الوقف( :نماذج وقفية  ..وخطوات مقترحة إلدارتها)
رمزي سودينج تاليو
طالب دكتوراه -قسم الدراسات اإلسالمية
جامعة مااليا
مقدم إلى مؤتمر عالمي عن:
قوانين األوقاف وإدارتها :وقائع وتطلعات

خالل الفترة ما بين:
 00 – 02أكتوبر 0222م
 3 -1ذي القعدة 1332هـ

المنظمون:
مركز اإلدارة
كلية أحمد إبراهيم للحقوق
المعهد العالمي لوحدة األمة اإلسالمية

الج ـامعة اإلسالمي ـة العالمي ـة بماليزي ـا

ٔ

المقدمة:
اضتمد هلل رب العاظتُت ،والصالة والسالم على اظتبعوث رزتة للعاظتُت ،ػتمد وآلو وصحبو الطيبُت.
وبعد،،
فإن من أفضل العناية :العناية بتنمية األمة ،واالىتمام مبواردىا ومصادرىا.
ومن ىذا :الوقف اإلسالمي ،الذي يُنتج من ُح ْسن استغاللو وإدارتو؛ منافع لألُمة ،وسوء إدارهتا؛
يعٍت :تعطيل ظتنفعة الوقف ،وعدم أداء رسالتو.
كبَتا يف حياة اظتسلمُت ،فقد مكنَت اظتساجد اظتسلمُت من أداء شعَتة
وقد لعب الوقف ً
دورا ً
وساىم الوقف يف نشر العلم واظتعرفة ،ورعاية األيتام والفقراء وذوي اضتاجة.
الصالة يف يس ٍر وطمأنينةَ ،
ائعا ،باسم:
وىذا اظتلتقى اظتهم ،يصب يف ىذا االىتمام ،والذي لتمل
ً
موضوعا ر ً
قوانين األوقاف وإدارتها :وقائع وتطلعات.

وسيسلط حبثي عن :الوقف من حيث :ذكر بعض التجارب لبعض اظتؤسسات ،ومقًتحات إلدارة
الوقف .ومل أتطرق للجانب الفقهي؛ ألن البحث يتعلق باالستعراض وطرح األفكار واطتطوات يف جانب
الوقف ،ال اصتانب الفقهي.
واهلل أسأل أ ْن يوفق اصتميع ظتا لتبو ويرضاه ،وصلى اهلل على نبينا ػتمد وعلى آلو وصحبو وسلم.
ملخص البحث:
يهدف البحث يف فصلو األول ،إىل استعراض بعض النماذج من بعض اظتؤسسات اليت تدير
األوقاف ،بالًتكيز على أعماعتا وأىدافها ونشأهتا.
ويف فصلو الثاين :يهدف إىل إكتاد خطوات مقًتحة إلدارة األوقاف بصورة سليمة ،وىي خطوات
مقًتحة من الباحث .وال أدعي الكمال ،فالكمال هلل وحده،
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الدراسات السابقة:
يوجد العديد من الكتب والدراسات اليت حتدثت عن موضوع :الوقف ،وتناول ىذه الكتب عدة
زوايا للوقف ،كمثل الناحية الفقهية ،أو من التارمتية ،أو دور الوقف يف ٍ
جهة ما ،وؿتو ذلك ،ومن ىذا:
ٔ -من الناحية الفقهية ،مثل:
 يكن :زىدي :الوقف يف الشريعة والقانون ،دار النهضة ،لبنانٖٔٛٛ ،ىـ. الكبيسي :ػتمد عبيد عبداهلل :أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية ،مطبعة اإلرشاد ،بغداد،ٖٜٔٚىـ .
 أبو زىرة :ػتمد :غتموعة ػتاضرات يف الوقفٜٔٚٔ ،م .ٕ -ومن ناحية :الوقف وأثره يف اضتركة العلمية:
 اضتصُت :ػتمد بن عبد الرزتن :دور الوقف يف تأسيس اظتدارس واألربطة يف اظتدينة اظتنورة،ٔٗٔٚه ،غتلة اظتلك سعود ،اجمللد التاسع .
 ساعايت :لتي ػتمود :الوقف وبنية اظتكتبة العربية ،استبطان للموروث الثقايف ،مركز اظتلك فيصلللبحوث والدراسات ،الرياضٔٗٔٙ ،ىـ .إىل غَت ذلك.

أسئلة البحث:

يطرح ىذا البحث عدة أسئلة ،منها:
 ىل ىناك جتارب ناجحة من اظتؤسسات اإلسالمية يف إدارة األوقاف؟ وىل نتكن االستفادة من ىذه التجارب؟ ىل ىناك خطوات أو أفكار مقًتحة إلدارة األوقاف؟ -ىل نتكن َخ ْلق فرص استثمار لألوقاف؟
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خطة البحث:
خطة البحث اظتقًتحة ،كما يلي:

الفصل األول :عرض لبعض المؤسسات التي تعمل في إدارة األوقاف:
المبحث األول :نموذج :األمانة العامة لألوقاف ،في دولة الكويت.
المبحث الثاني :نموذج :جمعية الوقف اإلسالمي ،في دولة الفلبين.
المبحث الثالث :نموذج :وقف الجامعة ،بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ،بالسعودية.

الفصل الثاني :خطوات وأفكار مقترحة إلدارة الوقف:

توجه خاص.
المقترح األول :أ ْن يكون الوقف عبر مؤسسة ،أو شركة صغيرة ذات ُّ
ٍ
صحيح وواضح.
بشكل
المقترح الثاني :رسم األهداف
ٍ
المقترح الثالث :أ ْن يكون لها محاسب مختصِ ،
صة بها.
وسج االت خا ا
المقترح الرابع :أ ْن يكون للوقف إدارة مستقلة عن اإلدارة الرئيسة للمؤسسة.

ض ُّم األوقاف الصغيرة تحت جهة واحدة.
المقترح الخامسَ :

المقترح السادس :تشجيع الناس على التبرع لصالح الوقف ،بتغيير األسلوب.

المقترح السابع :عقد المؤتمرات واللقاءات ،واالهتمام بتوصياتها ونتائجها.
المقترح الثامن :التدريب المستمر.
المقترح التاسع :إيجاد الحوافز.
ضا من غلة الوقف.
المقترح العاشر :استثمار الوقف ،أو بع ً

ومدروسا.
منظما
ً
المقترح الحادي عشر :أ ْن يكون االستثمار ً
المقترح الثاني عشر :تنويع االستثمار.

المقترح الثالث عشر :الوقف على األبحاث العلمية ،والقنوات اإلسالمية.
المقترح الرابع عشر :االبتكار في الوقف ،وفي صرف غَلاة الوقف.

نتائج البحث.
المراجع.
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الفصل األول :عرض بعض المؤسسات التي تعمل في إدارة األوقاف:
المبحث األول :نموذج :األمانة العامة لألوقاف ،في دولة الكويت:
من اصتهات الرائدة يف العمل الوقفي :األمانة العامة لألوقاف ،يف دولة الكويت ،حيث إن عتا
أعمال جليلة وعتا دتيز يف إدارة الوقف ،وقد رشتت األمانة رؤيتها ،بقوعتا :رؤيتنا ..ريادة الفكر والتطبيق
اظتؤسسي لشعَتة الوقف ،كأداة للتنمية الشاملة ػتليًا ،وكنموذج لتتذى بو عاظتيًا.

وقد مر الوقف بالكويت يف عدة مراحل ،منها:
ٔ -اظترحلة األوىل :اإلدارة األىلية( ،ما قبل عام ٕٜٔٔم) ،وىي اصتهود األىلية الفردية من أىل
الكويت.
ٕ -اظترحلة الثانية :مرحلة اإلدارة اضتكومية األوىلٜٕٔٔ( :مٜٔٗٛ -م) ،وىي اظترحلة اليت
شهدت بدايات العصرنة يف الكويت ،وتطور اصتهاز اضتكومي.
اعتبارا من سنة ٖٜٜٔم).
وعدد سبعة مراحل ،أخرىا :مرحلة األمانة العامة لألوقافً ( ،
وىذه النقلة يف اإلدارة؛ بسبب أنو مل يكن التطوير والتحسُت -الذي شهده القطاع الوقفي يف
السنوات الثالث اليت أعقبت حترير الكويت -مبستوى الطموح اظتنشود ،لذا كان البد من حدوث حتول
جذري؛ ليكسبو اظتكانة واظترونة اظتالئمة لدخول اظتيدان العملي بكفاءة ومقدرة ،وبذلت ػتاوالت جادة
تستهدف أ ْن يسًتد الوقف دوره الفاعل يف خدمة اجملتمع وازدىاره وضهضتو وتنييم اظتشاركة الشعبية يف
أسفرت ىذه احملاوالت عن إنشاء :األمانة العامة لألوقاف مبوجب اظترسوم
اإلشراف على شئونو ،و ْ
األمَتي الصادر يف ٖٔ :نوفمرب ٖٜٜٔم ،الذي نص على أ ْن دتارس األمانة االختصاصات اظتقررة
لوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية يف غتال الوقف.
بالت ايل ولدت األمانة كجهاز حكومي يتمتع باستقاللية نسبية يف اختاذ القرار وفق لوائح ونيم
اإلدارة اضتكومية الكويتية؛ ليتوىل رعاية شئون األوقاف يف الداخل واطتارج.
وختتص األمانة العامة لألوقاف بالدعوة للوقف والقيام بكل ما يتعلق بشؤونو مبا يف ذلك إدارة
أموالو واستثمارىا وصرف ريعها يف حدود شروط الواقف ،ومبا لتقق اظتقاصد الشرعية للوقف وتنمية
اجملتمع حضاريًا وثقافيًا واجتماعيًا؛ لتخفيف العبء عن احملتاجُت يف اجملتمع ،وعتا يف ذلك أ ْن تتخذ
اآليت:
ٔ -اختاذ كل ما من شأنو اضتث على الوقف والدعوة لو.
ٕ -إدارة واستثمار أموال األوقاف اطتَتية والذرية.
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ٖ -إقامة اظتشروعات؛ حتقي ًقا لشروط الواقفُت ورغباهتم.
ٗ -التنسيق مع األجهزة الرشتية والشعبية يف إقامة اظتشروعات ،اليت حتقق شروط الواقفُت ومقاصد
الوقف وتساىم يف تنمية اجملتمع.
ولألمانة :مشروع الصناديق الوقفية ،وىي :عبارة عن قالب تنييمي – ذي طابع أىلي – يتمتع
بذاتية اإلدارة ،ويشارك يف مسَتة التنمية الوقفية والدعوة للوقف والقيام باألنشطة التنموية من خالل رؤية
متكاملة تراعي احتياجات اجملتمع وأولوياتو ،وتأخذ يف االعتبار ما تقوم بو اصتهات الرشتية والشعبية من
مشروعات .ولذلك تعترب األمانة العامة لألوقاف -رؤساء وأعضاء غتلس إدارة الصناديق واظتشاريع
الوقفية -شركاء عتا يف مسئوليتها اإلسًتاتيجية.
فإذ ْن :الصناديق الوقفية ىي :اإلطار األوسع ظتمارسة العمل الوقفي  ،ومن خالعتا يتمثل تعاون
اصتهات الشعبية مع اظتؤسسات الرشتية يف سبيل حتقيق أىداف التنمية الوقفية.
وهتدف الصناديق الوقفية إىل :اظتشاركة يف اصتهود اليت ختدم إحياء سنة الوقف عن طريق طرح
مشاريع تنموية يف صيغ إسالمية للوفاء باحتياجات اجملتمع ،وطلب اإليقاف عليها ،باإلضافة إىل حسن
إنفاق ريع األموال اظتوقوفة لتلبية االحتياجات االجتماعية والتنموية اليت يفرزىا الواقع ،من خالل برامج

عمل تراعي حتقيق أعلى عائد تنموي وحتقق الًتابط فيما بُت اظتشروعات الوقفية ،وبينها وبُت
اظتشروعات األخرى اليت تقوم هبا األجهزة اضتكومية ورتعيات النفع العام (ٔ).
المبحث الثاني :نموذج :جمعية الوقف اإلسالمي ،في دولة الفلبين:
تأسست رتعية الوقف اإلسالمي سنةٔٗٓٗ :ىـ ،يف باسيالن بالفلبُت ،وتقوم مبعيم أنواع النشاط
اإلسالمي من دعوة وتعليم للدين اإلسالمي باللغة العربية من الروضة حىت الكليات اصتامعية بنُت
معهدا ،وعشرات اظتدارس،
وبنات ،مع الفصل بينهم والتزام اضتجاب ،ولديها ٖ كليات ،ويتبعها ٕٔ ً
مشروعا
وٕٓٓ مدرسة قرآنية ،و ٜدور لأليتام ،وتكفلٓ ٘ٚداعية ،وقامت ببناء أكثر من ٕٓٗ
ً
بئرا للمسلمُت ،ىناك ،ولديها مكتبة عامة
إسالميًا بُت مركز ومسجد ومدرسة ،وحفرت أكثر من ٘ٗٔ ً
للمسلمُت ،ومكتبة لبيع الكتاب والشريط اإلسالمي بالتكلفة ،ومركز للًترتة ،ويتبعها إدارتان للدعوة
ورتعية نسائية ،وتدفع الرسوم الدراسية عن آالف الطلبة واأليتام اظتسلمُت ،ودعمت أكثر من ٖٓٓ
مسجد ،وٖٓٓ رتعية مبساعدات مقطوعة ،وتقوم سنويًا بتوزيع آالف اظتصاحف والكتب للمسلمُت،

(ٔ) من موقع :األمانة العامة لألوقاف ،بدولة الكويت:

http://www.awqaf.org/
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وطبع وتررتة جزء منها حسب أقتية اضتاجة وكتري العمل لديها بنيام ػتكم وإشراف ومتابعة وفاعلية،
ولديها يف ىذا اجملال عمل جيد يساعد العاملُت يف اظتيدان يف العمل اإلسالمي والقائمُت عليو ،ومتتصر
فتوذجا للسَت عليها يف العمل الدعوي
الوقت واصتهود واظتال والورق والروتُت يتمثل يف إعدادىا ل (ً )ٛٙ
واطتَتي ،ؽتا يعطيو فاعلية ونشاطًا وسهولة إشراف ومتابعة وحسن أداء (ٔ).
المبحث الثالث :نموذج :وقف الجامعة ،بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ،بالسعودية:
وصتامعة اظتلك فهد للبًتول واظتعادن جتربة جيدة ،فلديهم :صندوق لدعم البحوث والربامج التعليمية
(وقف اصتامعة) ،والصندوق يساىم يف تنويع اظتوارد اظتالية للجامعة على النحو الذي يوفر ضمانًا

وترسيخا للربامج التعليمية ،وبلغ إرتايل موارد الصندوق أكثر من ٖٓٓ :مليون لاير سعودي حىت اآلن،
ً
(ٕ)

كبَتا يف توسيع دائرة الشراكة بُت اصتامعة والقطاع الصناعي .
وحقق (وادي اليهران للتقنية) ً
ؾتاحا ً

الفصل الثاني :خطوات وأفكار مقترحة إلدارة الوقف:
توجه خاص:
المقترح األول :أ ْن يكون الوقف عبر مؤسسة ،أو شركة صغيرة ذات ُّ

كثَتا يف اظتسميات؛ ألن اظتقصود أ ْن
نُ َس ِّميها :مؤسسة أو شركة أو جهة أو منتدى ،لن ـتتلف ً
يكونوا غتموعة من العاملُت ،جتمعهم الكفاءة والدراية واإلخالص واألمانة ،وهبذا ؿتاول أ ْن فتنع من
أي هتمة تالعب أو تقصَت يف اصتهد الفردي اظتستقل ،وغالبًا أن العمل اصتماعي ىو األكثر
وجود ِّ
نضوجا من اإلدارة اظتنفردة ،ولتتوحد اصتهود يف إدارة وقف.
ً

ٍ
صحيح وواضح:
بشكل
المقترح الثاني :رسم األهداف
ٍ

من اظتهم :أ ْن يتم رسم أىداف الوقف ،أو أ ْن ترسم اظتؤسسة أىدافها ،ظتاذا توقف؟ وفيما ستعمل
(ٔ) من مقالة بعنوان :ىذا ىو واقع اظتسلمُت يف الفلبُت ،غتلة البيان ،مقالة :العدد ،ٛٛ :ذو اضتجةٔٗٔ٘ ،ىـ ،ومن:
موقع :الروضة اإلسالمي:
=http://www.al-rawdah.net/r.php?subٓ=rahalat&subٔ=ٔٚ&p=ٛٙ&keyرتعية الوقف

(ٕ) من :جريدة االقتصادية:

http://www.aleqt.com/ٕٜٓٓ/ٓٚ/ٔ٘/article_ٕٕٖٜ٘٘.html
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بتاريخ :األربعاءٖٔٗٓ /ٚ /ٕٕ ،ىـ ،عدد:

من أبواب اطتَت.
و ٍ
كمثال على اعتدف :أن شيخ اإلسالم فيض اهلل اعتندي عام ٕٔٔٔىـ  -من القرن الثاين عشر-
أسس مدرسة الشفاء ،وسبب تسميتها بالشفاء؛ أنو -رزتو اهلل -عندما زار اظتدينة اظتنورة وعاد إىل بلده
شديدا ،ونذر إ ْن شافاه اهلل ،أ ْن يؤسس مدرسة يف اظتدينة اظتنورة وبفضل اهلل تعاىل شفي،
مرضا ً
مرض ً
وبعد ذلك أرسل األموال الالزمة إلنشائها يف حارة الشونة ذروان .وتضم اظتدرسة إحدى وعشرين غرفة
واحدة للناظر ،وأخرى للمكتبة ،وثالثة ضتافظ الكتب أمُت اظتكتبة ،ورابعة للمدرسُت ،وخامسة للتدريس،
وست عشرة غرفة إلقامة الطالب ،باإلضافة إىل مسجد ومطبخ.
اضحا ،وىو :أن الوقف ألجل إقامة مدرسة،
رسم ْفيض اهلل اعتندي لوقفو ىدفًا و ً
إذ ْن :فقد َ
وألجل تعليم الطالب (ٔ).
المقترح الثالث :أ ْن يكون لها محاسب مختصِ ،
صة بها:
وسج االت خا ا

ومن ىذا :أن مؤسسة :وقف رسالة اإلسالم ،عقدوا يف :يوم األحد اظتوافق للسابع والعشرين من
يليزانت االجتماعي
رتادى األوىل ،سنة ٖٜٔ٘ :ىـ  -الثامن من يونيو سنة ٜ٘ٔٚم ،يف مركز َماونْت َ

دترا سنويًا وحفل توزيع للجوائز ،ومن ضمن الربنامج :أ ْن قام األستاذ إقبال شودري -
مبدينة برمنغهام ،مؤ ً
رئيس الوقف -بقراءة التقرير السنوي وحسابات الوقف ،وؽتا ذكره :أن رتلة اظتصروفات بلغت حوايل:
ستسة آالف جنيو ،مع وجود َعجز يبلغ أكثر من ألف جنيو بقليل (ٕ).
فإذ ْن :وجود ِسجل ػتاسيب ،ووجود متخصص يف احملاسبة يف ٍ
بدعا من األمر ،بل
وقف ما ،ليس ً
ىو موجود من بعض اظتؤسسات ،كما تقدم يف اظتثال اظتذكور ،وكان بتاريخٖٜٔ٘ :ىـ.
المقترح الرابع :أ ْن يكون للوقف إدارة مستقلة عن اإلدارة الرئيسة للمؤسسة:

أي :يكون اظتسئول عن األوقاف :أشخاص مؤىلون ،شغلهم الشاغل عن األوقاف وإدارهتا
ْ
وتفعليها ،وليس عليهم متابعة إدارة اظتؤسسة أو اصتهة اطتَتية وأعماعتا ،بل عليهم فقط إدارة أعمال
الوقف  ،ومعٌت ىذا :أن مسئول اظتؤسسة أو اصتهة اطتَتية أو الوقف العائلي ،ال يضع على عاتقو إدارة
(ٔ) من حبث الدكتور :طارق اضتجار ،بعنوان :تاريخ اظتدارس الوقفية يف اظتدينة النبوية ،غتلـة اصتامعـة اإلسـالمية باظتدينـة
اظتنورة ،العدد.ٕٔٓ :
(ٕ) من مقالة الشيخ :إقبال شودري ،بعنوان :مؤدتر وقف رسالة اإلسالم ،غتلة اصتامعة اإلسالمية باظتدينة اظتنورة،
العدد.ٖٓ :

ٛ

لكن عليو أن يتابع عمل فريق إدارة الوقف من فًتة
الوقف ،بل عليو تسيَت أمر اظتؤسسة بكاملها ،و ْ
ألخرى حىت ينبههم عند القصور ،أو وجود خلل أو تعدي.
وىذا االقًتاح بناءًا على وقويف على مؤسسة تعليمية عتا أوقاف ،ووجدت العجب! وجدت أن
اظتدير عتذه اظتدرسة الكبَتة ىو نفسو اظتسئول اظتباشر عن األوقاف ،ويتابع أعماعتا وأخبارىا ،ويف نفس
الوقت ىو اظتسئول عن اظتدرسة اليت تضم أكثر من ٓٓ٘ٔ طالب ،وىو اظتسئول عن اظتدرسُت الذي
موجودا ومالحيًا يف عملية إدارة الوقف؛ بسبب كثرة مشاغل
يفوق عددىم الستُت ،وكان القصور
ً

اظتدير ،وعدم وجود إدارة مستقلة لتدير ىذه األوقاف .وأصبح كأن األوقاف تدار بأسلوب ُرجويل.
ىيكل مدروس ومنيم ،تَعرف ما عتا
وعند وضع إدارة إلدارة الوقف ،كتب أ ْن تكون عتذه اإلدارة
ٌ
وما عليها ،حىت ال يتشتت العاملون ويتصادمون يف القرارات مع اإلدارات األخرى.
وأُطتـص مقصدي وأقول :إدخال علم اإلدارة اضتديثة يف إدارة الوقف.
ض ُّم األوقاف الصغيرة تحت جهة واحدة:
المقترح الخامسَ :

إن بعض الفقهاء ال يرى ضم األوقاف الصغَتة ببعضها البعض(ٔ) ،ويراه خلطًا بُت األوقاف ،لكن

ىناك من استحسنو(ٕ) ،باعتبار أن ىذا ىو األصلح عتا ،فعلى سبيل اظتثال :ىناك أوقاف متناثرة يف مكة
مًتا ،وستبقى غتمدة ما مل تدمج األوقاف
مًتا أو ًٓ ٛ
مًتا أو ًٓ ٚ
واظتدينة ،بعضها مقامة على ٓ٘ ً
اظتتنوعة وجتمع يف وقف واحد؛ لتقوم عليو اظتشاريع اصتبارة ،مع ما ؿتن فيو من ىذا العصر (ٖ).
وقد فعل ىذا األمر ،يف :بعض أوقاف اليت كانت جبانب اضترم ،وضم حتت ومشروع واحد.
ومن ىذا :ىدم الوقف القدمي أو الغَت نافع؛ ألن بعض األوقاف تكون عبء على اصتهة اليت
وقطعا :ال يراد من الوقف أ ْن يكون عبء على الناظر أو اظتؤسسة
أوقفت عتا ،أو على اظتؤسسةً ،
اظتسئولة ،بل يُراد منو النماء واإلنتاج.

(ٔ) مثل الشيخ :عبد اضتليم عويس ،من :منتدى قضايا الوقف الفقهية األول .ص .ٕٔٙ
(ٕ) كالدكتور :ناصر اظتيمان.
(ٖ) من كالم الدكتور :ناصر اظتيمان ،من :منتدى قضايا الوقف الفقهية األول .ص .ٕٔٙ

ٜ

المقترح السادس :تشجيع الناس على التابرع لصالح الوقف ،بتغيير األسلوب:

ويكون التغيَت إما يف طريقة اإلعالن عن الوقف ،أو طريقة طرح التربعات لصاحل الوقف ،أو كالقتا

مع ا ،ومن ذلك :فتح باب اظتساقتة يف الوقف اصتماعي ،فمثال :قيمة وقف ما فوق اظتليون لاير ،نتكن أن
ً
يساىم الراغبون يف اطتَت مببلغ مائة لاير ،وىذا السبيل من أؾتح الوسائل ،بل ىي أفضلها على اإلطالق،
وقد جربت يف عدد من اظتشاريع اطتَتية ،وؾتحت ؾتاحاً باىراً  ،مع ما فيها من التحرر من قيود الواقفُت،
وإخفاء من يرغب يف إخفاء صدقتو من احملسنُت
وىناك عدة فتاذج من ىذا النوع ،كوقف األم يف اظتملكة العربية السعودية ،وىو تطبيق لقاعدة  :ما
ال يدرك كلو ،ال يًتك كلو ،وقاعدة :القليل من الكثَت كثَت.
فتعم بذلك اظتشاركة يف اطتَتات ،وال لترم من قصد الثواب واظتربات ،وجتتمع فيو نيات اظتشاركُت،
وأمواعتم  ،وتوجهاهتم إىل اللو باإلخالص يف أعماعتم.
مسجدا هلل؛ بٌت اللو لو يف اصتنة مثلو) (ٔ) .ويف لفظ( :ولو
وقد قال صلى اهلل عليو وسلم( :من بٌت
ً
كم ْف َحص قَطاة) (ٕ).
َ
وىذا اظتثال من النيب صلى اهلل عليو وسلم يدل على أن من ساعد على عمارة اظتسجد ولو بشيء
قليل حبيث تكون حصتو من اظتسجد ىذا اظتقدار  -وىو مفحص القطاة -استحق ىذا الثواب اصتزيل
(ٖ).
المقترح السابع :عقد المؤتمرات واللقاءات ،واالهتمام بتوصياتها ونتائجها:

فالوقف :تتجدد فيو األحكام والنوازل؛ فتحتاج ألراء العلماء ،وتتجدد طرق االستثمار؛ فتحتاج
فمثال :ىناك مسألة :ىل كتوز للقاضي والناظر للوقف أ ْن يسقطوا ديون
إىل أراء اطترباء وأىل االستثمارً .
الوقف(ٗ) .ومسألة :ىل كتوز لناظر الوقف أو اظتؤسسة اظتسئولة عن الوقف أ ْن تستدين ألجل إصالح

(ٔ) أخرجو :مسلم يف الزىد ،باب :فضل بناء اظتساجد ،برقم.)ٖٖ٘( :
(ٕ) أخرجو :اإلمام أزتد يف مسنده.ٕٗٔ/ٔ ،
(ٖ) بتصـرف وتعـديل مـن حبـث الشـيخ الـدكتور :خالـد اظتشـيقح ،بعنـوان :األوقـاف يف العصـر اضتـديث ،كيـف نوجههـا
لدعم اصتامعات ،..ص ٗ.ٚ٘-ٚ
(ٗ) انير :ديون الوقف ،للدكتور :الصديق ػتمد الضرير ،من :منتدى قضايا الوقف الفقهية األول .ص صٖٗ.

ٓٔ

الوقف(ٔ) .وىل كتوز لبعض أموال الوقف أ ْن تدخل يف استثما ٍر مباشر يف أسواق األسهم والصكوك.
وىل كتوز أ ْن ؿتول مؤسسة وقفية إىل شركة استثمارية ػتسوبة ومدروسة .إىل غَت ذلك من اإلشكاالت

والتساؤالت.
ومن ىذا الباب :عقد ندوات ومؤدترات دولية حول الوقف ،وقد مت عقد مؤدتران دوليان ،األول:
يف الكويت والثاين يف مكة اظتكرمة (ٕ).
المقترح الثامن :التدريب المستمر:

أي :تدريب العاملُت يف ىذا اضتقل اضتيوي ،ويكون بعقد الدورات التدريبية ،واظتناقشات ،وحضور
الندوات اظتتعلقة يف غتال الوقف.
المقترح التاسع :إيجاد الحوافز:

أقًتح بإكتاد حوافز للعاملُت يف اظتؤسسة الوقفية؛ هبدف إكتاد روح التنافس بُت العاملُت فيها ،ومن
النماذج يف ىذا الباب :أن وقف الدكتور ػتمد بن صاحل الراجحي ألحباث قسم الطب الباطٍت يف
مستشفى اظتلك فيصل التخصصي ومركز األحباث ،دتنح  -من عوائد الوقف -جوائز التفوق البحثي
لفئيت األطباء اظتتدربُت ،واألطباء اظتؤىلُت ،من استشاريُت ومساعدين من منسويب القسم(ٖ) .وىذا
يشجع على التميز واصتودة يف العمل.
ضا من غلة الوقف:
المقترح العاشر :استثمار الوقف ،أو بع ً

ومن مقًتحات االستثمار:

 -1رهن العين الموقوفة:
إذا كان ىناك استثمار لصاحل الوقف ،باسم :رىن العُت اظتوقوفة ،فهل كتوز؟ مسألة اختلف فيها
أىل العلم ،ورأي اظتالكية :أنو كتوز عندىم رىن منفعة العُت اظتوقوفة (ٗ) .فإذا احتاج الناظر لالستدانة
(ٔ) رجح العالمة :علي القرة يف ىذه اظتسألة :جبواز االستدانة على الوقف ،إ َذا ِأذن فيو اضتاكم ،أو ِأذن فيو الواقف يف
ـك الوقــف ،أو دل عليــو يف النيــام التأسيســي للوقــف ،مــع شــرط اضتاجــة لالســتدانة .مــن حبثــو :ديــون الوقــف.
صـ ِّ
من :منتدى قضايا الوقف الفقهية األول.
(ٕ) مؤدتر الكويت زتل اسم :التزام شرعي ..وحلول متجددة .بتاريخٔٔ :ؤٖ أكتوبرٕٖٓٓ ،م ،بدولة الكويت.
(ٖ) من :جريدة االقتصادية:
(ٗ) من :ديون الوقف ،للدكتور :الصديق ػتمد الضرير ،صٖٖ .منتدى قضايا الوقف الفقهية األول

 http://www.aleqt.com/0222/26/21/article_037632.htmlبتاريخ :األربعاء ٖٔٗٓ /ٚ/ٛىـ .عدد.ٕ٘ٚٗ :

ٔٔ

للوقف ،كتوز –على رأي اظتالكية -رىن الوقف –على اظتنفعة -إذا طالبو الدائن برىن (ٔ) .فإ ْن قيل :ىل
نتكن اإليقاف على جهة أو أ ْن يكون اظتسئول على الوقف رتاعة ما أو جهة ما ،دون ذمة أو شخص
(ٕ)
تطورا يف الذمة اظتعينة إىل الشخصية
بعينو  ،فهذه مسألة فقهية ،وخالصتها :أن الواقع اظتعاصر فرض ً
اظتعنوية يف ظل القوانُت اضتديثة ،حيث أعطت للوقف الشخصية االعتبارية ،وجعلت رتيع األموال
ورى ٍن وىبة ،مع مالحظ
اظتوقوفة ؽتلوكة لو ،ؽتا ؽتكن مؤسسة الوقف من حق اختاذ رتيع القرارات من بي ٍع ْ
أن الوقف لو خصوصية التأبيد وؿتوه ،حىت ال تتصرف اإلدارة تصرف اظتالك اظتطلق ،بل على اإلدارة أ ْن

تراعي أضها ُمؤدتَن على أقاف (ٖ).

والصكوك:
 -0االستثمار في األسهم ُّ

ويف ىذا اظتوضوع :جاء قرار غتلس الفقو اإلسالمي الدويل ،الذي انعقد يف إمارة الشارقة (دولة
اإلمارات العربية اظتتحدة) من ٔ إىل ٘ رتادى األوىل ٖٓىـ ،اظتوافق  ٖٓ - ٕٙنيسان (أبريل)
ٕٜٓٓم  .يف شأن وقف األسهم والصكوك واضتقوق اظتعنوية واظتنافع ،وقد قرروا ما يلي:
أوالً :الوقف من أوسع أبواب الفقو اليت تقوم على االجتهاد ،وىو تصرف معقول اظتعٌت مرتبط
مبقاصد الشرع ،مبتغاه حتقيق مصاحل الوقف للواقف واظتوقوف عليهم .
ثانيًا :وقف األسهم والصكوك واضتقوق اظتعنوية واظتنافع ووحدات الصناديق االستثمارية :
ٔ -إن النصوص الشرعية الواردة يف الوقف مطلقة يندرج فيها اظتؤبد واظتؤقت ،واظتفرز واظتشاع،

واألعيان واظتنافع والنقود ،والعقار واظتنقول ،ألنو من قبيل التربع وىو موسع ومرغب فيو .
ٕ -كتوز وقف أسهم الشركات اظتباح دتلكها شرعا ،والصكوك ،واضتقوق اظتعنوية ،واظتنافع،
والوحدات االستثمارية ،ألضها أموال معتربة شرعا .
ٖ -تًتتب على وقف األسهم والصكوك واضتقوق واظتنافع ،وغَتىا أحكام من أقتها :
أ -األصل يف األسهم الوقفية بقاؤىا واستعمال عوائدىا يف أغراض الوقف ،وليس اظتتاجرة هبا يف
السوق اظتالية ،فليس للناظر التصرف فيها إال ظتصلحة راجحة ،أو بشرط الواقف فهي ختضع لألحكام
الشرعية اظتعروفة لالستبدال .

(ٔ) نفس اظتصدر .ورجح ىذا الرأي :الباحث ،وىو الشيخ :الصديق ػتمد ،صٖٖ .منتدى قضايا الوقف الفقهية
األول
(ٕ) موضوع ِّ
الذمة واصتهة اظتعنوية :تطرق عتا العالمة :علي القرة داغي بالتفصيل يف حبثو :ديون الوقف.
(ٖ) من:حبث العالمة :على القرة داغي بعنوان :ديون الوقف ،ص ،ٜٗمن :منتدى قضايا الوقف الفقهية األول.
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ب -لو صفيت الشركة أو سددت قيمة الصكوك ،كتوز استبداعتا بأصول أخرى كعقارات أو
أسهم وصكوك أخرى بشرط الواقف أو باظتصلحة الراجحة للوقف .
ج -إذا كان الوقف موقتا بإرادة الواقف يُصفى حسب شرطو .
د -إذا استُثمر اظتال النقدي اظتوقوف يف شراء أسه ٍم أو صكوك أو غَتىا ،فإن تلك األسهم
والصكوك ال تكون وق ًفا بعينها مكان النقد ،ما مل ينص الواقف على ذلك ،وكتوز بيعها لالستثمار
األكثر فائدة ظتصلحة الوقف ،ويكون أصل اظتبلغ النقدي ىو اظتوقوف احملبس (ٔ).
 -3االستصناع:

االستصناع من العقود اليت أجازىا رتهور الفقهاء وإن كانوا ؼتتلفُت يف إضتاقو بالسلم وحينئذ

إخضاعو لشروطو الصعبة من ضرره تسليم الثمن يف غتلس العقد عند اصتمهور ،أو خالل ثالثة أيام عند
مالك ،ولكن الذي يهمنا ىنا ىو االستصناع الذي أجازه رتاعة من الفقهاء منهم اضتنفية.
والذي أقره غتمع الفقو اإلسالمي يف دورتو السابعة حيث نص قراره (رقم )ٚ/ٖ/ٙٙعلى( :أن
عقد االستصناع -ىو عقد وارد على العمل والعُت يف الذمة -ملزم للطرفُت إذا توافرت فيو األركان
والشروط).
وعقد االستصناع نتكن إلدارة الوقف أن تستفيد منو لبناء مشروعات ضخمة ونافعة حيث
تستطيع أن تـتفق مع البنوك اإلسالمية (أو اظتستثمرين) على دتويل اظتشاريع العقارية على أرض الوقف أو
غَتىا ،واظتصانع وؿتوىا عن طريق االستصناع ،وتقسيط ذتن اظتستصنع على عدة سنوات ،إذ أن من
ؽتيزات عقد االستصناع أنو ال يشًتط فيو تعجيل الثمن ،بل كتوز تأجيلو ،وتقسيطو وىو ما أعطى مرونة
كبَتة ال توجد يف عقد السلم.
وغالباً ما يتم االستصناع يف البنوك اإلسالمية عن طريق االستصناع اظتوازي حيث ال تبٍت ىي وال
تستصنع ،وإفتا تـتفق مع اظتقاولُت لتـنفيذ اظتشروع بنفس اظتواصفات اليت مت االتفاق عليها بينها وبُت إدارة
(ٕ)

الوقف .
 -3المرابحات:

(ٔ) من :جريدة االقتصادية:
(ٕ) من :حبث العالمة :على القرة داغي ،بعنوان :نيرة جتديدية للوقف واستثماراتو ،موقع :إسالم أون الين:
http://www.aleqt.com/ٕٜٓٓ/ٓٛ/ٔ٘/article_ٕٕٜٕٙٛ.html
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نتكن إلدارة الوقف أن تستثمر أمواعتا عن طريق اظتراحبات لشراء ما حتتاج إليو عن طريق اظتراحبة
العادية ،واظتراحبة لألمر بالشراء كما جتريها البنوك اإلسالمية ،وىي اليت تتم باطتطوات التالية:
ٔ .وعد بالشراء من إدارة الوقف.
ٕ .شراء البنك اظتبيع وتسلمو وحيازتو.
ٖ .مث بيعو إدارة الوقف بربح متفق عليو مثل ٓٔ %يضم إىل أصل الثمن ،ويؤجل ،أو يقسط على
أشهر أو ؿتوىا مع أخذ كافة الضمانات اليت حتمي البنك.
ونتكن إلدارة الوقف أن تقوم ىي باظتراحبة بالطريقة السابقة ،فتكون ىي اليت تستثمر أمواعتا هبذه
الطريقة بنسبة مضمونة .وىناك طريقة أخرى مضمونة مع أضها جائزة شرعاً وىي أن تـتفق إدارة الوقف مع
بنك ،أو مستثمر ،أو شركة على أن يدير عتا أمواعتا عن طريق اظتراحبة بنسبة ٓٔ %مثالً ،وحينئذ إذا
(ٔ)

خالف ىذا الشرط فهو ضامن ظتخالفتو للشرط ،وليس ألجل ضمان رأس اظتال .

ومدروسا:
منظما
ً
المقترح الحادي عشر :أ ْن يكون االستثمار ً
يُراد باستثمار األوقاف :تنمية أمواعتا وتزويدىا ،ال إِفْقارىا أو تضييع أمواعتا ،وبالتايل :فإن
ٍ
فإين
مدروسا ،وأ ْن ال يكون
االستثمار البد أ ْن يكون
بشكل رجويل أو تسرعي أو غترد تقليد ،وبالتايل ِّ
ً
أقًتح :أ ْن يكون -قبل الدخول يف استثما ٍر ما -أ ْن يكون اظتشرفون على الوقف على در ٍ
اية تامة بنوعية
االستثمار الذي يودون الدخول فيو ،وأ ْن يقوموا بدراسة جدوى مفًتضة للمشروع ،أو يتعاونوا مع جهة
استشارية لدراسة جدوى االستثمار يف اظتشروع الذي يودون الدخول فيو.
المقترح الثاني عشر :تنويع االستثمار:

أي :تقسيم االستثمار إ ْن أمكن .وقد قال أىل االستثمار :ال تضع البيض يف سلة واحدة ،وذلك
أن االستثمار إذا تنوعت ال يتأثر مداخلو على الوقف ،يف حال إذا تعثر االستثمار يف ٍ
جهة ما .وأما إذا
كان االستثمار يف أم ٍر واحد وانعكس ىذا االستثمار بالسالب؛ فسوف ينعكس ىذا السالب على
أعمال الوقف ومصادره.
المقترح الثالث عشر :الوقف على األبحاث العلمية ،والقنوات اإلسالمية:

(ٔ) من :حبث العالمة :على القرة داغي بعنوان :نيرة جتديدية للوقف واستثماراتو ،موقع :إسالم أون الين:
http://www.islamonline.net/Arabic/history/ ٕٕٔٗ/ٓٔ/articleٔٓ.shtml
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من الضرورة أن يكون ىناك وقف متدم األحباث العلمية ،اليت سوف تعكس فائدهتا على األمة
ِ
ورقي بُت األمم ،وقد َدعى إىل ىذا صراح ًة احملدث أزتد
اإلسالمية؛ ل َما لألحباث العلمية من مكانة ُ

معبد(ٔ) ،حيث قال :أنا أدتٌت أ ْن تكون ىناك جهات وقفية -تدار بطريقة ناجحة ومنيمة ،لتصب يف
ِ
ف بعض اظتسلمُت أمواعتم على
مصلحة العمل -تتبٌت ً
مثال كرسي دراسات إسالمية يف جامعة ،مثلما يوق ُ
كراسي دراسات إسالمية يف جامعة مثل كمربدج ،فحبذا لو وجدت مثل ىذه اطتدمة من األوقاف أو
تبٍت باحثُت
عامال
مساعدا؛ ولتكن ىذه النافذة ً
توجهت ؿتو ىذا اجملال؛ ألضها بال شك ستكون ً
أوال ِّ
ً
يعرف أن عائقهم الوحيد ىو اظتاديات ،فتوفر عتم إمكانات البحث حبيث مترج عملهم يف خدمة الًتاث
ويف خدمة علوم اضتديث على الوجو اظتطلوب (ٕ).
وقد امتدح الشيخ أزتد عمل (دار البحوث العلمية) و (إحياء الًتاث) اليت تديرىا إدارة األوقاف

يف ديب؛ وؽتا قال :فدار البحوث ىذه من فروع األوقاف ،وحتيى برعاية ودعم مشكور من اضتكومة ومن
األمراء شخصيًا ،وقد أصدرت اآلن غتلة علمية ػتكمة ،وأخرجت ما ال يقل عن ستسُت كتابًا ما بُت
حبث ،وما بُت كتاب ،وما بُت حتقيق ،وما بُت تأليف ،وما بُت عقد مؤدترات علمية حول اظتواد الشرعية
وطريقة االستفادة منها ،والنهوض هبا وغَت ذلك .وىذا فتوذج طيب لألوقاف الناجحة يف اضتقيقة؛ ألضها
أدت رسالة ،ونتكن أ ْن نقول إضها بإمكانات أقل من األوقاف اظتوجودة يف دول أخرى ونتائج أوسع
وأفضل (ٖ).
ومن ىذا الباب :الوقف على القنوات اإلسالمية؛ ليكون الوقف ضمن مواردىا؛ حيث إن القنوات
أيضا من أبواب الًتفيو الربيء؛ فوجب
اإلسالمية منفعتها ِّ
متعدية ،وحتاول نشر اطتَت للجميع ،وىي ً
العناية هبذا اصتانب اضتيوي اظتهم.
ومن النماذج الرائعة :أن رجل األعمال الدكتور :ػتمد بن صاحل الراجحي قد تربع عام ٕٓٓٚم،
مببلغ ستسة ماليُت لاير ،كوقف لدعم األحباث يف قسم الطب الباطٍت يف مستشفى اظتلك فيصل
التخصصي ومركز األحباث بالسعودية ،وختصص العوائد لدعم األحباث الطبية ،ومنح جوائز التفوق
البحثي يف الطب (ٗ).

(ٔ) ىو :أزتد بن معبد بن عبد الكرمي ،اظتولود سنةٜٖٜٔ /ٔٔ/ٙ :م .يف ػتافية الفيوم مبصر.
(ٕ) اظتادة من :موقع أىل اضتديث ،قسم :اظتنتدى الشرعي العام ،حتت عنوان :تررتة شيخنا العالّمة احمل ّدث أزتد
معبد.
(ٖ) من كالم احملدث :أزتد معبد ،نفس اظتصدر .وال شك أنو عمل كبَت من أىل ديب.
(ٗ) من :جريدة االقتصادية http://www.aleqt.com/0222/26/21/article_037632.html :بتاريخ :األربعاء ٖٔٗٓ /ٚ/ٛىـ .عدد:
ٕٗ.٘ٚ

٘ٔ

عييما يف خدمة
ويقول العالمة علي القرة :لقد لعب الوقف اإلسالمي على ِّ
دورا ً
مر العصورً ،
العلوم واضتضارة اإلسالمية ،والبناء التعمَت ،والتنمية البشرية واالجتماعية ،حىت نتكن القول بأن حضارتنا
ىي :حضارة الوقف واظتؤسسات الطوعية اطتَتية ،بل قد استفاد من فكرة الوقف الغرب ،فأقام معيم
مؤسساتو العلمية على أساس الوقف.)ٔ( ..
المقترح الرابع عشر :االبتكار في الوقف ،وفي صرف غَلاة الوقف:

وال يعٍت ىذا :أ ْن ـترج عن اظتقاصد األشتى للوقف ،ولكن اظتقصود :أ ْن نصرف غلة الوقف مبا
لتتاج إليو أىل البلد ،أو مبا ىو األنسب واألظهر عتم يف ىذا الوقت ،فقد يكون األنسب :أ ْن تصرف
لصاحل بناء ػتطة صغَتة لتوليد الكهرباء ،ألىل قرية فقراء ،وؿتو ذلك.
ومن ىذا :أن سؤ ًاال ورد للشيخ ابن باز ،يقول :ىناك مزرعة موقوفة على إفطار الصائمُت يف أحد
اظتساجد ،وال متفى أن الناس يف ىذا العصر ليسوا يف حاجة إىل ذلك ،فما ىي اصتهة اليت نتكن أ ْن
تصرف غلة الوقف اظتذكور عليها.
وكان اصتواب منو –رزتو اهلل :-إذا كان الواقع ىو ما ذكرمت ،فالواجب صرف غلة الوقف يف فقراء
البلد؛ ألن مقصود الواقف نفع الفقراء ومواساهتم يف أيام رمضان اظتبارك ،فإذا مل يوجدوا يف اظتسجد،
وجب صرفها عتم يف بيوهتم يف شهر رمضان؛ ليستعينوا بذلك على الصيام والقيام ،وليحصل النفع
للواقف بأجراء الصدقة اظتذكورة ظتستحقيها ،واهلل سبحانو وتعاىل أعلم (ٕ).
ويقًتح األستاذ الشلهوب بصرف جزء من ىذه األموال ،يف ببناء وحدات سكنية للفقراء ،حتت
(ٖ)

إشراف الدولة  .وىو رأي رتيل.
تصدعة،
ومن االبتكار يف الوقف :أن ىناك مساجد يف مكة اظتكرمة بناياهتا قدنتة ،وجدراضها م ِّ
ِ
ٍ
بشكل جديد ومنيم ،وىذه فكرة جيدة،
فأذنت الوزارة اظتسئولة عن اظتساجد ،بإعادة بناء ىذه اظتساجد
اظتتربع إىل:
فبدال من أ ْن تبٌت مسجد يف أطراف مكة ويكون اظتصلون قليلُت= ً
ً
فبدال من ىذا ،يتم صرف ِّ
ٍ
مكتظ بالناس ،ويكون اضتاجة إىل ترميم مسجد أحوج من بناء
مشروع إعادة بناء مسجد يف مكان
ٍ
مسجد جديد ،ومن اظتساجد اليت شهدت اإلعادة لبنائها :مسجد اصتن ومسجد الشجرة ومسجد
(ٔ) من :حبث العالمة :على القرة داغي بعنوان :ديون الوقف ،ص ،ٖٚمن :منتدى قضايا الوقف الفقهية األول.
(ٕ) من جواب :شتاحة اظتفيت ،عبد العزيز بن باز ،من :غتلة اصتامعة اإلسالمية باظتدينة ،العدد.ٔٛ :
(ٖ) من :جريدة االقتصادية http://www.aleqt.com/ٕٜٓٓ/ٓٙ/ٔٚ/article_ٕٕٖٗٔٔ.html :مقالة للكاتب الشلهوب يف
االقتصادية ،بتاريخٖٔٗٓ /ٙ/ٕٗ :ىـ ،عدد.ٕ٘ٚٛ :
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الراية ،وىي مساجد أثرية ،وغَتىا من اظتساجد اليت تزدحم باظتصلُت .ويكون األجر لكليهما -بإذن اهلل
تعاىل :-الباين األول ،ومعيد البناء ،وفضل اهلل واسع ،ىذا وصلى اهلل على نبينا ػتمد ،وعلى آلو وصحبو
وسلم.

نتائج البحث:
من نتائجو ،ما يلي:
 أن ىناك فتاذج رائعة من بعض اظتؤسسات الوقفية. أن بعض اظتؤسسات تنتهج أسلوب التغيَت يف إدارهتا لألوقاف ،وال تتبع أسلوبالنمطية وعدم التغيَت.
 ضرورة أ ْن يكون اظتسئولُت على الوقف إدارة ال أفراد.لكل مؤسسة وقفية.
 -ضرورة رسم األىداف ِّ

ٍ
بشكل أفضل.
ضم األوقاف الصغَتة ببعضها البعض؛ لتكون النتائج
 من األفضلَ : -الوقف :أمانة ،وفن إدارة ،وفن استثمار.

ٔٚ

المراجع:
أوال :الكتب واجملالت واصترائد:
 صحيح مسلم ،أليب اضتسُت مسلم بن اضتجاج بن مسلم القشَتي النيسابوري ،دار اصتيل -بَتوت و دار األفاق اصتديدة – بَتوت.
 مسند اإلمام أزتد ،ألزتد بن حنبل أبو عبد اهلل الشيباين ،مؤسسة قرطبة – القاىرة. منتدى قضايا الوقف الفقهية األول ،األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويتٕٓٓٗ ،م. األوقاف يف العصر اضتديث ،كيف نوجهها لدعم اصتامعات ،للدكتور /خالد اظتشيقح. غتلة اصتامعة اإلسالمية باظتدينة اظتنورة :تاريخ اظتدارس الوقفية يف اظتدينة النبوية  :د /.طارق بنعبد اهلل اضتجار ،العدد ،ٕٔٓ :عمادة البحث العلمي  ٕٖٔٗ -ىـ  ٕٕٓٓ /م ،والعدد.ٖٓ :
 جريدة االقتصاديةhttp://www.aleqt.com : غتلة البيان :اظتنتدى اإلسالمي /بريطانيا.ثانيا :اظتواقع:
 موقع :ملتقى أىل اضتديثhttp://www.ahlalhdeeth.com/vb/index.php : -موقع :الروضة اإلسالمي:

http://www.al=rawdah.net/r.php?subٓ=rahalat&subٔ=ٔٚ&p=ٛٙ&keyرتعية الوقف

 موقع :األمانة العامة لألوقاف ،بدولة الكويت: -موقع :إسالم أون الين:

http://www.awqaf.org/

http://www.islamonline.net/Arabic/history/ٕٕٔٗ/ٓٔ/articleٔٓ.shtml
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