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أمنوذجا
 دولة قطر:الوقف والتنمية االقتصادية
ً
Waqf & Economic Development: Qatar as a model
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كلية الدراسات اإلسالمية
جامعة محد بن خليفة
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Abstract
The need to discuss the economic development of the waqf, because of its
importance in itself, and the tendencies of the researcher the most
important reasons for choosing the subject with the importance of the
economic side and the interest of Qatar to exploit the endowment, and
aims to identify the role of economic endowment, which is moving in the
economic wheel with an impact through the Qatari experience, The
questions consisted of axes: What is endowment and economic
development? What is his role in achieving them? What is its impact on the
Qatari economy?
It was based on the descriptive analytical approach. The research was
divided into: Waqf in Islamic jurisprudence. Waqf and Economic
Development. Endowment through the presentation of the country
experience. The most important results came that the waqf is old since the
time of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) and had
various roles in achieving economic development in society. Therefore, the
researcher recommends the necessity to benefit from the successful
contemporary endowment experiences in order to achieve global
partnership.
Keywords: Endowment, Economic Development, Endowments.
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ملخص البحث
جاءت احلاجة لبحث التنمية االقتصادية للوقف؛ ألمهيته يف ح ّد ذاته ،وكانت ميول الباحث أهم أسباب اختيار
املوضوع مع أمهية اجلانب االقتصادي واهتمام قطر ابستغالل الوقف ،ويهدف البحث التعرف على دور الوقف االقتصادي
الذي يقوم به يف حتريك العجلة االقتصادية مع بيان أثره من خالل التجربة القطرية ،وتكونت األسئلة من حماور :ما هية
الوقف والتنمية االقتصادية؟ وما هو دوره يف حتقيقها؟ وما أثره على االقتصاد القطري؟ واعتُمد على املنهج الوصفي
التحليلي .ومت تقسيم البحث إىل :الوقف يف الفقه اإلسالمي .الوقف والتنمية االقتصادية .الوقف من خالل عرض التجربة
القطرية .وقد جاءات أهم النتائج أن الوقف قدمي منذ زمن الرسول صلى هللا عليه وسلم وكان له أدوار متنوعة يف حتقيق
التنمية االقتصادية يف اجملتمع .لذا يوصي الباحث ضرورة االستفادة من التجارب الوقفية املعاصرة الناجحة هبدف حتقيق
الشراكة العاملية.
الكلمات املفتاحية :الوقف ،التنمية االقتصادية ،األوقاف.

مقدمة.

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على رسوله خامت النبيني وعلى آله وأصحابه بشريعته عاملني إىل يوم
الدين ،أما بعد:
التوسع ،فلم يقتصر على العناية
التنوع و ّ
متسما ابلنمو و ّ
فقد بدأ الوقف منذ عهد النبوة وعرب العصور اإلسالمية ً
بفئات اجملتمع فحسب وإمنا غطى خمتلف جوانب احلياة من النواحي الشرعية والعلمية والثقافية والصحية واإلنسانية
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية واخلدمية.
واملتتبع للتاريخ اإلسالمي يلحظ بوضوح دور الوقف يف تغطية غالبية احتياجات األمة يف كافة نواحي احلياة ،إال
مقصورا يف عنايته على شؤون املساجد والقائمني عليها ،مما أدى إىل
أنه ما زالت هناك نظرة ضيقة عند البعض جتعل الوقف
ً
الرتكيز يف الدراسات على البُعد الديين دون النظر إىل األبعاد األخرى .كالبعد االقتصادي الذي حناول الرتكيز عليه يف حبثنا
هذا.
عظيما من خالل التضامن والتشارك بني أفراد اجملتمع لتحقيق العدالة
دورا
ً
فالوقف كان وال يزال يلعب ً
اقتصادي ً
االجتماعية ،وتوفري احلاجات األساسية للفقراء من ملبس ومأكل ومأوى وتوفري عدد من السلع واخلدمات العامة مثل التعليم
والصحة.
مهما من ثروة اجملتمع اإلسالمي ميكن أن توظّف مبا خيفف العبء عن موازنة
كما أن املمتلكات الوقفية تُع ّد جزءًا ً
الدولة يف تقدمي اخلدمات اجملتمعية غري الرحبية يف مجيع نواحي احلياة.
من هنا كان ال بد من إنشاء املؤسسات الوقفية واالهتمام هبا كركيزة من بني الركائز االقتصادية مبا حتققه من تنمية اقتصادية
للمجتمع اإلسالمي.
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فالتنمية االقتصادية حتريك علمي خمطط جملموعة من العمليات االقتصادية واالجتماعية من خالل إيديولوجية
معينة لتحقيق التغيري املستهدف من أجل االنتقال من مرحلة غري مرغوب فيها إىل حالة مرغوب الوصول إليها كما أنه
يساهم يف إحداث وظائف عديدة كان هلا دور ابرز يف حتقيق مبدأ التكافل االجتماعي.
وسوف نتناول يف هذا البحث الوقف والتنمية االقتصادية مع دراسة األوقاف يف دولة قطر كنموذج ُُيتذى به يف
حتقيق التنمية االقتصادية.

أسباب اختيار البحث.

1ـ ميول الباحث الشخصية يف دراسة الوقف؛ ألنه نظام إسالمي ذا هدف خريي ،ورغبةً منه املشاركة يف مؤمتر الوقف
اإلسالمي.
2ـ صرف أكثر أموال الوقف على املساجد وما يتعلق هبا دون االهتمام ابجلوانب األخرى من أمهها التنمية االقتصادية.
3ـ عرض التجربة القطرية يف الوقف واالستفادة منها وذلك الهتمامها يف اآلونة األخرية ابستغالل الوقف االستغالل االمثل.

أهداف البحث.

يهدف البحث بشكل رئيسي التعرف على دور الوقف يف التنمية االقتصادية وذلك من خالل ما يلي:
1ـ توضيح أهم املفاهيم املتعلقة ابلوقف والتنمية االقتصادية.
2ـ إبراز الدور الفاعل الذي يقوم به الوقف يف حتريك العجلة االقتصادية من أجل حتقيق التنمية االقتصادية يف الدول
اإلسالمية للوصول إىل حلول للنهوض هبذا النظام اإلسالمي.
3ـ بيان أثر الوقف على االقتصاد من خالل عرض التجربة القطرية كنموذج ُُيتذى به يف حتقيق التنمية االقتصادية.

أمهية البحث.
تعود أمهية البحث إىل أمهية الوقف يف ح ّد ذاته ورفعة مقصده ومسو غرضه مبا ُيققه من تنمية اقتصادية .ومن هنا
جاءت احلاجة لدراسة التنمية االقتصادية للوقف يف دولة قطر.
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أسئلة البحث.
1ـ ما هية الوقف؟ والتنمية االقتصادية؟
2ـ ما هو دور الوقف يف حتقيق التنمية االقتصادية؟
2ـ ما أثر الوقف على االقتصاد القطري؟

منهج البحث.
اعتمدت يف حبثي على املنهج الوصفي التحليلي حيث مت التطرق إىل ماهية الوقف والتنمية االقتصادية ومت التطرق
ضا إىل مسامهة مؤسسات األوقاف يف التنمية االقتصادية وأثر الوقف على اجملتمع القطري.
أي ً

خطة البحث.

ُيتوي البحث على ثالثة مباحث رئيسة هي :املبحث األول :الوقف يف الفقه اإلسالمي .الثاين :الوقف والتنمية
االقتصادية .الثالث :الوقف من خالل عرض التجربة القطرية.

املبحث األول :الوقف يف الفقه اإلسالمي.
املطلب األول :تعريف الوقف.
األمر األول :الوقف لغةً.
ِ
ِ
ف وقُوفًا َوَوقَـ ْفتُها
الواو والقاف والفاء أصل واحد يدل على مت ّكث يف شيء ،وهو مصدر قولكَ :وقَـ َفت ال ّدابةَ تَق ُ
ِ
أان وقْـ ًفا .يتعدى وال يتعدى ،ومنه وقَـ ْف ِ
الزما قلت:
ت أَق ُ
ف وقوفًا َوَوقَـ ْف ُ
َ ُ
ت َوقْفي ،ووقفت الكلمة وق ًفا ،وهذا جماز فإذا كان ً
َ
ف،
ت
الوقْ َ
الرجل على كلمة قلت :وقّـ ْفتُه توقي ًفا .ويقال :وقّـ ْف ُ
وقفت وقوفًا .فإذا َوقَّـ ْف َ
ت املرأة تَـ ْوقي ًفا إذا جعلت يف يديها َ
َ
ت إال يف
ت ال ّدار للمساكني َوقْـ ًفا َوأ َْوقَـ ْفتُها ،ابأللف لغة ردئية ،وليس الكالم أ َْوقَـ ْف ُ
َوَوقَـ ْفتُهُ على ذنبه أي أطلعته عليهَ ،وَوقَـ ْف ُ
ف .1
ت عن األمر الذي كنت فيه أي أقلعت أو يكون يف شيء ث يَن ِزع عنه قد أ َْوقَ َ
قوهلم :أ َْوقَـ ْف ُ

 .1الفراهيدي ،اخلليل أمحد (ت170هـ) ،كتاب العني ،حتقيق :عبداحلميد هنداوي ،دار الكتب ،بريوت ،ط1424 ،1هـ2003/م.394 ،393/4 ،

اجلوهري ،إمساعيل بن محاد (ت393هـ) ،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،حتقيق :أمحد عبدالغفور عطّار ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط،2
1399هـ1979/م .1440/4 ،ابن فارس ،أمحد بن زكري (ت395هـ) ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق :عبدالسالم حممد هارون ،دار الفكر،
1399هـ1979/م.135/6 ،

86

)e-Proceedings of 6th International Conference on Mosque, Zakat and Waqf Management (IMAF-2019
30th October 2019, Bangi, Selangor, MALAYSIA. (eISBN: 978-967-13087-5-2).
Organized by: Masjid Al-Azhar, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

ِ
ِ
ِ
ِِ
وواقَـ ْفتُهُ على كذا ُم َواقَـ َفةً وِوقَافًا،
ف فيهَ ،وتَـ ْوق ُ
ف املوضع الذي نَق ُ
واملَْوق ُ
يف الناس يف احلج ُوقُوفُـ ُه ْم ابملََواقفَ ،
ِ
عاجا كان أو قرًان مثل
الوقُ َ
وف ،والتـ ََّوقُّ ُ
وْ
ف يف الشيء كالتَّـلَ ُّوم فيه ،والوقف املَ ْسك الذي ُُيعل لأليدي ً
استَـ ْوقَـ ْفتُهُ أي سألتُه ُ
ِ
السوار ،ومسي بذلك؛ ألنه قد وقف بذلك املكان .1
ّ
والوقف :احلبس  2عن التصرف  .3والوقف :التسبيل .يقال :سبّل ماله أي جعله يف سبيل هللا تعاىل .4
يتبني لنا أن الوقف لغةً هو التحبيس والتسبيل يف سبيل هللا إىل األبد .ال ُيوز التصرف فيه من بيع وال توريث.
ّ
ولكن املشهور هو إطالق املصدر وإرادة اسم املفعول لذا يُقال وزارة األوقاف.
شرعا.
األمر الثاين :الوقف ً
تبعا الختالف
اتفق الفقهاء على أن الوقف صدقة على سبيل الرب واإلحسان ،لكنهم اختلفوا يف تعريف الوقف ً
نظرهتم للوقف من حيث اللزوم وعدمه ،وانتقال ملكية املال املوقوف ،وهل الوقف عقد تعترب فيه إرادة املتعاقدين أم إنه
إسقاط.
وم ْن اجلهة اليت متلك
فأبو حنيفة اختلف مع صاحبيه يف تعريف الوقف ،وهذا يعود إىل لزوم الوقف من عدمه؟ َ
العني املوقوفة؟ وهل خترج العني املوقوفة عن ملك الواقف أم ال؟
يرى أبو حنيفة الوقف حبس العني على ملك الواقف والتصدق ابملنفعة  5إىل من أحب  6ولو يف اجلملة  .7بينما
يرى صاحبا أب حنيفة أن الوقف حبس العني على حكم ملك هللا تعاىل ،فيزول ملك الواقف عنه إىل هللا تعاىل على وجه
تعود منفعته إىل العباد .8
ويفسر عدم جواز الوقف عند أب حنيفة بعدم
ّ
ويعرف السرخسي الوقف أنه حبس اململوك عن التمليك من الغريّ .
صح عنده الرجوع .أما أصل اجلواز فثابت خبالف الصاحبني اللذين يرين لزوم
لزومه ،فهو كالعارية ،حبيث لو رجع الواقف ّ
الوقف .1
 .1الفراهيدي ،العني .394/4 ،اجلوهري ،الصحاح .1440/4 ،ابن فارس ،املقاييس.135/6 ،
2
نفسه على ذلك .واحلُْب َسةُ ابلضم :االسم من االحتِ ِ
ت
احتَـبَ ْستُهُ َ
أحبَ ْس ُ
الص ُ
مت ُحْب َسةٌ .و ْ
وحبَ ْستُهُ و ْ
باس .يقالَ :
س :ضد التخليةَ .
س َ
س :أي َحبَ َ
وحتَبَّ َ
 .احلَْب ُ
ِ
قفت ،فهو ُْحمتَـبَس َ ِ
باس .اجلوهري ،الصحاح.915/3 ،
س ابلضم :ما ُوق َ
فرسا يف سبيل هللا ،أي و ُ
ف .واجلمع أ ْ
ً
َح ٌ
وحب ٌ
ٌ
يس .واحلُْب ُ
 .3النسفي ،عمر بن حممد (ت537هـ) ،طلبة الطلبة ،تعليق :خالد عبدالرمحن العكك ،ط ،1دار النفائس ،بريوت1416 ،هـ1995/م.105/1 ،
 .4احلمريي ،نشوان بن سعيد (ت573هـ) ،مشس العلوم ،ط ،1دار الفكر ،دمشق1420 ،هـ1999/م.2963/5 ،

 .5املرغيناين ،علي بن أب بكر (ت593هـ) ،اهلداية شرح بداية املبتدي  ،عناية :نعيم أشرف نور ،إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية ،كراتشي ،ط1417 ،1هـ،
.426/4

 .6زيدة من ابن اهلمام ،حممد بن عبدالواحد (ت861هـ) ،شرح فتح القدير ،تعليق :عبدالرزاق املهدي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط،1
1424هـ2003/م.426/4 ،
 .7زيدة من ابن عابدين ،حممد أمني (ت1252هـ) ،ر ّد احملتار على الدر املختار ،حتقيق :عادل عبداملوجود وعلي معوض ،دار عامل الكتب ،الريض ،طبعة
خاصة1423 ،هـ2003/م.519/6 ،
 .8املرغيناين ،اهلداية.427/4 ،
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وقول السرخسي" :حبس" :أي املنع من التصرف وهو قيد أخرج ما ليس بوقف .و"اململوك" :أُخرج غري اململوك؛
ألن الواقف إذا مل يكن مال ًكا للعني املوقوفة حني الوقف مل يصح وقفه هلا .و"عن التمليك" فال يصح أن ُيري عليها أي
تصرف من التصرفات اليت جتوز للمالك يف ملكه كالبيع واهلبة وحنومها .و"من الغري" :أي بقاء العني على ملك الواقف وعدم
خروجها من ملكه إىل ملك غريه .2
غري أن تعريف السرخسي مل يسلم من االعرتاض :حيث يقتضي لزوم الوقف وعدم الرجوع فيه وهو خالف ما يراه
أبو حنيفة من عدم لزوم الوقف  .3كذلك فإن هذا التعريف غري مانع من دخول غريه فيه؛ ألن لفظ اململوك عام يشمل كل
عقارا أو منقوالً .وأبو حنيفة ال ُييز املنقول .وقد يُ ّرد على هذين االعرتاضني أن السرخسي ينقل الرأي
مملوك سواء كان ً
الغالب للحنفية وهو ما عليه الصاحبان من لزوم الوقف وجوازه يف املنقول وغري املنقول.
يتضح من تعريف أب حنيفة أن الوقف يبقى يف ملك واقفه فيصح له الرجوع عنه مت شاء كما ُيوز له التصرف
فيه ببيع أو تربع أو هبة؛ ألن الوقف جائز غري الزم ابستثناء الوقف على املساجد.
أما املالكية فريون الْوقْف إعطَاء مْنـ َفع ِة َشيء م َّدةَ وج ِ
ودهِ َال ِزما بـ َق ُاؤه ِيف ِملْ ِ
ك ُم ْع ِط ِيه َولَ ْو تَـ ْق ِد ًيرا .4
ً َ ُ
َ َ ْ َُ َ ْ ُ ُُ
إعطَاءُ َمْنـ َف َع ِة" :اُحرتز هبا عن إعطاء العني هبةً ،فإن الواهب يعطي فيها ذات العني املوهوبة للموهوب له.
فجملة " ْ
ابملتمول.
تمول؛ ألن الشيء أعم إال أنه خصصه بقوله بقاؤه يف ملكه وهذا خيص الشيء
ّ
و" َش ْيء" :أي دون منفعة مال أو م ّ
و"م َّد َة وج ِ
ودهِ" :قيد يفيد أتبيد الوقف ،لذا أُخرج به العارية والعمرى؛ ألن للمعري احلق يف اسرتجاع العني املعارة
ُ ُُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مت شاء والعمرى ترجع بعد موت املعمر مل ًكا للمعمر أو لوارثه .و"َالزًما بَـ َق ُاؤهُ يف ملْك ُم ْعطيه" :أُخرج به العبد ميوت قبل
ِ
تقديرا فلزوم بقاء امللك من خاصية الوقف.
تقديرا أو امللك ً
موت سيدهَ " .ولَ ْو تَـ ْقد ًيرا" :أي ولو كان اللزوم ً
وعلى هذا التعريف فإن املوقوف ال خيرج عن ملكية واقفه ،وال يصح إزالة امللك ابلبيع واهلبة .وفيه إشارة ابلتصدق
ابملنفعة فقط مع حتبيس األصل ،مع عدم اشرتاط التأبيد.
قال ابن عبدالرب :هو أن يتصدق اإلنسان املالك ألمره مبا شاء من ريعه وخنله وكرمه وسائر عقاره لتجري غالت
ذلك وخراجه ومنافعه يف السبيل الذي سبلها فيه مما يقرب إىل هللا عزوجل .5
يتضح من تعريف مالك أن الوقف يبقى يف ملك واقفه فال يشرتط التأبيد ،مع حيازة املوقوف عليه ،وقطع تصرفه
فيه وعدم متكينه من ذلك ،فالوقف عنده متليك انتفاع ال متليك منفعة عدا وقف املساجد فإهنا من ابب اإلسقاط؛ ألهنا هلل
تعاىل فقط.
 .1السرخسي ،حممد بن أمحد (ت483هـ) ،كتاب املبسوط ،دار املعرفة ،بريوت.27/12 ،
 .2حاشية ابن عابدين.337/4 ،
 .3املرجع السابق.189/6 ،

 .4ابن عرفة ،حممد الورغمي (ت803هـ) ،املختصر الفقهي ،تصحيح :حافظ عبدالرمحن ،مؤسسة احلبتور ،اإلمارات ،ط1435 ،1هـ2014/م.429/8 ،

 .5ابن عبدالرب ،يوسف بن عمر (ت463هـ) ،كتاب الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي ،حتقيق :حممد املوريتاين ،مكتبة الريض احلديثة ،الريض ،ط،1

1398هـ1978/م،1012/2 ،
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صرف منافعه
أما الشافعية فريون أن الوقف حتبيس مال ميكن االنتفاع به مع بقاء عينه ،ميتنع التصرف يف رقبته ،وتُ ْ
إىل وجه من الرب تقراب إىل هللا تعاىل  .1وقيل :حبس مال ميُْ ِكن ِاالنْتِ َفاع بِِه مع بـ َق ِاء عينِ ِه بَِقطْ ِع التَّصُّر ِ
ف ِيف َرقَـبَتِ ِه َعلَى
ُ َ َ َ َْ
َ
َْ ُ َ
ً
ُ
3
ص ِرف ُمبَاح  .2موجود .
َم ْ
س" :تعين املنع وهو ضد اإلطالق والتخلية .و" َمال" :قيد أُخرج به ما ليس مبال كاخلمر واخلنزير فهي
كلمة " َحْب ُ
ليست مبال يف اإلسالم؛ ألن املال عند الشافعية هو العني املعينة اململوكة مل ًكا يقبل النقل وُيصل منها فائدة أو منفعة
تستأجر هلا.
"ميُْ ِكن ِاالنْتِ َفاع بِِه مع بـ َق ِاء عينِ ِه بَِقطْ ِع التَّصُّر ِ
ف ِيف َرقَـبَتِ ِه" :قيد أُخرج به ما كان ماالً وال ميكن االنتفاع به مع بقاء
ُ َ َ َ َْ
َ
ُ
ص ِرف ُمبَاح" :قيد اُحرتز به عن الوقف على
عينه كالرُيان والطعام وحنومها مما ال ميكن االنتفاع به إال ابستهالكهَ " .علَى َم ْ
جهة غري مباحة كالوقف على أهل احلرب أو على فعل الزىن.
هذا التعريف وإن اشتمل على أركان الوقف األربعة وهم :الواقف ،الصيغة ،العني املوقوفة واجلهة املوقوف عليها،
معا واألصح أن يقال "عني" ألن حبس املنفعة
إال أنه يُؤخذ عليه أنه ذكر "مال" واملال عند الشافعية يشمل العني واملنفعة ً
غري جائز عندهم .كما يتبني من التعريف أن الوقف خيرج عن الواقف ،وتنتقل ملكيته هلل تعاىل وال ُيوز الرجوع عنه.
أما عند احلنابلة فريون أن الوقف هو حتبيس األصل وتسبيل املنفعة  .4وقيل :حتبيس األصل وتسبيل الثمرة .5
فالكوذاين وابن قدامة كالمها متفقني يف املعن إال أنه عُ ّرب مرة ابلثمرة ومرة ابملنفعة وكالمها مبعن واحد.
و"حتبيس" :من احلبس وهو املنع ضد اإلطالق والتخلية واملقصود به إمساك العني ومنع متلكها أبي سبب من
أسباب التملك .و"األصل" :املراد به العني املوقوفة .و"تسبيل املنفعة" :إطالق فوائد العني املوقوفة من مثرة وغلّة وريع وغري
ذلك للجهة املوقوفة عليها ،وأن تكون على جهة بر وقربة .وذكر املنفعة ُخيرج إعطاء العني كاهلبة؛ ألن الواهب يعطي العني
املوهوبة للموهوب له خبالف الواقف الذي يعطي منفعة العني ومثرهتا ال ذاهتا.
وهناك تعريف للمتأخرين من احلنابلة وهو أن الوقف حتبيس مالك ِ
املنتفع به مع بقاء عينه،
مطلق التصرف ماله
َ
قطع تصرفه وغريه يف رقبته ،يُصرف ريعه إىل جهة بر تقرًاب إىل هللا تعاىل .6
ي ُ

 .1النووي ،حميي الدين ُيىي بن شرف (ت676هـ) ،حترير ألفاظ التنبيه ،حتقيق :عبدالغين الدقر ،دار القلم ،دمشق ،ط1408 ،1هـ ،ص .237
 .2السنيكي ،زكري بن حممد (ت926هـ) ،الغرر البهية ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1418 ،1هـ1997/م.387/6 ،

 .3زيدة عند الشربيين ،حممد اخلطيب (ت977هـ) ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،حتقيق :علي معوض وعادل عبداملوجود ،دار الكتب
العلمية ،بريوت1421 ،هـ2000/م.522/3 ،
 .4الكلوذاين ،حمفوظ بن أمحد (ت510هـ) ،اهلداية ،حتقيق :عبداللطيف مهيم وماهر الفحل ،غراس للنشر ،الكويت ،ط1425 ،1هـ2004/م ،ص .334

 .5ابن قدامة ،عبدهللا بن أمحد (ت620هـ) ،املغين ،حتقيق :عبدهللا الرتكي وعبدالفتاح احللو ،دار عامل الكتب ،الريض ،ط1417 ،3هـ1997/م.184/8 ،

 .6البعلي ،حممد بن أب الفتح (ت709هـ) ،املطلع على ألفاظ املقنع ،حتقيق :حممود األرانؤوط ويسني اخلطيب ،مكتبة السوادي ،جدة ،ط،1

1423هـ2003/م ،ص .344

89

)e-Proceedings of 6th International Conference on Mosque, Zakat and Waqf Management (IMAF-2019
30th October 2019, Bangi, Selangor, MALAYSIA. (eISBN: 978-967-13087-5-2).
Organized by: Masjid Al-Azhar, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

ورّد عليه أن شروط الوقف من اجلزئيات وهي من
وقد اُعرتض على هذا التعريف أنه مل ُيمع شروط الوقفُ .
األمور املختلف فيها .لذا يتضح أن الوقف خيرج عن الواقف ،وتنتقل ملكيته إىل ذمة املوقوف عليه وال ُيوز الرجوع عنه.
وقد أوجز ابن حجر هذه العبارات فقال :الوقف منع بيع الرقبة والتصدق ابملنفعة على وجه خمصوص .1
وأقرب التعاريف هو تعريف احلنابلة وابألخص تعريف البعلي من املتأخرين احلنابلة .وسبب ذلك:
َص ِلَ ،و َسْب ُل الث ََّمَرةِ .2
س ْاأل ْ
1ـ أنه مقتبس من قوله صلى هللا عليه وسلمَ :حْب ُ
2ـ النيب صلى هللا عليه وسلم أفصح العرب لسا ًان وأعلمهم ابملقصود.
3ـ التعريف يؤدي املعن احلقيقي أبقصر املقصود دون الدخول يف التفصيالت.
4ـ مل توجه إليه اعرتاضات قوية مثل بقية التعريفات.

قانوًن.
األمر الثالث :الوقف ً
الوقف ختصيص مال معني يصرف ريعه على جهة معينة مع حبس العني عن التملك على وجه التأبيد ومراعا ًة
ألحكام الشريعة اإلسالمية.
وقد عرف القانون القطري يف املادة الثاين الوقف أنه حبس مال معني ميكن االنتفاع به مع بقاء عينه على مصرف
3
املشرع القطري أخذ ابملذهب الشافعي ،واستعمل كلمة حبس العني مع بقاء االنتفاع هبا
مباح ً
شرعا  .ونلحظ هنا أن ّ
بشرط عدم خمالفة أحكام الشريعة اإلسالمية.
اقتصادا.
األمر الرابع :الوقف
ً
حتويل لألموال عن االستهالك ،واستثمارها يف أصول رأمسالية إنتاجية ،تنتج املنافع واإليرادات اليت تستهلك
الوقف ٌ
فردي  .4وقيل :الوقف حتويل جلزء من الدخول والثروات اخلاصة إىل موارد تكافلية دائمة ختصص
يف املستقبل ،مجاعيًا أو ً

 .1ابن حجر ،أمحد بن علي (ت852هـ) ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،عناية :نظر الفاريب ،دار طيبة ،الريض ،ط1426 ،1هـ2005/م،

.700/6
ول هللاِ صلَّى هللا علَي ِه وسلَّم فَـ َقا َل :ي رس َ ِ
ِ
ب ِمثْـلَهُ قَ ُّ
َ .2ع ْن ابْ ِن عُ َمَر أ َّ
طَ ،وقَ ْد
ك ِمائَةَ َس ْهم ِم ْن َخْي ََرب ا ْش ََرت َاها ،فَأَتَى َر ُس َ
َن عُ َمَر َملَ َ
َصْب ُ
ول هللا ،إِِّين أ َ
ت َم ًاال َملْ أُص ْ
َ َُ
َ ُ َْ ََ َ
أَردت أَ ْن أَتَـ َقَّر ِِ ِ ِ
َص ِلَ ،و َسبْ ُل الث ََّمَرةِ .رواه البيهقي ،أمحد بن احلسني (ت458هـ) يف السنن الكربى ،حتقيق :حممد
َْ ُ
س ْاأل ْ
َ
ب به إ َىل هللا َعَّز َو َجلَّ ،فَـ َق َالَ :حبْ ُ
عبدالقادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1424 ،3هـ2003 ،م 268/6 ،رقم .11904
 .3قانون الوقف القطري املادة الثانية رقم  8لسنة 1417هـ1996/م ،بشأن الوقف املع ّدل يف بعض أحكامه وف ًقا للمرسوم بقانون رقم (1425 )38هـ لسنة
2004م ،ووف ًقا للمرسوم بقانون رقم ( )35لسنة 1427هـ2006/م ،انظر :البوابة القانونية القطرية.www.almeezan.qa :
 .4قحف ،منذر ،الوقف اإلسالمي ،دار الفكر ،دمشق ،دار الفكر املعاصر ،بريوت ،ط1421 ،1هـ2000/م ،ص.66
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منافعها من سلع وخدمات وعوائد لتلبية احتياجات اجلهات والفئات املتعددة املستفيدة ،مما يساهم يف زيدة القدرات
االنتاجية الالزمة؛ لتكوين منو القطاع التكافلي اخلريي الذي يعد أساس االقتصاد االجتماعي يف االقتصاد اإلسالمي .1
مباشرا
إذًا الوقف من الناحية االقتصادية ُيمع بني اإلدخار املضمون -متمثالً يف اقتطاع أموال الواقف -و
ً
استثمارا ً
متمثالً يف زيدة الثروة االنتاجية يف اجملتمع .-فالوقف يؤدي إىل التنمية املستدامة عن طريق إنتاج منافع وتوفري إيراداتتستهلك يف املستقبل.
اقتصادا متقاربة ،فتحويل األموال من االستهالك واستثمارها
وخالصة القول أن تعاريف الوقف
اصطالحا وقانو ًان و ً
ً
يف أصول إنتاجية رأمسالية هو حبس املال وأما ما ينتج منه من منافع وإيرادات تستهلك يف املستقبل.

املطلب الثاين :نشأة الوقف.
عرف القدماء من املصريني والرومان واإلغريق على اختالف أديهنم وأجناسهم أشكاالً من املعامالت املالية
الطوعية املتمثلة يف حبس العقارات للعبادة أو ملنافعها وهو ما يشبه الوقف يف اإلسالم ،أما عند العرب فلم يكن الوقف
أرضا تربًّرا حببسها وإمنا حبس أهل اإلسالم .2
دارا وال ً
معروفًا لديهم .قال الشافعي :ومل ُُيبّس أهل اجلاهلية فيما علمته ً
مقصورا على املعابد واملناسك كما هو عند األقدمني ،بل
وسع دائرته فلم ُيعله
وملا جاء اإلسالم شرع الوقف بل و ّ
ً
مشل دور التعليم من مدارس ومكتبات وعلماء وطالب علم ،والفقراء احملتاجني من الفتيان والفتيات ،وإجراء األهنار وحفر
اآلابر وإقامة األربطة واحلصون وإُياد السالح والعتاد حلماية دار اإلسالم والدفاع عن مواطنيها.
نظاما وسطًا بني املؤسسات اخلاصة الرحبية اليت تبنّاها النظام
هبذه النظرة الثاقبة والرؤية الشاملة أصبح الوقف ً
الرأمسايل –جعل الربح العمود الفقري للهيكل االقتصادي على حساب البدائل األخرى -وبني املؤسسات احلكومية غري
الرحبية اليت اجتهت إليها األنظمة االشرتاكية والشيوعية وإلغاء دور الربح كحافز على العمل واالنتاج وجعل اهليمنة مطلقة
للدولة على مقدرات االقتصاد الوطين.
سلعا وخدمات انفعة ُيتاج إليها الناس بطريقة
نتج عن هذا ٌ
نظام غري حكومي ال يستهدف الربح حيث يقدم ً
متوازنة حتقق أكرب قدر من املصال واالستقرار االجتماعي ،كما يقدم احلماية للقطاع الرحبي املكون من األفراد واملؤسسات
اليت تسعى إىل حتقيق الربح من إنتاج السلع واخلدمات ،ونصب لعملها القواعد اليت حتقق الكفاءة ،وجعل للقطاع احلكومي
دوره يف رعاية االقتصاد وإصدار التوجيهات والتعلميات حمق ًقا املقاصد الشرعية.

 .1صاحلي صال ،املنهج التنموي البديل يف االقتصاد اإلسالمي ،دار الفجر ،القاهرة2006 ،م ،ص .638

 .2الشافعي ،حممد بن إدريس (ت204هـ) ،األم ،حتقيق :رفعت فوزي ،دار الوفاء ،املنصورة ،ط1422 ،1هـ2001/م.107/5 ،
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املطلب الثالث :أمهية الوقف.
الوقف من خصائص أمة اإلسالم كما ذكر ذلك بعض العلماء أبن الوقف مما اختص به املسلمون  1وأول وقف
عُرف يف اإلسالم وقف النيب صلى هللا عليه وسلم لسبع حوائط "بساتني" كانت لرجل يهودي امسه "خمرييق" قُتل على رأس
شهرا من اهلجرة ،وهو ُيارب مع املسلمني يف غزوة أحد ،وأوصى إ ْن قُتل فأمواله للنيب صلى هللا عليه وسلم
اثنتني وثالثني ً
يضعها حيث أراه هللا تعاىل .2

املطلب الرابع :مشروعية الوقف واحلكمة منه.
األمر األول :مشروعية الوقف.
جوزه مطل ًقا ومنهم من منعه مطل ًقا وفيما يلي عرض
اختلف الفقهاء يف مشروعية الوقف إىل طائفتني ،منهم من ّ
للقولني مع توضيح الراجح منهما.
أوالً :القول الذي ذهب إىل جواز الوقف مطل ًقا .وهو مذهب اجلمهور من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة ،واستدلوا
على ذلك من القرآن الكرمي والسنة النبوية وأفعال الصحابة الكرام.
1ـ األدلة من القرآن الكرمي.
أ ـ قال تعاىل {مثل الَّ ِذين يـْن ِف ُقو َن أَموا َهلم ِيف سبِ ِيل َِّ
ت َسْب َع َسنَابِ َل ِيف ُك ِّل ُسْنـبُـلَة ِمائَةُ َحبَّة} البقرة .261
اَّلل َك َمثَ ِل َحبَّة أَنْـبَـتَ ْ
ْ َ ُْ َ
ََ ُ َ ُ
ِ
اَّللَ بِِه َعلِ ٌيم} آل عمران .92
ب ـ قال تعاىل {لَ ْن تَـنَالُوا الِْربَّ َح َّت تـُنْ ِف ُقوا ممَّا ُِحتبُّو َن َوَما تـُنْ ِف ُقوا ِم ْن َش ْيء فَِإ َّن َّ
{وما يَـ ْف َعلُوا ِم ْن َخ ْري فَـلَ ْن يُ ْك َفُروهُ} آل عمران .115
ج ـ قال تعاىل َ
َّ ِ
اخلَْ َري لَ َعلَّ ُك ْم تـُ ْفلِ ُحو َن} احلج .77
اس ُج ُدوا َو ْاعبُ ُدوا َربَّ ُك ْم َوافْـ َعلُوا ْ
ين َآمنُوا ْارَكعُوا َو ْ
د ـ قال تعاىل َ
{ي أَيـُّ َها الذ َ
حتث على اإلنفاق والبذل بوجه عام ،والوقف بطبيعة احلال يدخل ضمن هذا
وجه الداللة من اآليت الكرمية أنه ّ
التوجيه الرابين حيث إنه وجه من وجوه اإلنفاق للمال يف جهات الرب الذي هو فعل من أفعال اخلري واملسارعة فيه.
2ـ األدلة من السنة النبوية.
أ ـ وقف الرسول صلى هللا عليه وسلم لبساتني خمرييق اليهودي .3
احلا ِر ِ
ص َدقَةً .4
ث قَ َ
صلَّى َّ
ضاءَ َو ِس َال َحهُ َوأ َْر ً
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم إَِّال بَـ ْغلَتَهُ الْبَـْي َ
الَ :ما تَـَرَك النِ ُّ
ضا تَـَرَك َها َ
َّيب َ
ب ـ عن َع ْمَرو بْ َن َْ
ول َِّ
ِ
ِ
ات ِْ
ج ـ َع ْن أَِب ُهَريْـَرَة أ َّ
ص َدقَة
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم قَ َ
َن َر ُس َ
صلَّى َّ
ال إِ َذا َم َ
اإلنْ َسا ُن انْـ َقطَ َع َعْنهُ َع َملُهُ إَِّال م ْن ثََالثَة إَِّال م ْن َ
اَّلل َ
ِ
ِ
صالِح يَ ْدعُو لَهُ .1
َجا ِريَة أ َْو علْم يـُْنـتَـ َف ُع بِه أ َْو َولَد َ
 .1البجريمي ،سليمان (ت1221هـ) ،حتفة احلبيب على شرح اخلطيب ،دار الفكر ،بريوت1428 ،هـ2007/م.242/3 ،

 .2ابن حجر ،فتح الباري .18/7 ،النوويُ ،يىي بن شرف (ت676هـ) ،املنهاج يف شرح صحيح مسلم ،بيت األفكار الدولية ،ص .1132
 .3ابن حجر ،فتح الباري .18/7 ،النووي ،املنهاج ،ص .1132

 .4البخاري ،حممد بن إمساعيل (ت256هـ) ،اجلامع الصحيح ،ط ،1املطبعة السلفية ،القاهرة1403 ،هـ ،كتاب اجلهاد والسر ،ابب بغلة النيب صلى هللا عليه

وسلم البيضاء ،325/2 ،رقم .2873
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اَّللِ إِميَا ًان ِاب ََّّللِ وتَ ِ
ِِ ِ
د ـ ما رواه أَبو هريـرَة أن النَِّيب صلَّى َّ ِ
س فَـَر ًسا ِيف َسبِ ِيل َّ
َ ْ
صدي ًقا بَِو ْعده فَِإ َّن شبَـ َعهُ
اَّللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم قَ َال َ :م ْن ْ
ُّ َ
ُ ََْ
احتَـبَ َ
ِ ِ 2
َوِريَّهُ َوَرْوثَهُ َوبَـ ْولَهُ ِيف ِم َيزانِِه يَـ ْوَم الْقيَ َامة .
ِ
ب
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم فَـ َق َ
صلَّى َّ
هـ ـ َع ْن ابْ ِن عُ َمَر َر ِض َي َّ
ت أ َْر ً
اب عُ َم ُر ِخبَْي ََرب أ َْر ً
ضا فَأَتَى النِ َّ
َصْب ُ
ال أ َ
َّيب َ
اَّللُ َعْنـ ُه َما قَا َل :أ َ
َص َ
ضا َملْ أُص ْ
ال إِ ْن ِشْئت حبَّست أَصلَها وتَص َّدقْ ِ
ط أَنْـ َف ِ
َم ًاال قَ ُّ
ب
ف َأتُْم ُرِين بِِه قَ َ
صد َ
س مْنهُ فَ َكْي َ
َصلُ َها َوَال يُ َ
َّق عُ َم ُر أَنَّهُ َال يـُبَاعُ أ ْ
َ َ ْ َ َْ َ َ َ
ت هبَا فَـتَ َ
وه ُ
َ
السبِ ِيل َال جنَاح علَى من ولِيـها أَ ْن َيْ ُكل ِمْنـها ِابلْمعر ِ
اَّللِ والضَّْي ِ
ث ِيف الْ ُف َقر ِاء والْ ُقرََب و ِ ِ
ِ
وف
ف َوابْ ِن َّ
َوَال يُ َور ُ
الرقَاب َوِيف َسب ِيل َّ َ
َ َ ْ َّ
ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُْ
ِ
ص ِدي ًقا َغ ْ َري ُمتَ َم ِّول فِ ِيه .3
أ َْو يُطْع َم َ
حث النيب صلى هللا عليه وسلم على أن ُيعل املسلمون ألنفسهم صدقات
وجه الداللة من األحاديث الشريفة هو ّ
جارية بعد موهتم تعود على عموم املسلمني ابلنفع وتعود عليهم ابألجر حت بعد موهتم ،وما الوقف إال صدقة جارية.
3ـ اإلمجاع.
أمجع اخللفاء وسائر الصحابة  4على مشروعية الوقف واشتهر بينهم حت انتشر ومل يُعلم بينهم خمال ًفا؛ ألهنم أدركوا
ما يعنيه البذل والعطاء يف سبيل هللا تعاىل.
اثنيًا :القول الذي ذهب إىل منع الوقف مطل ًقا .وهو رأي القاضي شريح وأبو حنيفة يف رواية عنه وقول عامة أهل الكوفة ،5
واستدلوا على ذلك من القرآن الكرمي والسنة النبوية وأفعال الصحابة الكرام.
1ـ األدلة من القرآن الكرمي.
اَّلل ِمن َِحبرية وال سائِبة وال و ِصيلَة وال حام ولَ ِك َّن الَّ ِذين َك َفروا يـ ْفرتو َن علَى َِّ ِ
ب َوأَ ْكثَـ ُرُه ْم َال
َ ُ َ َُ َ
اَّلل الْ َكذ َ
أ ـ قال تعاىل َ
َ َ َ
{ما َج َع َل َُّ ْ َ َ َ َ َ َ
يَـ ْع ِقلُو َن} املائدة .101
ب ـ قال تعاىل {وجعلُوا ََِّّللِ ِممَّا َذرأَ ِمن ْ ِ
ث واألنْـع ِام نَ ِ
صيبًا فَـ َقالُوا َه َذا ََِّّللِ بَِز ْع ِم ِه ْم َوَه َذا لِ ُشَرَكائِنَا فَ َما َكا َن لِ ُشَرَكائِ ِه ْم فَال
احلَْر َ َ
َ ََ
َ َ
ِ
ِ
اَّللِ وما َكا َن ََّّلل فَـهو ي ِ
ِ
ص ُل إِ َىل ُشَرَكائِ ِه ْم َساءَ َما َُْي ُك ُمو َن} األنعام .136
َُ َ
يَص ُل إِ َىل َّ َ َ
ِ ِ
ِ ِِ
صةٌ لِ ُذ ُكوِرَان َو ُحمََّرٌم َعلَى أ َْزَو ِاجنَا َوإِ ْن يَ ُك ْن َمْيـتَةً فَـ ُه ْم فِ ِيه ُشَرَكاءُ َسيَ ْج ِزي ِه ْم
{وقَالُوا َما ِيف بُطُون َهذه ْاألَنْـ َعام َخال َ
ج ـ قال تعاىل َ
ص َف ُه ْم إِنَّهُ َح ِك ٌيم َعلِ ٌيم} األنعام .139
َو ْ
2ـ األدلة من السنة النبوية.

 .1مسلم ،بن احلجاج (ت261هـ) ،صحيح مسلم ،عناية :نظر الفاريب ،ط ،1دار طيبة ،الريض1427 ،هـ2006/م ،كتاب الوصية ،ابب ما يلحق
اإلنسان من الثواب بعد وفاته ،ص  ،770رقم .1631
2
فرسا يف سبيل هللا ،319/2 ،رقم .2853
 .صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،ابب من احتبس ً

 .3صحيح البخاري ،كتاب الوصاي ،ابب الوقف كيف يُكتب ،297/2 ،رقم  .2772صحيح مسلم ،كتاب الوصية ،ابب الوقف ،ص  ،770رقم
.1632
 .4وقف عثمان بئر رومة على املسلمني .صحيح البخاري ،كتاب الشرب واملساقاة ،ابب من رأى صدقة املاء .162/2 ،...ووقف أب طلحة حلديقته على

رد الوكيل إليه ،293 ،292/2 ،رقم .2758
أقرابئه .صحيح البخاري ،كتاب الوصاي ،ابب من تصدق إىل وكيله ث ّ

 .5الرأي ،هالل بن ُيىي (ت245هـ) ،كتاب أحكام الوقف ،ط ،1دائرة املعارف العثمانية ،حيدر آابد1355 ،هـ ،ص.5
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ت الْ َفرائِض ِيف سورةِ النِّس ِاء قَ َال رس ُ ِ
أ ـ ما رواه ابن عبَّاس أَنَّه قَ َال :لَ َّما أُنْ ِزلَ ِ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه و َسلَّمَ" :ال َحْبس بَـ ْع َد ُسورةِ
ُْ َ
ُ
ول هللا َ
َُ
َ
َ َ
َ ُ َُ َ
َ
النِّ َس ِاء" .1
احلَْب ِ
س " .2
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ِمبَْن ِع ْ
ب ـ ما ُروي َع ْن ُشَريْح قَ َ
الَ " :جاءَ ُحمَ َّم ٌد َ
وقد ُرّد عليهم أبن ما استدلوا به من اآليت الكرمية ال يدل على إبطال الوقف ومنعه ،وإمنا يقتضي التوبيخ والزجر
على ما كان أهل اجلاهلية ُُيّرمونه على أنفسهم من أنعامهم افرتاءً على هللا تعاىل .كما أن استدالهلم خيلو من احلجة والدليل.
ضعفه الدارقطين  .3وقال ابن حزم :موضوع؛ ألن
وأما ما استدلوا به من احلديثني :فاألول :حديث ابن عباس فقد ّ
يف سنده ابن هليعة  4ال خري فيه ،وبيان وضعه أن سورة النساء أو بعضها نزلت بعد غزوة أحد يعين بعد آية املواريث،
وحبس الصحابة بعلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد خيرب وبعد نزول آية املواريث وهذا أمر متواتر جيالً بعد جيل ،ولو
منسوخا ابتصال احلبس بعلمه عليه الصالة والسالم إىل أن مات  .5ولو سلّمنا بصحة هذا احلديث فإن
صح اخلرب لكان
ً
ّ
7
6
معن احلبس هو حبس الزاين البكر  .أو هو منع ما كانت تفعله اجلاهلية .
وأما احلديث الثاين فيظهر أن األحباس كانت معروفة يف اجلاهلية وهذا خمالف لقول الشافعي :قال الشافعي :ومل
أرضا تربًّرا حببسها وإمنا حبس أهل اإلسالم  .8وهو ما أ ّكده ابن حزم قائالً :إن
دارا وال ً
ُُيبّس أهل اجلاهلية فيما علمته ً
العرب مل تعرف يف جاهليتها احلُبس الذي اختلفا فيه وإمنا هو اسم شريعي وشرح إسالمي جاء به حممد صلى هللا عليه وآله
وسلم كما جاء ابلصالة والزكاة والصيام ولواله عليه الصالة والسالم ما عرفنا شيئًا من هذه الشرائع .9
والراجح هو ما ذهب إليه القول األول من مجهور الفقهاء بصحة األدلة على الوقف والعمل هبا عند الصحابة
وأهل العلم ،ومل يُعلم خالف ذلك.
األمر الثاين :احلكمة من مشروعية الوقف.
هي كثرية نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر:
 .1البيهقي ،السنن الكربى ،268/6 ،رقم  .11906الدارقطين ،علي بن عمر (ت385هـ) ،سنن الدارقطين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وآخرون ،ط،1
مؤسسة الرسالة ،بريوت1424 ،هـ2004/م ،كتاب الفرائض ،119/5 ،رقم .4061
 .2البيهقي ،السنن الكربى ،269/6 ،رقم .11910
 .3سنن الدارقطين.119/5 ،

 .4قال عنه الشوكاين ،حممد بن علي (ت1250هـ) ،يف نيل األوطار ،حتقيق :طارق بن عوض هللا ،ط1426 ،1هـ2005/م :338/7 ،يف إسناده ابن هليعة
وال ُيتج مبثله.

 .5ابن حزم ،علي بن أمحد (ت458هـ) ،احمللى ابآلاثر ،حتقيق :عبدالغفار البنداري ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت1425 ،هـ2004/م.152/8 ،
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
 .6كانت البكر إذا زنت ُحتبس يف البيت حت املوت لقوله تعاىل {و ِ ِ
وه َّن
الالِت ََيْت َ
استَ ْش ِه ُدوا َعلَْي ِه َّن أ َْربَـ َعةً مْن ُك ْم فَِإ ْن َش ِه ُدوا فَأ َْمس ُك ُ
ني الَْفاح َشةَ م ْن ن َسائ ُك ْم فَ ْ
َ
ِ
اَّللُ َهلُ َّن َسبِيال} النساء .15
ت أ َْو َُْي َع َل َّ
اه َّن ال َْم ْو ُ
ِيف الْبُـيُوت َح َّت يَـتَـ َوفَّ ُ
 .7ابن رشد اجلد ،حممد بن أمحد (ت520هـ) ،املقدمات املمهدات ،حتقيق :سعيد أمحد أعراب ،ط ،1دار الغرب اإلسالمي ،بريوت.416/2 ،
 .8الشافعي ،األم.107/5 ،

 .9ابن حزم ،احمللى.152/8 ،
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 1ـ إُياد موارد مالية اثبتة ودائمة لتلبية حاجات اجملتمع الدينية والرتبوية والغذائية واالقتصادية والصحية واألمنية ولتقوية
شبكة العالقات االجتماعية.
 2ـ ترسيخ قيم التضامن والتكافل واإلحساس ابألخوة واحملبة بني طبقات اجملتمع وأبنائه كل ذلك لنيل مرضاة هللا.

املطلب اخلامس :خصائص الوقف.

1ـ الوقف عقد تربع.
2ـ الوقف حق عيين ،كونه تصرفًا يرد على حق ملكية الواقف يف املوقوف.
3ـ الوقف يتمتع ابلشخصية املعنوية ،كونه خيرج عن ملكية الواقف إىل ملك هللا تعاىل.
4ـ الوقف ال يعين نزع امللكية من أجل املنفعة العامة.
ينصب يف األغلب على العقار.
5ـ الوقف عقد شكلي
ّ
6ـ الوقف عقد مؤبد بني اختالف فقهاء املذاهب اإلسالمية .1

املطلب السادس :أركان  2الوقف.

الوقف مثل سائر االلتزامات والعقود ال بد من توافر أركان معينة هي .3
4
قاصدا إنشاء حقوق
أوالً :الواقف  :الذي أنشأ إبرادته املنفردة الوقف ،وجعل ملكيته من بعده غري مملوكة ألحد من العباد ً
خاضعا يف تنظيمه ألحكام الشريعة اإلسالمية .ويشرتط يف الواقف ما يلي:
عينية عليها للمستحقني
ً
1ـ أن يكون الواقف ابلغًا عاقالً .5
حمجورا عليه لسفه أو إفالس أو َديْن  7أو مريض مرض املوت.
2ـ أن يكون الواقف أهالً للتربع  ،6فال يكون
ً
3ـ أن يكون الواقف مال ًكا للعني املوقوفة .1
 .1أبو حنيفة ال يشرتط التأبيد لصحة الوقف وإذا انتهى الوقف عادت العني املوقوفة إىل مالكها أما املالكية فيجيزون الوقف املؤقت إما ابنتهاء املدة أو
ابنقراض املوقوف عليه أو جهة املوقوف عليها.
ِ
 .2الركن لغة :هو جانب الشيء الذي يستند إليه كما قال تعاىل عن لوط عليه السالم {لَ ْو أ َّ
َن ِيل بِ ُك ْم قُـ َّوًة أ َْو آ ِوي إِ َىل ُرْكن َشديد} هود  .80واصطالحا:
عند مجهور الفقهاء هو ما يتوقف عليه وجود االشيء وإن مل يكن جزءًا منه ،وعند احلنفية هو ما يتوقف عليه وجود الشيء وكان جزءًا منه.
 .3ابن جزي ،حممد بن أمحد (ت741هـ) ،القوانني الفقهية ،حتقيق :حممد بن سيدي ،ص .251-245

4
يفسر شرط
تنص على أن شرط الواقف ّ
 .متاشيًا مع القاعدة الفقهية اليت ّ
كنص الشارع .فقد ورد صراحة يف القانون القطري لألوقاف يف املادة رقم ّ :9
كنص الشارع يف الفهم ويف الداللة ،وللمحكمة املختصة عند االقتضاء تفسري شرط الواقف مبا يتفق مع مدلوهلا.
الوقف ّ
5
متمتعا أبهلية التربع.
 .جاء يف املادة رقم  8من القانون القطري لألوقاف الشرتاط صحة الوقف ونفاذه أن يكون الواقف ً
 .6جاء يف املادة رقم  8من القانون القطري لألوقاف الشرتاط صحة الوقف ونفاذه أن يكون الواقف عاقالً ابلغًا.
 .7جاء يف املادة رقم  11من القانون القطري لألوقاف ما يبطل الوقف مها حالتان :إحاطة الدين مبال الواقف قبل الوقف إال إذا أجاز الدائنون ،واستحقاق
املوقوف قبل الوقف.
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خمتارا غري مكرًها على الوقف.
4ـ أن يكون الواقف ً
اثنيًا :حمل الوقف :وهو املال الوقفي .ويشرتط فيه ما يلي:
متقوًما.
1ـ أن يكون حمل الوقف ّ
معلوما اثبتًا.
2ـ أن يكون حمل الوقف ً
3ـ أن يكون حمل الوقف مملوًكا للواقف.
4ـ حصول الفائدة املشروعة من حمل الوقف.
اثلثًا :املوقوف عليه  :2وهو َم ْن يستحق االنتفاع ابملال املوقوف مبقتضى الوقف ،ويشرتط فيه ما يلي:
شرعا  ،3فال يصح أن يكون على جهة معصية أو فتنة كبيع السالح للقتال أو
نفعا مأذو ًان فيه ً
1ـ أن يكون املوقوف عليه ً
عقار ليكون كنيسة.
معلوما.
2ـ أن يكون املوقوف عليه موج ً
ودا ً
3ـ أن يكون املوقوف عليه للتأبيد .4
حكما كمسجد ورابط وسبيل ،فال يصح أن يكون املوقوف عليه هبيمة أو
4ـ أن يكون أهالً للتملك حقيقةً كزيد والفقراء أو ً
ميتًا أو جنًّا.
ابعا :الصيغة :وهي اللفظ الدال على إنشاء الوقف .ويشرتط فيها ما يلي:
رً
1ـ أن تكون الصيغة صرُية كأن يقول :تص ّدقت أو حبّست أو سبّلت أو تكون الصيغة كناية ،كأن يقول :تص ّدقت على
جهة ال تنقطع أو تص ّدقت على أن ال يباع وال يوهب أو تص ّدقت على نسل فالن جيل بعد جيل .أو التخلية كمن أسس
مسجدا وأذن للصالة فيه فإنه وقف.
ً
2ـ أن تكون الصيغة منجزة ال تقرتن بتعليق فال يقل :إذا اشرتيت هذه األرض فهي وقف للفقراء .وال تكون الصيغة مضافة
إىل مستقبل كأن يقول :وقفت أرضي ابتداءً من السنة القادمة.
3ـ أن تكون الصيغة جازمة فال يقل :سأقف أرضي على الفقراء.
4ـ أن ال تقرتن الصيغة بشرط يناقض مقتضى الوقف كأن يقول :وقفت أرضي بشرط أبيعها مت أشاء.

 .1جاء يف املادة رقم  8من القانون القطري لألوقاف الشرتاط صحة الوقف ونفاذه أن يكون الواقف مال ًكا للمال املوقوف.

 .2ابن جزي ،القوانني الفقهية ،ص .251-245
 .3جاء يف القانون القطري لألوقاف مادة رقم  :10إذا اقرتن الوقف بشرط خمالف للشرع ،أو يوجب تعطيالً ملصلحة الوقف ،أو تفويتًا ملصلحة املوقوف
صح الوقف وبطل الشرط.
عليهم ّ
 .4يف ضوء املادة رقم  5من القانون القطري لألوقاف يشرتط التأبيد يف الوقف ،وال بد من أن تشمل الصيغة املكتوبة على العبارات الدالة على التأبيد أخ ًذا
برأي اجلمهور يف عدم صحة الوقف مامل يضمن عباراته التأبيد والتنجيز.
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املطلب السابع :أنواع الوقف .1
أوالً :أنواع الوقف من حيث الغرض واهلدف.
1ـ الوقف اخلريي :هو ما يتم وقف ريعه ابتداءً على عموم الرب واخلري اليت ال تنقطع وال تنعدم .كالوقف على املساجد
واملدارس واملستشفيات.
2ـ الوقف الذري :هو ما يتم وقف ريعه ابتداءً على الواقف ث أوالده وأوالد أوالده وانتهاءً على عموم الرب اليت ال تنقطع.
خريي وبعضه ذُ ًّري كأن يشرتط الواقف إنفاق جزء من غلّة الوقف على جهة خريية
3ـ الوقف املشرتك وهو ما يتم وقف بعضه ً
واجلزء اآلخر يُنفق على ذُريته.
اثلثًا :أنواع الوقف من حيث اإلدارة.
1ـ أوقاف تدار من الواقف نفسه وتكثر يف األوقاف الصغرية.
2ـ أوقاف تدار من جملس وصاية حت ّدده احملكمة الشرعية بعد وفاة الواقف خاصةً األوقاف اليت يوجد عليها تنازع من الورثة.
3ـ أوقاف تدار بواسطة اجلهاز احلكومي املختص.
ابعا :أنواع الوقف من حيث املضمون التنموي.
رً
1ـ األوقاف املباشرة :واليت تقصد لذواهتا كالوقف على الفقراء واليتامى واملساجد واملستشفيات وغريها.
ب ـ األوقاف االستثمارية :واليت ال تقصد لذواهتا كاالستثمارات الصناعية والزراعية والتجارية وإمنا إنتاج عائد يتم صرفه على
أغراض الوقف.

املطلب الثامن :العوامل التارخيية اليت أثرت على العمل الوقفي.
هاما يف التنمية االقتصادية يف الدول اإلسالمية منذ بعثة النيب صلى هللا عليه وسلم وحت هناية
دورا ً
لعب الوقف ً
اجعا يف العديد من اجملتمعات اإلسالمية لسببني :األول :خضوعها لنفوذ الدول
الدولة العثمانية ،بعدها شهد الوقف تر ً
األجنبية احملتلة ويتمثل فيما يلي:
1ـ إقناع الشعوب املستعمرة أبن الوقف تصرف غري اقتصادي ملا يرتتب عليه من ضياع امللكية اخلاصة مما يؤدي إىل ضعف
اإلنتاج.
2ـ العمل على قطع الصلة بني الوقف واملوقوف عليه وكل من يستفيد من الوقف عن طريق حتويل الوقف إىل احلكومات
املركزية ومن ث صرف رواتبهم من خزانة احلكومة حت تستطيع التحكم فيهم وجعل والئهم للمستعمرين وليس للوقف.
3ـ إصدار قوانني وتشريعات متنع ظهور أوقاف جديدة وحتاول القضاء هنائيًا على الوقف.
 .1ذكر قانون الوقف القطري يف املادة رقم ( :)3أنواع الوقف اخلريي ،األهلي ،املشرتك ،ورغبةً من املشرع فتح آفاق جديدة تتسع هلا أوعية األوقاف فقد أدرج
نوعني مها :الوصية إما بوقف أو الوصية أبعمال الرب واخلري .وذلك حت يعطي مساحةً لتأصيل أموال الوصية مثل األوقاف حبفظ أصلها وتسبيل مثرهتا وترك
أمر ذلك يف يد الناظر.
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4ـ االستيالء على األوقاف بصورة هنائية ووضع يد اإلدارات االستعمارية عليها أو حتويلها خلدمة املستعمرين أنفسهم .1
أضرت ابلوقف.
أما السبب الثاين :ما قامت به الدول اإلسالمية من خطوات ّ
1ـ خضوع بعض ممتلكات األوقاف يف بعض الدول اإلسالمية لتعدي األفراد واالستيالء عليها بدون وجه حق .2
2ـ قيام بعض الدول اإلسالمية بتأميم األوقاف األهلية مبوجب قوانني وقرارات عليا واجبة النفاذ.
3ـ احنسار االجتهاد وختلف العلماء عن أداء دورهم املنوط هبم يف طرح حلول واقعية مواكبة للتطورات اليت حصلت يف
خيص الوقف.
اجملتمعات اإلسالمية فيما ّ
4ـ ضعف الرقابة على النظّار وتصرفاهتم اإلدارية واملالية ومدى جناحهم يف توزيع العوائد أدى إىل انتشار الفساد يف إدارة
األموال الوقفية واالستهانة بتنميتها.
5ـ انتشار أسلوب النظارة الفردية األمر الذي سهل عمليات اغتصاب األوقاف وحيازهتا دون وجه حق والتالعب أبعياهنا
وحتويل وجهتها خارج املقاصد اليت حددها الواقفون.
عرض بعضها إىل االهنيار والتدمري.
6ـ إمهال املمتلكات الوقفية من حيث عدم اإلنفاق عليها أو صيانتها أو رعايتها مما ّ

املبحث الثاين :املؤسسة الوقفية والتنمية االقتصادية
املطلب األول :املؤسسة الوقفية.
األمر األول :تعريف املؤسسة الوقفية.
هي هيئة خمتصة ابلعمل اخلريي تستملك أصول مالية لتمويل األعمال النافعة العامة يف اجملاالت اخلريية املختلفة .3

األمر الثاين :أمهية املؤسسة الوقفية.
1ـ يف جوهر رسالتها وعمق غايتها ،حيث إهنا نظام قابلة للتطور وفق ما تقتضيه مصال العباد ومبا يتحقق معه املنافع العامة
للبالد.
وجوها متعددة لإلنفاق العام على حياة الفرد واجملتمع يف مجيع أنواع العمل
2ـ يف مضمون حمتواها ،حيث إهنا إطار يستوعب ً
اخلريي.

 .1مثل :وضع اليد على بعض أراضي األوقاف اليت يعلمون بفقد حجية ملكيتها أو سرقتها وصعوبة إثبات تبعيتها ملؤسسة الوقف وقد ساعد على ذلك تغيري
مسميات بعض األماكن املوجودة يف حجج بعض أراضي الوقف على اغتصاهبا وتعذر االستدالل على أراضي الوقف وف ًقا للمسميات احلديثة.
 .2مثلما حدث يف مشال إفريقيا عندما حولت فرنسا األوقاف من أجل اإلنفاق على الفرنسيني العاملني يف دول مشال إفريقيا.
 .3مثل املؤسسات املستقلة ،ومؤسسات وقفية ،ومؤسسات جمتمعية ،ومؤسسات تشغيلية.
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3ـ يف فائدهتا ،حيث إهنا الوعاء الذي يصب فيه النشاط اإلنساين يف جماالته املتشبعة ويف نشاطاته املتجددة اجلامعة بني
تطوير اجملتمع ورقي اإلنسان وبني بناء النهضة وازدهار العمران.
مقصدا من مقاصد الشريعة الغراء وهو جلب املصال واملنافع وخدمة البالد والعباد مبا يوفر
كل ما سبق ُيقق
ً
احلياة الكرمية للمجتمعات اإلسالمية يف ظل التكافل والتضامن اإلسالميني.
األمر الثالث :دور املؤسسة الوقفية.
دورا فاعالً يف اتريخ احلضارة اإلسالمية حيث كانت املمول الرئيس
مؤسسة الوقف من املؤسسات اليت لعبت ً
لكثري من املرافق التعليمية والصحية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية وحت األمنية ،وقد ازدادت أمهيتها يف عصران احلاضر
حتمل أعباء التعليم والصحة وحماربة البطالة ومكافحة الفقر.
كوهنا تساهم يف الناتج القومي ،وتساند الدولة يف ّ

املطلب الثاين :التنمية االقتصادية.
األمر األول :ما هية التنمية.
هي تكوين اإلنسان القادر على اإلسهام بفاعلية يف مسرية النماء والبناء الشامل ،مما يعين أن التنمية ليست غاية
يف حتقيق ثروة مادية وبناء اقتصاد متنوع ،بل هي من أجل بناء اإلنسان الذي هو أداهتا وصانعها.
األمر الثاين :مفهوم التنمية االقتصادية.
التنمية االقتصادية هي العملية اليت مبقتضاها ُيري االنتقال من حالة التخلف إىل التقدم مبصاحبة العديد من
التغريات اجلوهرية يف البنيان االقتصادي.
يؤخذ من هذا التعريف أن التنمية االقتصادية ذات عالقة قوية بتحسني مستوى حياة الناس .مما يعين متحورها
حول اإلنسان ابعتباره غاية ووسيلة كل تنمية حقيقية من خالل النمو واالزدهار يف جوانب االقتصاد ،األمر الذي أدى إىل
توطيد العالقة بني الوقف والتنمية من خالل متويل املشاريع االقتصادية.
األمر الثالث :أهداف التنمية االقتصادية.
1ـ زيدة الدخل  .1وهو من أولويت التنمية االقتصادية يف الدول املتخلفة.
2ـ رفع مستوى املعيشة؛ ألنه من املتعذر حتقيق الضرورات املادية للحياة من مأكل وملبس ومسكن ،وحتقيق مستوى مالئم
للصحة والثقافة ما مل ير ِتق مستوى معيشة الناس.

 .1يقصد به الدخل احلقيقي ال النقدي املتمثل يف السلع واخلدمات اليت تنتجها املوارد االقتصادية خالل فرتة معينة.
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 3ـ تقليل التفاوت يف الدخول والثروات بني طبقات أفراد اجملتمع؛ ألنه يؤدي إىل إُياد حاالت الغن املفرط وحاالت الفقر
املدقع .1

املطلب الثالث :عناية اإلسالم ابجملال االقتصادي.
اجملال االقتصادي على القيم واألمور املتعلقة ابلعمل والكسب والربح مما يساهم يف كفاية املرء لنفسه
ي ْشتمل ُ
وأسرته ونفعه ألمته ،وإذا َما أجرينا مقارنةً ْبني األنظمة املتفرقة ،سنجد أن النظام اإلسالمي هو النظام الوحيد املتكامل
ط الذي يربط بني الدنيا واآلخرة ،الحتوائه على مجيع أنواع القيم اإلميانية التعبدية ،والفردية واألسرية واالجتماعية
الوس ُ
والسياسية والعلمية واالقتصادية وحنوها ،وهذا ابعرتاف بعض اخلرباء الغربيّني بذلك.
ِ
س
﴿وابْـتَ ِغ فِي َما آ َات َك َّ
فاإلسالم هو الدين الوس ُ
ُ
اَّللُ الد َ
جعل القاعد َة املثلى يف مجْع املال َ
ط الذي َ
َّار ْاآلخَرَة َوَال تَـْن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
نَ ِ
ك َوَال تَـْب ِغ الْ َف َس َاد ِيف ْاأل َْر ِ
ك ِم َن ُّ
ين﴾ القصص .77
ض إِ َّن َّ
َح َس َن َّ
اَّللَ َال ُُي ُّ
اَّللُ إِلَْي َ
صيبَ َ
َحس ْن َك َما أ ْ
الدنْـيَا َوأ ْ
ب الْ ُم ْفسد َ
حث على التكامل والتعاون بني العمال وأرابهبم ،جاعالً النظرة إىل العمال والعمل نظرة احرتام
واإلسالم هو الدين الذي ّ
ت أَيْ ِدي ُك ْم.2 "...
وحب وأخوة كما صح يف احلديث" :إِ ْخ َوانُ ُك ْم َخ َولُ ُك ْم َج َعلَ ُه ْم َّ
اَّللُ َْحت َ
وتقدير ّ
ظ ِ
كل أنواع العمل والكسب
كما ع ّد
اإلسالم حف َ
املال أ َ
ُ
َحد املقاصد الضرورية يف الشريعة اإلسالميةُ ،م ً
عتربا ّ
أج ِّل األفعال اليت يُؤجر عليها صاحبها إن هو أخلص فيها وأتْقنها واستشعر عظم مسؤوليته حوهلا ،فقد قال
واإلنفاق من َ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :إِنَّك لَن تـُنْ ِفق نـَ َف َقةً تَـبـتغِي ِهبا وجه َِّ ِ
ك" .3
ت َعلَْيـ َهاَ ،ح َّت َما َجتْ َع ُل ِيف ِيف ْامَرأَتِ َ
اَّلل إَِّال أُج ْر َ
َْ َ َ ْ َ
َ ْ َ
التخري يف أنواع اإلنفاق ،واختيا ِر أفضلها ،وأبقاها لصاحبها ،وأدومها
واإلسالم هو الدين الذي ّ
حث أتباعه على ّ
وي عن أنس رضي هللا عنه أنه قال ..:ملا نزلت ﴿لَ ْن تَـنَالُوا الِْربَّ َح َّت تـُْن ِف ُقوا ِممَّا ُِحتبُّو َن﴾ آل عمران 92قام
عند خالقها ،فقد ُر َ
ِ ِ ِ
ِ
إيل بريحاء ،وإهنا
أبو طلحة فقال :ي رسول هللا ،إن هللا يقول ﴿لَ ْن تَـنَالُوا الْربَّ َح َّت تـُْنف ُقوا ممَّا ُحتبُّو َن﴾ وإ ّن ّ
أحب أموايل ّ
صدقة هلل أرجو برها وذخرها عند هللا ،فضعها حيث أراك هللا.4 ...
من هذا املنطلق فقد اتفق العلماء على أن أفضل التكافالت ِ
املالية هو الوقف ،ملا فيه من بقاء لرأس املال حمفوظًا
مس ِ
تمًرا ُمستَـثْ َمًرا ،بينما تذهب فائدته وغلته يف سائر أعمال الرب.
مناصب شغل دائمة ،وحتسني للدخل الفردي والقومي ،مع
كما أنه يعترب أهم مصدر تكافلي ملا فيه من توفري
َ
القضاء على مشكلة التسول والبطالة وما يتولد عنهما من آاثر سلبية وآفات اجتماعية .وهكذا دوره اإلُياب يف تنمية
االقتصاد الوطين وحتقيق االكتفاء الذاِت فيه.

 .1بكري ،كامل ،التنمية االقتصادية ،دار النهضة العربية ،بريوت1986 ،م ،ص ،73 -70
 .2صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،ابب املعاصي من أمر اجلاهلية ،26/1 ،رقم .30
 .3صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،ابب إن األعمال ابلنية ،35/1 ،...رقم .56

4
رد الوكيل إليه ،293 ،292/2 ،رقم .2758
 .صحيح البخاري ،كتاب الوصاي ،ابب من تصدق إىل وكيله ث ّ

100

)e-Proceedings of 6th International Conference on Mosque, Zakat and Waqf Management (IMAF-2019
30th October 2019, Bangi, Selangor, MALAYSIA. (eISBN: 978-967-13087-5-2).
Organized by: Masjid Al-Azhar, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

املطلب الرابع :متطلبات تنمية موارد الوقف .1
أوالً :استقاللية مؤسسة األوقاف.
اثنيًا :ربط القائمني على األوقاف أبهداف مؤسسة الوقف .من خالل ما يلي:
1ـ وضع أساليب رقابية انجعة ومؤثرة حملاسبة اإلدارة على إجنازها وردعها عن التقصري.
2ـ اخضاع اختيار الكفاءات اإلدارية املناسبة إلدارة مال الوقف ملبدأ املنافسة حسب نوع استثماره ومبقتضى معايري حمددة.
3ـ ربط تعويض إدارة الوقف إبنتاجية مال الوقف ومدى حتقيق أغراضه حبيث تكون تعويضات اإلدارة نسبة من عوائد املايل
الوقفي.

املطلب اخلامس :دور الوقف يف التنمية االقتصادية.
سمى بتنمية أموال الوقف وهو خالف استخدام أموال الوقف يف التنمية ،فاألول عبارة عن احملافظة على
هناك ما يُ ّ
أموال الوقف واستثمارها لالستفادة منها ،على سبيل املثال:
1ـ االستصناع على أرض الوقف وذلك أبن تقوم جهات ذات سيولة نقدية ببناء جممعات سكنية وجتارية وحنو ذلك على
أرض الوقف أبقساط مؤجلة تستوىف من اإلُيار املتوقع هلذا الوقف.
2ـ املشاركة املتناقصة املنتهية ابلتمليك ويف هذه الصيغة تكون اجلهة املمولة شري ًكا يف مشروع الوقف خيرج من ملكيته
ابلتدرج حت تعود كامل امللكية إىل الوقف.
3ـ اإلجارة التمويلية إلعمار الوقف وذلك إلُيار الوقف مدة طويلة نسبيًا أبجرة تتمثل فيما سيقام على األرض من بناء
ومصنع وحنو ذلك.
4ـ صكوك املقارضة ،وتتمثل يف قيام الناظر بدراسة اقتصادية للمشروع املزمع تنفيذه عرب هيئة متخصصة إبصدار صكوك
قيم تها اإلمجالية مساوية للتكلفة املتوقعة للمشروع ويفرض على حاملي الصكوك املمولني للبناء اقتسام عائد اإلُيار بنسبة
معينة على أن خيصص جزء من العائد الذي ميلكه الوقف لشراء الصكوك من حامليها شيئًا فشيئًا.
5ـ إبدال الوقف املستقل بوقف مشرتك وذلك أن تكون لألوقاف عقارات صغرية متفرقة وليس مبقدور األوقاف استثمار كل
اقتصادي.
جمدي
ً
منها مبفرده ومن مصلحتها أن تباع ويشرتى هبا مشروع يكون ً
6ـ بيع بعض الوقف إلعمار الباقي :حت ال يبقى معطالً.
قرضا حسنًا إلعمار نفسه من احلكومة أو من احملسنني.
7ـ إقراض الوقف ً
أما الثاين وهو استخدام أموال الوقف يف التنمية فيعين أن يكون للوقف دور فعال يف التنمية االقتصادية
واالجتماعية للمجتمع .وال يتم ذلك إال من خالل ثالثة حماور رئيسة هي:
 .1هاجرة ،غامن ،وحدابوي ،أمساء ،دور الوقف يف حتريك عجلة التنمية ،املؤمتر العلمي الدويل الثاين حول دور التمويل اإلسالمي غري الرحبي يف حتقيق
التنمية املستدامة ،جامعة سعد دحلب ،اجلزائر2013 ،م ،ص .9 ،8
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حضاري وثقافيًا واجتماعيًا ،واستثمار األموال
1ـ تنمية األوقاف املوجودة من خالل تفعيل دور الوقف يف تنمية اجملتمع
ً
جمددا
الوقفية سواء منها ما أوقفته األجيال السابقة أو ما يوقف ً
2ـ الدعوة إىل إقامة أوقاف جديدة.
3ـ توزيع الوقف طب ًقا للقواعد الشرعية املرعية مع االلتزام بشروط الواقفني.

املطلب السادس :دور الوقف يف حتقيق التنمية االقتصادية.
وللوقف دور فعال يف حتقيق األهداف االقتصادية –موضوع البحث -من خالل توفري العديد من فرص العمل
وتوفري األموال الالزمة لتمويل العديد من املؤسسات كاملساجد واملدارس ،وميكن تلخيص األدوار فيما يلي:
1ـ مسامهة عقارات الوقف يف حتقيق ثروات مهمة نتيجة أتجريها واستثمارها.
2ـ مسامهة أراضي الوقف الفالحية يف توفري العديد من مناصب العمل مما يؤدي إىل تقليص البطالة إضافة إىل تطوير اإلنتاج
الزراعي وأتمني احلاجيات الغذائية.
3ـ مسامهة احملالت والفنادق املوقوفة بشكل مباشر يف تنشيط احلركة االقتصادية إذ تسمح بتوفري فرص العمل للعاطلني
إضافة إىل توفري املنتجات وحتسني اخلدمات.
4ـ حتقيق التوازن من خالل التوزيع العادل للثروة والعمل على إعادة دوران حركة األموال والنقود بني أيدي الناس.

املطلب السابع :أثر الوقف يف التنمية االقتصادية.
ينبغي التوسع يف نظام الوقف إما أفقيًا من خالل كثرة وقف العقارات واملنقوالت ،وإما رأسيًا من خالل تطوير
معا.
وتنمية األوقاف جلين عائده االقتصادي يف قضاي وحاجات اجملتمع .وإما االثنني ً
فاملسلمون ليسوا حباجة إىل وقف مسجد أو مدرسة بل هم يف حاجة إىل وقف يف مجيع أبواب الرب واخلري
ومساعدة احملتاجني وتوفري سبل العيش أمام الشعوب املغلوبة على أمرها .وميكن أن تتجلى لنا مظاهر وآاثر الوقف
االقتصادية يف اآلِت:
أوالً :السعي يف إُياد أصول اثبتة لصال اجملتمع.
ينبغي أن يستفيد نظام األوقاف من هذا التقدم والتطور التقين بتأسيس منظمات ومؤسسات وقفية يف مجيع
كبريا على األمة وتكون أصوالً اثبتةً لصال اجملتمع.
مناحي احلياة ومتطلباهتا حبيث ترد ر ًيعا ً
موضحا لنا جتربة من جتارب األوقاف يف دمشق :األوقاف بدمشق ال ُحتصر أنواعها ومصارفها
قال ابن بطوطة
ً
لكثرهتا فمنها أوقاف على العاجزين عن احلج يعطى ملن ُيج عن الرجل منهم كفايته ،ومنها أوقاف على جتهيز البنات إىل
أزواجهن وهن اللواِت ال قدرة ألهلهن على جتهيزهن ،ومنها أوقاف لفكاك األسرى ،ومنها ألبناء السبيل يعطون منها َيكلون
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ويلبسون ويتزودون لبالدهم ،ومنها أوقاف على تعديل الطرق ورصفها .1 )...واملفروض أن نستفيد من هذه التجارب يف
أوقافنا لتكون ذخرا للمجتمع.
اثنيًا :تقليل صرف امليزانية العامة.
إن أوجه الصرف متجددة؛ ألن حاجيات اإلنسان ال تشبع وتطلعاته ال تقف عند حد ،ففي كل يوم يظهر له
ابتكار يستلزم صرفًا ماليًا ،فهذا يوجب إُياد موارد دخل جديدة لتقابل هذا الصرف.
ومن مجلة هذه األوجه اإلفادة من األوقاف وتطويرها وتوظيف املشروعات اخلريية الت ختفف الصرف على ميزانية الدولة يف
النواحي الصحية كبناء املستشفيات ،واملراكز الصحية واملستوصفات وتوفري الدواء والعالج والتشخيص اجملاين أو أبسعار
رمزية ،وإنشاء دور التعليم من مدارس قرآنية ومدارس نظامية وجامعات ومعاهد ،وكذلك الوقف يف املصانع الت تنتج الغذاء
والنسيج والدواء وخمتلف الصناعات ،فإذا مشلت األوقاف ذلك فهذا يوفر على امليزانية مبالغ كبرية مما يؤمن جانب القدرة
على أتمني حياة سعيدة للشعوب وُينب العجز يف املوازنة.
اثلثًا :إُياد فرص العمل وتقليل البطالة.
إن املشروعات واملؤسسات الوقفية تساعد يف إُياد فرص العمل ذلك إذا انضموا اليها مؤسسني ومنفذين وعاملني
وفنيني ،خاصة وحنن يف زمن نعاين من زيدة نسبة العطالة وقلة الوظائف واألشغال.
وفائدة هذه املؤسسات الوقفية أهنا تزيد يف الدخل واإلنتاج وتساعد األسر الفقرية والضعيفة مبا َيتى إليهم من
عائد مادى نظري عملهم إذا كانوا عاملني فيها أو َيتيهم الريع إن كانوا حتت قائمة املوقوف عليهم.
ابعا :محاية األموال من اإلسراف والتقتري.
رً
قال تعاىل {والَّ ِذين إِ َذا أَنْـ َف ُقوا َمل يس ِرفُوا وَمل يـ ْقرتوا وَكا َن ب ِ
{وال َْجت َع ْل يَ َد َك
ني َذل َ
ْ ُ ْ َ ْ َ ُُ َ َْ َ
ك قَـ َو ًاما} الْ َف ْرقَان .67وقال تعاىل َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
{وُكلُوا َوا ْشَربُوا َوال تُ ْس ِرفُوا إِنَّهُ ال
َم ْغلُولَةً إِ َىل عُنُق َ
ك َوال تَـْب ُسطْ َها ُك َّل الْبَ ْسط فَـتَـ ْقعُ َد َملُ ً
وما َْحم ُس ًورا} ْاإل ْسَراء  .29وقال تعاىل َ
ب الْمس ِرفِني} األعراف  .31وقال تعاىل {إِ َّن الْمب ِّذ ِرين َكانُوا إِخوا َن الشَّي ِ
ِ
اط ِ
ني َوَكا َن الشَّْيطَا ُن لَِربِِّه َك ُف ًورا} اإلسراء .27
ُُي ُّ ُ ْ َ
َ
َُ َ
َْ
وجه أصحاب الثروات الطائلة الذين
هذه اآليت الكرميات توجب علينا التوسط يف اإلنفاق بال تبذير وال تقتري ،وت ّ
يبددون أمواهلم ابلتوسع يف املباحات إىل حد التبذير .يقول ابن كثري يف تفسري قوله تعاىل َّ ِ
ين إِ َذا أَنْـ َف ُقوا َملْ يُ ْس ِرفُوا َوَملْ
{والذ َ
َ
يـ ْقرتوا وَكا َن ب ِ
ك قَـ َو ًاما} الْ َف ْرقَان .67أي ليسوا مببذرين يف إنفاقهم فيصرفون فوق احلاجة وال خبالء على أهليهم
ني َذل َ
َ ُُ َ َْ َ
2
خيارا وخري األمور أوسطها ال هذا وال هذا .
فيقصرون يف حقهم فال يكفوهم بل عدالً ً
مما سبق نعلم أن أبواب الرب واإلنفاق مشروعة للميسورين ليجودوا بفضل أمواهلم وق ًفا على ذريهتم وأهليهم والفقراء
واملساكني ما يضمن ويكفل هلم سبيل العيش يف األزمان املستقبلة .وأيضاً قد يكون الشخص قد تق ّدم به العمر ولديه أموال

 .1ابن بطوطة ،حممد بن عبدهللا (ت779هـ) ،رحلة ابن بطوطة ،ص .46

 .2ابن كثري ،إمساعيل (ت774هـ) ،تفسري القرآن العظيم ،حتقيق :مصطفى السيد حممد وآخرون ،ط ،1مؤسسة قرطبة ،القاهرة1421 ،هـ2000/م،
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طائلة ولكن أبناءه ال ُيسنون التصرف فيخشى عليها الضياع فيشرع يف حفظ أمواله بوقفها حت ترجع غالهتا عليهم
فتنفعهم يف أيمهم املقبلة.

املطلب الثامن :املتغريات العاملية واحلاجة إىل تطوير املؤسسة الوقفية.
على الرغم من شيوع وانتشار الوسائل االلكرتونية احلديثة يف املعامالت املالية ومجيع جمالت االستثمار وأعمال
احلفظ والتوثيق واملعلومات إال أن مؤسسات الوقف يف معظم الدول اإلسالمية ال تزال متخلفة عن استخدام هذه التقنيات
احلديثة يف أعمال إدارة واستثمار الوقف وتوزيع عائداته إىل الفئات املستهدفة منه.
إذ ميكن القول أبن نظام الوقف التقليدي ال يزال هو املعمول به يف تلك الدول رغم ما طرأ على االقتصاد العاملي
من تغريات وتطورات متثلت فيما يلي:
1ـ العوملة املالية والتجارية وما يرتبط هبا من حتويالت مالية ومصرفية وتدفقات رؤوس أموال واستثمارات يف مواقع جغرافية
متعددة أو بلدان إسالمية خمتلفة وعرب بنوك وبورصات هذه الدول أبسرع وقت ممكن.
2ـ ثورة املعلومات واالتصاالت ومساهتمها يف سرعة دوران األموال عرب األسواق املالية والتجارية املختلفة وما ينتج عن ذلك
من تعظيم لعوائد استثمار األموال املوقوفة مبا ُيقق منافع أكرب للمستفيدين.
3ـ ظهور وانتشار الشركات العمالقة متعددة اجلنسيات وسيطرهتا على االقتصاد العاملي ،واحلاجة إىل ظهور شركات إسالمية
متعددة اجلنسيات مناظرة هلا وقادرة على املنافسة وعلى وقف جانب من أمواهلا أو عائداهتا ألعمال اخلري واإلحسان ورعاية
الفقراء إذ ال يزال نظام الوقف اإلسالمي يركز على اجلهد احمللي دون التفاعلي الدويل.
4ـ الرتكيز على مبادئ احلكم الصال واإلدارة احلصيفة يف تطوير املؤسسات واهليئات سواء كانت حكومية أو خاصة .1

املطلب التاسع :مفهوم استثمار الوقف.

ميكن تعريف استثمار الوقف أبنه ما يبذله انظر الوقف من جهد فكري ومايل من أجل احلفاظ على املمتلكات
نصا شرعيًا .2
الوقفية وتنميتها ابلطرق املشروعة وفق مقاصد الشريعة ورغبة الواقفني بشرط أال تعارض ً
إن جوهر الوقف ومقصده األساسي هو استمرار املنفعة والثمرة والغلة؛ ألن من خصائص الوقف أتبيد االنتفاع به
واستمراره إىل املستقبل وهذا يوجب أمرين أساسني مها ركيزات االستثمار :حفظ األصل واستمرار الثمرة لالرتباط الوثيق
بينهما .فالعالقة بني الوقف واالستثمار عالقة أساسية ومتينة فاالستثمار يشمل أصول األوقاف وريع الوقف وغلته .3
 .1هاجرة ،دور الوقف يف حتريك عجلة التنمية ،ص .9 ،8

 .2ابن عزوز ،عبدالقادر ،فقه استثمار الوقف ومتويله يف اإلسالم دراسة تطبيقية عن الوقف اجلزائري ،رسالة دكتوراه ،جامعة اجلزائر1425 ،هـ،2004/
ص .77
 .3التكينة ،موسى عبدالرؤوف التكينة ،ورقة استثمار الوقف وكيفية تطويرهirshad.gov.sd/pdf/wgfinvestment.pdf ،2016/02/11 ،
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املطلب العاشر :جماالت استثمار األمالك الوقفية.
أوالً :اجملال الزراعي من خالل تنمية األعيان الوقفية فيما يلي:
1ـ عقد املزراعة :عقد استثمار بني صاحب األرض وآخر يعمل يف استثمارها على أن يكون احملصول مشرتًكا بينهما حسب
احلصص املتفق عليها.
2ـ عقد املساقاة  :عقد استثمار بني صاحب الشجر وآخر يعمل يف استثمارها على أن يكون الثمر مشرتًكا بينهما حسب
احلصص املتفق عليها.
معلوما
3ـ عقد احلكر :إعطاء األرض املوقوفة املتعطلة ملن يعمرها أو يغرسها إبجارة طويلة ما دام بناؤه أو غراسه مقابل مبلغًا ً
للمؤسسة الوقفية.
4ـ عقد اإلُيار :عقد بني املؤجر واملستأجر على أن يقدم املؤجر العني للمستأجر لالنتفاع هبا ملدة حمددة مقابل مثن معلوم.
5ـ عقد املرصد :عقد إُيارة طويلة مبوجبه يُسمح ملستأجر األرض ابلبناء مقابل استغالل إيرادات البناء على أن يعود البناء
للمؤسسة الوقفية بعد انتهاء املدة.
اثنيًا :اجملال العقاري وذلك من خالل ما يلي:
1ـ عقد املقاولة :عقد يتعهد مبقتصاه أحد املتعاقدين أن يصنع أحدمها شيئًا أو يؤدي عمالً لآلخر مقابل مايل يُدفع له.
 2ـ عقد املقايضة :عقد بني طرفني مبوجبه يستفيد كل طرف ببدل مقابل ما يقدمه للطرف اآلخر حبيث يتم استغالل أو
استثمار أو تنمية األمالك الوقفية على شكل استبدال جزء من البناء جبزء من األرض.
3ـ عقد الرتميم أو التعمري :عقد مبوجبه يدفع املستأجر ما يقارب قيمة الرتميم أو التعمري الذي ُيتاج إىل إنفاق يفوق قدرة
وإيرادات الوقف ،مقابل خصم ما أنفقه من مبلغ اإلُيار مستقبالً.
اثلثاً :اجملال النقدي وذلك من خالل ما يلي:
يرد مثله أو قيمته -إن تعذر -ويكون
1ـ عقد القرض احلسن :عقد بني طرفني مبوجبه َيخذ أحدمها ماالً من اآلخر على أن ّ
من املق ِرض قربة إىل هللا تعاىل وإرفاقًا ابملقرتض.
2ـ عقد املضاربة الوقفية :عقد مبوجبه تقوم املؤسسة الوقفية بدفع املال إىل من ميلك اخلربة الستثماره وفق الضوابط الشرعية
مقابل جزء من ريع الوقف حسب اإلتفاق.
3ـ عقد الودائع ذات املنافع الوقفية :عقد مبوجبه يوم صاحب املال بدفعه للمؤسسة الوقفية يف شكل وديعة يسرتجعها مت
شاء على أن تقوم املؤسسة الوقفية بتوظيفها.
4ـ صندوق االستثمار الوقفي :وعاء يتكون من جمموعة من الوحدات املوقوفة ريعها حتت إدارة شخص مرخص له من هيئة
السوق املالية.
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املطلب احلادي عشر :معوقات استثمار األمالك الوقفية.
أوالً :املعوقات التشريعية :أتميم جزء كبري من األمالك الوقفية ،وحمدودية أساليب االستثمار.
اثنيًا :املعوقات اإلداري :صعوبة حصر األمالك الوقفية ،نقص املعلومات ،صعوبة استغالل األمالك الوقفية ،افتقار املنظومة
البنكية لبنوك إسالمية ،غياب املؤسسات الوقفية ،ضعف الرقابة ونقص اإلعالم.
اثلثًا :املعوقات البيئية :ضعف اإلدخار احمللي ،غياب التعاون والتكامل وغياب الثقافة الوقفية.

املطلب الثاين عشر :الضوابط االقتصادية الستثمار األموال الوقفية يف الفقه اإلسالمي.

وحسن اختيار الصيغة اليت تتناسب مع احلفاظ على الوقف وحقوقه.
1ـ اختيار جمال االستثمار ُ
2ـ حتاشي الدخول يف استثمارات هي مظنة للخسارة إال بعد دراسة اجلدوى االقتصادية من تلك املشاريع.
3ـ احلرص على تقليل املخاطر االستثمارية ابجتناب االستثمارات ذات املخاطر املرتفعة.
4ـ مالحظة العائد االجتماعي من االستثمار األمثل للوقف.
5ـ االعتماد على الطرق الفنية والوسائل احلديثة يف االستثمار.
6ـ أن يكون استثمار األموال الوقفية موجودات قابلة للتنضيض بشكل سريع.
7ـ تنويع املشاريع والشركات واملؤسسات واجملاالت اليت تستثمر فيها أموال الوقف.
8ـ توثيق العقود والتصرفات اليت تتم على أموال الوقف حت ال ُيدث جهالة أو غرر أو نزاع.
9ـ ضرورة املتابعة واملراقبة الدقيقة وتقومي األداء املستمر للتصرفات اليت تتم على أموال الوقف واستثماراته.
10ـ مراعاة العرف التجاري واالستثماري مبا ُيقق املصلحة واملنفعة لألطراف.
11ـ اتباع األولويت واملفاضلة بني طرق االستثمار وجماالهتا .1

املبحث الثالث :الوقف يف دولة قطر.
املطلب األول :التطور التارخيي لألوقاف يف دولة قطر.
ينقسم الوقف يف دولة قطر إىل قسمني :األول :قسم يرتبط بذاكرة الوقف يف الواثئق الرمسية اليت تثبت اتريخ نشأته
داخل حدود دولة قطر .القسم الثاين :يرتبط أبوقاف أهل دولة قطر خارج حدود دولة قطر.
أيضا إىل جزئني :األول :جزء متصل ابلواثئق الرمسية املسجلة قدميًا وف ًقا
فأما ما يتعلق ابلقسم األول فهو ينقسم ً
لآللية التقليدية آنذاك .اجلزء الثاين :متصل ابلواثئق اليت ما زالت حبوزة النظّار ومل يتم تسجيلها رمسيًا ألسباب خمتلفة.

 .1خطاب ،حسني السيد ،ضوابط استثمار الوقف يف الفقه اإلسالمي ،املؤمتر الرابع لألوقاف ،املدينة املنورة1434 ،هـ2013/م ،ص .26 ،25
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وحت يتم إثبات اتريخ نشأة األوقاف يف دولة قطر كان البد من الرجوع ابلبحث والتقصي عن بعض احلجج
الوقفية اليت حبوزة النظّار من أجل إعطاء صورة أكثر واقعية تثبت اتريخ الوقف الفعلي يف دولة قطر ،ومن أجل ذلك كان ال
نظرا
بد من التعرف على اتريخ نشأة القضاء الشرعي يف دولة قطر السيما أن الوقف من األعمال املرتبطة ابلقضاء الشرعي ً
لطبيعته التارخيية والشرعية.
تشري بعض املصادر أن الضباط العثمانيني كانوا يقومون بدور القضاة أثناء فرتة الوجود العثماين يف دولة قطر ،مما
تصورا عن الضعف الذي اتسم به القضاء يف دولة قطر يف تلك الفرتة هذا ما تثبته رسالة القاضي العثماين حممد أمني
يعطي ً
الذي انتُدب للقضاء يف دولة قطر عام  1303هجري املوافق  1885ميالدي .1
خل ًفا جملموعة من القضاة مت انتداهبم على فرتات خمتلفة لدولة قطر ،كان أوهلم القاضي عبداللطيف أفندي عام
 1289هجري املوافق  1873ميالدي  .2بعد أن عاىن بعض جتار دولة قطر من أحكام قائد احلامية العثمانية ،السيما
حني حكم يف القضية املرفوعة له عام  1288هجري املوافق  1871ميالدي من اتجر لؤلؤ ،فقضى ألحدهم وألزمه بدفع
املستحقات لآلخر دون االستماع للشهود أو االطالع على املستندات.
لقد مارس قائد احلامية العثمانية القضاء دون معرفته ابألمور الشرعية وأحكامها مما أجرب احملكوم ضده للرضوخ
ألحكامه اجلائرة فثارت حفيظة أهايل دولة قطر على تلك األحكام اليت كان يقضي هبا فاعتزلوا االحتكام للعثمانيني
وقضاهتم .3
قد تكون هذه احلادثة وغريها ما يربر رسالة القاضي حممد أمني اليت جاء فيها إنين منذ وصويل إىل قضاء دولة قطر
أحدا من املوظفني ،ومل يقم أحد مبراجعيت للحصول على حكم شرعي أو إجراء عقود شرعية أو حسم دعوى قضائية
مل أر ً
.4
وقد أردف قائالً إن قضاي الغوص ُيكم فيها النقيب فرحات آغا وعلي بن يوسف من أهايل دولة قطر وأفراد من
الشرطة يفرضون رمسًا قدره عشرة ريالت فرنسية يف كل حالة كما أن فرحات آغا يتصرف مع األهايل بش ّدة وقسوة وُيبس
من يشاء سواء كان صاحب حق أو ابطل .5
ومع تويل الشيخ حممد بن اثين أمور اإلمارة بدولة قطر من عام 1868م إىل عام 1886م توىل الشيخ حممد بن عبدالرمحن
بن محدان القضاء  .1بتكليف من اإلمام عبدهللا بن فيصل بن تركي آل سعود .2

 .1السبيعي ،عبدهللا بن انصر ،القضاء واألوقاف يف األحساء والقطيف وقطر أثناء احلكم العثماين خالل الفرتة من 1288هـ إىل 1333هـ1871/م-
1913م.

 .2جي ،أي ،سالدان ،تعريب أمحد العناين ،الشؤون القطرية من سنة 1904-1873م ،مطابع علي بن علي ،دولة قطر1410 ،هـ1989/م ،ص .51

 .3السبيعي ،عبدهللا بن انصر ،القضاء واألوقاف ،نقالً عن األرشيف العثماين إدارة شؤون الدولة رقم  2158/5مذكرة قاضي قطر إىل انئب لواء األحساء
املؤرخة يف  24صفر 1303هـ1886/م ،ط ،1فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية الريض1420 ،هـ1999/م ،ص .23

 .4السبيعي ،القضاء واألوقاف ،ص .41
 .5املرجع السابق ،ص .43-42
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املطلب الثاين :الوقف يف عهد الشيخني حممد بن اثين وابنه جاسم بن حممد من عام 1868م إىل عام
1913م.

كل من الشيخ حممد بن اثين بصفته أول حاكم لدولة قطر والشيخ جاسم بن حممد من
يف هذه الفرتة توىل احلكم ٌ
بعده ،وال توجد –حسب علمي -حجة وقفية لدى اجلهاز املعين ابلتسجيل والتوثيق لألوقاف يف العصر احلاضر كما مل
يثبت لدى اإلدارة أن رصدت ًّأي من الواثئق واملستندات الدالة على وجود أوقاف معينة خالل تلك الفرتة داخل احلدود
القطرية أو حت زمن الوجود العثماين.3
مما يؤكد خلو العمل القضائي يف دولة قطر خالل تلك الفرتة من التنظيم اإلداري الالزم لتوثيق األحكام القضائية فضالً عن
تسجيل األوقاف ابلرغم من متتع احلامية العثمانية من حسن التنظيم اإلداري يف مسائل الوقف ،ولعل التنظيم الذي شهده
لواء األحساء خالل الفرتة من عام 1871م إىل عام 1913م يف شأن األوقاف خري شاهد على ذلك .4
ومن األسباب اليت قد تكون ش ّكلت عائ ًقا يف تطوير القضاء الشرعي يف دولة قطر سوء العالقة اليت اتسمت
ابلتوتر املستمر بني الشيخ جاسم بن حممد والدولة العثمانية ،األمر الذي أدى إىل مترد الشيخ جاسم بن حممد على تصرفات
خصوصا بعد فرض الضرائب على جتارهتم من صيد اللؤلؤ ،ث امتناع الشيخ
الدولة العثمانية املتشددة ضد أهايل دولة قطر،
ً
جاسم بن حممد عن تلبية مطالب الدولة العثمانية املتعلقة بتأسيس التنظيمات اليت كانت تطمح الدولة العثمانية يف إُيادها
على أراضي دولة قطر ،كإنشاء املوانئ البحرية األمر الذي أدى إىل حتريك قوة عسكرية ضد الشيخ جاسم بن حممد فكانت
سببًا يف نشوب معركة الوجبة التارخيية.
وهلذه األسباب مل تبذل احلامية العثمانية أي جهود تنظيمية شرعية بشأن الوقف ،األمر الذي جعل الراغبني يف
الوقف من أهل دولة قطر االعتماد على طريقة اإلشهاد على أوقافهم لدى املشايخ أو أقارهبم شفاهة ،وأحيا ًان االكتفاء
ابلكتابة لتوثيق أوقافهم .هذا هو حال الوقف داخل دولة قطر.
أعدادا حمدود ًة من ضمنها أوقاف الشيخ
أما األوقاف القطرية خارج دولة قطر أثناء تلك الفرتة فقد ُرصدت
ً
جاسم بن حممد بن اثين يف اململكة العربية السعودية يعود اترخيها إىل عام 1308هـ1891/م  .1وكذلك يف مملكة البحرين
 .1ولد يف القصيم بنجد يف القرن 13هـ ،تفقه على املذهب احلنبلي ،عيّنه عبدهللا بن فيصل بن تركي آل سعود قاضيًا على قطر يف عام 1285هـ ،فنزل
الدوحة وسكن هبا وأنشأ مدرسته يف منطقة اجلسرة ،وعندما توىل الشيخ قاسم بن حممد آل اثين مقاليد احلكم يف البالد خل ًفا لوالده أبقى عليه حت عام

1310هـ .يُنظر :آل عبداحملسن ،إبراهيم بن عبيد ،تذكرة أويل النهى والعرفان ،ط ،1مكتبة الراشد ،الريض1428 ،هـ2007/م.151/6 ،
 .2بويع ابلريض بعد وفاة والده سنة 1282هـ ،وخالفه أخاه سعود فنشبت بينهما معارك نتجت عن استيالء سعود على الريض سنة 1287هـ ،وخلع
عدا عن
عبدهللا الذي جلأ إىل الرتك يف األحساء ،ومجع بعض القبائل وأعاد الكرة على أخيه سعود فاقتتال يف اجلزعة بنجد وفشل عبدهللا فقصد عتيبة مبت ً
الريض ،ومات سعود سنة 1291هـ ،وويل بعده أخومها عبدالرمحن فزحف إليه عبدهللا فتنازل له عبدالرمحن عن اإلمامة ودخل الريض فثار عليه أبناء أخيه
سعود وعسكروا يف اخلرج وهامجوا الريض فظفروا به وحبسوه فيها ،الزركلي ،خري الدين بن حممود (ت1396هـ) ،األعالم ،ط  ،15دار العلم للماليني،

بريوت2002 ،م.113/4 ،

 .3الدوسري ،عبدهللا جعيثن ،دور األوقاف ومؤسسات اجملتمع املدين ،ط ،1دار النوادر ،دمشق1440 ،هـ2019/م ،ص .680
 .4السبيعي ،القضاء واألوقاف ،ص .23
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يعود اترخيها إىل عام 1300هـ1883/م  .2كما يوجد وقف واحد لعيسى بن راشد املرخيي يف مملكة البحرين يعود اترخيه إىل
عام 1262هـ1846/م بنظارة إبراهيم علي إبراهيم عيسى املرخيي من أهايل منطقة اخلور مشال مدينة الدوحة .3

املطلب الثالث :الوقف يف عهدي الشيخ عبدهللا بن جاسم ورائسة احملاكم الشرعية من عام 1913م
إىل عام 1992م.
األمر األول :الوقف يف عهد الشيخ عبدهللا بن جاسم من عام 1913م إىل عام 1992م.
ظهرت بوادر تسجيل األوقاف يف دولة قطر مع قدوم الشيخ حممد بن مانع عام 1334هـ1916/م ،بعد أن
استعان به الشيخ عبدهللا بن جاسم يف مسائل التعليم والقضاء يف دولة قطر ،مما كان له األثر اإلُياب على بدء فكرة التوثيق
والتسجيل لألوقاف بشكل عام ،حيث تشري الواثئق القطرية املربمة اليت أمكن اإلطالع عليها أن الوقف يف دولة قطر بدأ
بشكل تدرُيي مع استقرار احلياة على أرضها منها على سبيل املثال وثيقة راشد بن جربوع 1343هـ1925/م .4
والذي أوقف جزءًا من أمالكه على بناته حيث جاء يف نص حجته الوقفية ما يلي :نعم هذه الورقة أقول وأان
5
منجزا يف حال حياِت وصحيت وكمال عقلي واختياري من غري
راشد جربوع أبين وقفت بييت الكائن يف سوق واقف وق ًفا ً
وثلث لتصليح املسجد مبا
وثلث للمؤذن ٌ
ثلث إلمام املسجد ٌ
جرب أو إكراه على بناِت لؤلؤة وفاطمة وبعد انقراضهما يصرف ٌ
يراه الوكيل والوكيل على ذلك محد بن سعيد ،وكذلك وقفت املخزنني الكائنني يف سوق واقف على البنات لؤلؤة وفاطمة
واستثنيت ثلث أجرة املخزنني يصرف بعد وفاِت يل يف فعل اخلري من أضحية وغريه والوكيل على ذلك محد املذكور حت ال
خيفى ،حرر يف مجاده األول سنة 1343هـ .6

 .1صكوك وقفية الشيخ جاسم بن حممد بن اثين ،احملاكم الشرعية ابململكة العربية السعودية ،وزارة العدل ،مطابع احلكومة األمنية ،الريض ،صك رقم ،23
1376/4/24هـ1975/م ،مسلسل رقم .75

 .2جملة أوقافنا ،اإلدارة العامة لألوقاف ،دولة قطر1432 ،هـ2011/م ،ص .16-14
 . 3جاء نص احلجة الوقفية للمرخيي ... :أما بعد ،فقد حضر لدي الرجل املكرم عيسى بن سامل املرخيي يف حال صحة بدنه وكامل عقله ووقف وحبّس الدكان
منجزا وجعل النظر لنفسه مدة حياته ث من
واباب وحيطا ًان لوجه هللا تعاىل ،وق ًفا ً
مؤبدا ً
املذكور يف ابطن هذه احلجة وحدوده وتوابعه وأدواته يف النظر لنفسه ً
أبدا ما تناسلوا فإن عدموا فعلى الصال من قرابته األقرب فاألقرب .غري أن يُعمل من أجر الدكان املذكور دراسة حجية من القرآن
بعده على الصال من ذريته ً
يقرأ كل يوم ويُهدى علي ثوابه على الدوام واالستمرار وما فضل من األجرة فهو للمتويل بعد ما ُيتاج إليه الدكان من العمارة .حرر يف السادس والعشرين من
ربيع الثاين  1262هـ ،حبضرة من ملكه والفقري إىل هللا أبوبكر عبدهللا ،وعبدهللا بن أبو بكر وكتبه الفقري إىل هللا حممد راشد خادم الشرع .يُنظر :جملة أوقافنا،
اإلدارة العامة لألوقاف ،دولة قطر ،العدد 1432 ،10هـ2011/م ،ص .16-14

 .4الدوسري ،دور األوقاف ومؤسسات اجملتمع املدين ،ص .695
 .5سوق واقف يعترب أقدم سوق يف قطر يعود اترخيه لعام 1267هـ1851/م ،عُرف هبذا االسم حبسب الروايت أن البائعني واملشرتين أثناء قدومهم من القرى
احمليطة ابلدوحة كانوا يبيعون ويشرتون وقوفًا ابلرغم من امتالك املواطنني القطريني حملالت داخل السوق.
 .6الدوسري ،دور األوقاف ومؤسسات اجملتمع املدين ،ص .696 ،695
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وتعد هذه الوثيقة أول وثيقة وقفية عرفتها اإلدارة حبسب إفادة اإلدارة العامة لألوقاف بدولة قطر وهي تؤرخ لتاريخ
الوقف يف دولة قطر ،وال يُعلم إن كان هناك ما يسبق تلك الوثيقة أم ال ،ابلرغم من حماولة اإلدارة املعنية البحث والتقصي
عن األوقاف اليت بيد النظّار ،حيث أعلنت يف الصحف احمللية ودعت النظّار إىل تسجيل األوقاف اليت بيدهم بغية احلفاظ
التعرف على ما بيد النظّار من أوقاف ّتؤرخ لتاريخ الوقف يف دولة قطر .1
عليها من جهة وبغية ّ
حرصا منّا على تقدمي الدعم واملساعدة لكافة نظّار األوقاف الذين يتولون
حيث جاء نص اإلعالن كما يليً :
النظارة أبنفسهم أو نيابة عن واقفيها يسران أن ندعو السادة النظّار إىل ضرورة تسجيل تلك األوقاف وتوثيقها لدى اجلهات
املختصة ابإلدارة العامة لألوقاف وذلك حفاظًا عليها من الضياع مستقبالً كما نلفت عنايتهم أبن دور اإلدارة سوف يقتصر
فقط على التوثيق والتسجيل لضمان استمرار عطاء األوقاف وثواهبا لواقفيها .2
مل يتجاوب مع ذلك اإلعالن -حسب علمي -أح ٌد من النظّار ومل يتم اكتشاف وثيقة وقفية تثبت خالف ما
متت اإلشارة إليه من حيث قِدم الوثيقة األوىل حبسب ما مت أتكيده من املعنيني ابإلدارة العامة لألوقاف بدولة قطر.
األمر الثاين :الوقف يف عهد رائسة احملاكم الشرعية.
أسس الشيخ عبدهللا بن زيد آل حممود ّأول حمكمة شرعية تبعتها بعد ذلك حماكم أخرى تطلبها تطور احلياة يف
ئيسا
قطر ،فاعتُرب الشيخ آل حممود مبوجب تلك اجلهود ّأول من أسس التنظيم القضائي الشرعي يف دولة قطر ومسي ر ً
للمحاكم الشرعية عندما أتسست عام 1378هـ1958/م .3
فقد أتسست إدارة األوقاف والرتكات بدولة قطر عام 1380هـ1961/م بعد ما يقارب عقدين من الزمن مقارنة
بتاريخ نشأة القضاء الشرعي عام 1395هـ1941/م ،وهذا األمر يثري تساؤالً عن األسباب الداعية لتأخر نشأة إدارة
األوقاف ،ولو بشكل متواضع حبيث تكون مصاحبة لنشأة القضاء الشرعي السيما أن األوقاف قدمية بقدم التاريخ ،فاتضح
يل أن شظف العيش وقلة ذات اليد وفقر الناس وعدم وجود أوقاف معتربة داخل الدولة كلها عوامل رئيسة كانت تربر عدم
وجود احلاجة الفعلية ملثل تلك اإلدارة خالل الفرتة األوىل من أتسيس القضاء الشرعي يف دولة قطر.
حتسنت األحوال وكثر املال يف أيدي الناس وكثرت إجراءات
ومل تظهر احلاجة لوجود مثل تلك اإلدارة إال حني ّ
التقاضي لدى رائسة احملاكم الشرعية ،خاصة يف قضاي الرتكات اليت جعلت من رئيس احملاكم الشرعية أن يتابع اخلطاابت
للمسؤولني يف الدولة الواحد تلو اآلخر ،من أجل إنشاء تلك إدارة األوقاف.

 .1املرجع السابق ،ص .696 ،695

 .2جملة أوقافنا ،اإلدارة العامة لألوقاف ،دولة قطر ،العدد 1430 ،4هـ2009/م ،ص .5
 .3آل بسام ،عبدهللا عبدالرمحن ،علماء جند خالل مثانية قرون.122/4 ،
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املطلب الرابع :الوقف يف ظل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية من عام 1993م إىل عام 2007م.
ملا كانت السياسة االقتصادية يف الدولة حمفزة للقطاع اخلاص فقد جاء يف قانون الوقف القطري املادة السابعة رقم
 8لسنة 1996م تقول :تكون للوقف شخصية اعتبارية منذ إنشائه ويتمتع حبقوق وواجبات الشخصية االعتبارية وفق
القانون .1
وعط ًفا على قرار وزير األوقاف رقم  20لسنة 1996م بشأن الئحة أموال األوقاف وابألخص املادة األوىل اليت
تنص على ما يلي :تتوىل إدارة األوقاف إدارة شؤون األوقاف املشمولة بنظارة الوزير وحصرها وتسجيلها وصيانتها واحملافظة
عليها واملسامهة يف تنميتها واستغالهلا واستثمارها والتصرف فيها كما تتوىل محاية أموال الوقف من التعدي عليها.
وابلنظر إىل ما سبق فقد ش ّكلت مجيعها القاعدة املتينة لتطوير حقل األوقاف بدولة قطر وإعادة بعثها من جديد
لتواكب التطور الشامل يف كل مفاصل الدولة القطرية حيث يعترب عصر الشيخ محد بن خليفة بداية اإلنطالقة الفعلية
واحلقيقية لألوقاف القطرية.
تطورا ملحوظًا يف بناء املؤسسة
لقد شهدت اخلماسية األوىل من حكم الشيخ محد بن خليفة 2000-1995م ً
الوقفية من حيث االستثمار والتنمية ومشاركة الدولة يف هنضتها.
فقد مت االستثمار الوقفي يف قطاع العقارات ابلدولة بشكل متسارع ابلرغم من احملاذير ومؤشرات التشاؤم
خصوصا خالل الفرتة من 1995م إىل 1998م إذ تعرضت قطر إىل التذبذب يف عوائد
االقتصادية يف تلك الفرتة
ً
االستثمارات العقارية بشكل كبري وخميف.
األمر الذي أدى إىل كساد سوق اإلُيارات وعدم احتماله هذا الكم من البنايت احلديثة والواقعة ضمن أرقى
ابرزا وجليًا يعكس طموح الدولة وتوجهها التنموي.
املواقع اجلغرافية ابلدولة (حي الوعب) إال أن دعم الدولة هلذا املشروع ً
أمرا لضمان أتجري ذلك املشروع
فقد وجه أمري البالد آنذاك الشيخ محد بن خليفة آل اثين إىل شركة قطر للبرتول ً
جذري ملسألة جدوى املشروع االقتصادية اليت أظهرت جانبًا من املؤشرات املتشائمة
عالجا ً
بعد االنتهاء من تشييده مما كان ً
عظيما على األوقاف القطرية فأصبحت حمطًا ألنظار البنوك املالية العاملة ابلدولة .2
فكان ذلك ً
فتحا ً
ث تستمر االستثمارات الوقفية يف هذه احلقبة بتق ّدم مدروس وابستشراف للمستقبل يف ظل دولة داعمة هلذا
التوجه األمر الذي نتج عنه تشييد أول برج استثماري إداري ابرتفاع  23طاب ًقا يف عام 2000م يقع على مساحة أرض
تبلغ يف حدود  3050مرت مربع يف أرقة املناطق االستثمرتية ابلقرب من كورنيش الدوحة وبتمويل بلغ  145.000.000مائة
قطري .وقد اشتمل على أحدث األنظمة واملواصفات الفنية فاز بعقد متويله مصرف قطر
ومخسة وأربعون مليون ريالً ً
يتحني الفرص املناسبة للدخول مع األوقاف يف مثل تلك املشروعات املشجعة .3
اإلسالمي الذي كان ّ
 .1قانون الوقف القطري رقم  8لسنة 1996م بشأن الوقف املادة .7
 .2الدوسري ،دور األوقاف ومؤسسات اجملتمع املدين ،ص .588
 .3املرجع السابق ،ص .588
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مقرا لوزارة
أمرا
ويتكرر دعم الدولة لألوقاف حني ّ
مباشرا يقضي ابستئجار ذلك الربج ليكون ً
ً
وجه أمري البالد ً
نوعا من التحفيز والدعم املباشر للوقف .1
الرتبية والتعليم ابلدولة ويعترب ذلك ً
وقد جاءت اختصاصات إدارة األوقاف التابعة لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية على النحو اآلِت:
1ـ إدارة شؤون األوقاف واإلشراف عليها وتنظيمها مبا يكفل حتقيق أهدافها.
2ـ استثمار أموال األوقاف وتطويرها وتنمية إيراداهتا على أُسس اقتصادية.
3ـ اإلشراف على األموال املوصى أو املتربع هبا ملصرف من مصارف الرب.
4ـ العمل على تشجيع وقف األموال على جهات الرب وتوسيع نطاق األوقاف اخلريية.
5ـ إقامة املساجد والرتخيص هبا حسب احتياجات املناطق املختلفة والعمل على صيانتها وأتثيثها واحملافظة عليها ورعاية
مجيع شوؤهنا.
يتضح يف ضوء تلك االختصاصات إلدارة األوقاف احلاجة إىل تكثيف اجلهود يف سبيل انطالق العمل الوقفي
منوذجا ُيتذى ،وقد جتلّى ذلك يف مشاركة املعنيني يف اإلدارة مع اجلهات املختصة ابلدولة ،يف صياغة
بدولة قطر ،ليكون ً
عدد من القوانني والقرارات وتقدمي املبادرات املتنوعة اليت استلزمتها املرحلة اجلديدة لألوقاف ابلدولة ،وتعترب تلك الفرتة
الزمنية البداية الفعلية لإلدارة الوقفية احلديثة بقطر ،وقد جتلّت نتائجها فيما يلي:
1ـ املشاركة يف إعداد مشروع قانون األوقاف الذي صدر الح ًقا ابلقرار األمريي رقم  8لسنة 1996م .فكان أول قانون
للوقف بقطر يُعن بشؤون الوقف وحتديد شروطه وأسباب بطالنه إىل جانب بيان مسؤولية انظر الوقف وواجباته اجتاه
الوقف.
2ـ املشاركة يف إعداد اللوائح املالية لألوقاف وصدور القرار الوزاري رقم  20لسنة 1996م  .2بشأن الئحة مال الوقف ،وقد
اشتمل القرار على أحكام عامة من الوقف وعن آليات الرقابة على املال الوقفي وطرق استثماره وصرف الريع يف األوجه
املشروطة ،وقد مت التعاقد مع عدد من بيوت اخلربة املتخصصة يف جمال التنظيم املايل واحملاسيب ومراقبة األموال وسن النظم
املالئمة يف تطبيق آليات الرقابة الدائمة على مال الوقف.
3ـ إنشاء جلان حصر لألمالك الوقفية وإصدار بعض احلجج الوقفية واإلثبااتت الالزمة عنها ،ويف هذا اجملال متت اإلستعانة
أبهل اخلربة من املوظفني السابقني يف رائسة احملاكم الشرعية وبعض الشرعيني واإلداريني وقد متت خماطبة احملاكم الشرعية
بشأن األوقاف اليت مل يتحصل على حججها الوقفية من أجل إصدار حجج وقفية بدالً عنها ،كما مت اكتشاف بعض
احلجج الوقفية اليت مل يُفهم قصد أصحاهبا أو اليت هبا بعض الغموض مما استلزم ر ًأي شرعيًا حيال تفسريها وبيان مدلوالهتا.
4ـ استقطاب الكفاءات البشرية الالزمة يف خمتلف اجملاالت اإلدارية واملالية واهلندسية من خالل تعيني جمموعة من املوظفني
من أهل اخلربة واالختصاص والكفاءة اإلدارية بغية حتقيق الغايت املنشودة من اإلدارة بوضعها اجلديد ،إال أن بعض عراقيل

 .1املرجع السابق ،ص .589

 .2قرار وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم  20لسنة 1996م بشأن آلئحة أموال األوقاف ع14171/1/25 ،6هـ املوافق 1996/6/11م ،ص .559
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نظرا لالشرتاطات الالزمة لشغل الوظائف احلكومية ،مما أاتح الفرصة حنو
التعيني على موازنة الدولة كانت تقف حائالً أحيا ًان ً
استخدام املوارد الوقفية يف حدود املتاح يف تعيني بعض الكفاءات املميزة.
5ـ إنشاء اللجان اخلاصة ابلكشف عن األوقاف املهجورة واملغصوبة واملتعدى عليها وإثبات حدودها وتثبيتها واستخراج
الصكوك الالزمة هلا حني يتطلب األمر ذلك ،حيث شرع القائمون على التنظيم اإلداري اجلديد يف األوقاف القطرية يف
الوقوف على بعض احلاالت املشبوهة والتثبت منها واختاذ ما يلزم حيال إثبات حقوق األوقاف.
6ـ إنشاء جلنة للتثمني واالستثمار يف جمال األوقاف ،تسعى إىل دراسة كافة الفرص االستثمارية اليت حبوزة اإلدارة حيث
قامت اللجنة بدراسة كافة العقارات الوقفية وتقييمها وحبث سبل تنميتها وإعادة استثمارها ووضعت هلا اخلطط االستثمارية
املالئمة.
وقد برزت نتائج تلك اجلهود يف عدد من املشروعات اليت قامت هبا اإلدارة وميكن تقسيمها لقسمني اثنني على
النحو اآلِت:
أوالً :مشاريع استثمارية.
مت إنشاء الكثري من املشاريع العقارية اهلامة اليت وضعت األوقاف يف مصاف املستثمرين العقاريني الكبار يف الدولة
عددا من العقود اإلسالمية املعتربة كان من أبرزها عقود
وقد أبرمت يف سبيل توفري مصادر التمويل الالزمة لتلك املشاريع ً
االستصناع واإلجارة املنتهية ابلتمليك واملراحبة .ومن أمثلة تلك املشاريع ما يلي:
1ـ إبرام عقد متويل بصيغة املشاركة املنتهية ابلتمليك مع البنك اإلسالمي للتنمية ابململكة العربية السعودية إلنشاء جممع
فخما على قطعة أرض تقدر مساحتها يف حدود  13ألف مرت مربع مبنطقة الوعب يف الغرب
سكين مكون من  132منزالً ً
اجلنوب من مدينة الدوحة ،فقد شاركت اإلدارة بتقدمي قطعة األرض وشارك البنك برأس املال وقد متت تصفية عقد التمويل
من هذا املشروع بنجاح .1
2ـ إنشاء برج إداري وجتاري -أول برج يف منطقة الدوحة احلديثة -بكلفة متويلية بلغت يف حدود  145مليون ريل قطري
بتمويل من مصرف قطر اإلسالمي .كما مت إنشاء الكثري من املشاريع العقارية وإبرام عدد من العقود يف جمال االستثمارات
املالية املتنوعة اليت كان هلا أثر واضح على تغري حجم األوقاف وزيدة مردودها املايل واالجتماعي.

 .1الدوسري ،دور األوقاف ومؤسسات اجملتمع املدين ،ص .734
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اجلدول رقم 1
املوازنة التقديرية ألموال األوقاف خالل الفرتة من 1997م1999-م
م

البيان

 30سبتمرب 1997

النسبة

 31مارس 1999م

النسبة

1

نقد وأرصدة لدى البنوك

3,953,952

1.1%

1,076,231

0.24%

2

ودائع بنوك ألجل

7,714,557

2.2%

_____

_____

3

ذمم مدينة

1,815,081

5%

2,055,539

0.46%

4

املوجودات املتداولة

15,161,772

4.3%

14,893,885

3.4%

5

املوجودات الثابتة

152,526,143

% 43

225,090,173

% 51

6

االستثمارات

9,636,878

2.7%

9,753,878

2.2%

7

أتمينات وأرصدة دائنة

2,724,479

0.77%

5,434,130

1.2%

8

األصول املوقوفة

162,163,021

% 45

182,844,103

% 41

إمجايل األموال املوقوفة

1

355,695,883

441,147,939

التغري يف األصول املوقوفة بني األعوام 1997م-
يتضح من خالل هذه البياانت املدرجة يف اجلدول أعاله مقدار ّ
1999م ليتضح مقدار النمو احملقق حيث بلغت  20,681,082عشرون مليو ًان وستمائة وواحد ومثانون أل ًفا واثنان
قطري ،بزيدة بلغت نسبتها سنة 1997م  %13وزيدة نسبتها سنة 1999م .%11
ومثانون ريالً ً
أما إمجايل األموال املوقوفة فقد بلغت  85,452,056مخسة ومثانون مليو ًان وأربعمائة واثنان ومخسون أل ًفا وستة
قطري ،بزيدة بلغت نسبتها سنة 1997م  %45وزيدة نسبتها سنة 1999م .%41
ومخسون ريالً ً
جذري يف مسرية الوقف يف قطر ،من حيث اإلقبال عليه واملسامهة فيه
تغريا ً
تعترب تلك الزيدة يف األصول املوقوفة ًّ
مقتصرا على الوصاي واألوقاف الذرية وبناء املساجد
يف الوقت الذي كان غائبًا عن الساحة يف قطر لعقود طويلة حيث كان
ً
أو رعايتها.

 .1البياانت املالية من واقع امليزانيات الوقفية املدققة لألعوام .1999-1997
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اجلدول رقم 2
احملافظ االستثمارية الوقفية لألوقاف القطرية خالل الفرتة من 1996م إىل 2005م .1
م

نوع االستثمارات

1

حمفظة عقارية متنوعة (جتاري  -سكين)

متوسط القيمة

النسبة

408,546,498

% 25

2

حمفظة أوراق مالية –أسهم متنوعة-

1,212,163,288

% 74

3

حمفظة املسامهات يف الشركات الزميلة

19,912,125

% 1.2

1,640,621,911

إمجايل قيمة احملفظة حت 2005م

تنوع احملافظ االستثمارية الوقفية وتقسيمها لع ّدة حمافظ تتناسب ووضع السوق القطري،
يتضح من اجلدول أعاله ّ
وتتناسب مع طبيعة األموال املوقوفة.
وجتدر اإلشارة إىل أن تلك احملافظ يتم تقييمها بشكل سنوي للوقوف على التغريات يف قيمتها من أجل اختاذ القرارات
االستثمارية الالزمة مثل استبدال بعضها بعد صدور املوافقات الشرعية الالزمة من اللجنة املختصة.

املطلب اخلامس :الوقف يف إطار هيئة األوقاف املستقلة من عام 2007م إىل عام 2010م.
مهما ملسار األوقاف بدولة قطر ،على خمتلف املستويت التنظيمية اهلادفة إىل
تعترب هذه املرحلة حتوالً اترخييًا ً
أمنوذجا إسالميًا.
تطورها وتنميتها وتقدميها بوصفها
ً
احملافظة على مكانة األوقاف واستمرار ّ
فمع اعتماد أول خطة استثمارية ألموال األوقاف يف عام 2005م اليت كانت هتدف إىل إعادة إعمار مجلة من
العقارات الوقفية تقدر قيمتها آنذاك يف حدود نصف مليار ريل قطر مبا يعادل ( )137.000.000$هبدف زيدة غلّة
طموحا لإلدارة اليت كانت تدرك مقدار
األوقاف ومن ث زيدة اإلنفاق الوقفي مبا يتناسب والدخل ،األمر الذي كان يشكل
ً
وحجم اإلجراءات احلكومية الطويلة اليت تعرتض طريقها يف تنفيذ مشروعاهتا لكون اإلدارة حينئذ تتبع اجلهاز احلكومي وما
يستلزمه ذلك من ضرورة التقييد بكافة النظم اليت ختضع هلا الوزارة.
إال أن ما أحدثه القرار األمريي ابستقالل إدارة األوقاف واعتبارها هيئة مستقلة ختضع لألنظمة اخلاصة هبا جعل
وإجنازا .فقد سارت هيئة األوقاف وف ًقا لتلك اخلطة وقد متكنت من
من تنفيذ اخلطة االستثمارية ألموال األوقاف أكثر سرعة ً
تنفيذ ما نسبته  %80منها حيث مشلت تلك اخلطة بناء عدد من العقارات الوقفية املتمثلة يف عمارات سكنية مبختلف
األحجام واملواقع .2
 . 1تقارير وإحصائيات متنوعة وردت يف عدد من التقارير الصادرة عن إدارة االستثمار ابإلدارة العامة لألوقاف.
 .2اخلطة االستثمارية لألوقاف خالل الفرتة من 2005م إىل 2010م ،مطبوعات إدارة األوقاف دولة قطر 1426هـ2005/م.
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كما اشتمل العمل على التطوير العام للعمل إبدارة األوقاف وتطوير كافة النظم احملاسبية واملالية املعنية بتسجيل
املعامالت املالية ورصد كافة التغيريات على حقوق الواقفني ،بواسطة أنظمة حاسوبية متطورة ابالستعانة أبهل اخلربة
واالختصاص سواء من املوظفني العاملني ابإلدارة أو االستعانة ببيوت اخلربة املتخصصة.
كما جاءت االختصاصات اجلديدة هليئة األوقاف املستحدثة لرتّكز على جوانب التنمية واالستثمار بشكل واضح
مما يدل على االستشراف التنموي الذي ميكن لألوقاف أن تسهم فيه حيث جاءت االختصاصات على النحو اآلِت:
1ـ رسم السياسة العامة إلدارة أموال األوقاف واستثمارها وإدارة شؤون األوقاف واإلشراف عليها وتنظيمها ،مبا يكفل حتقيق
أهدافها واستثمار أمواهلا وتطويرها وتنمية إيراداهتا على أسس اقتصادية ووضع النظم الكفيلة بذلك.
2ـ اإلشراف على األموال املوصى هبا أو املتربع هبا ملصارف الرب.
3ـ اقرتاح نظام صرف الريع وعائدات أموال األوقاف.
4ـ متويل املشاريع الوقفية.
5ـ ختصيص األموال الالزمة للمشاريع الوقفية اخلريية.
6ـ تسجيل األوقاف وإصدار احلجج الوقفية.
يالحظ من خالل تلك االختصاصات االختالف النوعي الختصاصات جهاز األوقاف بدولة قطر يف هذه الفرتة
الزمنية ،السيما يف جمال تنمية واستثمار أموال األوقاف كما يالحظ يف االختصاصات أبن القرار األمريي قد خص جهاز
األوقاف آبلية جديدة وهي استثمار وتنمية األوقاف ومتويل املشاريع الوقفية واقرتاح صرف العوائد مبا يتناسب وشروط
خمتصصا يف االستثمار
جهازا
الواقفني كل ذلك يعرب عن أتسيس جهاز استثماري حمض ،وبذلك يكون جهاز األوقاف ً
ً
والتنمية اليت بدورها تستلزم سن التشريعات اجلديدة وسن السياسات املالئمة لذلك الغرض.
وجراء تلك االختصاصات صدر القرار األمريي رقم  49لسنة 2006م بتشكيل جملس إدارة اهليئة القطرية
لألوقاف وحتديد اختصاصاته  1اليت جاءت على النحو اآلِت:
1ـ وضع السياسة العامة للهيئة واإلشراف على تنفيذها.
2ـ إقرار خطط وبرامج ومشروعات اهليئة ومتابعة تنفيذها.
3ـ اقرتاح اهليكل التنظيمي للهيئة.
4ـ إصدار اللوائح اإلدارية واملالية والفنية والئحة شؤون املوظفني.
5ـ إقرار املوازنة التقديرية للهيئة وحساهبا اخلتامي.
6ـ قبول اهلبات والوصاي والتربعات واملنح.
7ـ اقرتاح التشريعات املتعلقة ابهليئة.

 .1اجلريدة الرمسية قرار أمريي رقم  49لسنة 2006م بشأن تشكيل جملس إدار اهليئة القطرية لألوقاف ع 1428/2/1 ،1هـ2007/2/18-م.
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كما صدر القرار األمريي رقم  10لسنة  2008إبنشاء صندوق أموال األوقاف واستثمار أمواله وقواعد الصرف
1
تضمن اآلِت:
منها  ،فكان قر ًارا امتاز ابلضبط الدقيق لكافة األمور املتعلقة ابستثمار أموال األوقاف حيث ّ
1ـ األحكام العامة والتعاريف.
2ـ نظام إدارة أموال الصندوق.
3ـ نظام استثمار أموال الصندوق.
4ـ نظام الصرف من أموال الصندوق.
ولقد كونت تلك القوانني والتشريعات دفعة قوية ملسرية الوقف بدولة قطر من حيث أتسيس القاعدة الصلبة اليت
تستمد قوهتا من قوة التشريعات اجلديدة املعززة ملفهوم الوقف كمؤسسة عريقة ميكنها أن تكون واحدة من الروافد االقتصادية
يف اجملتمع القطري.
بناء على ذلك كانت املهمة اجلديدة للهيئة السعي لتحقيق تلك الرؤى الطموحة فسعى جملس اإلدارة بوضع نظام
مؤسسي للكثري من القضاي بداية من االستثمار وانتهاءً ابإلجراءات اإلدارية املختلفة .فقد أصدر جملس اإلدارة القرارات
اآلتية:
1ـ قرار جملس اإلدارة رقم  7لسنة  2 2007بتكوين اللجنة العليا لالستثمار.
2ـ قرار جملس اإلدارة رقم  8لسنة  3 2007بتكوين اللجنة العليا للمصارف الوقفية.
وقد حدد يف قرار جلنة االستثمار اختصاصات اللجنة فكانت على النحو اآلِت:
1ـ إقرار واعتماد خطط وأوعية استثمار أموال األوقاف.
2ـ دراسة اجلدوى االقتصادية للمشاريع املقدمة للهيئة واقرتاح القرارات املناسبة بشأهنا.
3ـ متابعة التطورات االقتصادية ودراسة مدى أتثريها على املشاريع االستثمارية وتقدمي التوصيات بشأهنا.
مبوجب تلك االختصاصات مت تكليف اهليئة القطرية لألوقاف ممثلة مبدير عام اهليئة بوضع اإلجراءات اإلدارية
واقرتاح آليات العمل املنظمة ملسرية االستثمارات الوقفية وقد متت االستعانة ببيوت اخلربة املتخصصة يف ذلك اجملال فتم
أتسيس دليل السياسات واإلجراءات اخلاص ابستثمار أموال األوقاف ابهليئة القطرية لألوقاف فضالً عن دراسة وإعادة تقييم
كافة األوقاف.

 .1اجلريدة الرمسية قرار أمريي رقم  10لسنة 2008م إبصدار نظام إدارة صندوق األوقاف واستثمار أمواله وقواعد الصرف منها ،ع 1429/4/14 ،4هـ-
2008/4/20م.
 .2قرار جملس اإلدارة رقم  7لسنة  2007إبنشاء جلنة االستثمار ابهليئة القطرية لألوقاف ،ملف قرارات جملس اإلدارة لسنة 2007م1428/6/18 ،هـ-
2007/7/3م.
 .3قرار جملس اإلدارة رقم  8لسنة  2007إبنشاء جلنة املصارف ابهليئة القطرية لألوقاف ،ملف قرارات جملس اإلدارة لسنة 2007م1428/6/18 ،هـ-
2007/7/3م.
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اجلدول رقم 3
امليزانية العمومية هليئة األوقاف القطرية املدققة خالل الفرتة من 2007م إىل 2008م
م

البيان

 31مارس 2007

النسبة

1

 31مارس 2008

النسبة

1

نقد وأرصدة لدى البنوك

17,640,665

%1

40,689,414

%1

2

ودائع بنوك ألجل

26,734,630

%2

125,465,118

%4

3

ذمم مدينة

1,899,718

% 0.1

921,416

% 0.03

4

املوجودات املتداولة

46,275,013

%3

167,075,948

%5

5

املوجودات الثابتة

2,274,873

% 15

2,246,155

% 0.1

6

االستثمارات

1,397,888,256

%94

2,913,561,968

% 90

1,492,713,155

إمجايل األموال املوقوفة

3,249,960,019

يتبني مدى حجم تنامي األموال املوقوفة خالل هذه الفرتة الزمنية إذ بلغ إمجايل حجم قيمة األموال املوقوفة
ّ
واملسجلة لدى اهليئة القطرية لألوقاف خالل عام 2008م قيمة مقدارها  3,249,960,019ثالثة مليارات ومائتان
قطري ،مقارنةً بقمية مقدارها  1,492,713,155مليار
وتسعة وأربعون مليو ًان وتسعمائة وستون أل ًفا وتسعة عشر ريالً ً

قطري خالل عام 2007م.
وأربعمائة واثنان وتسعون مليو ًان وسبعمائة وثالثة عشر أل ًفا ومائة ومخسة ومخسون ريالً ً

حمققة بذلك معدل منو بلغ يف اجململ ما نسبته  % 46يعود سببها إىل زيدة قيمة املوجودات نظري دخول أوقاف
جديدة ضمن ملكية األوقاف فضالً عن استالم تعويضات مالية من الدولة نتيجة الستمالكات عقارية سابقة.

اجلدول رقم 4
إيرادات األوقاف االستثمارية لألعوام املالية ما بني  2007إىل 2010
النسبة

إيرادات
استثمارات
يف شركات

النسبة

2007

63,345,000

% 19

101,060,000

% 32

1,658,000

2008

67,617,000

% 20

43,721,000

% 14

5,574,000

% 36

2009

84,267,000

% 25

112,843,000

% 35

5,133,000

% 33

السنة

إيرادات اإلُيارات

 .1امليزانيات املدققة للعام املايل  2008/2007لدى اإلدارة العامة لألوقاف.
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117,081,000

2010
اجملموع

% 35

59,821,000

332,310,000

% 19

2,954,000

317,445,000

% 19

15,319,000

يتبني من اجلدول أعاله مقدار التغيري اإلُياب الكبري يف إمجايل إيرادات اإلُيارات الوقفية ،حيث بلغت يف عام
 2010مبلغًا إمجاليًا قدره  117,081,000مائة وسبعة عشر مليو ًان وواحد ومثانون ألف ريل قطري ،بنسبة  % 35بعد
أن كانت يف عام  2007قد بلغت  63,345,000ثالثة وستون مليو ًان وثالمثائة ومخسة وأربعون ألف ريل قطري ،بنسبة
.% 19

أما عن إيرادات الشركات االستثمارية فيالحظ مقدار التذبذب يف إيرادات تلك الشركات بني األعوام -2008
نظرا لألسباب املباشرة اليت حلقت ابلشركات املالية حول العامل جراء األزمة املالية العاملية والذي أثّر كذلك على
ً 2010
عوائد الودائع ألجل.

اجلدول رقم 5
احملافظ االستثمارية خالل فرتة استقالل هيئة األوقاف
2008

النسبة

2010

النسبة

السنة
احملفظة العقارية

6,263,344,000

%88

4,070,077,000

%99.9

احملفظة املالية

869,416,000

%12

898,989

% 0.02

اإلمجايل

7,132,760,000

4,070,975,898

تعترب قيمة احملافظ املشار إليها أعاله عن القيمة التارخيية وليست القيمة السوقية ،أما فيما يتعلق ابلقيمة السوقية
فقد بلغت  7,132,760,000سبعة مليارات ومائة واثنان وثالثون مليو ًان وسبعمائة وستون ألف ريل قطري ،حيث مت
إعادة تقييم األصول الوقفية سنة  2008حيث شهد السوق القطري خالل هذه السنة طفرة عقارية ومالية كبرية.
اجعا يف القيمة السوقية لالستثمارات الوقفية
أما ما أحدثته األزمة املالية العاملية يف عام  2010فقد سبب تر ً
لتسجل إمجايل قيمة بلغت  4,070,975,898أربعة مليارات وسبعون مليو ًان وتسعمائة ومخسة وسبعون أل ًفا ومثامنائة

تقديري.
قطري بنسبة اخنفاض بلغت % 57
ً
ومثانية وتسعون ريالً ً
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ابلتقصي عن األسباب اليت أدت إىل تلك الزيدة الالفتة يف حجم املوجودات الوقفية سنة  2008اتضح أهنا تعود
إىل إعادة تقييم األصول الوقفية مبا يتناسب مع األسعار اجلارية يف السوق آنذاك ،فضال عن تسجيل عدد من األوقاف
اجلديدة والدخول يف استثمارات أخرى متنوعة .1
اجلدول رقم 6
أوقاف مستلمة بنظارة اإلدارة العامة لألوقاف
السنة

عدد األوقاف

النسبة

2008

30

% 42

2009

23

% 32

2010

19

% 26
72

اجملموع

يتبني أن اإلدارة العامة لألوقاف قد استقبلت حتت نظارهتا املباشرة  72وق ًفا خالل ثالثة
ابلنظر للجدول أعاله ّ
شهري .وهذا يؤكد ما ذهب إليه تقرير اإلدارة املعنية بشأن النمو املطرد يف
سنوي ومبعدل وقفني اثنني ً
أعوام مبعدل  24وق ًفا ً
أعداد األوقاف اليت تستقبلها اإلدارة.
اجلدول رقم 7
عدد األوقاف اليت حتت نظارة الواقفني أنفسهم
السنة

عدد األوقاف

النوع

2008

16

% 16

2009

31

% 31

2010

54

% 53
101

اجملموع

سنوي
بلغ عدد األوقاف اليت بنظارة أهلها وف ًقا للجدول أعاله  101وق ًفا خالل ثالثة أعوام مبعدل  33وق ًفا ً
شهري ،وهذا يؤكد النمو املطرد يف أعداد األوقاف اليت تكون حتت أهلها الواقفني أنفسهم ،وقد بلغ
ومبعدل ثالثة أوقاف ً
سنوي .وبذلك يصبح عدد األوقاف اإلمجايل الذي سجل يف اإلدارة
املتوسط السنوي لتلك األوقاف ما نسبته  %33.6وق ًفا ً
متنوعا.
العامة لألوقاف خالل ثالثة أعوام ما مجلته  173وق ًفا ً
 .1الدوسري ،دور األوقاف ومؤسسات اجملتمع املدين ،ص .761
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اجلدول رقم 8
أنواع األوقاف اليت بنظارة أهلها خالل الفرتة ما بني 2008م إىل 2010م
2008

النسبة

2009

النسبة

2010

النسبة

النوع/
أرضي بيضاء

0

____

2

%6

0

____

عقارات قائمة

8

% 50

6

% 19

3

%6

أسهم

4

% 25

12

% 39

14

% 26

نقد

4

% 25

11

% 35

36

% 68

إمجايل

السنة

31

16

53

سنوي
بلغ أنواع األوقاف اليت بنظارة أهلها وف ًقا للجدول أعاله  100وقف خالل ثالثة أعوام مبعدل  33وق ًفا ً
شهري.
ومبعدل ثالثة أوقاف ً

املطلب السادس :اإلدارة العامة لألوقاف يف ظل الرؤية القطرية 2030م.

بعد تلك اجلهود التنظيمية لإلدارة الوقفية زمن استقالهلا عن تبعية وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية وهبدف إعادة
هيكلة أجهزة الدولة يف ظل أهداف رؤية قطر 2030م صدر القرار األمريي رقم  34لسنة 2009م إبعادة هيكلة وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية .1
ومبوجب ذلك القرار مت إدراج اهليئة القطرية لألوقاف حتت مظلة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية كما كانت يف
سابق عهدها حت هناية عام 2006م ومت إعادة تسميتها ابإلدارة العامة لألوقاف مع إحداث بعض التقليص لبعض إداراهتا
وأقسامها واحلد من صالحياهتا زمن االستقاللية.
ورغم تلك التغيريات يف اإلجراءات التنفيذية ال تزال اإلدارة العامة لألوقاف تضطلع بكافة املهام واإلجراءات
واخلطط والربامج اليت مت إقرارها ساب ًقا ولكن بتفويضات أقل .من تلك املشاريع:
1ـ توفري مساكن للفقراء واحملتاجني القطريني ممن تنطبق عليهم الشروط ،فقد استفاد من هذا املشروع أكثر من  500أسرة
قطرية بشكل دوري ،وقد مت التنسيق يف هذا اجملال مع ابقي القطاعات اجملتمعية ابلدولة هبدف حتديد األسر األكثر حاجة
وف ًقا لسلّم األولويت.

 .1اجلريدة الرمسية ،القرار األمريي رقم  34لسنة 2009م بشأن اهليكل التنظيمي لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،ع1430/8/4 ،7هـ2009/7/26-م.
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2ـ املسامهة املباشرة مع برامج وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املعنية بكافة القضاي املتعلقة ابلدعوة ،ونشر العلم الشرعي،
ودعوة اجلاليات للدين اإلسالمي احلنيف ،وتعزيز اهلوية اإلسالمية والوطنية ،وهو بال شك يقع ضمن أهداف الرؤية الوطنية
لدولة قطر.
3ـ الصرف على مشروع مرضى الفشل الكلوي ودعمه بكل ما ُيتاجه من أجهزة ومعدات طبية ،وقد كان لألوقاف يف هذا
ابرزا يف توفري املوارد املالية الدائمة ملرضى الفشل الكلوي ،وتسهيل إجراءات عالجهم ،ابلتنسيق مع اجلهات
دورا ً
اجلانب ً
انسجاما وتطبي ًقا ألهداف الرؤية.
ذات الصلة يف نوع من التكامل يف السياسات العامة للدولة،
ً
4ـ تنفيذ مشروع إعانة الشباب املقبلني على الزواج ،واملسامهة ابلتك ّفل ببعض النفقات ،حيث تك ّفلت اإلدارة بدفع بعض
النفقات اليت خففت على كاهل املقبلني على الزواج.
5ـ تنفيذ مشاريع مشرتكة لدعم ورعاية كبار السن ،من حيث توفري احتياجاهتم الضرورية ،ابلتنسيق مع وزارة الشؤون
االجتماعية واملؤسسة القطرية لرعاية املسنني.
6ـ املسامهة يف احلمالت الوطنية اليت تنف ّذها بعض اجلهات اخلريية ابلدولة ،لسداد ديون الغارمني ،فقد كان لإلدارة مسامهات
كبرية يف هذا اجلانب تنفي ًذا لبعض شروط الواقفني احملددة يف حججهم الوقفية.
7ـ املسامهة مع احلمالت الوطنية املتعددة يف سبيل دعم املنكوبني يف خمتلف دول العامل اإلسالمي ،فقد تبنّت دولة قطر
الكثري من احلمالت اإلغاثية اخلارجية وقد كان للوقف مسامهة واضحة يف هذا اجلانب.

املطلب السابع :التعريف ابلوقف يف دولة قطر.
1ـ اإلعالن يف الصحف املختلفة عن الوقف ووسائله.
فقد عمدت اإلدارة وعلى مدار السنة على استخدام الصحف اليومية يف بث رسائلها التوعوية واإلرشادية
للجمهور املستهدف.
2ـ املؤمترات الصحفية والتواصل االجتماعي.
نظرا ملا متثله اللقاءات املباشرة ابلصحفيني ووسائل اإلعالم املختلفة من أمهية كبرية لتوضيح رسالة املؤسسة الوقفية
ً
فقد حرصت اإلدارة خالل تلك الفرتة على تكثيف عقد املؤمترات وفتح ابب األسئلة احلوارية من أجل بيان السياسات
العامة لألوقاف وخططها املستقبلية وبث رسائل التطمني للواقفني القدامى واملرتقبني من أجل تعزيز مبدأ الثقة لدى اجلميع.
3ـ اإلعالن بشكل مستمر عن األوقاف اجلديدة املستلمة.
مصدرا
انتهجت اإلدارة مبدأ اإلعالم املستمر عن األحداث اجلديدة حبيث جعلت من استالم األوقاف اجلديدة
ً
ئيسا للتواصل مع اجلمهور وتشجيعهم للبذل واملشاركة.
ر ً
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4ـ إعداد مواد ومطبوعات متنوعة تعرب عن طرق وآليات الوقف.
5ـ اهتمت اإلدارة بتأسيس هويتها اإلعالمية الشاملة ومن ذلك طباعتها للكثري من املواد اإلعالمية املقروءة اليت توضح طرق
وأساليب الوقف املختلفة.
6ـ أتسيس املوقع اإللكرتوين اخلاص ابألوقاف.
انسجاما مع العامل الداخلي واخلارجي وقد
7ـ انطلقت اإلدارة مبوقعها اإللكرتوين من أجل التواصل بشكل أكثر فاعلية و
ً
جعلت من موقعها اإللكرتوين ركنًا تشاركيًا وتفاعليًا وخالل فرتة وجيزة اجتذب اجلمهور املرتقب.
8ـ تسهيل إجراءات الوقف بواسطة اهلاتف اجلوال.
رقما هاتفيًا نقاالً
لقد سهلت اإلدارة إجراءات االستفسار عن الوقف وطرقه وآلياته وقد خصصت من أجل ذلك ً
فتوحا خالل اليوم.
سهل احلفظ والتداول وقد كان له ابلغ األثر يف الرد على استفسارات اجلمهور وقد كان هات ًفا تفاعليًا م ً
9ـ أصدرت اإلدارة جملة خربية تفاعلية ربع سنوية وقد أوكلت يف إعدادها جهات ذات خربة ومكانة صحفية مميزة ولقد
حظيت اجمللة وخالل فرتة وجيزة ابحرتام املهتمني يف الشأن الوقفي.
10ـ إصدار وطباعة عدد من األحباث اخلاصة ابلوقف.

املطلب الثامن :محاية مال الوقف يف القانون القطري.

من األمور املتعلقة حبماية الوقف والسعي اجلاد منعه من الغصب والتعدي ما تقدم به املشرع القطري الذي منح
للوزير احلق يف مراقبة النظارة العامة على مجيع األوقاف حيث جاء يف املادة رقم  14من القانون القطري لألوقاف ما يلي:
للوزير حق النظارة العامة على مجيع األوقاف ،واإلشراف العام على الوصاي بوقف أو أبعمال الرب واخلري ،وعلى
أعمال النظار أو الوصي املعني ،وله أن يعرتض على ما ال يسوغ من أعماله ،وله أن يعرض أمره على احملكمة املختصة إذا
تبني أنه َيِت من األعمال املضرة مبال الوقف أو الوصية ما ُيب ضم أمني إليه أو عزله.

املطلب التاسع :استبدال الوقف يف القانون القطري.
تعترب قضاي االستبدال من األمور اهلامة اليت اهتم هبا الفقهاء وشرعوا هلا حبسب األحوال ومل يهمل القانون القطري
عموما السيما األوقاف العقارية ملا يشوهبا من عوامل الزمن.
هذا اجلانب اهلام الذي تفرضه طبيعة الوقف ً
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فقد شرع القانون القطري جواز االستبدال حيث نصت املادتني  21 ،20من القانون القطري لألوقاف أنه ُيوز
أن يستبدل ابلوقف مثله إذا اشرتط الواقف ذلك لنفسه أو لغريه أو صار الوقف ال ينتفع به كليًا أو صار ال يفي مبؤنته أو مت
نزع ملكيته للمنفعة العامة.

املطلب العاشر :تنمية الوقف واستثماره وصرف غلته يف القانون القطري.
األمر األول :تنمية الوقف واستثماره.
مل يغفل القانون القطري مسائل التنمية للوقف وتعظيم ريعه واستثماره ابلطرق الشرعية والنظامية والقانونية ،وقد
بعضا من القواعد العامة حيث جاء يف نص املادة رقم  22من القانون القطري لألوقاف :إذا خرب الوقف أو
أعطى املشرع ً
أرضا ال غله هلا ،وال يوجد ما يعمر به من ريع الوقف ،فيجوز لناظر الوقف أن َيذن ملن يعمره
تعذر عليه النتاج غلّة أو كان ً
من ماله ببناء أو غرس ،على أن يكون البناء أو الغرس مل ًكا للباين أو الغارس ،يصح له التصرف فيه تصرف املالك ويورث
أجرا للمستحقني.
عنه ،على أن ُيعل نظري األرض املوقوفة ً
كما جاءت املادة رقم  24من القانون القطري لألوقاف :ال ُيوز اإلذن بتعمري الوقف ملد تزيد عن  30سنة
يعوض عما بناه أو غرسه يف حدود ما
وُيوز متديدها ملدة مماثلة ينتهي حق من يعمر الوقف حبلول األجل امل ّ
عني له ،على أن ّ
أنفقه ،وهذا النظام يعرف يف العصر احلديث بنظام  .1 Build operation and transfareوهو من عقود البناء
اليت أعطت مساحة جيدة للوقف للنماء والتنمية حت يف حال عدم وجود رأس املال لدى النظار.
يعمر الوقف أن يتخذ من الوسائل ما يلتزم
كما نصت املادة رقم  25من القانون القطري لألوقاف :على من ّ
جبعل األرض صاحلة لالستغالل ،مراعيًا يف ذلك الشروط املتفق عليها وطبيعة األرض والغرض الذي أُعدت له.
األمر الثاين :صرف غلة الوقف يف القانون القطري.
أما عن آلية صرف ريع األموال املوقوفة فلم يُغفل هذا اجلانب املهم فقد أصدر جملس إدارة اهليئة القطرية لألوقاف
القرار رقم  8لسنة  2 2007بتكوين اللجنة العليا للمصارف الوقفية اليت كان من اختصاصها اآلِت:

1ـ دراسة الطلبات املقدمة من اجلهات املختلفة لدعم مشاريعها اخلريية.
تلقت اإلدارة الكثري من الطلبات بغرض الدعم واملسامهة ويف سبيل تقدمي الدعم على أسس علمية حمكمة ومن
واقع دراسات تفصيلية تؤكد مدى احلاجة الفعلية ،فقد اهتمت اإلدارة يف هذا اجلانب وقد كان من مهام هذه اللجنة دراسة
كافة الطلبات والتقرير بشأهنا.
 .1عمر ،حممد عبده ،تطبيق نظام البناء والتمليك تعمري األوقاف واملرافق العامة  ،مقدم للدورة التاسعة عشر جملمع الفقه اإلسالمي الدويل ،اإلمارات،
الشارقة1429 ،هـ2008/م ،ص .10
 .2قرار رئيس جملس اإلدارة رقم  8لسنة 2007م بشأن جلنة املصارف الوقفية ملف قرارات جملس اإلدارة لسنة 2007م.
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2ـ دراسة خطط املوازانت التشغيلية للوقفيات املتخصصة.
مت التعامل مع مشروع الشبكة اإلسالمية ( )Islam Webومشروع مركز قطر للتعريف ابإلسالم (الفنار) ومها
مشروعان مت أتسيسهما من أموال األوقاف فقد متت معاملتهما كمشروعني وقفيني مستقلني أُطلق عليهما مسمى الوقفيات
املتخصصة ،وهبدف دعم خططهما وتسهيل حركتهما فقد اعتمدت اإلدارة موازانت تشغيلية خاصة هبما يتم صرفها مبوجب
خطط عمل وبرامج ومشاريع تقدم من إدارهتما التنفيذية.
3ـ دراسة املشروعات الوقفية اخلريية املشرتكة مع اهليئة.
ختتص اللجنة بدراسة املشروعات اخلريية اليت تشرتك يف تنفيذها مع بعض اجلهات اخلريية األخرى هبدف تقييم
تلك املشروعات والوقوف على نتائجها ومن ث تقييم مشاركة اهليئة بشكل موضوعي.
4ـ اقرتاح مشروع املوازنة التقديرية ألموال األوقاف.
يتم اعتماد املوازنة التقديرية السنوية ألموال األوقاف من قبل الوزير وقبل ذلك تعتمد جلنة املصارف الوقفية كافة
املشاريع الوقفية اخلريية املزمع تنفيذها.
نظري وعمليًا فتحت اهليئة قنوات
لقد أحدثت اللجنة نقلة نوعية يف أداء عمل اهليئة ويف سبيل تطوير العمل ً
تواصل كثرية مع اجلهات الداخلية واخلارجية.
فكان من نتائج تلك اخلطوات زيدة معدل اإلنفاق على مناشط املصارف الوقفية يف عام 2009م ليصل إىل
1
مبلغ إمجايل قدره  84.564.224ث تصاعد ليصل إىل  138.579.434خالل عام  2010بنسبة زيدة بلغت %61

املطلب احلادي عشر :القرار االستثماري يف دولة قطر.
امتاز ابإلجراءات املؤسسية والضوابط اإلدارية احلاكمة مبا يضمن دميومة التطور وسالمة القرار ،واالطمئنان التام
للقرار االستثماري من كافة جوانبه السيما اجلانب الشرعي الذي يعد من األركان اهلامة يف القرار االستثماري الوقفي.
ويف هذا اإلطار فقد استمر تلقي الفرص االستثمارية من كافة املؤسسات املالية واالستثمارية داخليًا وخارجيًا
مبختلف أنواعها سواء الفرص العقارية أو املشاركات يف الصناديق االستثمارية أو حت الدعوة لتأسيس شركات متويلية
إسالمية وغريها.
 .1تقارير إدارة املصارف الوقفية ،اإلدارة العامة لألوقاف ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،دولة قطر.
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كانت تلك الفرص تقدم بشكل مباشر للهيئة القطرية لألوقاف اليت بدورها ُحتيلها إلدارة االستثمار هبدف
الدراسة األولية وإبداء الرأي الفين واملايل من واقع الدراسات املقدمة مع تلك الفرص وإجراء كافة االتصاالت الالزمة
الداخلية واخلارجية للتأكد من اجلدوى واملخاطر اليت قد تكتنفها وبيان إمكانية املشاركة فيها من عدمه ومن ث يتم تقدمي
الرأي بشأهنا للعرض على اللجنة العليا لالستثمار ملزيد من التداول والتقرير بشأهنا.
يف هذه األثناء يُسرتشد ابلرأي الشرعي يف الفرص االستثمارية املشكوك يف سالمة مكوانهتا من حيث توافقها مع
أحكام الشريعة اإلسالمية من عدمها ويف احلاالت اليت ال تستلزم ذلك ،فالرأي الشرعي قد ال يكون من ضمن سلسلة
اإلجراءات.
مشفوعا ابلدراسات الفنية واإلدارية الالزمة جمللس اإلدارة
يعد الرأي الشرعي يف بعض الفرص االستثمارية ث يرفع
ً
خاصة يف الفرص االستثمارية اليت تتجاوز االستثمارات فيها ثالثني مليو ًان ريل قطري ،أما الفرص االستثمارية اليت تقل عن
ثالثني مليون ريل قطري فقد ّفوض جملس اإلدراة العليا لالستثمار ابلتنسيق مع اإلدارة التنفيذية إببرام تلك الصفقات مع

األخذ يف االعتبار التوقيع على تلك الصفقات بتوقيعني مزدوجني أحدمها لرئيس اجمللس والثاين ملدير عام اهليئة.

يف تلك االستثمارات ال ُيوز جتزئة العقود االستثمارية بقصد التحايل على الصالحيات والسقف املايل املعتمد
كما أن ذلك التفويض يسري على كافة االستثمارات العقارية واملالية وغريها.
عددا من القرارات اهلامة املرتبطة ابلشأن االستثماري اليت كان هلا األثر املباشر يف العمل ،وف ًقا
سأعرض فيما يلي ً
لألهداف اليت سعت اهليئة لتحقيقها بناء على مهامها املوكلة هلا ،وسوف أبني بعض الفرص االستثمارية املنفذة خالل تلك
الفرتة.
صرح املسؤولون يف اإلدارة العامة لألوقاف عرب موقع اإلدارة اإللكرتوين أبن اإلقبال على الوقف يف
وقد سبق أن ّ
منوا ملحوظًا خالل
منوا نسبة ألعداد الواقفني السنوية اليت شهدت ًّ
قطر يعترب من أكثر اجلهات الوقفية يف العامل اإلسالمي ًّ
السنوات القليلة املاضية ويتضح جزءًا من ذلك يف اجلدول التايل

1

املطلب الثاين عشر :حق االمتياز يف القانون القطري.

امتاز قانون الوقف القطري إبعفاء مجيع األوقاف من مجيع الرسوم والضرائب احلكومية حيث جاءت يف املاة رقم
 28من القانون القطري لألوقاف :مع مراعاة أحكام قانون اجلمارك الصادر بقانون رقم ( )40لسنة 2002م ،تعفى

 .1جملة أوقافنا ،اإلدارة العامة لألوقاف ،العدد  ،12رمضان 1433هـ/أغسطس  ،2012ص .32
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األوقاف من مجيع الرسوم والضرائب كما يعفى الواقف من أي رسوم تتعلق ابإلشهاد أو تسجيل الوقف كما تعفى الدعاوى
اليت ترفعها إدارة األوقاف وف ًقا ألحكام هذا القانون من الرسوم القضائية.
كبريا يف توجيه ريع
ومما ال شك فيه أن هذا احلق ساهم بشكل كبري يف تشجيع الناس على الوقف وكان له ً
دورا ً
األوقاف لصرفها على مصارفها املشروطة.
اجلدول رقم 9
إحصائيات األوقاف النقدية
السنة

نظارة اإلدارة

نظارة الغري
العدد

املبلغ

النسبة

العدد

املبلغ

النسبة

2005

ــ

ــ

ــ

6

11,998,789

%9

2006

ــ

ــ

ــ

4

329,588

% 2.5

2007

ــ

ــ

ــ

7

2,071,662

%2

2008

ــ

ــ

ــ

2

180,500

% 0.1

2009

ــ

ــ

ــ

8

1,327,772

%1

2010

ــ

ــ

ــ

52

4,759,930

%4

2011

1

335,248

% 16

53

11,522,447

%9

2012

1

1,200,000

% 57

30

6,018,993

% 4.5

2013

ــ

ــ

ــ

31

7,397,793

% 5.5

2014

ــ

ــ

ــ

39

5,727,569

%4

2015

ــ

ــ

ــ

45

25,186,355

% 19

2016

ــ

ــ

ــ

16

13,005,447

% 10

2017

1

574,167

% 27

16

9,297,533

%7

2018

ــ

ــ

ــ

29

19,033,047

% 14

2019

ــ

ــ

ــ

20

14,315,176

% 11

اجملموع

3

2,109,415

358

132,172,601

يتضح لنا من اجلدول أعاله أن نظارة الغري بني األعوام  2005إىل  2019بلغ عددها ثالثة مببلغ
قطري ،بينما بلغ عدد نظارة اإلدارة  358مببلغ
 2,109,415مليوانن ومائة وتسعة آالف وأربعمائة ومخسة عشر ريالً ً
قطري.
 132,172,601مائة واثنان وثالثون مليو ًان ومائة واثنان وسبعون أل ًفا وستمائة وواحد ريال ً
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التحول إىل املشاريع الوقفية الكبرية اليت ال طاقة
ورمبا كان السبب يف هذا الفارق بني نظارة الغري ونظارة اإلدارة هو ّ

لألفراد إبدراهتا ،لذا اُسندت إىل إدارة األوقاف.

اجلدول رقم 10
إحصائيات األوقاف من اتريخ  1960إىل اتريخ 2019
السنة

املبلغ

النسبة

1976

790,200

% 0.4

1984

887,881

% 0.5

1991

796,345

% 0.4

1994

133,000

% 0.1

1997

1,958,107

% 1.1

1999

247,600

% 0.1

2000

200,000

% 0.1

2001

160,000

% 0.1

2002

20,817,051

% 12

2003

519,550

% 0.3

2004

15,730,000

%9

2005

11,998,789

%7

2006

329,588

%2

2007

2,071,662

% 1.2

2008

180,500

% 0.1

2009

1,327,772

%1

2010

4,759,930

%3

2011

11,587,695

%6

2012

7,218,993

%4

2013

7,397,793

%4

2014

5,727,569

%3

2015

25,186,355

% 14

2016

13,005,447

%7

2017

9,871,700

%6

2018

19,033,047

% 11

2019

14,489,876

%8
176,426,550

اجملموع
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يتضح من اجلدول أعاله مدى حجم تنامي األوقاف خالل الفرتة الزمنية من 1976م إىل 2019م حيث بلغت
عام 1976م  790,200سبعمائة وتسعون ألف ريل قطري بنسبة  % 0.4بينما بلغت عام 2019م 14,489,876
قطري بنسبة .% 8
أربعة عشر مليو ًان وأربعمائة وتسعة ومثانون أل ًفا ومثامنائة وستة وسبعون ريالً ً
علما أبن أعلى نسبة يف تنامي األوقاف كانت سنة 2015م بنسبة  % 14ومببلغ قدره  25,186,355مخسة
ً
قطري يليها سنة 2002م وبنسبة  % 12ومبلغ قدره
وعشرون مليو ًان ومائة وستة ومثانون أل ًفا وثالمثائة ومخسة ومخسون ريالً ً

قطري.
 20,817,051عشرون مليو ًان ومثامنائة وسبعة عشر أل ًفا وواحد ومخسون ريالً ً

بينما أقل نسبة يف تنامي األوقاف هي  0.1واليت تكررت يف السنوات 1994م1999 ،م2000 ،م 2001 ،و
2008م مببالغ تراوحت ما بني  133,000مائة وثالثة وثالثون ألف ريل قطري و  247,600مائتان وسبعة وأربعون
أل ًفا وستمائة ريل قطري.

النتائج والتوصيات.
وصل الباحث إىل النتائج التالية:
1ـ الوقف هو حتويل األموال من االستهالك إىل االستثمار.
2ـ شرع اإلسالم الوقف ملا ُيققه من مصال اجتماعية واقتصادية تؤدي إىل استقرار اجملتمع.
تنصب أغلبها يف العقارات.
3ـ الوقف من العقود التربعية األبدية اليت
ّ
4ـ الوقف منه ما هو خريي ومنه ما هو ذري ومنه ما هو مشرتك ُيمعهما.
 5ـ املؤسسة الوقفية هي هيئة خمتصة ابلعمل اخلريي هتدف الستمالك األصول املالية لتمويل األعمال النافعة العامة يف مجيع
جماالت احلياة.
6ـ حت يتم تنمية موارد الوقف ال بد من استقالليته وربط القائمني عليه أبهداف املؤسسة الوقفية.
7ـ للوقف دور يف حتقيق التنمية االقتصادية من خالل مسامهاته يف العقار واألراضي وغريها.
بعيدا عن التغريات والتطورات االقتصادية العاملية ،نتيجة معوقات
8ـ ما زال نظام الوقف
تقليدي يف الدول اإلسالميةً ،
ً
تشريعية وإدارية.
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مر خبمسة مراحل يف دولة قطر :األوىل :يف عهدي الشيخني حممد بن اثين وابنه جاسم بن حممد .الثانية يف
9ـ الوقف ّ
عهدي الشيخ عبدهللا بن جاسم ورائسة احملاكم الشرعية .الثالثة :يف عهد وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية .الرابعة :يف عهد
هيئة األوقاف املستقلة .اخلامسة :يف عهد اإلدارة العامة لألوقاف.
لذا يوصي الباحث مبا يلي:
1ـ توسيع دائرة صرف األموال الوقفية إىل اجلوانب االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية ألهنا مهمة ال تقل أمهية عن املساجد.
2ـ ضرورة منح مؤسسة األوقاف وأجهزهتا اإلدارية حقوق االمتياز مثل اإلعفاءات اجلمركية والضريبية من أجل هنضة املؤسسة
وتنموي.
إداري
ً
ً
3ـ منح األفضلية للمنتجات االستثمارية الوقفية املختلفة يف كافة املشرتيت واملناقصات واملقاوالت احلكومية مبا يسهم يف
حتقيق النمو يف قطاع الصناعات احمللية يف البالد العربية واإلسالمية.
4ـ تشجيع االستثمارات الوقفية يف جمال التأمني التعاوين اإلسالمي ودعم هذا القطاع من خالل التعاقدات احلكومية مبا
ُيقق النمو االقتصادي احمللي يف البالد العربية واإلسالمية.
خصوصا األراضي التجارية املميزة وتوفري الغطاء التمويلي الالزم
5ـ ضرورة منح مؤسسة األوقاف بعض املمتلكات احلكومية
ً
أو ضماهنا لدى اجلهات املمولة من أجل بناء مؤسسات وقفية حديثة قائمة على مصادرها الذاتية مبا يعود ابلنفع على
التنمية احمللية وتفعيالً ملؤسسات اجملتمع...
6ـ ضرورة االستفادة من التجارب الوقفية املعاصرة الناجحة وحماكاهتا مبا ال يتعارض مع السياسات العامة للدولة هبدف فتح
اآلفاق الدولية يف جمال التعاون الدويل وحتقي ًقا هلدف الشراكة العاملية.
مت حبمد هللا تعاىل وتوفيقه
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املراجع
ـ البجريمي ،سليمان (ت1221هـ) ،حتفة احلبيب على شرح اخلطيب ،دار الفكر ،بريوت1428 ،هـ2007/م.

ـ البخاري ،حممد بن إمساعيل (ت256هـ) ،اجلامع الصحيح ،ط ،1املطبعة السلفية ،القاهرة1403 ،هـ.
ـ آل بسام ،عبدهللا عبدالرمحن ،علماء جند خالل مثانية قرون.

ـ ابن بطوطة ،حممد بن عبدهللا (ت779هـ) ،رحلة ابن بطوطة.

ـ البعلي ،حممد بن أب الفتح (ت709هـ) ،املطلع على ألفاظ املقنع ،حتقيق :حممود األرانؤوط ويسني اخلطيب ،مكتبة
السوادي ،جدة ،ط1423 ،1هـ2003/م.
ـ بكري ،كامل ،التنمية االقتصادية ،دار النهضة العربية ،بريوت1986 ،م.

ـ البيهقي ،أمحد بن احلسني (ت458هـ) السنن الكربى ،حتقيق :حممد عبدالقادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط،3
1424هـ2003 ،م.
ـ تقارير وإحصائيات متنوعة وردت يف عدد من التقارير الصادرة عن إدارة االستثمار ابإلدارة العامة لألوقاف.
ـ التكينة ،موسى عبدالرؤوف التكينة ،ورقة استثمار الوقف وكيفية تطويره.
ـ اجلريدة الرمسية قرارات أمريية رقم  49لسنة 2006م .رقم  10لسنة 2008م .رقم  34لسنة 2009م.
ـ ابن جزي ،حممد بن أمحد (ت741هـ) ،القوانني الفقهية ،حتقيق :حممد بن سيدي.

ـ جي ،أي ،سالدان ،تعريب أمحد العناين ،الشؤون القطرية من سنة 1904-1873م ،مطابع علي بن علي ،دولة قطر،
1410هـ1989/م.
ـ اجلوهري ،إمساعيل بن محاد (ت393هـ) ،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،حتقيق :أمحد عبدالغفور عطّار ،دار العلم
للماليني ،بريوت ،ط1399 ،2هـ1979/م.1440/4 ،

ـ ابن حجر ،أمحد بن علي (ت852هـ) ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،عناية :نظر الفاريب ،دار طيبة ،الريض،
ط1426 ،1هـ2005/م.
ـ ابن حزم ،علي بن أمحد (ت458هـ) ،احمللى ابآلاثر ،حتقيق :عبدالغفار البنداري ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت،
1425هـ2004/م.
ـ احلمريي ،نشوان بن سعيد (ت573هـ) ،مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ،ط ،1دار الفكر ،دمشق،
1420هـ1999/م.

ـ خطاب ،حسني السيد ،ضوابط استثمار الوقف يف الفقه اإلسالمي ،املؤمتر الرابع لألوقاف ،املدينة املنورة،
1434هـ2013/م.

ـ الدارقطين ،علي بن عمر (ت385هـ) ،سنن الدارقطين ،حتقيق :شعيب األرنؤوط وآخرون ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بريوت،
1424هـ2004/م.
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ـ الدوسري ،عبدهللا جعيثن ،دور األوقاف ومؤسسات اجملتمع املدين ،ط ،1دار النوادر ،دمشق1440 ،هـ2019/م.
ـ الرأي ،هالل بن ُيىي (ت245هـ) ،كتاب أحكام الوقف ،ط ،1دائرة املعارف العثمانية ،حيدر آابد1355 ،هـ.

ـ ابن رشد اجلد ،حممد بن أمحد (ت520هـ) ،املقدمات املمهدات ،حتقيق :سعيد أمحد أعراب ،ط ،1دار الغرب
اإلسالمي ،بريوت.

ـ الزركلي ،خري الدين بن حممود (ت1396هـ) ،األعالم ،ط  ،15دار العلم للماليني ،بريوت2002 ،م.

ـ السبيعي ،عبدهللا بن انصر ،القضاء واألوقاف يف األحساء والقطيف وقطر أثناء احلكم العثماين خالل الفرتة من
1288هـ إىل 1333هـ1871/م1913-م.

ـ السرخسي ،حممد بن أمحد (ت483هـ) ،كتاب املبسوط ،دار املعرفة ،بريوت.

ـ السنيكي ،زكري بن حممد (ت926هـ) ،الغرر البهية ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1418 ،1هـ1997/م.

ـ الشافعي ،حممد بن إدريس (ت204هـ) ،األم ،حتقيق :رفعت فوزي ،دار الوفاء ،املنصورة ،ط1422 ،1هـ2001/م.

ـ الشربيين ،حممد اخلطيب (ت977هـ) ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،حتقيق :علي معوض وعادل
عبداملوجود ،دار الكتب العلمية ،بريوت1421 ،هـ2000/م.

ـ الشوكاين ،حممد بن علي (ت1250هـ) ،يف نيل األوطار من أسرار منتقى األخبار ،حتقيق :طارق بن عوض هللا ،ط،1
1426هـ2005/م.
ـ صاحلي صال ،املنهج التنموي البديل يف االقتصاد اإلسالمي ،دار الفجر ،القاهرة2006 ،م.

ـ صكوك وقفية الشيخ جاسم بن حممد بن اثين ،احملاكم الشرعية ابململكة العربية السعودية ،وزارة العدل ،مطابع احلكومة
األمنية ،الريض.
ـ ابن عابدين ،حممد أمني (ت1252هـ) ،ر ّد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار ،حتقيق :عادل عبداملوجود
وعلي معوض ،دار عامل الكتب ،الريض ،طبعة خاصة1423 ،هـ2003/م.
ـ ابن عبدالرب ،يوسف بن عمر (ت463هـ) ،كتاب الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي ،حتقيق :حممد املوريتاين ،مكتبة
الريض احلديثة ،الريض ،ط1398 ،1هـ1978/م.

ـ آل عبداحملسن ،إبراهيم بن عبيد ،تذكرة أويل النهى والعرفان أبايم هللا الواحد الداين وذكر حوادث الزمان ،ط ،1مكتبة
الراشد ،الريض1428 ،هـ2007/م.
ـ ابن عرفة ،حممد الورغمي (ت803هـ) ،املختصر الفقهي ،تصحيح :حافظ عبدالرمحن ،مؤسسة احلبتور ،اإلمارات ،ط،1
1435هـ2014/م.
ـ ابن عزوز ،عبدالقادر ،فقه استثمار الوقف ومتويله يف اإلسالم دراسة تطبيقية عن الوقف اجلزائري ،رسالة دكتوراه،
جامعة اجلزائر1425 ،هـ.2004/
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ـ عمر ،حممد عبده ،تطبيق نظام البناء والتمليك تعمري األوقاف واملرافق العامة ،الدورة التاسعة عشر جملمع الفقه
اإلسالمي الدويل ،اإلمارات ،الشارقة1429 ،هـ2008/م.
ـ ابن فارس ،أمحد بن زكري (ت395هـ) ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق :عبدالسالم حممد هارون ،دار الفكر،
1399هـ1979/م.
ـ الفراهيدي ،اخلليل أمحد (ت170هـ) ،كتاب العني ،حتقيق :عبداحلميد هنداوي ،دار الكتب ،بريوت ،ط،1
1424هـ2003/م.
ـ قانون الوقف القطري رقم  8لسنة 1417هـ1996/م.

ـ قحف ،منذر ،الوقف اإلسالمي ،دار الفكر ،دمشق ،دار الفكر املعاصر ،بريوت ،ط1421 ،1هـ2000/م.

ـ ابن قدامة ،عبدهللا بن أمحد (ت620هـ) ،املغين ،حتقيق :عبدهللا الرتكي وعبدالفتاح احللو ،دار عامل الكتب ،الريض ،ط،3
1417هـ1997/م.
ـ قرارات جملس اإلدارة رقم  7لسنة  .2007رقم  8لسنة 2007م.
ـ قرار وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم  20لسنة 1996م.

ـ ابن كثري ،إمساعيل (ت774هـ) ،تفسري القرآن العظيم ،حتقيق :مصطفى السيد حممد وآخرون ،ط ،1مؤسسة قرطبة،
القاهرة1421 ،هـ2000/م.

ـ الكلوذاين ،حمفوظ بن أمحد (ت510هـ) ،اهلداية على اإلمام أيب عبدهللا أمحد بن حنبل ،حتقيق :عبداللطيف مهيم وماهر
الفحل ،غراس للنشر ،الكويت ،ط1425 ،1هـ2004/م.

ـ جملة أوقافنا ،اإلدارة العامة لألوقاف ،دولة قطر.

ـ املرغيناين ،علي بن أب بكر (ت593هـ) ،اهلداية شرح بداية املبتدي ،عناية :نعيم أشرف نور ،إدارة القرآن والعلوم
اإلسالمية ،كراتشي ،ط1417 ،1هـ.
ـ مسلم ،بن احلجاج (ت261هـ) ،صحيح مسلم ،عناية :نظر الفاريب ،ط ،1دار طيبة ،الريض1427 ،هـ2006/م.

ـ النسفي ،عمر بن حممد (ت537هـ) ،طلبة الطلبة يف اإلصطالحات الفقهية ،تعليق :خالد عبدالرمحن العكك ،ط ،1دار
النفائس ،بريوت1416 ،هـ1995/م.
ـ النوويُ ،يىي بن شرف (ت676هـ) ،حترير ألفاظ التنبيه ،حتقيق :عبدالغين الدقر ،دار القلم ،دمشق ،ط1408 ،1هـ.
ـ النوويُ ،يىي بن شرف (ت676هـ) ،املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،بيت األفكار الدولية.

ـ هاجرة ،غامن ،وحدابوي ،أمساء ،دور الوقف يف حتريك عجلة التنمية ،املؤمتر العلمي الدويل الثاين حول دور التمويل
اإلسالمي غري الرحبي يف حتقيق التنمية املستدامة ،جامعة سعد دحلب ،اجلزائر2013 ،م.

ـ ابن اهلمام ،حممد بن عبدالواحد (ت861هـ) ،شرح فتح القدير على اهلداية شرح بداية املبتدي للمرغيناين
(ت593هـ) ،تعليق :عبدالرزاق املهدي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1424 ،1هـ2003/م.
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