيستثٌت مػن ذلػ  جػواز أخػذ األجػرة يف حالػة مػا إذا كػاف العمػل كثػَتان كيسػتدعي 

ك ىيئة خاصة باألكقاؼ، حيث يراعى أف تقضي بذل  مصػلحة الوقػف، ك أف تكػوف األجػرة يف زبصيص إدارة أ
 92 حدكد أجرة ادلثل.

أما يف حالة شغور منصب النظارة كآلت األكقاؼ على الوالية العامة للدكلة، فالدكلة أك من ينوب    
كالقياـ جبميع أعماؿ النظارة ادلباشرة عنها من األفراد كاذليئات أك ادلؤسسات ىم الذين يتولوف إدارة األكقاؼ 

من حفظ ألصوؿ الوقف كتنمية كعمارتو كصيانتو كربصيل غالتو كصرفها دلستحقيها كحسب شركط الواقفُت، 
 93 فهنا الدكلة أك من يقـو مقامها تستحق أجرة ادلثل من غلة األكقاؼ عند صبهور الفقهاء يف قوؿ الكثَت.

نشئها الدكلة دلصلحة الوقف كاستمراره تدخل ضمن أجرة الناظر كتؤخذ من فجميع اإلدارات كاذليئات اليت ت
ريع الوقف كغلتو لتوقف األعماؿ على كجودىا، فتكوف كاجبة كتأخذ حكم مقدمة الواجب كىي زبتلف 

 حبسب احلاجة إليها كاختالؼ الزماف كادلكاف.

                                                           

  ..099099ص ص   زلمد مصطفى الزحلي، مشموالت أجرة الناظر، مرجع سابق،زلمد مصطفى الزحلي، مشموالت أجرة الناظر، مرجع سابق،  9090
  ....962962عبد اهلل بن بيو، مشموالت أجرة الناظر، مرجع سابق، ص  عبد اهلل بن بيو، مشموالت أجرة الناظر، مرجع سابق، ص    9191

  0000--0000األمانػة العامػة لألكقػاؼ، الكويػت: األمانػة العامػة لألكقػاؼ، الكويػت: أعماؿ منتدل قضايا الوقػف الفقهيػة األكؿ، أعماؿ منتدل قضايا الوقػف الفقهيػة األكؿ، الناظر ادلعاصر، الناظر ادلعاصر،   ةةعثماف زلمد أشبَت، مشموالت أجر عثماف زلمد أشبَت، مشموالت أجر   9292
  ..055055ص ص ، ، 97709770أكتوبر أكتوبر 
. ك زيػػن الػػدين ابػن صلػػم احلنفػػي، البحػػر . ك زيػػن الػػدين ابػن صلػػم احلنفػػي، البحػػر 944944راجػع: منصػػور بػػن يػونس البهػػويت، كشػػاؼ القنػاع عػػن مػػنت اإلقنػػاع، اجلػزء الرابػػع، مرجػػع سػابق، صراجػع: منصػػور بػػن يػونس البهػػويت، كشػػاؼ القنػاع عػػن مػػنت اإلقنػػاع، اجلػزء الرابػػع، مرجػػع سػابق، ص  9393

. ك إبراىيم بن موسى الطرابلسػي احلنفػي، مرجػع . ك إبراىيم بن موسى الطرابلسػي احلنفػي، مرجػع 930930ريخ نشر، صريخ نشر، صالرائق شرح كنز الدقائق، اجلزء اخلامس، دار الكتاب اإلسالمي، القاىرة، دكف تاالرائق شرح كنز الدقائق، اجلزء اخلامس، دار الكتاب اإلسالمي، القاىرة، دكف تا
  ..5555زلمد عرفة الدسوقي، مرجع سابق، صزلمد عرفة الدسوقي، مرجع سابق، صك ك . . 3939سابق، صسابق، ص
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تكػػػاليف الػػػيت ربتاجهػػػا إدارة الوقػػػف يف كمػػػا قػػػرر صبهػػػور الفقهػػػاء أف تتحمػػػل خزينػػػة الدكلػػػة األعبػػػاء كال       
قيامهػػا بوظػػائف النظػػارة، كىػػذا مػػن ادلصػػادر الػػيت أجازىػػا العلمػػاء قػػدديان كحػػديثان يف سبويػػل الوقػػف كحسػػن إدارتػػو ك 

 .94ضماف استمرارية منافعو ك خدماتو
 

 األوقاف بين اإلحاطة والرعاية.والية الدولة في إدارة قطاع المبحث الثاني: حدود 
ة األكقػاؼ كحفػظ حقػوؽ ادلوقػوؼ علػيهم، كالعلػم بػأحواؿ األكقػاؼ كاإلحاطػة بسػلوؾ النظػار إف رعاي

  .عند تعاملها مع قطاع األكقاؼنطاؽ كالية الدكلة ىي احلدكد اليت رمسها الفقو الوقفي ل
 .األوقاف على الدولة والية نطاق تحديد قواعد -1
 الشرعية السياسة مبحث خالؿ من زلكما اتقنين األكقاؼ على الدكلة كالية الوقفي الفقو قنن لقد

 ىنا اإلشارة ديكن حيث ،كعملها نطاقها منها لكل حدد كما العامة كالواليات اخلاصة الواليات بوضوح زلددا
 95 :األكقاؼ على الدكلة كالية كنطاؽ حدكد كتوضي  ربدد اليت القواعد من رلموعة إىل

 يف كحيافظ كيدعمها، عليها حيافظ الذم كادلدل كاألسلوب بالصورة األكقاؼ على الدكلة يةكال -
  .الشرعية باهتاكاج ك الدكلة مسؤكليات من ىي شرعا ادلعتربة كشركطو الواقف مقصود على الوقت نفس

 الوقفي، اؿاجمل على   العامة الوالية من قولأ اخلاصة الوالية   قاعدة على تفريعهم يف الفقهاء ركز -
  .الشرعية األحكاـ من الكثَت ذل  يف كقدموا و،في احلاكم سلطة كنطاؽ كمدل

 دكف الوقفية، ادلسائل يف التدخل حق لو الذم العاـ اجلهاز ىو القضاء جهاز أف على الفقهاء أكد -
 كاستمرار الوقف لبقاء أماف صماـ كجوده كاف مث كمن مستقال، جهازا باعتباره التنفيذية الدكلة أجهزة من غَته
 .منافعو تدفق
إف حػػػق تػػػدخل الدكلػػػة يف شػػػؤكف األكقػػػاؼ ترتػػػب علػػػى حقهػػػا يف الواليػػػة العامػػػة ككاجباهتػػػا يف رعايػػػة  -   

مصػػاحل اجملتمػػع، كىػػذا التػػدخل ىػػو يف حػػدكد اإلحاطػػة كالرعايػػة، حيػػث القاعػػدة الفقهيػػة )الواليػػة اخلاصػػة مقدمػػة 
هزهتػػا اإلداريػػة بػػاإلدارة ادلباشػػرة علػػى الرعايػػة العامػػة(، أمػػا يف حالػػة شػػغور منصػػب النظػػارة كقيػػاـ الدكلػػة أك أحػػد أج

لألكقػػاؼ فلػػو حيثياتػػو ك ظركفػػو الػػيت قررىػػا الفقهػػاء، فهػػو أمػػر طػػارئ كاألصػػل ىػػو كاليػػة الواقػػف أك مػػن يشػػًتطو، 
فالدكلػة أك مػن تسػتنيبو ديكػن أف تقػـو جبميػع أعمػاؿ النظػارة كتسػتحق مقابػل ذلػ  أجػرة مػن ريػع الوقػف، كعليػػو 

كمؤسسػػاهتا يف إدارة الوقػػف باعتبػػار النظػػر العػػاـ، أك باعتبػػار النظػػر ادلباشػػر جعلهػػا  فػػإف إقػػرار الفقهػػاء حبػػق الدكلػػة
  96 أحد الشركاء كادلسامهُت يف بناء كإدارة القطاع الوقفي.

                                                           

  ..019019زلمد مصطفى الزحيلي، مشموالت أجرة الناظر، مرجع سابق،صزلمد مصطفى الزحيلي، مشموالت أجرة الناظر، مرجع سابق،ص  9494
  300300ص ص   ، مرجع سابق،، مرجع سابق،شوقي أضبد الديناشوقي أضبد الدينا  9595

  ..0505كماؿ منصورم، مرجع سابق، صكماؿ منصورم، مرجع سابق، ص  9696
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لقد نص الفقهاء على أنو يف حالة قياـ الناظر اخلاص بوظيفتو، فال تتدخل الدكلة دبا فيها القاضي  -   
ن القاعدة الفقهية: ) الوالية اخلاصة أقول من الوالية العامة(، كيف ىذا السياؽ يف إدارة الوقف، انطالقان م

قاؿ البهويت : ) ال نظر للحاكم مع ناظر خاص ...ألف للحاكم النظر العاـ فيعًتض عليو، أم على الناظر 
ؤكف ، أما  زلمد الرملي  فقد حدد طبيعة تدخل احلاكم يف ش07اخلاص، إف فعل اخلاص ما ال يسوغ...(

الوقف فقاؿ: )...إف الذم نعتقده أف احلاكم ال نظر لو معو كال تصرؼ بل نظره معو نظر إحاطة 
فحدكد التدخل احلكومي العاـ أك من ديثل احلكومة من اذليئات العامة ينحصر فقط يف النظر  00كرعاية...(

ية كالصيانة كالتنمية كتقدمي العاـ أك ما يسمى بػ  نظر اإلحاطة كالرعاية  ، كىو ينطوم على احلفظ كاحلما
 .كالعلم بأحواؿ األكقاؼ كسلوؾ كتصرفات نظارىا ادلساعدة كاالستشارة كاخلربة الفنية

 والية الدولة على األوقاف في إطار الرعاية. -2

إف رعاية مصاحل األكقاؼ تستدعي من الدكلة أف سبارس رقابتها  على أداء ادلؤسسات الوقفية حيث    
 ة اجلوانب التالية:تشمل  ىذه الرقاب

 الرقابة اإلدارية و الشرعية على النظار. -3-2       
إذا كػػػاف الفقهػػػاء قػػػد نصػػػوا علػػػى مػػػا يفيػػػد أف الدكلػػػة سبػػػارس حػػػق الرقابػػػة علػػػى الوقػػػف مػػػن خػػػالؿ السػػػلطة      

اص بػوزارة القضائية فيستطيع القضاة القياـ بػو، إال أف التطػور التشػريعي كاإلدارم ادلعاصػر قػد أنػاط ىػذا االختصػ
األكقاؼ، فأصب  ذلا حق الوالية على الوقف، كيف نطاؽ ىذا االختصػاص تقػـو الدكلػة بالرقابػة اإلداريػة كالعمليػة 
علػػى النظػػار، كتتقيػػد حبػػدكد ادلهمػػة الػػيت تراقػػب مػػن أجلهػػا، كىػػي ربقيػػق مصػػلحة الوقػػف، كرعايػػة ادلصػػاحل ادلرجػػوة 

ديكػػن ربديػػد مهمػػة الدكلػػة يف الرقابػػة علػػى النظػػار  09الغايػػاتمنػػو، ك اسػػتمرارية صػػالحية النػػاظر. كيف إطػػار ىػػذه 
 فيما يلي:

00 
ـــة األداء اإلداري للنـــا ر -     مػػػن حيػػػث قيامػػػو بعملػػػو عػػػل أحسػػػن كجػػػو، كزلافظػػػان علػػػى دكامػػػو :مراقب
 كإشرافو على الوقف، كرلتهدان يف ضباية أصل الوقف ك الدفاع عنو. 
: مػن إجػارة أك بيػع أك اسػتبداؿ، بػأف يكػوف العػوض لوقـفمراقبة العقود التي يجريهـا النـا ر عـن ا -   

 فيها ادلثل، كأف تكوف بعيدة عن احملاباة أك الغنب.

                                                           

  ..940940شاؼ القناع عن منت اإلقناع، اجلزء الرابع، مرجع سابق، ص شاؼ القناع عن منت اإلقناع، اجلزء الرابع، مرجع سابق، ص منصور بن يونس البهويت، كمنصور بن يونس البهويت، ك  0707
مكتبة كمطبعػة مصػطفى البػادم، مكتبة كمطبعػة مصػطفى البػادم، مشس الدين أضبد الرملي، هناية احملتاج إىل شرح ادلناىج من الفقو على مذىب اإلماـ الشافعي، اجلزء اخلامس، مشس الدين أضبد الرملي، هناية احملتاج إىل شرح ادلناىج من الفقو على مذىب اإلماـ الشافعي، اجلزء اخلامس،   0000

  ..177177، ص، ص06640664القاىرة، القاىرة، 
  ..0505ف ادلشكالت ك احللوؿ، مرجع سابق، ص ف ادلشكالت ك احللوؿ، مرجع سابق، ص اهلل مربكؾ النجار، كالية الدكلة على الوقاهلل مربكؾ النجار، كالية الدكلة على الوقعبد عبد   0909
آيػػػة اهلل زلمػػػد إبػػػراىيم جنػػػايت، فقػػػو الوقػػػف علػػػى آيػػػة اهلل زلمػػػد إبػػػراىيم جنػػػايت، فقػػػو الوقػػػف علػػػى ك ك . . 059059--050050عثمػػػاف زلمػػػد أشػػػبَت، مشػػػموالت أجػػػر النػػػاظر ادلعاصػػػر، مرجػػػع سػػػابق،ص ص عثمػػػاف زلمػػػد أشػػػبَت، مشػػػموالت أجػػػر النػػػاظر ادلعاصػػػر، مرجػػػع سػػػابق،ص ص   0000

  ..0202صص، األمانة العامة لألكقاؼ، الكويت، ، األمانة العامة لألكقاؼ، الكويت، 97779777رللة أكقاؼ ، العدد التجرييب، نوفمرب رللة أكقاؼ ، العدد التجرييب، نوفمرب   سالمية،سالمية،ادلذاىب اإلادلذاىب اإل
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: حبيث تتفق مع الشرع كربقق مقاصد الواقفُت كربًـت مراقبة تصرفات النا ر في الوقف -   
، كضماف استقاللية شركطهم، كىذه الصالحية ذلا دكر كبَت يف حفظ أمواؿ الوقف كربقيق مقاصد الواقفُت

 اإلدارة الوقفية.

إف كانػػػت يف حػػدكد ادلعتػػػاد  مراقبــة األداء المـــالي لــلدارة الوقفيـــة مــن حيـــث مصـــروفات النـــا ر -   
كادلعقوؿ، ككذل  مراقبة ريػع الوقػف مػن حيػث كفرتػو حبيػث يفػي حباجيػات الغػرض الػذم أنشػو مػن أجلػو. كمػن 

ألنو يعكػس مػدل كقوفػو عنػد حػدكد احملافظػة علػى مػاؿ الوقػف أك  باب أكىل أف يراقب الناظر يف إنفاؽ اخلاص،
 01 زبوضو فيو.

 مراقبة سلوك النا ر من حيث التزام بالعدالة و األمانة. -   

 : حبيث تكوف مطابقة دلا نص عليو الواقف يف حجة كقفو.مراقبة توزيع الغلة على المستحقين -   
  .همراقبة السلوك الشخصي للنا ر وعزل -3-3     

باعتبار أف نظاـ الرقابة شيده الفقهاء علػى أسػاس أخالقػي حبػت، فػإف النػاظر علػى الوقػف قػد اكتسػب     
كاليػػػة ىامػػػة، كدبقتضػػػاىا أصػػػب  يتمتػػػع دبركػػػز أديب كاجتمػػػاعي مػػػا كػػػاف حيصػػػل عليػػػو إال بالسػػػلوؾ القػػػومي كاخللػػػق 

النػػاظر كأمانتػػو مػػن ضػػمن الشػػركط الػػيت الفاضػػل كالسػػمعة الطيبػػة، كمػػا اشػػتهر بػػو مػػن عدالػػة كأمانػػة، كألف عدالػػة 
استطاع دبقتضاىا احلصوؿ على منصػب النظػارة، كمػا اشػًتط لالبتػداء يشػًتط للبقػاء، فػإذا زاؿ شػرط مػن شػركط 
تعيينو يكوف من سلطات الدكلة يف إطار رقابتها عليػو أف تنظػر يف أمػره، كمػا إذا كػاف يصػل  السػتمرار يف مهمتػو 

اء علػػى أف النػػاظر يقػػع ربػػت طائلػػة العقػػاب، إذا ارتكػػب مػػا يسػػيء إىل سػػلوكو أك ينحػػى عنهػػا، كقػػد نػػص الفقهػػ
جهػػاران كالفسػػوؽ كإتيػػاف الفػػواح  أك إذا طمػػع يف مػػاؿ الوقػػف أك غػػ  أك تصػػرؼ دبػػا ال جيػػوز كبيػػع شبػػار الوقػػف 

لػػو مػػا بػػنقص فػػاح  يف قيمتػػو، أك أمهػػل يف حفػػظ أمالكػػو كمراقبتػػو، أك امتنػػع عػػن عمارتػػو كاحملافظػػة عليػػو أك طػػرأ 
يعجزه عن ذل  كػادلرض ادلقعػد كاجلنػوف، ىػذا كيكػوف التعزيػر بػاحلبس كالتغػرمي كالتػوبيخ كالتضػمُت دلػا يتلفػو، كقػد 

 يصل العقاب إىل العزؿ عند اخليانة.
02

 

 الحماية الجزائية للوقف -3-4      
نػص الفقهػاء علػى  من ادلعلـو أف الوقف يف إدارتو للوقف أمُت على ما يف يػده مػن مػاؿ الوقػف، كقػد     

أنػو إذا كلػن معينػػان مػن الواقػف أخػػذ حكػم الوكيػل يف حياتػػو كالوصػي بعػد موتػػو، كقػد اختلػف الفقهػػاء يف مػن ىػػو 
ككيل عنو، فهو ككيػل عػن الواقػف أك القاضػي الػذم كاله ىػو ككيػل عػن ادلسػتحقُت أك ككيػل عػن الوقػف باعتبػاره 

                                                           

    ..0606  اهلل مربكؾ النجار، كالية الدكلة على الوقف ادلشكالت ك احللوؿ، مرجع سابق، صاهلل مربكؾ النجار، كالية الدكلة على الوقف ادلشكالت ك احللوؿ، مرجع سابق، ص  عبدعبد  0101
مرجػع سػابق، مرجػع سػابق، .ك زلمػد أبػو زىػرة، .ك زلمػد أبػو زىػرة، 920920جػع سػابق، صجػع سػابق، ص. ك زيػن الػدين ابػن صلػيم احلنفػي، مر . ك زيػن الػدين ابػن صلػيم احلنفػي، مر 245245أنظر زلمد أمُت ابػن عابػدين، مرجػع سػابق، صأنظر زلمد أمُت ابػن عابػدين، مرجػع سػابق، ص    0202
  ..0606، ص، صكاحللوؿ، مرجع سابقكاحللوؿ، مرجع سابق  .ك عبد اهلل النجار، كالية الدكلة على الوقف ادلشكالت.ك عبد اهلل النجار، كالية الدكلة على الوقف ادلشكالت024024ص:ص:
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يػان باعتبػاره يف حكػم الوكيػل أك مػن تسػلم شػيئان السػتعمالو ش صية اعتبارية، كلذل  تقررت مسؤكلية الناظر جنائ
  03 يف أمر معُت دلنفعة صاحبو أك غَته.

 تقديم االستشارة والخبرة الفنية. -3-5 
 
 
 
 
 والية الدولة على األوقاف في إطار اإلحاطة. -4   

 كتصرفات تشلارسا ببع  كعلمها كمؤسساتو الوقف كأحواؿ بأمور الدكلة علم اشًتاط ىي اإلحاطة
، كديكن ربليل دكر الدكلة 04 لنفس الناظر بعزؿ علمها ككذا لغَته الناظر بتفوي  الدكلة كعلم ،األكقاؼ نظار

   يف الرقابة على األكقاؼ يف إطار دكر اإلحاطة من خالؿ النقاط التالية:
 تقديم المشورة للنا ر عند اتخاذ القرارات اإلستراتيجية . -4-2   

ثػػَت مػػن الفقهػػاء علػػى أنػػو جيػػب علػػى النػػاظر أخػػذ إذف القاضػػي يف إقدامػػو علػػى ازبػػاذ قػػرارات نػػص الك        
تتعلق دبستقبل الوقف كاستمرارية منافعو، كاليت قد تعرضو للتلف كالضياع، حيث يكوف القاضي أك اذليئة ادلشػرفة 

 كاليت منها مايلي: 05َتة.اخلطاإلسًتاتيجية  على األكقاؼ دبثابة األساس ك ادلرجعية يف ازباذ القرارات 

 إذا األكقػػاؼ علػػى الوصػػية السػػلطة أك للقاضػػي يعػػود أف للنػػاظر ينبغػياالســتدانة علــى الوقــف: -أ(
 لػو االسػتدانة من بدا جيد كمل أمر استقبلو إذا  )...اإلسعاؼ  يف جاء فقد االستدانة، يستدعي عارض لو عرض
 كالقاضػػي 39 (.الوقػػف علػػى االسػػتدانة كاليػػة للقاضػػي فأل الوقػػف، غلػػة يف بػػو يرجػػع مث احلػػاكم بػػأمر يسػػتدين أف

 مسػػتلزمات شػػراء أك الركاتػػب أك النفقػػات لػػدفع الوقػػف أمػػواؿ علػػى باالسػػتدانة للنػػاظر يسػػم  أف يسػػتطيع كحػػده

                                                           

  44--33، ، حسُت اضبد ضبادم، ادلسؤكلية اجلنائية إلدارة الوقف يف القانوف االربادم، أحباث ندكة الوقف اإلسالمي، جامعة اإلمػارات، العػُت بتػاريخحسُت اضبد ضبادم، ادلسؤكلية اجلنائية إلدارة الوقف يف القانوف االربادم، أحباث ندكة الوقف اإلسالمي، جامعة اإلمػارات، العػُت بتػاريخ  0303
مي، جامعػػة اإلمػارات، العػػُت مي، جامعػػة اإلمػارات، العػػُت ، دكف تػرقيم، ك جاسػػم علػي الشامسػػي، مسػائل قانونيػػة يف أحكػاـ النػاظر، أحبػػاث نػدكة الوقػػف اإلسػال، دكف تػرقيم، ك جاسػػم علػي الشامسػػي، مسػائل قانونيػػة يف أحكػاـ النػاظر، أحبػػاث نػدكة الوقػػف اإلسػال06640664ديسػمرب ديسػمرب 
  ..9292، ص ، ص مرجع سابقمرجع سابق. ك أبو بكر أضبد عمرك الشيباين اخلصاؼ، . ك أبو بكر أضبد عمرك الشيباين اخلصاؼ، 0202، ص: ، ص: 06640664ديسمربديسمرب  44--33بتاريخ، بتاريخ، 

  .90ص سابق، مرجع ، الرفاعي صواب بن صاحل بن أضبد  0404

. ك زلمػد أبػو زىػرة ، . ك زلمػد أبػو زىػرة ، 3333سابق،ص سابق،ص   . ك إبراىيم بن موسى الطرابلسي احلنفي،  مرجع. ك إبراىيم بن موسى الطرابلسي احلنفي،  مرجع925925راجع : زين الدين ابن صلم احلنفي، مرجع سابق، ص راجع : زين الدين ابن صلم احلنفي، مرجع سابق، ص   0505
  ..055055مرجع سابق، ص  مرجع سابق، ص  

  ..3333صص  إبراىيم بن موسى الطرابلسي احلنفي، مرجع سابق،إبراىيم بن موسى الطرابلسي احلنفي، مرجع سابق،  0606
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 القاضػػي مػػن اإلذف أخػػذ اشػػًتاط عػػدـ ىػػو كاحلنابلػػة ادلالكيػػة مػػذىب بينمػػا احلنفيػػة، مػػذىب كىػػذا40 كقفػػي، مرفػػق
 .  41التصرؼ مطلق مؤسبن الناظر فأل االستدانة، ألجل

 لشػرط الناظر سلالفة الوقف مصلحة تقتضي كقد: النا ر قرارات وإبطال الواقف شرط مخالفة -(ج
 األمػر يرفػع حيػث القاضػي، علػم دكف شػرطو سلالفػة للنػاظر جيػوز فػال للوقػف، أنفػع ادل الفػة تكػوف حيث الواقف
 فيهػػا يػػرل الػػيت القػػرارات إبطػػاؿ احلػػاكم أك للقاضػػي أف كمػػا الوقػػف، علػػى العػػاـ النظػػر كاليػػة لػػو الػػذم للقاضػػي
  19 .الوقف إدارة قبل من ازبذت كاليت للوقف، الضرر حصوؿ

 القػيم، أك النػاظر منصػب شػغور حالػة يف كإعالمػو القاضػي اسػتئذاف:النـا ر منصـب بشغور العلم -(د
 يف قيمػػػا يصػػػَت ال القاضػػػي إذف بغػػػَت قيمػػػا أىلػػػو فأقػػػاـ ادلسػػػجد قػػػيم مػػػات لػػػو   أنػػػو  اإلسػػػعاؼ  يف كرد حيػػػث
 10. األص 

 إال الغػَت إىل الوقػف علػى النظػر تفوي  جواز عدـ إىل الفقهاء ذىب لقد:بالنظر التفويض إقرار -(ق
  ىػػػذه تفػػػوي  لػػػو جيػػػوز حيػػػث القاضػػػي أك عليػػػو، ادلوقػػػوؼ أك الواقػػػف أكػػػاف سػػػواء أصػػػلية، كاليػػػة لػػػو كانػػػت دلػػػن

 لػػو حيػػق ال أنػػو الفقهػػاء صبهػػور ذىػػب فقػػط بالشػػرط، الواليػػة لػػو ثبتػػت مػػن اأمػػ  11 .ذلػػا كالتنػػازؿ يػػراه دلػػن الواليػػة
 لػػو بػػأذف مل كاله مػػن كػػاف إذا أمػػا ،45كاله مػػن قبػػل مػػن صػػراحة احلػػق ىػػذا  أعطػػي إذا إال الغػػَت إىل النظػػر تفػػوي 
 فلػو غػَته، إىل الوقػف علػى النظر أمر يفوض أف كأراد النظارة، مهمة شلارسة عن دينعو مانع بو يكن كمل التفوي ،
46 .تفويضو ص  ذل  القاضي أقر فإذا القاضي، من بإذف كلكن ذل ،

.  
 47 .القضاء أمام وتوثيقها فيه التصرفات وسائر الوقف عقود على اإلشهاد -(و
 تقدير أجرة النا ر -4-3

جرا، ففي للقاضي أف يقـو بتقدير أجر الناظر ادلعُت من قبلو أك الناظر الذم عينو الواقف كمل حيدد لو أ   
 –فإذا مل حيدد ىؤالء األجر  15ىذه احلالة يشًتط أف يلتـز القاضي عند ربديده األجر أال يزيد على أجر ادلثل،

                                                           

، أحباث ندكة إدارة كتثمَت شلتلكات األكقاؼ، ادلعهد اإلسالمي للبحػوث كالتػدريب، البنػ  اإلسػالمي ، أحباث ندكة إدارة كتثمَت شلتلكات األكقاؼ، ادلعهد اإلسالمي للبحػوث كالتػدريب، البنػ  اإلسػالمي عبد ادلل  السيد، إدارة الوقف يف اإلسالـعبد ادلل  السيد، إدارة الوقف يف اإلسالـ    1717
  ..904904  ، ص، ص06560656مية ،جدة، مية ،جدة، للتنللتن
حسػػُت عبػػد اهلل األمػػُت ، الوقػػف يف الفقػػو اإلسػػالمي، أحبػػاث نػػدكة إدارة كتثمػػَت شلتلكػػات حسػػُت عبػػد اهلل األمػػُت ، الوقػػف يف الفقػػو اإلسػػالمي، أحبػػاث نػػدكة إدارة كتثمػػَت شلتلكػػات ك ك . . 224747، ص، صمرجػػع سػػابقمرجػػع سػػابقزلمػػد أمػػُت ابػػن عابػػدين، زلمػػد أمػػُت ابػػن عابػػدين،     1010

  ..097097  ،ص،ص06560656مية ،جدة،  مية ،جدة،  األكقاؼ، ادلعهد اإلسالمي للبحوث كالتدريب،  البن  اإلسالمي للتناألكقاؼ، ادلعهد اإلسالمي للبحوث كالتدريب،  البن  اإلسالمي للتن
  ..4141--4242صصص ص   سابق،سابق،إبراىيم بن موسى الطرابلسي احلنفي،  مرجع إبراىيم بن موسى الطرابلسي احلنفي،  مرجع   1919
  ..3300صص  سابق،سابق،الالرجع رجع ادلادلإبراىيم بن موسى الطرابلسي احلنفي، إبراىيم بن موسى الطرابلسي احلنفي،   1010
  ..2020صصمرجع سابق،مرجع سابق،زلمد بن أضبد الصاحل ، زلمد بن أضبد الصاحل ،   1111
  ..976976  عبد ادلل  السيد، مرجع سابق، صعبد ادلل  السيد، مرجع سابق، ص  ..247247  ، ص، صمرجع سابقمرجع سابقزلمد بن زلمد بن عبد الرضباف احلطاب، زلمد بن زلمد بن عبد الرضباف احلطاب،     1212
  . . 209209، ص، صمرجع سابقمرجع سابقزلمد أمُت ابن عابدين، زلمد أمُت ابن عابدين،     1313
  براىيم القلموين، ذبربة صبهورية مصر العربية، ندكة عرض التجارب الوقفية يف الدكؿ اإلسالمية، مركز صاحل كامل، جامعة األزىر القاىرةبراىيم القلموين، ذبربة صبهورية مصر العربية، ندكة عرض التجارب الوقفية يف الدكؿ اإلسالمية، مركز صاحل كامل، جامعة األزىر القاىرةزلمود إزلمود إ    1414
  ..0303. ص. ص97799779ديسمربديسمرب  0505--0202يف يف 
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كىو األقرب  ،فإف أجرة ادلثل يستحقها الناظر عند أغلب الفقهاء – الناظر أك القاضي أك اجلهات الوصية
جر ادلثل بدكف رضاه كال ضرر يف ذل  على الوقف، بل للعدالة كاإلنصاؼ، فال يظلم الناظر بإعطائو أقل من أ

حيقق مصلحتو كما حيقق مقاصد الواقفُت، فإف الش ص إذا علم أنو سيأخذ أجر مثلو إذا عمل يف النظارة فإنو 
يتقدـ للعمل فيها األكفاء الذين حيققوف أحسن مستويات األداء، كبالعكس إذا كاف األجر أقل من أجر ادلثل 

كعلى أساس استحقاؽ  و فقط ، فاف الكفء حيجم عن العمل يف النظارة كيتقدـ من ىو دكنو.أك قدر منفعت
الناظر ألجرة ادلثل، فقد جعل لو الفقهاء حق مطالبة القضاء برفع األجر يف احلالة اليت يكوف فيها ادلقدر أقل 

 16 من أجر ادلثل، كعدـ رضا الناظر هبذا األجر ادلقدر لو.

 
  لتصرفات في الوقف وتضمينه. الرقابة على ا -4-4
 األمػػواؿ يػػرل أف كعليػػو النظػػار، قبػػل مػػن كإتباعهػػا مراعاهتػا قػػد شػػرعا ادلعتػػربة الواقػػف شػػركط بػػأف يػػرل أف للقاضػي
 احلقػوؽ بإيصػاؿ يقػـو كأنػو ادلػوارد بتحصػيل يقـو الناظر كأف كإمنائها صيانتها كسبت عليها احلفاظ ق قد كاألمالؾ

.عنهػػا عوضػػا كيشػػػًتم الوقػػف أمػػػالؾ يبيػػع أف يسػػتطيع كحػػػده كالقاضػػي .مسػػتحقيها إىل  50  الدكلػػػة تقػػـو كمػػػا 
JUDY Pearsall. .Concise Oxford English Dictioary .Oxford University Press. New New 

york.9779. 
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 قبػػػل مػػػن ادلنصػػب النػػػاظر تعػػػزؿ أف للدكلػػة كمػػػا تعػػػد، أك منػػو بتقصػػػَت الوقػػػف تلػػف إذا النػػػاظر بتضػػمُت
 اذبػاه عليػو جيػب فيمػا يقصػر أك الصػحي  الواقف شرط خبالؼ يتصرؼ عندما كذل  أمينا إليو تضم أك الواقف،
 51 . الوقف

 المبحث الثالث: الرقابة الشرعية في المؤسسات الوقفية.   
لتوجيػػو نشػاطها كترشػػيد شلارسػاهتا، فقػػد   ضػػركرة حيويػةيف ادلؤسسػػة الوقفيػة لرقابػػة الشػرعية كجػػود جهػاز ل يعتػرب 

فػإف ادلؤسسػة الوقفيػة اليػـو مطالبػػة كانػت الرقابػة الشػرعية أحػد مقومػات صلػاح ادلؤسسػة الوقفيػػة التارخييػة، كلػذل  
 بإحياء كتفعيل دكر الرقابة الشرعية ألجل تطوير العمل الوقفي كربسُت نتائجو. 

 .الرقابة: مفهومها وأهدافها -1

                                                                                                                                                                                

  0000--0000الكويػػت: الكويػػت: أعمػػاؿ منتػػدل قضػػايا الوقػػف الفقهيػػة األكؿ، األمانػػة العامػػة لألكقػػاؼ، أعمػػاؿ منتػػدل قضػػايا الوقػػف الفقهيػػة األكؿ، األمانػػة العامػػة لألكقػػاؼ، عجيػػل جاسػػم النشػػمي، مشػػموالت أجػػرة النػػاظر، عجيػػل جاسػػم النشػػمي، مشػػموالت أجػػرة النػػاظر،   1515
  ..007007صص  ،،97709770أكتوبر أكتوبر 
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الرقابة بفت  الراء ككسرىا لغتاف دبعٌت ادلراقبة، كادلراقب كالرقيب من يقـو على حفظ الشيء كحراستو ،   
من إصلاز العمل كفق قرار أك كضع أك معيار ة ىي: ) عملية ترتكز على التحقق أما يف االصطالح فالرقاب

يتناسب مع متطلبات الوظيفة كالقواعد ادلفركضة عليو؛ سواء كاف العمل عموميان أك فرديان(.
 29

أما من معاين   

الرقابة يف قاموس أككسفورد فهي الضبط كالتنظيم كالسيطرة كالتحكم كالتفتي .
 20  

 من للمرؤكسُت األداء أساليب كتصحي  قياس تعٍت إدارية كظيفة فتعٍت إدارم كمصطل  بةالرقا أما
.أصلزت قد األىداؼ ىذه لتحقيق كضعت اليت كخططها ادلؤسسة أىداؼ أف من التأكد أجل

 
 النشاط كىي

 اليت قوانُتكال كاألنشطة لإلجراءات طبقا احملددة بالكيفية ق األنشطة أداء أف من الت قيق على يساعد الذم

العاـ اإلدارم العمل أداء ربكم
21
التأكد كالتحقق من أف األىداؼ ادلطلوب ربقيقها يف  أيضا تعٍت كىي. 

ادلرسـو ذلا ، كىي تتضمن ثالث أمور  العملية اإلدارية تسَت سَتا صحيحا حسب اخلطة كالتنظيم كالتوجيو
 أساسية ىي :

 .ادلوضوعة لل طة كفقا األىداؼ إصلاز من التأكد -
 .التنفيذ أثناء اإلدارية التصرفات صحة من التحقق -

.التنفيذ أثناء سبت اليت األعماؿ مشركعية من التحقق -
22

 

حيػث أكضػ  أف الرقابػة تعريفػا للرقابػة،   اإلدارة الصػناعية كالعامػة يف كتابػو  فقد قػدـ  ىنرم فايوؿ أما  
  .ليمات الصادرة كادلبادئ ادلعتمدةىي   التحقق من أف ما حدث أك حيدث يطابق اخلطة ادلقررة كالتع

كتعترب الرقابة يف تعريف أخر إحدل عناصر العملية اإلدارية كىي تسعى إىل متابعة العمل كقياس   
حيث ربدد  ،األداء كاإلصلاز الفعلي لو كمقارنتو مع ما ىو سلطط باست داـ معايَت رقابية يقارف هبا ىذا اإلصلاز

جيابية اليت جيب تدعيمها كاالضلرافات السلبية اليت جيب عالجها كتالفيها مستقبال نتيجة ادلقارنة اإلصلازات اال
إذ أف الرقابة مهمتها إظهار نقط  ،ذا ادلعٌت زبتلف عن ادلتابعةكبالتايل ربقيق األىداؼ ادلطلوبة كالرقابة هب
لتنفيذ ادل تلفة كىي ذات بينما ادلتابعة مهمتها تتبع مراحل ا ،الضعف كاالضلراؼ يف التنفيذ بقصد معاجلتها

56 .مفهـو مساك لقياس األداء
  

                                                           

مية، الػدكرة التاسػعة عشػرة جملمػع الفقػو اإلسػالمي الػدكيل، مية، الػدكرة التاسػعة عشػرة جملمػع الفقػو اإلسػالمي الػدكيل، زلمد بن أضبد بن صاحل الصاحل، دكر الرقابة الشرعية يف ضبط أعماؿ ادلصػارؼ اإلسػالزلمد بن أضبد بن صاحل الصاحل، دكر الرقابة الشرعية يف ضبط أعماؿ ادلصػارؼ اإلسػال  5252
  ..00إمارة الشارقة، دكلة اإلمارات العربية ادلتحدة، صإمارة الشارقة، دكلة اإلمارات العربية ادلتحدة، ص  97769776  أبريلأبريل  0707  إىلإىل  9393  منظمة ادلؤسبر اإلسالمي، منمنظمة ادلؤسبر اإلسالمي، من
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  ..967967--960960، ص ص، ص ص97709770مصطل  إدارم،دار التوزيع كالنشر اإلسالمية، القاىرة، مصطل  إدارم،دار التوزيع كالنشر اإلسالمية، القاىرة،   433433مد فتحي، مد فتحي، زلزل  5454  
  ..9393--9292، ص ص ، ص ص 97749774جواىر أضبد القناديلي، الرقابة اإلدارية من كجهة نظر إسالمية، مركز اخلربات  ادلهنية لإلدارة، القاىرة، جواىر أضبد القناديلي، الرقابة اإلدارية من كجهة نظر إسالمية، مركز اخلربات  ادلهنية لإلدارة، القاىرة،   5555  
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 إلصلاح الالزمة القرارات إصدار سلطة صاحبو خيوؿ حق بو فيقصد للرقابة القانوين التعريفأما 
 أىداؼ إىل تؤدم معينة كقيود حدكد لفرض أعلى سلطة جانب من الوصاية معٌت ربمل قد كما. ادلشركعات
 57 .ادلشركع ويتطلب الذم اإلدارم التنظيم

ال يقتصػػر علػػى اكتشػػاؼ مػا كقػػع مػػن أخطػػاء أك اضلرافػػات يف ادلؤسسػػة بػػل فهػػو دكر الرقابػػة كادلتابعػػة أمػا  
يقػػـو باسػػتكماؿ عمليػػة التقػػومي البنػػاء أيضػػا مػػن خػػالؿ تصػػور للظػػرؼ ادلسػػتقبلي كاحتمػػاالت اخلطػػأ أك االضلػػراؼ 

 كبالنسػبة 58 ن مػن ذبنػب األخطػاء كذبػاكز سػلبيات.ادلوقع حدكثو على ضػوء دراسػة لتجػارب الواقػع احلػايل ، سبكػ
 : التالية النقاط إىل اإلشارة فيمكن العامة اإلدارة رلاؿ يف الرقابية لألىداؼ
 . األىداؼ ذلذه كالئهم مث كمن للدكلة العامة باألىداؼ احلكومي اجلهاز أفراد ارتباط من التأكد -

  كأىدافو للعمل العامة بالسياسة منها يتعلق ما كخاصة القرارات ازباذ عملية ترشيد -

  البَتكقراطية من قدر كبأقل تفرقة بدكف للجميع تقدـ احلكومية اخلدمات أف من التأكد -

  ادلرعية الفنية كاألصوؿ للقواعد ككفقا كجو أكمل على تؤدم الفنية ادلسائل أف من التأكد -

  كفايتو مدل يف كتؤثر التنفيذم العمل تعًتض اليت كالعقبات ادلشكالت على الوقوؼ -

 ادلرسومة احلدكد كيف ادلقررة لل طة كفقا فيها التصرؼ يتم ادلالية كالسياسات النواحي أف من التأكد -
  .اجلو من خصصت فيها تنفق ادلالية االعتمادات فأك 

  القانوف إطار يف يسَت التنفيذم العمل كاف زلًتمة كالقضائية التشريعية السلة قرارات أف من التأكد -

 59. احليوية غَت اجملاالت يف اإلنفاؽ كضغط اإلسراؼ من كاحلد احلكومي العمل تكاليف زبفي  -

 .التاريخية الوقفية المؤسسة على العامة الرقابة أجهزة -2

 سلتلفة ىيئات تأسيس على استقرت الوقف لنظاـ االجتماعية ادلمارسة أف إىل التارخيية اخلربة تشَت
 التنظيمات ىذه. كنفوذا كرقابة تنظيما األكقاؼ اذباه دكرىا ارسةشل من الدكلة مكن تنظيميا إطارا شكلت
 .القضاء سلطة من أعلى كسلطة ادلظامل كديواف كالقضاء ادلركزية أك العامة اإلدارة مشلت

 (الديوان)  المؤسسية الرقابة -3-2
 ديوانان  ينصب أف األمر كلويل:) نصو ما للبهويت  الكشاؼ  يف جاء خارجية مؤسسية رقابة أجل كمن      

 كإف لو، فرض ما استحق العمل من عليو دبا ادلستويف قاـ كإذا... ادلصلحة عند األكقاؼ أمواؿ حلساب مستوفيان 
 إذا كضلوه مستحق منع يف باحملاسبات زمننا يف ادلعركؼ منو ادلمضي بالدفًت يعمل كال... يستحق مل بو يقم مل

                                                           

القػػرل، القػػرل، زلمػػد أمػػُت علػػي القطػػاف، الرقابػػة الشػػرعية الفعالػػة يف ادلصػػارؼ اإلسػػالمية، أحبػػاث ادلػػؤسبر العػػادلي الثالػػث لالقتصػػاد اإلسػػالمي، جامعػػة أـ زلمػػد أمػػُت علػػي القطػػاف، الرقابػػة الشػػرعية الفعالػػة يف ادلصػػارؼ اإلسػػالمية، أحبػػاث ادلػػؤسبر العػػادلي الثالػػث لالقتصػػاد اإلسػػالمي، جامعػػة أـ   2424
  ..0707ىػ. صىػ. ص01920192مكة ادلكرمة،مكة ادلكرمة،

، بَتكت،   --  2525 ، بَتكت، زلمد أكـر العدلوين ، العمل ادلؤسسي، دار ابن حـز   ..973973ص ص   ،،97779777زلمد أكـر العدلوين ، العمل ادلؤسسي، دار ابن حـز
  ..  953953  زلمد الصَتيف ، مرجع سابق، صزلمد الصَتيف ، مرجع سابق، ص    2626
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 مهمتو احلاكم ينشئو الذم فالديواف ،60...(األزمنة ىذه يف أعتيد ما على كالكتاب الناظر إمالء دبجرد كاف
 أف كما اإلنفاؽ ككجوه الوقف دلوارد مفصالن  أم مستوفيا، يكوف أف جيب للديواف ادلقدـ كالبياف الناظر، زلاسبة
 كجود كجيسد مستحقيها، إىل كادلنافع ادلستحقات كصوؿ ك الواقفُت شركط تنفيذ مراقبة الديواف مهمة من

 من أنو حيث ،ادلساءلة عن ناذبة ىي كاليت احملاسبية مفهـو األكقاؼ نظارة كمراجعة حملاسبة رقابة كهيئة الديواف
 أف البديهي كمن ،61للنتائج كاشف كاض  كإعالف الناظر كمراجعة دقيقة مالية إدارة احملاسبية مستلزمات
 الرجوع ك التثبت ك التأكد بعد إال الناظر قبل من ادلقدـ البياف يف جاء ما تكذيب أك بصدؽ حيكم ال الديواف
 62 .اخلربة كأىل الواقع إىل
 
 
 .األوقاف على القضائية الرقابة -9-9   

 مػػن النظػػار تصػػرفات كمراقبػػة األكقػػاؼ علػػى احملافظػػة تعتػػرب النزاعػػات فػػ  يف األساسػػي دكره إىل إضػػافة       
 مهػاـ مػن أف الفقهػاء قػرر فقػد. اإلدارم الطػابع عليهػا لػبيغ كالػيت 63القضاء، على أدخلت اليت الوالئية األعماؿ
 تقصػَت مػن فيهػا حيػدث مػا علػى كزلاسبتهم تصرفاهتم كمراقبة عليهم النظار بنصب الوقوؼ أمر يف النظر القضاء
 جيػػػػوز ال حيػػػث كاالضلرافػػػات األخطػػػاء لتصػػػػحي  كاإلجػػػراءات التػػػدابَت كازبػػػاذ مقػػػػرر، ىػػػو عمػػػا كاضلػػػراؼ كإمهػػػاؿ
 قواعػػػػد مػػػػن الفقهػػػػاء قػػػػرره مػػػػا إىل كبػػػػالنظر 64.يشػػػػاء كيفمػػػػا األكقػػػػاؼ يف يتصػػػػرؼ أف للنػػػػاظر عػػػػلجي أف للقاضػػػػي
 الفقػػرات يف بياهنػػا نػػورد الرقابػػة، أك الضػػبط مػػن ثالثػػة ألنػػواع تؤسػػس أهنػػا صلػػد النػػاظر، تصػػرفات تضػػبط كأحكػػاـ
 65:اآلتية

 :خالؿ من ذل  يتم ك :(الوقائي الضبط)  القبلية الرقابة -(أ   

 أمُت إال يويل فال الناظر كظيفة كشركط مباشرهتا، قبل الناظر تصرفات تضبط اليت األحكاـ رتقري -   
 من لو جيوز ال كما تصرفات من لو جيوز كما للناظر اإلدارية التصرفات إىل إضافة. 66بنائبو أك بنفسو قادر

 الفتاكل رلموعة   يف دكر  فقد ادلصلحة دبقتضى الناظر كتصرؼ بو ادلنتفعُت ك الوقف دبصلحة تضر تصرفات

                                                           

  ..944944منصور بن يونس البهويت، كشاؼ القناع عن منت اإلقناع، اجلزء الرابع، مرجع سابق، صمنصور بن يونس البهويت، كشاؼ القناع عن منت اإلقناع، اجلزء الرابع، مرجع سابق، ص  3737
  بتصرؼبتصرؼ  ..913913ص ص ..97749774إدارة منظمات اجملتمع ادلدين، ايًتاؾ، القاىرة، إدارة منظمات اجملتمع ادلدين، ايًتاؾ، القاىرة،   مدحت زلمد أبو النصر، إدارة منظمات اجملتمع ادلدين،مدحت زلمد أبو النصر، إدارة منظمات اجملتمع ادلدين،  3030

  ..910910، ص، ص06650665  ، جدة،، جدة،الوقف األىلي، دار القبلة للثقافة اإلسالميةالوقف األىلي، دار القبلة للثقافة اإلسالميةافقيو، الوقف األىلي، افقيو، الوقف األىلي، طالؿ عمر بطالؿ عمر ب  3939
  ..041041عبد الرضباف بن خلدكف، مقدمة ابن خلدكف، دار الكتاب العلمية، بَتكت، دكف تاريخ نشر، صعبد الرضباف بن خلدكف، مقدمة ابن خلدكف، دار الكتاب العلمية، بَتكت، دكف تاريخ نشر، ص  3030
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، ،   ط تصػػرفات نظػػار األكقػاؼ مػػن قبػػل القضػػاء، أحبػاث ادلػػؤسبر الثػػاين لألكقػػاؼ، جامعػة أـ القػػرل، مكػػة ادلكرمػػةط تصػػرفات نظػػار األكقػاؼ مػػن قبػػل القضػػاء، أحبػاث ادلػػؤسبر الثػػاين لألكقػػاؼ، جامعػة أـ القػػرل، مكػػة ادلكرمػػةعبػد اهلل بػػن زلمػػد آؿ خنػُت، ضػػبعبػد اهلل بػػن زلمػػد آؿ خنػُت، ضػػب  3232
  ..66، ص، ص97739773ديسمرب ديسمرب   0000
  ..2424صص  إبراىيم بن موسى الطرابلسي احلنفي، مرجع سابق،إبراىيم بن موسى الطرابلسي احلنفي، مرجع سابق،  3333
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 يفعل أف كعليو الشرعية، ادلصلحة دبقتضى إال الوقف أمر يف شيئا يفعل أف لو ليس الناظر: ) أف  تيمية البن
 .67... (فاألص  األص ،

 ادلؤدم اإلمهاؿ: منها الفقهاء ذكرىا صور يف تضمينو يف الفقهية األحكاـ تقتضيو دبا الناظر إحاطة -   
 .ش صية دلصلحة الوقف يف الناظر تصرؼ أك ادلثل أجرة من بأقل التأجَت ك لإلتالؼ
 .الرقابي الضبط: اآلنية الرقابة -(ب 

 نص فقد كمهامو، ألعمالو أدائو أثناء الناظر تصرفات تضبط اليت األحكاـ بتقرير ذل  كيكوف -   
 تصرفات يف النظر خالؿ من كذل  الوقف نظار زلاسبة سلطة العامة كاليتو دبوجب للقاضي أف على الفقهاء
 :احلصر ال ادلثاؿ سبيل على كىي كفحصها، الناظر
 إذا نقلها أك الوقف رقبة قسمة أك كاحدة، ملكية يف األكقاؼ صبع ك معادلو كتغيَت الوقف عمارة -   

 .منقوالن  الوقف كاف
 مرافقو كرىن فالوق دباؿ كادلضاربة كاإلجازة كالشراء كالبيع الناظر جيريها اليت ادلعامالت -   
 .أموالو فاضل صرؼ ك عليو كاالستدانة 
 ش صػػػػػية باعتبػػػػػاره للوقػػػػػف كالػػػػػدعاكل ذلػػػػػ  إىل النػػػػػاظر اضػػػػػطر إذا الوقػػػػػف خصػػػػػومات يف الصػػػػػل  -   

 .68اعتبارية
 االحتسابي الضبط: البعدية الرقابة -(ج

 ىذه الوقفية داريةاإل الرقابة عملية مراحل آخر الناظر أخطاء مع التعامل أك االضلرافات تصحي  عتربي 
 زلاسبة موضوع يف الفقهاء إليو ذىب ما مل ص كىذا. االضلرافات كتصحي  الناظر عزؿ فيها يتم ادلرحلة
 69 :كعزلو الناظر
 الناظر يعزؿ أف فللقاضي الناظر، التعيُت جهة كانت أيا الوقف نظار على العامة كاليتو باعتبار -   

 كليس بنائبو، أك بنفسو قادرا أمينا إال يويل كال نفسو، الواقف كاف كلو وقفال إدارة عن األىلية فاقد أك اخلائن
 .اخلائن توليو النظر من

 .دلصلحة أك أىلية عدـ أك جبنحة إال الناظر القاضي يعزؿ ال -

                                                           

  ..930930منصور بن يونس البهويت، كشاؼ القناع عن منت اإلقناع، اجلزء الرابع، مرجع سابق، ص منصور بن يونس البهويت، كشاؼ القناع عن منت اإلقناع، اجلزء الرابع، مرجع سابق، ص   3434
.ك العياشػػي صػػادؽ فػػداد ك زلمػػود زلمػػد مهػػدم، .ك العياشػػي صػػادؽ فػػداد ك زلمػػود زلمػػد مهػػدم، 6161زلمػػد بػػن حبيػػب ادلػػاكردم ، األحكػػاـ السػػلطانية ك الواليػػات الدينيػػة، مرجػػع سػػابق ، صزلمػػد بػػن حبيػػب ادلػػاكردم ، األحكػػاـ السػػلطانية ك الواليػػات الدينيػػة، مرجػػع سػػابق ، ص  3535

  ..094094ص ص   مرجع سابق،مرجع سابق،
. ك إبػػػراىيم بػػػن موسػػػى . ك إبػػػراىيم بػػػن موسػػػى 257257--245245راجػػػع: زلمػػػد أمػػػُت ابػػػن عابػػػدين، حاشػػػية رد احملتػػػار علػػػى الػػػدر ادل تػػػار، اجلػػػزء الرابػػػع، مرجػػػع سػػػابق، ص راجػػػع: زلمػػػد أمػػػُت ابػػػن عابػػػدين، حاشػػػية رد احملتػػػار علػػػى الػػػدر ادل تػػػار، اجلػػػزء الرابػػػع، مرجػػػع سػػػابق، ص     3636
ك زلمد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت، اجلػزء الرابػع، ك زلمد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبَت، اجلػزء الرابػع،   ..2424صص  لطرابلسي احلنفي، اإلسعاؼ يف أحكاـ األكقاؼ، مرجع سابق،لطرابلسي احلنفي، اإلسعاؼ يف أحكاـ األكقاؼ، مرجع سابق،اا

  ..921921. ك زين الدين ابن إبراىيم صليم احلنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، اجلزء اخلامس، مرجع سابق، ص. ك زين الدين ابن إبراىيم صليم احلنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، اجلزء اخلامس، مرجع سابق، ص4444مرجع سابق، ص مرجع سابق، ص 
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 خيانتػو ظهػور فػور النػاظر عػزؿ علػى منعقد الفقهاء كرأل عزلو، أسباب أىم من الناظر خيانة تعترب -     
 .شرطو إىل يلتفت فال عزلو عدـ الواقف طاشًت  لو ك

 رفع ادلقصود ألف اخلائن الناظر جانب إىل أمُت ثقة آخر ناظر ضم للقاضي أف الفقهاء بع  يرل -   
 .الوقف عن الضرر
  .الوقوف ومشارفة المظالم ديوان -3-4   
 بالرىبة التناصف إىل ظادلُتادلت قود ىو:) بأنو   السلطانية أحكامو   يف ادلاكردم يعرفو ادلظامل نظر  

 قليل الفقو، ظاىر اذليبة، عظيم األمر، نافذ القدر، جليل يكوف أف الناظر شركط من فكاف... ادلتنازعُت كزجر
 اهلل صلى الرسوؿ نظر كقد القضاء، بقوة السلطة قوة فيو سبتزج حيث 70 ...(اجلهتُت يف األمر نافذ...الطمع
 أكؿ كاف كقد. األنصار من كرجل  عنو اهلل رضي العواـ بن الزبَت  تنازعو الذم الشرب مظامل يف كسلم عليو
 بنظر خيتص كشلا. العباس بٍت خلفاء بعده مث العزيز عبد بن عمر مث مركاف، بن ادلل  عبد ادلظامل ديواف أقاـ من

 إجراء من لتأكدكا بتصفحها فيبدأ العامة األكقاؼ فأما خاصة، أك عامة مشارفة كىي الوقوؼ، مشارفة ادلظامل
 تظلم على موقوؼ فيها نظره فإف اخلاصة الوقوؼ أما األكقاؼ، ديواف كدفاتر سجالت خالؿ من شركطها
 إنفاذىا عن لضعفهم تطبيقو عن عجزكا كما أحكاـ من القضاة كقف إىل إضافة فيها، التنازع عند أىلها

   71 .أمرا كأنفذ يدا أقول ادلظامل ناظر فيكوف يده، كقوة لتعززه عليو احملكـو عن كعجزىم

 شرعية رقابة مارست التارخيية الوقفية ادلؤسسة عرفتها اليت ادل تلفة الرقابية اذليئات أك التنظيمات ىذه  
 .الوقفية للمؤسسات كاحلماية الرعاية توفَت على عملت ك كمالية، كإدارية كرقابة

 يف الػػػوقفي النشػػػاط لتنظػػػيم جػػػاءت أهنػػػا امػػػةالع اإلهداريػػػة التنظيمػػػات ذلػػػذه بالنسػػػبة تارخييػػػا الثابػػػت مػػػنك 
 بعػػػ  باسػػػتثناء أنػػػو إال األكقػػػاؼ، شػػػؤكف يف الدكلػػػة لتػػػدخل منفػػػذا شػػػكلت أهنػػػا مػػػن كبػػػالرغم كترقيتػػػو، اجملتمػػػع
 كرموزىػػا الدكلػػة لسػػلوؾ العػػاـ االذبػػاه فػػإف عليهػػا، االسػػتيالء كزلاكلػػة كغصػػبها األكقػػاؼ الحتػػواء احملػػددة احلػػاالت
 بػإدارة الدكلػة عالقػة تنظػيم يف الفقهيػة للقاعػدة ربقيقػا فيهػا كاإلسػهاـ األكقػاؼ دكر تعزيػز ىػو األكقاؼ نظاـ ضلو

 مل الدكلػة اسػت دمتها الػيت اإلداريػة التنظيمات ىذه أف كما كالرعاية، اإلحاطة دكر حوؿ تتمحور كاليت األكقاؼ
 علػى قػادرة تنفيذيػة مراكػز كوهنػا نعػ كبعيدة كالدعم، كاحلماية اإلحصاء ك كالتوثيق للتسجيل إدارات كوهنا تتعد
   72 .تشريعا  تنظيما ك إدارة الوقف احتواء

  .وأهميتها مفهومها: الشرعية الرقابة -3

 .الشرعية الرقابة مفهوم -4-2      
                                                           

  ..070070ادلاكردم،  مرجع سابق ، صادلاكردم،  مرجع سابق ، صزلمد بن حبيب زلمد بن حبيب   4747
  ..000000--070070سابق ، ص ص سابق ، ص ص الالجع جع زلمد بن حبيب ادلاكردم ، ادلر زلمد بن حبيب ادلاكردم ، ادلر   4040
ي غاًل، مركز ي غاًل، مركز ياسر احلوراين، البناء ادلؤسسي للوقف يف بلداف اذلالؿ اخلصيب، ندكة الوقف ك اجملتمع ادلدين يف الوطن العريب، ربرير إبراىيم البيومياسر احلوراين، البناء ادلؤسسي للوقف يف بلداف اذلالؿ اخلصيب، ندكة الوقف ك اجملتمع ادلدين يف الوطن العريب، ربرير إبراىيم البيوم  4949

 ..243243، ص ، ص 97709770العامة لألكقاؼ، بَتكت، العامة لألكقاؼ، بَتكت، دراسات الوحدة العربية ك األمانة دراسات الوحدة العربية ك األمانة 
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 تعٍت ادلركب دبعناىا الشرعية الرقابة فإف  كاحلراسة احلفظ على ينطوم اللغوم الرقابة معٌت أف باعتبار
 التزاـ من التحقق تستهدؼ عملية فهي الشرعية؛ ادل الفات يف الوقوع من ادلؤسسة أنشطة على احلفاظ
 للمؤسسة الشرعية الرقابة ىيئة كتوجيهات قرارات يف جاء حسبما اإلسالمية الشريعة كمبادئ بأحكاـ ادلؤسسة

.ادلعنية
40
 
 قانونان  عليها النص عُتيت اليت ادلؤسسة بأىداؼ ارتباطها بسبب الشرعية الرقابة تعريفات تعدد كقد ىذا

 اليت الوقفية ادلؤسسة أجهزة أحد الشرعية الرقابة ففإ كعليو للمؤسسة، األساسي كالنظاـ التأسيس عقد يف
 األنشطة كربليل كفحص متابعة   بأهنا أيضا كما41. األىداؼ كربقيق ادلؤسسي األداء ربسُت يف تساىم
 الشريعة كمبادئ ألحكاـ كفقان  تتم أهنا من للتأكد ؤسسةادل هبا تقـو الىت كالعمليات كالتصرفات كاألعماؿ
 كتصويبها كاألخطاء ادل الفات بياف مع ادلشركعة، ادلالئمة كاألساليب الوسائل باست دامها كذل  اإلسالمية
 كالقرارات الشرعي الرأم إبداء متضمنة ادلعنية اجلهات إىل التقارير كتقدمي ذلا، ادلشركعة البدائل ككضع
 إىل التطوير بغرض ادلستقبل يف ككذل  احلالؿ الكسب لتحقيق احلاضر يف دلراعاهتا كاإلرشادات ياتكالتوص
 42 .األفضل

 ،أىم كدكرىا أكسع نطاقها أف يف ،كالتدقيق كاحملاسبية القانونية ادلراجعة عن الشرعية الرقابة كزبتلف
 مكاسبها أك منتجاهتا أك عملياهتا أك نظامها حيث من ادلؤسسات يف ادلعامالت رلاالت كافة تراقب ألهنا
 43 ؤسسة مقبولة شرعا.ادل أعماؿ كل لتكوف كالسعي إنشائها مدة طواؿ

 .الشرعية الرقابة أهمية -4-3
 الوقفي النشاط شلارسة يف الشرع كالتزاـ الفقهاء، أقرىا أحكاـ إىل تستند شرعية شلارسة الوقف يعترب
 االلتزاـ ربقيق على الوقفية ادلؤسسة تعمل أف الضركرم فمن الوقفية، ادلؤسسة خصائص أخد ىو كتوجيهو
 تطبيقها  كتراقب ادلعايَت تضع أىلية ذات سلتصة جهة ىناؾ تكوف أف البديهي كمن كاملة الشرعية بالضوابط
  كاحلاجة بالغة أمهية ذات الشرعية لرقابةفا كعليو فيها، الشرعي رأيها لتبدم ادلستجدة احلاالت عليها كتعرض

 :أمهها منها اعتبارات لعدة كذل  الوقفية للمؤسسات بالنسبة 44ماسة دكرىا تفعيل ىلإ

                                                           

  00مرجع سابق، صمرجع سابق، ص  ،،زلمد بن أضبد بن صاحل الصاحلزلمد بن أضبد بن صاحل الصاحل  4040
أحبػاث ادلػؤسبر العػادلي الثالػث لالقتصػاد اإلسػالمي، جامعػة أـ أحبػاث ادلػؤسبر العػادلي الثالػث لالقتصػاد اإلسػالمي، جامعػة أـ   يف ادلؤسسػات ادلاليػة اإلسػالمية يف ادلؤسسػات ادلاليػة اإلسػالمية   عبد احلميد زلمود البعل، الرقابػة الشػرعية الفعالػةعبد احلميد زلمود البعل، الرقابػة الشػرعية الفعالػة    4141

  9494ىػ ، صىػ ، ص01920192القرل، مكة ادلكرمة،القرل، مكة ادلكرمة،

الدكرة التاسعة عشرة، إمارة الدكرة التاسعة عشرة، إمارة مد أكـر الؿ الدين، دكر الرقابة الشرعية  يف ضبط أعماؿ ادلصارؼ اإلسالمية  أمهيتها، شركطها، كطريقة عملها، مد أكـر الؿ الدين، دكر الرقابة الشرعية  يف ضبط أعماؿ ادلصارؼ اإلسالمية  أمهيتها، شركطها، كطريقة عملها، زلزل  4242
  00صص      99صص  دكلة اإلمارات العربية ادلتحدةدكلة اإلمارات العربية ادلتحدة  ،،97769776  أبريلأبريل  0707  إىلإىل  9393  منمن  الشارقة،الشارقة،
    ..00، ص ، ص ، مرجع سابق، مرجع سابقزلمد أكـر الؿ الدينزلمد أكـر الؿ الدين    4343
، رلموعة ، رلموعة ػػىى01990199دين أضبد، الضوابط الشرعية إلنشاء البنوؾ التقليدية فركعا كنوافذ إسالمية، حولية الربكة، العدد الثالث، رمضاف دين أضبد، الضوابط الشرعية إلنشاء البنوؾ التقليدية فركعا كنوافذ إسالمية، حولية الربكة، العدد الثالث، رمضاف أضبد زلي الأضبد زلي ال  4444

  بتصرؼ.بتصرؼ...904904دلة الربكة،جدة، ص دلة الربكة،جدة، ص 
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 حيوية ضركرة الشرعية الرقابة تصب  حيث شرعي، أساس إىل يستند الوقفي النشاط شلارسة أف - (أ
 .الشرعية ـلألحكا معامالهتا يف كتطبيقها كالتزامها هاعمل سَت كترصد تراقب اليت اجلهة فهي ،الوقفية ؤسسةللم

 يف العاملُت صبيع قبل من كمعامالتو الوقف كفقو الشرعية ادلعامالت بقواعد اإلحاطة عدـ  -(ب
 .الوقفية كاإلدارات ؤسساتادل

 ظهور أدل اجملتمع يف الثركة أشكاؿ كتغَت كأشكالو، صوره كتعدد األكقاؼ رلاالت تطور  -(ج
 األحكاـ كجدت كإف القددية، الفقهية ادلصادر يف حكاـأ ذلا يوجد ال اليت ك الوقف فقو يف كمباحث مسائل
 .فيها البت أك عنها للكشف مؤىلُت غَت الوقفية ادلؤسسات على القائمُت فإف

 كالبيع كاالستبداؿ الوقفية كاألمالؾ األمواؿ على ذبرل اليت العملياتك  ادلعامالت إف  - (د
 كل مع التكرار كعدـ بالتغَت العمليات ىذه لتميز نظرا الفتول، ىيئة من رأم إىل ربتاج كاالستثمار كاإلجارة
 أف جيب األكقاؼ كاستثمار إدارة يف فالعاملوف مث كمن ،الوقفية ادلؤسسة تباشره مشركع أك عملية أك حالة
 أثناء تواجههم ككاقعات نوازؿ يف الفتيا إىل حباجة دائما ألهنم الشرعية؛ الرقابة مع مستمر اتصاؿ على يكونوا
 .عملهم

 كما الشرعية، الصبغة الوقفية ؤسسةادل عطيي   الوقفية ؤسسةادل يف الشرعية الرقابة كجود إف  -(ق
 78 .بالوقف كادلنتفعُت الواقفُت من اجلمهور ثقة دينحها

 كادلؤسسات ادلصرفية ادلؤسسات يف ادلستحدثة الرقابية األجهزة أىم من الشرعية الرقابة تعترب -(ك
 تل  التزاـ مدل دلعرفة ادلؤسسات ىذه مع ادلتعاملُت من الكثَت عليو يعتمد الذم اساألس تشكل فهي الوقفية

 79 .الشرعية باألحكاـ ادلؤسسات

 

 .الوقفية المؤسسة في الشرعية الرقابة هيئة - 5
 57هاىياكل من جزءا لتصب  اإلسالمية ادلصارؼ أحدثتها اليت اجلديدة اذليئات من الشرعية الرقابة تعترب

 أك الواقفُت شركط من كجودىا تستمد حيث الوقفية، ادلؤسسات مستول على كتعميمها إنشائها كندي كاليت
 كاإلشراؼ كالتوجيو الرقابة دبهمة تتكفل سوؼ كاليت ادلؤسسات، ذلذه التأسيس كعقود األساسية األنظمة من
 األمالؾ على ذبرم كمعامالت كأعماؿ مشاريع من الوقفية ادلؤسسة عليو يقدـ ما دبشركعية خيتص فيما

                                                           

الػدكرة التاسػعة عشػرة، إمػارة الػدكرة التاسػعة عشػرة، إمػارة   أمهيتهػا شػركطها طريقػة عملهػا،أمهيتهػا شػركطها طريقػة عملهػا،  ،،دكر الرقابة الشرعية يف ضػبط أعمػاؿ البنػوؾ اإلسػالميةدكر الرقابة الشرعية يف ضػبط أعمػاؿ البنػوؾ اإلسػالمية  ،،أضبد بن عبد اهلل بن ضبيدأضبد بن عبد اهلل بن ضبيد  4545
. . 0707صص  66ص ص ، ، مرجػع سػابقمرجػع سػابق  ،،مػد بػن أضبػد بػن صػاحل الصػاحلمػد بػن أضبػد بػن صػاحل الصػاحل، كزل، كزل00  دكلػة اإلمػارات العربيػة ادلتحػدة، صدكلػة اإلمػارات العربيػة ادلتحػدة، ص،،97769776  أبريػلأبريػل  0707  إىلإىل  9393  مػنمػنالشػارقة، الشػارقة، 
  بتصرؼ.بتصرؼ.

  ..55، ص، صمرجع سابقمرجع سابقزلمد أمُت علي القطاف، زلمد أمُت علي القطاف،   4646
للبنػوؾ اإلسػالمية، أحبػاث ادلػؤسبر العػادلي الثالػث لالقتصػاد اإلسػالمي، جامعػة للبنػوؾ اإلسػالمية، أحبػاث ادلػؤسبر العػادلي الثالػث لالقتصػاد اإلسػالمي، جامعػة ادلعاصػرة ادلعاصػرة   عطية السيد السيد فياض ،   الرقابة الشرعية كالتحدياتعطية السيد السيد فياض ،   الرقابة الشرعية كالتحديات  5757

  ..9090ىػ. صىػ. ص01920192أـ القرل، مكة ادلكرمة،أـ القرل، مكة ادلكرمة،
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 مع موافقتها من للتأكد كأعماؿ عقودك  حجج من ؤسسةادل على يعرض فيما تنظر حيث الوقفية، كاألمواؿ
 تت ذىا، الىت القرارات تنفيذ حسن تتابع كما  صياغتها إعادة أك أخرل، عقود كضع أك اإلسالمية، الشريعة
  .الصحيحة الشرعية الوجهة ةالوقفي ادلؤسسة كتوجيو يةستشار اال الوحدات بدكر كتقـو

 . ومشروعيتها الشرعية الرقابة هيئة تعريف -5-2
 كإجراءات، كنشاطات أعماؿ من يستلزمانو كما الشرعية كالرقابة الفتول هبا ادلنوط اجلماعة تعٍت اذليئة

 األمم ئةىي: يقاؿ خاص، بعمل إليها يعهد الناس من اجلماعة: اذليئة معاين يف الوسيط ادلعجم يف جاء كقد
 اجلماعة الشرعية فاذليئة مث كمن (93) .ىيئات اجلمع ىيئتو، بكامل اجمللس كجاء اإلدارة رللس كىيئة ادلتحدة،
 .الشرعية كالرقابة باإلفتاء إليها يعهد اليت زبصصاهتم اختالؼ على الفقهاء من

 كمهامها لها،عم كرلاالت أىدافها، حبسب كتتعدد الشرعية الرقابة ىيئات تعريفات زبتلف كقد
 مستقل جهاز:  ىي ، الشرعية الرقابة ىيئة أف على ينص احملاسبة ذليئة الضبط معيار أكرده الذم التعريف ك 
 فتاكاىا كتكوف اإلسالمية، ادلالية ادلؤسسات نشاط توجيو ذلا كيعهد ادلعامالت، فقو يف ادلت صصُت الفقهاء من

 .50 للمؤسسة ملزمة كقراراهتا
 التنظيمي اذليكل ضمن مستحدث كجهاز الشرعية اذليئة أف باف القوؿ ديكن سبق ما ضوء كعلى
 يستتبعو كما ،عملها جوىر باعتبارمها الشرعية كالرقابة الفتول: حوؿ الرئيسية مهمتها تتمحور الوقفية للمؤسسة
 59 .ادلهمة هبذه القياـ من الشرعية اذليئة تتمكن حىت كإجراءات أعماؿ من منهما كل كيقتضيو
 الرقابة ىيئة تفرد إىل إضافة االستقاللية، من كبَت بقدر تتمتع اليت الوقفية ادلؤسسة طبيعة تشكلك 
 ادلؤسسة ىيكل ضمن الشرعية اذليئة استقاللية إليو تسند الذم األساس الشرعية كالرقابة بالفتول الشرعية
  :ىي أكجو ثالثة من مشركعيتها كسبب كجودىا أساس  الشرعية اذليئة كتستمد .الوقفية

 :التأسيس وعقد األساسي النظام -(أ
 النص يتضمنا أف جيب اإلسالمية ادلالية ادلؤسسة بإنشاء الصادراف التأسيس كعقد األساسي فالنظاـ

 النص ىذا كيأيت ، قراراهتا كإلزامية تشكيلها ككيفية عملها كطريقة كجودىا كإلزامية ، الشرعية اذليئة على صراحة
 النص أك كإعطاء أخذان  احملرمة بادلعامالت التعامل بتحرمي نفسها ادلالية ادلؤسسة إلزاـ إىل ان استناد الغالب يف

 .الغراء اإلسالمية الشريعة أحكاـ بتطبيق ادلؤسسة بالتزاـ اخلاص
 .الوقفية لمؤسسة المنظم  القانوني النظام -(ب
 كادلرخص منها، عليها كاحملظور تهاألنشط كمزاكلتها عملها كطريقة إنشائها عقد ادلتضمن القانوف كىو 

 .عليها توقع اليت كاجلزاءات كالشطب القيد كإجراءات ذلا، بو
                                                           

8181
  مػنمػن  99، البنػد ، البنػد 97719771ىيئة احملاسبة كادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية، معايَت احملاسػبة ك ادلراجعػة ك الضػوابط للمؤسسػات ادلاليػة اإلسػالمية، ىيئة احملاسبة كادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية، معايَت احملاسػبة ك ادلراجعػة ك الضػوابط للمؤسسػات ادلاليػة اإلسػالمية،     

  55، ص ، ص ي صادؽ فدادي صادؽ فدادعن العياشعن العياشنقال نقال   ،،00  رقمرقممعيار الضبط معيار الضبط 
  . بتصرؼ. بتصرؼ0909صصمرجع سابق، مرجع سابق، عبد احلميد زلمود البعل،عبد احلميد زلمود البعل،    5959
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 .ذاتها الشرعية الهيئة الئحة -(ج
 يف األساسية الوثائق كإحدل اإلدارة رللس كيصدرىا لنفسها اذليئة تضعها اليت الالئحة كىي 
 عالقتها كتنظيم كاستقالليتها كمسئولياهتا كاختصاصاهتا ةالشرعي اذليئة عمل نظاـ: تتضمن حيث ادلالية ادلؤسسة
 50 .الشامل السنوم اذليئة كتقرير التنظيمي اذليكل يف ادلؤسسة كأقساـ إدارات بسائر

 .الوقفية للمؤسسات المنشئة األوقاف وعقود حجج -(د
 .الوقفية للمؤسسة التنظيمي الهيكل ضمن الشرعية الرقابة هيئة -5-3
 عن الوقفية للمؤسسة التنظيمي اذليكل إطار ضمن تنظيمية كوحدة الشرعية الرقابة ةىيئ موقع يعرب

 الرقابة هبا ربضى اليت ادلكانة عن يعرب للمؤسسة،كما تسديها اليت كاخلدمات تقدمو الذم العمل أمهية مدل
 تواجو اليت شكالياتاإل أحد الشرعية الرقابة كإدارة تنظيم يعتربك  الوقفية، للمؤسسة إسًتاتيجية يف الشرعية
 اليت الشرعية ادلشاكل كدراسة كالت صص االستقاللية على يقـو الشرعية اذليئة فعمل الوقفي، ادلؤسسي العمل
 كبَت حد إىل تشبو بذل  كىي ، عديدة رلاالت يف ادلت صصُت من رلموعة بو يقـو الوقفية، ادلؤسسة تواجو
 ،كالفنية اإلدارية ادلعونة تقدـ اليت الوحدات كىي التنظيمي، اذليكل يف 84االستشارية الداعمة الوحدات مفهـو
 ملزمة غَت كتوصيات كإرشادات نصائ ك  تقارير شكل يف عملها تقدـ التنظيمي، اذليكل جانيب على تقع

 قوة فإف كعليو كالوقفية، للمؤسسة ملزمة كتوصياهتا قراراهتا تكوف أف جيب الشرعية اذليئة أف غَت العليا، لإلدارة
 التأثَت يف كفعاليتها الوقفية للمؤسسة بالنسبة اإلسًتاتيجية أمهيتها خالؿ من تتحدد الشرعية الرقابة ىيئة كأمهية
 إلدارةل تقدـ دكرية تقارير باصلاز يقـو شرعي مراقب شكل يف اذليئة تصرزب فقد فيها، اإلحداث تارلري على
 كبذل  كقراراهتا ادلؤسسة توجيو يف تأثَتىا كذلا الستقالليةبا تتمتع متكاملة إدارة شكل اذليئة تأخذ كقد ،العليا
 طابع ذات فنية داعمة حدةك  شكل اذليئة ذختأ أف ديكن كما  التنظيمي اذليكل يف السلطة خط على تقع

 .الوقفية للمؤسسة التنظيمي اذليكل جانب على تقع استشارم

                                                           

  . بتصرؼ. بتصرؼ0606عبد احلميد زلمود البعل، ادلرجع السابق، صعبد احلميد زلمود البعل، ادلرجع السابق، ص    5050

تصميم السياسات ككضع تصميم السياسات ككضع   الفنية : ىي دبثابة العقل ادلدير ادلنظمات الكبَتة كىي تقع خارج خط السلطة التنفيذية مهمتهاالفنية : ىي دبثابة العقل ادلدير ادلنظمات الكبَتة كىي تقع خارج خط السلطة التنفيذية مهمتهااالستشارية االستشارية الوحدات الداعمة الوحدات الداعمة   5151
مشػاكل السػوؽ مشػاكل السػوؽ   األنظمة كالتعامل مع ادلعلومػات ، يعمػل يف ىػذه الوحػدات اخلػرباء كاألخصػائيوف مػن ضبلػة الشػهادات العليػاء كاحملًتفػوف كادلهنيػوف، يبحثػوفاألنظمة كالتعامل مع ادلعلومػات ، يعمػل يف ىػذه الوحػدات اخلػرباء كاألخصػائيوف مػن ضبلػة الشػهادات العليػاء كاحملًتفػوف كادلهنيػوف، يبحثػوف

سسػػي، البحػػوث كالتطػػوير ، نظػػم ادلعلومػػات سسػػي، البحػػوث كالتطػػوير ، نظػػم ادلعلومػػات كادلنافسػػة كيعػػدكف البحػػوث كمػػن أىػػم الوحػػدات الداعمػػة الفنيػػة مثػػل: الت طػػيط االسػػًتاتيجي، تقػػيم األداء ادلؤ كادلنافسػػة كيعػػدكف البحػػوث كمػػن أىػػم الوحػػدات الداعمػػة الفنيػػة مثػػل: الت طػػيط االسػػًتاتيجي، تقػػيم األداء ادلؤ 
س ، اإلبػػداع كاالبتكػػار ، أعمػػاؿ ىػػذه الوحػػدات تػػأيت يف شػػكل أنظمػػة عمػػل خطػػط كتوصػػيات كلػػوائ  ، س ، اإلبػػداع كاالبتكػػار ، أعمػػاؿ ىػػذه الوحػػدات تػػأيت يف شػػكل أنظمػػة عمػػل خطػػط كتوصػػيات كلػػوائ  ، ييكدعػػم القػػرار  التػػدقيق كادلرجعػػة ، اجلػػودة كادلقػػايكدعػػم القػػرار  التػػدقيق كادلرجعػػة ، اجلػػودة كادلقػػاي

مثػػل يف أهنػػا سػػلطة استشػػارية يف شػػكل نصػػ  مثػػل يف أهنػػا سػػلطة استشػػارية يف شػػكل نصػػ  كتأخػػذ ىػػذه الوحػػدات مسػػميات خاصػػة مكتػػب أك كحػػدة أك مركػػز ، أمػػا السػػلطة اخلاصػػة هبػػذه الوحػػدات فتتكتأخػػذ ىػػذه الوحػػدات مسػػميات خاصػػة مكتػػب أك كحػػدة أك مركػػز ، أمػػا السػػلطة اخلاصػػة هبػػذه الوحػػدات فتت
تقػع تقػع اإلداريػة فهػي اإلداريػة فهػي الوحػدات الداعمػة االستشػارية الوحػدات الداعمػة االستشػارية أمػا أمػا   كمشورة أك أهنا سلطة كظيفية أم تقـو بتقدمي أعماؿ كخدمات لصػاحل كحػدات أخػرل ) إدارة عليػا (كمشورة أك أهنا سلطة كظيفية أم تقـو بتقدمي أعماؿ كخدمات لصػاحل كحػدات أخػرل ) إدارة عليػا (
ؿ دراسػات كنصػائ  قػد تقبػل أك تػرف  ، كعملهػا ال يعتػرب ؿ دراسػات كنصػائ  قػد تقبػل أك تػرف  ، كعملهػا ال يعتػرب خارج خط السلطة التنفيذية منوطة بادلساعدة كتسهيل األمور من قبل خرباء يف رلاذلم من خالخارج خط السلطة التنفيذية منوطة بادلساعدة كتسهيل األمور من قبل خرباء يف رلاذلم من خال

قػات العامػة، قػات العامػة، جوىريا  لكونو يسهم بطريقة غَت مباشرة يف ربقيق أىداؼ ادلنظمة كمن أىم ىذه الوحػدات الداعمػة : السػكريتارية، النقػل، ادلوصػالت، العالجوىريا  لكونو يسهم بطريقة غَت مباشرة يف ربقيق أىداؼ ادلنظمة كمن أىم ىذه الوحػدات الداعمػة : السػكريتارية، النقػل، ادلوصػالت، العال
، ، رسػات التنظيميػة،  الػدار اجلامعيػةرسػات التنظيميػة،  الػدار اجلامعيػة، التنظػيم الػدليل العملػي لتصػميم اذلياكػل كادلما، التنظػيم الػدليل العملػي لتصػميم اذلياكػل كادلماماىر ماىر   أضبدأضبدأنظر: أنظر: احملاسبة  ادلشًتيات ، ادل ازف ، الشؤكف القانونية ... احملاسبة  ادلشًتيات ، ادل ازف ، الشؤكف القانونية ... 

تصػػػميم ادلنظمػػػة، اذليكػػػل التنظيمػػػي كإجػػػراءات العمػػػل، دار كمكتبػػػة احلامػػػد للنشػػػر، تصػػػميم ادلنظمػػػة، اذليكػػػل التنظيمػػػي كإجػػػراءات العمػػػل، دار كمكتبػػػة احلامػػػد للنشػػػر، ،،زلمػػػود حرميزلمػػػود حرمي. ك حسػػػُت . ك حسػػػُت 002002--001001ص ص . ص . ص 97729772اإلسػػػكندرية، اإلسػػػكندرية، 
  ..  060060ص ص   ،،97779777، عماف،، عماف،99طط
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 الشرعية، الرقابة كإدارة شكل ربديد يف أخرل عوامل عدة تتدخل قد اإلسًتاتيجية األمهية إىل إضافة
 عليا ىيئة توجد كأف احمليطة البيئة إىل إضافة ،(خدمية ، استثمارية)  كطبيعتها الوقفية ادلؤسسة حجم مثل

 . الوقفية ادلؤسسات نشاط على رقابتها سبارس الشرعية كالرقابة للفتول
 مرىوف الشرعية الرقابة أىداؼ ربقيق يف عاليتوكف بو طتنيا اليت بادلهاـ الشرعية الرقابة جهاز قياـ إف
 :  كىي بعضا بعضها تسند ةيمؤسس كىياكل أطر بتوفَت

  .كإدارتو الوقفي العمل آلليات الشرعي كالتأصيل الفتول مهمة هبا تناط كاليت:  ىالفتو  هيئة -(أ

 فتاكل فيذلتن متابعتها خالؿ من العملي اجلانب هبا يناط كأم:  الشرعي التدقيق هيئة -(ب
 الرقابة ذليئة الرئيسية ادلهاـ كأحد كاقفُت، شركط احًتاـ مدل مراقبة إىل إضافة ،الفتول ىيئة كتوصيات
  .الشرعية

 اجلهود قيكتنس الرؤل توحيد ىدفها ، األوقاف طاعق مستوى على عليا شرعية رقابة يئةه  -ج
 . 85الوقفية ادلؤسسات مستول على الرقابة للهيئات

 
  ف ومهام هيئة الرقابة الشرعية في المؤسسة الوقفية.أهدا -5-4

 ديكن عملها خالؿ من إليها كالوصوؿ لتحقيقها الشرعية اذليئة تسعى أف ديكن اليت األىداؼ إف
 86 :التالية النقاط يف إصباذلا
 كاألنشطة ادلعامالت بياف خالؿ من الشرعية، كادلبادئ كاـباألح الوقفية ؤسسةادل التزاـ ربقيق -(أ

 مانعة شرعية شبو فيها اليت أك ،احلراـ كاألنشطة ادلعامالت بياف ك كإقرارىا، الوقفية ادلؤسسات هبذه تقـو اليت الؿاحل
 . ذلا الشرعي البديل كإجياد قائمة كانت إف منها االنتهاء أك الجتناهبا كذل  ،تداكذلا من

 من ادلؤسسة أعماؿ نقيةت ك اإلسالمية، الشريعة ألحكاـ كفقان  ادلؤسسة عمليات ضبط -(ب
 .شرعان  احملظورة كالتعامالت ادلعامالت
 إجيادك  الشريعة، ألحكاـ كفقان  الوقفي االستثمار كعقود كمصارفو الوقف صيغ كتطوير دعم -(ج 
 .الوقفي االستثمار رلاؿ يف ادلتبعة تل  بتطوير شرعان، ادلعتمدة كالنماذج كالعقود الصيغ

 كمنتجات صيغ تحداثكاس ادلعركفة الوقفية االستثمار الصيغ ربتطوي الوقف فقو إثراء -(د  
 .اجملتمعية احلاجات كتطور يتناسب دبا الوقف رلاالت كتطوير جديدة
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 إجياد ك. الوقفي النشاط شلارسة يف الشرعية بالضوابط الوقفية ؤسساتادل يف العاملُت التزاـ -(ىػ   
 .الوقفية ادلؤسسة تواجو اليت للمشكالت عيةالشر  كالبدائل احللوؿ

 صبهور مأنةلط الوقفية ادلؤسسات مع كادلتعاملُت ادلستفيدين صبهور عن نيابة الرقابة بدكر القياـ -(ك  
  . بو تقـو الذم النشاط شرعية على الوقفية ؤسسةادل مع ادلتعاملُت من خاصة احمللي
 . اجملتمع كعمـو وقفال خبدمات كادلنتفعُت الواقفُت جلمهور كاالطمئناف الثقة توفَت -(ز 
 . األكقاؼ كإدارة اقتصاديات رلاؿ يف البحث كتطوير كتدريبهم، العاملُت تأىيل يف ادلساعدة -(ح

 :التالية ادلهاـ بتنفيذ االلتزاـ عليها فإف األىداؼ، ىذه اذليئة بلوغ كألجل
 .معنوية مهام -(أ

 البنوؾ تقدمها الىت األعماؿ كافة مشركعية إىل اإلسالمية البنوؾ مع العمالء اطمئناف يف تتمثل
 لزيادة الناس صبهور لدل الثقة على كاحلائزين العلم أىل من ادلشتهرين تعيُت على البنوؾ كربرص اإلسالمية،
 .لديهم االطمئناف

 :التالية ادلهاـ يف تتمثل :عملية مهام  -(ب
 من الوقفية للمؤسسة يعرض فيما الشرعية الهيئة تفتي حيث: الشرعي اإلفتاء مهمة -
 عمل جوىر ىي ادلهمة ىذه كتعترب صياغتها، إعادة أك  أخرل عقود كضع أك كأعماؿ عقود ك حجج
 . للجمهور تل  فتاكيها بنشر اذليئة كتقـو كجودىا، كأصل اذليئة

 ألم اشلارسته قبل الوقفية للمؤسسة الشرعي ادلستشار بدكر تقـو إذ :االستشارة مهمة -
 .عمل

 بعقد تطالب أف ذلا جيوز اإلدارة،إذ رللس مع شرعية مسائل حبث جلأل إدارية مهمة -
 اإلدارة لسجمل دكرية تقارير بتقدمي تطالب ماك ضركريا، ذل  ارتأت ذاإ الوقفية ادلؤسسة إدارة رللس
 .الشرعية لألحكاـ الوقفية ؤسسةادل أعماؿ مطابقة لتأكيد

 كتصحي  الوقفية، ؤسسةادل معامالت كافة تدقيق على تعمل حيث ،رقابية مهمة -
 على العشوائي باالطالع اذليئة تقـو كما 87.األعماؿ شلارسة أثناء ربدث قد اليت االضلرافات
 الواقفُت، شركط باحًتاـ تعلق ما خاصة55 فيها الشرع التزاـ من كالتأكد لتدقيقها ادلعامالت بع 

  .الوقف على ذبرم اليت كادلعامالت
 .الشرعية الرقابةو  وىالفت هيئات عمل مجاالت -5-5 
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 الوقفية للمؤسسة الشرعية اذليئة عمل تل يص ديكن كأىدافها اذليئة دلهاـ ربديد من سبق ما على اعتمادا
 56 :التالية اجملاالت يف

 قفيةو ال ادلؤسسة أعماؿ حوؿ كالقرارات الفتاكل بإصدار اذليئة تقـو حيث: الفتوى مجال -(أ
 منهجية حالؿ من ذل  يتم. فيها العاملُت أك الوقفية ادلؤسسة طرؼ من اذليئة إىل ترد اليت االستفساراتك 

 لالطالع كإلكًتكنيا كرقيا اجلمهور على الشرعية دبستنداهتا كالقرارات الفتاكل تل  نشر حيسن كما كاضحة
 .عليها

 اليت ادلراحل عن تعرب كىي إليها، اإلشارة سبقت الرقابة من أنواع كىي: الشرعية الرقابة مجال -(ب
 90:كىي عاـ بشكل الرقابة عليها تنطوم

 الشرعية، جوانبها يف كاألنظمة اللوائ  ضبط يف كتتمثل: وقائية رقابة وهي: قبلية الرقابة 
 حيث من الواقفُت شركط فحص ككذل  الصيغة لشركط استيفائها يثح من األكقاؼ حجج كمراجعة
 يف الشرعي الدعم كتقدمي بل شرعا، دىاكاعتما االستثمار كصيغ العقود ف ص ك شرعا معتربة أهنا

 . جديدة كقفية كعقود صيغ كتطوير ابتكار

 التعامالت سلتلف دبراقبة تتعلق كىي ( :التنفيذ مع المتزامنة)= المحورية الرقابة 
 مرحلة يف الوقفي االستثمار كصيغ كالعقود عمليات ًتاـحا كمراقبة الوقف على ذبرل اليت كادلعامالت
 كجدت، إف الشرعية األخطاء دلعاجلة كالتدخل ادلعتربة، الواقفُت شركط احًتاـ مراقبة  ككذل ،التنفيذ
 اليت الشرعية ادل الفات صبيع حياؿ ادلؤسسة يف ادل تصة اجلهات كسلاطبة كقوعها حُت عليها كالتنبيو
 .اإلجراءات كأدلة الفتاكل كسلالفة التنفيذ سوء نتيجة تقع قد

 فًتة كل هناية يف اذليئة على يتطلب حيث التنفيذ بعد ما مرحلة كىي(: ليةالتكمي)= الالحقة الرقابة 
  .اخلارجي ادلراجع كتقارير ادلؤسسة من الصادرة كالتقارير ادلنفذة، كالعقود ادلؤسسة أعماؿ مراجعة

 
 .الخصائص التنظيمية لهيئة أو جهاز الرقابة الشرعية -5-6
 .للرقابة الوقفية دلؤسسةا عمليات صبيع إخضاع دبعٌت :الشمولية -(أ

 مقتصرة تكوف كال العملية تطبيق كأثناء كبعد قبل مستمرة الرقابة تكوف أف دبعٌت :االستمرار  -(ب
 .النهائية الرقابة على

 كازباذ مستقبالن، الشرعية ادل الفة يف الوقوع لتجنب كقائية الرقابة تكوف بأف التوقي  -(ج
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 .03-02 ص ص ادلتحدة، العربية اإلمارات،9776 أبريل 07 إىل 93 من الشارقة إمارة عشرة، التاسعة الدكرة  جبدة، الدكيل اإلسالمي

 ..  1414  صص   ،بقسا مرجع القطاف، علي أمُت زلمد  67



 
 

27 

 .ل ذ دكف للحيلولة الالزمة االحتياطات
 للنزاىة ربقيقان  كاإلمكاف الوسع قدر ادلعلومات كتقومي اإلثبات أدلة باعتماد الموضوعية  -(د
 .  الشرع بأحكاـ التزاـ أفضل لتحقيق كادلساعدة العوف يد كتقدمي ،النفوس لنوازع كإبعادان 

 .العمل يف االزدكاجية لتجنب ادلطلوبة كالوسائل النظم بتوفَت والتنظيم والتنسيق التكامل -(ه
 الوقفية ادلؤسسة مع ادلتعاملُت صبهور الشكوؾ سيثَت اذليئة استقاللية الغياب فإ :االستقاللية  -(و

 الرقابة جهاز يكوف أف تعٍت ىنا كاالستقاللية. الوقفية ادلؤسسة لربامج كادلمولُت كادلتطوعُت الواقفُت خاصة ،
 النزاىة يف الش  على ربمل قد  األخرل باألجهزة عالقات أم فيجنب ادلؤسسة إدارات عن مستقالن  الشرعية

 ىذا مرجع يكوف أف ذل  ربقيق كسائل أصلع كلعل كاالستقالؿ احلياد درجات أعلى حيقق شلا كادلوضوعية
 91 .ادلؤسسة إدارة ال كالفتول الرقابة ىيئة اجلهاز

 االستقاللية مبدأ يستند حيث ،69التنظيمي اذليكل يف اذليئة دبوقع يتعلق للهيئة التنظيمي كاالستقالؿ
 عن فضالن  كالتحكيم، كاحلسبة الشهادة، إيل شديدة بصلة سبت اليت مهامها طبيعة إىل الوظيفة ىذه مثل يف

 اإلبانة يف كإخالصهم ، عليهم تأثَت أك ضغط أم كانتفاء ، هبا القائمُت بتجرد إال تتم ال مهاـ كىي اإلفتاء،
 93 .ذلم تظهر اليت احلقائق عن

 ادلستمر كالتدريب بالتأىيل مث كمن أكالن  االختيار خالؿ من يتم ذل  كربقيق :والمهنية كفاءةال -(ز
 ادللكة كتنمية ذل  متابعة أيضان  يلـز كما كقانونية، كزلاسبية كاقتصادية شرعية العالقة ذات اجملاالت شىت يف

 .ادل الفة يف الوقوع بلق اخللل دلواطن كاالكتشاؼ التعرؼ سرعة يف أثر عظيم من دلاذلا كاخلربة
 العمليات من بداءن  التفصيلية ادلرحلية كاخلطط العامة اخلطة كربضَت برسم: والتقييم التخطيط  -(ح
 إىل كصوالن  كىكذا كالقوة الضعف مواطن كتفقد ادلراحل من مرحلة كل تقييم مث كمن...  فاألسبوعية اليومية
 .ألجلو اجلهاز أنشو الذم ادلنشود اذلدؼ

  .الوقفية المؤسسة في الشرعية الرقابة هيئة تنظيم بأسالي -4-6
 اإلدارات قناعة لدرجة كتبعان  كادلؤسسات، البلداف الختالؼ تبعا كزبتلف الشرعية الرقابة أشكاؿ تتعدد
 الرقابة أجهزة كتظهر تتجسد أف ديكن حيث ،كبدكرىا بأمهيتها الوقفية أك ادلالية ادلؤسسات يف كادلسئولُت
 كادلتابعة الفتول ككحدة ، الشرعية كادلتابعة الفتول كىيئة الشرعي، اجلهاز: مثل أشكاؿ دةع يف  الشرعية
 اذليئات كانت بينما ،الشرعية كاذليئة الشرعية، كاللجنة الشرعي، كادلستشار كالبحوث، الفتول كإدارة ، الشرعية
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 أف ديكن الوقفية للمؤسسة الشرعية كاذليئة ،61فقط شرعي مستشار شكل تت ذ عملها بدايات يف الشرعية
 :التالية األشكاؿ أحد تأخذ

  الرقابة الشرعية المركزية. -أ(

. ادلنفذة األعماؿ دبراجعة ذلا صلة كال فقط عليها ادلعركضة بادلسائل تفيت ، مركزية استشارية جهة
 مت صصة مرجعيةك   أعلى درجة سبثل كىي 95 ذل ، على مثاالن  الكويتية األكقاؼ بوزارة الفتول إدارة كتعترب
 حيث العاـ، مستول على أك الواحد البلد مستول على سواء الوقفي القطاع يف اإلدارم العمل منط لتوحيد
 63 :مايلي منها ادلركزية الشرعية الرقابة كتنظيم دلمارسة كأشكاؿ بدائل عدة إجياد ديكن

 
 
 
 الهيئة العليا للرقابة الشرعية: -

 ادلؤسسػػػات لػػػدل تكونػػػت الػػػيت اخلػػػربات ذبميػػػع ىػػػو منهػػػا اذلػػػدؼ كيكػػػوف الػػػدكيل ادلسػػػتول علػػػى تكػػػوف
 الفقػػو لتطػػوير اجلهػػود كتنسػػيق الفقهيػػة اخليػػارات توحيػػد كبغػػرض سػػلبياهتا، كنبػػذ اجيابياهتػػا مػػن لالسػػتفادة الوقفيػػة
 .األكقاؼ شلتلكات كتثمَت لتنمية استثمارية صيغ صورة يف كتفعيلو الوقفي

 الهيئة الوطنية للرقابة الشرعية لقطاع األوقاف والمؤسسات الوقفية:  -
كىي ىيئة مستقلة تتشكل من علماء مت صصُت يف  ،64ىذه اذليئة سبثل اجلهة الشرعية العليا يف البلد 

دار إص كاالستثمار.مهمة ىذه اذليئة ىي الفقو الوقفي كفقو ادلعامالت، باإلضافة إىل خرباء يف االقتصاد كاإلدارة
الفتاكل الشرعية كالتوصيات كتقدمي ادلشورة الشرعية لتوحيد األسس كاألحكاـ الشرعية اليت تواجو كقود النشاط 
الوقفي يف اجملتمع كزبضعو ألحكاـ الشرع،، كما تقـو ىذه اذليئة بتنقية القوانُت كاللوائ  كادلراسيم من كل 

اذليئة العليا التابعة لوزارة الشؤكف اإلسالمية كاألكقاؼ اذليئة، كمثاؿ على ىذه (. ك  ادلعامالت اليت زبالف الشرع.
 .كلة اإلمارات العربية ادلتحدةيف د

 المجلس الشرعي. -ب(
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 خػاص بنػوع ديتلػ  األكقػاؼ، لقطػاع متقػدما تنظيميػا مسػتول سبثػل التنظيمػي اذليكل ضمن شرعية ىيئة
 اإلداريػػػػُت األكقػػػػاؼ مػػػػوظفي كتعيػػػػُت ميزانيتهػػػػا ىعلػػػػ كالتصػػػػديق عليهػػػػا، كالرقابػػػػة الوقفيػػػػة الشػػػػؤكف تنظػػػػيم سػػػػلطة

 65 .الوقف على ذبرل اليت ادلعامالت كباعي األكقاؼ استثمار طرؽ ربديد ككذل  كعزذلم، كمكافأهتم
 إدارة للرقابة الشرعية الداخلية.-ج(
 أك ليةالداخ ادلراجعة إلدارة تابعة تكوف ما كغالبان  الوقفية، ادلؤسسة يف اإلدارات إحدل من جزء سبثل

إدارة الشئوف الشرعية، كقد تضاؼ إليها الشؤكف  مسمى تأخذ الشرعية، ادلراجعة إدارة تسمى مستقلة كإدارة
 احلاؿ يف األمانة العامة لألكقاؼ بالكويت.القانونية، كما ىو 

 مكتب أو قسم ضمن إدارة المؤسسة الوقفية. -د( 

 إضػافة البحػوث ك الفتػول قسػم تضػم كالػيت السػودانية، اؼاألكقػ ىيئػة يف القانونيػة الشػؤكف إدارة لذل ، كمثاؿ 
 66 .القانوين القسم إىل

 
 هيئة رقابة شرعية ضمن هيكل وزارة األوقاف.  -هـ (

لنفوذ على أف ال  زبضع ىذه اذليئة  كتكوف مسؤكلة عن كل ما يتعلق دبؤسسات قطاع األكقاؼ،
دلستمرة على عمليات ىيئات الرقابة الشرعية يف ذلا سلطة الرقابة الشرعية اكسلطة كزير األكقاؼ، كتكوف 

 ؤسسات الوقفية.ادل
 بضة.ا، تابع جملموعة من ادلؤسسات الوقفية، أك شركة كقفية قجهاز رقابة شرعية مستقل -ك( 
 اذليكل ضمن داعمة استشارية تنظيمية كحدة شكل كيأخذ، جهاز رقابي شرعي متكامل -ز(

 كمراجعُت، مدققُتك  ،كمستشارين كآخرين لإلفتاء، ضاءأع حيوم الوقفية، للمؤسسة التنظيمي
 . كمقررىا اذليئة رئيس إىل باإلضافة .كتابعُت كمراقبُت

 على ذبرم اليت كالتصرفات ادلعامالت بع  يف يستشار :خارجي أو داخلي شرعي مستشار -(ح
 كقد .بكيفيتو كال ذبالتنفي لو عالقة كال االستثمارية، كالعقود الوقفية احلجج نصوص كمراقبة الوقف
 اليت ادلسائل بع  يف لالستفتاء إليو اللجوء يتم خارجيا مستشارا أك داخليا الشرعي ادلستشار يكوف
   077 .عنها السؤاؿ لإلدارة يعن
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 يكوف الوقفية، ادلؤسسة كإدارات أقساـ من كقسم إدارة كل يف تعيينو يتم:  شرعية رقابة عضو -(ط
 احلجج رقابة عضو يعُت أك االستثمار إدارة يف االستثمار رقابة ضوع يعُت كأف رلالو، يف مت صصا
 .كىكذا ادلبيعات قسم يف معامالت رقابة عضو أك التوثيق، إدارة يف كالعقود

  .وقفية مؤسسة لكل واحد شرعي مراقب -(ك

 الوقف فقو يف مت صص فٍت مكتب ىو: .الوقفية الشرعية واالستشارات الدراسات مكتب -(ل
 ادلسائل يف الشرعية كاخلربة االستشارة بتقدمي يقـو كادلت صصُت، اخلرباء من رلموعة يديره تو،كمعامال
 كتعامالت أعماؿ على اخلارجية الشرعية الرقابة بعملية القياـ ديكنو كمل الوقفية، ادلؤسسة تعًتض اليت

    .الوقفية ادلؤسسة

 كإعطاء لتقدمي االستشارية القانونية الشرعية رقابةال ىيئة هي: الشريعة ةالقانوني ةستشارياال الهيئة -(م
 ذات كمؤسسة. عليو ذبرم اليت كالتصرفات لوقفا فقوب ادلتصلة ادلسائل صبيع حوؿ ادلطلوبة اآلراء
  101 .كالقانوف كالشريعة الفقو يف ادلت صصُت من القانونيةك  الشرعية ادلشورة تاجكرب خاصة طبيعة

 احلاؿ ىو كما الوقفية ادلؤسسة إدارة جمللس ادلشكلة الدائمة لجافال أحد ىي: ةيالشرع اللجنة -(ن
   102 .الوقفية ادلؤسسة أعماؿ يف الشرعي الرأم بإبداء زبتص ،بالكويت لألكقاؼ العامة األمانة يف
 .العمل فريق -(س
 ىااختيار  يتم متاحة متعددة تنظيمية خيارات تعد عرضناىا اليت التنظيمية كاألساليب األشكاؿ ىذه 
 .إسًتاتيجيتها أك حجمها أك نشاطها كرلاؿ الوقفية ادلؤسسة لطبيعة تبعا
   .الشرعية الهيئة عمل الئحة -5-7

 ادلؤسسة إدارة رللس من قرار دبقتضاىا كيصدر 103 تقًتحها لالئحة كفقان  عملها الرقابة ىيئة تباشر
 :ذل  يف سواء عملها مباشرة يف امنهجيته تتضمن عملها الئحة لنفسها الشرعية اذليئة تضع حيث الوقفية

 .اختصاصاهتا ربديد مث كمن الشرعية كالرقابة اإلفتاء يف منهجيتها -(ب
 .زلاضرىا كتسجيل اللزـك عند هبم تستعُت كمن جلساهتا نظاـ -(ج
 .الوقفية ادلؤسسة كأقساـ إدارات بسائر عالقاهتا تنظيم ككذل  -(د
 أف من التأكد بتحقيق الكفيل  الداخلي الشرعي التدقيقك  ادلراجعة  نظاـ الالئحة تتضمن كما -(ق
 كالفتاكل الشرع كأحكاـ دلبادئ كفقان  تربمها اليت كالعقود كأنشطتها كاستثماراهتا الوقفية ادلؤسسة معامالت
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 .الشرعية الرقابة ىيئة تصدرىا اليت الشرعية كاآلراء
 يقدـ الذم السنوم التقرير اإلدارة جلهة قدـت اليت الدكرية التقارير إعداد كيفية الالئحة كتتضمن -(ك

 .كقيادهتا الوقفية ادلؤسسة إدارة لسجمل
 من أساسية كثيقة لتكوف كيصدرىا الالئحة ىذه الوقفية للمؤسسة اإلدارة رللس يعتمد -(ز

 :مها جوىريُت ىدفُت حيقق( االعتماد) اإلجراء كىذا ها،كثائق
 .الوقفية ادلؤسسة يف دارةاإل كأجهزة اذليئة بُت التنسيق إلزامية -
 071 .اإلدارة ألجهزة أيضان  الالئحة إلزامية -

 . الشرعية الرقابة هيئة عالقات -1-5 
كاالختصاصات ادلوكولة ذلا البد  األىداؼ ادلرسومة ذلا كتنفيذ ادلهاـوظيفتها كربقيق جل أداء فعاؿ لأل

مع جهات االختصاص ادل تلفة  كالتواصل تضمن ذلا االتصاؿعالقات للهيئة الشرعية من بناء شبكة من ال
كاليت تشكل البيئة اليت تنشط فيها اذليئة كسبارس مهامها كاختصاصاهتا، حيث ديكن للهيئة بناء عالقاهتا مع 

 األطراؼ الفاعلة اليت ديكن اف تؤثر على عمل اذليئة اك تتأثر هبا كاليت من امهها مايلي:
 
 ة.المؤسسة الوقفيالعالقة مع إدارة  -أ(

ادلؤسسة رللس اإلدارة كذا كيشمل ذل  العالقات مع اإلدارة التنفيذية القائمة على العمل اليومي، ك 
 الشرعية.كمن الناحية الكمية فإف العمل مع اإلدارة التنفيذية يأخذ جل جهود اذليئة الوقفية كقيادهتا. 

 .العالقة مع مجلس اإلدارة  -ب(
بعقود األكقاؼ خاصة فيما يتصل مؤسسة الوقفية لل ةالقانوني ةعادلراجإدارة مع كتتضمن ىذه العالقة 

تقدمي التقارير الشرعية جمللس اإلدارة يتصل . إضافة إىل بالبيانات ادلالية اخلتامية كقائمة الدخلككذل  مايتعلق 
 ادلؤسسة الوقفية.بالتثبت من شرعية نشاطات 

 مع هيئات الرقابة المركزيةالعالقة   -ج(
د ىيئة عليا للرقابة الشرعية ادلركزية أك على مستول كزارة الوقاؼ ،حيث تعمل اذليئة على و يف حالة كج

 مسايرة كتنسيق أنشطتها مع التوجو العاـ يف اذليئة العليا.
 هيئات الرقابة الشرعية المماثلة.العالقة مع  -د( 

يف ادلؤسسات الوقفية عية يكوف ىناؾ نوعان من التنسيق كمبادلة الرأم فيما بُت ىيئات الرقابة الشر 
  ادلركزية، اك على مستول كزارة األكقاؼ.مباشرة أك بتوسيط اذليئة العليا للرقابة الشرعية 

 العالقة مع السلطة القضائية :-ه(
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أحد أىم األجهزة الرقابية على النشاط الوقفي يف اجملتع، حيث يتم اللجوء إليو السلطة القضائية  تعترب
 اليت قد تنشا بُت ادلؤسسة الوقفية كاطراؼ العالقة معها . ،يف االتفاقيات كالعقودألكقاؼ امنازعات يف تسوية 
 العالقة مع الواقفين والممولين لألنشطة الوقفية للمؤسسة الوقفية. –( و
 مع جمهور المستفدين من خدمات المؤسسة الوقفية أو الموقوف عليهم.العالقة  -ز(
 لمؤسسة الوقفية.في االعالقة مع العاملين   -ح(

مػن العالقة  امناسب من القبل العاملُت يف ادلؤسسة الوقفية يتطلب قدرادببدأ السالمة الشرعية  إف العمل
العلمية كالعملية باذليئة الشرعية كالىت تتوىل الرد على استيضاحاهتم كأسئلتهم، كتقـو على تدربيهم كتعليمهم 

ف كغَتىا من التعامالت ء العمل كتنفيذ صيغ كعقود االستثمار بالقدر الذم حيقق الكفاءة الشرعية يف أدا
كما يتوجب على العاملُت ادلثوؿ أماـ اذليئة الشرعية مىت ما استدعتهم، ادلرتبطة بإدارة األكقاؼ اك استثمارىا،

ر كاإلجابة على أسئلتها كاستيضاحاهتا للتوصل اىل حكم مناسب للمعامالت كالعقود كاالتفاقيات كإصدار قرا
 072.بشأهنا

 
 .واختيارهم مكافآتهم وتخصصاتهم مواصفاتهم: الشرعية الهيئة عضاءأ -5-9

 .ها في عضو هيئة الرقابة الشرعيةالصفات الالزم توافر  -أ(
 عمل طبيعة األساس يف تفرضها خاصة شرعية مواصفات الشرعية اذليئة لعضوية خيتار فيمن يشًتط

 .الشرعية اذليئة استقاللية ربقيق ضمانات أىم من تعترب دلواصفاتا كىذه ربديده السابق النحو على اذليئة
 الرقابة عن فضالن  الشرعي الرأم كإبداء للفتيا يتصدل فيمن الشرع مصدرىا اخلاصة ادلواصفات كىذه

 ادلواصفات ىذه. الوقفية ادلؤسسات عمل طبيعة تتطلبها اليت  ادلهنية ادلواصفات  إىل باإلضافة ىذا الشرعية
 ادلعامالت كفقو األكقاؼ، كاقتصاديات الوقفية ادلؤسسات إدارة عمل يف التعمق بضركرة تتعلق يةادلهن

 073 .الوقف فقو يف الدقيق الت صص إىل إضافة الوقف، على ذبرم اليت كالتصرفات
 ش صية كعلمية كعملية:كعليو ديكن تقسيم صفات عضو ىيئة الرقابة الشرعية إىل صفات 

هبا الصفات األخالقية الفطرية كادلكتسبة اليت سبيز ش صية  : كيقصدصفات شخصية • 
ادلراقب الشرعي كمنها : قوة الش صية ، كالثقة بالنفس لكوف العمل الرقايب زلفوفان بنوع من اإلحراج ألف من 
أدكاتو التفتي  ، كمنها حسن اخللق من تواضع كرفق من غَت تساىل ،فيلـز صبع احلـز مع العدالة كالقوة مع 

 074 لرفق.ا
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ارؼ الالزمة لعمل : كيراد هبا جوانب التحصيل العلمي النظرم للعلـو كادلعصفات علمية • 
يتعرض عضو ىيئة الرقابة الشرعية خالؿ عملو إىل مسائل اقتصادية كقانونية كزلاسبية ادلراقب الشرعي. حيث 

  .كل ىذه األموركلذل  كجب عليو أف يلم ب ،باإلضافة إىل القضايا الشرعية بالدرجة األكىل
: كنعٍت هبا مدل شلارسة ادلراقب الشرعي لتحصيل ادلعارؼ كالعلـو ادلتصلة صفات عملية • 

 108الوقفية.بالرقابة الشرعية من جانبها التطبيقي العملي على أعماؿ ادلؤسسات 
 أف فالبد الشرعية اذليئة عمل زلاكر أىم من الفتول أف كباعتبار :شرعية شروط  •  

 إىل باإلضافة رلتهدان، فقيهان  مكلفان  عدالن  مسلمان  يكوف أف: بينها كمن ادلفيت صفات األعضاء يف تتوافر
 كىناؾ 109 .البديهة كسرعة كالفطنة كالتفرغ كالقدرة كاألمانة كاإلخالص الورع من درجة على يكوف أف

 كادلعرفة نالذى كصفاء اليقظة من كاؼ قدر على يكوف أف كىي ادلفيت يف توافرىا جيب أخرل شركط
 007 .ىذا كل يف يقع ال حىت كخداعهم كمكرىم الناس بأحواؿ

ات الشرعية خاصة على مستول ادلصارؼ االسالمية يشَت واقع العملي كادلشاىد يف عمل اذليئإف ال 
، حيث ديكن إىل أف اذليئات الشرعية تعاين من ضعف يف الكوادر كادل تصُت يف رلاؿ عمل ىذه اذليئات

 م الت صصات اليت يتطلبها عمل ىيئة الرقابة يف ادلؤسسة الوقفية كاليت منها:االشارة إىل أى
  .معرفة حبقيقة االجتهاد كقواعده كشركطو معكأصولو الوقفي بالفقو االدلاـ  -
 االدلاـ بطبيعة احلياة االقتصادية كمشكالهتا،  -

 .كعقوده فياالستثمار الوق صيغكمعرفة بشكل عاـ كأنواعو، االدلاـ بقواعد االستثمار  -
 االحاطة بعلم دراسة اجلدكل كمتطلباتو. -

 -تسويق فكرة الوقف -التسويق االجتماعي -
دراسة العقود من الناحية القانونية، كاالحاطة بطرؽ االحتياؿ كالتدليس اليت يتبعها ادل الفوف كادلتحتالوف  -

 قصد االستيالء على االمالؾ الوقفية، أك استغالذلا بطرؽ غَت مشركعة.

 كافأة أعضاء هيئة الرقابة.م -ب(
ادلالكية : جيوز كما قاؿ أجاز احلنفية كبع  الشافعية أخذ ادلفيت األجرة على الكتابة، ألنو كالنسخ.لقد  -

يتبُت أنو ال بأس بأخذ أعضاء ىيئة الرقابة  ، كعليوللمفيت أخذ األجرة على الفتول إف مل تتعُت عليو
للقياـ بعمل ، ألهنم قد اقتطعوا جزءان من كقتهم ؤسسة الوقفيةادلالشرعية مكافأة على قيامهم بعملهم يف 
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  000 م.خيص ىذه ادلؤسسة، ألف الفتول مل تتعُت عليهم، لوجود غَتى
 أعضاء هيئة الرقابة.اختيار  -(ج

إف اختيار أعضاء ىئية الرقابة يف ادلؤسسة الوقفية ديكن أف يعهد بو إىل ىيئة عليا للرقابة الشرعية ، 
 دارة يف ادلؤسسة الوقفيةل الدكلة أك تتبع كزارة األكقاؼ ، أك يتم االختيار عن طريق رللس اإلتعُت من قب

من  للتأكد راء مقابلة إختيارىهم عن طريق إجإضافة إىل  ،كية كالتعريفكذل  عن طريق الًتشي  أك التز 
تفوقُت كالعمل على كما ديكن اللجوء إىل استقطاب ادل،كفاءة ادلًتش  إضافة إىل ادلسابقة كاالختبار

 (  29) فارس ، ص  112 .تأىلييهم من خالؿ دكرات تدريسة لكثفة قبل خرباء متمرسُت
 الشرعية والرقابة الفتوى هيئة قرارات إلزامية -5-21

 بقوؿ العمل ادلستفيت على جيب ال إذ القاضي خبالؼ إلزاـ هبا يرتبط ال ادلفيت فتول يف األصل إف      
 الشرعي اجلانب خيص فيما كالفتول الشرعية اذليئة قرارات تكتسب كلكن .بالتزامو إال وإفتائ جملرد ادلفيت
، أف مسلم كل على جيب حيث فيها، خالؼ ال اليت ادلسلمُت لكل الشريعة أحكاـ إلزامية من إلزاميتها  يلتـز
 إلزاميتها القرارات ىذه سبتكت كما عنو، اهلل هنى دبا إلزاميان  كينتهي عليو، كأكجبو تعاىل اهلل فرضو ما كينفذ
 إلزامية درجة تعتمدك . 000األساسي كنظامها التأسيسي عقدىا يف اذليئة بقرارات الوقفية ادلؤسسة التزاـ من

 :يلي ما على الشرعية الرقابة قرارات
 استشارية كحدة تكوف فقد ،الوقفية للمؤسسة التنظيمي البناء ضمن تنظيمية كوحدة الشرعية اذليئة ةمكان -

 ذلا السلطة خط على تقع أساسية كحدة اذليئة تكوف أك ملزمة، غَت قراراهتا كيكوف السلطة خط خارج تقع
  .القرار إصدار أحقية

 بشكل أك ، انفرادم بشكل يت ذ القرار يكوف فقد ،عاـ بشكل ادلؤسسة داخل القرار تطبيق كيفية -
 .باألغلبية أك تشاركي،باإلصباع صباعي

 .اإلدارة على كفرضها ب رائهم سبسكهم خالؿ من يةالش ص األعضاء قوة درجة -

 كلكن ،اإلدارم التنظيم مستويات أعلى يف الشرعية للرقابة القانوين الوضع يكوف فقد اإلدارم، القرار قوة -
 بالرقابة يتحكم الذم ىو إذف اإلدارم فالقرار اذليئة قرار بإلزامية حيكم الذم ىو اإلدارم القرار كاف إذا

 .الشرعية
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 .الوقفية ادلؤسسة تأسيس قانوف من الشرعية اذليئة تستمدىا اليت وةالق -

 باألغلبية أـ إلصباعبا كانت سواء– ملزمة اذليئة قرارات تكوف أف جيب أنو باالعتبار أخذه جيب كشلا
 حكم ىي منها الصادرة الفتول ألف -الوقفية ؤسسةللم التنظيمي البناء يف كضعها عن النظر كبغ  ادلطلقة
 االستناد كديكن114.الوقفية للمؤسسة األساسي النظاـ يف ذاى على ينص أف كجيب. شرعان  اإلتباع كاجب شرعي
 :التالية ادلربرات إىل الشرعية اذليئة قرارات إلزامية إىل االستناد

 االلتزاـ ادلستفيت على فيها جيب اليت األحواؿ أف إال للمستفيت ملزمة غَت أهنا الفتول يف األصل -
 األمواؿ كوف حيث من كذل  ،فيها توجد اليت كادلؤسسات الشرعية اذليئة على تنطبق و،كجواب ادلفيت بقوؿ
 ىيئة قرار بإلزامية القوؿ من يوجبو كما عليها، الشديد احلرص ضركرة تستدعي خاصة، طبيعة ذات الوقفية
 .الشرعية الرقابة

 ملزمة، الشرعية الرقابة ئةىي كقرارات االستشارة، عن سلتلفة فهي الرقابة، كلمة من مفهـو ىو كما-
 استشارم دكر سبارس ال فهي الوقفية، ؤسسةبادل ادلتعلقة الشرعية ادلسائل أك األمور إىل بالنسبة خصوصا
  .كالرقابة كاإلشراؼ اإلرشاد تتضمن الرقابة أف بل، فحسب
 أف منها. األمر ذلذا ادلعايَت بع  اإلسالمية ادلالية للمؤسسات كادلراجعة احملاسبة ىيئة كضعت قدل -      
 معيار) 96 رقم معيار يف ككذل  ادلؤسسة كاجب من بالشريعة االلتزاـ أف ك للمؤسسة ملزمة الشريعة تكوف
 العالقة على بناءا للمصرؼ الفتاكل توفر أف الشرعية الرقابة ىيئة كاجب من أف اذليئة ذكرت ،002 (الفتول
 أك ادلستفيت بإمكاف أف كمع الشرعية ادلسائل يف اذليئة اءاستفت ادلؤسسة كاجب من كأف بينها فيما القائمة
 عليو ادلؤسسة، قوانُت كحسب أنو إال ،األحسن اآلراء أك الفتاكل اختيار يف جهده قصارل بذؿ ادلصرؼ
 بإتباع ملـز ادلصرؼ أف اذليئة كأضافت. للمؤسسة الشرعية الرقابة ىيئة من الصادرة بالفتاكل العمل ك األخذ
. لديها الرقابة ىيئة بإذف إال أخرل فتول ىيئات قرارات على كاالعتماد االستفتاء ديكنو كال الرقابة ئةىي قرارات
003 

 كمن األساسية كثائقها يف اإلسالمية الشريعة أحكاـ بتطبيق نفسها تأخذ إمنا وقفيةال ادلؤسسات إف -
 النص يستوجب مث كمن الفتول إلزاـ كجوه من كجو كىذا الشرعية كالرقابة الفتول ىيئة إليو تنتهي دبا العمل مث
 004 .لوقفيةا للمؤسسة األساسي كالنظاـ التأسيس عقد يف -اإللزاـ- عليو

 ادلؤسسة قياـ يف ىامان  دكران  مذل كأف معينة، شركط على بناء ماختيارى تمي الرقابة ىيئة أعضاء إف -
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 005 .التنفيذ كاجبة ملزمة اقراراهت تكن مل ما ادكرى ةالشرعي الرقابة ىيئة ؤدمت نكل احلنيف، عللشر  كفقان  ابأعماذل

 .الشرعي المراقب و يفة توصيف  -5-22
 :التالية كالواجبات بادلهاـ يقـو أف منو تتطلب الشرعي ادلراقب كظيفة إف

 إدارة مع التنسيق خالؿ من اجملتمع يف الوقف فكرة تسويق مسؤكلية الشرعي ادلراقب عاتق على تقع -
 .الوقفية ادلؤسسة يف قكالتسوي اإلعالـ

-
 ىذا يًتجم أف كديكن. الشرعية كاذليئة اإلدارة كرللس كاإلدارة كالعاملُت ادلتعاملُت مع ادلستمر التواصل 

 .ادلتكررة كخاصة العمليات بع  عن كادلتعاملُت العاملُت على توزع كريقات إىل العمل

 على كيطلع كالفركع، كاإلدارات األقساـ ىعل الوقفية ادلؤسسة يف ميدانية جبوالت الشرعي ادلراقب يقـو -
 ادلؤسسة مع ادلتعاملُت جبمهور يلتقي مث العمل، إجراءات عن العاملُت كيسأؿ كالعقود، كادلعامالت الوثائق
 أف جيب 119 .الشرعية للهيئة موجزان  تقريران  كيقدـ منهم، كيسمع كمستفيدين ككاقفُت شلولُت من الوقفية
 حوؿ التوصيات التقرير يبُت حبيث الداخلية، الشرعية الرقابة نتائجك  كنطاؽ غرض التقرير يوض 

 التصحيحي كالعمل ادلستقبلية التحسينات

طواؿ العاـ من كل من ذلم  ادلراقب الشرعيكىي اليت ترد إىل  الرد على األسئلة كاالستفسارات الفقهية : -
ل األمر عليهم، كما ترد إليو أسئلة صالت سواء من العاملُت العاملُت كقت تنفيذ ادلعامالت إذا استشك

من ادلتعاملُت أيضان. كإذا توقف يف اإلجابة عن سؤاؿ، يقدمو إىل اذليئة الشرعية ليحصل على جواب 
 السائل.

097
 

 دراسة رلاالت العمل كالعقود كصياغتها حبيث تتفق مع أحكاـ الفقو. -
 تنفيذىا دكف سلالفة للضوابط الشرعية.متابعة تنفيذ العقود كادلعامالت للتأكد من التزاـ ادلوظفُت ب  -
دراسة ما يقدـ ذلا من أسئلة لالستفادة كبياف الرأم الشرعي فيها. كذل  دراسة مشركعية العقود قبل   -

 التوقيع عليها للتأكد من عدـ كجود أم بند فيها يتعارض مع أحكاـ فقو ادلعامالت.
ا. كتعترب الفتاكل اليت يتم نشرىا مرجعان شرعيان اإلشراؼ على ذبميع الفتاكل كتنظيم عملية الرجوع إليه  -

التقيد هبا كعدـ سلالفة شيء منها إال ما يتم الرجوع عنو من ادلؤسسة الوقفية كمستندان رمسيان يتعُت على 
 .الشرعية اذليئة

م ادلشاركة يف ادلؤسبرات الشرعية كإعداد برامج تثقيف العاملُت كتقدمي احملاضرات كالندكات الالزمة ذل -
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 121كمتابعتها.

اعتماده من قبل  إعداد دليل خاص للرقابة الشرعية يوض  األغراض كالصالحيات كادلسؤكليات على أف يتم -
ك  .صبع كربليل كتفسَت كتوثيق ادلعلومات لتأييد نتائج الرقابة الشرعية الداخلية .ىيئة الرقابة الشرعية 

 .سبة قبل إصدار التقرير الكتايب بشكل هنائيمناقشة النتائج كالتوصيات مع األطراؼ اإلدارية ادلنا
 .ادلتابعة دلعرفة ما إذا كاف اإلجراء ادلناسب قد ازبذ بشأف النتائج النهائية الواردة يف تقرير الرقابة  -

099
 

 
 .بالجزائر األوقاف قطاع في الشرعية والرقابة الفتوى واقع :حالة دراسة: الرابع المبحث 

 حديث ىو اجلزائر يف األكقاؼ قطاع يف الشرعية الرقابة عن احلديث أف إىل اإلشارة من البد بداية
 الرقابة دلصطل  الصحي  بادلعٌت الشرعية للرقابة جهاز على يتوفر ال األكقاؼ القطاع ألف ذل  ألكانو، سابق

 ذات بيةرقا أجهزة ىي األكقاؼ كزارة مستول على أك الوطٍت ادلستول على ادلوجودة الرقابية فاألجهزة الشرعية،
 احلياة كانشغاالت العاـ للشأف أساسا موجو فهو لإلفتاء بالنسبة أما كاستشارم، كتشريعي تقٍت  إدارم طابع
 باجلزائر الوقف قطاع يف الشرعية كالرقابة الفتول كاقع كاستجالء الوضع ىذا  على كللوقوؼ. اجملتمع يف العامة

 األكقاؼ كزارة مستول على كالرقابة بالفتول عالقة ذلا اليت الرقابية التنظيمات أك األجهزة من رلموعة نستعرض
 .اجلزائر يف األكقاؼ كإدارة

 .األعلى اإلسالمي المجلس لدى واإلرشاد والتوجيه الفتوى لجنة -2
 القانونية، االستشارة يف األعلى اإلسالمي اجمللس مهاـ الدستور حيدد  مرجعية كطنية مؤسسة باعتباره

 إىل راجعة مشاكل من يواجهو فيما ادلعاصر اإلسالـ يقتضيو الذم االجتهاد كيف ،تقٍت ك إدارم عمل ىو ك
 حسب ضبطها يقع متعددة موضوعات يف االجتهاد ىذا كينصب. الكربل كالثقافية االجتماعية التحوالت
  .  منو عضو األكقاؼ جلنة يف األعلى اجمللس كديثل .التشاكر ك النقاش ك بالبحث ذلا كالتعرض األسبقيات

 ادلشكلة األربعة اللجاف أحد ىي ،األعلى اإلسالمي اجمللس لدل كاإلرشاد كالتوجيو الفتول جلنة ك
 : يلي دبا زبتص كىي للمجلس

 . الشرعية كاألحكاـ الفتاكل مشاريع إعداد -

 . اإلسالمية الشريعة كفق ذلا حلوؿ لتقدمي ادلعاصرة، كالقضايا ادلشكالت دراسة -
 . كادلادية الركحية األمة حياة هتم اليت القضايا، دل تلف اإلسالمي التصور إعطاء -
 . القاصرة كالفتاكل ادلنحرفة ادلفاىيم تصحي  -
 . اإلسالـ أعداء ينشرىا اليت كادلفًتيات الشبهات على الرد -
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 123 .كتوجيهاتو دببادئو كالتعريف اإلسالـ، عليها يقـو اليت القيم توضي  -

 اخلاصة الفتاكل مشاريع إعداد ىو اختصاصاهتا من اض ك  ىو كما اللجنة ىذه من الوقف كنصيب
 .األكقاؼ كزارة قبل من اللجنة على تعرض قد كاليت ،الوقفي بالنشاط

 .األوقاف وزارة مستوى على العامة المفتشية -2
 9777/040 ىو آخر تنفيذم مرسـو على كعملها تنظيمها كأحاؿ 9777/013 ادلرسـو عليها نص 

 مهامها إىل باإلضافة ادلفتشية ىذه. كسَتىا كتنظيمها األكقاؼ كزارة يف عامة مفتشية إحداث تضمن حيث
 مشاريع دبتابعة األكقاؼ رلاؿ يف زبتص فهي األكقاؼ، لوزارة كالرقايب الوصائي االختصاص ضمن الداخلية
 091 .عنها الدكرية التقارير كإعداد كتفقدىا الوقفية األمالؾ استغالؿ

 .األوقاف وزارة مستوى على فتوىال لجنة أعمال تنظيم مكتب  -3
 لوزارة ادلركزية اإلدارة مستول على ادلسجدم كالنشاط الديٍت للتوجيو الفرعية ادلديرية ضمن مكتب كىو
 092.األكقاؼ كزارة مستول على الفتول جلنة أعماؿ تنظيم دبهمة يقـو األكقاؼ،
 

 .ومهامها وصالحياتها تنظيمها: األوقاف لجنة -1
 جلنة ىي األكقاؼ، دلديرية موازية أخرل تنظيمية كحدة على األكقاؼ إلدارة كزمادلر  التنظيم يشتمل

 093 .األكقاؼ
 .األوقاف لجنة وتشكيل تنظيم -5-2

 : 094من تتشكل أهنا صلد اللجنة ىذه تكوين إىل بالنظر
 .الرئيس كىو األكقاؼ مدير -
 .اللجنة كاتب كىو الوقفية األمالؾ الستثمار الفرعي ادلدير -

 .عضوان  كالتشريعية القانونية بالدراسات لفادلك -

 .عضونا الدينية كالشعائر اإلرشاد مدير -

 .عضونا الوسائل إدارة مدير -
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 .عضونا اإلسالمية الثقافة مدير -

 ،العدؿ كزارة عن ك ،البحرم كالصيد الفالحة كزارة عنك  ،الدكلة أمالؾ مصاحل عن شلثلُت أعضاء -
 .األعلى اإلسالمي اجمللس عنك 
 .ومهامها األوقاف لجنة صالحيات -5-3

 عليها ادلعركضة القضايا صبيع يف كالتداكؿ النظر تتوىل فهي اللجنة ذلذه ادلوكلة الصالحيات إىل بالنظر
 الدكر يشبو ما ديارس تداكيل جهاز فهي كضبايتها، كتسيَتىا كاستثمارىا الوقفية األمالؾ إدارة بشؤكف ادلتعلقة
 : يلي دبا اخلصوص على تقـو حيث ،095التشريعي
 منطية زلاضر تعد   كما ،096 االقتضاء عند كاخلاصة العامة الوقفية األمالؾ كضعية تسوية حاالت دراسة -
 .حدة على حالة لكل
 . األكقاؼ ككالء لعمل النمطية الوثائق تعتمد أك تدرس -
 .لذل  الالزمة النمطية قكالوثائ اقًتاحو، تعتمد أك الوقفي، ادلل  ناظر عمل دليل إعداد على تشرؼ -
 كل كحقوؽ االقتضاء، عند كاست الفهم اعتمادىم أك الوقفية األمالؾ نظ ار تعيُت حاالت تدرس -
 .حالة لكل منطية كثائق باعتماد حدة، على كاحدة
 . حالة لكل منطية كثائق كتعتمد الوقفية، األمالؾ ناظر مهاـ إهناء حاالت تدرس -
 بأقل أك الًتاضي أك العلٍت، ادلزاد: طريق عن الوقفية األمالؾ بإجيار ادلتعلقة نمطيةال الوثائق كتعتمد تدرس -
 .العادية غَت اإلجيار عقود ذبديد حاالت تدرس كما . ادلثل إجيار من
 األكقاؼ فقو ضوء يف اعتماده أك الوقفية األمالؾ إلجيار منوذجي شركط دفًت إعداد على تشرؼ -

 .ادلرعية كالتنظيمات
 الوثائق كتعتمد االستعجايل كاإلنفاؽ ادلتاح، األكقاؼ لريع العادم اإلنفاؽ أكلويات الدراسة بعد ًتحتق -
 بفحص ت كل ف مؤقتة جلاف تشكيل األكقاؼ للجنة ديكن سبق ما على عالكة007 .لذل  الالزمة النمطية
  000 .خاصة حاالت كدراسة
 :التالية ادلالحظات إبداء من ديكن اللجنة ىذه كصالحيات لتشكيل قراءة إف 
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 بل الشرعية، قابةر ال يف مت صصُت بينهم من ليس أنو يالحظ األكقاؼ جلنة يشكلوف الذين عضاءاأل -
 قضايا يف يتداكلوا أك يراقبوا أف ذلؤالء فكيف ،األكقاؼ دارةإ أك األكقاؼ دبوضوع لو عالقة ال من كفيهم
 .النمطية الوثائق كإصدار  الوقفي النشاط مارسةدب متعلقة تنظيمية أمور أك ، الوقفي االستثمار مثل دقيقة

 اللجنة، على ادلعركضة األكقاؼ قضايا يف كالتداكؿ النظر عند الشرعية السالمة أك الشرعي البعد غياب -
 .الوقفية األمالؾ إلجيار منوذجي شركط دفًت إعداد عملية باستثناء

 .اللجنة ماؿألع الداخلية الرقابة أك الداخلية ادلراجعة عملية غياب -

 .الشرعي احلكم مراجعة عن تستغٍت ال اليت اللجنة مهاـ بع  لتنفيذ إليها الرجوع ديكن معايَت كجود عدـ -
 

 
 
 
 
 
 
 

 والتوصيات النتائج: الخاتمة
  البحث نتائج: أوال
 :التالية النتائج إىل التوصل أمكن البحث ثنايا يف تقدـ ما خالؿ من

 لوقف كاف احلاجة إليها ماسة ألجل استمرارية الوقف كتدفق منافعو.أقر الفقهاء كالية الدكلة على ا -

اعترب الفقهاء أف إدارة الوقف كالنظر يف األحباس كالوقوؼ كالتفقد ألحواذلا كأحواؿ الناظر فيها جزءان من   -
أعماؿ الدكلة، كىي من كاجبات السلطة احلاكمة، حيث أف الدكلة حبكم النظر العاـ كالوالية العامة 

 .صاحل اجملتمع ترعى األكقاؼدل

 سػػلطات مػػن غػػَته دكف كحػػده القضػػاء اختصػػاص مػػن ىػػي األكقػػاؼ علػػى -العامػػة الواليػػة – أف الفقهػػاء قػػرر -
   كىي حق نابع من حقو يف الوالية العامة. .الدكلة

 ربكمػػػػو التػػػػدخل كىػػػػذا.  العامػػػػة، الواليػػػػة يف حقهػػػػا علػػػػى ترتػػػػب األكقػػػػاؼ شػػػػؤكف يف الدكلػػػػة تػػػػدخل حػػػػق إف -
 فحػػػدكد .كالرعايػػػة اإلحاطػػػة حػػػدكد يف ىػػػو(. العامػػػة الرعايػػػة علػػػى مقدمػػػة اخلاصػػػة الواليػػػة) الفقهيػػػة القاعػػػدة
 اإلحاطػة نظػر   بػػ يسػمى مػا أك العػاـ النظػر يف فقط ينحصر العامة اذليئات من ديثلها من أك الدكلة التدخل
 .  الفنية كاخلربة كاالستشارة عدةادلسا كتقدمي كالتنمية كالصيانة كاحلماية احلفظ على ينطوم كىو ،  كالرعاية
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 فهػو الفقهػاء، ىاحػدد الػيت ظركفػو ك حيثياتو لو لألكقاؼ ادلباشرة باإلدارة اإلدارية أجهزهتا أحد أك الدكلة قياـ -
 .يشًتطو من أك الواقف كالية ىو كاألصل طارئ أمر

 األداء مراقبػػة  النظػػار، علػػى الشػػرعية ك اإلداريػػة الرقابػػة: الرعايػػة إطػػار يف األكقػػاؼ علػػى الدكلػػة كاليػػة تشػػمل -
 األداء مراقبػة الوقػف، يف الناظر تصرفات مراقبة الوقف، عن الناظر جيريها اليت العقود مراقبة للناظر، اإلدارم
 األمانػة، ك بالعدالػة التزاـ حيث من الناظر سلوؾ مراقبة ، النػاظر مصركفات حيث من الوقفية لإلدارة ادلايل
 تقػدمي للوقػف، اجلزائيػة احلمايػة كعزلػو، للنػاظر الش صػي السػلوؾ مراقبػة ادلسػتحقُت، علػى الغلػة توزيع مراقبة

 .الفنية كاخلربة االستشارة

 القرارات ازباذ عند للناظر ادلشورة تقدمي: تشمل فهي اإلحاطة إطار يف األكقاؼ على الدكلة كالية أما -
 منصب بشغور كالعلم الناظر، قرارات ؿكإبطا الواقف شرط سلالفة ك الوقف على كاالستدانة اإلسًتاتيجية

 القضاء، أماـ كتوثيقها فيو التصرفات كسائر الوقف عقود على اإلشهاد ، بالنظر التفوي  إقرار ك الناظر
 .كتضمينو الوقف يف التصرفات على الرقابة الناظر، أجرة تقدير

 الوقفي النشاط شلارسة يف شرعال كالتزاـ الفقهاء، أقرىا أحكاـ إىل تستند شرعية شلارسة الوقف يعترب  -
 كتراقب ادلعايَت تضع أىلية ذات سلتصة جهة الضركرم فمن الوقفية، ادلؤسسة خصائص أخد ىو كتوجيهو
 .فيها الشرعي رأيها لتبدم ادلستجدة احلاالت عليها كتعرض تطبيقها

 . وقفيةال دلؤسساتا يف دكرىا تفعيل إىل ماسة كاحلاجة بالغة أمهية ذات الشرعية الرقابة  -
 ديكػػػن كالػػػيت الوقفيػػػة، ادلؤسسػػػة ىياكػػػل مػػػن جػػػزءا لتصػػػب  الػػػيت اجلديػػػدة اذليئػػػات مػػػن الشػػػرعية الرقابػػػة تعتػػػرب   -

 مػػػن أك الػػػواقفُت شػػػركط مػػػن كجودىػػػا تسػػػتمد كىػػػي الوقفيػػػة، ادلؤسسػػػات مسػػػتول علػػػى كتعميمهػػػا إنشػػػائها
 .ادلؤسسات ذلذه التأسيس كعقود األساسية األنظمة

 أىػػػػم مػػػػن كادلهنيػػػػة الكفػػػػاءة االسػػػػتقاللية، كالتنظػػػػيم، كالتنسػػػػيق التكامػػػػل ادلوضػػػػوعية، االسػػػػتمرار، الشػػػػمولية، -
 .الوقفية ادلؤسسة يف الشرعية الرقابة جهاز أك ذليئة التنظيمية اخلصائص

 ديكػن كزلػددات،حيث عوامػل عػدة الخػتالؼ تبعػا كزبتلػف الشػرعية الرقابػة جلهػاز التنظيميػة األشػكاؿ تتعدد -
 اذليئػػة ادلركزيػػة، الشػػرعية الرقابػػة: التاليػػة التنظيميػػة األشػػكاؿ أحػػد تأخػػذ أف الوقفيػػة سػػةللمؤس الشػػرعية للهيئػػة
 الشػػرعي، اجمللػس الوقفيػة، كادلؤسسػات األكقػاؼ لقطػاع الشػرعية للرقابػة الوطنيػة اذليئػة الشػرعية، للرقابػة العليػا
 ...الداخلية الشرعية للرقابة إدارة

 اتجهػ مػع كالتواصػل االتصػاؿ ذلػا تضمن العالقات من شبكة بناء نم الشرعية للهيئة البد فعاؿ أداء ألجل -
 .هبا تتأثر كأ اذليئة عمل على تؤثر أف ديكن اليت الفاعلة األطراؼ كمع ادل تلفة االختصاص

  .اذليئة عمل طبيعة األساس يف تفرضها خاصة شرعية مواصفات الشرعية اذليئة لعضوية خيتار فيمن يشًتط -

 التوصياتثانيا: 
 : كىي التوصيات من صبلة تقدمي ديكن ادلست لصة النتائج ضوء كيف ،البحث يف جاء دلا جياتتو 
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 .كالرعاية احلماية إطار يف كذل  الوقفية، ادلؤسسات نشاط على الرقابة يف الدكلة دكر أمهية على التأكيد -

 .العاملة قفيةالو  ادلؤسسات مستول على الشرعية الرقابة ىيئات إنشاء فكرة كنشر تعميم على العمل -

 أك الشرعية الرقابة ىيئة أعضاء اختيار عند األخالقية كادلعايَت كالت صص الكفاءة معايَت على االعتماد -
 .الوقفية ادلؤسسات يف الشرعيُت ادلراقبُت

 .إليها ادلوكلة ادلهاـ ـ تنفيذ يف الرقابة ىيئة استقاللية على التأكيد  -

 يف االستثمار نشاط كفحص دلراقبة خاصة عناية تويل أف الوقفية سةادلؤس يف الشرعية الرقابة ذليئة ينبغي -
 .الوقفي االستثمار كصيغ عقود سالمة حيث من الوقفية ادلؤسسة

 . ادلعتربة الواقفُت لشركط كاحًتامها الوقفية ادلؤسسة التزاـ دبدل خاصة عناية الشرعية اذليئة تعتٍت أف جيب -

 ادلتعاملُت كصبهور عاملُت العالقة ذات كاألطراؼ الوقفية ادلؤسسة يف الرقابة ىيئة بُت الصلة ركابط توثيق -
 .الوقفية ادلؤسسة مع

 تسم  اليت كالتنظيمات اآلليات استحداث على كالعمل الشرعية الرقابة ىيئات قرارات إلزامية على التأكيد -
 الرقابة ىيئة كفتاكل كإرشادات كتوجيها كتوصيات قرارات بتنفيذ الوقفية ادلؤسسة التزاـ مدل دبراقبة
 . الشرعية

 يف كالتفتي  ادلراقبة إدارة أك اذليئة مستول على العاملُت تدريب الشرعية الرقابة ىيئة نشاط يشمل أف جيب -
 .كمعامالتو الوقف فقو

  العلمية ادلساءلة بتكثيف كالعامة الكربل الوقفية ادلؤسسات مستول على الشرعية الرقابة ىيئات قياـ -
 .الوقفية ادلؤسسة تواجو اليت الشرعية اإلشكاليات حوؿ حثيالب كالنشاط

 .الشرعية الرقابة رلاؿ يف اإلسالمية ادلصارؼ ذبربة تتيحها اليت اخلربات من االستفادة -
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 .المراجع
 .الفقهية المصادر -1

 .97729772  القاىرة،القاىرة،  الدينية،الدينية،  ةةالثقافالثقاف  مكتبةمكتبة  األكقاؼ، أحكاـ يف اإلسعاؼ احلنفي، الطرابلسي موسى بن إبراىيم -

 ..نشرنشر  تاريختاريخ  دكفدكف  القاىرة،القاىرة،  الدينية،الدينية،  الثقافةالثقافة  مكتبةمكتبة األكقاؼ، أحكاـ -اخلصاؼ -الشيباين عمرك بن أضبد بكر أبو  -

 ، الفكر دار الثانية، الطبعة السادس، اجلزء خليل، سلتصر لشرح اجلليل مواىب الرضباف، عبد بن زلمد بن زلمد احلطاب -
 .0645  دمشق،

 .06560656  بَتكت،بَتكت،  ادلعرفة،ادلعرفة،  داردار  ادلبسوط،ادلبسوط،  السرخسي،السرخسي،  ينينالدالد  مشسمشس -

  مكتبةمكتبة اخلامس، اجلزء الشافعي، اإلماـ مذىب على الفقو من ادلناىج شرح إىل احملتاج هناية الرملي، أضبد الدين مشس  -
 ..06640664  القاىرة،القاىرة،  البادم،البادم،  مصطفىمصطفى  كمطبعةكمطبعة

 .نشر تاريخ دكف بَتكت ادلعرفة، دار تيمية، ابن ـاإلسال شيخ فتاكل من الفقهية االختيارات تيمية، بن أضبد اإلسالـ شيخ -

 ..نشرنشر  تاريختاريخ  دكفدكف  الرباط،الرباط،  ،،ادلعارؼادلعارؼ  مكتبةمكتبة  ،،  0000  اجمللداجمللد  قاسم،قاسم،  بنبن  زلمدزلمد  الرضبافالرضباف  عبدعبد  كترتيبكترتيب  صبعصبع  الفتاكل،الفتاكل،  رلموعرلموع  ،،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -

  قتيبة،قتيبة،  ابنابن  داردار  بةبةمكتمكت  البغدادم،البغدادم،  مبارؾمبارؾ  أضبدأضبد  ربقيقربقيق  الدينية،الدينية،  كالوالياتكالواليات  السلطانيةالسلطانية  األحكاـاألحكاـ  ،،  ادلاكردمادلاكردم  حبيبحبيب  بنبن  زلمدزلمد    --
  ..  06560656  الكويت،الكويت،

 إحياء دار الرابع، اجلزء الكبَت، الشرح على حاشية الرابع، اجلزء الكبَت، الشرح على الدسوقي حاشية الدسوقي، عرفة زلمد  -
  .نشر تاريخ دكف القاىرة، العربية، الكتب

 . نشر تاريخ دكف الرياض، احلديثة، النصر بةمكت الرابع، اجلزء اإلقناع، منت عن القناع كشاؼ ، البهويت يونس بن منصور -

 دمشق، كالتوزيع، كالنشر للطباعة الفكر دار الرابع، اجلزء ادل تار، الدر على احملتار رد حاشية ، عابدين ابن أمُت زلمد -
 .نشر تاريخ دكف

   .نشر تاريخ دكف القاىرة، مي،اإلسال الكتاب دار اخلامس، اجلزء الدقائق، كنز شرح الرائق البحر احلنفي، صلم ابن الدين زين -

 الكتب -2

  ....06650665  القاىرة،القاىرة،  ،،  الشركؽالشركؽ  داردار  مصر،مصر،  يفيف  السياسةالسياسة  كك  الوقفالوقف  غاًل،غاًل،  بيوميبيومي  إبراىيمإبراىيم  --
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    الرباطالرباط  فضالة،فضالة،  مطبعةمطبعة  األكؿ،األكؿ،  اجلزءاجلزء  ،،((اإللكًتكنيةاإللكًتكنية  النس ةالنس ة) )   اإلسالمياإلسالمي  الفكرالفكر  يفيف  الوقفالوقف  العزيز،العزيز،  عبدعبد  بنبن  زلمدزلمد  اهللاهلل  بنعبدبنعبد    --
06630663..  

  ..  97709770  الرياض،الرياض،  نفسو،نفسو،  ادلؤلفادلؤلف  الناشرالناشر  اجملتمع،اجملتمع،  التنميةالتنمية  يفيف  أثرهأثره  كك  اإلسالميةاإلسالمية  الشريعةالشريعة  يفيف  الوقفالوقف  أضبد،أضبد،  بنبن  زلمدزلمد  الصاحلالصاحل  --
  ..97749774  القاىرة،القاىرة،  لإلدارة،لإلدارة،  ادلهنيةادلهنية    اخلرباتاخلربات  مركزمركز  إسالمية،إسالمية،  نظرنظر  كجهةكجهة  منمن  اإلداريةاإلدارية  الرقابةالرقابة  القناديلي،القناديلي،  أضبدأضبد  جواىرجواىر  --
  ،،99طط  للنشر،للنشر،  احلامداحلامد  كمكتبةكمكتبة  داردار  العمل،العمل،  كإجراءاتكإجراءات  التنظيميالتنظيمي  اذليكلاذليكل  ادلنظمة،ادلنظمة،  تصميمتصميم  حرمي،حرمي،  زلمودزلمود  حسُتحسُت  --

  ..97779777عماف،عماف،
  . . نشرنشر  تاريختاريخ  دكفدكف  بَتكت،بَتكت،  العلمية،العلمية،  الكتابالكتاب  داردار  خلدكف،خلدكف،  ابنابن  مقدمةمقدمة  خلدكف،خلدكف،  بنبن  الرضبافالرضباف  عبدعبد  --
  ..06650665طالؿ عمر بافقيو، الوقف األىلي، الوقف األىلي، دار القبلة للثقافة اإلسالمية، جدة، طالؿ عمر بافقيو، الوقف األىلي، الوقف األىلي، دار القبلة للثقافة اإلسالمية، جدة،   --
  ،كػلية،كػلية((منشورةمنشورة  غَتغَت) )   دكتوراهدكتوراه  رسالةرسالة  ،،--اجلزائراجلزائر  حالةحالة  راسةراسةدد--  األكقاؼاألكقاؼ  قطاعقطاع  دلؤسساتدلؤسسات  اإلدارماإلدارم  اإلصالحاإلصالح  منصورم،منصورم،  كماؿكماؿ  --

  ..97769776  اجلزائر،اجلزائر،  جامعةجامعة  التػػسيَت،التػػسيَت،  كعلـوكعلـو  االقتصاديةاالقتصادية  العلـوالعلـو
  ،،اذلدلاذلدل  داردار  القضائية،القضائية،  كالقراراتكالقرارات  الفقهيةالفقهية  باألحكاـباألحكاـ  مدعمةمدعمة  قانونيةقانونية  دراسةدراسة  اجلزائرم،اجلزائرم،  التشريعالتشريع  يفيف  العاـالعاـ  الوقفالوقف  زلمد،زلمد،  كنازةكنازة  --

  .  .    97739773  ،،اجلزائراجلزائر  ،،مليلةمليلة  عُتعُت
  .  .  97729772  اإلسكندرية،اإلسكندرية،  اجلامعية،اجلامعية،  الدارالدار    التنظيمية،التنظيمية،  كادلمارساتكادلمارسات  اذلياكلاذلياكل  لتصميملتصميم  العمليالعملي  الدليلالدليل  التنظيمالتنظيم  أضبد،أضبد،  ماىرماىر  --
،  ابنابن  داردار  ادلؤسسي،ادلؤسسي،  العملالعمل  ،،  العدلوينالعدلوين  أكـرأكـر  زلمدزلمد  -- ،حـز   . . 97779777  بَتكت،بَتكت،  حـز
  97729772  القاىرة،القاىرة،  الدكيل،الدكيل،  حورسحورس  مؤسسةمؤسسة  ،،  احلكوميةاحلكومية  األعماؿاألعماؿ  إدارةإدارة  الصَتيف،الصَتيف،  زلمدزلمد  --

  العربية،العربية،  النهضةالنهضة  داردار  كثائقيةكثائقية  تارخييةتارخيية  دراسةدراسة  ـ،ـ،  02040204  --09270927،،  مصرمصر  يفيف  االجتماعيةاالجتماعية  كاحلياةكاحلياة  كقاؼكقاؼاألاأل  أمُتأمُت  زلمدزلمد  زلمدزلمد  --
  ..06570657  القاىرة،القاىرة،

  ..06400640  القاىرة،القاىرة،  العريب،العريب،  الفكرالفكر  داردار  الوقف،الوقف،  يفيف  زلاضراتزلاضرات  زىرة،زىرة،  أبوأبو  زلمدزلمد    --
 ..97749774القاىرة، القاىرة،   ايًتاؾ،ايًتاؾ،  ادلدين،ادلدين،  اجملتمعاجملتمع  منظماتمنظمات  إدارةإدارة  ادلدين،ادلدين،  اجملتمعاجملتمع  منظماتمنظمات  إدارةإدارة  النصر،النصر،  أبوأبو  زلمدزلمد  مدحتمدحت -

  ..97709770  القاىرة،القاىرة،  اإلسالمية،اإلسالمية،  كالنشركالنشر  التوزيعالتوزيع  إدارم،دارإدارم،دار  مصطل مصطل   433433  فتحي،فتحي،  زلمدزلمد  --
  البن البن   ،،((اإلسالميةاإلسالمية  كاجملتمعاتكاجملتمعات  الدكؿالدكؿ  ذباربذبارب  منمن  سلتارةسلتارة  مناذجمناذج))ادلعاصرادلعاصر  التطبيقالتطبيق  يفيف  الوقفالوقف  نظاـنظاـ  أضبد،أضبد،  زلمودزلمود  مهدممهدم  --

  ..97709770جدة،جدة،  كالتدريب،كالتدريب،  للبحوثللبحوث  اإلسالمياإلسالمي  ادلعهدادلعهد  للتنمية،للتنمية،  اإلسالمياإلسالمي
  . . 06520652  اجلزائر،اجلزائر،  ،،  البعثالبعث  داردار  كاحلاضر،كاحلاضر،  ادلاضيادلاضي  بُتبُت  الفتولالفتول  القرضاكم،القرضاكم،  ففيوسيوس  --

- JUDY Pearsall. .Concise Oxford English Dictioary .Oxford University Press. New New york.9779. 

  

 والدوريات المجالت - 

 . الكويت لألكقاؼ، العامة األمانة ،9775 مام ،01 العدد أكقاؼ، رللة -
 .الكويت لألكقاؼ، العامة األمانة ،9777 نوفمرب التجرييب، العدد ، أكقاؼ رللة -
 .الربكة،جدة دلة رلموعة ىػ،0199 رمضاف الثالث، العدد الربكة، حولية  -

 والندوات العلمية ؤتمراتالم -  
/  اهلل راـ المي،اإلس كاإلعالـ للدراسات القدس مركز كربديات، كاقع فلسطُت يف اإلسالمية ادلصارؼ مؤسبر أحباث -

  ـ01/3/9707 كفق ىػ 0100 رجب من الثاين  احملتلة، فلسطُت

 . 9707 يناير 2 – 0 ، اإلسالمية اجلامعة ادلنورة، ادلدينة لألكقاؼ، الثالث ادلؤسبر أحباث -
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 .9773 ديسمرب 00 ، ادلكرمة مكة القرل، أـ جامعة لألكقاؼ، الثاين ادلؤسبر أحباث -
 70/ مايو 00 بديب، اخلَتم كالعمل اإلسالمية الشؤكف دائرة كادلأموؿ، الواقع بُت سالميةاإل ادلصارؼ مؤسبر أحباث -

 .   9776 يونيو

 .ىػ 0194 القعدة ذك 05 ادلكرمة، مكة القرل، أـ جامعة لألكقاؼ، الثاين ادلؤسبر -

 العربية اإلمارات دكلة ارقة،الش إمارة اإلسالمي، ادلؤسبر منظمة الدكيل، اإلسالمي الفقو جملمع عشرة التاسعة الدكرة -
 . ادلتحدة

 .ىػ0192ادلكرمة، مكة القرل، أـ جامعة اإلسالمي، لالقتصاد الثالث العادلي ادلؤسبر أحباث -

 ..97709770  أكتوبرأكتوبر  0000--0000: : الكويتالكويت  لألكقاؼ،لألكقاؼ،  العامةالعامة  األمانةاألمانة  األكؿ،األكؿ،  الفقهيةالفقهية  الوقفالوقف  قضاياقضايا  منتدلمنتدل  أعماؿأعماؿ  -

  األمانةاألمانة  كك  العربيةالعربية  الوحدةالوحدة  دراساتدراسات  مركزمركز  غاًل،غاًل،  البيوميالبيومي  إبراىيمإبراىيم  ربريرربرير  ،،العريبالعريب  الوطنالوطن  يفيف  ادلدينادلدين  اجملتمعاجملتمع  كك  الوقفالوقف  ندكةندكة  --
  ..  97709770  بَتكت،بَتكت،  لألكقاؼ،لألكقاؼ،  العامةالعامة

 05-02 :يف القاىرة األزىر، جامعة كامل، صاحل مركز اإلسالمية، الدكؿ يف الوقفية التجارب عرض ندكة -
 .9779يسمربد

 كتثمَت إدارة ندكة أحباث.0664 ديسمرب 4-3خبتاري العُت اإلمارات، جامعة اإلسالمي، الوقف ندكة أحباث -
  .0656 ،جدة، للتنمية اإلسالمي البن  كالتدريب، للبحوث اإلسالمي ادلعهد األكقاؼ، شلتلكات
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2111, MALYSIA. 

 
 .يةااللكترون المواقع-

 . www.awqaf.org: بالكويت لألكقاؼ العامة األمانة موقع -

 .http://www.hci.dz/default0.htm#top 9 ،باجلزائر األعلى اإلسالمي اجمللس موقع  -

 .التشريعية النصوص-

  ..97779777كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ، اجلزائر، أكتوبر، كزارة الشؤكف الدينية كاألكقاؼ، اجلزائر، أكتوبر،   مديرية احلج كاألكقاؼ، النصوص التشريعية كالتنظيمية ادلتعلقة باألكقاؼ،مديرية احلج كاألكقاؼ، النصوص التشريعية كالتنظيمية ادلتعلقة باألكقاؼ،  --
  ..  كتسيَتىا  كضبايتها  ككيفيات ذل كتسيَتىا  كضبايتها  ككيفيات ذل احملدد لشركط إدارة األمالؾ الوقفية  احملدد لشركط إدارة األمالؾ الوقفية    06650665ديسمرب ديسمرب   00ادلؤرخ يف ادلؤرخ يف   050050//6565ادلرسـو التنفيذم رقم ادلرسـو التنفيذم رقم   --
  ..د مهامها كصالحياهتاد مهامها كصالحياهتاادلتضمن إنشاء جلنة األكقاؼ ك ربديادلتضمن إنشاء جلنة األكقاؼ ك ربدي  06660666فيفرم فيفرم   9090ادلؤرخ يف ادلؤرخ يف   9696القرار الوزارم رقم القرار الوزارم رقم   --
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