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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 
 

وعلااى  ان حممااد  ساايد   ،واملرساالني األنبيااا    والسالم على أشرف    العاملني، والصالة    هلل رب     احلمد  
 أمَّا بعد:  ه أمجعني.وصحب   آله  

 
على أرض الواقع يف التيسـ  علـى  -هللا يرمحه- زعبد العزيالعادل عمر بن خلليفة اجنح   يف سنتني،

النــــاف  رفــــع احلــــرق عــــنه ،  شقيــــق التــــواية املنشــــود بــــني املوــــا  الفرديــــة  املوــــا  ا ماعيــــة يف الد لــــة، 
ــة ــادية العاليـ ــافة ال التنميـــة ايقتوـ ــة  قـــم قـــدر مـــ يفشـــرعية سياســـة ، بتنفيـــ  ابإلضـ ــة ادارة الد لـ ن األنظمـ

 ي  االنــاف أ  يقييــده موــا  التنظيمــاو  السياســاو  التعليمــاو  القــراراو الــا مــن شــ  ا التــدخم يف 
  .شكم من األشكال

 قــد يســبق ؛متســارعة   بــوي ة   الفقهيــة   التشــريعاو  انتشــار  ، نلحــ هــ ا املعرفــة عوــر   حنــن اليــوم يف 
املشــقة  علــيه   رفــع   رعيــة،  التوســعة  يف موــلحة الللعــدل  عيــة  امر   فرعيــة  حكــام   املســتاداو علــى األرض 

علــى  قــادرة   لتكــوة   الوضــعية   قوانين هــا  أنظمت هــا يطــوير  ينقيــة    عــن الــد ل ختلفــ ا الك ــ  مــن بينمــا عــنه .
 .التشريعاو الفقهية اللحاق  بركب   ،العور مواكبة  

ـن   ،لــى الرعيــة  عمــن الــوية   أنــه يوــر    القــوانني  األصــم يف ســنن األنظمــة  ف يقتضــيها  ألحكــام   مبـيــن
مـن  راعى فيه حـال  ، ي  ابملولحة منوط  التور  على الرعية  أة: العلماء    عند    املقررة    قائمة،  القاعدة    شريعة  

علـيه  اــا يتفـق مــع عـادام   معــامالم   قـ  ســنن  عــنه   التيسـ    احلـرق   رفــع   سـنن مـ  األنظمــة،   سـب  ي  
 1.األنظمة

 
 .  16القل  للنشر  التوييع، ص  ر، الطبعة ال انية، الكوي : داالتنفيذ   -القضا   -السلطات الثالث يف اإلسالم: التشريعهـ(،  1405)  ببتور  خال ، عبد الوها1
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مث خلفـاهه  مـن فقهـاء  ، مـن علمـاء صـحابته، خلفـاهه   فه ا هو ما يويه بعـد رسـول هللا 
 امنا استمد ا األحكام من نووص القرآة  ؛مبتدأة  عوا أحكاما  رن  ش  التابعني  اتبعيه  من األئمة، فهؤيء مل ي  

 2.شرعية    اعتباراو   امة،   فق ضوابط  قرره من القواعد الع األدلة،  مامن  وبه الشارع  ن  السنة،  ما
 

 :األصل يف التصرف ابألوقاف
الا يودر   الفقهية التشريعاو  بناء  على مجيع التورفاو املرعية يف األ قا  اإلسالمية،   يودر

 أصوما ابختوار،  هي: نستعرض يف أثناء ه ه الورقة عن القرآة  السنَّة.   
 

حيبس ها الواق ف الوقف عينا  ف ؛خريية  وأموال   يف أصول   األصل يف التصرف ابألوقاف أنه تصرف  
 3 ال هللا يعال.من  جوه اخل  يقراب   ها لوجه  منافع   ه عنها،  جيعم  يورف   فيقطع   ؛من أعياة ماله

؛ كــوة  الواقــف  قــد حــوَّل  يـــد  علاااى ال اااري  أناااه تصااارف   ريياااةاخلصاااول األيف األصااال يف التصااارف و 
 التور   يف املوقو ، من يد  متلك ال يد  يور  على الغ .

لـي  مـنح السـلطة  الوـالحياو؛  فاألصـم  ؛  واملساالولية  الرعايااة  تصرف علااى ال ااري اليف  األصل  و 
رســول هللا صــلى هللا عليــه  عــن ابــن عمــر رضــي هللا عنهمــا قــال:   عــ    املســؤ لياو؛  الكلفــة    امنــا شمــم  

عــن رعيتــه،  الرجــم راع  يف أهلــه  عــن رعيتــه، اإلمــام راع   مســ ول    ســل  يقــول: )كلكــ  راع   كلكــ  مســ ول  
سـيده  مسـ ول  راع  يف مـال   رعيتهـا،  اخلـادمعن  يف بي  ي جها  مس ولة    عن رعيته،  املرأة راعية     مس ول  

 4(.عن رعيته،  كلك  راع   مس ول عن رعيته
 

(،  انظــر، الوــا ي، 25-18، مالطــا،، )ص:ELGAمنشــوراو شــركة اإلسااالمو والاانا  املعاصرةضالو(ااعية ،الساالطة التشااريعية يف ناااام احل اا  م(، 2002انظــر، ضــو، مفتــا   مــق)2
-http://kambota.forumarabia.net/t3994م 2009نـوفم  13،  رقـة علميـة يف موقـع اوـاموة او،مـوة،نارية السيادة وأثرها على شاارعية األنامااة الو(ااعيةصال ،  
topic:(،  انظـر، 289مؤسسـة شـباب ا امعـة للطباعـة  النشـر  التوييـع، اإلسـكندرية،)ص: الدولة اإلسااالمية وساالطتها التشااريعية،يف، حسن صبحي أمحد ، ،  انظر، عبداللط71ص

 (.565، )ص:37،  ث، جملة القانوة  ايقتواد، السنة  السلطات الثالث يف اإلسالمعبدالوهاب خال ،  
والتعريفات  (، 4/240) وكشف القناع عن منت اإلقناع(، 7/78)اخلراشو على خمتصر خليل (،  6/200) وشرح فتح القدير(، 2/81) اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاعانظر:  3

 (. 2/194)وهتذيب األمسا  والل ات (،  253، )صللجرجاين
 ([.3/1459(  مسل  )8/104متفق عليه ]البخاري )   4
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 عـن اخخـرين فعليـه متوـر    م  كـبناء  علـى القاعـدة الفقهيـة:   ؛ابملصلحة أهناالرعاية واألصل يف  
رء ا للضـرر للمولَّ عليه د     اا هو أصلح   نواب   الوية   ر   يتو : ،  القاعدة الفقهية5 ابملولحة يتور   أة  

 6. جلبا  للنفع  الرشاد  ، الفساد
 
 

 :ابملصلحة تصرف  السياسة  الشرعية  يف ال
 

سياســـة  شـــرعية  ي بـــو عليهـــا،  هـــ ا هـــو شـــ ة  األ قـــا  ابملوـــلحة  يفتقـــر  ال مســـتمر كـــم  يوـــر   
ابملوا  بعامة  منها الد لة يور  شرعية  يف السياسة  عوامم الأه ن     أحد  اإلسالمية،  سنقتور على بياة

 دون   مطلقة   رتك  ت   ، وأن األوقاف   ضومنها صال  املعلى  ألنامة  ا دخول   منع  ،  هـي: اإلسالميةاأل قا   
لااد ر ه ها أو   األوقاااف   ضمفسااداتصااال  املعلااى مفساادات   ألنامااة  ا؛ واالقتصااار  علااى إدخااال  قياادت   أن  

 تقييد ها. وأرفع ها 
 

  اإلطـالق   عليـه؛ التقييـد   خلـ ا مـا د   د  أ ا يقيـن   يف األنظمة   ،  األصم  اإلطالق    يف املصال    فاألصل  
 علـى املوـلحة   األنظمة   فال يدخم  الدخول على املوا ؛  عدم    يف األنظمة    ل ا فاألصم    ؛متضاداة  أصالة  
يف املوـا   ي يـدخم   هـا افسـدة، فاألنظمـة  ق  ،  امنـا ألجـم يعل   ـا موـلحة  أ ،  لـي  ألجـم  مفسدة    اي لرفع  
 رفعها.املتعلقة با أ   املفسدة   رء  اي لد  

مـا دخلـ  عليـه،  يف ذلـك اجتمـاع   األنظمـة  أ ـا يقيـد   يف ألصم  ،  االتقييد  يف املفاسد    األصل  و 
ــوافقني أصـــلني ــه يكـــوة  .متـ ــاء  عليـ ــة الـــدخول  بنـ ــد األصـــم يف األنظمـ ــول  علـــى املفاسـ  ؛ فيكـــوة األصـــم  دخـ
دعلى  األنظمة    ؛ ابلد رء  أ  الرفع.األ قا  او  موا   م فاس 

 
 (440م: 1991  -ه  1411( )ا زائري،  1/310)السبكي:5
 (.158/ 2م:  2000-هـ 1400)ابن عبد السالم، 6
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 األنظمـة، فـال يوــح   لسـنن   حمـال  مناسـبا   املوـا  ليســ ا  يف أةَّ  رد  األصـم مطَـّ يتضـح مـن ذلـك أة  
  قد أشار الطاهر بن عاشور ال مجيع يلك املعاين مـن  أ  حاجة. ابألنظمة د ة ضر رة   املوا     أة يقيد  

ــى  ــريع علـ ــول التشـ ــو دخـ ــد األ ل هـ ــة أة القوـ ــريع، مـــن جهـ ــام األ ل للتشـ ــا يف املقـ ــاو  جعلهـ ثـــاله جهـ
 ،لــيه  يف التشــريع لق ابلقوــد ال ــاين التــابعع النــاف  الشــدة   هــا،  مــن جهــة أة يقييــد    يغي املفاســد بقوــد  

 على خال  األصم ملولحة راجحة،  من جهة أة التشريع أيق للتخفيف عن الناف  رفع احلرق عنه ، 
  التحقيــق أة للتشــريع مقــامني: األ ل: يغيــ  األحــوال الفاســدة  اعــالة فســادها  هــ ا هــو املقــام  فقــال:

ُّ الااَّذ ين  آم ناا وا ِاا  ر ج ه    ﴿املشــار اليــه بقولــه  ن  اَّللَّ  و ِل  ا  ه     ماا  ل ياا  ر وا أ و  ات  إ    النااُّور  و الااَّذ ين  ك فاا  الاُّل ماا 
ِ  ر ج وهن     م ن  النُّور  إ     الاا د ون  الطَّاغ وت   ا خ  ح اب  النااَّار  هاا    ف يهاا  ( 257)البقـرة: ﴾ الاُّل م ات  أ ول ئ ك  أ صاا 

ه  ﴿ بقولــه  ور       ناا  ات  إ    النااُّ ن  الاُّل ماا  ر ج ه    ماا  م  و ِاا   ال  ب ل  السااَّ و ان ه  ساا  ع  ر (اا  ن  اتاَّباا  ه  اَّللَّ  ماا  د ب باا  يا هاا 
ت ق ي    ر اط  م س  د يه    إ    ص  على الناف رعيا  لوـالحه ،  ( ،  التغي  قد يكوة ال شدة  16)املائدة:  ﴾  و يا ه 

 .  7ابطاي  لغلوه    قد يكوة ال ختفيف  
 

د ات  مصال األوقافو  •  :، نوعانم ف س 
 

 :أو أكب   مساوية   إ  مفسدة   تلول   النوع األول: مصلحة  
 

األصــــم يف اليــــد  األمانــــة املــــؤدي ال يطــــار  موـــا  األ قــــا : يـــد   أد ار    يضــــارب   م ـــال: يضــــاد  
األمانـة علــى  يـد  ،  يف هـ ا العوـر متـايزو  فـائف   أد ار   أ ـا موـلحة   أمانـة   توـرفة علـى الغـ ؛ أ ـا يـد  امل

أفـرع ك ـ ة يزيـد  يـنقب حسـب درجـة  ال)سواء الوقف أ  الزكـاة أ  الوـدقاو( األموال  األصول اخل ية 
 يعقيد   علون  متطلباو العمم، أقتور منها على استعراض أقسامها الرئيسة،  هي ثالثة:

 
 102 ص سابق،  مرجع ،اإلسالمية الشريعة مقاصدم( 1978)عاشور بن الطاهر7

http://quran.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=217&SuraNum=2&AyaNum=257&Return=http%3a%2f%2fquran.al-islam.com%2fPortals%2fal-islam_com%2fLoader.aspx%3fpageid%3d223%26Words%3d%d9%85%d9%86%2b%d8%a7%d9%84%d8%b8%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa%2b%d8%a5%d9%84%d9%89%2b%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b1%26Level%3dexact%26Type%3dphrase%26Page%3d0%26SectionID%3d-1
http://quran.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=217&SuraNum=2&AyaNum=257&Return=http%3a%2f%2fquran.al-islam.com%2fPortals%2fal-islam_com%2fLoader.aspx%3fpageid%3d223%26Words%3d%d9%85%d9%86%2b%d8%a7%d9%84%d8%b8%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa%2b%d8%a5%d9%84%d9%89%2b%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b1%26Level%3dexact%26Type%3dphrase%26Page%3d0%26SectionID%3d-1
http://quran.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=217&SuraNum=2&AyaNum=257&Return=http%3a%2f%2fquran.al-islam.com%2fPortals%2fal-islam_com%2fLoader.aspx%3fpageid%3d223%26Words%3d%d9%85%d9%86%2b%d8%a7%d9%84%d8%b8%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa%2b%d8%a5%d9%84%d9%89%2b%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b1%26Level%3dexact%26Type%3dphrase%26Page%3d0%26SectionID%3d-1
http://quran.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=217&SuraNum=2&AyaNum=257&Return=http%3a%2f%2fquran.al-islam.com%2fPortals%2fal-islam_com%2fLoader.aspx%3fpageid%3d223%26Words%3d%d9%85%d9%86%2b%d8%a7%d9%84%d8%b8%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa%2b%d8%a5%d9%84%d9%89%2b%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%b1%26Level%3dexact%26Type%3dphrase%26Page%3d0%26SectionID%3d-1
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o   أفــراد   شخوــياو    هــي مــن مهــامن  اإلدارة   الت مــ  ؛    التــدب    يشــمم  األمانااة علااى األدا : يااد
 .يقتوادية  الفنية العملياو ا يف ادارة األموال  األصول متخووة   اعتبارية  

o   مؤسســـاو   هـــي مـــن مهـــامن  ؛  احلمايـــة    احلوكمـــة    يشـــمم اإلشـــرا    األماناااة علاااى الرقاباااة: ياااد 
 حكومية  قضائية أ  سيادية ر ية د لية  حملية. 

o   هــي مــن  ؛  املواصــفاو  للمعــاي  اإلداريــة   املاليــة    يشــمم املطابقــة   األمانااة علااى التاادقي : يااد 
 مكايـب مرخوـة، م ـم اواسـب القـانوين،  املستشـار اإلداري،   خاصـة    مهنيـة    مؤسسـاو    مهامن  

 هندسية  فنية.
 

علااى األدا   ةاألماناا  جيعل من اجتماع يااد والوظاهف   األدوار    يتضح أن متايز     بنا   على ما سب
 . حهااملصال وتطار تضاد وتضارب  يلول يف ال الب إ ؛ واحدة أو يد   جهة   يف  والرقابة والتدقي 

 
فال يولح  أة يكـوة  جهـة  ادارة  الوقـف  مشـرفة  علـى أي د ر مـن أد ار ا هـاو الرقابيـة الر يـة أ  
جهــاو التــدقيق املهنيــة، أ  أة يكــوة لــدر جهــاو  الرقابــة  الر يــة  أ  التــدقيق  املهنيــة  أي  مهــام  اداريــة  أ  

ــب  علـــى ذلـــك  ــا ي،يـ ــة  التـــدقيق؛ ملـ ــمن  الرقابـ ــارب  املوـــا  أد ار  يف حمـ ــة  عـــن يضـ ــة  ضاـ ــن رـــاطرة  أخالقيـ مـ
ا ب ه الوـفة شولـ ا ال نـوع  مـن ها،  ي خيفى ما يف ذلك من يعطيم ملقود  الرقابة  التدقيق كو     يطارح 

،  األصـم  عنه با ضر ا أ  يدفع   جي ر  لنفسه نفع ا با لشريك ه  يف اإلدارة؛ الشريك    شهادة    أيمادًّيا أ  معنوًّيا
ب م  ، الشـافعي   ، ال ـوري   ، النخعـي   ،شـريح   هلشـريك   الشريك   شهادة   ردَّ   ممن. قال ابن قدامة يف املغين:  يـ قا

 8. ا رالف   فيه  نعل     ي، الرأي  أصحاب  
 

 
الوــفحاو:  ،  41دلــ اجمل)،   1417– 1997، الطبعــة ال ال ــة،  دار عــامل الكتــب،  احللــو   عبــد الفتــا عبد هللا بن عبد اوســن ال،كــي  ، املغين، شقيق  موفق الدين،  ابن قدامة8

177-178.) 
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،اك القضــاء يف اشــابإلضـافة ال  ،اخـتال  املفــاهي  الفقهيــة عـن الوضــعية  مـن األم لــة علـى ذلــك 
 :يف األنظمة السعودية ،املوافقة املسبقة ألعمال ادارة األ قا 

 
  :الختالف املفاهي  الفقهية والو(عية تضارب وتطارح املصالتضادُّ وتناقض  و 

بـــني التشـــريعاو الفقهيـــة  األنظمـــة )مظنـــة التهمـــة( خيتلــف مفهـــوم  ،م ــال  مــن  اقـــع احلوكمــة
مــن  أ  النــافر   الوكيــم   شــراء   يف األنظمــة الوضــعية عنــد التهمة   مظنة  الوضعية؛ فعلى سبيم امل ال، 

 يراعـــى فيهـــا،  مشـــاركته،   ـــ  ذلـــك مـــن التوـــرفاونفســـه أ  مـــن  لـــده أ  قريبـــه  بيعـــه مـــ ، 
جمل  ادارة الشركة أ  الشريك من التعامم  نع عضو  حيث ي ي  ؛ ها يف معظم   الشكلية   ا وانب  

 احلمايــة   قــد ي حيقــق   معــني   قــدر    فــق    اإلفوا         ذلك بشرط     اق،اضا    مع الشركة بيعا   شراء  
ــاابة   املـــالك مـــن  جـــود  ـــ    لعمـــوم   ــا  أ  حمـ ــة   مظنـــة  يف ذلـــك التعامـــم، بينمـ التشـــريعاو  يف  التهمـ
 جمــرد   يكتفــي اب وانــب  الشــكلية  م ــمه علــى الوقــف،  ي أثــر     التوــر    ال جــوهر   ينظــر   الفقهيــة  

  اإلفوا  عن ذلك.
هـي يف التشـريعاو  اذ  التـدقيق  يف األنظمـة  الوضـعية  يغلـب  عليهـا ا انـب  الشـكلي، الرقابـة  بينما  ف

ده  مســاحة  ســوداء  يكــوة الرقابــة  التــد قيق الفقهيــة مشــتملة  علــى ا انــب املوضــوعي، هــ ا ايخــتال  حيــ 
 موجودين شكال   معطلني يف الواقع.داخم ه ه املساحة 

فالـــ ي ي بـــ  داخـــم هـــ ه املســـاحة الســـوداء، أة فيـــه رالفـــة  للحوكمـــة الفقهيـــة مـــن جهـــة، ي بـــ  
احلوكمة الوضعية سالمته،  يتطار  النتياتاة بسبب التناقض  يتعطم الرقابة  التدقيق؛ األمر ال ي حيده 

 مفاسد راجحة  يفوو موا  معت ة. 
ني املفهــوم الفقهــي  النظــام الوضــعي ســيؤدي ي  مــن املعلــوم أة أيَّ يعــارض  أ  جمــرد  اخــتال   بــ 

حمالــة  ال يًّيدة  أعبــاء  الرقابــة  جبميــع أنواعهــا  اريفــاع  مســتور الغــرر  يف ادارة  رقابــة الوقــف  يدقيقــه؛ األمــر 
 ال ي يفوو  أ  يعطم  موا  ك  ة.
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 تداخل  صالحيات  الرقابة واإلدارة: لتضادُّ وتناقض  تضارب وتطارح املصال 
القاضـي لنقـم األ قـا  بـم  موافقــة  شـ،اط موافقـة  ابيفويـ  موـا  أكــ   م ـال مـن  اقـع القضـاء:
 يفويــ   يــؤدي يف الغالــب ال عليهــا خاصــة، ممــا يســتغرق  قتــا  طــويال   ظــارة  حمكمــة التمييــز  لــو كانــ  النن  

    مفسدة  راجحة .ابلرقابة القضائية،  يفوي   املولحة  األك من املولحة املستالبة أك    موا   
فكيــف  ،جانــب  املســؤ لية  يف الرقابــة  القضــائية  علــى األ قــا  ضــعا   إب  املفســدة الراجحــة يكــوة 

يتويع  املسؤ لية  عن يعطيم   يبخي   موا   الوقف  إبخراق   ق  اختاذ القـراراو الاليمـة عـن  قـ  شوـيم 
الــ ي أدَّر ال تعطيــم العــن  القضــاء  جهــة  اإلدارة مــن كامــم  املســؤ لية أعفــىأعلــى املوــا  املعتــ ة  فــ ة 

ه من الوقف  موا     يبخي    املسـؤ لية،  اة هـو محَـّم جهـة  اإلدارة كامـم  ، فقد انتفع  من ذلك إبعفاء نفس 
فقد برأ  نفس ه من أين  مسؤ لية؛  يف كال احلالتني يكوة قراراي ه من نوع  الشهادة  الا جرَّوا نفعا ؛   املسؤ لية  

 األصم  رد ها.
 

أن ؛ و أدى إ  مفساادة راجحااة ألنامااة يف تقييااد مصااال الوقاافيتضااح ماان  لااك أن تاادخل ا
 األمانة الذب أدى إ  تطااارح   يد   ووظاهف   أدوار   تداخل   مفسدة   لرفع   كذلك التدخل    ل  لألنامة واحلا

 عها.يوتضي املصال  
 

 ها:حتصيل   طري    انقطع   مصلحة   النوع الثاين:
 

موــــا   اســــتادوا يف هــــ ا العوــــر علــــى  ــــ   ســــابق  م يــــم، امــــا يف جهامــــا أ  أد امــــا أ   م ــــال
 شويل ها د ة  سنن  أنظمة، منها على سبيم امل ال: سائلها،  يث ي يكن 
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 بعـض-فتح احلساابو ا ارية يف البنـوك ، أ  ابس  الوقف السام التااري  اصدار   البا  ي يكن   •
ا مـن الواقـف، أ حساب  يسمح بفتح  البنوك   ابسـ   السـياراو  يسـايم    ابس   الوقـف اذا  جـد  نوـا

 الوقف لدر املر ر.
ــة  م مؤسســـــاو   ي يوجـــــد • ــناديق    بنـــــوك   اليـــ ــت مارية    صـــ ــ اســـ ــت مار ة   قفيـــ ــواقفني يف ايســـ ــة الـــ  إلعانـــ

 املال. ايستفادة منها يف يشغيم أموال األ قا  املعلقة املوجودة يف بي  
 التوـــرفاو   ه إلجـــراء  يف صـــالحيت   أ  املالـــك   الواقـــف   حمـــمَّ  علـــى أنـــه حيـــم   افر  عـــدم التعامـــم مـــع النـــَّ  •

الوقف  يف صكن   نب  ا ما مل ي  بوفته ضفر   ي يقبم النافر   من ا هاو   ا )ك    به بوفته ضفر    املنوطة  
 .التور ( يف اجراء    ة له الوالحية   العدل   من كتابة    كالة   أ  حيضر  

ابلتعاقــد مــع  م  لــز  مــا ي   الوقــف،  ي يوجــد   موــار    ختيــار  أ  يظــار، ملكافــ و الن   آليــة   أي   ي يوجــد   •
ظــــار  بوــــر   الريــــع  م النمــــا ي لــــز    ي يوجــــد   لالســــت مار، متخووــــة   أ  جهــــاو   حم،فــــني   أشــــخاص  

 .ملستحقيها مباشرة  
ادارة  األ قـــــا ،  جملـــــ    يف ادارة   النظـــــارة   جملـــــ    بـــــني صـــــالحياو   التعـــــارض  ي يوجـــــد مـــــا يرفـــــع   •

 كـمن    صـالحياو   حـد د   يبني   وجد أنظمة  يي ا العمومية، حيث الوقفية،  مجعيام    التاارية    الشركاو  
 فقــد يتبــادل   الوقفيــة   الشــركاو   يف ادارة   خلــم    جــود   كــم منهــا، يســيما يف حــال    جهــة،  مســ ولية  

 التقو . األخرر مس ولية   جهة   كمن    بتحميم   ا هتاة )جمل  النظارة(  )جمل  اإلدارة( ايماماو  
 اــاريني، مــع شــركاء   اشــريك   الوقــف    ذلــك عنــد كــوة   األ قــا    ريــع   يوييــع   تنظــي   ي يوجــد  معــاي   ل •

 ايست مار.  اعادة   من الريع   الور    عدم    يقرر الشركاء  
 

،  يعطيم   يؤدي مجيع  ذلك ال اريفاع  املخاطرة  األخالقية  يف ادارة   للرقابة، جوانب  ك  ة   األ قا  
م  املسـؤ لية   يقـديرها،  النـايج  جوانب  أخرر عن التدقيق     اخفاء    النايج  عن عدم  اييفاق على كيفيـة  شمـن

 عن يسايم  األصول   األموال  بغ   أ اء  ا هة  املخولة  ابلتملك. 
 يـؤدي ال يبخــي    يضــييع  موــا  الوقــف  النــايج  عـن يضــارب  موــا   العــاملني علــى الوقــف  مــع 

 .  جهة أخررلباو  اإلدارة السليمة  احلوكمة  الفعالة من موا   الوقف  من جهة،  مع متط
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تااارك اساااتحداث أناماااة علاااى قااادر ماااا اساااتحدث مااان مفسااادات ملصاااال ، يتضاااح مااان  لاااك

 الطرياا    قطع   مفسدة   لرفع   كذلك التدخل    واحلال   ولألنامة    األوقاف؛ قطع طري  الوصول للمصال.
 .مهنية   ومعايري   وأنامة   تناي    إصدار  اال(طرار إ  ها دون اليت ال مي ن حتصيل   عن املصال  
 
 

 :ناام اهليئة العامة لألوقاف
 

ــة ل  قـــا  ــة العامـ ــام امي ـ ــاكم نظـ ــاء ليحـــم مشـ ــة جـ ــاء موجـــودة، ، كمختلـــف األنظمـ ليفـــتح  جـ
مفقودة، كما جاء ليعزي األداء  الرقابة  التدقيق؛  مجيع ذلــك جهــد مشــكور الطريق ال موا   

  يكن هم حقق ه ا ايجتهاد الطيب املطلوب   حمم يقدير،
 
 ابملوــطلحاو الــا يــد ر رحــىمــن النظــام الــا يوضــح املقوــود   املــادة األ ل  ابلنظر ال  
 يلح  اخق: عليها، النظام

كــوة النظــام   :يف أقسااام يااد األمانااة ليس أب منهااا املفردات الواردة يف الناام   •
ــة علــــى األرض،  ــام علــــى لــــ ا يعيــــد يرييــــب التطبيقــــاو الواقعيــ دارو رحــــى النظــ

الوقــف اخلــاص ، الوقــف العــام، اوــاف  ، الــرئي ، اجمللــ ، امي ــة  :م ــممســمياو 
 ،النظــــارة ،النــــافر ،املوقــــو  عليــــه ،شــــرط الواقـــف، الوقــــف املشــــ،ك، )األهلـــي(

األمانـــة، األداء، الرقابـــة،  يـــد :م ـــم مواضـــيع در رحـــى النظـــام علـــىيـــ  مل  . اإلدارة
 تعريف اجرائي.ب  مل يوضح أي منهاالتدقيق، 
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امي ــة  :تقسي  موا(يع ومفردات الناام جيعل التداخل يف املهااام هااو األصاال •
د ة  ،أحياة يكوة ضفر الوقف  أحياة أخرر يكوة املشرفة على ضفــر الوقــف

نظـــارة الوقـــف مـــن قبـــم امي ـــة عـــن بيـــاة كيـــف ختتلـــف أ  يتـــداخم الرقابـــة علـــى 
يضــارب األمــر الــ ي قــد حيــده ؛ الرقابــة علــى نظــَّار األ قــا  مــن خــارق امي ــة 

علــو  اافــاض درجــة التعقيــد يف طبيعــة حســب يزيــد  يــنقب املوــا ،  يطــار  
 ادارة الوقف  حسب درجة التعا ة بني رتلف ا هاو املعنية به.

 
أنــه نظــام ضفــر النظــار.  هــ ا  اة كــاة يتفــق جزئيــا  حموــلة نظــام امي ــة العامــة ل  قــا ، 

، يف التشريعاو  الفقهيــة  األصم  يف ادارة  الوقف  مع   للنــافر  قبــم اي أة النظــام يوــلح هــو النــافر 
ا  الوضــعية ،يطــور  األنظمــة    قبــم ســيادة  الشخوــياو  ايعتباريــة،  عنــدما كانــ  النظــارة  بوــورم 

للموــــلحة  التوــــرفاو ، هــــي: مطابقــــة  األداء متمــــايزةثــــة  أد ار  ثال ،  قبــــم احلاجــــة الالبســــيطة  
ــرفاو  ــة للتوـــ ــة  احلقوقيـــ ــدقيق(،  املطابقـــ ــد )التـــ ــر فاو  العوائـــ ــة للموـــ ــة  املاليـــ )اإلدارة(،  املطابقـــ

 . ي يزال ال عورض ه ا، النظارة  هي الوفيفة  األساف  يف التور  على األ قا   (،)الرقابة 
 

ني )ل  قــا ( امنــا، يعيــد يرييــب العالقــة القانونيــة بــ  األنظمــة الوضــعية  ابملقارنــة جنــد أة 
ــة علـــــى األرض ــا، يضـــــعف ، التطبيقـــــاو الواقعيـــ ــة   يار اـــــارب انتهـــــى  قتهـــ ــ ا اـــــدها حمملـــ لـــ
 ايستفادة من فرص حاة  قتها.

 
امنا ينطلــق مــن أصــم مشــر عية التوــر  يف  (ل  قا )التشريعاو الفقهية بينما جند أة 

لــ ا اــدها ، مــني  اليــد علــى األ قــا  يــد أمانــة موــا  األ قــا ؛ أ ــا مــن جــن  يوــرفاو األ
 يد األمانة على األ قا . لسياسة يستفيد من أفضم املعار  الوسائم املتاحة يف كم العور 
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 :أك ر  من موضع، هييتكرر  يف  ثاله اشكالياوالب ال  جود بناء  على ما سبق، 
 

لتشاااريعات  الفقهيااة  األكثااار  اب مل تساااتطيع اللحاااقاألنامااة  والقاااوانني الو(ااعية  أوال: 
 . مشولية  ومرونة  

امنــا مــا يوــدر مــن قــوانني  أنظمــة  سياســاو  يعليمــاو أل ــراض اإلدارة، أ لــب  •
يقود با التحك   السيطرة  لي  التمكني  رفع املشــقة  التيســ  كمــا هــي حــال 
التشــريعاو الفقهيــة. بــم اة مــن املتقــرر يف علــ  اإلدارة اليــوم أة جــم مــا يســمى 

  9يتكوة من أمور يوعن ب على العامم القيام بعمله.ادارة 
 

 . هوال ختدم منفعة املستفيد النهاملشرات األدا  الرهيسية اثنيا : 
ــع  • ــا مجيــ ــة، بينمــ ــم ا هــــاو الوقفيــ ــا يــــد ر داخــ ــي  مــ ــا يقــ مؤشــــراو األداء جلهــ

مقاصــد األ قــا  ي يوجــد  ي يكــن شقيقهــا داخــم أجهــزة  اداراو األ قــا ؛ 
 امنــا هــي يف مقــدار انتفــاع املوقــو  لــه مــن الوقــف،  هــ ا خــارق أجهــزة الوقــف 

  لي  داخلة.
 

 وزمان تنفيذ القرار: اختا  القرار بعيد عن م ان اثلثا : 

 
9 Albrecht, K., & Zenke, R. (1985). Service America! (p. 106). New York: Warner Books. 
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جـــودة  ســـرعة األداء يتطلـــب عـــدم املركزيـــة  يـــث يكـــوة اختـــاذ القـــرار أقـــرب ال  •
مكــاة  يمــاة ينفيــ  القــرار،  هــي مــن أهــ  عوامــم الناــا . كتــب اخلليفــة العــادل 

لوايل اليمن  قد كاة يك ر الكتابــة اليــه يف رد  -رمحه هللا   -عمر بن عبد العزيز  
شمــم املســؤ لية، ف رســم لــه عمــر:  فــ ين أكتــب اليــك  املظــامل  ك نــه خيــا  مــن

آمــرك أة يــرد علــى املســلمني مظــامله  ف،اجعــين  ي يعــر  بعــد املســافة مــا بيــين 
 10 بينك .. فانظر أة يرد على املسلمني مظامله   ي يراجعين 

 
 احملصلة: 

ــد  ــة  الوقــــف أحــ ــا  بعامــ ــوة ادارة املوــ ــة يقتضــــي أة يكــ ــريعاو الفقهيــ أة التشــ
 مفرداما، مبين على اخق:

 أة يقاف الناا   النتائج اقدار انتفاع املستفيد النهائي املقوود.أوال :  •
أة يكـــوة اإلدارة  قـــم قـــدر مـــن األنظمـــة  القـــوانني  التعليمـــاو املقيـــدة اثنياااا :  •

 للموا .
أة يتخــــ  القــــراراو  يناــــز األعمــــال يف أقــــرب مكــــاة  يمــــاة للمســــتفيد اثلثاااا :  •

 قوود.النهائي امل
 

  

 
 (.241، )ص:عبدالعزيز  بن  عمر  واملصلحني  احل ام  قدوة(، البورنو، حممد صدقي،  97(.،   ابن ا ويي،)ص:381،ص:5الطبقاو،)ق: 10
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 حتد  ب املاهة  سنة  القادمة: 
 

التحدي القادم لناا  األمة اإلسالمية يف املائة سنة القادمة، يعتمــد ابلدرجــة األ يل ال 
 املعاير بعامة على يطوير القوانني  األنظمة الوضعية   خباصة،  اجملتمعاوقدرة مؤسساو الد لة  

لتكـــوة قـــادرة علـــى مواكبـــة التشـــريعاو الفقهيـــة، الـــا متيـــزو يف هـــ ا العوـــر، ابلتوســـع بــــوي ة 
ة  للعـــدل يف موـــلحة الرعيـــة، بيننـــ  حكـــام  فرعيـــة  ممتوـــاعدة ملواكبـــة املســـتاداو علـــى األرض، 

  التوسعة  عليه   رفع  املشقة عنه .
 

وهااذا دية منــ  نشــ ما، الــ ي بنيــ  عليــه اململكــة العربيــة الســعو   هذا التحدب هو نفسه 
 الــ ي صــا ه  رســ  سياســته الشــرعية امللــك املؤســ  عبــد العزيــز بــن عبــد التحاادب هااو نفسااه 

يف ثنــاًّي الكلمــة الــا  جههــا ال جملــ  الشــورر يف جلســته ايفتتاحيــة للعــام -يرمحه هللا-الرمحن  
ناااا هاااو الشاااارع :هــــ، الـــا جــــاء فيهـــا1349  "وإن ااا  تعلمااااون أن أسااااو أح امناااا ون ا م 

وإقرار العمل الااذب ترونااه موافقااا   اإلسالمو، وأنت  يف تلك الداهرة أحرار يف سن  كل ناام، 
لصااال الاابالد علااى شاارط أن ال ي ااون خمالفااا  للشااريعة اإلسااالمية ألن العماال الااذب ِااالف 
الشرع لن ي ون مفيدا  ألحااد، فالضاارر  كاالُّ الضاارر  هااو يف السااري علااى غااري  األساااو  الااذب 

  ".11نا حممد جا  به نبي
 
 

 
ربيـع األ ل  – 9ه، جريـدة أم القـرر، 1349 –ربيـع األ ل  –  7ر ااه ه –خطاااب امللااك عبااد العزيااز باان عبااد الاار ن آل سااعود ه، 1349ا لسة ايفتتاحية جملل  الشـورر العـام 11

 .ه 1349 –
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 ر هــا الــا "داهاارة الشااريعة احملمديااة" ي يــزال اوافظــة  علــى البقــاء داخــم  يلــك الــدائرة    

هــي التحــدي األكــ   لكــمن  الــد ل    -يرمحــه هللا-للد لة امللك  املؤس   عبد  العزيز بن عبــد الــرمحن
 اإلسالمية   املسلمني أمجع.

 
هذا وآخر  دعواان أن  احلمد  هلل  رب  العاملني، والصالة  والسالم  على سيد  املرسلني،  

 نبي  نا حممد  وعلى آله  وصحب ه أمجعني. 


