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  نحو
   للعلوم الوقفية  وقفيةكلية إدارية                     

  
  
  
  
  

ِحسن حممد الرفاعي. د َِّ َّ َُ َ َ  
hssnrifai@yahoo.com 

  ؛ االقتصاد اإلسالمي والمصارف اإلسالمية وفقه المعامالت ّاألستاذ المساعد في مواد
  .                            جامعة الجنان  ،  طرابلس  ، لبنان     

  .     ًسابقا" لبنان- بيت الزكاة والخيرات"             مدير إدارة الدراسات والبحوث في وقف
  
  
  
  

  
  

  "أثر الوقف اإلسالمي في النهضة العلمية " بحث مقدم إلى مؤتمر 
  م٢٠١١/أيار/١٠- ٩/ هـ١٤٣٢/جمادى اآلخر/٧- ٦:جامعة الشارقة 
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  ّ                                                  ملخص البحث

ولكي يتسىن . ًيكاد  تعليم فقه الوقف معدوما يف ختصصات كليات الشريعة واإلدارة املوجودة يف العامل العريب واإلسالمي
ضة علمية من خالل الوقف ، فإن إحدى أهم العوامل املسامهة يف ذلك تتمثل للمجتمع اإلسالمي املعاصر  حتقيق 

 وال يتحقق . من خالل تدريس أهم التخصصات املرتبطة به واليت تسهم يف حتقيق التنمية العلمية ثقافة فقه الوقفبنشر 
، واليت ختدم اجملتمع  الوقف  تدريس المواد العلمية المرتبطة بثقافةذلك من وجهة نظر الباحث إال من خالل

ّاإلسالمي املعاصر ؛سواء أكان ذلك من خالل تدريس مواد الوقف الفقهية ، أو كان ذلك من خالل تدريس املواد  ً
  .املؤسسة الوقفية تصادية املعاصرة وغريها واملرتبطة بعلوم الوقف ، واليت ختدم اإلدارية  واملالية واحملاسبية واالق

 معني يظهر من خالله ، واملقرتح أن يتمثل ذلك اإلطار إيجاد إطار مؤسسيّقدم ، فإنه ال بد من  ولكي يتحقق ما ت
ويقرتح   . للعلوم الوقفية وقفية ةيكلية إدارنحو : ، أرادها الباحث أن تكون حتت عنوانتربوية جامعية وقفيةمبؤسسة 

  : يف الوقت الراهن تخصصات ثالثالباحث أن تكون لتلك الكلية 
 ؛ ويركز على املبادئ اإلدارية يف إدارة املؤسسة الوقفية ، وذلك إدارة المؤسسات الوقفية : خصص األولالت

  .على غرار ختصصي إدارة املؤسسات الرتبوية وإدارة املستشفيات 
 ويركز على اإلدارة املالية للمؤسسة الوقفية املعاصرة ، إدارة التمويل والمصارف الوقفية:التخصص الثاني ، 

إلضافة إىل بيان مصادر التمويل الوقفي ، وبيان املصارف املالية للوقف، وذلك على غرار ختصص التمويل با
  .واملصارف املوجود يف املصارف التقليدية واإلسالمية 

 ويركز على املواد احملاسبية اليت تطبقها أو حتتاجها الوقفية المؤسسات تخصص محاسبة :التخصص الثالث ،  ّ ّ
قفية املعاصرة ، وذلك على غرار ختصصات احملاسبة املوجودة يف الشركات وبقية مؤسسات القطاع املؤسسة الو

  .اخلاص ومؤسسات القطاع العام

العلمية  ّوجدت تلك الكلية الوقفية بتخصصاتها الثالث فإنها تلعب الدور األهم في تحقيق النهضة وإذا ما 
ًتعليما وتعلما ومماراملرتبطة بثقافة الوقف   امللمني بإدارة املؤسسات الوقفية تخريج المتخصصين ، وذلك من خالل ًسةًّ

ا و  . مصادر متويلها وكيفية صرف األموال الداخلة إليها التعرف على وكيفية إجراء حسابا
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ّالمقدمة

ّاحلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على سيد املرسلني، سيدنا حمم ديه ، ّ د وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 
  :ّإىل يوم الدين وبعد 

  ."أثر الوقف اإلسالمي في النهضة العلمية: "إن القارئ لعنوان املؤمتر جيد أنه جاء حتت عنوانف 
  . دف التشجيع عليه" الدعوة إلى الوقف العلمي: "ِ بـت وإن القارئ ألهداف املؤمتر جيد أن أوىل أهدافه متثل

ِلقارئ حملاور املؤمتر تقع عينه على احملور الثالث املتمثل بـوإن ا  العلمي في العصر  مجاالت وطرق إحياء الوقف: ّ
 وعندها ينطلق ليعمل تفكريه يف حماولة ابتكار صيغة معاصرة لوقف علمي خيدم الواقع .أكثر من غريه"الحاضر

ًينعكس إجيابا على املؤسسة الوقفية اليت مثلت عرب املعاصر ، ويسهم بالتايل يف إجياد أو إحياء منط علمي وقفي 
  .التاريخ اإلسالمي وما زالت إحدى أهم أعمدة احلضارة اإلسالمية السابقة واملعاصرة

ا ؛  ا تضمنت عبارات  هلا مدلوال ّوإن عني القارئ بعد أن قرأت مقدمة املؤمتر عادت إليها مرة ثانية ، ووجدت أ ّ
  ...، وإمنا يف نفس قارئها ّمعدها رمبا ليس يف نفس 

إن للوقف دوره المؤثر في نهوض المؤسسات العلمية واالجتماعية بأعمالها ، :" ّ وإحدى عبارات املقدمة 
إن :، وهذه تدفع قارئها ألن يقول "وتحقيق نهضة األمة وقيام حضارة إسالمية قوية ذات مصادر تمويلية دائمة

 يسهم يف حسن إدارة أمواهلا واحلصول على مصادر متعددة  متخصصإنسانمؤسسة الوقف املعاصرة حتتاج إىل 
  ".التمويل والمصارف الوقفية"يعنى بتدريس لتمويلها ، ولن يتأتى ذلك إال من خالل إجياد ختصص علمي وقفي 

ولن يحقق الوقف أهدافه أو يبلغ غاياته إال في ظل إدارة واعية وأطر منضبطة تنطلق من " وهناك عبارة أخرى 
متخصصين في إن مؤسسة الوقف املعاصرة حتتاج إىل :ً، وهذه أيضا تدفع قارئها ألن يقول" لثوابت اإلسالميةا

، "إدارة المؤسسات الوقفية"  ، ولن يتأتى ذلك إال من خالل إجياد ختصص علمي وقفي يعىن بتدريس إدارتها
ا ، ولن يتأتى ذلك إال  ا حتتاج إىل إطار معني لضبط حسابا من خالل إجياد ختصص علمي وقفي يعىن كما أ

  ". الوقفية المؤسساتمحاسبة"بتدريس مساقات

ًليمثل إطارا مبتكرا معاصراً وبناء على تلك القراءات جاء هذا البحث  ً يسهم في تحقيق النهضة العلمية  ،ً
 الثانية ، كما أنه  من مشاكلها بالدرجةتخليص المؤسسة الوقفية المعاصرة بالدرجة األوىل ، ويعمل على الوقفية

نحو :"ّمؤسسة تربوية وقفية تحت مسمى عبر إيجادينمي عنصر الثقافة وينشرها بني طبقات اجملتمع ، وذلك 
ا املذكورة "  للعلوم الوقفية وقفيةكلية إدارية   .بتخصصا
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 ّالدراسات السابقة والعنصر اجلديد يف الدراسة ّّ: 

ة أو متقار بة مع موضوع دراسته، وإن كان وجد دراسات تتحدث عن التعليم مل يعثر الباحث على دراسة مشا
  :الوقفي يف املرحلة اجلامعية بشكل عام ، ومنها

َّالجامعة الوقفية اإلسالمية«ّدراسة الدكتور عبد الستار إبراهيم اهلييت، واليت جاءت حتت عنوان  -١ ّ«)١( ،
ّلكن تلك الدراسة اتصفت بالعمومية، لكون الباحث مل يتعر ّ ّ ّ ّض إىل أنواع التخصصات اليت يفضل أن تكون موجودة ّ ّ

ّيف تلك اجلامعة بشكل تفصيلي، وإن كان أشار إىل ذلك بشكل عمومي عندما قال وهو يتحدث عن أقسام  ٍ ٍٍّ
َّأن تكون أقسامها الدراسية شاملة لجميع التخصصات العلمية«: ّالدراسة فيها ّ ّ ّ َّاإلنسانية والتطبيقية لتواكب : ّ ََّّ

 . )٢(»ّطور العلمي الذي يشهده العالم اليومالت

المعاصرة للوقف  بعض التطبيقات" ، واليت جاءت حتت عنوان ّ الدكتور حممد موفق األرناؤوط دراسة-٢ 
ِّ ومتثلت تلك التطبيقات املعاصرة بالكراسي العلمية الوقفية لكل من ،)٣(ً"جامعة اليرموك نموذجا: في الجامعات َّ َّ

َّسي سمير شما للمسكوكات اإلسالميةكر"ّمسري مشا؛  كرسي الشيخ صالح كامل لالقتصاد "، و صاحل كامل؛ "ّ
  ."اإلسالمي

" ًالتكنولوجيا نموذجا كلية: الوقف على المؤسسات التعليمية :"  ، وقد جاءت حتت عنوان٤احثدراسة للب -٣
قرتح آلية معينة لتمويلها يف مجيع ولقد دعا فيها إىل إجياد كلية وقفية تعىن بنشر التعليم التكنولوجي ، وا. 

 .مراحلها

 يف الدراسة الراهنة فيتمثل بالدعوة  إىل إجياد كلية إدارية األصل فيها أن تكون وقفية للعنصر الجديد   أما بالنسبة 
دف  ة تحقيق التنمية العلمي، مع اإلشارة إىل أنه ال مانع من أن تكون غري وقفية ، وتعىن بنشر العلوم الوقفية 

ا اآلتية الوقفية  – تخصص التمويل والمصارف الوقفية – تخصص إدارة المؤسسات الوقفية -:  عرب ختصصا
   .  الوقفية المؤسساتتخصص محاسبة

 أسباب اختيار الموضوع: 

 
َّجملة أوقاف الصادرة عن األمانة العامة لألوقاف ـ دولة الكويت، العدد ، الجامعة الوقفية اإلسالمية اهلييت ، عبد الستار إبراهيم ، . د 1 / هـ ١٤٢٣، ٢ّ

 .١٠٧ حىت ص ٨٩م، من ص ٢٠٠٢

 .١٠٤املرجع نفسه ص  2 
  م، ٢٠٠٤/هـ ١٤٢٥ ،٧ّجملة أوقاف، العدد  ، ًجامعة اليرموك نموذجا: ض التطبيقات المعاصرة للوقف في الجامعاتبعاألرناؤوط ، حممد موفق ، .  د 3

 .٨٩ إىل ص ٨٣من ص 
 ٦٠م، من ص ٢٠٠٧/هـ ١٤٢٨ ، ١٢ ، جملة أوقاف ، العدد ًكلية التكنولوجيا نموذجا: الوقف على المؤسسات التعليمية  ، حسن حممد ، الرفاعي .  د4

 .  ٩٥ ص حىت
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ًاملراقب ألداء  إدارات املؤسسات الوقفية  الراهنة يلمس أن هناك غيابا إما لثقافة شرعية وقفية ، وإمايكاد      لثقافة ّ
ّعلمية إدارية  ، وإما لألمرين مع بعضهما البعض عن الفريق اإلداري املوجود يف أغلب تلك املؤسسات ، أقله على 

ًفهناك الشرعي الذي ال يعرف أحيانا حىت األحكام الفقهية . الساحة اللبنانية كدليل ميداين مشاهد من قبل الباحث 
ّية الوضعية ، وهناك اإلداري الذي تعلم املبادئ العلمية اإلدارية الوضعية ، لكنه للوقف عالوة على املبادئ العلمية اإلدار

ا مل  ا العينية والنقدية ؛ أل ًال يعرف شيئا عن األحكام الفقهية للوقف ، والضحية يف النهاية املؤسسة الوقفية وممتلكا
  .لمية اإلدارية خالل إدارة املؤسسة الوقفية املعاصرةحتظ جبهاز إداري جيمع بني االلتزام بأحكام فقه الوقف واملبادئ الع

ّ   وبناء عليه ؛ حيث يوجد خريج كلية  الشريعة الذي  مل يتعلم املبادئ العلمية لإلدارة ، ويوجد خريج كلية اإلدارة الذي  ً
 ، ويسهم ماإيجاد تخصص علمي يجمع بين األمرين مع بعضهّمل يتعلم األحكام الفقهية للوقف ، تستدعي الضرورة 

ضة علمية وقفية تظهر آثارها اإلجيابية على أداء إدارات املؤسسات الوقفية الراهنة  ، وذلك من خالل  بالتايل يف حتقيق 
إجياد جهاز إداري متخصص جيمع بني اكتساب األحكام الفقهية للوقف واكتساب املبادئ العلمية إلدارة املؤسسة 

  .لعلمية املرتبطة بتخصص التمويل واحملاسبة ، وذلك وفق أحكام الفقه اإلسالميالوقفية ، وكذلك اكتساب املبادئ ا

ّ  ولتحقيق ما تقدم فإنه ال بد من  ، تعىن بنشر ) وال مانع من أن تكون غري وقفية   (إيجاد كلية جامعية  إدارية وقفيةّ
على صعيد اإلدارة أو التمويل أو االستثمار ًتلك الثقافة الوقفية اجلامعة بني األحكام الفقهية للوقف ؛ سواء أكان ذلك 

مع اإلشارة إىل أنه حىت تارخيه ال توجد كلية إدارية  . أو احملاسبة ، وبني املبادئ العلمية املعاصرة لإلدارة والتمويل واحملاسبة 
ر العلوم ًواحدة  حتمل هذا االختصاص على مساحة العامل العريب واإلسالمي حسب علم الباحث ، وتعىن حصرا بنش

مينح و  ،دارة األعمال الخيرية والتطوعيةإلدبلوم وإن كان يوجد .  الوقفية اليت أراد الباحث تفصيلها يف هذا البحث 
من جامعة امللك عبد العزيز يف السعودية، وقد تفردت تلك اجلامعة يف هذا اجملال يف العاملني العريب واإلسالمي مبنح دبلوم 

دبلوم :  حتت مسمى- قسم إدارة األعمال- اخلريية والتطوعية ، ويتبع كلية االقتصاد واإلدارةمتخصص يف إدارة األعمال 
   .ً، وال يعلم الباحث شيئا عن واقعه من جهة التفعيل وعدمهإدارة األعمال اخلريية والتطوعية 

 ليت كانت موجودة  يف تاريخ املسلمني وما زالت ، لكنها مل  احلضارية اتعترب مؤسسة الوقف إحدى أهم املؤسسات   :أهمية البحث والفائدة المرجوة منه
ا ، سواء أكان ذلك على صعيد التعليم  ًتعط حقها  راهنا من االهتمام املطلوب بالنسبة لنشر الثقافة الفقهية املرتبطة  ً

 الكثري من األحكام فخرجيو كليات الشريعة جيهلون. اجلامعي الشرعي أو كان ذلك على صعيد التعليم اجلامعي اإلداري 
م مل يتعلموا مادة دراسية مستقلة حتت  ً، وكذلك مل يتعلموا شيئا عن املبادئ   ّمسمى فقه الوقفالفقهية للوقف ؛ أل

ًالعلمية لإلدارة ، واألمر نفسه يذكر بالنسبة خلرجيي كليات اإلدارة ، حيث مل يتعلموا شيئا عن أحكام الوقف من الناحية 
  .وا تعلموا علوم اإلدارة اليت تسهم يف حسن سري إدارة املؤسسة الوقفية من الناحية اإلداريةالفقهية وإن كان

ً   وإن التعليم اجلامعي اإلداري يف العامل العريب واإلسالمي اهتم ويهتم راهنا بإجياد ختصصات مرتبطة مبؤسسات الصريفة  ّ ّ
ا حديثة النشأة يف أرض الوا ًقع ، حيث بدأت العمل تقريبا منذ مخسة عقود ، لكنه مل اإلسالمية ، على الرغم من أ
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ا أقدم نشأة وأكثر أصالة  ّوهذه نقطة تسجل . يهتم بإجياد ختصصات علمية مرتبطة مبؤسسة الوقف ، على الرغم من أ
  .عليه ال له
ا تظهر من خالل إجياد كلية للعلوم اإلدارية الوقفية تعىن بنشر ثقهمية البحث  أما عن أ افة الوقف بكافة جوانبه ؛  فإ

ًسواء أكان ذلك على صعيد األحكام الفقهية للوقف ، أو كان ذلك على صعيد إدارة املؤسسات الوقفية ، أو كان ذلك 
  .على صعيد التمويل واملصارف الوقفية ، أو كان ذلك على صعيد احملاسبة الوقفية 

ا الثالث املقرتحة ، واملؤدية إىل  فتتمثل باألثر اإلجيايب الناتج عنفائدة البحث    أما   إجياد تلك الكلية بتخصصا
ا  حتقيق التنمية العلمية الوقفية من خالل ختريج األجيال العلمية الوقفية املسهمة يف تطوير املؤسسات الوقفية والسري 

  .ًقدما عرب االنضمام إىل الفريق اإلداري العامل فيها
  وإن املؤسسات الوقفية الراهنة تعاين . ًلوقفية على صعيد التعليم الشرعي واإلداري يكاد يكون معدوما إن واقع الثقافة ا :إشكالية البحث

  :ّمن مشاكل مجة ؛ لعل من أمهها
 .ًعدم كفاءة اجلهاز اإلداري العامل فيها غالبا  -١

 .عدم اعتماد نظام إداري مالئم هلا بسبب اعتماد اإلدارة املركزية الشديدة -٢

ا العينية  بالشكل األمثل بسبب ضعف خربة الفريق املوكل بذلك أو عدم امتالكه عدم استثمار ممت -٣ ّلكا
  .للتخصص الذي حتتاجه تلك املهمة

ا العينية وكذا النقدية يف حال -ًغالبا-ضعف ريعها -٤ ا لغياب االستثمار األمثل ملمتلكا  العاجز عن تسديد نفقا
 .ّتوفرها

يف معاجلة املشاكل اليت تعرتض مؤسسات اجملتمع ، مبا فيها مؤسسة الوقف ، ويتمثل ً واألصل يف اجلامعة أن تلعب دورا 
ذلك الدور بإجياد ختصصات علمية خترج متخصصني من كليات تلك اجلامعة ، وتسهم يف معاجلة املشاكل اليت يعاين 

  .منها اجملتمع ومؤسساته، واليت من مجلتها مؤسسة الوقف
ذا اجلانب    وحىت تاريخ إعداد هذا الب ولذلك . حث ، فإنه حسب علم الباحث ال توجد كلية يف أي جامعة تعىن 

  :جاء هذا البحث ليعاجل اإلشكالية اآلتية
 للعلوم الوقفية ، تسهم في تحقيق التنمية العلمية الوقفية )أو غير وقفية( وقفية    مدى إمكانية إيجاد كلية إدارية
  . حاسبية بأبعادها اإلدارية والتمويلية والم

    

  :مفاهيم عامة: نحو كلية إدارية وقفية للعلوم الوقفية: القسم التمهيدي                 

، وأراد الباحث أن يكون عنوان حبثه " أثر الوقف اإلسالمي في النهضة العلمية"ّ    قامت فكرة املؤمتر املوقر على بيان 
 ، وهو يهدف من وراء ذلك إىل اجلمع بني الوقف كمؤسسة "لوقفيةنحو كلية إدارية وقفية للعلوم ا" على الشكل اآليت
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ًتعليمية جامعية وقفية وبني دورها يف حتقيق النهضة العلمية أو التنمية العلمية يف ميدان الثقافة الوقفية خاصة ، نظرا 
  .الكلية حلاجة املؤسسة الوقفية امليدانية املعاصرة إىل التخصصات العلمية املقرتح إجيادها يف هذه 

ّأو مقدمات عامة تعترب مبنزلة املربرات الداعية إىل القول بضرورة إجياد الكلية مفاهيم عامة     والكالم اآليت يتضمن  ّ
املقرتحة يف هذا البحث ، واليت تتوافق مع الدور احلضاري للوقف عرب التاريخ اإلسالمي ، والذي كان يقوم على جتديد 

  .ّمع ظروف الزمان واملكان املتجددةجماالته أو وظيفته ليتالءم 

  :ال تنمية علمية وقفية بال ثقافة علمية وقفية: المفهوم األول
ً   إن لكل نتيجة سببا ، وال بد من بيان السبب املؤدي إىل حتقيق التنمية العلمية الوقفية أيا كان نوعها مبا فيها التنمية  ًّ ّ ّ

ا االهتمام  ًبإعداد الدراسات والبحوث املرتبطة مبجاالت الوقف أيا كان صورها؛ سواء العلمية الوقفية ؛ واليت يراد  ًّ
لكن ذلك كله يتوقف على إجياد عنصر الثقافة . ّأكانت فقهية أو اقتصادية أو إدارية أو حماسبية أو يف أي جمال آخر

إن نشر الثقافة : ًة ، فيقال مثال الوقفية، فمن خالل نشر تلك الثقافة بأبعادها املختلفة تتحقق التنمية العلمية الوقفي
 تحقيق تنمية ّالفقهية الوقفية  من خالل االهتمام بإعداد الدراسات والبحوث املرتبطة بفقه الوقف يؤدي يف النهاية إىل

تحقيق تنمية علمية  ، و إن االهتمام بنشر النمط الثقايف اإلداري املرتبط مبؤسسة الوقف يؤدي إىل علمية فقهية وقفية
 ، تحقيق تنمية اقتصادية وقفية ، و إن االهتمام بنشر النمط الثقايف االقتصادي ملؤسسة الوقف يؤدي إىل وقفية ريةإدا

وهكذا فإن  . تحقيق تنمية علمية محاسبية وقفيةوإن االهتمام بنشر النمط الثقايف احملاسيب ملؤسسة الوقف يؤدي إىل 
  .ى نوع النمط الثقايف املراد نشره ، فلكل تنمية منطها الثقايف املالئم هلانوع التنمية الوقفية املراد حتقيقها يتوقف عل

نتيجة ، ) التنمية (  ، فاألوىل إنه ال تنمية علمية وقفية بال ثقافة علمية وقفيةميكن القول :وكخالصة لهذا المفهوم
  .سبب) الثقافة(والثانية

  :ال ثقافة علمية وقفية بال تعليم وقفي:المفهوم الثاني
 من خالل مشاهدة واقع املؤسسات الوقفية الراهنة ، يظهر أن الثقافة العلمية الوقفية بأبعادها املختلفة ؛ واليت يأيت يف 

 واحملاسبية ملؤسسة الوقف تكاد تكون غائبة ، وهذا األمر حيتاج إىل تدارك يف والتمويليةطليعتها الثقافة الفقهية واإلدارية 
ور املهم الذي تلعبه تلك املؤسسة يف احملافظة على استمرار رسالتها احلضارية ، ويف اإلسهام يف ًالوقت املعاصر ، نظرا للد

  .معاجلة األزمات االقتصادية واالجتماعية والرتبوية والصحية وغريها

  ولكي يتم تدارك ما تعانيه املؤسسة الوقفية املعاصرة من صعوبات ؛ واليت يأيت يف طليعتها الصعوبات اإلدارية
واالستثمارية والتمويلية واحملاسبية ، فإنه جيب االهتمام بالتعليم املرتبط بنشر التعليم الوقفي املؤدي إىل معاجلة تلك 
ًالصعوبات ، ويتوقف ذلك على دراسة أحكام فقه الوقف ، سواء أكان  مرتبطا بأحكام الواقفني أو بأحكام املوقوف  ً

 الوقف ، باإلضافة إىل األحكام األخرى املرتبطة بتمويل الوقف واستثمار ممتلكاته ، ّعليهم أو بأحكام الناظر املوكل بإدارة
على أن يقرتن ذلك كله بالدراسات املعاصرة اليت تسهم يف احملافظة على استمرار املؤسسة الوقفية، واليت يأيت يف طليعتها 

  .ة الوقفية وغريهاعلم اإلدارة وعلم إدارة املخاطر الوقفية وعلم إدارة املوارد البشري
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 مرتبط بتعليم الدراسات بأنه ال وجود لثقافة وقفية بدون وجود تعليم وقفيميكننا القول  : وكخالصة لهذا المفهوم   
ا بالشكل األمثل  دف إدار   .العلمية الفقهية واملعاصرة املؤدية إىل خدمة املؤسسة الوقفية املعاصرة 

  : بال مؤسسة تربوية جامعية -ً غالبا-ًجحاًال تعليم وقفيا نا:المفهوم الثالث
  ميكن أن يتحقق التعليم الوقفي من خالل مؤسسة تربوية وقفية غري جامعية أو من خالل دورات تدريبية ، لكن ذلك 
ًلن يعطي النتائج املرجوة املسهمة يف إدارة املؤسسة الوقفية املعاصرة بالشكل األمثل ، خصوصا أننا نشهد يف الوقت  ّ

  .اهن وجود التخصصات العلمية اليت يقتصر وجودها على مرحلة التعليم اجلامعي الر
ّ ولكي يتم التعليم الوقفي القائم على وجود املساقات العلمية اليت ختدم املؤسسة الوقفية املعاصرة ، فال بد من وجود 

ّرمسية أو خاصة ، وذلك على غرار مؤسسة تربوية جامعية ، وليس بالضرورة أن تكون تلك املؤسسة وقفية ، فقد تكون 
ّاملؤسسات الرتبوية اجلامعية املهتمة راهنا بتعليم ختصص املصارف اإلسالمية ، واملوجود يف اجلامعات الرمسية واخلاصة على  ً

لكن فكرة البحث قامت على الدعوة .مساحة العامل العريب واإلسالمي ، بل وحىت يف بعض جامعات الدول األخرى
 إدارية وقفية تعىن بنشر التعليم الوقفي ، مع اإلشارة إىل أن تلك الكلية اجلامعية ليست موجودة حسب علم إلجياد كلية

  .الباحث ال على صعيد اجلامعات الرمسية وال اخلاصة  يف أرض الواقع
  خالل إال من– من حيث األصل واألفضل -إنه ال وجود للتعليم الوقفي:  ، ميكن القولوكخالصة لهذا المفهوم  

 ، ملا لذلك من دور يف حتقيق تنمية علمية وقفية معاصرة ، تتمثل ًوجود كلية متخصصة في نشر ثقافة  الوقف حصرا
  .بتخريج اجليل الوقفي األول املتخصص يف إدارة املؤسسة الوقفية املعاصرة بالشكل األمثل

  
  : الوقفيةالمؤسسة التربوية الجامعية هي كلية اإلدارة للعلوم:المفهوم الرابع

، وطاملا أن فكرة املؤمتر ) أي التنمية(مفتاحها ) أي اجلامعة ( ، فهي  ١  العالقة بني اجلامعة والتنمية عالقة وطيدة
ّ، فهذا يعين أنه يركز على دور التعليم املدعوم من اإليراد  " أثر الوقف اإلسالمي في النهضة العلمية" ّالرئيسة تركز على 
ّنمية العلمية يف املرحلة األوىل ويف حتقيق النهضة العلمية يف املرحلة الثانية ، علما أن مصطلح النهضة الوقفي يف حتقيق الت ً

ّالعلمية أعم من مصطلح التنمية العلمية ، لكنه ال ميكننا الوصول إىل مرحلة النهضة العلمية إال عرب عبور املرحلة األوىل ، 
وهي مرحلة التنمية العلمي

 من حيث طبيعتها، أرادها أن تكون وقفيةل الباحث أن تتمثل تلك املؤسسة الرتبوية اجلامعية بكلية إدارية ّ   ولقد فض
 من حيث التخصص حىت وأرادها أن تكون متخصصة في نشر الثقافة الوقفية، ) وال مانع من أن تكون غري وقفية(

ضة علمية  عا مة ؛وقفية  كانت أو غري وقفية ، لكن الباحث حصر تتالءم مع اهلدف العام للمؤمتر واملتمثل بتحقيق 
ضة علمية عامة ال ميكن أن تتم إال من خالل نشر  ختصص كليته املقرتحة بالثقافة الوقفية ، ملا هلا من دور يف حتقيق 

 
، حترير " دور الجامعات في التنمية االقتصادية:"  ينظر يف هذا اجملال على سبيل املقارنة الدراسة اليت صدرت عن البنك الدويل واليت جاءت حتت عنوان 1
 .م٢٠٠٧خليفة شعبان ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة ، مصر ، . يوسف ، شهيد، وآخر ، ترمجة د:
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ضة  علمية عامة الثقافة املرتبطة بالوقف ، ومن خالل نشر تلك الثقافة بني أفراد اجملتمع امليسورين ميكن أن حنصل على 
  .، ويف مجيع التخصصات ، وذلك من خالل دعم الطالب النابغني من خالل األموال املوقوفة 

إن املؤسسة الرتبوية اجلامعية أرادها الباحث أن تتمثل بكلية إدارة األعمال الوقفية للعلوم  :وكخالصة لهذا المفهوم 
  .الوقفية

   :ميكن القول  : وكخالصة للمفاهيم السابقة  

 نه ال تنمية علمية وقفية بال ثقافة علمية وقفية ، إ -١

 ، ال ثقافة علمية وقفية بال تعليم وقفي و إنه  -٢

ً ال تعليم وقفيا ناجحاوإنه -٣  ، بال مؤسسة تربوية جامعية-ً غالبا-ً

الكلية وقفية أو غير وقفية -٤ ًحنو كلية إدارية وقفية للعلوم الوقفية ، واقرتح الباحث أن  تضم  راهنا : ولذلك جاءت هذه الدراسة حتت عنوان .والمؤسسة التربوية الجامعية هي كلية اإلدارة للعلوم الوقفية ، وقد تكون تلك
 ختصص - ٣. ختصص التمويل واملصارف الوقفية-٢.  ختصص إدارة املؤسسات الوقفية -١: التخصصات اآلتية

  .حماسبة املؤسسات الوقفية

 

  :َّقفية؛ آلية التمويلو للعلوم ال وقفيةَّنحو كلية إدارية: القسم األول

كما سبق القول فإنه ال مانع من أن تكون تلك الكلية املقرتحـة للعلـوم الوقفيـة غـري وقفيـة ، لكـن الباحـث أرادهـا 
ّ إىل عــدة مــستلزمات جيــب تأمينهــا )إدارة األعمــال الوقفيــة للعلــوم الوقفيــةَّكليــة  أي  ( بالتــايل حتتــاجأن تكـون وقفيــة ، وهــي 

ِّرى النور يف أرض الواقع ومتارس رسالتها، لكن تلك املستلزمات حتتـاج إىل مـن يؤمنهـا، األمـر الـذي يـستدعي تـأمني لكي ت ّ ّ
ٍوالــذي يأخــذ عــدة صــور َّّ يف إجيــاد تلــك الكليــةاملــساهموقــف رأس المــال ، وهنــا يظهــر دور ١املــال الــالزم لتحقيــق ذلــك َ ُ ّ ِ ،

ّ يتمثل أمهه باآليتّوما تقدم بيانه، ٢ّددباإلضافة إىل وقف جهد اإلنسان خالل وقت حم ّ:  

  :َّإصدار األسهم الوقفية: ًأوال

َّ نــشأت فكــرة األســهم الوقفيــة، حيــث  الــيت تلجــأ إىل جتزئــة رأمساهلــا إىل أســهمّعلــى غــرار فكــرة الــشركات املــسامهة
ّا على النـاس الـراغبني يف الوقـف َّأطلقت العديد من وزارات وهيئات األوقاف وبعض اجلمعيات اخلليجية تلك الفكرة تيسري ّ ً

  .اخلريي

 
 تمويل التعليم والبحث العلمي العربيغنيمة ، حممد متويل ، . د: ًيضا للمقارنة مع أساليب متويل التعليم خارج إطار الوقف الدراسة اليت أعدها  ينظر أ 1

 .م٢٠٠١/هـ ١٤٢١ ، ١ ، الدار املصرية اللبنانية ، القاهرة ، مصر ، ط أساليب جديدة: المعاصر 
للباحث ، وقد ذكره لبيان آلية متويل كلية "  ًكلية التكنولوجيا نموذجا:الوقف على المؤسسات التعليمية ": ة إىل حبث  ّللتوسع يف هذا اجملال ميكن العود 2

 .التكنولوجيا الوقفية ، وال مانع من اعتماده نفسه يف متويل كلية إدارة األعمال الوقفية 
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ّليست قابلة للتداول يف البورصات، لكنها حتدد نصيب صاحبها يف   مشروع ) َّالوقفية(َّأن تلك األسهم  ١واجلدير ذكره ّ ً
ّوقفي معني، كما ال حيق له سحب هذه األسهم أو التدخل يف طريقة استثمارها ّ ّ ّ ٍّ.  

ّوفيما يتعلق مبوضوع الدراس َّّة، فيجب إعداد دراسة من قبل أهل االختصاص حول تكلفة تشييد الكلية وجتهيزها؛ مبا يف ّ ْ ّ
ّذلك شراء األرض ، مث الوصول إىل املبلغ املايل املراد جتميعه، مث طرحه لالكتتاب على مجهور الراغبني باملسامهة يف هذا  َّ َّ

  . املشروع، من خالل جتزئته إىل أسهم متساوية القيمة
ّا بالنسبة للحكم الشرعي إلصدار األسهم الوقفية، فإن ذلك يتوصل إليه من خالل معرفة حكم وقف النقودَّأم  ّّ ّ َّ ووقف . َّ

ًّالنقود يعين أن يكون الشيء املوقوف ماال نقديا ً ّ.  
تور شوقي أمحد ولقد تتبع الدك. لقد اختلف الفقهاء القدامى حول هذه املسألة، فمنهم املبيح هلا، ومنهم املانع منها و

  :٢َّدنيا آراءهم مث ذكر اآليت
َّبالتتبع املرتوي لفقهاء املذاهب اإلسالمية من هذه املسألة وجدنا ما يلي ّ ّ:  

ّليس هناك مذهب فقهي أمجع علماؤه على عدم جواز وقف النقود، بل يف كل املذاهب وجدنا من يقول جبواز ذلك،   ُ ّ
ّاملذاهب كلها يف القول باجلواز املذهب املالكي، يليه يف ذلك املذهب احلنفي، ّويتقدم . مع تفاوت بني املذاهب يف هذا ُ

ًحيث ذهب العديد من أئمته ومشاهري علمائه إىل جواز ذلك، واملوقف نفسه تقريبا جنده يف املذهب احلنبلي ّورمبا كان . ّ
ّاملذهب الشافعي هو أقل املذاهب يف القول جبواز وقف النقود ِ ّ ّ.  

ّر الدكتور دنيا آراءهم رجح جواز وقف النقودوبعد أن ذك ّ
َّ، وهذا يوصلنا بالتايل إىل جواز إصدار األسهم الوقفية، ألن ٣ َّ ّ

َّاألسهم متثل النقود وحتل حملها ّ ّ ّ.  
  :ّتكوين الصندوق الوقفي: ًثانيا

ّتعترب الصناديق الوقفية من الصور املعاصرة للوقف النقدي اجلماعي ُّ َّ ٌنـه عبـارة بأ ٤صندوق الـوقفيتعريف الوميكن . ّ َّ
َّعن جتميع أموال نقدية من عـدد مـن األشـخاص أو املؤسـسات عـن طريـق التـربع، السـتثمار هـذه األمـوال، مث إنفـاق ريعهـا  ّ ّ ّ ٍ َّ ٍ

ــدف إحيــاء ســنة الوقــف َّأو غلتهــا علــى مــصلحة عامــة حتقــق النفــع لألفــراد واجملتمــع،  ّ ّ َّ ٍ ّوجيــب تكــوين إدارة هلــذا الــصندوق . ّ
  .ّعمل على رعايته واحلفاظ عليه، واإلشراف على استثمار األصول، وتوزيع األرباح حبسب اخلطة املرسومةت

 
ّالصكوك الوقفية ودورهـا فـي التنميـةحطاب ، كمال توفيـق، .  د1 ّالبحـوث العلميـة للمـؤمتر الثـاين لألوقـاف باململكـة العربيـة الـسعودية، جامعـة أم القـرى، احملـور  (ّ َّ َّ َّّ

 ).٣٢٠م ،ص ٢٠٠٦/هـ١٤٢٧ ّاألول، اجلزء األول،
هــ ١٤٢١ لألوقـاف، الكويـت، َّ، األمانـة العامـة٣ّ ، جملة أوقـاف العـدد مدخل لتفعيل دور الوقف في حياتنا المعاصرة: ّالوقف النقدي ،شوقي أمحد،  دنيا .د2

 .٦٧ ـ ٦٦ ص م ،٢٠٠٢/
ّولقد أشبعت تلك املسألة حبثا من قبل الفقهاء املعاصرين، حيث قدم سـبعة مـنهم حبوثـا حـول وقـف النقـود واسـ. ٧٠، ٦٩ املرجع السابق، ص 3 ً ًٌ ثمارها إىل املـؤمتر تّ

َّالثــاين لألوقــاف الــذي انعقــد يف جامعــة أم القــرى، اململكــة العربيــة َّ الــسعودية، ّ ّاحملــور األول، اجلــزء األول مــن ص : وانظــر آراءهــم يف(هـــ ١٤٢٦َّ  حــىت ص ١١ّ
٣٧٤ .( 

ّالصناديق الوقفية المعاصـرة ، حممد مصطفى،ّ الزحيلي. د4 ّالبحـوث العلميـة للمـؤمتر الثـاين لألوقـاف باململكـة العربيـة الـسعودية، جامعـة أم القـرى، احملـور األول،  (َّ َّ َّّ
 .٣٤٢ ـ ٣٤١ول، ص اجلزء األ
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ّوالـــصندوق الـــوقفي الـــذي يـــذكره الباحـــث هنـــا، واملخـــصص لـــدعم التعلـــيم ّ  يـــشبه  يف كليـــة إدارة األعمـــال الوقفيـــة ّ
م ٢٨/٣/١٩٩٥ة لألوقـــاف يف دولـــة الكويـــت بتـــاريخ َّ الـــذي أنـــشأته األمانـــة العامـــ"َّالـــصندوق الـــوقفي للتنميـــة العلميـــة"

َّّــدف دعــم العلــم وتــوفري ســبل املمارســات التطبيقيــة للعلــوم املختلفــة، باإلضــافة إىل دعــم جهــود تنميــة البحــث العلمــي يف  َّ
َّاجملاالت املؤدية إىل مزيد من التنمية العلمية واملمارسات التطبيقية هلا َّ ّ َّ.  

ّ هـــذا الـــصندوق؛ والـــيت تأخـــذ طـــابع الوقـــف النتـــدخللـــيت ّوفيمـــا يتعلـــق بـــاألموال ا ّقـــدي، فـــإن املطلـــوب مـــن إدارة ّ
ندوق القيـام باسـتثمار ذلــك مـع ضـرورة مراعـاة أو تــوفري أكـرب قـدر مـن احلمايــة مـن بـاب االبتعـاد عــن املخـاطر الـيت قــد ّالـص

ّيتعرض هلا املبلغ يف املشروع الذي حيقق أكرب عائد ممكن، على أن ال يصطدم   . ذلك مع مصلحة اجملتمعّ

َّوإن العائــد أو الــربح الــذي حنــصل عليــه مــن اســتثمار أمــوال هــذا الــصندوق يــصرف يف دعــم التعلــيم  ّ يف كليــة إدارة َّ
َّ يف املكان الذي تراه اإلدارة املشرفة عليه مناسبا داخل الكليةاألعمال الوقفية ً.  

  :الوقف على رواتب األساتذة: ًثالثا
َّة التعليمية يف املؤسسات الرتبوية الوقفية على مدار التاريخ اإلسالمي تؤدى من ريع ما مت وقفـه كانت رواتب اهليئ ّ ّ َّ ََّّ َّ ّ َّ

ــدف دعمهــا وهنــاك صــور معاصــرة للوقــف علــى رواتــب األســاتذة، منهــا مــا يعمــل بــه يف جامعــة . ّعلــى تلــك املؤســسات 
ــدف تــدريس مــادة "َّا للمــسكوكات اإلســالميةَّكرســي ســمير شــم" ٢َّ، حيــث توجــد وقفيــة١الريمــوك يف األردن ّ، وذلــك 

ِّ، يف قسم التاريخ، باإلضافة إىل تكوين مكتبة متخصصة يف املسكوكات، وإرسال بعض الطلبـة "َّالمسكوكات اإلسالمية" ّ
ّللتخـــصص يف اخلـــارج ّوتتحـــدث املـــادة . ّ ّ مـــن نـــص الوقفيـــة الـــصادر مبقتـــضى املـــادة ٦ّ ّ َّ  جامعـــة مـــن قـــانون) ي(فقـــرة ) ٢٠(ّ

َّم عن متويل وقفية الكرسي وآلية صرفها١٩٨٥لسنة ) ٢٥(الريموك رقم  َّّ:  

ّـ تتكون الوقفية من املبلغ أو املبالغ اليت يودعها السيد مسري مشا يف حساب خاص باجلامعة أ:٦ّالمادة  ٍ ّ َّ َّ ّ.  

َّب ـ ال جيوز إطالقا صرف أي مبلغ من قيمة الوقفية ً.  

ا هذه التعليماتت ـ ال جيوز اإلنفاق من ر ّيع هذه الوقفية إال لتحقيق أغراضها اليت حدد ّ ّ.  
ّوتنص المادة    :ً منها أيضا على اآلتي٧ّ

ّيــشغل هــذا الكرســي عــضو هيئــة تــدريس برتبــة أســتاذ، يــتم تعيينــه بعقــد وبقــرار مــن اللجنــة بنــاء علــى تنــسيب مــن  ّ
  .اجمللس

 
 .٨٨ ـ ٨٧، مرجع سابق، ٧ّ ، جملة أوقاف، العدد ًبعض التطبيقات المعاصرة للوقف في الجامعات، جامعة اليرموك نموذجا ،حممد موفق،  األرناؤوط . د1
ً انظر نص الوقفية كامال يف2 َّ  .٩٢ ، ٩١ ، ٩٠، ص ٧جملة أوقاف، العدد : ّ
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ّواملفهوم من نص الوقفيـة أن املبلـغ املوقـوف ال ي َّ ّنفـق منـه شـيء، وإمنـا يـستثمر وينفـق مـن ريعـه علـى راتـب األسـتاذ ّ ٌ
ّاملعــني لتــدريس مــادة  إدارة َّوميكــن اعتمــاد هــذه الــصورة للوقــف علــى رواتــب األســاتذة يف كليــة . "َّالمــسكوكات اإلســالمية"ّ

  .األعمال الوقفية املقرتحة

  :لبعض األساتذة» ّالعمل  المؤقت«وقف : ًرابعا
ّحمــسوبة علــى القطــاع العــام أو اخلــاص مدرســا فيهــا إلحــدى املــواد تربويــة ّ يف مؤســسة اجلــامعي قــد يعمــل األســتاذ ً ّ ّ ّ

َّاملتعلقـــة باختـــصاصه ، ورمبـــا يوجـــد يف منطقتـــه كليـــة مرتبطـــة بـــنفس اختـــصاصه حمـــسوبة علـــى املؤســـسات الرتبويـــة اجلامعيـــة  َّّ ّ ّ ّ
ّالوقفية، فيخربها عن استعداده لتدريس إحدى املواد يف وقت  ًفراغه ـ الـذي قـد يكـون يف الفـرتة املـسائية مـثال ـ خـالل العـام ّ َّ

ّويكون يف هذه احلالة قـد وقـف عملـه أو جهـده خـالل مـدة زمنيـة حمـددة . ًاجلاري، بال مقابل، بل احتسابا لوجه اهللا تعاىل َّّ ُ ُ َ ُ َ َ َ
  .يف كلية اإلدارة املقرتحةوميكن اعتماد هذا األسلوب ، "ّالعمل المؤقت"ّوهذه الصورة تندرج ضمن وقف . بعام

ّأمــا بالنــسبة للحكــم الــشرعي لوقــف  ّ ّ ّ، فــإن الباحــث توصــل إىل مــشروعيته"ّالعمــل المؤقــت"ّ َّ، فكمــا أن العامــل ١َّ
ّميلــك حــق التــصرف مبنفعــة عملــه؛ مــن خــالل تأجريهــا إىل الغــري بعــوض، فمــن بــاب أوىل أن يقــوم بوقفهــا ملــدة زمنيــة حمــددة  َّ ٍ ٍ ِْ َ ّ ّ ّ

ً؛ الـــيت تعتـــرب مـــاال علـــى رأي اجلمهـــور غـــري )ّمنفعـــة املـــدرس(وهـــذا ينـــدرج ضـــمن التمويـــل باملنفعـــة .  تعـــاىلحـــسبة لوجـــه اهللا
  .َّاحلنفية

  ):وقف األقساط(الوقف على طالب العلم : ًخامسا
َكــان للمراكــز الوقفيــة العلميــة يف التــاريخ اإلســالمي عقــارات وقفيــة كثــرية؛ ينفــق مــن ريعهــا علــى مــستلزمات  ٌ َّ َّ ٌَّ تلــك ّ

ّاملراكز؛ من تأمني رواتب للمدرسني، وتأمني كل ما حيتاجه الطالب من كتب وملبس ومأكل باإلضافة إىل عناصر أخرى ِّ ُ ّ.  

ّلكن تلك الظاهرة أصبحت نادرة يف أيامنا، ورمبا معدومة يف بعض البالد اإلسالمية ـ كما هو احلال بالنـسبة لبلـد  َّ ً ّ ّ ً ّ
ــا بــدفع الباحــث ـ لبنــان، حيــث توجــد اجلام ّعــات واملــدارس الوقفيــة، والــيت تعلــم العلــوم الــشرعية واملدنيــة، لكنهــا تلــزم طال َّ َّ َّّ ّ

َّاألقساط اليت ال يطيقها غالبا إال الطبقة العليا من أبنـاء اجملتمـع؛ خـصوصا يف اجلامعـات الوقفيـة الـيت تـدرس العلـوم املدنيـة،  َّّ ً ً
َّذلك كله يرجع إىل ندرة وجود العقـارات واملمتلكـات الوقفيـة الـيت ينفـق ، والسبب يف ... هندسة وطب وصيدلة إدارة ومن ّ ُ

ّمن ريعها على دعم تلك املؤسسات؛ هذا من جهة، ومن جهـة أخـرى كثـرة املـصاريف الـيت تتحملهـا تلـك املؤسـسات مـن  ّّ ٍ ٍ
الل األقـــساط الـــيت ّوال جمـــال لتغطيـــة تلـــك املـــصاريف إال مـــن خـــ... ّرواتـــب ومـــستحقات للـــضمان االجتمـــاعي وتطـــوير و

ّتفرضها تلك املؤسسات على أهايل الطالب ّ .  
  :من خالل اآليت" تأمين األقساط"َّوهناك إمكانية ملعاجلة مشكلة 

  :ّـ تسديد أقساط الطالب من ريع الصندوق النقدي الوقفي١

 
ّالبحـوث العلميـة للمـؤمتر الثـاين لألوقـاف باململكـة العربيـة الـسعودية، احملـور األول،  (فـي الفقـه اإلسـالمي» ّـلعمـل المؤقتا«وقـف  ،ّحسن حممـد،ّ الرفاعي .د   1 َّ ََّّ ّ

 ).٢٢٤ ـ ٢٢٣اجلزء الثاين، ص 
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ّيــشهد العــصر احلــايل وجــود أنــشطة اســتثمارية يــسهل اســتثمار األمــوال النقديــة املوقوفــة فيهــا ، وذلــك مــن خــالل َّ
ّاملــصارف اإلســالمية أو مــن خــالل الــشركات الــيت تــستثمر أمواهلــا وفــق أحكــام الــشرع ّ ّوعلــى كــل فــإن العائــد املتحــصل مــن . َّ ّ ٍّ ُ

ًذلك االستثمار ينفق على أقساط الطالب األكثر فقرا ّ.  
  :ـ تسديد أقساط الطالب من ريع العقارات املوقوفة٢

ٍأراض ومبــــان(ة َّيـــشهد الواقــــع وجـــود عقــــارات وقفيـــ ــــدف دعـــم مــــدارس وقفيـــة معينــــة خـــالل التــــاريخ ) ٍ ّوجـــدت  ّ َّ
ّاإلســـالمي، لكـــن تلـــك املـــدارس انـــدثرث معاملهـــا، أو مـــا زالـــت قائمـــة لكنهـــا معطلـــة، وال توجـــد إمكانيـــة إلحيائهـــا ّ ّ ولقـــد . ّ

َّتضمنت احلجج الوقفية لتلك العقـارات إنفـاق ريعهـا علـى طـالب العلـم نـا مـن إمكانيـة صـرف ريـع تلـك ّاألمـر الـذي ميكن. ّ
ّوهـذا األمـر جيـب أن يـتم بالتعـاون . ٍ املقرتحة كعنـصر مـساهم يف تـأمني أقـساطهمإدارة األعمالَّالعقارات على طالب كلية  َّ

َّمع الدوائر الوقفية املشرفة على تلك العقارات املوقوفة ٍلكن ريع تلك العقارات متدن، األمر الذي يستدعي وضع سياسـة . ّ ّ
دف إىل إعـادة اسـتثمار تلـك العقـارات بالـشكل األمثـل، وميكـن يف هـذه احلالـة االسـتئناس بتجـارب اسـتثمار است َّثمارية، 

َّالعقـــارات املوقوفـــة يف بلـــدان معينـــة كمـــا هـــو احلـــال بالنـــسبة لتجربـــة األردن، حيـــث توجـــد منـــاذج عمليـــة معاصـــرة الســـتثمار  َّّ ٍ
ّاألمالك الوقفية تتمثل بالنمـاذج اآل ّ اإلجـارة، واالسـتبدال، وسـندات املقارضـة، واملراحبـة، واملـشاركة املتناقـصة، واملزارعـة : ١تيـةَّ

  .واملساقاة واملغارسة
ُوهناك إمكانية لتأمني أقساط طالب الكلية ـ موضوع الدراسة ـ من خالل وقف عقارات جديدة يـلفت نظر أهل اخلري  َُْ ّ ّ َّ

َّ؛ من خالل شراء مسكن أو حمل يف مبىن، مث وقفه، على أن ينفق بدل ّإليها، ويفضل أن يكون ذلك يف قطاع البناء ّ
ّوسبب تفضيل قطاع البناء على قطاع األراضي يرجع إىل ازدهار االستثمار يف القطاع األول . اإلجيار يف تأمني األقساط

ّوسهولة حتصيل ريعه، بينما االستثمار يف قطاع األراضي يقتصر غالبا على النشاط الزراع ّ ًي، الذي يشهد تراجعا يف أرض ً
  .ًالواقع واخنفاضا يف بدل اإلجيار
  :مساقات التدريس: للعلوم الوقفيةوقفية نحو كلية إدارية :نيالقسم الثا

ّويشير إلى أنه لم يذكر المساقات العامة التي تدرس في   يقرتح الباحث يف هذا القسم أمساء املساقات املقرتحة للتدريس ، 
ّ ، لكنه اقتصر فقط على بيان املساقات اليت يرى أنه من الضروري أن تدرس يف هذا التخصص عمال بشكل عامتخصص إدارة األ

ًلكونه قابال  ، وما يدرجه هنا فهو على سبيل االقتراح، ً، نظرا لصلتها بشكل مباشر أو غري مباشر بتخصص العلوم الوقفية 
ّ ، وهذا يتم بناء على رأي أهل االختصاص يف هذا الفن ، لكنه  المساقاتلإلضافة أو التعديل أو ربما اإللغاء بالنسبة لبعض ً

  .ّيأمل أن يكون قد وفق يف هذا اجملال 
  : والكالم اآليت يتضمن بيان أمساء املساقات وفق الرتتيب اآليت

 :المساقات العامة المقترحة للتدريس في جميع التخصصات:  ًأوال

 
ّنظــر الــشرح الكــايف لتلــك النمــاذجي 1 األمانــة العامــة  ،  االســتثمار الــوقفياالتجاهــات المعاصــرة فــي تطــوير ،حممــد علــي ، العمــري .، ود أمحــد حممــد،َّالــسعد.د: ّ

 . ١٤٩ وحىت ص ١٠٩ ص م ،٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١ ، ١لألوقاف ، الكويت ،ط
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ّاقات العامة املقرتحة ، يهمه أن يوضح أن أغلبها مت اقتباسه من تلك اليت تدرس يف جامعة  قبل أن يشرع الباحث يف بيان املس ّ
ا ١كلية اإلدارة-الشارقة   ؛خطة بكالوريوس علوم يف التمويل ؛ مسار مصارف إسالمية ، مع القيام باقرتاح مساقات أخرى يرى أ

ضرورية للتدريس يف ختصص الكلية املقرتحة ، وإن كانت ال ختص موضوع الوقف بشكل مباشر ، لكنها تسهم يف خدمته ، 
  .ًابا على املتخصصني يف الدراسات الوقفيةباإلضافة إىل توسيع آفاق الدارسني بشكل عام ، ومبا ينعكس إجي

  :ّ     أما أهم املساقات العامة املقرتحة فتتمثل باآليت
ويتضمن التعريف بالشريعة والفقه ، وخصائص كل منهما ، باإلضافة إىل بيان األقسام  : المدخل إلى الفقه اإلسالمي -١

  .الرئيسة للفقه اإلسالمي وفروع كل قسم
ا باإلضافة : )١(ةفقه المعامالت المالي -٢ ويتضمن بيان املدخل لدراسة فقه املعامالت واملتمثل ببيان نظرية العقد وأركا

كما يتضمن بيان أحكام الربا وعقد الصرف وعقد السلم وعقد االستصناع وعقد .إىل بيان أنواع اخليارات املقرتنة بالعقد
 .اإلجارة وعقد الرهن وعقد الكفالة والشفعة والقسمة

الوكالة والشركات والوديعة والعارية واملزارعة واملساقاة : ويتضمن بيان أحكام العقود اآلتية): ٢(عامالت المالية فقه الم -٣
 .والصلح واهلبة ، باإلضافة إىل بيان أحكام الغصب واللقطة وإحياء املوات

ا وأنواعها وأمهيتها ، ويتضمن بيان تعريف القواعد الفقهية وخصائصها ومصادرها : القواعد والنظريات الفقهية -٤  ونشأ
ا يف فقه )اخلمس(كذلك يتضمن دراسة القواعد الكلية  ؛ تعريفها وتأصيلها ، وما يتفرع عنها من قواعد ، وبيان تطبيقا

كما يتضمن بيان أهم النظريات العامة يف الفقه اإلسالمي مثل احلق وامللكية والضمان والبطالن والفساد .الوقف
 .والضرورة

ويتضمن بيان مفاهيم املذهب االقتصادي والنظام االقتصادي وعلم االقتصاد ، باإلضافة :االقتصاد اإلسالميمبادئ  -٥
كما يتضمن بيان رأي هذا الفكر يف نظريات اإلنتاج . إىل بيان رأي الفكر االقتصادي اإلسالمي يف املشكلة االقتصادية

 .من ضوابط شرعية وقيم أخالقيةوالتوزيع واالستهالك، باإلضافة إىل بيان أحكام السوق 

ويتضمن مقدمة عن أعمال املصارف واملتمثلة ببيان أنواع الودائع باإلضافة إىل أنواع :  إدارة المصارف اإلسالمية -٦
اخلدمات واملتمثلة بالتحويالت وحتصيل األوراق التجارية واالعتمادات املستندية وبطاقات االئتمان ، وذلك كله وفق 

ّسالمي،  كما يتضمن بيان أهم صيغ التمول والتمويل اليت تتم داخل تلك املصارف، ويأيت يف مقدمتها أحكام الفقه اإل
 .املراحبة لآلمر بالشراء وبيع التقسيط والتمويل باملشاركة واملضاربة واإلجارة واالستصناع والسلم واملزارعة واملساقاة

مني التجاري والتأمني اإلسالمي ، وبيان أحكام التأمني ويتضمن تعريف كل من التأ:المدخل إلى التأمين اإلسالمي -٧
) ّعلى رأي من فرق بينهما(التجاري من الناحية الفقهية ، كما يتضمن بيان أحكام التأمني التعاوين والتأمني اإلسالمي

 
  .www.sharjah.ac.ae: ينظر موقع جامعة الشارقة   1
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الوقف مع اإلشارة إىل أن .وآلية تطبيقهما يف أرض الواقع من خالل دراسة مناذج عن التأمني اإلسالمي املعاصر
 .اإلسالمي ميثل صورة مهمة من صور التأمني

ويتضمن بيان أنواع الشركات اليت استحدثها املشرع التجاري املعاصر ، : الشركات المعاصرة في الفقه اإلسالمي -٨
كما  تتمثل بشركات األموال من الشركات .وتتمثل بشركات األشخاص من شركات التضامن والتوصية البسيطة واحملاصة 

 .ة والتوصية باألسهم واحملدودة املسؤولية، على أن يتم بيان أحكامها يف الفقه اإلسالمي املسامه

ويتضمن آلية عمل سوق األوراق املالية، وآلية تداول األسهم والسندات ، :سوق األوراق المالية في الفقه اإلسالمي -٩
 .مع بيان أحكامها على ضوء الفقه اإلسالمي

ها ، :المالية العامة في اإلسالم -١٠  ويتضمن بيان اإليرادات املالية لبيت املال من زكاة وغنائم ويفء ولقطة ورسوم وما شا
 .كما يتضمن بيان أبواب النفقات اليت تذهب إليها تلك اإليرادات

  :الفروعمساقات تخصصية مشتركة لجميع  : ًثانيا
 الوقفية بشكل عام ، ويطلب دراستها من     اجتهد الباحث يف تسمية املساقات التخصصية اليت ختدم ختصص العلوم

  :مجيع   الطالب ، وهي على الشكل اآليت
ويتضمن بيان تعريف الوقف وأنواعه من وقف خريي وذري وأحكام كل نوع ، كما يتضمن بيان : )١(فقه الوقف  -١

واملوقوف عليهم الصور احملتملة للوقف وأحكامها والشروط اليت جيب أن تتوفر يف كل من الواقف والشيء املوقوف 
ا الوقف   .والصيغة اليت يتم 

ويتضمن الشروط اليت يضعها الواقف على العني املوقوفة ، واألحكام الفقهية املرتبطة بناظر الوقف : )٢(فقه الوقف -٢
من جهة تعيينه ومهامه وحماسبته وعزله ، باإلضافة إىل بيان دور القضاء الشرعي يف اإلشراف على ) مدير الوقف(

 .١الوقف

ويتضمن دراسة تشريعات معاصرة للوقف تتناول التجارب التشريعية القانونية الوقفية  : التشريعات الوقفية المعاصرة -٣
 .املعاصرة يف بعض الدول العربية أو اإلسالمية

دف ):صور تاريخية ومعاصرة(توثيق الوقف  -٤  ويتضمن آلية توثيق املمتلكات الوقفية التارخيية واملعاصرة ، وذلك 
 .٢حملافظة عليها من االندثار ، ويتم ذلك من خالل االطالع على مناذج للحجج الوقفية التارخيية واملعاصرةا

 
ّ ميكن االعتماد على كتاب الوقف من أي مرجع فقهي ؛ ككتاب رد احملتار على الدر املختار البن عابدين ، أو كتاب املغين 1  البن قدامة أو أي كتاب آخر ، ّ

 .وذلك لتدريس أحكام فقه الوقف منه
 ، منشور على موقع الفقه اإلسالمي نماذج وقفية من القرن التاسع الهجريحافظ ، عمر ، زهري ، . د: ميكن االستعانة ببحث  2

www.islamfiqh.com..  



16 
 

                                                

ما يف يو: اإلعالن واإلعالم الوقفي -٥ تضمن خصائص كل من اإلعالن واإلعالم الوقفي وبيان وسائلهما وإسهاما
 اإلعالمية واإلعالنية الوقفية املسهمة يف نشر الثقافة استمرارية دعم املؤسسة الوقفية ، باإلضافة إىل إجياد املؤسسات

 .اإلسالمية عامة والوقفية خاص

  :"إدارة المؤسسات الوقفية" مساقات تخصص : ًثالثا
  :        تتمثل أهم مساقات هذا التخصص باآليت

 الوقفية من خالل بيان ويتضمن ربط املبادئ العلمية لإلدارة باملؤسسات  : )مبادئ عامة(إدارة المؤسسات الوقفية  -١

 عناصرها املرتبطة بالتخطيط والتنظيم والتوجيه والتنسيق والرقابة ، والسعي لضرورة تطبيق تلك العناصر يف 

  .املؤسسة الوقفية باإلضافة إىل إجياد احملتسب الوقفي وبيان أهم صالحياته
ة ملؤسسات وقفية يف حقبة تارخيية ومعاصرة ، ويتضمن بيان مناذج  إداري: ١)نماذج إدارية(إدارة المؤسسات الوقفية  -٢

دف اإلضاءة على النموذج اإلداري األمثل  .مع إجراء املقارنة مع النماذج اإلدارية للمؤسسات الوقفية املعاصرة 

إدارة الدولة أم : ويتضمن بيان  النمط األفضل إلدارة املؤسسة الوقفية ):قضايا معاصرة(إدارة المؤسسات الوقفية  -٣
 ....ة القطاع األهلي ، اإلدارة املركزية أم اإلدارة الالمركزية ، اإلدارة اإللكرتونية للمؤسسات الوقفية إدار

ويتضمن بيان املورد البشري العامل يف املؤسسات الوقفية وخصائصه وكيفية تطويره من : إدارة الموارد البشرية الوقفية -٤
 .ط مالئمة لتلك الدوراتخالل الدورات التدريبية التخصصية ، واختيار أمنا

ويتضمن بيان دور الوقف يف حتقيق كل من التنمية االقتصادية واالجتماعية والصحية والرتبوية  : ٢الوقف والتنمية -٥
 .والسياسية والدينية وغريها

تضمن بيان الصور املعاصرة للوقف ، وذلك من خالل إيراد مناذج ؛كوقف النقود يو : ١أشكال معاصرة للوقف -٦
صكوك ووقف املنافع ووقف الصناديق التنموية ، حيث يتم بيان آلية عملها وأحكامها ودورها يف تنمية ووقف ال
ا   .جمتمعا

 
  ٢دار الفكر ،دمشق،سوريا، ط تطوره،إدارته،تنميته،الوقف اإلسالمي ؛قحف، منذر ، .  د: ميكن االستعانة بدراسة  1
، وكذلك ببحوث الندوة اليت أعدها املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية بالتعاون مع األمانة العامة لألوقاف ٢٠٠٦/هـ١٤٢٧،

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣اذج خمتارة من جتارب الدول واجملتمعات اإلسالمية ،، مننظام الوقف في التطبيق المعاصر:بدولة الكويت ، واليت جاءت حتت عنوان
 ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، الوقف ودوره في المجتمع اإلسالمي المعاصرمنصور،  سليم هاين،.د: فكرة املساق مأخوذة من أطروحة دكتوراه مقدمة من  2

 ، حبث مقدم إىل اقتصاديات الوقف في اإلسالماملرزوقي ، عمر بن فيحان ، . د:وهوم،وهناك حبث آخر خيدم املساق نفسه ،٢٠٠٤/هـ ١٤٢٥، ١لبنان، ط
 – ١٤هـ ، املوافق له ٢٠/٠٤/١٤٣٠ – ١٨(املؤمتر الثالث لألوقاف ، احملور الثاين ، اجلزء الثاين، اجلامعة اإلسالمية ، املدينة املنورة ، اململكة العربية السعودية 

 . ١٢٤ ص  حىت٧٦، من ص ) م ٤/٢٠٠٩ /١٦
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  ":التمويل والمصارف الوقفية"خصص تمساقات : ًرابعا
  :       تتمثل مساقات هذا التخصص باآليت

بط الشرعية الستثمار األموال الوقفية، باإلضافة  ويتضمن تعريف االستثمار الوقفي وبيان الضوا:٢إدارة االستثمار الوقفي -١
إىل بيان الصور  التارخيية الستثمار املمتلكات الوقفية من إجارة ومزارعة ومساقاة ، مع بيان الصور املعاصرة واليت يتمثل 

واملضاربة ، باإلضافة إىل واإلجارة الدائمة واملنتهية بالتمليك واالستصناع أمهها بصيغ املشاركة الدائمة واملنتهية بالتمليك  
 .صيغ االستثمار يف األسهم والصكوك وصناديق االستثمار واملصارف اإلسالمية

ويتضمن بيان تعريف الرقابة الشرعية الوقفية وشروط املراقب الشرعي الوقفي الداخلي : ٣إدارة الرقابة الشرعية الوقفية  -٢
ا ، والعالقة بني الرقابة الشرعية الوقفية والقضاء ونطاق عمله أو صالحياته ، وهيئة الرقابة الشرعية الو قفية وصالحيا

  .الشرعي
ويتضمن ببيان تعريف املخاطر الوقفية ، ونوعي املخاطر الداخلية واخلارجية ، وأقسام املخاطر :  ٤إدارة المخاطر الوقفية -٣

لة واملخاطر التشغيلية ، باإلضافة إىل أقسام الوقفية الداخلية ، واملتمثلة باملخاطر اإلدارية وخماطر السمعة وخماطر السيو
 .املخاطر الوقفية اخلارجية واملتمثلة باملخاطر االستثمارية وخماطر املشاريع وخماطر السوق واملخاطر القانونية

ويتضمن بيان الصيغ التارخيية لتمويل الوقف ، واليت يتمثل بعضها باالقرتاض وصيغة احلكر وصيغة  : ٥التمويل الوقفي -٤
واملضاربة واالستصناع )الدائمة واملنتهية بالتمليك(إلجارتني ، باإلضافة إىل الصيغ املعاصرة واملتمثلة بصيغ املشاركة ا

  باإلضافة إىل إصدار الصكوك الوقفية ونظام البناء والتشكيل والتحويل)الدائمة أو املنتهية بالتمليك(واإلجارة 
.(B.O.T) 

 
هناك عدة حبوث تتناول هذا اجلانب قدمت إىل املؤمتر الثاين لألوقاف الذي اعقد يف جامعة أم القرى ، مكة املكرمة ، يف اململكة العربية السعودية ، بتاريخ  1

 ل المؤقت في الفقه اإلسالميوقف العم م ، ومنها حبث للباحث ؛ د، الرفاعي ، حسن حممد ، ١١/١٢/٢٠٠٦ – ٩هـ املوافق له ٢٠/١١/١٤٢٧ – ١٨
 .٢٥٩ حىت ص ١٩٧ ، من ص ٢،احملور األول ، ج

هـ ١٤٢٥ ، األمانة العامة لألوقاف ، الكويت ، ٦، جملة أوقاف ، العدد  استثمار أموال الوقف شحاته، حسني حسني،. د: فكرة املساق مأخوذة من 2
 ، من ٧ ، جملة أوقاف ، العدد تنمية موارد الوقف والحفاظ عليها حميي الدين ، القره داغي ، علي. د:وكذلك .  ، ١١٨ حىت ص ٧٣م، من ص ٢٠٠٤/

 .٦٠ حىت ص ١٣ص 
ّ ، حبث حمكم ، قبل نحو مراقب شرعي وقفي إلدارة المؤسسة الوقفية االجتماعية المعاصرةالرفاعي ، حسن ، حممد ، . د: فكرة املساق مأخوذة من  3

 . ، األمانة العامة لألوقاف ، الكويت٣/٣/٢٠١١للنشر يف جملة أوقاف بتاريخ 
 ، وقد قدمت يف جامعة اجلنان ، طرابلس ، لبنان ، وشارك الباحث يف مناقشتها إدارة المخاطر الوقفية: فكرة املساق مأخوذة من رسالة ماجستري حتت عنوان 4

 .أسامة حللي : ، وهي لألخ الطالب ٢٥/٠٩/٢٠١٠بتاريخ 
 ، حبث منشور ضمن أعمال املؤمتر الثالث لألوقاف باململكة تطوير صيغ تمويل واستثمار األوقافمسدور ، فارس أمحد ، . د: فكرة املساق مأخوذة من  5

 .٥٨٧ حىت ص ٥٢٧العربية السعودية ، احملور الثالث ، اجلزء الثالث ، من ص 
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تضمن بيان أنواع األساليب الرئيسة ألنواع التمويل الوقفي ، مث بيان أنواع املخاطر اليت وي:١إدارة مخاطر التمويل الوقفي -٥
 .تتعرض هلا كل صيغة ، مث بيان أساليب السيطرة على كل صيغة 

ويتضمن بيان تعريف مصارف الوقف وأحكامها ، ومدى مشروعية تغيري مصارف الوقف ، كما يتضمن  :مصارف الوقف -٦
 .معاصرة ملصارف الوقف ، وبيان الدور الذي تلعبه يف حتقيق األمن والتكافل االجتماعيبيان صور تارخيية و

  ": الوقفية المؤسسات محاسبة"مساقات تخصصً:خامسا
  :٢أما مساقات هذا التخصص  فهي على الشكل اآليت

اليت تتفق وواقع مع ضرورة مراعاة التفاصيل  احملاسبة العامةبوجيب البدء : المحاسبة العامة  ومحاسبة الوقف -١
ًالوقف الشرعي لناحية االستهالكات مثال؛ كأن تعنون االستهالكات باحملاسبية لضبط الكلف، رغم معلومية حكم 

ذه النقطة   .الوقف الشرعي اخلاص 

وهي اليت تعاجل مالية أصحاب احلقوق الذرية أو املوقوف عليهم املؤقتني،  حيث   :  محاسبة  الوقف الذري -٢
ابة األوىل والثانية وغريها، وإىل أن يتحول ر حماسبة توزيع اإليرادات املتحققة املوقوفة على درجات القتراعي أصول
 .إىل خريي

وهي األهم وبشكل الفت مبستواها األول واملتوسط ، وذلك ملعرفة جدوى الوقف  : محاسبة التكاليف الوقفية -٣
ًأو حملاسبة اإلدارة على اإلنتاجية أيضا وحتديد حلظات من عدمه ، أو لتحديد واقع قيمته عند قرار االستبدال ، 

ًاالختناقات اليت تستوجب استحداث حلول للوقف القائم بصيغة تنموية كاإلجارتني وغريها وصوال  إىل االستبدال 
 .وبأي شروط

 واحملددة للكلف ،  وتساعد على تسعري  حماسبة التكاليف النظامية هأما ما كان من وقف صناعي فتخدم
 ملساعدة اإلدارة  على االختيار بدراسات الجدوىاملنتجات، كما يشرتط يف حماسبة التكاليف أن تكون مصحوبة 

 .بني البدائل االستثمارية االستبدالية وغريها

وذلك كاألوقاف اليت تعتين بتعليم طلبة العلم الشرعي بال أقساط ، أو  : المحاسبة الخاصة لألوقاف غير المغلة -٤
ًتم بتعليم األيتام بال أقساط أيضا ، فتعليم هؤالء املوقوف عليهم بال مقابل له حساباته اخلاصة ، من تلك اليت 

 .ًجهة ضرورة تأمني ممولني دائمني ألنشطته،  فضال عن ضبط عائده مقابل كلفته

  لناحية دراسة وهي تلك اليت تعىن حبسابات األراضي الوقفية املخصصة للزراعة؛ : المحاسبة  الوقفية الزراعية -٥
 .كلفها، وفرص االستمرار فيها ، وبدائل الزراعة املمكنة

 
 ، املكتبة العصرية س التمويل المصرفي اإلسالمي بين المخاطرة والسيطرةأساملكاوي ، حممد حممود ، . د: ينظر للمقارنة  مع املخاطر املصرفية اإلسالمية  1

 .٢٠٠٩ ، ١للنشر والتوزيع ، مصر ، ط
ّمسري أسعد الشاعر ؛ اخلبري يف احملاسبة الوقفية والزكوية ، وأستاذ مواد احملاسبة يف كلية إدارة .  من قبل األخ الفاضل  د هذا التخصص مساقات مت اقرتاح  2

ً التابعة جلامعة اإلمام األوزاعي ، ومدير إدارة الرقابة الشرعية الداخلية يف بيت التمويل العريب ، بريوت ، لبنان ، ومت ذلك بناء على طلب من الباحث ، األعمال ّ
 .ًفجزاه اهللا خريا  
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ملعرفة جدواها ، وهي اليت تعىن مبتابعة متويل األوقاف أو النظار واإلدارة العامة  : المحاسبة اإلدارية  الوقفية -٦
ا يف إدارة وتنمية الوقف  .وكفاء

ا للخدمات العامة واخلدمات الصحية وهي مفيدة لألوقاف اليت :   محاسبة الخدمات الوقفية -٧ تؤجر عقارا
راعي العديد من اجلوانب اليت قد ال يراعيها غريها من مواد توالتعليمية والدينية خاصة، وهي نوع من احلسابات 

 .وهي من احملاسبات النافعة للوقف واجملتمع احمللي احملاسبة، 

ا من وهي من األصول احملاسبية : النظم المحاسبية الوقفية -٨  العاملة على بناء شبكة حسابات الوقف وما يرتبط 
ًلكرتونيا من بناء الربامج املتخصصة إداريا وحماسبيا ألنشطة إمستندات إدارية ومالية ومناذج التصريح وما يقابلها  ً ً

 .الوقف

 انبق، وتراعيومها مادتان ضروريتان حلصاد مثرة كل ما س : المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية الوقفية -٩
خصوصية الوقف وآليات مراقبة ما يتعلق به من قرارات ومبالغ ومآالت، على أن يعتىن باملراجعة االجتماعية 

ومها من املراجعة املتقدمة وغريها، حيث يستخدمان يف الدول املتقدمة لقياس آثار املصانع  واإلدارية خاصة،
 . الجتماعي والبيئيوالشركات الوقفية على اجملتمع وحتديد عائدمها ا

) أو غري وقفية(تلك هي أهم املساقات  اجلامعية الوقفية اليت اقرتحها الباحث لتكون النواة األوىل  لكلية إدارية وقفية 
  .للعلوم الوقفية ، والباحث يطرحها للدراسة ألنه يعتربها مبنزلة اقرتاح ليس إال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الخاتمة والنتائج والتوصيات
  ّن البحث مقدمة وثالثة أقسام؛ّ     تضم



20 
 

بيان  " مفاهيم عامة: للعلوم الوقفية وقفيةنحو كلية إدارية:"   ولقد حوى القسم األول الذي جاء حتت عنوان
مفاهيم عامة حيتاجها البحث تدور حول العالقة بني التنمية العلمية الوقفية والثقافة العلمية الوقفية ، والعالقة بني 

لناجح ووجود مؤسسة تربوية جامعية ، وأن تلك املؤسسة تتمثل بكلية إدارية األعمال للعلوم الوقفية التعليم الوقفي ا
  .؛ واليت قد تكون وقفية أو غري وقفية

دف آلية التمويل :  للعلوم الوقفية وقفيةنحو كلية إدارية:   أما القسم األول فلقد جاء حتت عنوان  ، وذلك 
إصدار األسهم الوقفية ،وتكوين الصندوق النقدي الوقفي والوقف على :  صور أمههاّتأمني متويلها من خالل عدة

  ).وقف األقساط(رواتب األساتذة ووقف العمل املؤقت لبعض األساتذة والوقف على طالب العلم
قد  ، ومساقات التدريس :  للعلوم الوقفية وقفيةنحو كلية إدارية:  والقسم الثالث واألخري فقد جاء حتت عنوان

ا الثالثة املقرتحة   . اقرتح فيه الباحث املساقات احملتمل تدريسها يف هذه الكلية بتخصصا
  :ّولقد توصل البحث إىل النتائج اآلتية 

ّإن العلوم املرتبطة بفقه الوقف قائمة على االجتهاد ، وقد يسر اهللا له من الفقهاء القدامى واملعاصرين من أثروه  .١ ّ
ضة علمية وقفية حتتاج إىل ترمجة كي تظهر آثارها اإلجيابيةّ  على مؤسسة ببحوثهم القيمة، مما سا هم يف حتقيق 

 .الوقف

لقد كان للمتخصصني يف جمال العلوم اإلدارية واملالية واحملاسبية املعاصرة دور كبري يف إثراء فقه الوقف من خالل  .٢
رة ، األمر الذي ساهم يف إحداث التنمية العلمية تسخري هذه العلوم املعاصرة مبا خيدم فقه الوقف ومؤسساته املعاص

 .لفقه الوقف

ذا الفقه ؛ حيث قدمت  .٣ ّلقد عقدت العديد من املؤمترات الوقفية املعاصرة يف العديد من اجلامعات واهليئات املهتمة 
ًإليها البحوث  املستجدة بفقه الوقف  ، األمر الذي سلط الضوء عليه راهنا ، ملا يلعبه من دور  يف إمكانية إجياد ّ

ضة علمية  ختصصات علمية معاصرة تأخذ الطابع اإلداري والتمويلي واحملاسيب ، األمر الذي يسهم يف حتقيق 
 .ًوقفية، ختدم مؤسسة الوقف بالدرجة األوىل ، وينعكس إجيابا على جمتمع تلك املؤسسة

معاصرة ، تسهم يف حتقيق تنمية ) و غري وقفيةأ(هناك إمكانية لتأطري علوم الوقف ضمن مؤسسة تربوية جامعة وقفية  .٤
ذا العلم، وختريج األجيال الوقفية املتخصصة بالعلوم الوقفية ،  علمية وقفية من خالل نشر تلك الثقافة املرتبطة 

 .واليت ختدم املؤسسة الوقفية املعاصرة

أثر الوقف اإلسالمي يف :كل اآليتهناك سبب وهناك نتيجة ، ولكل نتيجة سبب ، ولقد جاء عنوان املؤمتر على الش .٥
ضة علمية يف ميادين خمتلفة إال من خالل حتقيق تنمية علمية مرتبطة بعلوم "النهضة العلمية ، وال ميكن أن تتحقق 

ضة علمية ، والنهضة العلمية هي نتيجة للسبب املتمثل  الوقف ، ولذلك فتحقيق تنمية علمية وقفية سبب لتحقيق 
 .علمية الوقفيةبتحقيق التنمية ال

ًإن املؤسسات الوقفية موجودة يف مجيع اجملتمعات اإلسالمية ، لكنها تتضمن غالبا جهازا إداريا غري متخصص يف  .٦ ًً
ًإدارة املؤسسات الوقفية؛سواء أكان ذلك من خالل إدارة العمليات اإلدارية ، أو إدارة عمليات التمويل واملصارف 
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وإن إجياد هذه الكلية يسهم يف ختريج األجيال املتخصصة اليت ختدم املؤسسات . فيةالوقفية ، أو إدارة احملاسبة الوق
  . الوقفية الراهنة

  :          أما بالنسبة للتوصيات فهي على الشكل اآليت
 الذي باالطالع على مقترح المشروعيوصي الباحث املهتمني بعلوم الوقف من فقهاء وإداريني وماليني وحماسبني  .١

حث ، واملتمثل بالدعوة إىل إجياد كلية إدارية وقفية أو غري وقفية للعلوم الوقفية ، واليت تضم التخصصات ّقدمه البا
دف ل الوقفية ، وذ املؤسساتالعلمية املتمثلة بإدارة املؤسسات الوقفية والتمويل واملصارف الوقفية وحماسبة ك 

 ما حيتاج إىل تعديل أو إضافة ما حيتاج إىل إضافة علمية تسهم يف إثراء البحث من خالل تعديلدراسة دراسته  
 .بالنسبة ملساقات التخصص املقرتحة

 يوصي الباحث إدارات اجلامعات الوقفية باملبادرة إىل تبين فكرة البحث وافتتاح كلية إدارية وقفية للعلوم الوقفية ،  .٢
ا األ ذا اْوَأل لنمط الثقايف النوعي من أمناط الثقافة اإلسالمية ّىل من غريها يف حتمل هذه املسؤولية ، واالهتمام 
 .املعاصرة

ً ، سواء أكانت حمسوبة على القطاع العام أو كانت ة يوصي الباحث إدارات اجلامعات املتضمنة لكليات اإلدار .٣
ي حمسوبة على القطاع اخلاص بتبين فكرة البحث ، والسعي الفتتاح التخصصات اليت تضمنها ، ملا هلا من دور تنمو

 .علمي وجمتمعي

ّ يوصي الباحث كال◌ من وزارات التعليم العايل ووزارات األوقاف على مساحة العامل العريب واإلسالمي بتبين فكرة  .٤ ً ً ّ
ّالبحث ، على اعتبار أن مسؤولية افتتاح هذه الكلية تقع على عاتق وزارات التعليم العايل بالدرجة األوىل ، وأن 

 .افظة عليهاة وزارات األوقاف املسؤولة عن إدارة املمتلكات الوقفية واحملّاملستفيد من خرجيي هذه الكلي

 يوصي الباحث األساتذة اجلامعيني يف ميدان العلوم اإلدارية املعاصرة  واملهتمني بالعلوم الوقفية بدعم هذه الكلية من  .٥
ّ خالل تدريس عدد حمدد خالل ممارسة التدريس يف هذه الكلية ، ويتم ذلك من" وقف ما ميكن من جهدهم"خالل

 .ًعلى مدار العام الدراسي حسبة لوجه اهللا تعاىل) ًحماضرة أو اثنتني أسبوعيا(من احملاضرات 

ّ يوصي الباحث  أهل اخلري من أثرياء املسلمني  باإلسهام يف دعم تبين فكرة البحث من خالل املسامهة يف شراء  .٦
 .ا لذلك من دور يف إجياد الكلية املقرتحة يف أرض الواقعّاألسهم الوقفية بنية وقفها ال بنية متلكها ، مل

ً يوصي الباحث إدارات املؤسسات الوقفية سواء أكانت تعمل حتت إشراف وزارات األوقاف أو كانت تعمل حتت  .٧
 ، وذلك يف) األجيال الوقفية املتخصصة يف العلوم الوقفية(إشراف القطاع األهلي باالستفادة من خرجيي هذه الكلية 

ا املختلفة ، سواء أكان ذلك على صعيد اإلدارة العامة الوقفية، أو إدارة االستثمار الوقفي، أو إدارة املخاطر  ًإدارا
الوقفية ،أو إدارة التمويل الوقفي ، أو إدارة املصارف الوقفية،أو إدارة املوارد البشرية الوقفية،أو إدارة الرقابة الشرعية 

، األمر الذي يؤدي بالتايل إىل ضمان عنصر اجلودة يف إدارة ...و إدارة احملاسبة الوقفية والتدقيق الشرعي الوقفي، أ
 .هذه املؤسسات

الشريعة  إدارة كلية"وذلك بالتنسيق مع " ّإدارة األعمال في جامعة الشارقة خاصةكلية " يوصي الباحث إدارة .٨
ذ اخلطوات املالئمة املؤدية إىل إبصار النور ّ بشكل جدي ، واختابدراسة هذا المقترح، " والدراسات اإلسالمية
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 ، وكي يكون جلامعة الشارقة  إحدى أهم ثمرات هذا المؤتمر المبارك- هذه الكلية-كي تكونهلذه الكلية ، 
 يتوجه إىل صاحب اكم. ّاليت حتتضن هذا املؤمتر امليمون قصب السبق والفضل األول يف تبين هذه الكلية واعتمادها

 تعاىل حاكم إمارة الشارقة اليت حتتضن هذا املؤمتر ؛ لدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه اهللالشيخ االسمو 
 ، كي ّبتبني فكرة البحث واتخاذ القرار المؤدي إلى إيجادها ، باعتباره الرئيس األعلى لهذه الجامعة المباركة

 . فية يف إدارة املؤسسات الوقفية متارس دور التنمية العلمية الوقفية املسامهة يف حتقيق التنمية الوق

  
ّوختاما ال بد لي من أن أقول                                        ً:  

ا  .١ ً أن أرى فكرة هذا البحث وقد جتسدت واقعا ماديا عرب تشييد كلية إدارية  لمن أسعد لحظات أياميإ ً ّ
 .للعلوم الوقفية ) أو غري وقفية(وقفية 

لى إجناز هذا البحث الذي بلغ ترتيبه العشرين ؛ على الرغم من ضيق وقيت وكثرة أشغايل  اللهم كما أعنتين ع .٢
 .اجلامعية ، فأعين على إجناز غريه ما كتبت يل من أجل يف هذه الدنيا حىت أخدم ديين وأميت

 .ّ يف صحيفة والدي وأساتذيت رمحهم اللهم تعاىلتجعل ثواب هذا العمل العلمي اللهم  إين أسألك أن  .٣

  
ّهذا ما يسر اهللا بيانه ، واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات ،  وصلى اهللا وبارك على سيدنا وشفيعنا  ّ

  .رب العاملني وآخر دعواهم أن احلمد هللا وقدوتنا حممد صلى اهللا عليه وسلم ،
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
   والمواقعجريدة المراجع

  :على صعيد املراجع: ًأوال         
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 جملة ًجامعة اليرموك نموذجا: بعض التطبيقات المعاصرة للوقف في الجامعاتد موفق ، األرناؤوط ، حمم ، ّ
  . م٢٠٠٤/هـ ١٤٢٥، ٧أوقاف، العدد 

  ،مناذج خمتارة من جتارب الدول واجملتمعات نظام الوقف في التطبيق المعاصرالبنك اإلسالمي للتنمية ،
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣اإلسالمية ،

  ، منشور على موقع الفقه اإلسالمي وقفية من القرن التاسع الهجرينماذج حافظ ، عمر زهري ، 
www.islamfiqh.com..   

  ،ّالصكوك الوقفية ودورها في التنميةحطاب ، كمال توفيق َّالبحوث العلمية للمؤمتر الثاين لألوقاف باململكة  (ّ
ّالعربية السعودية، جامعة أم القرى،   َّ ّ  ) .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧َّ

 ، رسالة ماجستري غري منشورة ، وقد قدمت يف جامعة اجلنان ، طرابلس إدارة المخاطر الوقفية حللي، أسامة ، 
  .٢٥/٠٩/٢٠١٠، لبنان ، ونوقشت  بتاريخ 

 صادر االتجاهات المعاصرة في تطوير االستثمار الوقفي العمري ،حممد علي ، .َّالسعد، أمحد حممد، ود.د ، 
 . م٢٠٠٠/هـ ١٤٢١، ١كويت ، طعن األمانة العامة لألوقاف يف دولة ال

  ،٣ّ ، جملة أوقاف العدد مدخل لتفعيل دور الوقف في حياتنا المعاصرة: ّالوقف النقديدنيا ، شوقي أمحد ،
 .َّاألمانة العامة لألوقاف، الكويت

  الرفاعي  ،  حسن حممد: 

هـ ١٤٢٨ ، ١٢عدد  ، جملة أوقاف ، الًكلية التكنولوجيا نموذجا: الوقف على المؤسسات التعليمية  -
 .م٢٠٠٧/

ّ البحوث العلمية للمؤمتر الثاين لألوقاف باململكة العربية  ، ، وقف العمل المؤقت في الفقه اإلسالمي- َّ
ّالسعودية ، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة ، َّ   ).م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧َّ

ّ حمكم قبل للنشر يف ، حبث نحو مراقب شرعي وقفي إلدارة المؤسسة الوقفية االجتماعية المعاصرة  - 
 .م، األمانة العامة لألوقاف ، الكويت٢٠١١/ ٣/٣جملة أوقاف بتاريخ 

  ،َّالصناديق ّالزحيلي، حممد مصطفى
َّالبحوث العلمية للمؤمتر الثاين لألوقاف باململكة العربية السعودية، جامعة أم القرى ، مكة  (ّالوقفية المعاصرة ّ َّ

 ).م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧.املكرمة،

 ،األمانة العامة لألوقاف ، الكويت ، ٦ جملة أوقاف ، العدد  استثمار أموال الوقف ، حسني حسني،شحاته ، 
 .م٢٠٠٤/هـ ١٤٢٥

  ، الدار املصرية أساليب جديدة: المعاصر  تمويل التعليم والبحث العلمي العربيغنيمة ، حممد متويل ، 
  .م٢٠٠١/هـ ١٤٢١ ، ١اللبنانية ، القاهرة ، مصر ، ط 

  ،٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، ،٢دار الفكر ،دمشق،سوريا، طالوقف اإلسالمي ؛ تطوره،إدارته،تنميته،منذر ،  قحف. 
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  ، األمانة العامة ٧، جملة أوقاف ، العدد تنمية موارد الوقف والحفاظ عليها  القره داغي ، علي حميي الدين ، 
 . م٢٠٠٤/هـ ١٤٢٥لألوقاف ، الكويت، 

  ، حبث مقدم إىل املؤمتر الثالث لألوقاف ، احملور ات الوقف في اإلسالماقتصادي املرزوقي ، عمر بن فيحان ، 
هـ ، ٢٠/٠٤/١٤٣٠ – ١٨(الثاين ، اجلزء الثاين، اجلامعة اإلسالمية ، املدينة املنورة ، اململكة العربية السعودية 

 . م ٤/٢٠٠٩ /١٦ – ١٤املوافق له 

  ، حبث منشور ضمن أعمال املؤمتر الثالث فتطوير صيغ تمويل واستثمار األوقامسدور ، فارس أمحد ، 
  .م٢٠٠٩/هـ ١٤٣٠لألوقاف باململكة العربية السعودية ، اجلامعة اإلسالمية ، املدينة املنورة ، 

  ، املكتبة العصرية أسس التمويل المصرفي اإلسالمي بين المخاطرة والسيطرة املكاوي ، حممد حممود ، 
  .٢٠٠٩ ، ١للنشر والتوزيع ، مصر ، ط

 مؤسسة الرسالة ، بريوت ، لبنان، الوقف ودوره في المجتمع اإلسالمي المعاصرنصور،  سليم هاين،م ، 
 .م٢٠٠٤/هـ ١٤٢٥، ١ط

  ، جملة أوقاف الصادرة عن األمانة العامة لألوقاف ـ الجامعة الوقفية اإلسالمية  اهلييت ، عبد الستار إبراهيم ،َّ ّ
 .م٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣، ٢دولة الكويت، العدد 

  ، خليفة شعبان ، اهليئة . ، ترمجة د: ، حترير  "دور الجامعات في التنمية االقتصاديةيوسف ، شهيد وآخر
 .م٢٠٠٧املصرية العامة للكتاب ،القاهرة ، مصر ، 

 :على صعيد املواقع اإللكرتونية: ًثانيا

   الفقه اإلسالمي موقع . com.islamfiqh.www. 

  موقع جامعة الشارقة    :www.sharjah.ac.ae.   
  
  

                                          
  
  
  
  
  
  
  

  جريدة المحتويات

http://www.islamfiqh.com/
http://www.islamfiqh.com/
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