
نحو نموذج مطور لرقابة القضاء على الوقف

عبد الرحمن السنوس ي. د.أ



:الفهرس

.اإلسالمحضارةفيالوقفقطاعمكانةحول مقدمة•
• 

ا
.اإلسالميةالحضارةفيالوقفعلىالرقابةنماذج-أول

• 
ا
.الوقفعلىالقضاءلرقابةمطور نموذجنحو -ثانيا

• 
ا
.الوقفيةللرقابةالخماس يالنموذجمسوغات-ثالثا

• 
ا
.األوقافعلىاملشتركةالرقابةملعيار صيغةبإصدار التوصية-رابعا

.الخاتمة•



:بعدأماوااله،ومنوصحبهآلهوعلىهللا،رسول علىوالسالموالصالةهلل،الحمد
..وسمهوجميلباسمهكل  والفضيلة،املعاليأصحابالسادة
..للمؤتمراملنظمةالهيئةأعضاءاملحترمينالسادة
وبركاته،،،هللاورحمةعليكمالسالم

:اإلسالمحضارةفيالوقفقطاعمكانةحولمقدمة
التاريخمسرحعلىالماإلسظهور قبلالبشريةعرفتفقدوالثقافية؛واالقتصاديةاالجتماعيةالنظمتاريخفيفريدةظاهرةاإلسالميالوقفنظاميعتبر

 
 
تحملهفييشتركاألحوالأحسنوفيصاحبه،عاتقعلىيقعللفردالكفايةوتحقيقاالقتصاديالعبءوكاناملتعددة،بمجاالتهالعامالشأنإدارةفيكثيرةنظما

معسكرينبينوزعتتقدالبشريةكانتاألخيرة؛القرونفيالبشري العمرانتطور حينوحتىالدموية،القرابةرابطةعلىالقائمالضيقاالجتماعيمحيطهمع
االشتراكيةنقيضتهاتفرضبينماالرأسمالية،هيوتلكمسؤولياتهاتحملعنالدولةتخليمقابلفيالفردجشععلىالقائمةالفرديةالنزعةأحدهمافرضاثنين

عّمققدالتوزيعو اإلنتاجنظمواضطرابالسكان،عددوازديادالبشرية،الحياةتعقدأنغيرالدولة،يدفياملطلقةامللكيةحصرمعالتملك،منالفردحرمان

.وتماسكهاووحدتهاالدول منكثيراستقرارعلىذلكأثرحتىوالفسادوالفقرالظلممظاهر

الفرددور بينلتوازن اأساسعلىقامتحضارتهاأنوهياإلسالمية؛واملجتمعاتالدول فيهاتشتركفريدةظاهرةفنجداإلسالميةالتاريخيةالتجربةفيأما
منجزءبتسبيلناملسلميأغنياءفيهاقامشعبيةحضارةيعتبرالذيالوقف،نظاموهيأالواندياحهابقائهاسرهيالتيالواسطةتلكخاللمنالدولة؛ودور 

والتعليمالكريم،للعيشالضروريةاملرافقأبنائهوسائرومحاويجهلضعفائهيكفلمستمرنحوعلىاملجتمعخدمةفيثرواتهموتسخيرالعام،للصالحمدخراتهم
الحياةأعباءاءوالضعفالعاجزينوعناالجتماعية،الرعايةأعباءالدولةعنخففمماالشؤون؛وسائرواملحيطالبيئةورعايةوالعالج،الصحةوتدبيرالجيد،

.واالرتفاقاملعرفةوسبلالعيشوتكاليف



 بالوقفالنبوةعصر منذاملسلمون احتفىوقد
ا
 امتثال

 
سح»:عنههللارض يالخطاببنلعمر ملسو هيلع هللا ىلصقولهذلكومنعليه؛ملسو هيلع هللا ىلصالنبيلحث ِّ

لأصلهب  ِّ
وسب 

.هذايومناإلىاإلسالمتاريخفيتعالىهللالوجهوريوعهاغالتهاوتسبيلاألصول تحبيسظاهرةواستمرت،*«ثمره

 تميز فقدوالعمران؛والثقافةالقتصادوإنعاشالتنميةتحقيقفياإلسالميالوقفنظامتميز وكما
ا
علىقامحيثعليه؛افواإلشر إدارتهطرق فيأيضا

 ذلكواعتبر تبديلها،أو تجاوزهاوتحريمالواقفإرادةاحترام
ا
يا ،األثر مهدور تعد 

ا
اقفينرادةإواحتراماألوقافحمايةفياملسلمون أبدعوقدشرعا الو

توفير علىناملسلميحكامحرصيؤكد"الوقفعلىالرقابةمهمة"فيهتدر جتالذيالتطور إنبحيثاألمثلة؛أروعريوعهاواستدامةمصارفهاوحفظ
منايتولهكانالتيالنظار مجالسوكذااألوقاف،وديوانالحسبة،مؤسساتإشراكخاللومنالقضاء،سلطةخاللمنلألوقافالرسميالغطاء

–.والكفايةوالورعوالنزاهةالعدالةصفاتالشرعيالعلمصفاتإلىيجمعون 

وايةهذهأخرج* دار .طعمر،ابنعن(8/233):مختصرهفيواملزني،(339/ص):املسندفيوالشافعي،(2483:رقم-4/117):صحيحهفيخزيمةابنالر 
.(هـ1410)بيروتاملعرفة،



:اإلسالميةالحضارةفيالوقفعلىالرقابةنماذج-أولاً

بكيرأبوروىفقدية؛أمبنيزمنفيعليهاالقضائياإلشرافظهرثمغيرهم،منكانواإنالنظارأيديفيأوأهلها،أيديفياإلسالمصدرخاللاألوقافواليةكانت
 األحباسعلىيدهوضعبمصرقاض  أّول أّن لهيعةابنعن

 
ِمر  بنتوبة

َ
ت  فلمامللك،عبدبنهشامزمنفي[هـ120/ت]الحضرمين  َيم 

 
 األحباس  صارتحتىتوبة

 
ديوانا

 
 
ةاستحداثإلىبعدفيماالعباسييندفعتقداألوقافوكثرةالدولةاتساعأّن غير؛*عظيما

ّ
ةرسميةخط

ّ
بصدر»عليهاائمالقسّمياألوقافلشؤونمستقل

الديوانذاهبأناملصادروتذكر،**أكفاءأعوانمستحقيهاعلىعوائدهاوصرفوريوعهامواردهامتابعةعلىويساعدهاألوقاف،شؤونإدارةمهّمته؛«الوقوف
 »وكان،***العّباسبنيدولةانقراضبعدماإلىالدولةحمايةتحتاستمرقد«البّر ديوان»باسممستقلةأهليةهيئةكانالذي

 
قاض ي«الحضرميس ىعيبنلهيعة

.****أوضاعهاوتصحيحاألحباسبتنظيممصرفيقامقد«املأمون »

.(م2003)بيروتالعلمية،الكتبدار.طاملزيدي،فريدوأحمدإسماعيل،حسنمحمدحسنمحمد:تحقيق،(390/ص):والقضاةالوالةكتابالكندي،-*
.(444/ص):والقضاةالوالةكتاب-**

وحسام،(م2003)بيروتاإلسالمي،الغربدار.طمعروف،عّوادبشار:تحقيق،(683-7/682):َواألعالماملشاهيرَوَوفياتاإلسالمتاريخالذهبي،بنأحمدبنمحمدالدينشمس-***
.(م1983)بيروتالعربي،الفكردار،(298/ص):(م945-861/هـ334-247)فترةخاللالعباسيةالدولةفياإلداريةاملؤسساتالسامرائي،الدين
.(444/ص):والقضاةالوالةكتاب-****



 غيرها؛و والخاناتواملشافيواملساجدواملدارسوالجيوشواألربطةالثغور علىالتسبيلشملتالتياألوقافوتنوعالدولة،رقعةاتساعومع
 
الولةفإن

 تسندكانتالتي«األوقافنظارة»خطةاستحدثواقد
ا
عنمستقال نظرهمنيكلمالذينالفقهاءوكبار واملحتسبينالولةإلىأو أنفسهم،القضاةإلىغالبا

.*القضاءسلطة

 القول ويمكن
 
ةباإلداراتتكون ماأشبهكانتالفترةتلكفيالوقفإدارةبأن ولة؛فيالعام   ن ويكو أعلى،ناظر تخصيصحيثمنالد 

ا
؛شخصا

ا
واحدا

 ليستلكنها
ا
 عنهبالستقاللتتمتعأنهاأو القضاء،سلطةتتبعوإنماالتنفيذيةللسلطةفرعا

ا
ا ذاتأماومحاسبته،وتدابيرههلقراراتخاضعةلكنهاوظيفي 

.**«الوقفناظر »مهاممنتسييرهفيكون الوقف

 تفاوتاشهدفقدالحديثة؛الدولةفيالوقفحالأما
ا
أشهر همالتنفيذيةاالسلطةوليةأو القضائي،اإلشرافويعتبر عليه؛واإلشرافإدارتهفيكبيرا

.واإلسالميالعربيالعاملينفيالنماذج

هبي،لدىوردمااملثالسبيلعلىانظر-*
ّ
هبشذراتالحنبلي،العمادوابن،(5/541):الّنبالءأعالمسيرالذ

ّ
،(هـ1350)القاهرةالقدس ي،طبعة،(3/240):ذهبمنأخبارفيالذ

:تحقيق،(1/143):املدارستاريخفيالدارسوالنعيمي،،(م1985)الكويت،حكومةمطبعة.طفراج،أحمدالستارعبد:تحقيق،(3/175):الخالفةمعالمفياإلنافةمآثروالقلقشندي،
.(هـ1410)بيروتالعلمية،الكتبدار.طالدين،شمسإبراهيم

.م2000سنةدمشقالفكر،دار،(32/ص):تاريخهإدارته،تطوره،اإلسالمي،الوقفقحف،منذر:ينظر-**



اً :الوقفعلىالقضاءلرقابةمطورنموذجنحو-ثانيا
:هيوالخيري الوقفيالقطاعنجاحمقوماتأهمإن
اقفينثقة:-1 .ومحفوظةمحترمةإرادتهمبأنالو
.الرشيدةاإلدارةخاللمنالوقفيةالكياناتأداءنجاعة:-2
 وغلتهالوقفمنافعاستدامة:-3

ا
 توزيعا

ا
.واستثمارا

.الوقفعلىوالشعبيةاملؤسسيةالرقابةوجود:-4

القطاعاتفيس ياملؤسالنجاحمعيار ويعتبر عصرنا،فيالرشيدةالحوكمةهرميمثلألنهالوقف؛علىالرقابياإلشرافمسألةاملقوماتهذهمنويعنينا
الحوكمةمعايير تتآوحينواإلنتاجية؛والتجاريةالربحيةالقطاعاتمنانطالقاوالحوكمةالشاملةبالجودةالهتمامبدايةكانتفقدالربحية؛وغير الربحية
خاصةمعايير إصدار يفواإلقليميةالدوليةاملؤسساتمنكثير واجتهدتالربحي،غير املدنيالعملمجالتإلىبهاالهتمامانتقلالربحي،املجالفيثمارها

.رهاوغيواإلدارةوالحوسبةوالنوعية،الشاملة،والجودةاملهنة،وأخالقياتالرشيدة،بالحوكمةيتعلقمامنهانشاطها،محلهيالتيبالقطاعات

البشرية،املواردةوتنمياملؤسسية،القيادة:مبادئعلىترتكز والتيالعالم،دول منكثير فيوالحوكمةللجودةمعايير صدور منرأيناهماذلكأمثلةومن
كسبالنهايةفيقفللو تحققوغيرهاالعناصر هذهوكلوالستثمار،املاليةاألصول وتعظيموالشراكات،املعارفوتبادلوالعمليات،الستراتيجياتووضع

.*النهايةفييةالوقفاألصول وزيادةالنوعية،علىالقائماملخرجاتوتحسينللتطوير،الصحيحةالبيئةوإيجادالتكاليف،فيوالقتصاداملصداقية،

.(م28،94،2013:العدد/2013يونيو)الكويتجامعةاإلسالمية،والدراساتالشريعةمجلةبعدها،وما(11/ص):الوقفيةالجودةالصالحات،سامي:ينظر-*



السعوديةئةالهينموذجفيالحالهو كماالسعودية؛العربيةاململكةمبادرةفيوتوطينهااملعايير هذهعلىالعتمادتشجيععلىواعدمثالولدينا
املعنيينكافةمعالعالقةوتعزيز الشراكاتبناء»علىالستراتيجيةخطتهتنصالذيللجودة،السعودياملجلسوكذاوالجودة،واملقاييسللمواصفات

.*«واإلتقانالجودةوقفومقاصدرسالةلتحقيق

اإلسالميةاليةاملللمؤسساتاملراجعةاملحاسبةهيئةفأصدرتالهتمام؛منالنوعهذااإلسالميالعالمفياملتخصصةاملرجعيةاملؤسساتعرفتوقد
(AAOIFI) اإلسالميةاملاليةخدماتمجلسوفعلواألخالقيات،الحوكمةمعايير منوغيرهماواملراجعةالضبطمعيار(IFSB)وإناملعايير وهذه؛ذلكمثل

اإلسالمية،املاليةاملنظومةمكوناتكلأيضاتشملوإنمابها،خاصةليستأنهاإل األولى؛بالدرجةاإلسالميةاملاليةواملؤسساتاملصارفإلىموجهةكانت

.وغيرهاوزكاة،ووقف،تأمين،من

هالوقفلقطاعأنوبما  خصوصياتِّ
 
ملكيةإلىلواقفاملكيةمنانتقلتواألمالكاألعيانإنحيثذمتهطبيعةومنالربحيةغير طبيعتهمناملستمدة

في"املركزي سؤالال"أو"اإلشكالية"جوهربوضوحنطرحأنعلينايمليماوهو وجودته،حوكمتهعلىوتجلياتهاآثارهالهاالخصوصياتهذهفإنتعالى؛هللا
إليهوصلمابحسبتحيينهاو بلورتهافيمشكورةجهود-شكبال –ُبذلتالتياإلسالميةللدول التشريعيةالتجاربضوءفيالوقف؛لحوكمةاملستقبليالتصور 
.الدول تلكفيالتشريعيالتأطير هذاعلىالساهريناجتهاد

.(5/ص):(م2025-2021)واإلتقانالجودةلوقفاالستراتيجيةالخطةللجودة،السعودياملجلس-*



:اثنيننموذجينإلىترجعتكادأنهانجداملوجودةالتشريعيةالتجارباستقرأناإذا

.األوقافقطاععلىالقضائياإلشراف:األول 

.العلياالسياديةالجهاتمنمعتمدةتنفيذيةسلطةإشراف:الثاني

م  إن
ُ
تحقيقهدون يحول الذيالتدخلمنأو الضياعمنأو اإلدارةسوءبسببعليهالتعديمنالوقفعلىالخوفهيالوقفقضايافياملشكالتأ

.الواقفإلرادة

 أشكالها؛مختلففيكثيرةانتقاداتشهدتقدعليهاوالوليةاألوقافعلىاإلشرافتجربةكانتوإذا
 
إليهاملشار وفالخذلكهو النقدهذامحور فإن

الدول منير كثفيمعلومهو كماالقضاءأنذلكالوقف؛علىاإلشرافأشكالمختلففيالكامنالقصور هو الخوفهذادوائر تعاظمإلىأدىماوأهمآنفا،
 طويل،زمنبعدإل إليهاملرفوعةالقضاياأبسطفييفصليكادل 

ا
التيالقضاياكثرةإلىلنظر بااملحاكمفياألوقافقطاعكسبهاالتيالقضاياقلةعنفضال

.الدول هذهمنالعديدفيبطائلمنهايعودأندون رفعها

شاهداويكفينالحسم،افيوالستقاللالتشريعيالثقلمناملستمد  "الوازن القرار "إلىافتقارهايخفىفال األوقاف؛علىالتنفيذيةالجهاتإشرافوأما
.واإلسالميةالعربيةالدول منكثير فياإلشرافمنالنوعلهذاالحديثةالتطبيقاتذلكعلى

كماوناوقانشرعامسؤوليتهيتحملون وعمنبالوقف،العالقةذوي عننتساءلأنعليناالوقف؛علىالرقابيلإلشرافمطورانموجاأردناإذاإننا
.اليومدوليابهااملعمول الشاملةوالجودةالحوكةمعايير تمليهاوكماطبيعته،تقتضيها



طريقعنالتأميننموذجهو التأمينيةالنماذجأحدأنوعلمنا،"بالتبرعاللتزام"علىاملبنيالتكافليالتأمينقطاعوهو بالوقفشبيهقطاعفيتأملناإذا
افر ضرورةعلىصراحةتنصاإلسالميللتمويلاملرجعيةاملؤسساتأقرتهاالتيالوقفحوكمةمعايير أنسنجدالوقف؛ مجالفيبطالضوامنجملةتو

:عليهالرقابة

مصالحهم،ةوحمايالرقابة،فيحقهمملمارسةمناسبةقانونيةصيغةإيجادخاللمنالتأمينعملياتإدارةفيالوثائقحملةمشاركةأفضلية»:األول 

.(688/ص-5/7)فقرة):(26)رقماإلسالميالتأمينمعيار :«اإلدارةمجلسفيتمثيلهممثل

.(688/ص)(5/9)فقرة26معيار«داخليشرعيوتدقيقرقابة،إدارةووجودللشركة،ملزمةفتاواهاتكون شرعيةرقابةهيئةتعيين»:الثاني

الصالحياتيعةوطبالشركة،نشاطعلىالرقابةفيالشرعيةالرقابةهيئةدور »:وهيأخرى بصيغةذلكعلىالنصتمفقداملحاسبيةاملعايير فيأما
 الشرعيةالرقابةلهيئةاملخولة

ا
والجهةالشركةشاطنعلىوالرقابةباإلشرافتقومالتيالجهة[وكذا]..الفعليةواملمارسةاألساس يوالنظامللقانون وفقا

.(537ص،)ي،ط،فقرة/12معيار.«القابضةالشركةعلىوالرقابةباإلشرافتقومالتي

رافاألطأقارب»و،«حكمهمفيومنونوابهالعامواملدير الشركةإدارةمجلسأعضاء»:ومنهم،«العالقةذاتاألطراف»علىالتنصيص:الثالث

.«أقاربهم»و«..مباشرةغير أو مباشرةبطريقةاملالكالعتباري أو الطبيعيوالشخص»،«املذكورين

رقمالتأمينإعادةومعيار ،(26)رقمالتأمينمعيار فيعليهمنصوصهو كماوالخارجيالداخليالتدقيقبمهمةالتكافليالتأمينقطاعشمول :الرابع
.(7-1)رقموالضبطالحوكمةومعايير ،(5-1)رقماملراجعةومعيار ،(13)رقمالتأمينيالفائضوتوزيعتحديدأسسعناإلفصاحومعيار ،(41)



علىائمقالوقفعلىرقابينظامإقامةنستطيعأننانجد«الشاملةالجودة»و«األخالقيات»و«الحوكمة»أملتهالذيالتأطير هذاإسقاطأردنافإذا
وجهةيهم،علاملوقوفطرفمنمختارينوممثلينباألوقاف،املختصةالتنفيذيةوالسلطةالقضاء،سلطة:أطرافخمسةإشراكقوامه"موسعمجلس"

.الدولةفيالرسميالشرعياإلفتاءوجهةمستقلة،خارجيتدقيق

افعاتكلبشأناألحكامإصدار أمر يرجعوإليهاالوقفية،املنازعاتفيالفصلبهااملنوطالجهةفألنها:القضاءسلطةأما:-1 .القةالعذاتاملر

النظار،علىشرافواإل للقطاع،العامةباإلدارةاملكلفةالجهةهيدولةكلفيودواوينهااألوقافدوائر فألن:باألوقافاملختصةالتنفيذيةالسلطةوأما:-2

اقتراحهااهتمامهامنالوقفيةوالتشريعاتالقوانينمشروعاتتكون ماغالبابلالوقفية؛األمالكومتابعة .و

املتهمأو الحقبصاححضور القضاءبدهياتمنكانوإذاوغلته،الوقفمنافعفيالحقأصحابفألنهمالرقابي؛املجلسفيعليهماملوقوفتمثيلوأما:-3
 إفادته؛أو إقرارهإلىوالستماعالحكممجلس  

 
 ضروري الوقفعلىالرقابةمجلسفيعليهماملوقوفتمثيلفإن

ا
 جدا

ا
والشفافيةفصاحاإل ملبدأتحقيقا

الحر التصويتاسأسعلىالختيار ويكون الجميع،إليهيدعىمجلسفيعليهمللموقوفالعموميةالجمعيةاختيار طريقعنتمثيلهمطريقةوتكون والعدل،

.النزيه

 الخارجي؛للتدقيقمستقلةجهةتمثيلوأما:-4
 
واملراجعةقيقالتدعلىتعتمدالتجاريةأو املاليةباملعامالتالعالقةذاتالحيويةالقطاعاتكلفألن

أنمنمانعول ؛الشرعيوالمتثالباللتزاماملتعلقالخارجيالتدقيقاعتمادإلىأحوجالوقفوقطاعقانونية؛أو إداريةأو محاسبيةكانتسواءالخارجية،

دفع
ُ
.الوقفمصلحةفيالتيالنفقاتسائر شأنذلكفيشأنهاالوقف؛ريعمنالخارجيالتدقيقجهةمستحقاتت

 :املعتمدةاإلفتاءجهةوأما:-5
 
 عدمه،أو بالجواز شرعيقرار أو فتوى إلىيحتاجبهالقياميرادبالوقفيتعلقتصرفأيأو إبداؤه،يتمرأيأيفألن

 
املفتيوألن

 
ا
 والروحي،الدينيثقلهبحكماملجتمعيمثلغالبا

ا
.اإلسالمييالتاريخالنموذجفيعليهالحالكانكماالرقابةمجلسداخلضمانةكونهعنفضال



القرار،دار وإصوالجتماع،التصويت،طريقةحيثمنالفنيةالتفاصيللهتضعأن"الخماس يالنموذج"بهذاأخذتهيإذااإلسالميةللدول ويمكن
لستثمار،اقطاعاتفيتبعدأو تقربقدكثيرةأشباهالهنجدالذياملجلس،هذامنالهدفتخدمالتياألمور منوغيرهاالتمثيل،وصيغةوالتنفيذ،
والرقابةلحوكمةاتجارببعيدحدإلىفيهانضجتالتيالغربيةالدول فيخصوصاالربحية،وغير الربحيةواملؤسساتوالنقابات،والتعاونيات،واألعمال،
.املستدامةوالتنميةالشاملةوالجودةوالتحكيمواملراجعة

تحقيقأدواتمنداةكأالتحكيمإلىباللجوءالقضاءجهاز عناألعباءتخفيففي-باألساسالغربية–الدوليةبالتجربةالتذكير يتعينالصددهذاوفي
 ونيةقانمقارباتوضعتعديدةاتفاقياتشهدالعالمأنيخفىول الحقوقية؛والروابطالتعاقديةوالعالقاتوالشراكةالتجارةمجالتفيالعدل

ا
ونصوصا

 تكون ل أنوضعهافيلوحظتفصيلية
ا
 بديال

ا
الدوليالقانون فير مقر هو مانحو علىالظلم،ويمنعالعدليحققبمامعهتتكاملوإنماالقضاء،دور عنشامال

األونيسترالوقواعد،(1983سنة)القضائيللتعاون العربيةالرياضواتفاقية،(م1965سنة)واشنطنواتفاقية،(م1958سنة)نيوورككاتفاقيةالتجاري 
فيالتحكيمممارسةبأنالدارسون يعلموالتي،(1985يونيو21)فياملتحدةاألمملجنةمنالصادر الدوليالتجاري للتحكيمالنموذجيالقانون يسمىماأو 

هذهفيسوليونحوها؛واملستخدمينالعمالنقاباتوكذاوالصناعيةالتجاريةوالغرفالقضاءأجهزةبينقانونيةصيغةخاللمنتتمالدول منكثير 
 ها؛بينفيماتتكاملاألطرافهذهأدوار تجعلالتيالتنظيميةالصياغةوجدتبلالقضاء؛أجهزةمنالصالحياتبخطفيش يماكلهاالنماذج

ا
فيخصوصا

 تابعة"للتحكيمغرفة"تخصيصفيهتمالذيالنموذجذلك
ا
.للقضاءتنظيميا



اً :الوقفيةللرقابةالخماسيالنموذجمسوغات-ثالثا

هانجدقريب؛عهدإلىاإلسالميالتاريخفيالوقفتطبيقاتتأملناإذاإننا  وشمولهاوتنوعهااتساعهارغمأن 
 
فيأهلهاوحاجاتصرهالعصدىكانتأنهاإل

 عليهاوالرقابةاألوقافإدارةتطور كانلذلكاألزمنة؛تلك
ا
نموذجمناإلشرافهذانماذجتعاقبتفقدحينها،لألمةالحضاري الوضعمعتطورهفيمتساوقا

ل تولهالذي"األحباسديوان"إشرافإليهيضيفنموذجإلى"الناظر"  أو 
 
.إلخ.."الحسبةديوان"فيممثلةاألمر لهذاثالثةهيئةتوليةإلىتوبة،القاض يمرة

 غير 
 
 تجارتهاو الزراعةفيهتعدلمبحيثالقتصادفيهوتطور نعيشه،الذيالنحو علىالحديثةالدولةمفهومفيهتبلور الذيهذاعصرناأن

 
 إل

ا
قطاعا

ظمالرقميالقتصادإلىالحديثة،الخدماتاقتصادإلىالصناعة،اقتصادمنعديدة؛قطاعاتبين
 
املعامالتاطِّ أنمبعدللناسواستجدتالذكية،والن

 الفردية
 
عواول األقدمون فقهاؤنايعرفهلمماوهو املعنويةوالذمةالعتباريةالشخصيةعلىتقوممستحدثةمؤسسيةأنماط

 
النحو هذاعلىرهتطو  توق

الشرعيالحكمفتكييفيالعواملهذهيراعيأناملعاصر الفقهيالجتهادعلىيمليذلككلعصورهم؛فيالفرديةوالذمةالفرديةاملعامالتغلبةبحكم
تل بماعليهاوالرقابةالوقفيةاإلدارةملسألة  لهذابه؛ةالعالقذوي األطرافمصالحيحققوبماللوقف،تشريعهفيالحنيفالشرعمقصوديفو 

 
فإن

هاذكر يمكناملسوغاتمنجملةعلىمبنيالورقةهذهتقترحهالذيالوقفعلىالرقابيلإلشرافالخماس يالنموذج :اآلتيالنحو علىأهم 



 :األول املسوغ
 
علىأمثلةلديناو الوقف،قضايافيالفقهيةاملجامعاجتهادمرونةمعخصوصاجدا،تطورتالحديثالعصر فيوأشكالهالوقفمظاهر أن

شكال بيجعلماوهو املسائل،منوغيرهاالوقفية،والصكوكاملؤقت،والوقفاإللكتروني،الوقفومسألةالنقود،وقفمسائلفينراهكماذلك
 بهتفيأنيمكنل عليهالرقابةاختصاص

ا
 كمال

ُ
.وحدهاالتنفيذيةالسلطةحتىأو القضاءسلطة

 األول؛املسوغفيذكرهسبقعماعالوةأنه:الثانياملسوغ
 
أنيقتض يعلوماتية؛املوالنظموالتقييسالحوسبةنظموتطور الوقفية،األوعيةاتساعفإن

 املستدامةالرقابةمنجزء  يكون 
ا
الكياناترساميلمنأقلرساميلهاكانتربماالتيالربحيةالقطاعاتفيالحالهو كماالحترافيالتدقيقمهمةإلىموكول

 أقل  وإجراءاتهاتشريعاتهاوحتىالوقفية،
ا
بماوهو الوقفي؛القطاعتعقيداتمنتعقيدا أو وحده،القضاءهاز جعلىاملحترفةالوقفيةالرقابةمهمةيصع 

.باألساسرقابيةل تنفيذيةسلطةهيالتياألوقافوزاراتعلى

اإلدارةمجلسفيقوق الحذوي تمثيلضرورةاملجالتهذهمثلفيقررتوالتسيير اإلدارةعلومرحابهافينضجتالتيالغربيةالتجربةأن:الثالثاملسوغ
الرشيدةلحوكمةامتطلباتأحدوباعتبارهوالعدل،والصدقوالشفافيةاإلفصاحضماناتمنكضمانةللمؤسساتالتنظيميالهيكلهرمفيأو الرقابةأو 

.ربحيغير أو ربحيجهاز أيفيالشاملةوالجودة

 :الرابعاملسوغ
 
اقفينثقةقلةهو الوقفعلىاإلقبالضمور أسبابأهمأحدأن علىإليهاظر ينحيثالقضاء؛بجهاز أو التنفيذةاألجهزةبكفاءةالو

ذوي جميعشوفيتلهذاالربحي،غير والقطاعالوقفمجالفيالكبيرينوالتطور التعقيدإلىترقىل النمطيةوطبيعتهالقضاءاختصاصاتأنأساس
يه،ويطورهيحفظهالوقفمصالحعلىللرقابةأرقىنموذجإلى-األوقافيحتضنالذياملجتمعوحتى-بالوقفالعالقة استقرار حفظفيورهدويستديموينم 
.الدولةونمو القتصادوازدهار املجتمع



اً :األوقافعلىالمشتركةالرقابةلمعيارصيغةبإصدارالتوصية-رابعا

تقديم  شركائهاو املؤتمر لهذاالراعيةالهيئةعلىأقترحأناملوضوعوشرفاملكانشرفيقتض يالخماسية؛الرقابةلفكرةاملوجز العرضهذاضوءفي
يتمبحيثالوقف؛وعبموضالعالقةذاتاملرجعيةواملؤسساتالحكوميةالهيئاتمعبالتنسيقاألوقاف،علىاملشتركةللرقابةمعيار صياغةيتضمنمقترح
أهلعلىتخفىل التيالجوانبمنذلكوغير اإلجرائية،ومراشدهاوالقانوني،التشريعيووضعهاالداخلي،ونظامهاومبادئها،ألسسها،املثلىالصيغةوضع

.الختصاص

تهيإذاالصيغةهذهتكون وسوف  أمتنا،بهاتتميز التيالخير ملسيرةكبيرةضمانةتم 
ا
 تتالتيالشاملةالجودةملبادئوتعميما

ُ
إلىوشعوبناحكوماتناوق

،وتجسيدهاتحقيقها
ا
 عمليا

ا
ا .بعزيزهللاعلىذلكومابلداننا،فيومآلتهالوقفأوضاعحول الجدللصفحةوطي 

:الخاتمة
؛
ا
 الربحيغير والقطاعوالشعوبالحكوماتتعاون قوامهامستدامةتنميةمعموعدعلىأمتنافإنوختاما

ا
وإنالجميع،ير خفيهماعلىالوقففيممثال

اءوالتعاون املشتركوالجهدالصادقةالنيةتوفر 
 
وخدمةوالرفاهوالعدلدهار الز تحقيقفيأمتناآمالفيهتتحققالوقفيللقطاعواعدبمستقبلكفيل  البن

لِّ اإلنسانية،
ُ
ق وا﴿و 

ُ
ل ى اْعم  ر  ي  س 

 
ْم َللّاُ ف

ُ
ك
 
ل م  هُ ع 

ُ
ُسول ر  ﴾،و 

 
ون

ُ
ن مِّ

ْ
ؤ
ُ ْ
امل .ينالعاملربهللالحمدأندعواناوآخر و 




