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إاء  

  

? هذ? ?لبحث  ? جامعة ?مللك خالد باململكة ?لعربية ?هد ?

? مدير ?جلامعة ?ألستا? ?لسعو?ية  ، ??خص بالتقدير معا

? بن ?جا? ?هللا ?لسلمي/ ?لدكتو?  ?عميد ?لبحث ?لعلمي ، – فا

? ?جلامعة  ? ?لعلمية ??لشرعية  على ?عمهم ?ملتو?صل للبحو

  ?ملوقر?،

  

  ?لباحث
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  املقدمة

ونستعینه ونتوب إلیه ونستغفره ونعوذ به من شرور  الحمد هللا رب العالمین، نحمده
أنفسنا وسیئات أعمالنا، من یهده اهللا فال مضل له ومن یضلل فال هادى له والصالة 

  .وبعد .... سیدنا محمد وآله وصحبه : والسالم على خیر أنبیائه وسید أصفیائه 
كان من حیث فإن الشریعة اإلسالمیة كفیلة بتحقیق مصالح الناس فى كل زمان وم

  .أنها خاتمة الشرائع ومصدرها الوحى اإللهى
ولم یحبس : ٕوان الوقف من خصائص هذه األمة المباركة كما قال اإلمام الشافعى

ٕا تبررا بحبسها، وانما حبس أهلًأهل الجاهلیة فیما علمته دارا وال أرض ً   .    )١( اإلسالم ً
ًا قبل اإلسالم ال بإسمه، وال ومعنى كالم اإلمام الشافعى أن الوقف لم یكن موجود

ًبمقصده وهو التبرر وابتغاء رضوان اهللا تعالى، وانما كان الوقف موجودا قبل اإلسالم  ٕ
  .بمعناه

ونظام الوقف هو أحد مؤسستان مالیتان كانتا تدعمان مؤسستان فكریتان لضمان 
لدولة وهم استقاللهما داخل الدولة االسالمیة وكانت المؤسسات األربع هم أركان هذه ا

ونظام )   ومؤسسة الحسبة – ومؤسسة المسجد - ومؤسسة الوقف –مؤسسة الزكاة ( 
الوقف من النظم الدینیة التي أصبحت في ظل اإلسالم مؤسسة عظمى لها أبعاد 
ٕمتشعبة دینیة واجتماعیة واقتصادیة وثقافیة وانسانیة،وظلت هذه المؤسسة في ظل 

ًالحضارة اإلسالمیة تجسیدا حیا لل سماحة والعطاء والتضامن والتكافل، غطت أنشطتها ً
سائر أوجه الحیاة االجتماعیة وامتدت لتشمل المساجد والمرافق التابعة لها والدعوة 
والجهاد في سبیل اهللا، والمدارس ودور العلم والمكتبات، والمؤسسات الخیریة، وكفالة 

  .الضعفاء والفقراء والمساكین واألرامل، والمؤسسات الصحیة
ً أن الوقف قد لعب دورا مهما فى رعایة شئون العلماء وطالب العلم فى ةوالحقیق ً

ًتاریخ الحضارة اإلسالمیة مما وفر لهم مناخا مستقرا وكفل لهم كل احتیاجاتهم لیتفرغوا  ً
لإلنتاج والبحث العلمى، وترتب على ذلك تراث زاخر من معارف الحضارة اإلسالمیة 

حالیا یعتبر الوقف من الركائز الجوهریة التى یمكن فى مختلف جوانب الحیاة، و
االعتماد علیها فى دعم اإلنفاق على األنشطة التعلیمیة والبحثیة فى الجامعات 

  .والمعاهد العلیا
  

بل نرى أن األمة اإلسالمیة هي التى ابتكرت الوقف التعلیمي فى الجامعات 
ً والكتب والتى مثلت حافزا كبیراتوالكلیات والمكتبا  فى دعم النهضة العلمیة والثقافیة ً

فى األمة العربیة واإلسالمیة، بل كان الوقف أهم المصادر التمویلیة فى دعم األبحاث 
العلمیة وتشجیع الباحثین المسلمین، ومن أمثلة ذلك تمویل الوقف لألبحاث العلمیة 

                                                 
  ) .٤/٥٤( دار المعرفة – األم –اإلمام الشافعى ) ١(
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ن مرارة الطبیة، حیث توصل العلماء إلى فكرة إدخال السكر فى األدویة، وتخلصهم م
 كمصدر مالى معتبر بین -الدواء بتحلیته وخاصة فى طب األطفال، كما قام الوقف 

م، ٥٩٦ بنشر كتب العلماء والباحثین، مثل كتاب الكلیات البن رشد -المسلمین 
وكتاب تذكرة الكحالین فى طب العیون لعلى بن عباس األلوسى، وكتاب الحاوى 

  . هـ ٣٢١للرازى 
ًالتعلیم الجامعى من أهم أشكال االستثمار وأكثرها عائدا من ویعد الوقف فى مجال 

وجهة النظر االجتماعیة، ذلك ألنه استثمار فى رأس المال البشرى الذى یقوم بدوره 
ًباستغالل الموارد اإلقتصادیة األخرى، الطبیعیة والبیئیة والمادیة، وینعكس هذا إیجابا 

مع وارتفاع مستوى المعیشة واإلنتاج على مستویات مهارات وقدرات األفراد بالمجت
  .وزیادة إستغالل الموارد الطبیعیة ودفع عجلة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة للبالد

  

فتجربة الوقف العلمى هى من أهم الموضوعات التى ینبغى أن یتباحث ویتطلع 
لها رؤساء الجامعات العربیة، فهى تحقق فائدة كبرى من حیث تخفیف العبء عن 

ًزانیة الدولة ، وأیضا ما سیجلبه الوقف الجامعى من استقطاب وتنمیة للطلبة می
ًالمتمیزین واألعتناء بهم مالیا وعقلیا، ومع تأخر هذه الخطوة فى جامعتنا إال أنها  ً

  .     فى تطویر الجامعات وازدهار وتنمیة مواردها– بإذن اهللا –ستسهم بشكل فعال 
�������������� �

حث فى إمكانیة االعتماد على الوقف فى تقدیم الدعم المادى لنشر تتمثل أهمیة الب
العلم وهذا لیس بجدید فقد عرفت االوقاف العلمیة منذ العصور األولى للدولة 

 هلو ق  فىعنى اإلسالم بالعلم عنایة كبیرة، وتبین فضیلة طلب العلماالسالمیة حیث 
ُشهد اهللاَُّ أنه " العلم ًتعالى مبینا أهمیة َّ ََ ِ ِ ال إله إال هو واملالئكة وأولو العلم قائام بالقسط  َ ِ ِ ِ ِ

ْ ًْ ْ ْ ُ َّ َٰ َِ َ ِ ُ َُ َ َ َ ََ َْ ُ ِ ِ

َإله َال َٰ َّإال ِ َهو ِ ُالعزيز ُ ِ َ َاحل ْ ُكيمْ
ِ " )١(" 

 ورغبت  العلمحثت عليقد على أهمیة العلم والتعلم، فكثیرة  السنة النبویة واألدلة من
   .التي وردت في فضل العلم وطلبهفیه، یتضح ذلك من كثرة األحادیث الشریفة 

  
  )٢("طلب العلم فریضة على كل مسلم:" یقول      

 داللة واضحة على أهمیة العلم والتعلم، ن النبوي الشریف تدالحدیث الكریمة والة اآلیو
ومن ثم في والدة هذه األمة . وتؤكد فضلهما وأثرهما في حیاة الفرد والمجتمع المسلم

ن العلماء والمفكرین في مختلف العلوم والفنون، فحملوا مشاعل التي أثمرت الكثیر م

                                                 
  ١٨ األیة –سورة آل عمران ) ١(
، وشرح مسند أبى حنیفة لإلمـام علـى )١٤٣٩(رقم الحدیث ) ١٠/٢٤٠(المعجم الكبیر للطبرانى ) ٢(

در ال�دین ب�ن عب�د هللا ، تذكرة السامع والمتكلم فى آدب العالم والم�تعلم لل�شیخ ب�) ٧٦ص (القارى الحنفى 

  .٨١ / ٨٠ ص١الكیالنى، ط
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العلم والنور والهدایة إلى أرجاء المعمورة، وأسهموا في بناء صرح الحضارة اإلسالمیة 
التي كان لها األثر الكبیر في إخراج اإلنسانیة من ظلمات القرون السابقة، وتحریر 

  .البشریة من دیاجیر الجهل والظلم
  

ً ونظرا لتراجع دور األوقاف عامة والتعلیمیة خاصة تأتى ومما سبق
أھمیة البحث فى صیاغة آلیة مقترحة لتفعیل دور الوقف العلمى مرة 

   أخرى للنھوض بالتنمیة االقتصادیة 
  

  : یثیر هذا البحث عدة إشكالیات: إشكالیات البحث
   :اإلشكالیة األولى

یة ومنھا مصر ھى بالدرجة أن مشكلة التعلیم وجودتھ فى المجتمعات النام
ًفزیادة تكالیف التعلیم الجامعى فى الجامعات الحكومیة وأیضا األولى مشكلة تمویل 

الجامعات الخاصة، مع تخلى الدولة الحدیثة عن العدید من مهامها االجتماعیة 
بتطبیق النظام الرأسمالى، خلق حاجة ملحة لقیام الوقف بتمویل العدید من األنشطة 

یة واالقتصادیة وعلى رأسها األنشطة التعلیمیة والبحثیة فى الجامعات ومراكز اإلجتماع
  .البحث العلمى

  :اإلشكالیة الثانیة
 المملكة العربیة السعودیة والتى تبلغ  نسبة اإلنفاق على البحث العلمى تضاؤل

ًتقریبا من إجمالى % ٢.٥ فى مصر والتى تبلغ من الناتج القومى االجمالى و% ٤
وهى نسبة تقل بكثیر عن المتوسط العام لإلنفاق على )١(٢٠١٠/٢٠١١ القومى الناتج

، والدنمارك %٧.٢البحث العلمى فى العالم، الذى یصل فى كوریا الجنوبیة إلى نسبة 
، كما أن المخصص لإلنفاق على التعلیم والبحث العلمى فى اسرائیل وحدها %٧.١

  :اإلشكالیة الثالثة  .)٢(یساوى اجمالى ما تنفقه دول العالم العربى
      االفتقار لمؤسسات تعلیمیة تمتلك االمكانیات الكمیة والنوعیة المؤهلة لألرتقاء 

فقیام فئة من أبناء المجتمع بفرض الكفایة وهو . بالتعلیم الجامعى والبحث العلمى 
البحث العلمى أصبح یستلزم فى عصرنا الحاضر وجود مؤسسات ومعاهد أو مراكز 

العلمى، یستدعى إنشاؤها توفیر موارد مالیة واستثمارات وكل ما یلزم إلدارة هذه للبحث 
  .   الموارد واالستثمارات ووضع نظم دقیقة لإلشراف علیها وحوكمتها حتى تنجز مهامها

  :فرضیة البحث 

                                                 
ً ملیــون جنیــه وفقــا للحــساب ١٠٢٣٤.٣بلــغ حجــم االنفــاق العــام علــى التعلــیم الجــامعى فــى مــصر )١(

  .من حجم االنفاق العام على التعلیم % ٢١ بما یعادل ٢٠١٠/٢٠١١الختامى للعام المالى 
   ٢٠١١ة عام ًوفقا لبیانات منظمة التعاون والتنمیة االوروبی)٢(
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یفترض الباحث أن نظام الوقف یمكنھ المساھمة فى حل بعض المشكالت 
ى فى مصر بما یساعد على جعل الخدمات التى یعانى منھا البحث العلم

التعلیمیة الممكن تقدیمھا من خالل نظام الوقف قوة دافعة لتحقیق تطلعات 
االطراف المستفیدة واشباع حاجاتھم المختلفة ویمكن بحث ھذه الفرضیة من 

  :خالل صیاغة وإختبار الفرضیات الفرعیة التالیة
  

 یتوقف على دور العبادة بل   أن دور الوقف لم:الفرضیة الفرعیة األولى
  یمتد إلى العدید     

من الخدمات العامة ومنھا التعلیم الجامعى                                   
  والبحث العلمى 

  
 أن الوقف رغم إنحسار دوره فى الوقت الراھن :الفرضـیة الفرعیـة الثانیـة

مقارنة بالعصور التاریخیة السابقة ،إال أنھ 
ًدرا على لعب دور فاعل فى مجال مازال قا

التعلیم لقدرتھ على التكییف مع المستجدات 
  المختلفة طالما توافرت البیئة السلیمة لعملھ 

  
إقتراح صیغة جدیدة للوقف تناسب دوره : الفرضـیة الفرعیـة الثالثة 

المعاصر وبما                                      
صــرى یتماشــى مع ظروف المجتمع الم

  .التنمیة األقتصادیة ویسـاھم فى عمـلیة 
  :الدراسات السابقة 

تحفل المكتبة بالعدید من الدراسات الفقھیة المتخصصة فى موضوع الوقف 
سواء بالبحوث والدراسات المتخصصة فى 

خالل البحث الوقف قدیما ،أال وانى من 
والتقصى لم أجد أحدا بحث موضوع الوقف 

طھ بالتنمیة األقتصادیة التعلیمى الجامعى ورب
ومدى دورة فى تحقیق ھذه التنمیة فى المملكة 
العربیة السعودیة ،فضال عن أنھ یتفق مع رؤیة 

فى تنوع مصادر الدخل ٢٠٣٠المملكة 
واعتمادھا فى تطویر مؤسساتھا التعلیمیة وفى 
نھضتھا األقتصادیة على مصادر أخرى غیر 

  .الطاقة 
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  :أھداف البحث 

  :لبحث فیما یلى تتلخص أھداف ا
م الجامعى غیر میزانیة الدولة البحث عن مصادر تمویلة أخرى للتعلی)١(

  .خفف العبئ عنھا وت
  .التعرف على أحكام وشروط الوقف التعلیمیة ) ٢(
وذلك فى جعل الوقف التعلیمى من أھم ،٢٠٢٠التوافق مع رؤیة المملكة )٣(

  .أسباب التنمیة المستدامة 
رجال المال واألعمال السعودیین الذین امتدت التعرف على دور ) ٤(

أیدیھم بالبذل والعطاء لتؤسس مراكز متخصصة ،وتدعم مشاریع علمیة 
متمیزة ،وتنشئ كراسى بحثیة معروفة فى جامعات عالمیة مرموقة ،والتى 
تولد عنھا الیوم مشاریع وقفیة نوعیة بامتیازتعزز الوضع المالى للجامعات 

  .ة منھا السعودیة خاصة الناشئ
ان مخصصات البحث العلمى والتعلیم الجامعى التفى بمتطلبات ) ٥(

الدراسات المعمقة والترقى لتطلعات المجتمع الجامعى ،ومع ذلك فوزارة 
المالیة تحاول ان تقلل میزانیات ھذه الصروح التنمویة العلمیة المھمة 

على _ا المبرر أحیان_،ووزارة الخدمات المالیة تمارس شیئا من الضغط 
ادارات جامعاتنا السعودیة بشكل مباشر أو غیر مباشر ،حتى صار ھناك 
فجوة بین االحتیاج الحقبقى للمعیدین والمحاضرین ، وواقع الحال فى كثیر 

  من كلیاتنا التخصصیة
  
  
  
  



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٢٢

٢٢

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

  :منھج البحث
  :ویتضمن ثالثة أمور 

  :منھج الكتابة فى الموضوع ذاتھ ،وحرصت فیھ على مایلى :األول 
  .االعتماد عند الكتابة على المصادر األصلیة فى كل مسألة بحسبھا)١(
  .التمھید للمسالة بما یوضحھا أن احتاج المقام الى ذلك )٢(
  .عند دراسة التعریفات أذكر التعریف اللغوى واألصطالحى أیضا)٣(
عند البحث فى المسائل الخالفیة ،أحررمحل الخالف فیھا أن احتاج )٤(

  المقام ألى ذلك 
مع بیان وجھ الداللة من ثم أذكراألقوال فى المسألة ،ثم أذكر األدلة لكل قول 

  الدلیل ،ثم 
اذكر مایرد على الدلیل من مناقشات مع األجابة عنھا ،ثم ترجیح مایظھر 

  رجحانھ بناء 
  .سالمة أدلة القول أوبعضھا وبطالن أدلة األقوال األخرى أو ضعفھا

اللوائح والتعلیمات والقرارات التى االلحرص على جمع األنظمة و) ٥(
  اھتمت 

  .بالموضوع 
الوقفیة ركزت فى الفصل الثانى على التطبیق ،وبیان أثر ھذه األحكام ) ٦(

  على مجال 
من مجاالتھا وھو مجال التعلیم الجامعى ،ولذا سوف أحاول أن أذكر فیھ 

  مایمكن أن 
 ضرب بعض یؤدیھ الوقف من دور تنموى فى مجال التعلیم العالى مع

  األمثلة من 
  .الواقع لتوضیح الدور الفاعل للوقف فیھ 

  :منھج التعلیق والتھمیش : الثانى 
  :حرصت فیھ على 

  .بیان أرقام األیات وعزوھا لصورھا )١(
 أقوم باالحالة على مصدر الحدیث بذكر الكتاب والباب والجزء )٢(

  .والصفحة ورقم الحدیث أن كان مذكورا 
  .وص العلماء وأرائھم لكتبھم مباشرة أالعند تعذر األصل أقوم بعزو نص)٣(
  .أبین األلفاظ والمصطلحات الغریبة ) ٤(
عند األحالة الى المصدر فى حالة النقل منھ بالنص أذكر اسمھ والجزء ) ٥(

  والصفحة 
  )راجع (وفى حالة النقل بالمعنى أذكر ذلك مسبقا بكلمة 



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٢٣

٢٣

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

  
  :لتنظیمیة مایتعلق بالناحیة الشكلیة وا:الثالث 

اعتنى بصحة المكتوب ،وسالمتھ من الناحیة اللغویة ،واألمالئیة )١(
  ،والنحویة ،

  .وراعیت حسن تناسق الكالم ورقى األسلوب
  .اعتنى بعالمات الترقیم ،ووضعھا فى مواضعھا الصحیحة فقط )٢(
  :اتبعت فى اثبات النصوص المنھج التالى )٣(
  ممیزین على ھذا الشكل ـ     ـوضعت األیات القرأنیة بین قوسین )١(
  :(     )وضعت األحادیث واألثار بین قوسین ممیزین على ھذا الشكل )٢(
  :"      "وضعت النصوص التى نقلھاالباحث على ھذا الشكل ) ٣(

       
   :خطة البحث 

              الفصل األول          
  الفصل الثانى 

  :وقدقسمت خطة البحث الى فصلین 

  .التعلیمى من منظور الفقھ األسالمى الوقف 

دور الوقف التعلیمى الجامعى فى النھضة األقتصادیة فى 

 .المملكة العربیة السعودیة

  

  .الوقف التعلیمى من منظور الفقه اإلسالمى     :الفصل األول
  :وفیه أربعة مباحث 

  

  :المبحث األول  
  

  

تعریف الوقف 
ومشروعیته وأركانه، 

  ...وأنواعه
  طلبانوفیه م

  

مدى مشروعیة الوقف   :        المطلب األول  
  ...............التعلیمى 

  

أقوال العلماء  الدالة على     
مشروعیة الوقف 

  التعلیمى

  

التأصیل الشرعى للوقف   :        المطلب الثانى  
  .التعلیمى

  

أنواع الوقف،   :المبحث الثانى   
وخصائصه فى الفقه 

  اإلسالمى

  

    و ن  
  أنواع الوقف فى الفقه   :        المطلب األول  



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٢٤

٢٤

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

  .اإلسالمى

    من حیث الغرض: ًأوال    
    من حیث المحل: ًثانیا    
    أنواع الوقف المعاصرة  :        المطلب الثانى  
العقبات –الوقف النقدى     

   اآللیات –
  

العینى " الوقف المباشر     
  على البحث العلمى" 

  

صائص الوقف فى خ  :المبحث الثالث   
  .الفقه اإلسالمى 

  

شروط الوقف، وآراء   :رابعالمبحث ال  

الفقهاء فى الوقف 

  .التعلیمى المؤقت

  

    شروط الوقف  :المطلب األول           
آراء الفقهاء فى الوقف   :        المطلب الثانى  

  التعلیمى المؤقت
  

آراء الفقهاء فى الوقف على   :        المطلب الثالث  

الملك عبد كمدینه "ة معینه جه

  "العزیز للعلوم والتقنیة نوذجا

  

بعض المسائل المتعلقة   :        المطلب الرابع  
  :بالوقف التعلیمى

  

مدى مشروعیة وضع الزكاة : المسألة األولى                

  .فى مجاالت البحث العلمى

             المسألة الثانیة الوقف من متعددین ومدى 

  .ه على التنمیة االقتصادیةتأثیر

وقف ولى األمر على :               المسألة الثالثة

  .البحث العلمى

  

  
  
  
  

      
  :الفصل الثانى

  

دور الوقف التعلیمى الجامعى فى النهضة 
  فى المملكة العربیة السعودیة   االقتصادیة
  : مباحث وفیه أربعة

  



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٢٥

٢٥

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

 الدور االستراتیجى للوقف  :لمبحث األول ا  
  فى مجال التنمیةعلیمىالت

  االقتصادیة

  

 الدور االستراتیجى للوقف  :المطلب األول       
ضمن منظومة  التعلیمى

  القطاع الخیرى 

  

  :المطلب الثانى       
  

  ا:   المبحث الثانى 

المشكالت التي تواجه البحث 
  .جامعات المملكةالعلمي في 

التعلیق والدراسة لالئحة 
 فى المنظمة للشئون المالیة

  .الجامعات السعودیة 
  

  

 مصادر تمویل البحث العلمي  :المبحث الثانى  
بما یخدم أهداف التنمیة 

  وتطبیقاته

  

    مصادر تمویل البحث العلمي  :المطلب األول       
التطبیقات المعاصرة لتمویل   :المطلب الثاني      

  البحث العلمى 

  

نماذج في تمویل التعلیم   :المطلب الثالث      
  البحوث العلمیةو

  

أهم النماذج لتجارب الدول     
العربیة فى مجال الوقف 

  التعلیمى

  

وسائل تمویل الوقف التعلیمى   :المبحث الثالث  
  المعاصرة 

  

    و :    
الصنادیق الوقفیة التعلیمیة   :    المطلب األول   

  فى المملكة
  

فى الصكوك االسالمیة   :المطلب الثاني      
  لكة ،وأثارها التعلیمیةالمم

  

أهم اآلثار المتوقعة للوقف   :المطلب الثالث      
فى المملكة العربیة التعلیمى 
  السعودیة

  



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٢٦

٢٦

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

  :    المطلب الرابع  
  

  :   المطلب الخامس

آلیات الوقف فى دعم جهود 
  .التنمیة

الطرق واألسالیب الداعمة 
لتفعیل دور الوقف التعلیمى 

الجامعى فى زیادة موارد 
  لجامعات السعودیةا

  

  

   :   المطلب السادس  
  

 الوقف تصور مقترح لتطویر
 جامعة التعلیمى تحت مظلة 

  .لملك خالد ا

  

منطلقات التصور : األولالمحور                 
  .الملك خالد المقترح لتطویر جامعة 

  

ور صمرتكزات الت: المحور الثاني                
  الملك خالدداء جامعة أالمقترح لتطویر 

  

    النموذج المقترح:               المحور الثالث   

    ............................  نتائج البحث  

    ...........................  التوصیات  
  

وأخیرا أعرض ھذه الفرصة الذھبیة على جامعة الملك خالد كى تتبنھا دراسة 
لمشاریع ،وأكثرھا ثمرة ،وأعظمھا نفعا وتطبیقا،فالوقف الخیرى على العلم من أنفع ا

،وجامعاتنا السعودیة لدیھا أفكار ناضجة وابتكارات واعدة ومشاریع ناجزة وعقول فذة 
وطاقات متقدة وھمم عالیة وقیادات عارفة،ووجود المال الوقفى سیجعل من جامعاتنا 

منارات علم وحصون أمن وریاض معرفة ،وداعما أساسا _ كماھو مؤمل منھا _
  .لتنمیة المستدامة فى المناطق التى ھى فیھا ل
  



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٢٧

٢٧

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

 ا                     :  
  

یتلخص البحث فى التعرف على مشروعیة الوقف العلمى من القرأن والسنة وأقوال الفقھاء التى 

اجازت الوقف على كل مافیھ مصلحة لمجموع األمة ، كما اتفق الفقھاء على مشروغیة وقف 

علیھا غیرھا من الوقف التعلیمى بجامع أن كال منھما من البر الذى یقصد بھ التقرب المساجد فیقاس 

  الى هللا عزوجل والتعاون على البر والتقوى 

  

  

أنھ یمكن _مایتعلق بموضوع البحث _والتعرف على خصائص الوقف األسالمى والتى من أھمھا 

والمؤسسات الدینیة والثقافیة امعات تمویل المؤسسات التعلیمیة والثقافیة من بناء المدارس والج

  .والعلمیة ودور تحفیظ القرأن الكریم 

كما یجوز األنفاق على طلبة العلم ،ویجوز للواقف أن یشترط صفة فى الموقوف علیھم كصفة العلم 

باألدخال "وأذا تخلفت عنھم ھذه الصفة سقط حقھم فى الوقف ،ویعبر الفقھاء عن ھذا الشرط 

د باألدخال ترتب استحقاق بعض الموقوف علیھم على صفة ،والمقصود والقصو" واألخراج 

  .باألخراج ترتب عدم استحقاق بعض الموقوف علیھم على صفة 

المستدامة ، فى الوقت الذى تنخفض فیھ میزانیات التعلیم الحكومى فى "وأن التعلیم ھو أساس التنمیة 

التعلیم ومخرجاتھ ،وبالتالى یتصف التعلیم العالم العربى ،ومایتبعھا من أثار خطیرة على نوعیة 

بضعف عالقتھ بالنمو األقتصادى والسبب الرئیسى حسب التقاریر ھو انخفاض مستوى التعلیم بشكل 

  .كبیر 
  
  
  



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٢٨

٢٨

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

  الوقف التعلیمى من منظور الفقه اإلسالمى: الفصل األول 
  

  تعریف الوقف ومشروعیته وأركانه، وأنواعه: المبحث األول
  

ُالحبس، یقال حبست األرض، وأحبستها، ووقفت األرض وغیرها، أقفها : الوقف لغة
ًوقفا، وال یقال أوقفتها إال فى لغة ردیئة
)١(.  

حبس العین على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة : وعرفه اإلمام أبو حنیفة بأنه
  .)٢(على جهة الخیر

 مال یمكن حبس:  بأنهوعرفه الشافعیة والحنابلة وأبى یوسف ومحمد من الحنیفة
االنتفاع به مع بقاء عینه، ممنوع من التصرف فى عینه، وتصرف منافعه إلى وجه 

   .)٣(من وجوه البر، یقصد به التقرب إلى اهللا تعالى
 إعطاء منفعة شئ مدة وجوده –ً مصدرا –الوقف :  فقالوعرفه ابن عرفة من المالكیة

ًمالزما بقاؤه فى ملك معطیه ولو تقدیرا، والوقوف   ما أعطیت منفعته مدة –ًإسما  –ً
   .)٤(وجوده

وبالنظر فى التعریفات سالفة الذكر یتبین أن اإلمام أبا حنیفة یرى أن العین 
ًالموقوفة ال تخرج بالوقف عن ملك الواقف، لذا فهو یرى أن الوقف ال یكون الزما إال 

ًا ذهب صاحبا بشروط ووافقهم المالكیة على بقاء العین الموقوفة فى ملك الواقف، بینم
أبى حنیفة إلى خروج العین الموقوفة عن ملك الواقف، إلى حكم ملك اهللا تعالى لیكون 
هذا هو الراجح عند الحنیفة والشافعیة، ومن ثم یكون الرأى الراجح هو انتقال العین 
الموقوفة إلى حكم ملك اهللا تعالى، ویكون المرجوح هو بقاؤها فى ملك الواقف وهو 

المالكیة، أو تكون للموقوف علیهم وهو المشهور عند الحنابلة وقول ألبى حنیفة و
  .للشافعیة

والمقصود بالوقف على البحث العلمى كافة أنواع البحث العلمى والجامعى التى 
ترتبط بالتنمیة مباشرة، فیسهم فى دفع عجلتها، فهو المحرك الرئیسى للتقدم العلمى 

 الموارد االقتصادیة والبتكار سلع وخدمات جدیدة والتقنى وتنمیة القدرات البشریة، ونمو
  .تزید من رفاهیة المجتمع

  
                                                 

 المتــوفى ســنة ي مجمــل اللغــة ألبــى الحــسین أحمــد بــن فــارس بــن زكریــا اللغــو–أحمــد بــن فــارس ) ١(
  ).٤/٩٣٤( ط مؤسسة رسالة –هـ ٣٩٥

  ). ١٢/٣٠(، والمبسوط )٣/١٥( ط دار احیاء التراث العربى – الهدایة –المیرغینانى ) ٢(
م ٢٠٠٩ الكتـــــب العلمیـــــة الطبعـــــة األولـــــى  ط دار– كفایـــــة النبیـــــه شـــــرح التنبیـــــه –ابـــــن الرفعـــــة ) ٣(

  ).٧/٣(، واإلنصاف )٣/١٤(والهدایة ). ١٢/٣(
  ).٢/٢٠٥(جواهر اإلكلیل على شرح مختصر خلیل ) ٤(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٢٩

٢٩

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

  :مدى مشروعیة الوقف التعلیمى : المطلب األول 
 قربة من القرب، مندوب فعله دلت على مشروعیته نصوص عامة من القرآن الوقف

لى الكریم وفصلته أحادیث من السنة النبویة المطهرة، وعمل به الصحابة وأجمعوا ع
  .مشروعیته كما نقل ذلك أهل العلم

  
  :أما النصوص العامة من القرآن الكریم فمنها

ْلن ﴿قول الحق تبارك وتعالى  ُتنَالواَ َّالرب َ ِ َّ حتى ْ ُتنْفقواَ ِ َّ مما ُ
ِ

َحتبون ُّ
ِ َوما ُ ُتنْفقوا َ ِ ْ من ُ

ِ
ٍيشء

ْ َّ فإن َ ِ به اهللاَََِّ ِ

ٌعليم
ِ  فى أن هذا اإلنفاق، هل هو الزكاة أو نأختلف المفسرو: قال الفخر الرازى. )١(﴾َ

 أنفقه المسلم من ماله ءكل شي: أراد به الزكاة، وقال الحسن: غیرها؟ قال ابن عباس
لو خصصنا اآلیة بغیر الزكاة لكان أولى، ألن اآلیة : وأنا أقول... طلب به وجه اهللا

یح أن هذه مخصوصة بإیتاء األحب والزكاة الواجبة لیس فیها إیتاء األحب، بل الصح
   .)٢(اآلیة مخصوصة بإیتاء المال على سبیل الندب

  

وقد روى اإلمامین البخارى ومسلم فى صحیحیهما قول أنس بن مالك لما نزلت 
، فقال یا رسول اهللا، إن اهللا تبارك وتعالى هذه اآلیة قام أبو طلحة إلى رسول اهللا 

  : یقول
ُلن تنالوا الرب حتى تنفقوا ﴿ ِ ْ َُ َّ َٰ ََّ ِْ ْ ُ َمما حتبونَ ُّ

ِ ُِ ٕ وان أحب أموالى إلى بیرحاء ، وانها صدقة ﴾ َّ ٕ
هللا، أرجو برها و ذخرها عند اهللا فضعها یا رسول اهللا حیث أراك اهللا قال، فقال رسول 

ٕبخ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وانى أرى أن تجعلها  (اهللا 
ل اهللا، وقسمه أبو طلحة فى أقاربه وبنى  فقال أبو طلحة أفعل یا رسو)٣ ()فى األقربین

  .)٤(عمه
 ًأصاب عمر أرضا بخیبر، فأتى النبى : "فلما رواه ابن عمر قال: وأما السنة

ًیا رسول اهللا، إنى أصبت أرضا بخیبر، لم أصب ماال قط هو : یستآمره فیها فقال ً
:  قالإن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها،: أنفس عندى منه، فما تأمرنى به؟ قال

فتصدق بها عمر أنه ال یباع أصلها وال یبتاع وال یورث وال یوهب، قال فتصدق عمر 

                                                 
  .٩٢ آیة –آل عمران ) ١(
 – فخر الدین يتفسیر الفخر الرازى المشهر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب لإلمام محمد الراز) ٢(

  ).٣/١٢٤ (١طبعة دار الفكر ط
 / ٢(، الموطأ )١٣١ / ٢(سنن أبو داود ) ٢٣١ / ٦(، النسائى )١٩/ ٥(صحیح البخارى )٣(

٩٩٥.(  
، )ص(باب أوقاف أصحاب النبى ) ١٦٢ / ٤(متفق علیه واللفظ للبخارى، صحیح البخارى )٤(

 / ٦(، سنن النسائى )١٣٧٥رقم (، سنن الترمیذى )٨٥ / ١١(صحیح مسلم بشرح النووى 
٢٢٩.(  



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٣٠

٣٠

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

ال  . )١(فى الفقراء وفى القربى، وفى الرقاب، وفى سبیل اهللا، وابن السبیل والضیف
ًجناح على من ولیها أن یأكل منها بالمعروف، أو یطعم صدیقا غیر متمول فیه
)٢(.  

 العلماء فى جواز الوقف فى حق وجوب التصدق بما  وال خالف بین:قال العینى
ًیحصل من الوقف مادام الواقف حیا، حتى إن من وقف داره أو أرضه یلزمه التصدق 

  . )٣ (بغلة الدار واألرض ویكون ذلك بمنزلة النذر بالغلة
  .ًوقد دل على مشروعیة الوقف أیضا اإلجماع والقیاس

  .لماءأما اإلجماع فقد نقله غیر واحد من الع
لم یكن أحد من أصحاب :  قال– رضى اهللا عنه –ًإن جابرا  "– قال ابن قدامة

 ذو مقدرة إال وقف وهذا إجماع منهم، فإن الذى قدر منهم على الوقف – النبى 
"ًوقف، واشتهر ذلك ولم ینكره أحد فكان إجماعا

)٤(.  
سلمون من   والم-   –األحباس سنه قائمة عمل بها رسول اهللا "وقال ابن رشد 

  .)٥("بعده
ٕ، فقد أتفق الفقهاء على أن بناء المساجد واخراج أرضها من ملكیة وأما القیاس

واقفها أصل فى الوقف وحبس األصول والتصدق بثمرتها فیقاس علیها غیرها من 
الوقف التعلیمى بجامع أن كال منهما من البر الذى یقصد به التقرب إلى اهللا عز وجل 

  .والتقوىوالتعاون على البر 
  أقوال العلماء  الدالة على مشروعیة الوقف التعلیمى - 

  :قال صاحب الدرر المضیة
وأما الوقف على األعمال الدینیة كالقرآن والحدیث والفقه ونحو ذلك، فهذا هو األصل "

الثانى، وال یمكن أن یكون فى ذلك نزاع، إذا كان على ما شرعه اهللا تعالى وأوجبه من 
  )٦("هذه األعمال

  :وقال ابن الرفعة
وعلى المتفقهة، وعلم .. ویجوز الوقف على أكفان الموتى ومؤنة الغسالین والحفارین،"

المشتغلون بتحصیل الفقه مبتدئهم ومنتهیهم، وعلى الفقهاء، ویدخل فیه من حصل 
ٕشیئا منه وان قل، كذا قال ابن الرافعى ً")٧(.  

                                                 
  ).٤/١٨٧( ط دار المعرفة –سنن الدار قطنى  )١(
  )  ٤/٣٠٦ (- ط دار الكتب العلمیة –كشاف القناع عن متن اإلقناع ) ٢(
 دار الكتب العلمیة ، - ط بیروت-  عمدة القارى شرح صحیح البخارى –بدر الدین العینى ) ٣(

  ).١٤/٣٣ (– ١ط(
  ).٥/٥٩٩(المغنى ) ٤(
  ).٤/٣٤( ط  دار الفكر –شرح منح الجلیل على مختصر خلیل ) ٥(
 الدرر المضیة الفتاوى المصریة المسماه مختصر فتاوى ابن تیمیة –بدر الدین البعلى الحنبلى )  ٦(

  ).٣٨٥ص ( للعالمة الشیخ بدر الدین أبى عبد اهللا محمد بن اسیا الحنبلى، ط دار القلم –
  ). ١٢/١٥ج. (٢٠٠٥ ١ ط–ة  دار الكتب العلمی– كفایة النبیه شرح التنبیه –ابن الرفعة ) ٧(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٣١
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 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

  :وقال اإلسنوى
ًاد بالمتفقهة هم الذین یعرفون من كل علم شیئا والمر: والذى حكاه القاضى الحسین

یصرف لمن حصل من كل نوع، وكأن هذا هو : وقال فى التهذیب فى باب الوصیة
   .)١(من كل علم: مراد القاضى بقوله
  :وقال الشیخ الزرقا

كل وقف البد لصحته من أن یكون فیه جهة خیریة دائمة یوقف علیها، كالفقراء "
ًوها، فهذه الجهة تعتبر شخصا حكمیا مالكا للموقوف الذى والمسجد والمدرسة ونح ً ً

  .)٢(یعتبر بذلك من األموال العامة 
  . من الحنفیة–وقال ابن نجیم 

  .)٣("ًلوعین الواقف مذهبا من المذاهب، وشرط أن من انتقل عنه خرج اعتبر شرطة" 
   – الحنبلى –وقال البهوتى 

ن والغزاة والعلماء ومن ال یتصور منه ٕواذا كان الوقف على غیر معین كالمساكی" 
  . )٤("القبول كالمساجد والقناطر، لم یفتقر إلى القبول من ناظره وال غیره 

  . وهذا یدل على جواز الوقف على طلبة العلم والعلماء
  

  .التأصیل الشرعى للوقف التعلیمى: المطلب الثانى 
مى البد وأن نضعه حول ًإننا عندما نضع تأصیال شرعیا لإلنفاق على البحث العل

فلم یعد . مقاصد الشریعة وهل یدخل فى إطار الضرورات أو الحاجات أو التحسینات
ًالتعلیم العالى أو البحث العلمى نوعا من الرفاهیة الثقافیة مما یقدر علیه أبناء 
األغنیاء أو النابغین من الناس الذین یجدون من ینفق علیهم من األغنیاء أو األمراء 

ًانت األوضاع قدیما، بل أصبح التعلیم العالى من القضایا العامة التى تخص كما ك
  .المجتمع ویتحتم إدخالها فى فروض الكفایة من الناحیة الشرعیة

  
ًویظهر أثر الوقف التعلیمى جلیا من خالل مقاصد الشریعة فى حفظ العقل والمال 

 والنظر والفهم والتمییز فحفظ العقل وحمایته من معوقاته ومبطالت رسالته فى العلم
ٕوالترجیح واالستنباط واالبتكار، وما یكون أثرا لكل ذلك من تنمیة وانتاج وصنع وتكثیر  ً

فالوقف . للثمار والمنافع والسلع والبضائع والمستهلكات، ومستلزمات العیش والحیاة
على مؤسسات التعلیم والتدریس، وهیئات التنظیر ومراكز البحوث وتكوین الملكات 

                                                 
 ط - للشیخ جمال الدین عبد الرحیم بن الحسن اإلسنوى– الهدایة إلى أوهام الكفایة –اإلسنوى ) ١(

  ).١٢/١٥( لها شر كفایة البنیة –دار الكتب العلمیة 
  ). ٣٥، ٣٤ص (– ١٤١٩ – دار عمار – عمان – ٢ ط– أحكام األوقاف –مصطفى الزرقا ) ٢(
  ). ٥/٢٦٦ (البحر الرائق) ٣(
  )  ٤/٣٠٦ (- ط دار الكتب العلمیة –كشاف القناع عن متن اإلقناع ) ٤(
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 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

العقلیة وتدریب المهارات الذهنیة، وكل ماله اتصال بصیانة العقل وترسیخ مكانته 
  .وتقویة أثره یعد من الضروریات فى هذا العصر

إنشاء األوقاف اإلعالمیة والمعلوماتیة التى تواجه حركات التجهیل : ولعل من ذلك
 واسعة تعید والدجل والشعوذة، والسحر، والتى تؤسس لحركة علمیة وتثقیفیة وتوعیة

  .للعقل الفطرى مكانته ورسالته
كما أن حفظ المال وتنمیته واستثماره بما یقوى جانب المسلمین المالى والمادى 

  .والتقنى وبما یسد الضروریات ویقضى الحوائج
ومعلوم أن المجال المالى لألعمال الوقفیة العلمیة یبشر بأقدار كبیرة فى االستقالل 

صادى الذى سیكون له أثره فى التمكین العام واألمن الشامل بإذن المالى والتمكین االقت
ومن أبرز مقاصد الشرع فى . اهللا تعالى بسبب ذلك، وحفظ أصول األموال من الضیاع

المجال الوقفى المالى، إذ تبقى األصول تدر بمنافعها وخیراتها وتبقى األعیان محفوظة 
  . هر االقتصاد وتطوره وتقدمه وثباتهال تباع وال تورث وال توهب، وهذا من أجل مظا

 لمصالح ال فاستنبطه النبى "  عن الوقف ومشروعیته قال حجة اهللا الدهلوى
ًتوجد فى سائر الصدقات، فإن اإلنسان ربما یصرف فى سبیل اهللا ماال كثیرا ثم یفنى  ً.  

ین فال فیحتاج أولئك الفقراء تارة أخرى، وتجئ أقوام أخرون من الفقراء فیبقون محروم
ًأحسن وال أنفع للعامة من أن یكون شئ حبسا للفقراء وبن السبیل یصرف علیهم 

  ".)١(منافعه، ویبقى أصله
  

  :وفي ضوء ما تقدم  نلخص بعض النقاط المحوریة
أن البحث العلمي أصبح في عصرنا الحدیث من الضرورات على مستوى  -١

 .االقتصادي لألمةالمجتمع، فبدونه ال یمكن دفع عجلة التقدم االجتماعي و
تختلف الضرورات على مستوى المجتمع في مفهومها عن الضرورات على  -٢

المستوى الفردي، فالضرورات على المستوى الكلى یكفى أن تكون مضمونة 
 .لدى فئة من المجتمع والتي سوف تتكفل بالقیام بها لصالح المجتمع كله

 یستلزم في عصرنا قیام فئة من أبناء المجتمع بمهام البحث العلمي أصبح -٣
الحاضر وجود مؤسسات ومعاهد أو مراكز للبحث العلمي یستدعي إنشاؤها 
توفر موارد مالیة واستثمارات وكل ما یلزم إلدارة هذه الموارد واالستثمارات 

  ). ٢(ووضع نظم دقیقة لإلشراف علیها وحوكمتها حتى تنجز مهامها

                                                 
  )٢/١١٦ (-هـ١٤١٠ سنة ١ إحیاء العلوم ، بیروت ط دار -  حجة اهللا البالغة- الدهلوي )١(
 نـدوة مكانـة الوقـف وأثـره – دور الوقـف فـى العملیـة التعلیمیـة –عبد اهللا بن عبد العزیـز المعیلـى   )٢(

 مكة المكرمة الـسعودیة – وزارة الشؤون اإلسالمیة واألوقاف والدعوة واإلرشاد -وة والتنمیةفى الدع
   ٧١٣-٧١٢، ص ص  شوال - ١٩-١٨
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 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 
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  ه اإلسالمىأنواع الوقف، وخصائصه فى الفق: المبحث الثانى 
  .المطلب األول أنواع الوقف فى الفقه اإلسالمى

من حیث الغرض، ومن حیث المحل، ونتناول ذلك فیما : )١(یتنوع الوقف إلى نوعین
  :یلى
  

  :یقسم الفقهاء الوقف من حیث الغرض إلى قسمین: من حیث الغرض: ًأوال
ر، سواء أكان  وهو الذى یقصد به الواقف التصدق على وجوه البوقف خیرى: األول

على أشخاص معینین كالفقراء والمساكین والعجزة، أم كان على جهة من جهات البر 
العامة كالمساجد والمستشفیات والمدارس وغیرها، مما ینعكس نفعه على المجتمع، 
ویمكن أن تستفید المشروعات الصغیرة من هذا النوع على سبیل المثال فى تخصیص 

ًأصحابها قرضا حسنا للتوسع، كما یمكن تخصیص أوقاف أوقاف لتمویلها أو إلقراض  ً
  .للتدریب على هذه المشروعات وتأهیل الذین یرغبون فى إنشائها

ًوهو ما جعل استحقاق الریع فیه أوال إلى الواقف مثال ثم : وقف أهلى أو ذرى :الثانى ً
یمكن أن إلخ ثم لجهة بر ال تنقطع حسب إرادة الواقف، و.... أوالده وأوالد أوالده 

تستفید المشروعات الصغیرة من هذا النوع على سبیل المثال، بأن یتم تخصیص 
أوقاف تخصص لمن یستمر فى حرفة أو صنعة معینة یخشى إندثارها، وترتبط باسم 
العائلة ویحاول الواقف تشجیع هذا النوع من الحرف أو التخصص لضمان استمرارها 

  .فى األسرة وعدم اندثارها
نین الوقف المعاصرة مثل قانون الوقف المصرى ألغى هذا النوع من لكن بعض قوا

الوقف، ألن بعض الواقفین اتخذوه وسیلة لحرمان بعض الورثة من المیراث، فحرموا 
البنات أو الزوجات من المیراث وقد كثرت هذه التصرفات حتى شوهت األوقاف، 

  .وأخفت فى كثیر من األحیان خیراتها
  

  :ینقسم الوقف من حیث المحل إلى ما یلى: حلمن حیث الم: ًثانیا
ویصح "وقد اتفق الفقهاء على جواز وقف العقار قال الزركشى : وقف العقار- ١

الوقف فیما عدا ما ذكرنا، من العقار، والحیوان، واألثاث، والسالح، ونحو ذلك على 
  )١("  فى وقف العقار- رضى اهللا عنه -المذهب المعروف، وقد تقدم حدیث عمر 

وبناء على ذلك یمكن وقف عقارات وأراضى إلنشاء مشروعات صغیرة أو تكوین 
  .حصانات لها لزیادة دورها التنموى

  

                                                 
 مكتبة –شرح الزركشى على مختصر الخرقى فى الفقه على منصب اإلمام أحمد بن حنبل ) ١(

   من البحث ٧وانظر صفحة ) ٤/٢٩٤(العبیكان 



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٣٤

٣٤

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

  :وقف المنقول- ب
ذهب جمهور الفقهاء المالكیة، والشافعیة، والحنابلة إلى جواز وقف المنقول 

  .  )١(كاآلالت والسالح واألثاث
  

ًم تظلمون خالدا، إنه قد أحتبس أدراعه وأما خالد فإنك "والدلیل على ذلك قوله 
  )٢("واعتادة فى سبیل اهللا عز وجل

  
 الذین قالوا ال یجوز وقف المنقول إال )٣(ولم یخالفهم فى هذا سوى متقدموا الحنفیة

ًإذا كان متصال  بالعقار اتصال قرار وثبات، كالبناء والشجر، أو أن یكون مخصصا  ً
هنا یمكن وقف بعض األدوات والمعدات التى یمكن لخدمة العقار كالمحاریث والبقر، و

أن تستفید من خاللها المشروعات الصغیرة كوقف أدوات لعمل المالبس أو الحیاكة أو 
  .الكمبیوتر وآالت التصویر وغیرها من األدوات والمعدات

  
ًیجب أن یعلم أن وقف المنقول تبعا للعقار " – الحنفى –قال برهان الدین البخارى 

ًن جعل أرضه وقفا مع العبید والثیران الذین یعملون فیها ویصیر المنقول وقفا جائز بأ
ًتبعا للعقار، وأما وقفه مقصودا، إن كان كراعا أو سالحا یجوز، ونعنى بالسالح  ً ً ً
ًالسالح، ونعنى بالكراع جنس الخیل واإلبل، وان كان ینوى ذلك شیئا لم یجز التعارف  ٕ

ًیجوز عندنا وان كان یتعارفا كالفأس والقدوم والحبان بوقفه كالنبات والحیوان و ال  ٕ
ونبات الجبان وما یحتاج إلیه من األوانى والقدور فى غسل الموتى والمصحف لقراء 

ٕیجوز والیه ذهب عامة المشایخ منهم : ال یجوز وقال محمد: القرآن، قال أبو یوسف
ما یتعارفه : فقال وذكر فى شرح كتاب الوقف – رحمة اهللا –شمس األئمة السرخسى 

  )٤("الناس لیس فى عینه نص ببطله ، فهو جائز كما فى االستصناع وغیر ذلك
والراجح هو جواز وقف المنقول طالما جاز االنتفاع به مع بقاء عینه لتعارف 

وأما المنقول الذى الینتفع به إال . الناس على ذلك وهذا ما یتفق مع مذهب الحنفیة 
  ال یجوز وقفه   باستهالكه كالطعام فإنه 

                                                 
  )٤/٢٨٩(، كشاف القناع للبهوتى )٧/٥١٢(، الحاوى للماوردى ) ٤/٨٧(حاشیة الدسوقى )  ١(
" وفى الرقاب والغارمین وفى سبیل اهللا " كتاب الزكاة قول اهللا تعالى –صحیح البخارى ) ٢(

)٣/٢٨٨. (  
 ط دار الكتب العلمیة ط أولى -فتح باب العنایة فى شرح كتاب النقایة فى الفقه الحنفى) ٣(

  ).٣/٨٨ج(
 المحیط البرهانى فى الفقة النعمانى للعالمة برهان الدین أبى المعالى –ه البخارى ابن ماز) ٤(

 الطبعة –ط دار الكتب العلمیة . محمود بن أحمد بن عبد العزیز بن مازن البخارى الحنفى
  ).  ٦/١١٨ (- األولى



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٣٥

٣٥

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

وصح عند محمد وقف منقول فیه تعامل كالمصحف ونحوه "قال المحبوبى الحنفى، 
  . )١("وعلیه الفتوى

  أنواع الوقف المعاصرة: المطلب الثانى 
 وقف –وقف نقدى (یمكن تقسیم الوقف فى ظل التطورات المعاصرة الى 

  )عینى
غة المضاربة والشركة نقدى تستثمر أمواله بصیالوقف ال .ى وقف النقد ال-١

وغیر ذلك، وما تحقق من أرباح وعوائد صرف بحسب شروط الواقفین، تحت رقابة 
  .حكومیة وضبط محاسبى ونظارة واعیة

وقد ذهب جمهور الفقهاء المالكیة والشافعیة والحنابلة إلى جواز وقف الدنانیر 
ن رد البدل قائم واعتبروا أ) أى للقرض الحسن(والدراهم إذا وقفت للسلف ورد البدل 

ًمقام بقاء العین، وأجازوا أیضا وقف الدراهم والدنانیر بدفعها مضاربة، وما خرج من 
  .)٢(الربح یتصدق به فى الجهة التى وقف علیها 

وقف " بعنوان )٣( فى صحیحهًواستدلوا على ذلك بأن اإلمام البخارى عقد بابا
ألف دینار فى سبیل اهللا ودفعها فیمن جعل : وقال الزهرى " الدواب والكراع والعروض

إلى غالم له تاجر یتجر بها وجعل ربحه صدقة للمساكین واألقربین هل للرجل أن 
ٕیأكل من ربح ذلك األلف شیئا وان لم یكن جعل ربحها صدقة فى المساكین قال  ً :

  .فهذا یدل على إقرار الزهرى لوقف النقود" لیس له أن یأكل منها 
یجوز وقف النقود، ألن الوقف تحبیس للعین وتسبیل  الوذهب الحنفیة إلى أنه 

یجوز وقفه، والنقود مما تستهلك بالتصرف فى  للمنفعة، وماال یبتفع به إال بإتالفه ال
  .)٤(أعیانها بمعنى أنهم لم ینظروا إلى بقاء النقود بقیمتها، بل نظروا إلى أعیانها

 به مع بقاء أصله یجوز فاعاالنت جواز وقف النقود، ألن كل ما أمكن هو والراجح
  .بیعه، ویجوز وقفه

ًختار مجمع الفقه اإلسالمى الدولى جواز وقف النقود، وأعتبر العملة الورقیة نقدا اوقد 
ًعتباریا له صفة الثمنیة الكاملة، ولها األحكام الشرعیة المقررة للذهب والفضة من ا

  .)٥(كاة والسلم وسائر أحكامهازحیث أحكام الربا وال

                                                 
هللا بن مسعود  كتاب النقابة مختصر وقایة الروایة فى مسائل الهدایة لإلمام عبید ا–المحبوبى ) ١(

 مطبوع فى آخر كتاب باب فتح العنایة فى شرح كتاب النقایة –هـ ٧٤٧المحبوبى المتوفى سنة 
  ). ٣/٥٧٤(فى الفقه الحنفى 

، كشاف القناع ) ٧/٥١٩(، الحاوى للماوردى ) ٧/٩٩(  شرح الخرشى على مختصر خلیل )٢(
)٤/٣٠٢(  

  )٩/٣٣٠(صحیح البخارى ) ٣(
   )٣/٣٢٧(تبیین الحقائق ) ٤(
  )٣/٢٢٦١ج(مجلة مجمع الفقه اإلسالمى ) ٥(
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 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

  : العقبات فیما یلىهذهتتلخص أهم . قبات التى تعترض الوقف النقدىالع
  یرى بعض الحنفیة أن العین الموقوفة فى الوقف النقدى وهى النقود، وأن النقود-١

تستهلك بالتصرف فى أعیانها، واألصل فى الوقف أن ینتفع به مع بقاء عینه، 
  .ًوهذا لیس متحققا فى وقف النقود

عملة بمرور الزمن نتیجة للتضخم، وهو ما یعبر عنه بضعف  انخفاض قیمة ال-٢
  .القوة الشرائیة لوحدة النقود

  .)١(همحودأو مطلهم أو ج) الموقوف علیهم( إعسار بعض المقترضین -٣
  : العقبات التى ذكرها الحنفیة فیما یلى هذهویمكن لنا أن نجیب على 

 فى الوقف أن ینتفع قولهم أن النقود تستهلك بالتصرف فى أعیانها، واألصل -١
به مع بقاء عینه فالجواب عنه أن جمهور الفقهاء أجاز وقف الدراهم والدنانیر 
للسلف ورد البدل على أساس أن رد البدل یقوم مقام بقاء العین، والنقود 

 - یعنى النقود الموقوفة- ىالورقیة مثلیة یقوم آحادها مقام بعض، ورد المثل
  .وف هو قیمة النقود ولیس أعیانهابمعنى أننا ننظر إلى أن الموق

 " انخفاض قیمة العملة بمرور الزمن"قولهم  -٢
  

 العقبة من هذهفالجواب عنه أن العلماء المعاصرون رأوا أنه باإلمكان التغلب على 
خالل ربط الوقف النقدى بسلة من العمالت للمحافظة على قیمة الوقف أمام نزیف 

ى بمجموعة من السلع حتى یكون الربط ًالتضخم، ویمكن أیضا ربط الوقف النقد
 .بأصل حقیقى

 .همحودأو مطلهم أو ج) الموقوف علیهم(قولهم بإعسار بعض المقترضین  -٣
ًفالجواب عنه أن هذا األمر یتطلب إجراء وقائیا ابتداء بأن یحضر المقترض كفیال  ً ً

ًغارما ضمن اإلجراءات التى تسبق حصوله على القرض، أو أن یقدم رهنا مناسب ًا إذا ً
ًكان ذلك متاحا، أما مسألة اإلعسار فإن لها ترتیبا شرعیا یجب أن یلتزم به المقرض  ً ً
عند ثبوت اإلعسار، وهو النظرة إلى میسرة، مع إمكانیة التصدق على المقترض كما 

ٕوان كان "یقول المالكیة إذا غلب على الظن عدم قدرته على رد القرض لقوله تعالى 
  .)٢("سرة وأن تصدقوا خیر لكم إن كنتم تعلمونذو عسرة فنظرة إلى می

  اآللیة المقترحة إلنشاء وقف نقدى
  : اآللیة فیما یلى هذهتتلخص 

یتم طرح مشروع وقف نقدى لإلكتتاب العام أو الخاص حسب طبیعة المشروع  -١
وأهدافه، برأس مال محدد، على شكل صكوك، قیمة الصك تكون فى متناول 

                                                 
   ١٣٢، مختصر الطحاوى ، ص ) ٥/٢١٢(البحر الرائق ) ١(
  "٢٨٠"سورة البقرة آیه ) ٢(
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 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 
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ًجنیه، ویكون عدد الصكوك مساویا لقیمة اإلصدار الشخص العادى، ولیكن مائة 
  ًمقسوما على قیمة الصك

القرض الحسن، ( :تتضمن نشرة اإلصدار ما یفید المشروع بنوعى الوقف النقدى -٢
، دون )واستثمار القدر المناسب من موجودات الوقف لمصلحة الموقوف علیهم

  .االقتصار على نوع واحد
كوین احتیاطى عام لحمایة الوقف النقدى من ًتتضمن نشرة اإلصدار أیضا شرط ت -٣

مخاطر انخفاض قیمة العملة، ومخاطر إعسار أو امتناع المقترضین الموقوف 
 .علیهم، دون االقتصار على نوع واحد

تتضمن نشرة اإلصدار كذلك استقطاع نسبة معینة من األرباح السنویة المحققة،  -٤
صص لحمایة الوقف النقدى لتكوین االحتیاطى العام المخ% ١٥أو % ١٠ولتكن 

 .من المخاطر المشار إلیها
بعد مرور عدة سنوات على تكوین االحتیاطى النقدى، قد یصل حجمه إلى حد  -٥

 وهنا یمكن استثمار ما یزید عن هذا الحد – وهذا األمر یقدره الخبراء –األمان 
ًاستثمارا آمنا فى درجات مخاطر متدنیة، بغرض زیادة العوائد القابلة لل توزیع على ً

ً الزیادة نحو إقراض الموقوف علیهم قروضا هذهالموقوف علیهم، كما یمكن توجیه 
 .)١(حسنة لتزید بذلك نسبة أموال الوقف المخصصة للقرض الحسن

  :على البحث العلمى" العینى "  الوقف المباشر -٢
  

  :)٢(     هناك صور متعددة للوقف المباشر على البحث العلمى منها
  :كتبوقف ال- ١

وهذا النوع یصدق علیه أنه تحبیس أصل لینتفع باالطالع علیه، وهو مما یبقى 
من احتبس : (ٕویدوم وان كان منقوال غیر ثابت، ویدل على مشروعیته قول النبى 

ًفرسا فى سبیل اهللا إیمانا باهللا وتصدیقا بوعده، فإن شبعه وریه وورثه فى میزانه یوم  ً ً
  )٣("القیامة

                                                 
بحث مقدم حول دور األوقاف فى دعم وتمویل - آلیة مقترحة لوقف نقدى آمن-أحمد اإلسالمبولى/ د) ١(

  ).١٣ ، ١١ص( ٢٠١١ سبتمبر ٢٩-ةالتعلیم العالى والبحث العلمى فى البلدان اإلسالمی

  ، دور مؤسسة الوقف فى تحقیق األمن االقتصادى ، حسین عبد المطلب األسرج )٢(
Munich Personal RePEc Archive (MPRE) ٢٠١٠, http://mpra.ub.uni-
muenchen.de/٢٢٤٤٧/// 

  

رقم ) ٢/٨٨٢ (–ً باب من احتبس فرسا فى سبیل اهللا – كتاب الجهاد والسیر –صحیح البخارى ) ٣(
  ). ٢٨٥٣(الحدیث 
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والقدور والمراجل والمصاحف ... وصح وقف العقار ":  لمتقىقال صاحب بدر ا
والكتب، وقیل ال یجوز وقف الكتب على المسجد والمدرسة ونحوه وعلیه الفتوى، 

  )١(".واألول الصحیح
ونحن نرجح جواز وقف الكتب، ألنه متیسر لكثیر من الناس أن یشارك فى هذا النوع 

 العصر وسهولة الحصول علیه ونشره، هذا ًمن الوقف نظرا لقلة كلفة الكتاب فى هذا
ویمكن أن یشجع الناس على هذا النوع من الوقف ببرامج توعویة تثقیفیة فى المدارس 
والجامعات ووسائل اإلعالم المسموعة والمرئیة والمقروءة وعبر المطویات والنشرات 

 متنوعة التعریفیة بأهمیة وقف الكتب لطالب العلم والباحثین من خالل وسائل وطرق
 :ومنها

أن یشترى الواقف مجموعة من الكتب النافعة ویقوم بوقفها ووضعها فى المكتبات  -١
 .العامة ومكتبات الجامعات وغیرها

أن تعد قائمة بالكتب المهمة التى یحتاج إلیها الباحثون وطالب العلم مقرونة  -٢
 .بأسعارها، ومن ثم یتم شراؤها بالتنسیق مع الجهات ذات العالقة

ًترك من یرغب فى الوقف اشتراكا شهریا أو سنویا لوقف الكتب الجدیدةأن یش -٣ ً ً. 
 .أن یقوم مؤلف الكتاب بوقف نسخ معینة من كتبه للمكتبات العامة -٤
ًأن یقوم المؤلف بوقف حقوق طبع الكتاب ونشره لمن أراد نشره مجانا، بذلك قد  -٥

 .وقف ما یملكه من حقوق معنویة للكتاب
  :یةوقف البرامج الحاسوب- ٢

ًتحوى البرامج الحاسوبیة عددا كبیرا من الكتب المتخصصة، ویتوفر فى هذه  ً
ًالبرامج غالبا محرك بحث یمكن الباحث من الوصول للمعلومة التى یبحث عنها بدقة، 
وفى كل المواضع، وقد تم إصدار عدد من البرامج المتخصصة من الكتب التراثیة أو 

  .الكتب والمجالت المعاصرة المتخصصة
ویمكن لمن یرغب فى الوقف بهذا النوع من البرامج شراء نسخ من البرنامج 
العلمى، ومن ثم توفیره للمكتبات العامة ومراكز األبحاث، او إهداؤه للباحثین وطالب 

  .العلم
  :وقف المكتبات- ٣

وذلك بان یقوم الواقف ببناء مكتبة وتزویدها بالكتب التى یحتاج إلیها الباحثون فى 
لنافعة فى شتى التخصصات، أو فى التخصص الذى یحدده الواقف، كما یتم العلوم ا

أجهزة الحاسب، وبرامجه، وشبكة : تزویدها بالوسائل التى تخدم الباحثین مثل
 البحث، وبذلك یشارك األفراد توقواعد المعلومات، ومحركا) األنترنت(المعلومات 

  . على مر التاریخًوالقطاع الخاص فى وقف المكتبات كما كان ذلك معهودا

                                                 
  ). ١/٧٣٨ (– بهامش مجمع األنهر –بدر المتقى فى شرح الملتقى ) ١(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٣٩

٣٩

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

  :الوقف على مراكز البحوث- ٤
تعتبر الموارد المالیة من العناصر األساسیة إلنجاز البحث العلمى فى الواقع 
المعاصر الذى یتطلب مجموعة من المصروفات الالزمة إلنجاز البحث العلمى على 

ومن هذه المصروفات على سبیل . الوجه األمثل فى مراكز البحوث المتخصصة
  :ثالالم

وهذا الجهاز له أهمیة بالغة فى وضع : المصروفات على الجهاز اإلدارى  )أ (
خطة الجامعة أو مركز البحوث، واستكتاب الباحثین، أو تلقى طلباتهم 
ومشاریعهم البحثیة، والتواصل معهم، واإلشراف العلمى، وتقدیم الخدمات 

  .إلى غیر ذلك... للباحثین
ا أهمیتها فى حفز الباحثین على تفریغ وهذه المكافآت له: مكافآت الباحثین  )ب (

أوقاتهم لإلنشغال بالبحث العلمى، ویجوز الصرف من الوقف لطالب العلم 
والباحثین بإعطائهم مبالغ بصورة مكافأة أو حافز أو نحو ذلك لما فى ذلك 

  . من مصالح ظاهرة
كما أنه یجوز للباحثین أخذ هذه المكافآت مع إخالصهم النیة أن تكون هذه 

ًبحاث مبتغى بها وجه اهللا ال عرضا من الدنیا، وهذه المكافآت مما یعین األ
ًإن أحق ما أخذتم علیه أجرا كتاب "على طاعة اهللا كما جاء فى الحدیث 

   .)١("اهللا
  : مكافآت اللجان العلمیة والتحكیم العلمى  )ج (

وتقوم هذه اللجان باإلشراف العلمى، وضمان جودة اإلنتاج العلمى فى 
 والندوات والمجالت العلمیة ومراكز البحوث ونحوها، كما جرت المؤتمرات

العادة أن یكون هناك تحكیم علمى وفق أسس علمیة بحیث یعطى البحث بعد 
إنجازه الثنین أو أكثر من المحكمین إلبداء تصویباتهم، ومقترحاتهم التطویریة 

  .وإلعطاء حكم لقبول البحث للنشر أو عدمه
 المخصصة للبحث العلمى على هذا النوع من ویجوز الصرف من األوقاف

المكافآت لما فى ذلك من مصلحة تطویر البحث العلمى، واالطمئنان 
   .)٢(لصالحیته للنشر

  

                                                 
  ). ٥٧٣٧( باب الشروط فى الرقیة رقم الحدیث – كتاب الطب –صحیح البخارى ) ١(
 دور األوقاف فى دعم وتمویل التعلیم العالى –عصام كوثر / د. أ–عبد اهللا العمرانى / د.أ) ٢(

  ).١٨، ١٥ص (-ث العلمى فى البلدان اإلسالمیةوالبح



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٤٠

٤٠

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

  .خصائص الوقف فى الفقه اإلسالمى : المبحث الثالث 
یخرج عن معنى  ال ن كان الوقففإیتمیز الوقف بخصائص تمیزه عن غیره، 

 من القرب المندوب إلیها، حیث یقدم علیه المسلم بنیة ًالصدقة عموما وهى كونها
  :التقرب إلى اهللا تعالى، إال أنه ینفرد عنها بعدة خصائص من أهمها ما یلى 

 من بناء المدارس الدینیة والعلمیة، ودور والثقافیةتمویل المؤسسات التعلیمیة -١
رسة دار األیتام وقفیة الشیخ أمین الحسینى لمد: تحفیظ القرآن الكریم، ومثاله 

  .بالقدس
 یتفق الوقف على الجهات الخیریة العامة مع الملكیة العامة فى :عموم االنتفاع -٢

ا یشترك فیه عامة الناس كالجسور والمستشفیات ونحو ذلك مما تتعلق مأن االنتفاع به
  .به مصلحة الجماعة بكافة أفرادها دون النظر ألشخاص بأعیانهم

 الموقوفة على ىضااألر:  بأن من صور الملكیة العامة )١(كما ذكر بعض الباحثین 
  .جماعة المسلمین

 فاالنسان ربما یتصدق فى سبیل اهللا تعالى بأموال الوقف صدقة جاریة ودائمة،-٣
كثیرة، لكنها تفنى، فیحتاج أولئك الفقراء تارة أخرى، ویجئ أقوام آخرون من الفقراء 

ًسا للفقراء وأبناء بلعامة من أن یكون شئ حفیبقون محرومین، فال أحسن وال أنفع ل
  .)٢(السبیل، تصرف علیهم منافعه 

  
ة بوما نرید أن نؤكد علیه أن الوقف معقول المعنى مصلحى الغرض، فهو بین اله

والصدقة، فإنه قد یكون صدقة لوجه اهللا تعالى مجرد عن كل غرض، وهو فى حالتیه 
یحقق المصالح لألفراد الذین قد تمنعهم یخدم المستقبل، ویدخر لألجیال المقبلة، و

ًظروفهم فیعجزون عن العمل أو تضیق علیهم الموارد فیجدون فى الوقف عینا مدرارا،  ً
ًویحقق أیضا مصلحة بالنسبة لألمة التى تجد فى الوقف مرفقا اجتماعیا واقتصادیا  ً ً ً

 وحفر اآلبار لمساعدة الفقراء المعوذین من معالجة المرضى فى المستشفیات الخیریة،
  .)٣(وغیرها من المصالح كبناء الجامعات والمدارس ونحوها

  
  :الوقف شخصیة اعتباریة - ٤

ًإذا انعقد الوقف بإدارة صحیحة صادرة من ذى أهلیة فیما یملكه مستوفیا شروطه 
ًمستكمال أركانه، فإن أحكام الفقهاء واجتهاداتهم قد جرت باعتباره محال الكتساب  ً

إللتزامات باعتبار أن له ذمة مستقلة حكمیة أو معنویة، كما أعتبروا الحقوق وتحمل ا

                                                 
  )١٣٤ص _-  والیة الدولة على الوقف –عبد اهللا النجار / د) ١(

  )٢/٩٤٥( حجة اهللا البالغة –الدهلوى ) ٢(

  )٢١٨ ص١/١٢انظر مجلة مجمع الفقه اإلسالمى الدولى العدد ) ٣(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٤١

٤١

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

أن له أهلیة وجوب فیما له وما علیه، وال ینطبق ذلك على أعیان الوقف فحسب بل 
هلیة الوجوب إٔواذا كان للوقف . ًعلى المؤسسات التى تنشأ تحقیقا ألغراض الوقف 
ا له شخصیة اعتباریة مستقلة، والذمة المستقلة، فمعنى ذلك أن الفقهاء قد أسسو

  :وتعاملوا معه على هذا االعتبار، وهناك أدلة تثبت هذا األمر، منها 
  . للوقف نفسه، فهو یقضى له وعلیهيما قرروه من ثبوت حق التقاض  )أ (
 ،ًما قرره بعض الفقهاء من جواز بیع العقار استبداال ، إذا ادعت المصلحة لذلك  )ب (

 .)١(حكمیة أو معنویة فهذا التصرف بالعین یستدعى ذمة 
كاة ونحوها، زوجوب عمارة األعیان الموقوفة لإلستغالل، ومؤونة الموقوف من   )ج (

ٕ له ذمة وأهلیة حقیقیة، وانما هو على جهة الوقف إنسانوهذا الوجوب ال یقع على 
 .مما یستدعى ذمة حكمیة

 أن الفقهاء جعلوا له شخصیة اعتباریة مستقلة بالمعنى القانونى: ومعنى هذا
المتداول، فینشأ الوقف فى صورة مؤسسة مستقلة ذات شخصیة اعتباریة أو حكمیة، 
ویقوم على إدارة كل وقف ناظر أو مجلس إدارة یحدده الواقف، ویتحكم فى ذلك حجم 

  .)٢(الوقف ونوعه 
 المؤسسة، لهذهمع إمكان إنشاء الوقف فى إطار مؤسسة خیریة بحیث تنسب األوقاف 

الحرام، األوقاف على المدارس أو المستشفیات، وفى كل ذلك أوقاف المسجد : مثل 
ًیظل الوقف شخصیة معنویة مستقلة منفصلة قانونیا ومحاسبیا عن المؤسسة التى  ً

ًتنتسب لها، وفى عصرنا الحاضر، فإن وزارات األوقاف تمثل شكال تنظیمیا للوقف ٌ
)٣(.  

  .ًمن خصائص الوقف أنه بمجرد إنشائه یكون الزما- ٥
 یجوز له  الً كونه الزما أنه ال یجوز للواقف الرجوع عنه بعد إنشائه، كماومعنى

   .ة أو التنازل عنهاب بالبیع أو الهالموقوفةالتصرف فى العین 
ولتحریر محل النزاع فى لزوم الوقف وعدمه، البد وأن نذكر أن الفقهاء اتفقوا على 

، وأما  خصص للصالةیتوًلزوم وقف المسجد، ألن المسجد یكون خالصا هللا تعالى، 
ًبالنسبة لغیر المسجد إذا كان محال للوقف فقد اختلف الفقهاء فى لزومه وعدمه إلى 

  :قولین 

                                                 
  )٣٦ص (–م ١٤١٩ – دار عماد – عمان – ٢ ط– أحكام األوقاف –مصطفى الزرقا / أ) ١(

 البحوث –احیاء المؤسسات األوقاف المانحة ) اإلبداعى المالى( إحیاء فكرة الواقف –سمیر الشاعر / د) ٢(

  .)١/٧٠ج( المحور الثانى -هـ ١٤٢٧جامعة أم القرى –العلمیة للمؤتمر الثانى لألوقاف 

  )٦٩ص (– نظام الوقف اإلسالمى –محمد عبد الحلیم عمر / د) ٣(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٤٢

٤٢

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

، والشافعیة، والحنابلة فى المذهب )١(ذهب جمهور الفقهاء المالكیة : القول األول
ى وهو الرأى المفتى به فى المذهب الحنف. والظاهریة، وأبو یوسف ومحمد من الحنفیة

ً إلى أن الوقف متى صدر ممن هو أهل للتصرف مستكمال شرائطه أصبح الزما، – ً
بأى تصرف یخل بالمقصود من .وانقطع حق الواقف فى التصرف فى العین الموقوفة

ًإذا وقف شیئا " : الشافعى –قال الماوردى  .)٢(الوقف، فال یباع، وال یورث، وال یوهب 
رجوع فیه بعد ذلك، وال التصرف فیه ببیع وال هبة، ولزم، فال یجوز له العنه زال ملكه 

ویلزم الوقف " : الحنبلى –وقال البهوتى  .)٣("وال یجوز ألحد من ورثته التصرف فیه
 –واستدلوا على لزوم الوقف بما رواه أبو هریرة  .)٤(" بمجرد القول بدون حكم حاكم

انقطع عمله إال من إذا مات ابن آدم " قال –  – أن رسول اهللا –رضى اهللا عنه 
 :قال الشوكانى .)٥("ولد صالح یدعوا له، أو علم ینتفع به وأصدقة جاریة : ثالث 
یشعر أن الوقف یلزم، وال یجوز نقضه، ولو جاز النقض لكان " صدقة جاریة "قوله 

  .)٦(" صدقة منقطعة، وقد وصفه فى الحدیث بعدم االنقطاع
تصدق  "– رضى اهللا عنه –بن الخطاب  لعمر –  –ًواستدلوا أیضا یقول النبى 

فهذا یدل على لزوم الوقف، وقطع التصرف  .)٧(" یورث یوهب وال بأصله وال یباع وال
  .فیه

 إلى أن الوقف جائز غیر الزم، وللواقف الرجوع زفر ذهب أبو حنیفة و:القول الثانى
  .فیه حال حیاته مع الكراهة ویورث عنه

  : حد أمرین ٕوانما یلزم الوقف عند اإلمام بأ
 جاء فإاللزام أن القضاء یرفع الخالف معلومأن یحكم به القاضى وكما هو  -١

  .ور قرار من القاضى، ولم یأت اإللزام من الوقف نفسهدمن ص
 إلى ما بعد الموت وهذا یتعلق بالوصیة بأن علق الواقف الوقف أضافهإذا  -٢

فإذا قال ذلك . ینوقفت دارى بعد موتى على الفقراء والمساك: كأن یقول:بوفاته
 .)٨(لزم 

                                                 
أن الواقف إذا اشترط لنفسه الحق فى الرجوع عن وقفه یثبت له هذا الحق : ن المالكیة قالوا غیر أ)١(

ولى الخیار قال ابن عبد : واعلم أنه یلزم، ولو قال الواقف "– المالكى –بمقتضى اشتراطه قال الدسوقى 

  )٦/١٨(، ومواهب الجلیل للحطاب )٤/٧٥(حاشیة الدسوقى " ینبغى أن توفى له بشرطه: السالم 

  .)٣/٣٢٦(تبیین الحقائق للزیلعى ) ٢(

  .)٧/٥١١(الحاوى للماوردى ) ٣(

  .)٤/٢٩٢(كشاف القناع للبهوتى ) ٤(

  ) .٤/٢٣٢(، سنن الدار قطنى ) ١٨/٩٣(صحیح مسلم ) ٥(

  .)١١٨٦ص (نیل األوطار ) ٦(

  .ط دار المعارف ) ٤/١٨٧(نن الدار قطنى س) ٧(

، )٣/٣٢٥(، وتبیین الحقائق )٣ص(، واإلسعاف للطرابلسى )٥/٢٠٩ (– البحر الرائق –ابن نجیم ) ٨(

  )١٣٦ص(، ومختصر الطحاوى )٦/١٣٩(والبنایة 



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٤٣

٤٣

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

د خارج عن بالزم مؤأحدهما اعلم أن الوقف عند اإلمام على قسمین،  ":قال الكیالنى
  . ونحوه وهو عنده یخالف سائر األوقافكالمسجدٕملك الواقف وان لم یحكم به حاكم 

   :والثانى
رج إما أن یحكم به القاضى أو یخرجه مخ: وقف جائز غیر الزم إال بأحد األمرین 

الوصیة ألن لفظه ال ینبئ عن اإلخراج عن ملكه بل عن اإلبقاء فیه لتحصل الغلة 
  .)١(على ملكه فیتصدق بها 

 ألن – رضى اهللا عنه –واستدلوا على عدم لزوم الوقف بما روى عن ابن عباس 
ورة سال حبس بعد : "النبى صلى اهللا علیه وسلم قال لما نزلت آیه الفرائض قال 

  .)٢("النساء
لوال أنى ذكرت صدقتى : " رضى اهللا عنه قال –أن عمر : ما روى عن الزهرى و

  .)٣(" لرددتها–لرسول اهللا صلى اهللا عیه وسلم 
وهو یشعر أن الوقف ال یمتنع الرجوع عنه، وأن الذى منع عمر من  ":قال الشوكانى

 یخالفه  فكره أن یفارقه على أمر، ثم–الرجوع كونه ذكره للنبى صلى اهللا علیه وسلم 
  .)٤("إلى غیره

ًوأنا أرى أن الرأى الراجح هو رأى جمهور الفقهاء بأن الوقف ینشأ الزما  :الرأى الراجح
فى المسجد وغیره، ألن الوقف تبرع یمنع البیع والهبة والمیراث فلزم بمجرد صدور 

  .الصیغة من الواقف كالعتق
ة العلماء بلزومه، ألن والحق ترجیح قول عام : "ًقال ابن عابدین نقال عن الفتح

األحادیث واآلثار متضافرة على ذلك، واستمر عمل الصحابة والتابعین ومن بعدهم 
  .)٥("على ذلك، فنرجح قولهما

  

                                                 
 رتب أصوله وعلق علیه السید مهدى – ط عالم الكتب بیروت –كتاب الحجة على أهل المدینة للشیبانى ) ١(

   من علماء الهند –حسن الكیالنى 

الفتاوى التاتارخانیة فى الفقه الحنفى ط دار الكتب العلمیة و) ٢٧٨٢ (ىسخ، والمبسوط للسر)٣/٤٧(    

)٤/٣٧٥(.  

  )١١٨٦٦( المعجم الكبیر –الطبرانى ) ٢(

  )٣٨٧٣ (– معرفة السنن واآلثار –البیهقى ) ٣(

  )٠١١٨٧ األوطار نیل –الشوكانى ) ٤(

د الرحمن بن مبارك  تحقیق عب–، ومختلف الروایة ألبى اللیث السمرقندى )٣/٣٦٠(یة ابن عابدین شحا) ٥(

  )٣/١٤١٩( ط مكتبة الرشد بیروت –الفرج 



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٤٤

٤٤

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

  رابعالمبحث ال
  .شروط الوقف، وآراء الفقهاء فى الوقف التعلیمى المؤقت

     شروط الوقف: المطلب األول
كز فیها على ما یختص ببحثنا وهى ًاشترط الفقهاء شروطا كثیرة فى الوقف نر

  :شروط الوقف التعلیمى ومن أهمهما ما یلى 
اختلف الفقهاء فى اشتراط التنجیز فى صیغة الوقف التعلیمى  :التنجیز: الشرط األول

  :على رأیین
ذهب جمهور الفقهاء الحنفیة، والشافعیة، والحنابلة فى المذهب إلى أنه : الرأى األول

ف التعلیمى أن تكون منجزة، فال یجوز أن تكون معلقة على یشترط فى صیغة الوق
إذا قدم زید فقد وقفت ملیون جنیه على : ، فإذا قال الواقف)١(كائن شرط فى الحیاة غیر

یصح الوقف، وذلك ألنه عقد یقتضى نقل الملك فى الحال لم یبن  جامعة األزهر ال
  .ع والهبةتعلیقه على شرط كالبی یجز على التغلیب والسرایة فلم 

 إلى أنه إذا علق الوقف على أمر موجود فى الحال أو متحقق الوجود وذهب الحنفیة
  .فإنه یجوز

 األرض ملكى فهى صدقة موقوفة، فإن هذهإن كانت : لو قال : قال ابن عابدین 
ٕكانت فى ملكه وقت التكلم صح الوقف واال فال، ألن التعلیق بالشرط الكائن تنجیز
)٢(.  

 من عدم جواز الوقف المعلق، الوقف المعلق على الموت ر الفقهاءواستثنى جمهو
لى موقوفة على البحث العلمى، فإن الوقف اإذا مت فأمو: فأجاز األخیر كما لو قال 

یصح، ألنه تبرع مشروط بالموت، ویعتبر وصیة بالوقف، وعندئذ یجرى علیه حكم 
  .الوصیة فى اعتباره من الثلث كسائر الوصایا

 وصى ––وصیة أن عمر  لى صحة تعلیق الوقف بالموت واعتباره والدلیل ع
هذا ما أوصى به عبد اهللا عمر أمیر المؤمنین إن حدث به حدث "فكان فى وصیته 

  .)٣("ًالموت أن ثمغا صدقة
 ى هذا فاجعلوا أرضىإن مت من مرض"والفرق بین التعلیق والتوكیل وهو ما إذا قال 

الوقف بالشرط وتعلیق الوقف بالشرط باطل، وفى الثانى أنه فى األول علق "  ً وقفاهذه
إن : "إذا قال : علق التوكیل بالشرط وتعلیق التوكیل بالشرط صحیح، وعلى هذا 

إن دخلت الدار : "یصح، ولو قال  ال" ً وقفاهذه ى الدار فقد جعلت أرضهذهدخلت 

                                                 
، وكشاف القناع )١/٤٤٨(الشیرازى المهذب  )١٢/٤٧(، والمبسوط )٤/٣٧٢(الفتاوى التاتارخانیة ) ١(

)٢٥١، ٤/٢٥٠(  

  )٣٥ص(، واإلسعاف للطرابلسى )٣/٣٦٢(حاشیة ابن عابدین ) ٢(

  )٣/٣٠٠(أبى داود  سنن –ثمغ بالفتح مال بالمدینة لعمر وقفه ) ٣(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٤٥

٤٥

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

 واشتهر فى –  –ووقفه هذا كان بأمر النبى  .)١(صح " ً وقفاهذه ىفاجعلوا أرض
ًالصحابة ولم ینكر فكان إجماعا
)٢(.  

ذهب المالكیة والحنابلة فى قول إلى أن صیغة الوقف تقبل التعلیق وأن : الرأى الثانى 
 وقف على هإن قدم زید فدارى هذ: َالتنجیز لیس شرطا لصحة الوقف، فلو قال الواقف 

  .)٣(كذا صح الوقف ویلزم إن قدم زید 
أى المستحق لصرف : كان الوقف، موقوف علیه وهو األصل من أر":قال الدردیر 

ً حیوانا عاقال كزید أو العلماء أو الفق كانالمنافع علیه سواء ء أو غیره كرباط وقنطرة راً
ٕومسجد، فإنها تستحق صرف غلة الوقف أو منافعه علیها إلصالحها واقامة منافعها، 

 على هلعقد ف علیه، وهو الزم ًونحو من سیولد فى المستقبل لزید مثال فیصبح الوق
البن القاسم، فتوقف الغلة إلى أن یوجد، فیعطاها، فإن حصل مانع من موت أو ل ما

  .)٤(هو وارثیأس منه رجعت للواقف أ
  .تخصیص ریع الوقف التعلیمى ألهل مذهب معین أو جهة معینة: الشرط الثانى

نابلة إلى أن الواقف لو ذهب جمهور الفقهاء الحنفیة، والمالكیة، والشافعیة، والح
  .خصص ریع وقفه ألهل مذهب معین أو جهة معینة أعتبر شرطه

قال ابن نجیم  .وللفقهاء تفصیل فى هذا الشرط من المستحسن أن نذكر بعض أقوالهم
   الحنفى–
ًلو عین الواقف مذهبا من المذاهب، وشرط أن من انتقل عنه خرج أعتبر شرطه، فلو "

ًن من انتقل إلى مذهب المعتزلة صار خارجا فانتقل منهم  وشرط أ وقف على أوالده
، ولو شرط أن من انتقل من مذهب أهل السنة إلى غیره صار ....ًصار خارجا، 

ًخارجا أو رافضیا خرج ً")٥(.  
   من المالكیة–وقال الدسوقى 

من خصص أهل مذهب معین لصرف غلة وقفه علیهم أو بالتدریس فى مدرسته فال "
   .)٦("نهم لغیرهم یجوز العدول ع

هم على مذهب فالن نوقف على العلماء بشرط كو لو"  من الشافعیة–قال النووى و
  .)٧(" ورباط اختص بهمبمدرستهیراعى شرطه، وكذا لو خص طائفة 

                                                 
  )٤/٣٨٤(الفتاوى التاتارخانیة ) ١(
  )٣/١٦٢(ط دار الكتب العلمیة ) ٣/١٦٢ (–التلخیص البن حجر ) ٢(
  )٧/٢٣(، واإلنصاف فى معرفة الراجح من الخالف )٧/٩١( على مختصر خلیل خرشىشرح ال) ٣(
 ط دار –یر د الدرالشرح الصغیر على أقرب المسالك إلى مذهب اإلمام مالك ألبى البركات) ٤(

  )٤/١٠٢(المعارف 
  )١٠٦ص (، واإلسعاف )٥/٢٦٦ (– البحر الرائق –ابن نجیم ) ٥(
   )٤/٨٨(حاشیة الدسوقى والشرح الكبیر ) ٦(
   )٥/٣٣٩(، وروضة الطالبین )٢/٣٨٥(مغنى المحتاج ) ٧(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٤٦

٤٦

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

إن خصص الواقف المدرسة بأهل " : من الحنابلة–وقال صاحب كشاف القناع 
 إن خصص اإلمامة فى مسجد ، وكذلك.....مذهب كالحنابلة أو الشافعیة تخصصت 

أو رباط أو مدرسة بمذهب تخصصت به ما لم یكن المشروط له اإلمامة فى شئ من 
  .)١("ًأحكام الصالة مخالفا لصریح السنة أو لظاهرها فى شئ من أحكام الصالة

  : أن یشترط فى المستفیدین من الوقف صفة معینة: الشرط الثالث
واقف فى الموقوف علیهم أن یكونوا على من الشروط التى یمكن أن یشترطها ال

ٕصفة معینة كالعلم مثال، فله ذلك واذا تخلفت عنهم أو عن بعضهم هذه الصفة سقط  ً
  .حقهم فى الوقف

ترتب استحقاق : ویعبر الفقهاء عن هذا الشرط باإلدخال واإلخراج، والمقصود باإلدخال
م استحقاق بعض ترتب عد: والمقصود باإلخراج. بعض الموقوف علیهم على صفة

الموقوف علیهم على صفة، فكأن الواقف جعل له حقا فى الوقف إذا اتصف بكذا 
  .ًأعطاه، ولم یجعل له حقا إذا انتفت عنه تلك الصفة

لو اشترط الواقف فى وقفه أن یزید فى  " –  من الحنفیة–قال صاحب اإلسعاف 
 أهل الوقف، وأن وظیفة من یرى زیادته، وأن ینقص من وظیفة من یرى نقصانه من

ًیدخل منهم من یرى إدخاله، وأن یخرج منهم من یرى إخراجه جاز ثم إذا زاد أحدا 
ًمنهم أو نقصه مرة أو أدخل أحدا أو أخرج أحدا لیس له أن یغیره بعد ذلك ألن شرطه  ً

  )٢(".وقع على فعل یراه فإذا رآه وأمضاه فقد انتهى ما رآه
 عنه هذه الصفة كأن كان من المدرسین أو ویفهم من كالم الحنفیة أن من تخلفت

المعلمین ثم فصل من هذا العمل، ثم عاد مرة أخرى إلى التعلیم بحكم قضائي فال 
  . یجوز إدخاله مرة أخرى وأخذه من ریع الوقف

ولو اشتغل بغیر العلم أو غاب فوق ثالثة أشهر جاز لغیره أخذ  "قال صاحب المتقى
      )٣(".حجرته ووظیفته

لمالكیة لهذا الشرط بأن من أوقف على طلبة العلم أو على الشباب أو األحداث ومثل ا
ثم زال وصفه فإنه یخرج، ألن االستحقاق قد علق بوصف، فإذا زال الوصف یزول 

   )٤(االستحقاق بزواله
واتفق الشافعیة والحنابلة مع الحنفیة والمالكیة فى هذا الشرط، فقالوا أن من وقف على 

نهم صلحاء، وأن من فسق منهم أو استغنى فال شئ له، أو من حفظ أوالد بشرط كو
   .)٥(القرآن فله، ومن نسیه فال شئ له صح شرطه

                                                 
  )٢٦٣، ٤/٢٦٢(كشاف القناع ) ١(
 ).٣٤ص (اإلسعاف ) ٢(
 ). ١/٧٤٤ (–ى بهامش مجمع األنهر  بدر المتقى فى شرح الملتق)٣(
 ) ٤/٩٧(حاشیة الدسوقى ) ٤(
 ). ٥/٦١٨(، والمغنى )٢/٣٨٥(مغنى المحتاج ) ٥(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٤٧

٤٧

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

  
ولكن قید الشافعیة والحنابلة هذا الشرط بقید وهو أن یكون اإلخراج واإلدخال من أهل 
الوقف ال من غیرهم، ولذلك ال یصح الوقف إن شرط فیه إدخال من شاء من غیر 

  ونحن نتفق معهم فى هذا القید. )١(لوقف ألنه شرط ینافى مقتضى الوقف فأفسدهأهل ا
  :قال البهوتى

ٕوان شرط إخراج من شاء بصفة وادخاله بصفة، ومعناه جعل االستحقاق كالوقف " ٕ
بشرط كونهم فقراء أو صلحاء، وترتب الحرمان أن یقول ومن فسق منهم أو استغنى 

ٕء من أهل الوقف وادخال من شاء منهم صح ال ونحوه فال شئ له، أو إخراج من شا
  )٢(".إدخال من شاء من غیرهم

أن كل ما شرط من العمل فى الوقوف التى توقف على األعمال : واألصل أن نقول
ًإما واجبا، واما مستحبا، أما اشتراط عمل محرم، فال یصح : فالبد أن یكون قربة ًٕ

  . باتفاق المسلمین 
  

 أن شروط الواقف تنقسم إلى صحیح وفاسد، كما فى سائر    وقد اتفق المسلمون على
إن شروط الواقف كنصوص الشارع، فمراده أنها كالنصوص فى : العقود، ومن قال

الداللة على مراد الواقف، ال فى وجوب العمل بها، أى أن مراد الواقف یستفاد من 
خصوص والعموم ألفاظه المشروطة، كما یستفاد مراد الشارع من ألفاظه، كما یعرف ال

واإلطالق، والتقیید والتشریك من ألفاظ الشارع، كذلك یعرف فى الوقف من ألفاظ 
 . الواقف

  
أن لفظ الواقف كلفظ الحالف والموصى، وكل عاقد یحمل : مع أن التحقیق فى هذا

قوله على عادته فى خطابة ولغته التى یتكلم بها، سواء وافقت العربیة العرباء، أو 
یة، وسواء وافقت لغة الشارع أو لم توافقه، فإن المقصود فى األلفاظ كانت غیر عرب

داللتها على مراد الناطقین بها، فنحن نرجع فى معرفة كالم الشارع إلى معرفة لغته 
وعرفه وعادته، وكذلك فى خطاب كل أمة وكل قوم، فإذا تخاطبوا بینهم فى البیع، أو 

غیر ذلك بكالم نرجع فى معرفة مرادهم منه اإلجارة أو الوقف أو الوصیة أو النذر أو 
  .إلى ما یدل على مرادهم من عادتهم فى الخطاب وما یقترن بذلك من األسباب

  
وأما أن نجعل نصوص الواقف، أو نصوص غیره من العاقدین كنصوص الشارع 
فى وجوب العمل بها، فهذا كفر باتفاق المسلمین، إذ ال أحد یطاع فیما یأمر به وینهى 

                                                 
 ).١/٤٥٠(المهذب  )١(
 ). ٣١٧، ٤/٣١٦(كشاف القناع عن متن اإلقناع لیهودى ) ٢(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٤٨

٤٨
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ٕ والشروط إن وافقت كتاب اهللا كانت صحیحة، وان من البشر بعد رسول اهللا عنه 
وأیما شرط لیس فى كتاب : " أنه قالخالفت كتاب اهللا كانت باطلة، كما ثبت عنه 

   .)١("ٕاهللا فهو باطل، وان كان مائة شرط
 بعموم وهذا الكالم حكمه ثابت فى البیع واإلجارة والوقف وغیره باتفاق األئمة، إذ األخذ

ونجد هنا أن ابن تیمیة یتجه إلى معنى القربة فى   .)٢(اللفظ ال بخصوص السبب
  :الوقت فیبطل كل الشروط التى ال تكون قربة مقصودة ویبنى ذلك على أمرین

ٕ بأن الوقف ینفد بعد الوفاة فى أكثر مقاصده، واذا كانت األشیاء واألعمال أحدهما
فإنه بعد الوفاة ال نفع له إال فیما یكون قربة مباحة للشخص ینتفع بها فى الحیاة، 

ٕمقصودة ومطلوبة من الشرع، إما على جهة الندب، واما على جهة االستحباب، وأما 
ٕما یكون مباحا، فإنه وان كانت له فائدة فى حیاته فال فائدة منه بعد وفاته ً.  

فیه ال یجب أنه اعتبر فى الوقف والوصایا جهة القربة فما ال قربة : األمر الثانى
الوفاء به، وبذلك التقى مع الشاطبى فى أن العبادات یجب أال یلتفت فیها إال إلى ما 

  )٣(.ًیكون مالئما لها من الشروط
  .حكم مخالفة الشرط الصحیح للواقف

  :أجاز الحنفیة مخالفة شرط الواقف للمصلحة وذلك فى مسائل منها
 .ال للمصلحةلو شرط الواقف عدم االستبدال، فالقاضي االستبد  - أ

 .لو شرط أن القاضى ال یعزل الناظر، فله عزل غیر األهل  - ب
لو شرط أن ال یؤجر وقفه أكثر من سنة، والناس ال یرغبون فى استئجار سنة   -  ج

 .أو كان فى الزیادة نفع للفقراء، فللقاضي المخالفة دون الناظر
لو شرط الواقف أن یتصدق بفاضل الغلة على من یسأل فى مسجد كذا،   - د

یم التصدق على سائل غیر هذا المسجد أو خارج المسجد او على من ال فللق
 .یسأل

ًتجوز الزیادة من القاضى على معلوم اإلمام إذا كان ال یكفیه وكان عالما   -  ه
 .تقیا

یجوز للسلطان أو ولى األمر مخالفة الشروط إذا كان أصل الوقف لبیت   -  ز
       )٤ (.المال

                                                 
م أحمد ، ومسند اإلما) ٩/٩٣( باب البیع والشراء مع النساء – كتاب البیوع – صحیح البخارى )١(

وقال ) ٣/١٣(، وتلخیص الحبیر البن حجر ) ٦/٤٦( ط المكتب اإلسالمى للطباعة والنشر –
  ابن حجر متفق علیه من حدیث عائشة

 وما بعد ٣٧٧ص  (– الفتاوى المصریة المسمى مختصر فتاوى ابن تیمیة –الدرر المضیة ) ٢(
 ). ما

 ). ١٣٤ص (– الفكر العربى  ط دار– محاضرات فى الوقت –الشیخ محمد أبو زهرة ) ٣(
 ). ٣/٣٨٩(حاشیة ابن عابدین ) ٤(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٤٩

٤٩

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

  :وقف التعلیمى المؤقتآراء الفقهاء فى ال: المطلب الثانى
یقصد بالوقف التعلیمى المؤقت أن تكون صیغة الوقف مؤقتة بأن تضمنت تأقیت 

وقفت دارى هذه على طلبة العلم الشرعى لمدة : كأن یقول الواقف: الوقف بمدة معینة
   )١(فما حكم ذلك؟. سنة

  :أختلف الفقهاء فى هذه المسألة على أربعة أقوال
 الفقهاء من الحنفیة، والشافعیة فى األصح إلى أن الوقف  ذهب جمهور:القول األول

  .المؤقت باطل
أن الحنفیة أبطلوا الوقف فیما إذا شرط : وتحقیق مذهب الحنفیة فى هذه المسألة

الواقف مع التأقیت حقه فى استرجاع العین الموقوفة بعد انتهاء الوقف الذى حدده 
طلبة العلم الشرعى لمدة سنة، على دارى هذه صدقة موقوفة على : الواقف كأن یقول

  .أن ترجع إلى ملكى بعد ذلك
أما إذا لم یشترط الواقف مع التأقیت استرجاع العین الموقوفة بعد مضى المدة، فقد 

  :أختلف فقهاء الحنفیة فى ذلك على قولین
 ما ذهب إلیه هالل الرأى من أن الوقف صحیح والتأقیت باطل، حیث :أحدهما

ًقال أرضى هذه صدقة موقوفة هللا أبدا شهرا، فإذا مضى ذلك الشهر أرأیت إذا : "قال ً
وعلل ذلك بأن الواقف لما قال موقوفة . )٢("الوقف باطل ال یجوز: فهى مطلقة، قال

ًشهرا، فلم یشترط بعد السنه فیها شیئا، فلما لم یشترط ذلك كانت موقوفة أبدا، وهذا  ً ً
ٕ، ولم یزد عن ذلك واذا مات فالن كانت صدقتى موقوفة على فالن: بمنزلة ما لو قال

ًللمساكین، وهى موقوفة أبدا
)٣(.   

  
 ما ذهب إلیه الخصاف من أن الوقف باطل، ألن من قال صدقة موقوفة :وثانیهما

 صلى اهللا علیه –واستدلوا على ذلك بقوله . ًسنه، ولم یزد على هذا، فلم یجعله مؤبدا
وفى روایة أخرى . )٤("ل الثمرةحبس األصل، وسب "–  – لعمر بن الخطاب –
. )٦("حبس مادامت السموات واألرض"وفى روایة ثالثة . )٥("حبس أصلها وسبل ثمرتها"

  .)٧("تصدق بثمرة، واحبس أصلة، ال یباع وال یورث"وفى روایة رابعة 

                                                 
 ).٤/٤٣٩(حاشیة ابن عایدین ) ١(
  ).٨٦ص (أحكام الوقف لهالل  )٢(
 المؤتمر الثالث -  الوقف بین حكم ملك اهللا تعالى والملكیة العامة-محمد عثمان شیبر/ د) ٣(

 ).٥٨ص (–م ٢٠٠٩ - لألوقاف بالمملكة العربیة السعودیة
 ).٣٢٩٢رقم ( شعب اإلیمان –لبیهقى ا) ٤(
 . وهو حدیث صحیح) ٢٣٩٧(باب الوقف .  كتب الصدقات–سنن ابن ماجه ) ٥(
 ).١١٨٥ص (، ونیل األوطار للشوكانى )٢/٥٠٣(سنن الدار قطنى ) ٦(
 ).٦/١٥٨(سنن البیهقى ) ٧(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٥٠

٥٠

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

فهذه العبارات تؤكد على التأبید وعدم صحة الوقف المؤقت، ألن حبس األصل 
 جاز تأقیته، ألصبح عرضه للرجوع عنه، وهذا یتناقض مع یدل على التأبید، فلو

ًمعنى الحبس، وألن الوقف ال یباع وال یوهب وال یورث، وهذا یؤكد أیضا معنى التأبید، 
ألنه لو جاز التأقیت لجاز بیعه وهبته، وتوریثه وألن الوقف إخراج مال على وجه 

  .القربة، فلم یجز إلى المدة كالعتق والصدقة
وقفت سنه أو إلى سنه أو إلى یوم یقدم : ٕوان قال "– من الحنابلة – تىقال البهو

  .)١("الحاج ونحوه لم یصح وهو الوقف المؤقت
ذهب المالكیة، والشافعیة فى قول ابن سریج إلى أن الوقف المؤقت : القول الثانى

  .صحیح وینتهى بانتهاء المدة
 –وقال الماوردى  .)٢("ا التأبیدال یشترط فى الوقف عندن  "– المالكى –قال النفراوى 

   –الشافعى 
وقفت دارى على زید سنة، لم یجز، وأجازه مالك، وبه قال : بأن قال: فإن قدره بمدة"

  ".أبو العباس بن سریج
واسدلوا على ذلك بأنه لما جاز للواقف أن یتقرب بكل ماله وببعضه، جاز له أن 

فهذه عاریة ولیست : ٕوان قیل: جیتقرب به فى كل الزمان وفى بعضه، وقال ابن سری
  . )٣(لیس كذلك فإن العاریة یرجع فیها، وهذه ال رجعة فیها: ًوقفا، قیل له
ذهب اإلمام الشافعى إلى أنه یفرق بین ما إذا كان تأقیت الوقف یتعلق : القول الثالث

فإذا كان التأقیت یتعلق بما ال . بما یحتاج إلى قبول، وبین ما ال یحتاج إلى قبول
كالوقف على التعلیم، أو على الفقراء والمساكین، فإن الوقف صحیح : حتاج إلى قبولی

كالوقف على فالن : والشرط باطل، وأما إذا كان التأقیت یتعلق بما یحتاج إلى قبول
  .وذریته لمدة معینه، فإن الوقف باطل

  
أن : لو قال وقفت سنه، فالصحیح الذى قطع به الجمهور" - الشافعى - قال النووى 

كالعتق، وبه : الوقف الذى ال یشترط فیه القبول، ال یفسد بالتوقیت: الوقف باطل، وقیل
  .)٤(قال اإلمام ومن تابعه

  
 فى روایة عنه، والظاهریة إلى -  من الحنفیة - ذهب اإلمام أبو یوسف : القول الرابع

 الحنفى - قال ابن مازه البخارى )٥(أن الوقف التعلیمى المؤقت صحیح والتأقیت باطل

                                                 
 ).٤/٣٠٩(كشاف القناع ) ١(
 ). ٢/٢٢٥(انى الفواكه الدوانى على رسالة ابن أبى زید القیرو) ٢(
  ).٧/٥٢١ (– الحاوى الكبیر –الماوردى ) ٣(
  )٥/٣٢٥( روضة الطالبین - النووى) ٤(
  )٤/٣٤٩(حاشیة ابن عادین ) ٥(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٥١

٥١

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

وال خالف أن التأبید شرط لصحة الوقف عند الحنفیة، ولكن أبو یوسف یرى أن  "- 
التأبید یثبت بنفس الوقف من غیر اقتراف شئ أخر، وعند محمد ال یثبت التأبید بنفس 
الوقف ما لم یجعل آخره للمساكین أو الفقراء، ولما كان من مذهب أبى یوسف أن 

  )١("إذا مات أوالده وانقرض رحمه تصرف الغلة إلى الفقراءالتأیید یثبت بنفس الوقف، ف
ومن حبس وشرط أن یباع، إن احتیج صح الحبس، لما ذكرنا ": قال ابن حزم الظاهرى

من خروجه بهذا اللفظ إلى اهللا تعالى، وبطل الشرط، ألنه شرط لیس فى كتاب اهللا 
  )٢("تعالى، وهما فعالن متغایران

رأى الراجح الرأى الرابع من أن الوقف التعلیمى المؤقت وأرى أن ال: الرأى الراجح
صحیح والشرط باطل، ألن هذا الشرط ینافى مقتضى الوقف ومقصده من كونه صدقة 
جاریة دائمة غیر مؤقته بوقت معین، ولذلك أتفق الفقهاء على أنه ال یجوز وقف 

  .ًالمسجد إذا كان مؤقتا
وقیت الوقف بغایة مجهولة أو غیر هل یصح توالسؤال الذى یمكن أن یثور اآلن 

ً؟ فعلى قول من قال الیزال وقفا ال یصح توقیته، وعلى قول من قال یعود مجهولة 
ًملكا یصح توقیته، فإن غلب جانب التحریم فالتحریم ال یتوقف ألنه لیس له شریك، 
ٕوان غلب جانب التملیك فتوقیت جمیعه قریب من توقیته على بعض البطون، كما لو 

  .)٣(هذا وقف على زید سنة ثم على عمرو لسنة ثم على بكر سنةقال 
  

كمدینه زویل "آراء الفقهاء فى الوقف على جهة معینه : المطلب الثالث
  "ًمثال

یثور التساؤل فى بحثنا هذا عن مدى مشروعیة الوقف على جهة معینة ، كأن 
 األزهر، أو یقف الواقف ماله أو بعض ماله على جهة معینه خاصة باإلسم، كجامعة

على مركز بحثى علمى معین، مما یستدعى أن نذكر آراء الفقهاء فى هذه المسألة، 
  :ونفصل كل مذهب على حدة

یرى الحنفیة أن الوقف على معین جائز، وأن من وقف على  : مذهب الحنفیة-١
ٕمعین أستحق الموقوف علیه الغلة، فإذا قبل الموقوف علیه كانت الغلة، واذا لم یقبل، 

  .  یبطل الوقف بل یصرف إلى جهة أخرى یشتركون مع مستحقى الوقف فى الصفةال
ٕوان وقف لشخص بعینه وجعل آخره  للفقراء، یشترط قبوله فى  ":قال ابن عابدین 

ٕحقة، فإن قبله كانت الغلة له وان رده تكون للفقراء ویصیر كأنه مات، ومن قبل ما 
  )٤("األمر لیس له القبول بعدهوقف علیه لیس له الرد بعده، ومن رده أول 

                                                 
  )٦/١١١(المحیط البرهانى فى الفقه النعمانى ) ١(
  )٧/٦٨(المحلى ) ٢(
  )٤/٥٠٧( الفتاوى الكبرى -ابن تیمیة) ٣(
  )٤/٣٤٢(حاشیة ابن عابدین ) ٤(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٥٢

٥٢

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

  :وجاء فى الفتاوى التاتارخانیة
أرضى صدقة موقوفة على عبد اهللا ونسله، فلم یقبلوا جملة كانت الغلة : "ولو قال"

للفقراء، ولو حدثت الغلة بعد ذلك فقبلوا كانت الغلة لهم، ولو حدث له ولد بعد ذلك 
لیس له ذلك وال یعمل " ال أقبل"ل فقبل كانت الغلة له، فإذا أخذ الغلة سنة ثم قا

  .)١("رده
ًویفهم من كالم الحنفیة أن الوقف عندهم هو إیقاع ولیس عقدا، فإن قبله الموقوف 
ٕعلیه وهو رئیس الجامعة أو مجلس إدارتها أستحقت الغلة، وان لم تقبل فال یبطل 

د ذلك ٕالوقف، ویصرف إلى جهة علمیة أخرى وان رفضت الجامعة فلیس لها القبول بع
  . ألنها قد أضاعت الفرصة التى منحت لها- كما یرى الحنفیة - 
  :مذهب المالكیة- ٢

ٕ    أتفق المالكیة على أن الوقف على معین جائز، وانما اختلفوا فى القبول هل هو 
شرط لالستحقاق أم ال؟  وقد اختلفوا على رأیین، ومرجع اختالفهم هل الوقف على 

  معین إیقاع أو عقد؟
ًبأن الوقف على معین هو إیقاع ولیس عقدا، : رأى جمهور المالكیة: ولالرأى األ

فإن وافق الموقوف : ًولیس القبول لدیهم إال شرطا لالستحقاق فقط ولیس إلنشاء الوقف
ٕعلیه على الوقف إستحق الغلة، وان لم یقبل فإن الغلة تنتقل إلى الجهة التالیة إن كان 

واقف إن شرط أن یعود إلیه بعد موت الموقوف قد ذكر ذلك، أو یعود الوقف إلى ال
  .)٢(علیه المعین، حیث أن المالكیة ال یشترطون التأبید فى الوقف

  
  :من علماء المالكیة" مطرف"وهو رأى منسوب إلى : الرأى الثانى

ٕأن الوقف على معین هو عقد، ألنه بحاجة إلى قبول من الموقوف علیه، واذا لم : قال
ام الموقوف علیه برد الوقف، فإن الوقف یعود إلى الواقف أو یصدر هذا القبول، وق

ً ونحن نرجح الرأى األول بأن القبول لیس ركنا فى )٣ (.إلى ورثته إن كان قد مات
بشرط القبول هو إذا وقف " مطرف"الوقف أو شرط من شروط إنشائه، ولعل مراد 

  . جهةالواقف على جهة معینه محصورة، فینتهى الوقف بانتهاء هذه ال
  للشافعیة رأیان فى جواز الوقف المعین: مذهب الشافعیة- ٣

األصح عند الشافعیة أن الوقف على معین یشترط " وهو مذهب اإلمام الشافعى :األول
ٕلجوازه صدور القبول من الموقوف علیه واذا لم یصدر القبول یلغى الوقف، ویعود 

  "الموقوف إلى الواقف أو إلى ذریته

                                                 
  ) وما بعدها٤/٤٤٥(وى التاتارخانیة الفتا) ١(
، والشرح الصغیر للدردیر )٤/٢٥٥(تبیین المسالك شرح تدریب المسالك إلى أقرب المسالك ) ٢(

)٤/٩٨(  
  ).٦/٣١٦(، والذخیرة للقرافى )٤/٨٨(، وحاشیة الدسوقى )٦/٢٢(مواهب الجلیل ) ٣(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٥٣

٥٣

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

ًواألصح أن الوقف على معین یشترط فیه قبوله متصال ": طیبقال الشربینى الخ
ٕباإلیجاب إن كان من أهل القبول، واال فقبول ولیه كالهبة والوصیة، وهذا هو الذى 

  .)١("قاله الجوزى، وصححه اإلمام وأتباعه
 یرى بعض الشافعیة أن الوقف على معین جائز، وال یشترط القبول من :الثانى

 رفض فإن ریع الوقف ینتقل إلى الجهة التى بعده، وهذا الرأى هو ٕالموقوف علیه، واذا
   .)٢(الذى أمیل إلیه

  :للحنابلة رأیان فى جواز الوقف المعین: مذهب الحنابلة- ٤
  .ً أن الوقف على معین عقد ال یتم إال بالقبول قیاسا على الهبة والوصیة:األول
ل من الطرف اآلخر، بل یتم  أن الوقف على معین إیقاع ال یحتاج إلى قبو:الثانى

  بإرادة الواقف  
  .         المنفردة

وال یشترط فیما وقف على شخص معین قبوله ": قال صاحب شرح منتهى اإلرادات
  كالوقف على 
  )٣("        الفقهاء

 ألن الوقف إزالة ملك، ولیس بحاجة ؟إلى وأرى أن الرأى الثانى هو الرأى الراجح
اس الوقف على الهبة والوصیة قیاس مع الفارق، ألن الهبة إیجاب وقبول، كما أن قی

  .والوصیة ال تمنع البیع والمیراث فى حین أن الوقف یمنع البیع والمیراث
  :الرأى الراجح

وأرى أن الرأى الراجح هو رأى الحنفیة بأن الوقف على معین ال یشترط له القبول، 
لخیر واإلحسان مثل الصدقة والزكاة ألنه من المعلوم أن الوقف یدخل فى دائرة البر وا

وهى ال یشترط لها القبول، كما أن الذى یتفق مع األزمات اإلقتصادیة للدول هو 
كما أن أخذ ریعه . توسیع دائرة الوقف حتى تستطیع النهوض بالتعلیم والبحث العلمى

  .قبول
یشترط ٕواذا اشترط القبول فى الوقف على المعین، فال ینبغى أن : "قال ابن تیمیة

ًالمجلس بل یلحق بالوصیة والوكالة فیصح معجال أو مؤجال فى القول والفعل فأخذ  ً
  .)٤("ریعه قبول

  
  

                                                 
  ).٢/٣٨٣(مغنى المحتاج ) ١(
  )١/٤٤٢ج(المهذب ) ٢(
، ومطالب أولى )٦/٢٢١( بهامش المغنى -، والشرح الكبیر)٢/٤٩٠ج(هى اإلرادات شرح منت) ٣(

  )٤/٢٩٦(النهى 
  ).٤/٥٠٧( الفتاوى الكبرى -ابن تیمیة) ٤(
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  :بعض المسائل المتعلقة بالوقف التعلیمى: المطلب الرابع
  .مدى مشروعیة دفع الزكاة فى مجاالت البحث العلمى: المسألة األولى

الوقف العلمى والتكنولوجى العربى لقد دعت دار اإلفتاء المصریة إلى دعم مشروع 
الكبیر، والذى یمثل محاولة حقیقیة الستعادة نهضة األمة، ولحاقها بركب التقدم من 
خالل توظیف نتائج العلوم والتكنولوجیا فى مختلف مجاالت الحیاة، لتحقیق التنمیة 

  .االقتصادیة واإلجتماعیة
ً العلمى جائز شرعا على مذهب وأكدت دار اإلفتاء أن أخذ الزكاة فى مجاالت البحث

  .الموسعین
أن الوقف العلمى ضرورة فى هذه األزمنة التى "كما یقرر الشیخ محمد بن جریر 

تمكن فیها أعداء الدین، واستعمروا البالد اإلسالمیة وسیطروا على المسلمین وأعلنوا 
مسلمین عداوتهم لإلسالم وأهله وبطشوا جبارین فى األفراد والجماعات وظهر ضعف ال

  ."وعجزهم عن المقاومة
أن مشروع الوقف العلمى لدعم أبحاث جامعة الملك عبد "وقرر الشیخ سلمان العودة 

العزیز هو فكرة رائدة وخطوة ضروریة نحو تحقیق واجب شرعى كفائى فى تحصیل 
ٕالمعرفة وتوفیر بیئة البحث العلمى، واعداد الكفاءات البشریة، وأن هذا العمل البناء 

فى مشروع النهوض الحضارى الذى تتطلع إلیه األمة جمعاء، وهو من مواقع لبنة 
اإلنفاق والبذل العظیمة والنوعیة التى یغفل عنها الكثیر من الناس العتیادهم على 

  .المصارف المعهودة من اإلنفاق
ٕواذا فرضنا أن الدولة اإلسالمیة المعاصرة ستقوم بتطبیق نظام الزكاة كما كان 

مضى، فإن األولویة فى إنفاق الزكاة سوف تتأكد لذوى الدخول المنخفضة األمر فیما 
من السكان فى % ٦٠ - % ٤٠والذین تتراوح نسبتهم ما بین ) الفقراء والمساكین(

ًمعظم الحاالت، إال أن تطبیق نظام الزكاة یمكن أن یفتح بابا جدیدا لإلنفاق على 
  "یل اهللافى سب"البحث العلمى وذلك من خالل میزانیة فئة 

 "وهى أحدى الفئات المذكورة فى النص القرآني إلنفاق الزكاة فى قول اهللا تعالى 
ِإنام الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوهبم ويف الرقاب  َ ُ َ َ ُ َِّ ْ ُ ُ َ َ َِ َ َ َ ْ َ َ َ َُّ َّ ُْ َ ْ َْ ِْ ِ ِ َِ َ َ ِ ِ ُ َ َّ ِ

َّوالغارمني ويف سبيل اّهللاِ وابن الس َِ ْ َ َ َِ ِ ِ َ ِ ِ َ ٌبيل فريضة من اهللاِّ واهللاُّ عليم حكيمْ ٌ ِّ
ِ

َ َ َ
ِ َ ًَ َِ ِ ِ")١(  

النفقة فى نصرة دین اهللا وطریقه وشریعته التى : فى سبیل اهللا یعنى ":قال الطبرى
شرعها العباده، وهذا بإعداد العدة والعتاد للدفاع عن الدولة اإلسالمیة وقتال 

  )٢(.أعدائها

                                                 
  .٦٠ –سورة التوبة ) ١(

هـ ١٣٨٨ - الطبعة الثالثة- لجعفر محمد بن جریر الطبرى- جامع البیان عن تأویل آى القرآن-الطبرى) ٢(

ج (  بهامش الطبري -ویعتبر ابن جریر) ١٠/١٦٤(طفى البابى الحلبى  شركة مص-م١٩٦٨ –

٦/١٠٧.(  
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بند واسع یشمل كل مصلحة للجماعة، وسواء نجد أن فى سبیل اهللا، : وقال سید قطب
أخذنا المعنى المخصص للدفاع عن األمة اإلسالمیة أو العام الشامل لكل  مصلحة 
ًعامة سنجد حافزا ومتسعا لإلنفاق على البحث العلمى بالمقارنة بالحالة التى ال تطبق  ً

  )١ (.فیها الزكاة
ال ) وفى الرقاب: (لى قوله هذا معطوف ع) وفى سبیل اهللا( رشید رضا  الشیخوقال

على ما قبله، ألنه صرف فى مصلحة عامة ال ألشخاص مستهم الحاجة، والسبیل 
  )٢("الطریق، وسبیل اهللا الطریق  االعتقادى العملى الموصل إلى مرضاته ومثوبته

  :ًوتزداد هذه المسألة وضوحا حینما یتبین لنا ما یلى
ِوأع"أن إعداد العدة والعتاد للدفاع -١ َ َدوا هلم ما َ ْ ُ َ ْاستطعتمُّ ُْ َْ ْ من َ

ِ
ٍقوة

َّ ْ ومن ُ َ
ِ

ِرباط
َ ِاخليل ِ ْ َ َترهبون ْ ُ

ِ
ْ ُ 

ِبه  َّعدوِ ُ ْوعدوكم اهللاَِّ َ ُ َّ َُ َوآخرين َ َِ َ من دوهنم ال َ ْ ِ ِ ِ
ُ ُتعلموهنمْ َ ُُ َ ْ ْيعلمهم اهللاَُّ َ ُُ ْ َوما  ََ ُتنْفقوا َ ِ ْ من ُ

ِ
ٍيشء

ْ ِسبيلِ يف َ ِ  اهللاَِّ َ
َيوفَّ َ إليكم وأُ َ ْْ ُ َ َنتم ال تظلمونِ ُْ َْ ُ ُ َْ")٣(.  

یعنى إذا أردنا االستغالل بمعناه الحقیقى ألمتنا اإلسالمیة، إنتاج المعدات الحربیة 
فى بالدنا والعمل على تطویرها تقنیا بصورة مستمرة بل وابتكار بعضها، وهو ما 

  .یستدعى اإلنفاق الجاد على البحث العلمى
تقدم البحث العلمى فى أحد المجاالت مرتبط أن التجربة فى دول عدیدة أثبتت أن -٢

بالمجاالت األخرى، وله انعكاساته اإلیجابیة علیها، وأن هذا ینطبق ربما بشكل أكبر 
األبحاث النوویة (فیما بین مجال البحث فى الصناعات الحربیة والصناعات المدنیة 
ًأثمرت أیضا فى واإللكترونیة فى مجال الصناعات الحربیة فى الدول الكبرى المتقدمة 

ویدل على هذا تفسیر قوله تعالى فى آخر اآلیة ) مجاالت صناعیة مدنیة عدیدة
َ وما"المذكورة  ُتنْفقوا َ ِ ْ من ُ

ِ
ٍيشء

ْ ِسبيلِ يف َ ِ َيوفَّ اهللاَِّ َ َ إليكم وأنتم ال تظلمونُ ُْ ْ َْ َُ ُ َْ َ َ ُْ ِ "  
  

 الزكاة، ومن لكن هل یعنى ما سبق أن الدولة اإلسالمیة المعاصرة بتطبیقها لنظام
ثم تخصیص میزانیة للبحث فى مجال الصناعات الحربیة سوف تتمكن من الوفاء بكل 
متطلبات البحث العلمى الالزم للتنمیة؟ وهذا أمر مستبعد، ذلك ألن وعاء الزكاة فى 

سیكون منخفضا حیث أن أحد ) خاصة منخفضة الدخل(معظم الدول اإلسالمیة 
لنشاط اإلنتاجى، هذا بینما ترتفع نسبة الفقراء محدداته الهامة یتمثل فى حجم ا

  .من السكان% ٦٠ - % ٤٠والمساكین لتشمل ما بین 
فإن النظام االقتصادى اإلسالمى بینما یحمل الدولة مسئولیة مؤكدة من جهة أخرى 

فإنه الیدعها تتحمل كل ) مفهوم الدولة الراعیة(تجاه قضایا المصلحة العامة 
قتصادى یطلق قوى العمل الفردى من خالل السوق ومن خالل المسئولیة، فالنظام اال

                                                 
  )٣/١٦٧٠ج (- ط دار الشروق- فى ظالل القرآن-سید قطب) ١(

  )٩/٤٣١( ط الهیئة المصریة العامة للكتاب -  تفسیر المنار-الشیخ محمد رشید رضا) ٢(

   .٦٠ –سورة األنفال ) ٣(
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العمل التطوعى، ومن ثم البد من تحریك هذه القوى فى سبیل عالج القصور الحاد 
فى معظم (فى هذا اإلطار الذى ال تستطیع الدولة . فى مجال تمویل البحث والتنمیة

بحث العلمى والتنمیة أن تفى بمتطلبات اإلنفاق من مواردها العامة على ال) الحاالت
وتعجز القوى الفردیة لالقتصاد الحر عن أن تقوم بهذه المهمة أو تشارك فیها بفعالیة 

  .  )١(وهنا یأتى الدور التمویلى لألوقاف كعالج لتخلف أو قصور نشاط البحث العلمى
  

  .الوقف من متعددین ومدى تأثیره على التنمیة االقتصادیة:المسألةالثانیة
وقف الفردى الذى سرنا علیه القرون الماضیة، لم یعد هو األكثر فعالیة إن أسلوب ال

ًفى تحقیق مقاصد الوقف، ویجب على أجیالنا الالحقة أن تطور صورا للوقف، یحل 
، سواء أكان على "الوقف من متعددین"فیها الوقف الجماعى أو ما یسمیه الفقهاء 

 الذى تمثله الصنادیق أغراض متعددة أم كان على غرض معین، وهو األسلوب
الوقفیة التى یشترك فى تكوین رأسمالها اآلالف أو المالیین عن طریق شراء األسهم 
التى تطرحها هذه الصنادیق للمشاركة فى الوقفیة ذات الغرض الواحد أو األغراض 
المتعددة،  وتدار هذه الصنادیق عن طریق الجمعیة العمومیة للواقفین، بنفس الطریقة 

ر بها الشركات المساهمة، ویحل فیها وارث الوقف محل مورثه، ومن ثم تكون التى تدا
ًالنظارة دائما للواقف

)٢(.   
ًویثبت فى سهم الوقفیة إن كان هذا الجزء من الوقفیة الذى یمثله السهم وقفا مؤبدا  ً
ًأم وقفا مؤقتا ینتهى بعد فترة محددة، یستعید عندها الواقف قیمة السهم أو یحدده لمدة ً 
أخرى، أو ینتهى عندما یرغب هو فى إنهائه، بأن یكون له حق بیعه لواقف آخر، أو 
استرداد قیمته فى الوقت الذى یشاء، ویدیر الصندوق فى هذه العملیة بأن یعلن عن 
األسهم التى یرید أصحابها استعادة قیمتها، فیتاح لغیرهم الحصول علیها والحلول 

  .محلهم فى هذا الفضل الكبیر
 بذلك نتیح الفرصة أمام قطاع كبیر من عامة الناس حتى الفقراء منهم لیمارسوا إننا

عبادة الوقف، حیث أنها تتمثل فى قیمة سهم یستطیع تلمیذ المدرسة شراءه من 
ًمصروفه الشهرى حیث یمكن أن یباع السهم مقسطا على آجال تتناسب مع ظروف 

   .)٣(لةهؤالء الراغبین فى عبادة اهللا تعالى بهذه الوسی

                                                 
 حول دوار األوقاف فى دعم وتمویل التعلیم العالى والبحث العلمى فى  حلقة عمل- عبد الرحمن یسرى/  د)١(

  ). وما بعدها٩ص  (٢٠١١ سبتمبر ٢٩- ٢٨البلدان اإلسالمیة 

، وأشار إلى ٣٣ ص- ١٩٩٩ دار المكتبى دمشق -ً األوقاف فقها واقتصادا- رفیق المصرى/ د) ٢(
  .العامة لالوقاف بالكویتأن هذه الفكرة مطبقة حالیا فى الصنادیق الوقفیة فى األمانة 

 بحث -  ملكیة اعیان الوقف ودور األجیال المقبلة فى تحقیق مقاصة- یوسف إبراهیم سالم/ د) ٣(
  ).٦٠١ص  (-مقدم إلى المؤتمر الثالث لألوقاف
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ًإننا بذلك نستطیع أن نقول بمشروعیة الوقف من متعددین إذ أن له تأثیرا كبیرا فى  ً
  .التنمیة االقتصادیة

  
  .وقف ولى األمر على البحث العلمى: المسألة الثالثة

اإلعداد : واإلرصاد فى اللغة هو" اإلرصاد"یبحث الفقهاء هذه المسألة تحت عنوان 
  أعده: یقال رصد الشئ أو األمر أى

َویعرف عند الفقهاء بأنه تخصیص اإلمام غلة بعض أراضي بیت المال لبعض : ٌ
ًمصارفة وهى صیغة أشتهر بها تاریخیا المذهب الحنفى
)١(  

 على تخصیص ریع الوقف لسداد دیونه التى ترتبت "اإلرصاد"ًویطلق األحناف أیضا 
  .علیه لضرورة إعماره

ًهو صیغة إسالمیة مستحدثة بناءا على  "إلرصادا" أن )٢(ویرى الشیخ أبو زهرة
 من Trustاالجتهادات الفقهیة المتأخرة، نجدة یتشابه مع التطبیقات الغربیة للترست 

 وكیفیة اإلدارة، كما نجد من جهة أخرى أن التكییف تحیث اآللیات واالستخداما
ولذلك لم ) مع بعض الفروق(الشرعى لإلرصاد یتقارب مع التكییف الشرعى للوقف 

یفصل الفقهاء أحكامه مما یدل على أن بعض أحكام اإلرصاد مستمدة من الوقف 
  .نفسه

  
  :تتضح ممیزات اإلرصاد فیما یلى: ممیزات اإلرصاد

هو مشروع باتفاق العلماء، ألنه یؤمن مصلحة عامة للمسلمین بطریق مشروع،  -١
  .ألن المرصد هو مال بیت المسلمین

ین، والمرصد علیهم فئة مخصصة مصرفه كل ما تقوم علیه مصالح المسلم -٢
  .الذین تقوم بهم مصالح المسلمین) كالعلماء والقضاة وطالب العلم ونحوهم(

تأمین مصالح المسلمین واجب على اإلمام، إذا كانت هذه المصالح ال یمكن  -٣
  .تأمینها إال باإلرصاد

  .ًاإلرصاد له صفة التأبید كالوقف تماما -٤
  

ویشترط فى المال .رصاد ال یكون إال من اإلمامویفترق اإلرصاد عن الوقف بأن اإل
  . ًالمرصد أن یكون عینا آلت إلى بیت مال المسلمین باالتفاق كاألراضى وغیرها

  

  

                                                 
  ).٣/١٦٥٣( مادة رصد - طبعة دار المعارف-لسان العرب البن منظور) ١(
  ).٢١٠٨ص  (-  دار الفكر العربى-  محاضرات فى الوقف-الشیخ محمد أبو زهرة) ٢(
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 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

  :اختلف الفقهاء فى حكم اإلرصاد على رأیین:  آراء الفقهاء فى حكم اإلرصاد-
برتى  ذهب بعض المحققین من الحنفیة والمالكیة كأكمل الدین البا:الرأى األول

وصاحب الفتاوى المهدیة، واإلمام القرافى والشیخ سراج الدین البلقینى وابن جماعة 
قال والرهونى والسیوطى إلى صحة اإلرصاد إذا كان من السلطان ویسمى وقفا، 

حكم اإلرصاد الصحة إذا كان من ولى األمر على مصارف "صاحب الفتاوى المهدیة 
ال الذین هم فى خدمة الحكومة والعلماء بیت المال كالمجاهدین وعمال بیت الم

  .)١("والمفتین، والقضاة واألرامل والفقراء والمساجد والقراء واألیتام وطلبة العلم
  

إن وقف السلطان من بیت المال إن كان یرجع إلى منافعه الخاصة ": وقال الرهونى
 أن كانت على كوقفهم على أقاربهم وأصدقائهم ال یصح وال ینفذ ویحرم تناول غلتها إال

بعض وجوه البر والمصالح العامة كالمساجد، والمساكین وطلبة العلم فإن الوقف 
  )٢("صحیح

ً إلى صحة وقف اإلمام شیئا من بیت المال سواء -  رحمة اهللا - وذهب اإلمام النووى 
على معین أم جهة عامة، ولكن هذه المسألة مستثناة من اعتبار الملك عند الشافعیة 

  )٣ (.سبكىوهو قول لل
  

 والشیخ أحمد إبراهیم إلى أن اإلرصاد - من الحنفیة - ذهب ابن عابدین : الرأى الثانى
  . ًصحیح من السلطان لكن ال یسمى وقفا

إن أوقاف السالطین من بیت المال إرصادات، ال أوقاف حقیقیة ": قال ابن عابدین
ه السلطان على وأن ما كان منها على مصارف لبیت المال ال ینقض بخالف ما وقف

ًأوالده أوعتقائه مثال، وأنه حیث كانت إرصادا ال یلزم مراعاة شروطها، لعدم كونها وقفا  ً ً
  )٤("ًصحیحا فإن شرط صحته ملك الواقف

إن اإلرصاد من السلطان لیس بإیقاف النیة، لعدم ملك السلطان  ":وقال ابن عابدین
ق بین اإلرصاد والوقف أن بل هو تعیین شئ من بیت المال لبعض مستحقیة، فالفر

  )٥("ًالعین الموقوفة كانت قبل الوقف ملكا للواقف، وفى اإلرصاد كانت لبیت المال
والواقع أن قول العالمة ابن عادبدین فیه تضییق لمجال الوقف، حیث إن مصالح 
المسلمین تتجدد فى كل مكان زمان ومكان وكل وقت وما كان مهما فى زمن سابق قد 

ً اآلن، وما هو عظیم المنفعة سابقا فیما أرصدة الحاكم مثال على طبقة ًال یكون مهما ً

                                                 
  )..١/٧٣٦ (-  بهامش مجمع األنهر-، وبدر المتقى فى شرح الملتقى)٢/٦٦ج(الفتاوى المهدیة ) ١(
  ).٧/١٣٠(حاشیة الرهونى ) ٢(
  ).٢/٣٧٧(مغنى المحتاج ) ٣(
  ).٤/١٨٤(حاشیة ابن عابین ) ٤(
  ).٤/١٩٥(حاشیة ابن عابدین ) ٥(
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 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

الطالب والعلماء ودور العبادة هو منفعة بال شك وفیه مصلحة، ولكن اآلن جاء زمن 
یكون فیه للعلماء وأساتذة الجامعات والقضاة رواتب ثابته تلیق بهم وتقیهم شر العوز، 

حیث تولت الدولة اإلسالمیة القیام بذلك، ولم وكذلك منح دراسیة لكثیر من الطالب 
تعد هذه الشرائح فى المجتمع المسلم فى حاجة ماسة إلى ذلك اإلرصاد بل فرض 
ًالواقع نفسه إلى صرفها إلى جهات أكثر أهمیة واحتیاجا للتنمیة وحشد الموارد 

ت االقتصادیة أو الصناعیة أو العسكریة أو الزراعیة كما هو الحال فى الترستا
Trustsاالستثماریة الكبیرة فى الغرب .  

  
وقد استقر الرأى بین العلماء بعد جدال طویل على أنه ال "وقال العالمة أحمد إبراهیم 

یجوز لمن یتولى األمر بعد من صدر عنه اإلرصاد أن یبطل ما أرصده األول برده 
جهة غیر إلى بیت المال على ما كان علیه قبل اإلرصاد، ولیس له أن یصرفه على 

  ، )١("الجهة التى أختصها بها األول
ً وأن اإلرصاد یسمى وقفا، ألن اإلرصاد إذا كان على وأرى أن الرأى األول هو الراجح

مصلحة عامة للمسلمین جاز، وهذا هو معنى الوقف، وفى هذه الحالة یمكن أن یقوم 
نتجات اإلرصاد بدور مهم فى األخذ بهذا القول إلنشاء محافظ للحج وتطویر م

ًمصرفیة تقوم على أساسه وخالفه وأن السبب فى العدول عن تسمیته وقفا أى تسمیته 
ٕإرصادا هو أن الملكیة لیست للواقف وانما هى لبیت المال ً

)٢(.  

  

  

                                                 
  ١١٦ ص –ام األوقاف  أحك–الشیخ أحمد إبراهیم ) ١(
  .٦١ أحكام الوقف فى الشریعة اإلسالمیة ص -الشیخ عبد الوهاب خالف) ٢(
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 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 
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  :تمهید 
ًیعتبر التعلیم عنصرا أساسیا للتنمیة ، فهو ی   ساعد على تكوین المجتمعات منً

دوات الحد من أ أسباب القوة البشریة والمعرفیة، وهو من بین أقوى خالل نوفیر
ًالتفاوتات اإلقتصادیة، فضال عن أنه یرسى أسس التنمیة المستدامة، غیر أن 
التوجهات اإلستراتیجیة الحالیة فى أغلب بلدان العالم اإلسالمى تشیر بشكل واضح 

 لمیزانیات ویعكس ذلك االنخفاض المستمر والمؤثرالخارطة التعلیمیة فیها إلى تغییر 
التعلیم الحكومى وما یتبعها من آثار خطیرة على نوعیة التعلیم ومخرجاته، وتشیر 
تقاریر المؤسسات الدولیة المعنیة بمسألة التعلیم إلى أن العالم اإلسالمى یواجه فجوات 

نها فى عملیة التنمیة اإلقتصادیة، اوبین ما تحتاجه بلدبین ما تحققه األنظمة التعلیمیة 
وبالتالى یتسم التعلیم بضعف عالقته بالنمو االقتصادى، والسبب الرئیسى فى ذلك 
حسب نفس التقاریر هو انخفاض مستوى التعلیم بشكل كبیر، وكنتیجة حتمیة لضعف 

 تواجهها برز توجه قوى المؤسسات التعلیمیة الحكومیة والتحدیات المالیة والبشریة التى
ة التعلیمیة ضمن یلمؤسسات التعلیم الخاص المحلى واألجنبى، ودخلت العمل

المعادالت التجاریة، وانتقل التعلیم إلى مستوى السلع االستهالكیة التى یحددها القانون 
ٕاالقتصادى للعرض والطلب، وان كانت تجربة التعلیم الخاص بحاجة إلى تقییم 

 العالم اإلسالمى والعربى منه بالتحدید بحاجة ماسة إلى بدائل موضوعى عمیق فإن
حافظ على قدسیة التعلیم من ناحیة وعلى نوعیة ما تاستراتیجیة فى مجال التعلیم 

یقدمه من برامج وما یطمح إلیه من مخرجات من ناحیة ثانیة، ونعتقد أن حضور 
ه تثا یستحقه رغم حدالوقف فى المجال التعلیمى لم یلقى من األهمیة والنظر ما

ٕوامكانیة دخوله كشریك استراتیجى فى العملیة التعلیمیة وقابلیة مساهمته فى الحفاظ 
  .على تعلیم نوعى وبناء مؤسسات ذات كفاءة عالیة تساهم فى رقى مجتمعاتها

  وسوف نتناول دور الوقف الجامعى فى النهضة االقتصادیة فى المباحث التالیة 
  

�����������������������������������������������������������
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یقــسم الــبعض مكونــات القطــاع المؤســسى فــى الدولــة الحدیثــة إلــى ســتة قطاعــات 
القطـــاع العـــائلى  – شـــركات التـــأمین – المؤســـسات المالیــة –الـــشركات اإلنتاجیـــة (هــى 

ًواإلدارة العامـــــة للدولـــــة وأخیـــــرا التنظیمـــــات الخاصـــــة غیـــــر الهادفـــــة للـــــربح ومـــــن بینهـــــا 



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٦١

٦١

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

: ، كمــا یقــسم قطاعـــات االقتــصاد إلــى ثالثـــة قطاعــات هـــم)مؤســسات المجتمــع المـــدنى
حیث یبنى علـى التقـسیمات الـسابقة )  القطاع العام والقطاع الخیرى–القطاع الخاص (

ً كمؤســسة تمثــل تنظیمــا خاصــا غیــر هــادف للــربح تابعــة للقطــاع دور األوقــاف الخیریــة ً
ًالخیـــرى داخـــل الدولـــة ویعـــول علیهـــا دورا كبیـــرا فـــى بنـــاء االقتـــصاد خاصـــة فـــى الفتـــرة  ً

  )١(األخیرة
الوقف بحكم التعریف له یهدف إلى التنمیة بما یحدثه من بناء للثروة اإلنتاجیة و

ا هو إال شكل من أشكال رأس المال وتراكم رأس المال، ألن الوقف فى حقیقته م
  )٢(توافر فى الوقف ی ذيید الباالستثمارى المتزاید والدائم لخاصیة عنصر التأ

  

ً تقول أعطنى ماال أعطیك باحثا ومتعلما أو أعطنى رقما أعطیك كتابا، ةوهناك مقول ً ً ً ً
ة عدم توفرها ففى توفر الحوافز والتمویل الالزم تدفع الباحثین إلى اإلبداع، أما فى حال

ًفتصبح عامال محبطا للباحثین ومن ثم تؤثر سلبا على تطور البحث العلمى، وهذا ما  ً ً
  .هو حاصل لواقع البحث العلمى فى الوطن العربى

  

ویعنى المضمون االستراتیجى للوقف تحویل األموال من مجال اإلستهالك إلى 
فعة یستفید منها عموم الناس ًدر إیرادا أو منتمجال االستثمار فى رؤوس أموال منتجة 

  .أو تخصص لفئة معینة كالفقراء والمحتاجین والعاجزین عن العمل
  

ولكن ما یهمنا فى دعم جوانب العملیة التعلیمیة الكینونیة هى الجهود التمویلیة 
 العملیة المجتمعیة بالغة الحساسیة والخطورة والتى تمثل محور تحلق هالمستمرة لهذ

  .)٣(جتمعیة األخرى ذات الصلة بالتنمیة المجتمعیة المستدامة حولها األنشطة الم
ًواذا كانت طبیعة الوقف المؤبدة تجعله مصدرا لالستثمار فى األموال الموقوفة ،  ٕ
ًفإن الوقف التعلیمى یعد استثمار فى كال من رأس المال المادى والبشرى فى آن واحد 

حصر فى المسائل التمویلیة على  العالقة بین التعلیم والوقف ال تنوبالتالى فإن
أهمیتها، ولكنها تتعلق برؤیة التعلیم كمعطى استراتیجى فى عالقته المباشرة بمشاریع 

                                                 
 محمد بو جالل، الحاجة إلى تحدیث المؤسسة الوقفیة بما یخدم أغراض التنمیة )١(

االقتصادیة، المؤتمر العالمى الثالث لالقتصاد اإلسالمى، جامعة أم القرى، مارس 
  .٩م، ص٢٠٠٣

 –– مؤتمر األوقاف األول – تنمیة موارد الوقف والمحافظة علیها – العیاشى قداد/ د )٢(
  )٥ (ب  رقم  الكتا– السعودیة ،جامعة أم القرى

 ١٩٨٤ ، المركز العربى للبحث والنشر– القاهرة – اقتصادیات التعلیم –حامد عمار / د )٣(
  )٧ص (، 
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 العالقة تستوجب توفر عناصر رئیسیة هالنهضة والتقدم، وحتى تكون كذلك، فإن هذ
  . على تحقیق تعلیم راقى بأفضل ما فى الوقفةتعمل مجتمع

  
لیة فى خطة صن مواد ومناهج ومخرجات، یعد مرحلة مففالتعلیم، بما یحتویه م

ًتأسیس مجتمع المعرفة ورافدا رئیسیا من روافد الترقى الحضارى الشامل، ولهذا التعلیم  ً
محددات موضوعیة ونوعیة ال تقف عند حدود الكم المعلوماتى الذى یتلقاه الطالب فى 

داف التدریس على هذا ٕمختلف المراحل الدراسیة وانما یرتبط بمناهج وطرق، وأه
األساس البد أن یضبط النظام التعلیمى فى كل مجتمع المخرجات التعلیمیة وبالتالى 

  .یحدد بدقة ماذا یراد من العملیة التعلیمیة فى حد ذاتها
  

 بملیارات المعلومات المتدفقة من وسائل متعددة لم عجفى هذا السیاق وفى عالم ی
 قلت أو كثرت –ًلیم متعلقا بشحن الطالب بكمیة یعد من المجدى أن یبقى طموح التع

 من المعلومات، بل أن یتطور األداء التعلیمى لیبنى شخصیة مبدعة قادرة على –
 إنها معركة النوعیة المعرفیة التى تتنافس علیها ،ٕتخطى العقبات وایجاد الحلول

فالنمور مؤسسات التعلیم فى دول قررت أن تنظم لنادى مجتمع المعرفة فى العالم، 
اآلسیویة على سبیل المثال اتخذت منذ الستینیات من القرن العشرین قرار بناء مجتمع 
المعرفة وسخرت لهذا الغرض كل اإلمكانیات ومهدت السبل القانونیة والموضوعیة 

 من أن –ً أى بعد أربعة عقود تقریبا –لهذا الغرض، مما مكنها مع نهایة نفس القرن 
ًتصبح طرفا قویا فى م یادین اإلبداع العلمى والتقنى وبالتالى بدأت تنافس القوى ً

  .)١(الرأسمالیة كالوالیات المتحدة والیابان 
ٕواذا كانت النمور اآلسیویة وغیرها من اإلقتصادیات الغربیة قد نجحت فى توفیر 
التمویل االزم لنهضتها التعلیمیة عبر وسائل التمویل األساسیة مثل القروض 

خالل وسائل التمویل الثانویة مثل بوالیص التأمین والرسوم أو والضرائب أو من 
اللجوء لخصخصة القطاع التعلیمى وهى فى معظمها وسائل تمویل ال تالئم طبیعة 

  .)٢(اقتصادیات الدول االسالمیة النامیة 
وطالما أن العائق الذى یواجه الدول االسالمیة ومنها مصر هو عدم مالئمة 

الذكر فى معظمها فإن الوقف التعلیمى یقدم المخرج للمؤسسات مصادر التمویل سابقة 
  التعلیمیة لتلحق بركب التقدم فى اطار من الشراكة بین التعلیم الجامعى ونظام الوقف  

                                                 
 نحو دور ریادى –قاف اإلسالمیة  التخطیط اإلستراتیجى داخل األو–عبد اهللا  طارق/ د )١(

  ) وما بعدها١٦ص (لألوقاف فى مجاالت التعلیم العالى والبحث العلمى 
الهاللى الشربینى الهاللى ، التعلیم الجامعى فى العالم العربى فى القرن الحادى والعشرین ، /  د)٢(

   ٣١٠- ٢٨٤ ، ص ص ٢٠٠٧دار الجامعة الجدیدة ، 
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 هومن الطبیعى أن تثار العدید من األسئلة الدقیقة والصعبة حول شروط هذ
احیة االستراتیجیة وأثر ذلك الشراكة والعالقات المفترضة بین التعلیم والوقف من الن

على مساهمة القطاع الوقفى فى تصحیح المسار التعلیمى فى العالم اإلسالمى، 
 التي تثیرها التطورات التي والمساهمة فى اإلجابة على جملة األسئلة والمخاوف

 لوجود بدیل حصلت في األنظمة التعلیمیة في العالم االسالمي وبالتالي فتح الطریق
قاعدة شراكة استراتیجیة بین الوقف والتعلیم فى العالم اإلسالمى وبیان حقیقى على 

الشروط الموضوعیة التى تساعد على قیامها واستدامتها وأثر كل هذا فى دعم مسیرة 
العملیة التعلیمیة فى بلدان العالم اإلسالمى بما یحقق رقى رأسمالها البشرى واالستفادة 

  .من ثرواتها المادیة
ألدوار المحتملة للوقف فى لحظتنا الراهنة وفى ظل حراك سیاسى إن مالمسة ا

توق الشعوب المسلمة تواقتصادى واجتماعى یتسم بتنامى حركیة المجتمع المدنى و
ًلألخذ بمكامن القوة والقدرة، تؤكد بما الیدع مجاال للشك مدى اإلمكانیات التى تفتح 

انة الذاتیة صجزء رئیسى من الحأمام القطاع الوقفى لكى یساهم من جدید فى توفیر 
لألمة اإلسالمیة، وتقدیم صورة حقیقیة عن تفاعل الوقف سواء من الناحیة المعرفیة 

 كما هو موضح )صیاغة فكر الوقف وفلسفته حسب مقتضیات الزمان والمكان(
 األفكار إلى قیم هذه أو من حیث اآللیات التى تحول بالفصل األول من البحث،

 وهو ما سیتم تناوله فى دیة وثقافیة تستجیب لإلحتیاجات اإلستراتیجیةاجتماعیة واقتصا
  .المطلب الثانى

� �
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  :تمثل أهم المشكالت التي تواجه البحث العلمي فیما یلي
 :نقص الكفاءة العلمیة عند بعض أعضاء هیئة التدریس- ١

یعتبر أعضاء هیئة التدریس في الجامعة حجر األساس في هیكل البناء الجامعي، 
وهو محور االرتكاز فال جامعة بال أستاذ، حیث هو موصل المعلومات لطالبه، 
والمؤثر في شخصیاتهم وفي بنائهم العلمي كما أنه صاحب الباع في مجال البحث 

لواقع، یظهر أن هناك طائفة من  من خالل النظر إلى انالعلمي، هذا هو األصل، لك
ً خصوصا في المؤسسات التعلیمیة التكنولوجیة فال تتوافر عندها -الهیئة التعلیمیة

الكفایة العلمیة، وال یتزودون بالجدید، والمستحدث في مجال تخصصاتهم لیسایروا 
  . إلى مستوى العصراإلنتاجیة كفاءتهمركب التطور، ولترتفع 

 .وریات وقواعد المعلومات بشكل كاف للباحثیندعلمیة والاجع المرعدم توافر ال- ٢
تعتبر المراجع من األسس المهمة التي یقوم علیها البحث العلمي، وهي التي تمد 
ًالباحث بالمعلومات التي یحتاجها، فال مناخ علمي مناسبا إذا لم تكن هناك مكتبات 

 العربیة وغیرها من غنیة بالمراجع الضروریة والدوریات والصحف الناطقة باللغة
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كذلك فإن األمر یستدعي توافر قواعد للمعلومات على المستوى  .اللغات العالمیة
  .الوطني والعالمي لإلطالع على البحوث ونتائجها

 .افتقار البحث العلمي إلى الوسائل واألدوات- ٣
تفتقد الكثیر من الجامعات، ومراكز البحوث العلمیة إلى الوسائل واألدوات من 

ٕبرات وأجهزة علمیة وال بحث علمي وكوارد فنیة، وان وجدت في بعض الدول فهي مخت
  .غیر كافیة

 :ضعف اإلنفاق على البحوث العلمیة- ٤
یعتبر البحث العلمي ضرورة مهمة ألیة جامعة، حیث ال جامعة بال بحث علمي،وال 

تغلین شمبحث علمي بال نفقات مالیة، ولذلك یتطلب البحث العلمي األموال الالزمة لل
به، ویبدو أن القسم األكبر من دول العالم العربي واإلسالمي لم یعط األهمیة المطلوبة 

 الجامعات العربیة بالبحث العلمي، اهتمام قلة ،لهذا العنصر، ومما یدل على ذلك
 إال بالقدر القلیل، وذلك على خالف إسرائیل التي تنفق المالیةوعدم تخصیص المبالغ 

  .)١(ي مثلما تنفقه الدول العربیة مجتمعة على البحث العلم
 :ضعف ربط البحث العلمي بخطط التنمیة - ١

ات في بالدنا العربیة واإلسالمیة تتحمل مسئولیة عظمى تجاه تنمیة عماإن الج
 البحث العلمي، أن تسعى إلیجاد الحلول لمجتمعاتها، حیث یعول علیها من خال

 التي تواجهه، ویقع على عاتق تصدى للتحدیاتتلكثیر من مشكالت المجتمع، و
المؤسسات التكنولوجیة القسم األهم في هذا المجال، فیطلب منها إجراء البحوث 

ها كثیر من دول ي منمیة بما له عالقة بمعالجة المشكالت االقتصادیة التي تعانلالع
  .العالم العربي واإلسالمي، بهدف معالجتها وتحقیق التنمیة االقتصادیة بعد ذلك

لمسلم به لدى علماء اقتصادیات التعلیم أن االستثمار في البحث العلمي ومن ا
ا المجال یمكن أن ذیعود على المجتمع بأضعاف ما ینفق علیه، وخیر األمثلة في ه

نراها في مجتمعات الوالیات المتحدة وألمانیا ودول شمال غرب أوربا والیابان، حیث 
 ثم تقوم بتوظیفها في التنمیة، فأین تستفید هذه الدول من عائدات البحث العلمي،

  )٢ (؟بحوث أساتذة جامعاتنا اإلسالمیة في مجال التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة
ویجب على أصحاب الشأن في دولنا العربیة واإلسالمیة إدراك هذا المفهوم الذي 

مي لیعالج مشكالتها على اختالف أنواعها، والذي یتمثل بأن الجامعة والبحث الع
التنمیة ثالثیة ترتبط أطرافها بعالقة وثیقة، فال یستقیم لطرف منها كیانه على الوجه و

                                                 
ندوة  – واقعه ومشكالته– البحث العلمى فى الجامعات اإلسالمیة–محمد منیر سعد الدین/ د) ١(

  )١٩ص (–"التحدیات التى تواجه األمة اإلسالمیة فى القرن المقبل"
 مجلة –ً كلیة التكنولوجیا نموذجا– الوقف على المؤسسات التعلیمیة–حسن محمد الرفاعى/ د) ٢(

  ) وما بعدها٧٤ص (–م٢٠٠٧ - هـ١٤٢٨ السنة السابعة –١٢ العدد –أوقاف
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الصحیح بغیر الطرفین اآلخرین، فالجامعة بهیئتها التدریسیة وطالبها هي االطار 
  .داة والوسیلة، والتنمیة هي الغایة والهدفوالمناخ، والبحث العلمي هو األ
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تتنوع مصادر تمویل البحث العلمي في العالم إلى خمسة مصادر نتكلم عنها فیما 
  :یلي

 یتمثل في األفراد المنتمین إلى فئات دخل مرتفعة وأصحاب الثروات :المصدر األول
یرین من هؤالء یمثلون المصدر التقلیدي الذي مول األوقاف على مدى الضخمة والخ

تاریخ العالم اإلسالمي، والمنتمین إلى هذه الفئة قد ال یمثلون في معظم البلدان 
- ٤حاالت وتقترب من بعض الفي % ١اإلسالمیة سوى نسبة ضئیلة، ربما تقل عن 

لخیر مازالت موجودة لدى من السكان في حاالت معظم البلدان، إال أن عوامل ا% ٥
هذه الفئة بدلیل المساهمات المعروفة التي تأتي منها في أعمال خیریة ومساعدات 
إنسانیة، واآللیة المقترحة المناسبة لمساهمة هذا المصدر في إقامة أوقاف إسالمیة لن 
ًتخرج كثیرا عن الطابع التقلیدي وهو الحث على عمل الخیر والحافز األدبي مع بیان 

ًمیة األوقاف العلمیة لتقدم أمتهم اإلسالمیة مع إعطائهم دورا شرفیا، إذا رغبوا في أه ً
  . اإلشراف على األوقاف على مستوى المجتمع

 وهو أهم مصدر لتمویل المختلفةالشركات في القطاعات اإلنتاجیة : المصدر الثاني
سوق والقطاع البحث العلمي ألجل التنمیة في جمیع اإلقتصادات التي تعتمد على ال

ًالخاص، وكما تشیر البیانات المتاحة فإن الشركات الكبرى في العالم المتقدم إقتصادیا 
هي التي تتولى القیام باإلنفاق المباشر على البحث والتنمیة من میزانیاتها الخاصة، 

 إال ،إال أن الشركات الكبرى في الدول اإلسالمیة النامیة لم تتبع بعد هذا السلوك
 وفي حاالت محدودة مثل تركیا ومالیزیا، حیث مازال إعتمادها على التقنیات استثناء

  " المستوردة أو تقنیات الدفع واستالم المفتاح
ًوالشك أن الدعوة إلنشاء أوقاف للبحث العلمي والتنمیة سوف تفتح بابا جدیدا لهذه  ً

 األسواق مع الشركات حتى تتمكن من تطویر تقنیاتها ورفع مستوى توزیع منتجاتها في
ٕبتكار منتجات جدیدة وامكانیة غزو السوق العالمي وزیادة صادراتها، والشك أن اتوقع 

  .التجربة الصینیة رائدة، ویلیها التجربة الهندیة في هذا المجال
في األفراد ذوي الدخول المتوسطة وهؤالء ال یتوقع من  وهو یتمثل: المصدر الثالث

مجموعهم الكلي فیتوقع الكثیر منهم حیث تمثل ًأحادهم شیئا ذو أهمیة، أما من 
دخولهم مجتمعة نسبة لها أهمیتها في الدخل القومي لكل بلد، إال أن الفائدة األكبر 
هي أن فئة الطبقة المتوسطة الدخل تتمیز بحركتها وتطلعاتها اإلقتصادیة واإلجتماعیة 
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أفراد هذه الفئة سوف وبنسبة عالیة من المتعلمین المؤهلین والتقنیین، ومن ثم فإن 
ًیتفاعلون فكریا ویتعاملون علمیا كباحثین أو تقنین مع مشروع األوقاف المخصصة  ً
للبحث العلمي والسبیل الوحید لتعبئة موارد من هذه الطبقة هي صكوك األوقاف والتي 
ینبغي إصدارها في هذه الحالة بفئات نقدیة صغیرة أو متوسطة حتى یتمكن أكبر عدد 

  .لمساهمة في المشروعممكن من ا
هو الجمعیات األهلیة والتي تعتمد مواردها على المساهمات الخیریة : المصدر الرابع

وكذلك بعض األنشطة التي تقوم بها، وفي حاالت یتجمع لدى بعض الجمعیات 
األهلیة موارد ضخمة تزید عن إحتیاجات نشاطها المعتاد یمكنها من مد ید المساعدة 

   )١(لمخصص للبحث العلميإلى مشروع الوقف ا
  

رادات صافیة نتیجة استثمار أموال الوقف یویتمثل فیما یتحقق من إ: المصدر الخامس
  بنجاح، وذلك مثل الصكوك التي تعمل بعائد بطریق المشاركة 
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ل الحدیث��ة یرج��ع لم��ا یمثل��ھ إن االھتم��ام ب��الوقف ودوره داخ��ل اقت��صادیات ال��دو
ًإسھام ھذا النوع من مصادر التمویل فى اقتصادیات العدید من الدول فنجد ھذا ظاھرا، 

 ملی��ون م��سلم ٢,٤ مث��ل انجلت��را حی��ث یوج��د بھ��ا .)٢(اقت��صادیات دول غی��ر إس��المیة
م�نھم عل�ى % ٧٥ س�نھ، و٣٥، تح�ت س�ن % ٧٠من عدد السكان منھم % ٢,٨یمثلون 

یم اإلسالم وقد أنعكس ذلك على س�وق األوراق المالی�ة اإلس�المیة ف�ى ارتباط قوى بتعال
 بن�ك یق�دم ٢٠انجلترا لتشمل خمسة بنوك إس�المیة وش�ركة ت�أمین إس�المیة إض�افة إل�ى 

  .معامالت إسالمیة من ضمنھا الصكوك

ش�دیدى % ٧٥م�ن ال�سكان م�نھم % ٧ فیھا أربعة مالیین مسلم یمثلون أما فرنسا
سالم فنجد النظام الضریبى بفرنسا قد أتسم بالحی�اد تج�اه المع�امالت االرتباط بتعالیم اإل

  .اإلسالمیة وقد بلغت صكوك المشاركة بلیون یورو فى المجتمع الفرنسى

                                                 
ص ( مرجع سابق – األوقاف اإلسالمیة فى مجال البحث العلمى- عبد الرحمن یسرى/ د) ١(

١٧٢١٦(  
٢ Dr. Kilian Bälz, LL.M., Islamic Finance in Europe: Opportunities, 

Trends, Challenges 
,Partner Amereller Legal Consultants, Dubai, ٢٥ January ٢٠١١     
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% ٨٣م�ن ع�دد ال�سكان و % ٤,٤ یوجد أربعة مالیین م�سلم یمثل�ون وفى ألمانیا
م�ن % ١٨ت�صل منھم شدیدى االرتباط بتعالیم اإلس�الم وذوى مع�دالت ادخ�ار مرتفع�ة 

 یق�دم خ�دمات التع�امالت ٢٠١٠ ألمانى من�ذ ع�ام –صافى الدخل ویوجد بھا بنك تركى 
  .اإلسالمیة

كل ھذا إن دل یدل على اعتراف ھذه الدول بأھمیة ھذا الم�صدر التم�ویلى ب�شكل 
جعلھا توائم نظامھ�ا الم�الى ك�ى ی�ستفید من�ھ وبالت�الى ف�األولى بال�دول اإلس�المیة إتاح�ة 

  .لھذه االستفادةمساحة أكبر 
 أن اإلستثمارات المعتمدة من أجل البحث العلمي والتطور )١(ترى إحدى الدراسات و

ألوروبا %) ٢٨(ألمریكا الشمالیة %) ٣٧.٩(ملیون دوالر منها ) ٤٧٠(في العالم في 
للعالم العربي، مما یالحظ أن استثمارات العالم العربي أقل من أیة %) ٠.٤(الغربیة و

وحتى هذه النسبة الضئیلة ال تعكس أي قدر من فعالیة، حیث أنها بعیدة دولة نامیة 
ول والحوار واالستغالل، وعلیه ترى دراسة أخرى أنه یجب اكل البعد عن التنسیق والتد

  )٢(أن یكون التمویل للبحث العلمي من أربعة مصادر
 -٤ المؤسسات غیر الربحیة - ٣ القطاع الخاص  - ٢القطاع الحكومي  -١

 .سسات الدولیةالمؤ
  

وفي ضوء ذلك یتضح أن الدعم الجكومي یتناقص في الدول المتقدمة بسبب اتجاه 
الجامعات إلى البحوث التطبیقیة، بینما في المقابل تزداد مساهمة القطاع الخاص 
بسبب تولد الروابط والشراكة مع قطاع اإلنتاج في هذه الجامعات، فعلى سبیل المثال 

للبحث العلمي، بینما في الدول %) ٧٠( القطاع الخاص یشكل الدعم المادي من
والقطاع الخاص %) ٨٩ (إلى تمویل البحث العلمي من قبل الحكومة یصلالعربیة 

)٣ (%  
  

 دراسة أخرى أن تمویل نشاطات البحث العلمي والتطویر تؤكدوفي هذا الصدد 
الدولة في حین نجد ً یكاد یكون كلیا على ًومؤسساتها في الدول العربیة یعتمد اعتمادا

 من الدولة ًأن مصادر تمویل البحث العلمي في الدول الغربیة تشترك فیها كال
والمؤسسات والقطاعات الصناعیة والجامعات أو المؤسسات التعلیمیة والمراكز البحثیة 

  .وتتوزع نسبتها على التوالي في الدول الصناعیة كما یوضحها الجدول التالي
  

                                                 
 أبو ظبى، مارس – المركز الدولى ألنظمة المیاه والطاقة– العرب والمستقبل–ویش القبیسىدر) ١(

  )٤٢ص(م، ٢٠٠٢
 – نحو منهج متكامل للبحث العلمى فى الوطن العربى فى األلفیة الثالثة–وهیب الناصر/د) ٢(

  )٣٧٨ص(م ٢٠٠٠جامعة الشارقة 
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 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

  )١(جدول رقم 
 النسبي لمساهمات القطاعات الصناعیة والتعلیمیة والبحثیة في تمویل البحث الوزن
  العلمي

مساهمة   الدولة

  الدولة

مساهمة المؤسسات 

  والقطاعات الصناعیة

مساهمة الجامعات 

والمؤسسات التعلیمیة 

  والمراكز البحثیة

  %٣  %٥٠  %٤٧  أمریكا

  %١٠  %٦٤  %٢٦  الیابان

  %٣  %٥٥  %٤٢  ایألمان

  %١  %٤٢  %٥٧  فرنسا

  %٩  %٤٢  %٤٩  انجلترا

  %٣  %٥٧  %٤٠  السوید

  :المصدر

 مركز اإلمارات للدراسات والبحوث – وتحدیات القرن القادمىث العلمى العربح الب–عادل عوض/ د

  )٤١ص (١٤٩٨) ٢٤(االستراتیجیة العدد 
ونحن هنا لسنا بصدد وضع أرقام واعتبارها مرجعیة إنما فقط للتذكیر أن موضوع 

ً العام على البحث العمي یجب أن یكون واضحا في ذاكرة أصحاب القرار وأنه االنفاق
أي أن مقدار ما ینفق على " الموازنة العامة"بند من البنود الثابتة في مصروفات البند 

  .ميلالعلم والتعلیم والبحث العلمي هو أحد المؤشرات على التقدم الع
 بحث بین صغیر ومتوسط مركز) ٦٠٠(وتشیر دراسة وهیب الناصر أن هناك 

%) ٦,٦(وكبیر، یبلغ متوسط نصیب القطاع األهلي من مجموع هذه المؤسسات 
من مجمل وحدات %) ٥(ویبلغ نصیب القطاع األهلي في تمویل البحث والتطویر 

 وفي ضوء ذلك إذا أرادت الدول )١(من مجمل النفقات الجاریة%) ٣(البحث والتطویر
 اقتصادیة واجتماعیة لمجتمعاتها وتكون منافسة العربیة تحقیق تنمیة مستدامة

للمعدالت العالمیة وفي ظل ظروفها االقتصادیة الصعبة، فإن الوقف مصدر دائم 
ومستقر للتمویل، وهذه الصفة أو الصیغة تعد من أولى األولویات بالنسبة للبحث 

زها ًالعملي، وذلك أن استمرار واستقرار التمویل یحقق أهدافا عدة لعل من أبر
االستمرار في العمل وتوفیر المناخ المالئم واإلمكانیات الالزمة للتخطیط المستقبلي، 
وقد مارس الوقف ذلك الدور تاریخیا حیث وجد أن معظم المشروعات التي شیدت 
بدعم أموال األوقاف أستمرت في آداء رسالتها ودورها دون توقف  ولعل دور التعلیم 

                                                 
  )٣٧٨ص (–سابقمرجع  –وهیب الناصر/ د) ١(
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 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

ًمخصصا " دخلها"أن إنشاء مؤسسات وقفیة یكون ریعها ولذا یمكن القول . مثال لذلك
للبحث العلمي وال یتوقف دعمها على الدولة أو القطاع الخاص، إنما یتبناها المجتمع 

  .)١(بكامله من أوجب الواجبات على المسلمین الیوم
ولذا فالوقف اإلسالمي یستطیع في الوقت الحاضر القیام بجزء من أعباء التعلیم 

حث العلمي التي تثقل كاهل الحكومات في الوقت الذي تنشط فیه حركة ونفقات الب
المجتمع الدولي في اشتراك المؤسسات التقلیدیة في العملیة البحثیة والتعلیمیة ومن 
ذلك مؤسسات الوقف وفي هذا الوقت تشتد الحاجة إلى إحیاء دور الوقف اإلسالمي 

  .)٢(في میادین التعلیم 
  

��������������������������������������������������� �
  

دیات واألزمات التي حهناك مجموعة من الحقائق مرتبطة بقضایا تمویل التعلیم والت
یواجهها قطاع التعلیم العالي والبحث العلمي في مجاالت التمویل ویكون عرضها في 

  :التالي
مویل الدول وخاصة النامیة منها قد وصلت إلى السقف في اإلنفاق على ت أن -١

، وال یمكن لها بأي حال من األحوال زیادة المخصصات لهذا التعلیم العالي
 .القطاع من الموازنة العامة للدولة

إن الضغط والطلب االجتماعي على التعلیم العالي تزداد وتیرته نتیجة لعوامل  -٢
 .سكانیة ودیموغرافیة معروفة

في تمویل التعلیم قد " صالقطاع العام والخا" إن مفهوم مسئولیة المجتمع بكامله -٣
 .ترسخ بشكل كبیر

إن التوجه نحو الخصخصة سیؤدي إلى تقلیص الدور الحكومي بالنسبة للتعلیم  -٤
العالي في النواحي التمویلیة والتوظیفیة وتحویله إلى القطاع الخاص الذي سیكون 

 .)٣(أكبر مستفید من خدمات التعلیم العالي 
من %) ٣١(رفارد من رسوم الطالب یمثل فعلى سبیل المثال فإن دخل جامعة ها

وتحصل الجامعة %) ٢٥(إجمالي الدخل، أما الدخل من البحوث واالستشارات فهي 

                                                 
 جامعة – مؤتمر األوقاف األول فى السعودیة– الوقف والتنمیة االقتصادیة– الباحوثعبد اهللا/ د) ١(

  )١٥٥ص(هـ١٤٢٢ –أم القرى مكة المكرمة
 – مؤتمر األوقاف األول فى السعودیة– أثر الوقف فى التنمیة اإلقتصادیة–محمود الخطیب/ د) ٢(

  )٢٦٤ص( هـ ١٤٢٢ مكة المكرمة –جامعة أم القرى
 نماذج من التجارب –تفعیل التعاون بین التعلیم العالى وقطاع األعمال- یوبطانهعبد اهللا/ د) ٣(

  )٣٥ص (٢٠٠١ ، مكتب التربیة العربى لدول الخلیج، العدد الثالث الریاض- العالمیة
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من إجمالي میزانیة %) ٤٤(من األوقاف والهبات والمصادر األخرى ما مجمله 
  .)١(الجامعة 

طر وتأتي هو المسی" الحكومي"أما في البالد العربیة فال یزال حجم التمویل التقلیدي 
ونرى أنه في ظل تزاید اإلنفاق على التعلیم والبحث العلمي . بعده الرسوم الطالبیة

 نرى ضرورة وضع ضریبة على ،وعدم قدرة الحكومات على الوفاء بهذه المتطلبات
  .)٢(األغنیاء تسمى ضریبة البحث العلمي والتنمیة كما حدث في استرالیا 

   : )٣( فى مجال الوقف التعلیمىأهم النماذج لتجارب الدول العربیة-
 بصدور مرسوم ١٩٩٣ عام ، منذ الصنادیق الوقفیةاعتمدت على :  الكویت -١

أمیري بإنشاء األمانة العامة لألوقاف والتي استحدثت تجربة الصنادیق الوقفیة 
المشاریع من ضمنها  مشروعات ذات أبعاد تنمویة وتوظیفها فى. والمشاریع الوقفیة

  .اد قواعد البیانات وتكریس اإلبداع العلميعدإلالوقفیة 
 بدأت هیئة ١٩٨٩منذ عام اعتمدت على األسهم الوقفیة ، :  السودان - ٢

األوقاف السودانیة في استقطاب العدید من الكوادر اإلداریة والفنیة المؤهلة 
وحصرت كل األوقاف وقامت بتوثیقها واستعادت ما اخذ منها بالغصب ووضعت 

ج لتنمیة األوقاف رأسیا وأفقیا ومن هذه البرامج الرائدة تجربة األسهم الخطط والبرام
الوقفیة التي أتاحت لصغار المانحین المساهمة في مجال الوقف بإصدار أسهم 
وقفیة یكتتب فیها الواقفون المتالك حصة موقوفة منهم في مشروع معین ثم أنشأت 

 ٣ برأسمال مصرح به مقداره الهیئة الشركة الوقفیة األم وهي شركة وقفیة قابضة
ملیارات جنیه سوداني تقدم الدعم لمؤسسات التعلیم والجمعیات الخیریة وتمنح 

  .المساعدات للفقراء
  

 بإنشاء ١٩٧٤منذ عام اعتمدت على القروض الصغیرة في الهند ، :  الهند -٣
برنامج تنمیة األوقاف اإلسالمیة الحضریة الذي خصصت له منحة مالیة مقدارها 

 روبیة هندیة یستخدمها المجلس المركزي لألوقاف في تقدیم قروض صغیرة ٥٠٠٠٠٠
لمجالس األوقاف اإلقلیمیة والمنشآت الوقفیة المنفردة  لتمویل مشروعات إنماء أمالكها 

كما قامت هذه القروض بتمویل العدید من البرامج التعلیمیة لمساعدة . بالمدن 

                                                 
مؤتمر التعلیم  -  ورقة عمل– مصادر إضافیة لتمویل التعلیم العالى–حسان محمد حسان/ د) ١(

  )٣٦ص (–م١٩٩٨ العین – جامعة اإلمارات العربیة المتحدة- العالى فى الوطن العربى
 المؤتمرالسنوى – مصادر وآلیات متنوعة لتمویل التعلیم الجامعى فى مصر–راشد القصبى/ د) ٢(

 دار الفكر العربى، – جامعة عین شمس القاهرة–الحادى عشر للجمعیة المصریة للتربیة المقارنة
  )١٩٥ص(٢٠٠٣

 :   لمزید من التفصیل أنظرتجارب رائدة… لوقف اإلسالمي تنمیة ا، أمل خیري )٣(
http://alafnan.arabblogs.com/archive/٢٠٠٧/٩/٣١٣٦٤٦.html 
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ها في مجال التدریب المهني وتقدیم المنح الطارئة المنظمات الطوعیة على تنفیذ برامج
 منحة دراسیة وتقدیم ٤٢٠٠للطالب الفقراء وقد تمكن صندوق دعم التعلیم من تمویل 

 حالة من حاالت الطالب الفقراء وتقدیم الدعم في ٦٨٦مساعدات طارئة إلى حوالي 
ة فاعلة  منظمة طوعیة وبذلك أصبح الوقف مؤسس١٤٤مجال التدریب المهني إلى 

  .ومؤثرة في سد الحاجات االجتماعیة واالقتصادیة لدى المجتمع اإلسالمي في الهند
 یجب أن یتبین من خالل هذه التجارب أن المحاور األساسیة لجهود اإلصالح و

  .الماليالجانب اإلداري والجانب الجانب التشریعي وتتم على ثالث مستویات 

 التشریعات الوقفیة بما یسمح بمزید من تم من خالله اصدار : الجانب التشریعى
الحریة فى ادارة االوقاف فى ظل رقابة علمیة تتماشى مع المستجدات العالمیة 

  .زیادة األوقاف واستعادة األوقاف التي تم اغتصابهاویساعد فى 

النظم االداریة الحدیثة  نحو ظهرت ضرورة للتوجه: وعلى الجانب اإلداري   
لنهوض بالدور التنموي للوقف دافعا لنشأة هیئات والمسألة لالقائمة على الحوكمة 

وقفیة مستقلة باستحداث صیغ تنظیمیة جدیدة تسعى لتنمیة الوقف واستثماره 
  .والتوعیة بدوره التنموي

  

 مشكلة التمویل من ابرز المشكالت التي عاقت تطور تعد :    وعلى المستوى المالى
 كان البد من اإلصالح المالي من خالل إیجاد القطاع الوقفي وحدت من كفاءته لذلك

واذا كانت الدول الغربیة آلیة إسالمیة دولیة تسهم في حل مشكلة تمویل القطاع الوقفي 
اللیبرالیة عمدت لجعل نظامها الضریبى نظام حیادى تجاه المعامالت االسالمیة كما 

 الدول االسالمیة سبق وذكرنا فمن باب أولى ان یعاد النظر فى النظم الضریبیة فى
لتكون جاذبة لهذه النوعیة من التصرفات المالیة ویقترح الباحث السماح بخصم قیمة 

الصكوك الوقفیة أو المساهمات الخیریة فى الصكوك الوقفیة من وعاء الضریبة ضمن 
التكالیف واجبة الخصم بدون حد أقصى ، واشتراط شراء نسبة من االسهم الوقفیة او 

صنادیق الوقفیة من جانب شركات القطاع الخاص تخصم من المشاركة فى ال
  التكالیف
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  نظام الوقف يف اململكة العربية السعودية     
أن نظام الوقف فى المملكة العربیة السعودیة نظام أصیل یمتد بجزوره لسنوات عدیدة 

  ،وألھمیة
لحة إبقاؤه ھذا النظام كان ھناك حرص دائم على دوام النظر فیھ وإبقاء ما في المص

،وتجدید النصوص التي تحتاج إلى تجدید نظرا لتطور الحیاة االجتماعیة ،والمتطلبات 
  العصریة والحدیثة 

) ١١/م(ولھذا فأن النظام الحالي للوقف ھو النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
  .ه،والخاص بنظام الھیئة العامة لألوقاف٢٦/٢/١٤٣٧بتاریخ 

اعتماد میزانیة سنویة للھیئة العامة لألوقاف ضمن  "وینص النظام الحالي على
  "المیزانیة العامة للدولة 

  :وقد قسمت المادة األولى من ھذا النظام الوقف إلى ثالثة أقسام
  .وھو الوقف المشروط على أوجھ بر عامة معینة بالذات أو الوصف :الوقف العام 

 ،كالذریة ،واألقارب وھو الوقف المشروط على معین": األھلي "الوقف الخاص 
  .بالذات أو الوصف 

  .وھو الوقف الذى یشترك فى شرطھ أكثر من نوع من أنواع الوقف :الوقف المشترك 
ویالحظ أن الھیئة العامة لألوقاف تتمتع بشخصیة اعتباریة مستقلة استقالال تاما ،مالیا 

  ،وإداریا
  .وتتبع رئیس مجلس الوزراء ومقرھا الرئیسي الریاض

  . على ذلك المادة الثانیة من النظام كما نصت
وقد أحسن ھذا النظام فى إعطاء ھیئة األوقاف صالحیة استثمار أموال الوقف بشرط 

  .عدم اإلخالل بشرط الواقف وعدم األضرار بمصلحة المستفیدین 
من النظام على صور استثمار أموال الوقف ،وذلك فى ثالث "١٥"وقد نصت المادة 

  :صور
ار أصول األوقاف التي یكون علیھا ناظر ،وذلك بعد أجراء دراسة استثم:األولى 

  .جدوى لصالحیة وفائدة ھذا االستثمار
  .من صافى اإلیرادات السنویة للوقف %٢٥استثمار نسبة ال تتجاوز :الثانیة 
من الفوائض السنویة إلیرادات الوقف %٢٠استقطاع  نسبة ال تتجاوز :الثالثة 

ة الوقف ،أو تنمیة أوقاف أخرى تحتاج لدعم وتنمیة ،على أن ،الستثمارھا من أجل تنمی
ترد ھذه النسبة المستقطعة لحساب الوقف في مدة ال تزید عن خمس سنوات من تاریخ 

  .االستقطاع 
ویالحظ أن ھذا النظام للوقف قد حل محل النظام القدیم الصادر بالمرسوم الملكي 

  ه١٨/٧/١٣٨٦بتاریخ )٣٥/م(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٧٣

٧٣

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

  
  :لوقف بغرض التعلیم في النظام السعودي صور من تطبیقات ا

وھناك بعض الصور ألھداف غرضھا تعلیمي في المملكة العربیة السعودیة ،ومن ذلك 
ماورد في نظام القواعد التنظیمیة الخاصة بإنشاء وحدات التدریب غیر الربحیة في 

بتاریخ ١٧مجال التدریب التقني والمھني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 
  ه١٥/١/١٤٣٠

وھذه المؤسسة التعلیمیة غرضھا األساسي تقدیم خدمة في مجال التدریب التقني 
والمھني داخل المملكة دون أن یكون غرضھا الربح المادي ،وھذه المؤسسة التعلیمیة 

یعتمد إنشاؤھا ونموھا على التمویل الذاتي ،اى لیس لھا تمویل من المیزانیة العامة 
  )١ (.للدولة 

أن الوقف التعلیمي یعد من الموارد األساسیة والنظامیة لھذه المؤسسة وعلى ذلك ف
من ھذا النظام على )١٢(التعلیمیة ،وھذا ما قرره النظام بالفعل حیث نصت المادة 

مع مراعاة ماتقضى بھ األحكام واإلجراءات الخاصة بالوقف لدى الجھات المختصة :"
ب غیر الربحیة أال بعد موافقة ،الیجوز التصرف في الوقف الخاص بوحدة التدری

  "مجلس أدارة المؤسسة العامة للتدریب التقني والمھني 
ومن ذلك أیضا ماورد في نظام حمایة التراث المخطوط في المملكة العربیة السعودیة 

  ه٢٤/٥/١٤٢٢بتاریخ ) ٢٣/م(الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
 المخطوطات األصلیة یكون اقتناء"من ھذا النظام على أن "أ/٣"حیث نصت المادة 

  "عن طریق الشراء أو اإلھداء أو الوقف 
وبھذا یكون للوقف دور بارز فى شراء المخطوطات األصلیة ،وال یخفى على أحد ما 
لھذه المخطوطات من أھمیة علمیة كبیرة خاصة للباحثین في شتى العلوم حیث یعتمد 

قف لشراء مخطوطات علیھا كمصدر مھم وأساسي للبحث ،والشك أن تخصیص الو
  .ھو صورة من صور الوقف الجامعي والذي حث علیھ النظام

وأما في ظل الظروف الحالیة ومع وفرة الوسائل الفنیة التي سھلت أمر الطباعة 
وجعلتھ في متناول كل أحد ،مما یساعد بدوره على  توفیر الكتاب بأرخص األثمان 

ء الحركة العلمیة ودعمھا بالكتب صار بناء المكتبات وتجھیزھا مطلبا مھما إلثرا
  والمكتبات ،وال یقل أھمیة عن توفیر 

  .الكتب فیھا 
ومن ھنا جاء الفصل بین دور الوقف في إنشاء المكتبات وتطویرھا ،وبین دوره في 

  توفیر الكتب 
  .ودعم الحركة العلمیة في ھذا البحث لتطویح أثر كل من النوعین في التنمیة 

                                                 
  من نظام المؤسسة) ٢(ینظر )١(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٧٤

٧٤

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

حثین أثر الوقف في بناء المكتبة اإلسالمیة والعربیة وتوصلوا وقد تتبع جمع من البا
إلى أن الوقف یمثل الدعامة األساسیة للنھضة العلمیة والفكریة اإلسالمیة والعربیة 

  ،حیث أسھم الواقفون 
من حكام ووزراء وعلماء وأفراد فى مساندة المسیرة العلمیة ،وتسابق أالف منھم في 

  جمع الكتب 
   )١ (.ور مستقلة ،وفى مدارس ومساجد ومستشفیات وغیرھا ثم وقفھا فى د

 عنایة خاصة بطباعة الكتب ونشرھا -رحمھ هللا–وللملك المؤسس الملك عبد العزیز 
ووقفھا ،وقد طبع على نفقتھ الخاصة عدد كبیر من الكتب في الھند ومصر والشام 

  .وغیرھا 
ب التي ترصد للتوزیع تدل ولعل من المناسب ھنا أن أورد عبارة مطبوعة على الكت

على الھدف السامي الذي قصده الملك عبد العزیز من نشر كتب العقیدة السلفیة والعلم 
الشرعي وتوزیعھا في المناسبات التى یجتمع فیھا المسلمون من أقطار العالم كمناسبة 

  :الحج مثال ،وھذه العبارة ھى 
بن عبد الرحمن إل سعود باألمر  عبد العزیز -حفظھ هللا–وقد تفضل األمام المعظم "

بطبع ھذه المناسك وتوزیعھا على الحجاج تحصیال للفائدة ،ولیتقیدوا بما فیھا ،وال 
یزیدوا علیھا مالم یشرع ولم یثبت عن السلف الصالح وفقھ هللا تعالى لكل خیر ،وتقبل 

  )٢("منھ ،وجزاه عن اإلسالم والمسلمین خیرا
  

*********  
  ا اول

ا    دا ا ا  ا ا د  
  :التكییف الفقھي للصنادیق الوقفیة 

ھو وعاء خشبي تحفظ فیھ األشیاء ،ثم أخذ من ذلك معنى حدیث :الصندوق فى اللغة 
  )٣ (.،وھو مجموع ما  یدخر من  المال كصنادیق االستثمار،والصنادیق الوقفیة 

  )٤ (.تجبیس األصل وتسبیل المنفعة :والوقف عند الحنابلة ھو 

                                                 
األوقاف اإلسالمیة ودورھا الحضاري في الماضي -عبد الرحمن الضحیان/ د)١(

  ٨٨ھص١٤٢١-ط دار المآثر -والحاضر
نماذج تاریخیة من رعایة األوقاف عند الملك عبد -مريعمر بن صالح الع/د)٢(

–مكة المكرمة –بحث مقدم لندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمیة -العزیز
  ٢٩ص

  )١/٥٢٥(-المعجم الوسیط)٣(
  )٢٥٣ص(الروض المربع)٤(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٧٥

٧٥

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

ومن مجموع ذلك نستطیع أن نقول أن الصندوق الوقفي التعلیمي ،ھو عبارة عن 
تجمیع مجموعة من األموال من عدة أشخاص ،وذلك لتوجیھ منفعة ھذه األموال 

للعملیة التعلیمیة ،وذلك عن طریق إنفاق ھذه األموال على التعلیم بشكل مباشر ،أو 
 وإنفاق ریعھا على العملیة التعلیمیة في المملكة ،وبذلك یكون الوقف أدى استثمارھا

دورا اقتصادیا واجتماعیا مھما في المجتمع بنفعھ وجلب الخیر لھ ،وال أفضل من 
  .التعلیم یمكن أن یوجھ لھ الوقف 

  
قوالب تنظیمیة تسعى لتحقیق أھدافا تنمویة متعددة :فالصنادیق الوقفیة ھي عبارة عن

سب مجالھا وأھدافھا ،من خالل عمل مؤسسي یتمتھ باستقاللیة نسبیة ،وتدار كل ح
  )١(.جال الصندوق الوقفي بجھود تطوعیةبواسطة مجموعة من المجتمع ذات صلة بم

ویتبین من ذلك أن فكرة الصنادیق الوقفیة تقوم على أساس توجیھ عدة إیرادات إلنشاء 
القتصادي واالجتماعي ،كالصحة عمل خیري في مجال معین من مجاالت العمل ا

والتعلیم وإعانة الفقراء،فالصنادیق الوقفیة التعلیمیة ھي وحدات مالیة توزیعیة تعمل 
  على دعم العملیة التعلیمیة

  )٢ (.باستقطاب التبرعات وجمعھا وتوجیھھا فى مجال التعلیم 
 تكمل على أنھ یعتبر ھیئة تعاونیة:وعلى ذلك فالتكییف الفقھي للوقف التعلیمي ھو 

  التعاون على 
أوجھ من وجوه البر وھو التعلیم وتنمیتھ والنھضة بھ عن طریق دعم المتعلمین 

  .والمؤسسات التعلیمیة ألداء دورھا على أكمل وجھ 
  )٣("وتعاونوا على البر والتقوى "فھي داخلة في عموم قولھ تعالى  

  
لوقفیة ،أن األموال التي تجمع فمما تتمیز بھ الصنادیق الوقفیة عن غیرھا من األنشطة ا

في ھذا الصندوق التعلیمى تعتبر وقف خیري مستقل لتمویل وتنمیة العملیة التعلیمیة 
من حیث تغطیة تكلفة أدارتھ واحتیاجاتھ فى المستقبل ،ولضمان استمراره ونموه عن 

ة طریق وجود دخل دائم للعملیة التعلیمیة من مصدر ثابت ال یعوقھ العملیات اإلداری
والروتینیة المعقدة ،وفى الغالب یكون األنفاق من عائدات ھذه األموال ال من أعیانھا 

)٤(  
  :مصادر الصنادیق الوقفیة التعلیمیة 

  :یمكن للصنادیق الوقفیة التعلیمیة أن تكون أموالھا من عدة مصادر نجملھا فیما یلى 

                                                 
  ٩٢ص-الوقف والعمل األھلي فى المجتمع االسالمى المعاصر–یاسر الحورانى /د)١(
  ٤ص–الصنادیق الوقفیة المعاصرة –لزحیلى محمد ا/د)٢(
  ٢جزء من أیة –سورة المائدة )٣(
  ٥ص–الصنادیق الوقفیة –محمد الزحیلى /د)٤(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٧٦

٧٦

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

 الشركات تبرعات أصحاب رؤوس األموال واألغنیاء فى المجتمع ،كأصحاب-١
والمؤسسات من أشخاص طبیعیین كرجال األعمال أو اعتباریین كالمؤسسات 

  .والشركات سواء كانت عامة أو خاصة 
الدولة البد أن یكون لھا دور بارز وأساسي في تمویل ھذه الصنادیق الوقفیة -٢

التعلیمیة من خزانتھا العامة أو من حصیلة الضرائب أو اى طریق تراه مناسبا لذلك 
  .ألن دعم الدولة سوف یشجع األفراد والمؤسسات على التبرع لھذا الوقف،
  .مشاركة مؤسسات الوقف االسالمى كوزارات األوقاف -٣
  )١(الھبات والتبرعات والوصایا ،والتي تتفق مع طبیعة الوقف التعلیمي ومجاالتھ -٤
  

   دن ا ز أن :  
على موضوع الصنادیق الوقفیة التعلیمیة ،وأساس ھذه إشكالیة فقھیة مھمة تعرض 

المشكلة أن الوقف یعتمد على األشیاء التي تبقى مع كثرة استعمالھا كالعقار والدور 
،أما األشیاء التي تستھلك باالنتفاع ومنھا النقود ،ألن النقود ال ینتفع بھا أال باستھالكھا 

ة تعتمد فى معظمھا على التبرعات ،فھل یجوز وقفھا ،ألن الصنادیق الوقفیة التعلیمی
النقدیة من األفراد والھیئات وربما الدولة ،وفى إمكانیة أن یكون ذلك وقفا من الناحیة 

  :الفقھیة اختلف الفقھاء على رأیین 
ذھب جمھور الفقھاء من المالكیة والحنفیة وأكثر الشافعیة والحنابلة أن كل مایجوز 

تفاع بھ مع بقاء عینة یجوز وقفھ ،وبناء على ذلك بیعھ یجوز وقفھ ،وكل ما أمكن االن
والشجر والنخیل والدور ألنھا أموال یجوز بیعھا ،ویمكن  فیجوز وقف األرض

  .االنتفاع بھا مع بقاء أصلھا 
أما الذھب والفضة والمؤكالت والمشروبات ھذه األشیاء ال ینتفع بھا أال بإتالفھا 

موال الیجوز وقفھا ألنھا تفنى باالنتفاع بھا واستھالكھا ،وبناء على ذلك فأن ھذه األ
  )٢ (.،والشك أن النقود الورقیة فى ذلك العصر تدخل ضمن ذلك 

أنھ یجوز وقف الدنانیر :ولكن ذھب بعض المالكیة والشافعیة وروایة عن اإلمام احمد 
 والدراھم وھى النقود التي یتعامل بھا ،ولذلك یجوز وقفھا حتى یتم تسلیمھا لمن یحتاج

  )٣(.إلیھا ویرد مثلھا فیكون ذلك وقف لغرض القرض الحسن وھو أوجھ من وجوه البر 

                                                 
  ٩٤ص – دور الوقف االسالمى -الصریخ/د)١(
،الروض )٣/٦٧٣(،المھذب للشیرازي )١/٤١٧(الكافي فى فقھ أھل المدینة )٢(

  )٤٥٤ص(المربع
،المغنى البن قدامھ )٦/٢٢(اھب الجلیل للحطاب ،مو)٣/٥١٨(حاشیة ابن عابدین )٣(

)٥/٣٧٣(  



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٧٧

٧٧

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

وھذا القول األخیر ھو األولى بالقبول ،ألنھ یتفق مع ھذا العصر الذي أصبحت فیھ 
النقود أقوى الوجوه للتبرع ووجوه الخیر ،فإذا قصرنا یجوز وقفھ على األشیاء التي 

  . في ذلك إغالق ألبواب كثیرة من وجوه الخیر ینتفع بھا دون أن تستھلك لكان

  
  

  املطلب الثاين
           الصكوك اإلسالمية ىف اململكة وأثارها التعليمية 

یعتبر إصدار الصكوك المبنیة على أحكام الشریعة اإلسالمیة من أعظم الوسائل لتنمیة 
المیة كبدیل االقتصاد االسالمى في المجتمع ،وذلك عن طریق أیجاد أوراق مالیة إس

  )١ (.للسندات المحرمة شرعا 
  :التعریف بالصكوك اإلسالمیة لغة واصطالحا 

الصكوك جمع صك ،وھو لغة مأخوذ من الدفع ،فیقال صكھ صكا ،أى :الصكوك لغة 
  )٢(أى ضربت یدیھا على وجھھا "فصكت وجھھا"دفعھ بقوة وضربھ ومنھ قولھ تعالى 

إصدار وثائق أو شھادات مالیة :"صكیك بأنھ وعرف مجمع الفقھ االسالمى الدولي الت
متساویة القیمة تمثل حصصا شائعة فى ملكیة موجودات قائمة فعال أو سیتم إنشاؤھا 

   )٣("وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ إحكامھ  من حصیلة االكتتاب
  

وكیفیة عمل صكوك إسالمیة یكون عن طریق قیام مؤسسة عامة أو خاصة بتجمیع 
وتحویل " أعیان ،منافع ،خدمات ،خلیط بین أعیان ومنافع"لة أصولھا غیر السائ

ملكیتھا إلى جھة أخرى ،كصندوق أو مؤسسة ،ثم تقوم بإصدار صكوك مالیة استنادا 
على تلك األصول ،ثم تقوم بطرحھا للتداول فى أسواق األوراق المالیة بعد تصنیفھا 

  )٤(ائتمانیا 
  :الصكوك اإلسالمیة وأثارھا التعلیمیة 

 الصكوك اإلسالمیة لھا أنواع كثیرة ،كالصكوك القابلة للتداول ،كصكوك المضاربة أن
بكافة أنواعھا ،وشھادات االستثمار وصكوك المشاركة ،وصكوك اإلجارة ،وملكیة 

                                                 
الصكوك اإلسالمیة كأداة لتمویل مشاریع التنمیة –معطى هللا خیرا لدین /د)١(

مقومات تحقیق التنمیة المستدامة في االقتصاد -شریاق رفیق/وأ٢ص–االقتصادیة 
  ١مص٢٠١٢ مؤتمر دولي فى جامعة قالمة دیسمبر –االسالمى 

  ٤٥٦ص–مادة صك –لسان العرب -رابن منظو)٢(
-عرض وتقویم–بحث لندوة الصكوك اإلسالمیة –ضمانات الصكوك اإلسالمیة )٣(

  ٢ه ص١٤٢٥جامعة الملك عبد العزیز –جدة 
–عبد الھادي مشعل /،ود٢٣٧ص–الصكوك اإلسالمیة –معطى هللا خیر الدین /د)٤(

  ٥ ص–رؤیة مقاصدیة –الصكوك اإلسالمیة 



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٧٨

٧٨

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

الخدمات واالستثمار ،ولكن لیست كل ھذه الصكوك یمكن أن نستفید منھا فى دعم 
  وتنمیة العملیة التعلیمیة 

ان یمكن أن تؤثر بشكل داعم وتنموي في العملیة التعلیمیة وھى ولكن ھناك نوع
  .صكوك الخدمات ،صكوك صنادیق االستثمار 

صكوك الخدمات ھي عبارة عن وثائق متساویة القیمة تصدر بقصد تقدیم خدمة من 
  طرف معین 

واستیفاء األجرة من حصیلة االكتتاب فیھا ،بحیث تصبح الخدمات مملوكة لحملة 
  )١(الصكوك 

  .فھذا النوع من الصكوك اإلسالمیة یمكن إدخال فیھا الخدمات التعلیمیة 
  

وھى عبارة عن طریقة لتجمیع األموال عن طریق :صكوك صنادیق االستثمار
االكتتاب في صكوك ھذه الصنادیق االستثماریة ،وذلك بغرض استثمارھا فى مجال 

  )٢ (.محدد في نشرة االكتتاب
اإلسالمیة دورا مھما في دعم العملیة التعلیمیة خاصة أذا ویمكن أن نقول أن للصكوك 

كان المصدر لھذه الصكوك ھي الدولة بغرض دعم وتنمیة التعلیم ،فالصكوك 
اإلسالمیة تلبى احتیاجات الدولة فى تمویل المشاریع التعلیمیة بشكل مؤثر وفعال 

  ،كالتوسع فى بناء المدارس 
ودعم البحث العلمي ،وذلك بدال من اللجوء إلى والجامعات والمعاھد العلمیة ،وتنشیط 

طرح سندات خزانة بفوائد ربویة ،فعلى سبیل المثال یمكن للدول أن تصدر صكوك 
  إجارة لتمویل

المشاریع التعلیمیة ذات النفع العام كإقامة معاھد علمیة وتكون الدولة ھي المستأجر من 
ن المؤجرة للدولة ،والدولة أصحاب الصكوك الذین ھم بمثابة المالك لھذه األعیا

  . للمواطنین لالنتفاع بھا بصفتھا مستأجرا تقوم بتقدیم ھذه المؤسسات التعلیمیة
ومن ذلك یتبین لنا أن فكرة الصكوك اإلسالمیة تقوم على أساس المشاركة في تمویل 

بنظام المشاركة فى الربح والخسارة على نظام قریب "  خیري -استثماري "مشروع 
األسھم فى الشركات المساھمة ونظام الوحدات االستثماریة فى صنادیق من نظام 

االستثمار ،وتتولى ھذه الشركة القیام بإصدار الصكوك الالزمة للتمویل وطرحھا 
لالكتتاب العام للمشاركین ،ویكون صاحب الحق شریكا في رأس المال والموجودات 

ب السند شریكا في المشروع ،وبذلك یختلف الصك عن السند بفائدة حیث الیكون صاح

                                                 
–الصكوك اإلسالمیة -معطى هللا خیر الدین/،ود٢٤ص-ابق س- شریان رفیق-أ)١(

  ١٣ص
- صكوك االستثمار ودورھا التنموي فى االقتصاد–أسامة عبد الحلیم الحوریة )٢(

  ٧٩م ص٢٠٠١بیروت–رسالة ماجستیر بمعھد الدعوة الجامعي 



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٧٩

٧٩

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

ال في رأس المال وال في الموجودات وال فى الربح،بل لھ أصل المال والفائدة المحددة 
  )١ (.لھ عند االكتتاب

فقد قامت المملكة العربیة السعودیة بإصدار أول صكوكھا اإلسالمیة ،وقد بلغت أوامر 
  االكتتاب

 سنوات،وسوف یتم استغالل  ملیار لایر سعودي لمدة تتراوح بین خمس وعشر١٢٣
  )٢(في نظام المرابحة % ٤٩من حصیلة الصكوك فى اتفاق المضاربة ،و%٥١

  
   الرابعاملطلب

  آليات الوقف يف دعم جهود التنمية
أن لألوقاف اإلسالمیة دور كبیر في دعم جھود التنمیة ،سواء كانت تنمیة اقتصادیة 

رة في بناء االقتصاد للمجتمع ،أو اجتماعیة أو علمیة ،فالوقف یشكل أھمیة كبی
،باعتباره معاونا بشكل مؤثر وفعال في عملیات التنمیة المستدامة للدولة مع الجھات 

  .الرسمیة ،ومن الصور المھمة لجھود التنمیة المستدامة دعمھ للتنمیة العلمیة 
فدور الوقف فى التنمیة لیس قاصرا على مجال معین من المجاالت كرعایة الفقراء 

تامى والمرضى ،بل أن دور الوقف التنموي یمتد إلى ابعد من ذلك بكثیر،حیث والی
وعلى  ،)٣(یشمل الوقف جمیع النواحي االجتماعیة واالقتصادیة والعلمیة والصحیة 

ذلك نستطیع أن نقول  أن الوقف االسالمى من أكثر الطرق أھمیة لدعم جھود التنمیة 
  .المستدامة فى المجتمع 

  :عم التنمیة العلمیة دور الوقف في د
أسھمت األوقاف اإلسالمیة بأشكالھا المتنوعة فى إقامة حضارة إسالمیة مزدھرة ذات 
طابع اخالقى وسلوك انسانى منضبط ،مؤسسة على أن األوقاف أوجدت نھضة علمیة 

  وثقافیة شاملة
خلقت العدید من العلماء المبرزین في كافة المناحي العلمیة ،علوما شرعیة، طبیة 

  ،فلكیة 
الخ،وھذه اآلثار العلمیة للمسلمین لم یفد منھا المسلمون ....،ریاضیة ،واجتماعیة 

فحسب ،بل استفادت منھا الحضارة اإلنسانیة بأسرھا بل وقامت علیھا الحضارة 
  .الغربیة الحدیثة 

  :اآلثار العلمیة لألوقاف اإلسالمیة 
                                                 

صكوك االستثمار اإلسالمیة وخصائصھا ودورھا في -حسین حسین شحاتة/ د )١(
  ٣،٤ص–جامعة األزھر –بحث منشور في كلیة التجارة –تمویل التنمیة 

  ١٤ ص١٦م عدد٢٠١٧=ه١٦/٧/١٤٣٨جریدة الشرق األوسط الخمیس )٢(
بحث مقدم للمؤتمر –الوقف ودوره فى التنمیة االجتماعیة - سلیم ھاني منصور/د)٣(

  ٥ص–الثاني لألوقاف بالمملكة العربیة السعودیة 



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٨٠

٨٠

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

لتي أثرت في نھضة المجتمع خلقت اآلثار اإلسالمیة العدید من اآلثار العلمیة ا
  :االسالمى ،ومنھا

  .وقف المساجد ودوره فى التنمیة العلمیة -١
  .وقف الكتاتیب،ومدارس التعلیم االبتدائي -٢
  .وقف مدارس التعلیم فوق االبتدائي -٣
  .وقف المكتبات ودوره في التنمیة العلمیة -٤
  .وقف األموال الستثمارھا في التنمیة العلمیة -٤

ت نصوص الشریعة اإلسالمیة على الوقف ،وخاصة الوقف لغرض نشر وقد شجع
أن مما یلحق المؤمن من عملھ وحسناتھ بعد "-صلى هللا علیھ وسلم–العلم ومنھا قولھ 

موتھ ،علما نشره،وولدا صالحا تركھ ،ومصحفا ورثھ ،أو مسجدا بناه ،أو بیتا البن 
 في صحتھ وحیاتھ ،یلحقھ من بعد السبیل ،أو نھرا أجراه ،أو صدقة أخرجھا من مال لھ

  )١("موتھ 
–فالحدیث الشریف یدل بشكل عام على صور ودور الوقف في المجتمع ،ثم ركز 

صلى –على األدوار العلمیة والثقافیة للوقف وھذا واضح في قولھ -صلى هللا علیھ وسلم
اجتماعي ألن المسجد فى اإلسالم لھ دور " أو مسجدا بناه"علما نشره "-هللا علیھ وسلم

وعلمي مھم جدا ،وكانت الجامعة الحقیقیة إلفراج العلماء في شتى المجاالت قبل 
  ومصحفا ورثھ "معرفة الجامعات ،وقولھ 

االزدیاد واالرتقاء نحو الكمال :والمقصود بالتنمیة العلمیة في المفھوم المعاصر ھو
 الذھنیة األنسانى في المعارف والعلوم وفى طرق التفكیر واإلبداع والقدرات

  )٢(والسلوكیة وغیرھا من المعارف التي یمكن لإلنسان اكتسابھا 
ویرى البعض أن كل مؤسسات التعلیم التي أنشئت فى المجتمعات اإلسالمیة كانت 

  )٣(قائمة على أساس نظام الوقف 
فبدون الوقف ماكان باإلمكان أن تقوم قائمة للمدارس في بعض البالد والعصور 

 ساھم قطاع عریض من المجتمع فى ھذه النھضة العلمیة الشاملة اإلسالمیة ،ولذلك
،وعلى كافة المستویات االجتماعیة من خلفاء ووزراء ورجال علم وأصحاب أموال 

  )٤( .وأفراد عادیین من عوام الناس من أھل البر والخیر

  :أمثلة على أشھر المدارس ودور العلم التي قامت على األوقاف

                                                 
  )٤/١٢٣(سنن الترمذي )١(
  ١٦٤ص–صطلحات السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة قاموس الم)٢(
  ٤٣ص–نشأة الكلیات ومعاھد العلم عند المسلمین )٣(
  ٢٤٠ص-األوقاف والحیاة االجتماعیة فى مصر)٤(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٨١

٨١

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

فى بغداد بناھا الوزیر نظام الملك أبو على الحسن بن على المدرسة النظامیة -١
  .ه ونسبت إلیھ٤٥٧الطوسي سنة 

  ه٥٦٩أنشأھا نور الدین محمود زنكي :المدرسة التوریة بحلب-٢
  ه ٥٧٨المدرسة العادلیة بدمشق أنشأھا الملك العادل نجم الدین أیوب فى -٣
بو على عبد الرحیم البیسانى المدرسة الفاضلة بالقاھرة أنشأھا القاضي الفاضل أ-٤

  ه٥٩٦
  ه٦٧١المدرسة المؤیدة بتعز أنشأھا السلطان المؤید سنة -٥
  )١(المدرسة الشھابیة بالمدینة المنورة وأنشئت فى القرن الثامن الھجري-٦

وھذه النماذج قلیل من كثیر من النماذج للمدارس ودور العلم التي اعتمدت بشكل 
ومرتبات مدربیھا ،ومعیشة طالبھا ،فخلفت بذلك اساسى على األوقاف فى نشأتھا 

نھضة علمیة كبیرة فى العالم االسالمى ،وال تزال أثار تلك المدارس ممتدة في أكثر 
المدن اإلسالمیة إلى الیوم في المدینة ومكة والقدس والقاھرة ودمشق وتونس والمغرب 

  )٢( .وبغداد
اق علیھا حتى أصبحت تغطى ھذه ونظرا لتسابق الواقفین على ھذه المدارس في اإلنف

األوقاف جمیع ما  تحتاجھ ھذه المدارس من رواتب وموظفین ومستلزمات دراسیة 
،وأطعمة وأشربھ ومرافق حتى وصل األمر إلى أن توافد على ھذه المدارس غیر 
المسلمین نظرا لسمعة ھذه المدارس العلمیة العالیة ،وبرز ھذا فى األندلس مدارس 

  -جنوب ایطالیا حالیا–قرطبة وصقلیة 
وكذلك بالد المغرب االسالمى ،والشام ومصر وبغداد ،وكان جمیع الدارسین مسلمین 

  )٣(وغیر مسلمین یدرسون مجانا بحیث تتحمل نفقات دراستھم األوقاف
ولیس ھذا الجھد الوقفي التعلیمي قاصرا على الزمن الماضي ،بل یوجد فى وقتنا 

دعوا إلى االعتزاز والفخر ،ومنھا على سبیل المثال الحاضر نماذج للوقف التعلیمي ت
ال الحصر كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة بدبي ،المعھد العالي لعلوم الشریعة 

م،بأموال ١٩٦٨بمدینة باتنة بالجزائر ،والجامعة اإلسالمیة التي أنشئت بھولندا سنة 
  .وقفیة خالصة من الجالیة اإلسالمیة وغیر ذلك الكثیر

  
  : المؤسسات الوقفیة التعلیمیة فى التنمیة دور

لقد قام المتعلمون في المدارس الوقفیة بنھضة علمیة كبیرة امتد أثرھا إلى الوقت 
أصحاب المدارس الفقھیة حیث :الحالي ،فقد نتج عن ھذه المدارس فى مجال الفقھ 

  كانوا تالمیذ في ھذه المدارس 
                                                 

  )١/٣٦١(الدارس فى تاریخ المدارس )١(
  )١/٢٤٨(جواھر العقود )٢(
  ٦٣ص–الوقف ودوره فى التنمیة - حسن أبوغدة/د)٣(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٨٢

٨٢

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

ول قاضى للقضاة ،وسحنون صاحب كما نبغ تالمیذھم مثل أبو  یوسف یعقوب أ
  .المدونة أشھر كتب المالكیة ،واألمام النووي وابن تیمیة وغیرھم الكثیر 

وفى مجال السنة ظھر أصحاب الكتب الستة وشرحھا ،وفى مجال اللغة العربیة ظھر 
  .نوابغ من األدباء والشعراء كأبي تمام والبحتري والجاحظ والمتنبي وابن المقفع 

ألمر على العلوم الشرعیة واللغویة بل امتد اظھر ھذه المدارس للعلوم ولم یقتصر ا
  االجتماعیة 

فظھر ابن خلدون وابن األثیر ،والریاضیات كاألدریسى والخوارزمي والبیروني 
،والفلك والطب فظھر ابن سینا والحسن بن الھیثم والكندي والرازي ،وغیرھم الكثیر 

 أمتھم بعلمھم ،وكان الفضل الكبیر فى ذلك والكثیر ممن أسھموا فى تنمیة ونصفھ
یرجع إلى األوقاف التعلیمیة التي لوالھا ما  ظھر ونبغ ھؤالء العلماء ،والتي ظلت 
مؤلفاتھم تدرس فى الشرق والغرب إلى وقت لیس ببعید أما دور الوقف في المجال 

جیع فرص االقتصادي ،فقد أسھم في العملیات اإلنتاجیة وتمویل مشاریع التنمیة وتش
العمل ومحاربة البطالة ،ووجود جھة تمویل ذاتي للمشاریع وإقامة المرافق االقتصادیة 

  )١( .والبنیة التحتیة 
ویعد الوقف وسیلة مھمة جدا لتخفیف األعباء االجتماعیة والمالیة عن الدولة ،ألن 

یانا األنشطة التى تعالجھا الدولة متعددة ومتشابكة ومتنوعة مما یثقل كاھلھا وأح
التستطیع القیام بھا على الوجھ األكمل سواء ما كان یتعلق بالخدمات االجتماعیة 
،كرعایة الفقراء والیتامى وعالج المرضى والفقراء،أو ما یتعلق بالمنافع العامة كإقامة 

وغیر ذلك مما یجعل الدولة عاجزة  الطرق والجسور والمؤسسات التعلیمیة والطبیة 
ر ،وفى المقابل ال تستطیع الدولة أن تثقل عاتق الناس بفرض عن الوفاء بھذه األمو

رسوم وضرائب جدیدة تساعدھا على الوفاء بالتزاماتھا ،ولیس اللجوء لالقتراض 
الخارجي وسیلة جیدة ،ألنھ یثقل عاتق األجیال القادمة بسداد الدیون ،كما أنھ یؤثر على 

لمخرج المثالي للخروج من ھذه سیادة الدولة في بعض األحیان ،فكانت األوقاف ھي ا
  )٢(األعباء وااللتزامات 

كما أن الوقف كان لھ دور مھم لیس فقط كعامل من عوامل النھضة االقتصادیة 
  .والثقافیة ،ولكن باعتباره حائطا یصد محاوالت طمس الھویة العربیة واإلسالمیة 

 في مواجھة أن األوقاف كانت الحصن المنیع الذي وقف:حیث یقول أحد الباحثین 
السیاسة االستعماریة التي عملت على القضاء على معالم الھویة اإلسالمیة والعربیة 
بالجزائر ،فكانت األوقاف حصنا حصینا ضد عملیات الطمس ھذه ،بأن وقف كثیر من 

                                                 
ط مؤسسة الرسالة بیروت –وقف ودوره فى المجتمع المعاصر ال-منصور سلیم/د)١(

  ١٤٨م ص٢٠٠٤ ١ط
ط دار النھضة العربیة القاھرة - األوقاف والحیاة االجتماعیة فى مصر-أمین محمد/د)٢(

  ١٩ص



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٨٣

٨٣

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

الناس من أھل البالد العقارات واألموال إلنشاء المدارس التعلیمیة العربیة التي كانت 
  عة من تشرف علیھا مجمو

العلماء المسلمین الجزائریین ،وكانت تشمل األوقاف رواتب المعلمین ونفقات الطالب 
  )١(والدارسین وإقامتھم 

                          المطلب الخامس 
                    تفعیل دور الوقف التعلیمي 

دول المتقدمة یعد األنفاق على التعلیم من أكبر البنود لألنفاق العام في موازنات ال
،وذلك لما للتعلیم من أھمیة بالغة للتقدم والنھضة فى ھذه الدول ،ولكن مع تخصیص 

  ھذه الدول جزءا كبیرا
أال أن " مدارس ،جامعات ،بحث علمي "لإلنفاق على العملیة التعلیمیة بشتى صورھا 

القطاع ھناك قطاعا مھما ومؤثرا وداعما كبیرا للعملیة التعلیمیة فى ھذه الدول وھو 
الخیرى أو األھلي حیث یتبرع رجال األعمال واألثریاء فى ھذه الدول باألموال لدعم 

  )٢( .العملیة التعلیمیة 
والمقصود من ذلك أن تكون األوقاف عمال جماعیا منظما ،وال تكون مجھودان فردیة 

ة متناثرة ،ألن ھذا ھو أساس العمل الناجح في اإلسالم بأن یعتمد على جھود الجماع
  ،وھذا ما حثت علیھ

واعتصموا بحبل هللا جمیعا وال تفرقوا "عمومات النصوص الشرعیة مثل قولھ تعالى 
  )٣("وال تنازعوا فتفشلوا وتذھب ریحكم 

ولتوضیح الفكرة بشكل عملي ،ھو أن تقوم مؤسسات وقفیة تتمتع بإدارة ذاتیة تحت 
ون دورھا ھو تلقى أموال رقابة الحكومة ،وتتخذ شكل مؤسسة دینیة أو تعلیمیة ،ویك

الواقفین فى شكل تبرعات نقدیة أو عقاریة أو خدمیة ،ثم تقوم ھذه المؤسسات الوقفیة 
بوقف ھذه التبرعات على الجھات العلمیة المختلفة ،المساجد ،المدارس ،الجامعات 

  ،البحث العلمي ،فتستطیع ھذه الجھات 
 موارد تؤدى في نھایة األمر إلى تلبیة ما تحتاجھ لمؤسساتھا ودارسیھا ومعلمیھا من

  .نھضة علمیة كبیرة داخل المجتمع 

                                                 
بحث منشور بمجلة –دور الوقف في النھضة العلمیة والثقافیة –داللى الجیاللى /د)١(

  ١٤٣ص–الجزائر –اإلنسانیة األكادیمیة للدراسات االجتماعیة و
-بحث منشور فى المركز الدولي لألبحاث–مستقبل اإلعالم والعمل الخیري )٢(

دور األوقاف اإلسالمیة في حفظ المقاصد –عمر صالح بن عمر /،ود٧٥ص
جامعة األمارات –بحث منشور بمجلة كلیة الشریعة والقانون –الشرعیة 

  ٢٤٢،ص٣٢عدد
  ١٠٣سورة أل عمران جزء من أیة )٣(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٨٤

٨٤

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

ولقد لمس الغرب ھذا الطریق المھم والفعال للوقف االسالمى ،فاقتبسوا أسس ھذا 
النظام فى تطویر مؤسساتھم التعلیمیة ،وجامعاتھم الكبرى ،فأسسوا بذلك نھضة علمیة 

  وتكنولوجیة كبیرة 
ة لألوقاف اإلسالمیة ما ثبت بشكل كبیر وفعال فى وأسسوا مؤسسات خیریة مشابھ

  )١( .إنشاء وتطویر وتمویل الكثیر من الجامعات الغربیة 
واإلحصاءات لنتائج العملیات الخیریة خیر شاھد على صدق وفاعلیة الوقف في دعم 

استراتیجیات زیادة "م بعنوان ٢٠٠٦العملیة التعلیمیة والبحثیة ،ففى تقریر نشر عام 
  ات الوقفیة التبرع

أبرز التقریر أن المصدر الرئیسي لتطویر أموال الوقف فى "فى المعاھد والجامعات 
الكلیات والمعاھد والجامعات األمریكیة كان من تبرعات الجھات المانحة ،وقد بلغ 

 ملیار دوالر فى السنة المالیة ٤٠مجموع األموال الوقفیة في التعلیم العالي أكثر من 
مت فیھا التبرعات بأكثر من النصف ،كما أشار التقریر الى أن م ساھ٢٠٠٦لعام 

  استثمار ھذه المؤسسات الخیریة ألموالھا 
نتج عنھ عائدا كبیرا من ریع ھذا االستثمار ساھم بشكل مباشر فى زیادة الدعم المالي 

  )٢( .المقدم لھذه المؤسسات التعلیمیة 
ویل المنتجات  الجامعیة إلى أصول كما أنھ یمكن تفعیل الوقف التعلیمي عن طریق تح

ربحیة ،وصورة ذلك أن الجامعات یمكن أن تستغل نتاج األبحاث العلمیة عندھا من 
رسائل وأبحاث علمیة ومخترعات ،وتقوم بتسویقھا لدى راغبیھا وبیعھا ،فسوف تدر 
 تلك العملیة عائدا ربحیا ضخما للجامعة ،تستطیع من خاللھ تلبیة حاجاتھا بشكل مباشر

  .وسھل 
 : نماذج مشرفة لذلك ،ومنھا –حفظھا هللا تعالى –وھناك في المملكة العربیة السعودیة 

وقف الجامعة بجامعة الملك فھد للبترول والمعادن حیث إن لھذه الجامعة صندوق "
لدعم البحوث والبرامج التعلیمیة ،وھذا بمثابة صندوق وقفي ،وھذا الصندوق لھ دور 

رد المالیة للجامعة ،على نحو یمثل ضمانة لحسن سیر البرامج كبیر في تنویع الموا
التعلیمیة للجامعة وأدائھا ألھدافھا وقد بلغ موارد اجمالى موارد ھذا الصندوق حوالي 

  )٣("ملیون لایر سعودي ٣٠٠

  
  

                                                 
رسالة دكتوراه –اإلصالح األدارى لمؤسسات قطاع األوقاف –كمال منصوري /د)١(

–مختار بن عبد الرحمن /،ود١٤٨م ص٢٠١١الجزائر –بكلیة العلوم االقتصادیة 
  ١١ص–ضوابط ومجاالت االستفادة بالوقف االسالمى 

  ١٤٦ص - سابق– دور الوقف في النھضة العلمیة –داللى الجباللى /د)٢(
  .٥٧٥٦ه،العدد ٢٢/٧/١٤٣٠دة االقتصادیة االلكترونیة جری)٣(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٨٥

٨٥

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

  املطلب السادس
ات الطرق واألساليب الداعمة لتفعيل دور الوقف التعليمى اجلامعى ىف زيادة موارد اجلامع

  السعودية
  :تتمثل ھذه الطرق واألسالیب فى ثالثة أمور نتناولھا تباعا 

  :الطرق واألسالیب التوعویة :أوال 
وتتلخص أھم الطرق واألسالیب التوعوییة واألرشادیة فى تفعیل دور الوقف التعلیمى 

  :فى األتى 
واألنفاق التذكیر باألیات واألحادیث التى تحث على عمل الخیر واالنفاق عموما ،-١

فى مجال نشر العلم على وجھ الخصوص ،وبیان الدور والنفع المتعدى الذى یحصل 
بھذا االنفاق،ومن المعلوم أن كل مانفعھ متعدیا فأنھ افضل مما كان نفعھ قاصرا 

  .،ویكون ھذا التذكیر من خالل منبر الجمعة أو فى المحاضرات أو الدروس 
األوقاف فى المجال التعلیمى سواء ببیان تشجیع البحوث والدراسات المتعلقة ب-٢

  األحكام الشرعیة 
  .أو الحدیث عنھا من الناحیة التأریخیة 

أبراز دور الوقف الرائد واسھاماتھ العظیمة فى المجال التعلیمى خالل عصور -٣
  .األسالم المختلفة من خالل دراسات تأریخیة تظھر ھذا الجانب 

 للواقف أن یساھم  بھا من خالل رسم خطط توضیح المجاالت والصور التى یمكن-٤
  )١( .،وارسالھا مدعمة بالدراسات واألثار المتوقعة من ھذه المساھمة وبرامج وغیرھا 

المنشأت الجامعیة الیمكن أن تكون على النمط القدیم أو على أقل :فعلى سبیل المثال 
ة والتحقیق لیست مستوى من التخطیط ،وكذا فى المرافق العامة وخدمة الكتاب بالطباع

  .كنسخ كتاب بدوى 
بناء الثقة بین المتبرع والجھة الممثلة للجامعة ،ویكون ذلك بما سبق من التأصیل -٥

الشرعى ،وكذلك بوضع لوائح وأنظمة للعمل التنفیذى فى األوقاف ،لطمأنة المتبرع 
  بأن تبرعھ واقع موقعھ 

   )٢(لذى یتوقعھ ویریده وأن تنفیذه یسیر وفق ضوابط وأنظمة حتى یحقق الھدف ا

  :الطرق واألسالیب األعالمیة :ثانیا 
یمكن نشر األسالیب األرشادیة والتوعویة عن طریق وسائل األعالم ،فیمكن من خالل 
وسائل األعالم الحث على الوقف واألنفاق فى سبیل خدمة العلم ،وبیان ما للوقف من 

كلمات مع تكرارھا ،أو محاضرة ،ویتم ذلك أما عن طریق األثر والمثوبة فى األخرة 
                                                 

–الوقف النامى –نحو صیاغة مؤسسیة للدور التنموى للوقف –محمد بوجالل /د)١(
ه ١٤١٨العدد األول –المجلد الخامس –مقال فى مجلة دراسات اقتصادیة اسالمیة 

  ٦٦ ص البنك االسالمى للتنمیة
  ٣٥٨ص-سابق–تنمیة موارد الجامعات الوقف وأثره فى –سلیمان أبا الخیل /د)٢(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٨٦

٨٦

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

لعلماء استنارة بأرائھم لعالم أو طلب علم أوندوة أو غیرھا ،مع التركیز على ا
  .وفتاویھم

كما یمكن من خالل الوسائل األعالنیة التعریف بتلك المؤسسات التعلیمیة التى یراد من 
وائحھا المتلقى الوقف علیھا ،وذلك ببیان دورھا فى المجتمع ،ونشر أنظمتھا ول

  وأنشطتھا واحتیاجاتھا 
لیكون ذلك بمثابة التعریف بھذه المؤسسات ،ودعوة الناس الى األسھام فى أصولھا 

  ودعم انشطتھا
وھنا یمكن االستفادة من الكوادر والطاقات العلمیة الشرعیة المتخصصة فى اقسام 

  )١(األعالم 
  

  :الطرق واألسالیب االستثماریة :ثالثا
  

باعتباره طریقا مھما من الطرق التى  الواقفین بأھمیة االستثمار ویكون ذلك بتوعیة
توسع دائرة الوقف وتحقق األھداف المرجوة منھ ،وتكون ھذه التوعیة ببیان األوجھ 

  والطرق االستثماریة التى 
یمكن توظیفھا فى خدمة األوقاف لزیادة انتاجھا والمحافظة على أصولھا ،وأجراء 

 جدوى ھذه الطرق ومن ثم التوجیھ بمرونة القیود التى البحوث والدراسات لبیان
  .یفرضھا الواقفون على أوقافھم 

كما ینبغى توفیر األمكانات الالزمة لالستثمار سواء بدعم حكومى أو من األوقاف 
نفسھا أو من غیرھا ،وھذه األمكانات وأن كانت فى بادئ النظر مكلفة ومرھقة للوقف 

یل التكالیف ،وزیادة العوائد مثل األدارات الھندسیة أال أنھا مما یساعد على تقل
  واالستشارات والمحاسبة وغیرھا ،على أن 

ھذه أذا أمكن توفیرھا فیمكن أدارة مجموعة من األوقاف المخصصة لھذا الغرض من 
  .خاللھا 

  
  .لملك خالد داء جامعة اأور المقترح لتطویر صمرتكزات الت: المحور الثاني

    :ترح على مجموعة من المرتكزاتیقوم التصور المق
ففلسفة التربیة والتعلیم : االستناد في فلسفة التطویر على القرآن والسنة واالجتهاد -١

في الجامعة یجب أن تظل تنبع من القرآن والسنة، ومن التجارب الوقفیة والتربویة 
 في العالم اإلسالمي، وتتطور وتتجدد لتراعي حاجات المجتمع ومتطلباته وتعتمد

  . على متابعة الجدید في هذا المجال باالجتهاد

                                                 
  ٣٦١ص-سابق–سلمان أبا الخیل /د)١(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٨٧

٨٧

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

ومن ثم یجب أن تقوم الجامعة بمناهجها المتكاملة ، التكامل والتوازن والشمول -٢
على الجمع بین العلوم الدینیة والكونیة، في إطار نظام تربوي یستند إلى إدارة 
ًا ًحازمة، واخالص من القائمین، من أجل بناء الشخصیة المسلمة بناء عقدی

ًوعقلیا وبدنیا ومهنیا ً ً.  
االستقالل  ف:ستثمارهاال،جامعاتٕالذاتي وانشاء هیئة ألوقاف ال قیق االكتفاءحت -٣

المالي للجامعة عن الحكومات وعن سلطان الدولة االقتصادي والسیاسي واألمني 
  .كفیل بتحقیق استقاللها، ونهوضها بمهامها المنشودة في كل مكان

ى موارد ذاتیة متجددة من خالل األوقاف اإلسالمیة  علالجامعةن اعتماد حیث أ
الموقوفة علیها، وتطویرها وتنمیتها، واستخدام صیغ جدیدة للوقف كوقف الشخص 

 سیسهم في ،نفسه على التعلیم طیلة حیاته، عالوة على أن االستقالل المالي لها
  .استقالل قرارها، ومن ثم تفرغها لتحقیق أهدافها

 إال بالثقة الكاملة في الجامعاتذل الناس لألوقاف الخیریة على ًعلما بأنه لن یتم ب
أراده   أوقافهم ستوجه للخیر وفق ما أنالجدیدة، بحیث یضمن الناس هیئة هذه ال

  . الواقفون
 التوسع في نظام الدراسة الداخلي بالجامعة بین األساتذة والطالب، للتواصل -٤

لزاهر المدید  أن فلسفة النظام الداخلي في العلمي الدائم بینهما وقد أثبت التاریخ ا
  :الدراسة أدى إلى

تفرغ الطالب للتعلم، بحیث ینشغل كل واحد منهم بتحصیل العلوم، وبعدة أنشطة  -١
 .العلوم في شتى مجاالت الحیاة یومیة مكثفة تدربه على ممارسة وتطبیق

ًأحدثت فكرة النظام الداخلي في الدراسة بالجامعة تواصال تربویا  -٢ ًوعلمیا وأخالقیا ً ً
ًمشهرا بین األساتذة والطالب، وتمكینا للطالب من االتصال باألساتذة في كل  ً
ٕوقت والتأثر بهم، واشاعة جو من المحبة واأللفة واألخالق، واستلهام عناصر 
القدوة من العلماء والمدرسین، والتخلق بأخالق اإلسالم وقیمه، وتشجیع الطالب 

 .علملاعلى التفرغ التام لطلب 
 :ویشمل ذلك، التدریب على القیام بمهام التطویر والتحدیث -٣

 تدریب الطالب والخریجین والمعلمین والمدیرین على المنهجیة العلمیة في -١ 
تحدید المشكلة، : (التعرف على المشكالت والعمل على عالجها، ومن ذلك

  )تحلیلها، تحدید البدائل، اتخاذ القرارات
 –االنترنت ( استخدامات وتطبیقات الحاسب اآللي  تدریب الجمیع على  -٢

 الحوار عن طریق - ٕ وانشاء المواقع االلكترونیة التفاعلیة- البرید االلكتروني
 تكوین مجلس ألولیاء األمور من الخبراء - الوسائل التكنولوجیة الحدیثة

  ) وتدریبهم على التواصل السریع مع إدارة الجامعة
  :مقترحالنموذج ال: المحور الثالث 



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٨٨

٨٨

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

إن طبیعة الوقف القائمة على القلیل من النصوص الشرعیة والكثیر من 
االجتهادات الفقهیة تفتح الباب أمام االجتهادات نحو التوصل إلستراتیجیة داعمة 
للتنمیة االقتصادیة المستدامة فى المجتمعات اإلسالمیة الحدیثة، فالوقف من شروط 

ثنى من خالل إدارات فردیة ذات طابع شخصى صحته عند األحناف التأبیر وهذا ال یت
ٕورؤى محدودة وانما ینبغى أن یقوم على رؤى شاملة للتنمیة االقتصادیة واستراتیجیة  ٕ

یمكن من خاللها قیاس أداء المؤسسة الوقفیة . محددة األبعاد وواضحة األهداف
  .والحكم على مدى قدرتها على تحقیق أهدافها اإلستراتیجیة



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٨٩

٨٩

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

  :كانیة تحقیق ذلك من خالل النموذج التالىویرى الباحث إم

  

  النموذج المقترح لتطویر الوقف التعلیمى تحت مظلة جامعة الملك خالد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  )١(شكل رقم 

  الشكل من إعداد الباحث 

������� 

������� 

  

 األھداف اإلستراتیجیة

  مجلس إدارة الوقف
 التابع إلدارة الجامعة

تنمیة المشاریع الخاصة باالستثمار 
 أس المال البشرى فى ر

تنمیة المشاریع الخاصة 
باالستثمار فى رأس المال 

 المادي

  العملیات 
 التشغیلیة

  التطور 
 والنمو

  األطراف 
 المستفیدة

����������������� 

 تقاریر األداء

جعة
تغذیة را

 

مجلس إدارة 
  الوقف
  التابع

 الدارة  الجامعة

  ھیئة الرقابة واالستثمارات
 انونیةالفرعیة والق

الجھات الرقابیة الخارجیة 
 للحوكمة والمسائلة

 إجراءات تصحیحیة



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٩٠

٩٠

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

  النموذج المقترح أركان

ــف التعلیمــى الجــامعى أن تــصبح المؤســسة التعلیمیــة الوقفیــة كیــان معرفــى :رؤیــة الوق

  .وتعلیمى رائد على نطاق مصر والعالم فى ظل بیئة تشجع على الجودة واالبتكار

ادر العلمیـــة والمهنیـــة والفكریـــة تأجیـــل قـــدرات اإلبـــداع واالبتكـــار وتأهیـــل الكـــو :الرســـالة

ودعـــم اإلنتـــاج والنـــشر المعرفـــى العلمـــى والتقنـــى واإلســـهام فـــى تمكـــین أفـــراد المجتمـــع 

  .ومؤسساته فى التعلیم المستمر

  :القیم التى تبنى علیها رسالة المؤسسة التعلیمیة الوقفیة

  .األمانة والنزاهة .١

 .الریادة .٢

 .العمل المؤسسى .٣

  .تطویر رأس المال الفكرى .٤

  

  :األهداف اإلستراتیجیة

اإلعـــداد العلمـــى والفكـــرى والشخـــصى المتكامـــل للمتخصـــصین فـــى المجـــاالت  .١

  .العلمیة والمهنیة الالزمة لقطاعات المجتمع ومؤسساته

تقــــدیم إنتــــاج بحثــــى وفكــــرى یــــسهم فــــى تنمیــــة المعــــارف ویوســــع مــــن نطــــاق  .٢

 .االستفادة من الموارد االقتصادیة ویعمل على تحسین األداء

دور الجامعــة فــى تنمیــة قــدرات المجتمــع المحلــى ومؤســساته باســتمرار تعظــیم  .٣

التعلیم والتطویر الذاتى للمؤسسة الوقفیة فـى كافـة المجـاالت العلمیـة والمهنیـة 

 .المختلفة

تـــوفیر بیئـــة تعلیمیـــة جیـــدة یكـــون محورهـــا الطالـــب مـــن أجـــل تـــوفیر خـــریجین  .٤

ــاة االقتــصادیة واالجتما عیــة والثقافیــة ولــدیهم قــادرین علــى المــساهمة فــى الحی

  .القدرة على التواصل والتطویر المستمر للجوانب الشخصیة والمهنیة

  

  :المنظورات التطویریة للمؤسسة التعلیمیة الوقفیة

ویقـصد بهـم الوقـوف علـیهم ویمثلـون الـركن الثالـث :منظور األطراف المستفیدة .١

الموقــوف مـن أركـان نظـام الوقـف األربعـة، حیـث یـشترط لحـة الوقـف أن یكـون 

  .ًعلیهم أهال لصرف النفقة علیهم وأن یكون ذلك جهة بر وقربة



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٩١

٩١

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

وبالتـالى یعــد تحدیــد األطـراف المــستفیدة مــن الوقــف التعلیمـى خطــوة هامــة مــن 

مــسئولیات هیئــة االستــشارات القانونیــة والــشریعة المقترحــة ومــن أهــم األطــراف 

ب بمرحلـة التعلـیم المستفیدة فى ظل األوقـاف التعلیمیـة للتعلـیم الجـامعى الطـال

 المجتمــع بمــا – أعــضاء هیئــة التــدریس –الجــامعى وطــالب الدراســات العلیــا 

 .یحتویة من مستفیدین من خریجى هذه المنظومة

یمكــن تنــاول هــذا المنظــور باعتبــاره یمثــل الــركن  :منظــور العملیــات التــشغیلیة .٢

الواقــف الثــانى مــن الوقــف وهــو المــال الموقــوف وكیفیــة اســتغالله لتحقیــق رؤیــة 

  .والركن الرابع وهو صیغة الوقف

حیث یعد اشتراط تحقیق الفائدة أو المنفعة من المـال الموقـوف فیمـا هـو مبـاح 

ـــشغیلیة  ـــذا یـــستوجب دراســـة العملیـــات الت وحـــالل شـــرط ضـــرورى فـــى الوقـــف ل

آلیـات  لتوظیف أمـوال الوقـف فـى العملیـة التعلیمیـة والبحـث العلمـى مـن خـالل

  : منها  وتشجیع البحث العلمى

  .وضع خطة بحثیة ممولة من الصندوق الوقفى بصورة كاملة .١

تخــــصیص صــــندوق لتقــــدیم الــــدعم المــــالى الكامــــل ألعــــضاء هیئــــة التــــدریس  .٢

 .والباحثین لحضور المؤتمرات العلمیة

  .ربط األداء بالنتاج العلمى للباحثین من خالل المكافآت .٣

  

 للوقــف وهــو رؤیــة یمثــل هــذا المنظــور الــركن األول :منظــور التطــور والنمــو .٣

الواقف ألمواله الوقوفة والغرض من وقفها بما یضمن تأیید الخیـر المحقـق مـن 

ـــــسم بالوضـــــوح وعـــــدم  ـــــف والتـــــى ینبغـــــى أن تت ورائهـــــا، بمـــــا یعكـــــس إرادة الواق

ًفـالواقف عنـدما یتخـذ قـرارا بوقـف مالـه إنمـا یكـون ذلـك بنیـة اسـتمراریته .الجهالة
   وبما یتماشى مع طبیعة الوقف المؤیدة ونموه فى أوجه الخیر الموقوف علیها

  



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٩٢

٩٢

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 
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  :     تتلخص أهم نتائج البحث فیما یلى
إن تاریخ الوقف یرجع إلى فجر اإلسالم، وقد دل على مشروعیته الكتاب  -١

والسنة واإلجماع وأن الوقف من أفضل وجوه اإلنفاق، وأعمها فائدة وأدومها 
ًنفعا وأبقاها أثرا ً.  

هوض بالوقف اهتمام وسائل اإلعالم به وبمشروعاته، وبیان من عوامل الن -٢
  .فضله والدعوة إلیه واإلشادة بالمحسنین للحث على التنافس فى الخیرات

دل على مشروعیة الوقف العلمى القرآن والسنة التى أجازت الوقف على كل  -٣
ما فیه مصلحة لمجموع األمة، كما أتفق الفقهاء على مشروعیة وقف المساجد 

ًاس علیها غیرها من الوقف التعلیمى بجامع أن كال منهما من البر الذى فیق
  .یقصد به التقرب إلى اهللا عز وجل والتعاون على البر والتقوى

القرض (ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز وقف النقود للسلف ورد البدل  -٤
والتطبیق المعاصر لم یخرج عن هذا المفهوم، إذ یقوم وقف النقود ) الحسن
القرض الحسن، وعلى استثمارها من خالل أدوات التمویل اإلسالمى، على 

  .وكما یتولد عن هذا االستثمار من بیع یتم توزیعه على الموقوف علیهم
من خصائص الوقف اإلسالمى أنه یمكن تمویل المؤسسات التعلیمیة والثقافیة  -٥

  .من بناء المدارس الدینیة والعلمیة، ودور تحفیظ القرآن الكریم
ٕز للواقف أن یشترط صفة فى الموقوف علیهم كصفة العلم، واذا تخلفت یجو -٦

عنهم هذه الصفة سقط حقهم فى الوقف، ویعبر الفقهاء عن هذا الشرط 
والمقصود باإلدخال ترتب استحقاق بعض الموقوف " باإلدخال واإلخراج"

علیهم على صفة، والمقصود باإلخراج، ترتب عدم استحقاق بعض الموقوف 
  .لى صفةعلیهم ع

دعت دار اإلفتاء المصریة وأكثر الفقهاء المعاصرین إلى مشروعیة دفع الزكاة  -٧
ٕفى مجاالت البحث العلمى، والى دعم مشروع الوقف العلمى والتكنولوجى 
الكبیر، والذى یمثل محاولة حقیقیة الستعادة نهضة األمة ولحاقها بركب 

  .التقدم
قرون الماضیة لم یعد هو األكثر إن أسلوب الوقف الفردى الذى سرنا علیه ال -٨

ًفعالیة فى تحقیق مقاصد الوقف، ویجب على العلماء أن تطور صورا للوقف 
یحل فیها الوقف الجماعى محل الوقف الفردى أو ما یسمیه الفقهاء الوقف من 
متعددین، وهو األسلوب الذى تمثله الصنادیق الوقفیة كصورة من صور 

  .الوقف المعاصر



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٩٣

٩٣

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

ر اإلرصاد الذى یكون مصرفه كل ما تقوم علیه مصالح یجوز لولى األم -٩
كالعلماء والقضاة وطالب العلم (المسلمین، والمرصد علیهم فئة مخصصة 

  .الذین تقوم بهم مصالح المسلمین) ونحوهم
إن التعلیم هو أساس التنمیة المستدامة، فى الوقت الذى تنخفض فیه  - ١٠

وما یتبعها من آثار خطیرة میزانیات التعلیم الحكومى فى العالم العربى، 
على نوعیة التعلیم ومخرجاته، وبالتالى یتسم التعلیم بضعف عالقته بالنمو 
االقتصادى والسبب الرئیسى حسب التقاریر هو انخفاض مستوى التعلیم 

  .بشكل كبیر
إن الصنادیق الوقفیة على التعلیم ولبحث العلمى ینعكس بصورة مباشرة فى  - ١١

ًؤدى إلى التخفیف أیضا عن كاهل الموازنة العامة تنمیة القوى البشریة وت
للدولة بحیث تخصص األموال التى كان یجب أن تنفق على هذه المجاالت 

  .إلى مجاالت أخرى
إن أهم مصادر تمویل البحث العلمى یمكن أن یتمثل فى الشركات اإلنتاجیة  - ١٢

لم المختلفة، وكما تشیر البیانات المتاحة فإن الشركات الكبرى فى العا
ًالمتقدم اقتصادیا هى التى تتولى القیام باإلنفاق المباشر على البحث العلمى 

  .والتنمیة من میزانیاتها الخاصة
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احث الستعادة الدور الفعال لألوقاف اإلسالمیة فى تعزیز التكافل یقترح الب

  :االجتماعى وتحقیق التنمیة االقتصادیة ما یلى
إعداد وتنفیذ خطة إعالمیة واسعة للتعریف والتوعیة بأهمیة الوقف بصفة عامة  -١

  .وأهمیة هذه الصنادیق المقترحة بصفة خاصة
تعلیم الجامعى والبحث العلمى فى إحیاء نموذج الوقف اإلسالمى لدعم تمویل ال -٢

مصر وفى الوطن العربى، كأحد اآللیات المهمة لالستثمار البشرى طویل األجل 
باعتباره المدخل الصحیح إلى اإلصالح االقتصادى واالجتماعى الشامل المبنى 
ًعلى التعلیم الجامعى الجید والبحث العلمى مرتفع النوعیة، وخصوصا أن مؤسسة 

فقد حققت على ) كمؤسسة تراثیة عریقة ومهمة للعطاء اإلنسانى(ى الوقف اإلسالم
ًمر العصور أهدافا إجتماعیة سامیة ونبیلة، وأنه آن األوان مرة أخرى لتفعیل هذه 
المكانة المرموقة للوقف، فى مسیرة المجتمعات اإلسالمیة المعاصرة من أجل 

  .مسیرة التعلیم فى المجتمع



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٩٤

٩٤

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

تعلیمى برؤیة شرعیة مناسبة للواقع المعاصر فى إقرار نظام قانونى للوقف ال -٣
أحكامه التفصیلیة وأسالیبه اإلداریة واالستغالل الجید ألصول األوقاف وغالتها 
من أجل إنجاح الوقف التعلیمى وتعظیم دوره االقتصادى واالجتماعى فى 

  .المجتمع
 خالل تأسیس األوقاف الجماعیة الكبیرة ذات القدرة على البقاء والمنافسة من -٤

تأسیس الصنادیق الوقفیة ذات األغراض اإلنفاقیة المتعددة، وطرح المساهمة فیها 
ًمن خالل ما یسمى األسهم الوقفیة، وأیضا من خالل دمج األوقاف الصغیرة 

ویمكن االستناد فى ذلك إلى معیار المصلحة المتمثلة فى الحصول على دوام (
اقتصادیة، ویتطلب األمر إنشاء ثم إدارة أصولها وفق أسس ) واستمرار الوقف

مكتب لمتابعة شئون صندوق وقف الجامعة وتوثیقها، والتنسیق مع الجهات 
المعنیة داخل اإلدارة وخارجها، لتقدیم الدعم المطلوب للصندوق لتسهیل مهامه 
وتحقیق أهدافه والقیام بإعداد الدراسات وتقدیم المقترحات وتحدیث المعلومات 

الصندوق وتسهیل الوصول إلیها من قبل المعنیین داخل والبیانات الخاصة ب
  .اإلدارة وخارجها

ًإن عملیة إصالح إدارة األوقاف وتطویرها تتطلب قدرا من القوانین الدقیقة بین  -٥
ضرورة اإلشراف العام للدولة على هذا القطاع من ناحیة وضرورة المحافظة على 

  . من ناحیة أخرىاستقاللیته المؤسسیة والوظیفیة فى خدمة المجتمع
أن یعمل العلماء وأئمة المساجد وأساتذة الجامعات فى تذكیر الناس بمقاصد  -٦

الوقف وأهدافه والثواب العظیم الذى یمكن أن یجنیه الواقف من وقفه، وكذلك 
تذكیر الناس بالفوائد االقتصادیة واالجتماعیة العظیمة التى تؤدى إلى استقرار 

  .المجتمعات وترسیخ األمن فیها
ینبغي على أصحاب رؤوس األموال الخاصة من شركات ومؤسسات ورجال  -٧

ٕأعمال وأفراد میسورین بالمساهمة فى الوقف العینى والنقدى على إیجاد واحیاء 
  .المؤسسات التعلیمیة التكنولوجیة

 والخبرات والتجارب بین وزارات األوقاف والمؤسسات تأهمیة تبادل المعلوما -٨
  .الخیریة

  

 

 



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٩٥

٩٥

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 

 "دراسة فقهية مقارنة "  ىف اململكة العربية السعودية الوقف التعليمي اجلامعي ودوره ىف التنمية االقتصادية 

  المراجع
  - :علومھ مراجع القرآن و-:ًوال أ

 – ١٩٩٤ – ط دار الفكر – الجامع ألحكام القرآن –محمد بن أحمد األنصارى القرطبى  -١

  .بیروت 

 فتح القدیر الجامع بین فنى الروایة والدرایة من علم التفسیر –محمد بن على الشوكانى  -٢

 . ط دار الحدیث –

  طبعة دار الشروق – فى ظالل القرآن –سید قطب  -٣

  الھیئة المصریة العامة للكتاب – تفسیر المنار –الشیخ رشید رضا  -٤

                                      

  من كتب السنة - :ًثانیا                                         

 دار – طبعة تصویر بیروت – السنن الكبرى –أحمد بن الحسین بن على البیھقى  -٥

 .المعرفة 

 ط دار الكتب – سنن النسائى بشرح السیوطى – بن بحر النسائى أحمد بن شعیب -٦

 .العلمیة 

 طبعة المكتب اإلسالمى – مسند اإلمام أحمد بن حنبل –أحمد بن محمد بن حنبل  -٧

 للطباعة والنشر 

 . طبعة عیس البابى الحلبى – موطأ اإلمام مالك –مالك بن أنس  -٨

 تلخیص الحبیر البن حجر العسقالني  -٩

 ط تصویر - الجامع الصحیح وھو سنن الترمذى –ى بن سورة الترمذى محمد بن عیس -١٠

 .لبنان 

   ط الھیئة المصریة العامة للكتاب - تفسیر المنار-الشیخ محمد رشید رضا -١١

 ه١٤١٠ سنة ١ بیروت ط– دار إحیاء العلوم – حجة اهللا البالغة –الدهلوى  -١٢

 دار الكتب -روت ط بی- عمدة القارى شرح صحیح البخارى –بدر الدین العینى  -١٣

 )١ط(العلمیة ، 

  طبعة دار المعرفة - شعب اإلیمان–البیهقى  -١٤

  طبعة دار المعرفة -  معرفة السنن واآلثار –البیهقى  -١٥

  

  -: كتب المذاھب الفقھیة -:ًا لثثا

  -:ًأوال الفقھ الحنفى 

  طبعة دار المعرفة - بهامش مجمع األنهر –بدر المتقى فى شرح الملتقى  -١٦

 المحیط البرهانى فى الفقة النعمانى للعالمة برهان الدین أبى –ارى ابن مازه البخ -١٧

ط دار الكتب . المعالى محمود بن أحمد بن عبد العزیز بن مازن    البخارى الحنفى

  الطبعة األولى   –العلمیة 



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٩٦

٩٦

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 
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 المتوفى ي مجمل اللغة ألبى الحسین أحمد بن فارس بن زكریا اللغو–أحمد بن فارس  -١٨

  ؤسسة رسالة لغوى  ط م–هـ ٣٩٥سنة 

  طبعة مكتبة الرشد بیروت  -مختلف الروایة ألبى اللیث السمرقندى -١٩

 ط دار المعرفة – بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع –أبو بكر بن مسعود الكاسانى  -٢٠

 ..بیروت 

 طبعة – البحر الرائق شرح كنز الدقائق –زین الدین بن إبراھیم المشھور بابن نجیم  -٢١

  .دار المعرفة بیروت

 . طبعة دار المعرفة – تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق –عثمان بن على الزیلعى  -٢٢

 –مجمع األنھر فى شرح ملتقى األبحر : عبدهللا بن سلیمان المعروف بداماد أفندى  -٢٣

 .ھـ ١٣٢٨طبعة دار إحیاء التراث العربى 

 طبعة دار –  رد المحتار على الدر المختار-:محمد أمین بن عمر الشھیر بابن عابدین  -٢٤

 .إحیاء التراث العربى 

 . بیروت – طبعة دار المعرفة – المبسوط -:محمد بن أحمد السرخسى  -٢٥

 طبعة دار إحیاء التراث – الفتاوى الھندیة -:العالمة نظام وجماعة من علماء الھند  -٢٦

 . بیروت –العربى 

  طبعة دار الكتب العلمیة – فى الفقھ الحنفى الفتاوى التاتارخانیة -٢٧

  طبعة دار إحیاء التراث العربى– الھدایة –یرغنانى الم -٢٨

  

  -: الفقھ المالكى -:ًثانیا 

  طبعة دار الفكر –شرح الخرشى على مختصر خلیل  -٢٩

 فتح العلى المالك فى الفتوى على مذھب اإلمام -:محمد بن أحمد بن على بن علیش  -٣٠

 .م ١٩٥٨ -ھـ ١٣٧٨ الطبعة األخیرة – طبعة مصطفى البابى الحلبى –مالك 

 طبعة دار إحیاء – حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر -:محمد بن عرفة الدسوقى  -٣١

 . فیصل عیسى البابى الحلبى –الكتب العربیة 

 –الشرح الصغیر على اقرب المسالك إلى مذھب اإلمام مالك ألبى بركات الدردیر  -٣٢

 طبعة دار المعارف 

 –ھب الجلیل لشرح مختصر خلیل  موا-:محمد بن محمد بن عبدهللا المعروف بالحطاب  -٣٣

 .طبعة دار الفكر 

  

  -: الفقھ الشافعى -:ًثالثا 

  طبعة المكتب اإلسالمى – روضة الطالبین -النووى -٣٤

م ٢٠٠٩ ط دار الكتب العلمیة الطبعة األولى – كفایة النبیه شرح التنبیه –ابن الرفعة  -٣٥

 ).   ١٢ج(



       
 
 

    
 
 
 
 

 
 
 
 

٩٧

٩٧

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد لثالثااملجلد 
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ل الدین عبد الرحیم بن الحسن  للشیخ جما– الهدایة إلى أوهام الكفایة –اإلسنوى  -٣٦

  ط دار الكتب العلمیة -اإلسنوى

 – حاشیة القلیوبى على شرح المحلى على المنھاج -:أحمد بن شھاب الدین القلیوبى  -٣٧

 .طبعة دار إحیاء الكتب العربیة 

 طبعة دار الفكر للطباعة – تحفة المحتاج بشرح المنھاج -:أحمد بن حجر الھیثمى  -٣٨

 .والنشر 

 طبعة دار الفكر للطباعة والنشر – المجموع شرح المھذب -: النووى شرف الدین -٣٩

 .والتوزیع 

 طبعة – نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج -:شمس الدین محمد بن أبى العباس الرملى  -٤٠

  .ھـ ١٣٨٦ الطبعة األخیرة –مصطفى البابى الحلبى 

  

  -: الفقھ الحنبلى -:ًرابعا 

 دار المعرفة  طبعة – الفتاوى الكبرى -ابن تیمیة -٤١

 الدرر المضیة الفتاوى المصریة المسمى مختصر فتاوى – بدر الدین البعلى الحنبلى  -٤٢

  للعالمة الشیخ بدر الدین أبى عبد اهللا محمد بن اسیا الحنبلى، ط دار القلم–ابن تیمیة 

 –شرح الزركشى على مختصر الخرقى فى الفقھ على مذھب اإلمام أحمد ابن حنبل  -٤٣

 بیكان طبعة مكتبة الع

 الطرق الحكمیة فى السیاسة -:محمد بن أبى بكر الزرعى المعروف بابن القیم الجوزیة  -٤٤

 . طبعة دار الكتب العلمیة بیروت –الشرعیة 

  

  الفقھ الظاھرى -:ًخامسا 

   طبعة دار المعرفة  –المحلى البن حزم الظاهرى  -٤٥

  

  - : كتب أصول الفقھ -:ًثالثا 
 . بیروت – طبعة دار الفكر –فى من علم األصول  المستص-:محمد بن محمد الغزالى  -٤٦

 .ھـ ١٣٤٩ – طبعة الحلبى – شرح جمع الجوامع -:جالل الدین المحلى  -٤٧

  

 الكتب والرسائل: ًرابعا 

  مكتبة العبیكان – صنادیق الوقف وتكییفها الشرعى –محمد على القرى / د  -٤٨

  ١٩٩٩ دار المكتبى دمشق -ً األوقاف فقها واقتصادا-رفیق المصرى/ د -٤٩

  م ١٤١٩ – دار عماد – عمان – ٢ ط– أحكام األوقاف –مصطفى الزرقا / د  -٥٠

   ١٩٨٤ ، المركز العربى للبحث والنشر– القاهرة – اقتصادیات التعلیم –حامد عمار / د -٥١

   نظام الوقف اإلسالمى –محمد عبد الحلیم عمر / د -٥٢
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  - دار الفكر العربى- محاضرات فى الوقف-الشیخ محمد أبو زهرة -٥٣

  والیة الدولة على الوقف–بد اهللا النجار ع/ د -٥٤

 كلیة – رسالة دكتوراه – األوقاف والسیاسة فى مصر –ابراهیم البیومى غانم / د -٥٥

 م١٩٩٧ – جامعة القاهرة –االقتصاد والعلوم السیاسیة 

  

 المؤتمرات والندوات: ًخامسا 

 المؤتمر -ة الوقف بین حكم ملك اهللا تعالى والملكیة العام-محمد عثمان شیبر/  د -٥٦

  م٢٠٠٩ -الثالث لألوقاف بالمملكة العربیة السعودیة

 – مؤتمر األوقاف األول – تنمیة موارد الوقف والمحافظة علیها –قداد العیاشى / د -٥٧

  ) ٥( الكتاب رقم – جامعة أم القرى –السعودیة 

 نحو منهج متكامل للبحث العلمى فى الوطن العربى فى األلفیة –وهیب الناصر/د -٥٨

  م ٢٠٠٠ جامعة الشارقة –ةالثالث

 مؤتمر األوقاف األول فى – أثر الوقف فى التنمیة اإلقتصادیة–محمود الخطیب/ د -٥٩

   هـ ١٤٢٢ مكة المكرمة – جامعة أم القرى–السعودیة

 نحو توظیف للوقف اإلسالمى فى التنمیة االقتصادیة –حسین عبد المطلب األسرج  -٦٠

  للعشوائیات فى جمهوریة مصر العربیة

 – مؤتمر األوقاف األول فى السعودیة– الوقف والتنمیة االقتصادیة– الباحوثعبد اهللا -٦١

  هـ١٤٢٢ –جامعة أم القرى مكة المكرمة

 نحو دور ریادى – التخطیط اإلستراتیجى داخل األوقاف اإلسالمیة –عبد اهللا  طارق  -٦٢

  لألوقاف فى مجاالت التعلیم العالى والبحث العلمى

مؤتمر  - ورقة عمل–ضافیة لتمویل التعلیم العالى مصادر إ–حسان محمد حسان/ د -٦٣

  م١٩٩٨ العین – جامعة اإلمارات العربیة المتحدة-التعلیم العالى فى الوطن العربى

 - ملكیة اعیان الوقف ودور األجیال المقبلة فى تحقیق مقاصة-یوسف إبراهیم سالم/ د -٦٤

  المؤتمر الثالث لألوقاف

 دور األوقاف فى دعم وتمویل التعلیم –ثر عصام كو/ د. أ–عبد اهللا العمرانى / د -٦٥

   العالى والبحث العلمى فى البلدان اإلسالمیة

 نماذج من –تفعیل التعاون بین التعلیم العالى وقطاع األعمال-عبد اهللا یوبطانه/ د -٦٦

  ٢٠٠١ ، مكتب التربیة العربى لدول الخلیج، العدد الثالث الریاض-التجارب العالمیة

احیاء المؤسسات األوقاف ) اإلبداعى المالى(اء فكرة الواقف  إحی–سمیر الشاعر / د -٦٧

 -هـ ١٤٢٧جامعة أم القرى – البحوث العلمیة للمؤتمر الثانى لألوقاف –المانحة 

  ) ١ج(المحور الثانى 
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 – مصادر وآلیات متنوعة لتمویل التعلیم الجامعى فى مصر–راشد القصبى/ د -٦٨

 جامعة عین شمس – للتربیة المقارنةالمؤتمرالسنوى الحادى عشر للجمعیة المصریة

 ٢٠٠٣ دار الفكر العربى، –القاهرة

دور األوقاف فى دعم  ندوة -آلیة مقترحة لوقف نقدى آمن-أحمد اإلسالمبولى/  د -٦٩

 ٢٠١١ سبتمبر ٢٩-وتمویل التعلیم العالى والبحث العلمى فى البلدان اإلسالمیة

 المؤتمر -ى والملكیة العامة الوقف بین حكم ملك اهللا تعال-محمد عثمان شیبر/ د -٧٠

  م٢٠٠٩ -الثالث لألوقاف بالمملكة العربیة السعودیة

 – ندوة الوقف الخیرى – األوقاف اإلسالمیة ودورها فى التنمیة –معید على الجارحى   -٧١

 ٣١/٣/١٩٩٥-٣٠ اإلمارات العربیة المتحدة –بهیئة أبو ظبى الخیریة 

 ندوة مكانة –وقف فى العملیة التعلیمیة  دور ال– عبد اهللا بن عبد العزیز المعیلى   -٧٢

 – وزارة الشؤون اإلسالمیة واألوقاف والدعوة واإلرشاد -الوقف وأثره فى الدعوة والتنمیة

 هـ   ١٤٢٠ شوال - ١٩-١٨مكة المكرمة السعودیة 

 أهمیتهـا للتنمیـة -األوقـاف اإلسـالمیة فـي مجـال البحـث العلمـي. عبد الرحمن یـسري / د -٧٣

ـــشاطهاوالقـــضایا المتع ـــاءة  ن ـــل – لقـــة بتمویلهـــا وكف ـــدوة  دور األوقـــاف فـــي دعـــم وتموی  ن

  .٢٠١١ سبتمبر ٩ إسكندریة  –التعلیم والبحث العلمي 

 – واقعــه ومــشكالته– البحــث العلمــى فــى الجامعــات اإلســالمیة–محمــد منیــر ســعد الــدین -٧٤

  التحدیات التى تواجه األمة اإلسالمیة فى القرن المقبل"ندوة 

 یات الدور:ًسابعا  -٧٥

 دراســة فقهیــة – تنمیــة مــوارد الوقــف والحفــاظ علیهــا –علــى محــى الــدین القــرة داغــى /  د -٧٦

 م٢٠٠٤= هـ ١٤٢٥ – ٤السنة : ٧ العدد – مجلة أوقاف –مقارنة 

 –ً كلیـة التكنولوجیـا نموذجـا– الوقف علـى المؤسـسات التعلیمیـة–حسن محمد الرفاعى/ د -٧٧

 م٢٠٠٧ -ـه١٤٢٨ السنة السابعة –١٢ العدد –مجلة أوقاف

  
  

  

  

   

 

 


