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 ممخص الدراسة
إف الكقػػػؼ مػػػف المؤسسػػػات التػػػ  ليبػػػت دكران مميػػػزان إلػػػ  تػػػاريخ الحضػػػارة ا سػػػ مية إلػػػ  
مختلػػؼ اكانػػب الحيػػاة الدينيػػةا كا،اتماقيػػةا كا،قتثػػاديةا كالكااإليػػةا كقػػد وػػاف نظػػاـ الكقػػؼ  ػػك 

مؤسسػػػة ك رئيس لمراإلػػػؽ الحيػػػاة المختلاػػػةا ممػػػا خاػػػؼ اليػػػبن قلػػػ  الدكلػػػة كمكازنات ػػػاا الممػػػكؿ الػػػ
الكقػػػؼ اػػػزن ، يتاػػػزأ مػػػف النظػػػاـ اليػػػاـ للدكلػػػة قػػػديما كحػػػديكاع لمػػػا تادمػػػ  مػػػف كاػػػك  البػػػر اليػػػاـ 

ا كلػـ كالخاص خاثة إل  ظؿ ك،ية الدكلة قلي ػاا ممػا يسػا ـ إلػ  تحايػؽ أ ػداؼ الكقػؼ كتنميتػ 
إلػ  الرقابػة قلػ  الكقػؼ إلوػرة إلا يػة ماػردة بييػدة قػف الممارسػةا بػؿ وانػت لوػؿ  توف ك،ية الدكلة

ك،ية اختثاثات طبات قل  أرض الكاقع إدارة كرقابة كتنمية كدراسة سييان لمكاوبة المستادات 
كاليػػة الدكلػػة كرقابتيػػا )كيػػيت   ػػذا البحػػث بينػػكاف:  .المياثػػرة كإلاػػان محوػػاـ الاػػريية ا سػػ مية

 ليس أ ـ إل  تالية المسائؿ المتيلاة برقابة الدكلة قل  الكقؼ.( الكقفية عمى المؤسسات

تـ استاران حيث  اإل   ذ  الرسالة امسلكب ا،ستارائ  التحليل  الباحكة استخدمتقد ك 
 الباحكة وما استارأت اأقكاؿ اليلمان إل  قدة مسائؿ  امة رئيسة كثك، إل  الرأم الرااح كتحليؿ

 مؤسسات الكقاية إل  قطاع غزة خاثة التارييية من ا.كاقع الرقابة قل  ال

ك،ية الدكلة قل  الكقؼ اانت إل  إطار ما أكاب  أف  : امن اإل  قدة نتائج الباحكة كتكثلت
ك،ية الدكلة قل  الكقؼ ك  االاارع قلي ا مف إحاطة كرقاية لما تحت يدي ا مف امإلراد كامايان

رات ا كأدكات ا مدخؿ  ث ح  ك تطكر  لمكاوبة با از ا الياـ كمؤسسات ا المختلاة كخب
ث حية تدخؿ الدكلة إل  ائكف ا ك المستادات المياثرة كتحايؽ أ داإل  ك   كابتة منذ الادـ

الكقؼ محددة كمايدة بضكابط ارقية أ م ا تثرؼ ا ماـ قل  الرقية منكط بالمثلحةا كقدـ 
 قل  المؤسسات الكقاية إل  اول ا الياـ أنكاع الرقابةا أما الاريية ا س مية مااثد مخالاة
، تختلؼ قف أنكاع الرقابة الت  تاكـ ب ا المؤسسات اليامة أك الخاثة إ، إليما يختص  إلإن ا

ك    اأحد ماكمات نااح المؤسسة الكقاية ا كالت  تيتبربالرقابة الارقية لطبييت ا الخاثة ب ا
أك مف امنظمة  اكد ا مف اركط الكاقايفك   تستمد كا ابمكابة اليثب الذم قاـ قلي  الكقؼ

 كقاكد التيسيس ل ذ  المؤسسات. اامساسية

 كالحمد هلل إل  البدن كالمنت  ا كثل  اهلل كسلـ قل  رسكل  الماتب .

 

  



 
 ث

Abstract 

The Waqf is considered one of the organizations that played a significant role 

in the history of the Islamic civilization. In addition, it affects  the various aspects of 

life: religious, social, economic and cultural.  The Waqf has also been the major 

financier of the facilities of life. It contributes to lessening the burdens on the state 

and its budget. Moreover, the Waqf is regarded as an integral part of the public 

system of the state: past and present, since it offers  a lot of faces concerning public 

and private sectors, especially in the light of the control of the state.  This contributes 

to achieving the objectives of Waqf and its development. The control of the state is 

not only an abstract jurisprudential idea away from practice, but also it has a set of 

tasks that have been applied on the ground concerning management, controlling, 

development and intensive study in an effort to keep pace with contemporary 

developments in accordance with the Islamic doctrine. This research is entitled: 

(Mandate and control of state on Waqf foundations) to contribute to shed light on 

issues related to State control of Waqf. 

The researcher used the inductive-analytical method, which is beneficial to 

extrapolate and analyze scholars' sayings in several important issues in order to reach 

the most correct opinion.  The researcher also extrapolated the reality of controlling 

on Waqf foundations in the Gaza Strip, particularly the legislative ones . 

The researcher reached several conclusions, including: that the mandate of the 

state on Waqf arose from the individuals' needs. Moreover, the mandate of state on 

Waqf and its various institutions paves the way to reform it and keep abreast of new 

developments and achieving its objectives which have been fixed since ancient 

times. The authority of state to intervene in the affairs of Waqf is limited and 

restrictive by legislative controls: the most important is that the Imam has to issue 

provisions according to the Islamic doctrine. Concerning the types of public controls 

on Waqf foundations, they do not differ from the types of public or private 

institutions, except with respect to the control of the legitimate nature, which is 

regarded as one of the components of the success of the Waqf Foundation, which 

serves as the nerve of Waqf. It derives its existence from the main regulations and 

the establishment contracts of these foundations.  
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 ف ػػػػـ النبيػػخات... ة ػػػػح األمػػػػصػػػة كنػػػػانػػػػمف بمغ الرسالة كأدل األمصاحب اليمة...  إلى
 ـ "ػػو كسمػػػى اهلل عميػػػػدنا محمد " صمػػػػف سيػػػػؽ أجمعيػػػػػد الخمػػػػػف كسيػػػػػػػرسميػػػػكالم

 

 كالدم ككالدتي رحميما اهلل تعالى يغكالكأغمى القدىما أحب األحباب إلى مف أفت
 

 الػػػركح الػػػتػػػي سػػػػػكػػػنػػػت ركحػػػػي فػػػكػػػػانػػػػت دكاءن لجػػػػػركحػػػػػػػػي ى ػػإل
  ""حفظيـ اهلل يػػنػػيػػػرة عػػقدم ك فػػػمػػذات كػػػبػائي ػكأبن حبيبال زكجي

 

 كة خير كلـ ينسكني بدعإلى مف رافقكني في السراء كالضراء 
 إخكتي كأخكاتي ككؿ أسرتي الكريمةفي ظير الغيب 

 

 جامعتي األبية الشامخة .. إلى القمعة الحصينة 
 الغػػػػػراء  ةػػػػة اإلسالميػػػػػامعػػػالج

 

 الصبر كالنجاح  نيإلى مف عمم
   إلى جميع أساتذتي الكراـ

 ت صادقت أو دعوة صاحلت ، ونو بكهً إىل كم ين قدو يل عوناً  

 ين املوىل انقبول واننجاح تًهذه انزسانت راجينيكى مجيعا أهدي إ

 



 
  خ

 شكر كتقدير
َوَقاَل َربِّ َأْوِزْعنِي َأْن َأْشُكَر نِْعَمتََك الَّتِي َأْنَعْمَت َعََلَّ ]  :امتكا، لاكؿ اهلل تيال 

ا َتْرَضاهُ  ََم َيْشُكُر  َوَمنْ ]: تعالى  هوقول (1)[َوَعََل َوالَِديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِِلً َشَكَر َفإِنَّ

مكل ا ا أف ياور  بيإلضؿ من  أك الكااب قل  مف أسدم إلي  ميركإلن ا إلإنن  أاد مف (2)[لِنَْفِسهِ 
ا ك، أحد يستغن  قف اا كمف يلـز الاور لـ يوسب ب  ندمنيـى الكمف ضيع الاور لـ يستومؿ 

 أك،ن  إلالاور هللا  ر اهللرؼ ل ـ حسف ثنيي ـا لـ ياومف لـ ياور الناس كييك  ااور الناس
ا لكا   خالثن  مباروان  أف أقانن  ككإلان   تماـ  ذا اليمؿ الذم أسيل  أف يوكف ناإليان  كآخران 

قل  ا كد  المباروة إللـ   -حاظ  اهلل –الوريـا كـ الاور لاضيلة الدوتكر: مؤمف أحمد اكيدح 
ل  زيادة يبخؿ بكقت ك، قلـ ك، إاابة سؤاؿ ك، واؼ استاواؿا كلطالم ا نب  قل  خطي ماا كا 

 ، بد مف كاكد ا كأخرل ،بد مف حذإل ا.

 ليضكم لانة المناقاة وؿ مف:كالاور الازيؿ 

 حاظ  اهلل  السكس     أحمد ما ر /الااضؿ الدوتكر

 حاظ  اهلل    أبك مخدة قبد اهلل سالـ الدوتكر الااضؿ/ك  

 .خير الازان كبارؾ اهلل إل  قلم ـ كناع ب ـإلازا ـ اهلل  الرسالة اف تورما بابكؿ مناقاة ياللذ

ا كوليت  الغران ولية الاريية اميت  الاامخة الاامية ا س ميةؿ لاكالاور مكثك 
ل  اميع أساتذت  إلي اكالاانكف ك  ا أسيؿ اهلل أف يسدد خطا ـ كيبارؾ إل  قلم ـ كقمل ـ كيكإلا ـ ا 
  كيرض .لما يحب 

ندن  كتحمؿ الوكير مف أاؿ إتماـ  ذا كالاور وؿ الاور لزكا  الغال  الذم سا
قن ع مف الكاابات  الذيف لطالما قثرت إل  حا ـ رغمان  كليف قمر كأنس كرغد ك،دمكم اليمؿا

 امكقات.أوكر مف 

كقاكا باانب  إل  أحلؾ الظركؼ  فاميع أ ل  كقائلت  الوريمة الذيلالاور مكثكؿ ك 
ما أخذكا بيدم  ك،دم حاؿ غياب  كوكيران إلاقلة إل  ا، تماـ بي كسا مكا مسا مةن  كأثيب اا

                                                           

 [19]النمؿ: ( 1)
 [40]النمؿ: ( 2)



 
 د

بية كاليمؿ الثالح كاليلـ قل  الاد كا،ات اد كالمتا ضيا  كحككن كاايكن  إل  لحظات 
 .إلالاور وؿ الاور ل ـ الناإلعا

 كلزمي ت  كاميع طالبات . ب ااكالاور مكثكؿ  دارة المدرسة الت  أقمؿ        

 إل  الحثكؿ قل  المرااع ػػ لمساقدت غزة  –ية  دارة الموتبة المروز  الازيؿكالاور 

كأخيرا أقكؿ لوؿ مف كقؼ إل  رسالت  قل  تاثير أك خلؿ أك قكر قل  زلؿ إللييذرن  
إلالخطي مف طبائع  إلي اليؤدم حؽ النثيحة  إل  ذلؾ كليثلح ما يحتاج إل  إث ح متاض ن 

كا نساف  كاسمانا قات  قينان كأحث  مخلك  إل ك الذم كسع وؿ ا ن قلمان  كحد االبار كالوماؿ هلل 
قيكب   إل كرحـ اهلل مف أ دل  بتكإليا اضييؼ خطان ، يسلـ مف الخطي إ، أف ييثم  اهلل 

 كأخطائ .

كأف يايل  ذخرا ل  يكـ ياكـ الناس لرب  لكا  ا كاهلل أسيؿ أف يايؿ قمل  خالثان 
  إ، مف أت  اهلل بالب سليـ. بنكفايـك ، يناع ماؿ ك،  اليالميفا

كالحمد هلل  أامييفاكقل  آل  كثحب   امميفا  كرسكل  الل ـ كبارؾ قل  قبد  كثل
 رب اليالميف.
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 ةػػػػػدمػػػقػػػمػػػػال
 كإلضػؿ لإليمػاف  ػدانا الػذم هلل الحمػد ييلـا لـ ما ا نساف قلـ بالالـ قلـ الذم هلل الحمد

 تػبي ـ كمػف كثػحب  آلػ  كقلػ    محمػد امنػاـ خيػر أمػة مػف كايلنػا امديػافا سػائر قل  ديننا
 :كبيد الديفا يكـ إل  بإحساف

 إلػػػ  ا سػػػ مية الحضػػػارة تػػػاريخ إلػػػ  مميػػػزان  دكران  ليبػػػت التػػػ  المؤسسػػػات مػػػف الكقػػػؼ إف
  ػػك الكقػػؼ نظػػاـ وػػاف كقػػد كالكااإليػػةا كا،قتثػػاديةا كا،اتماقيػػةا الدينيػػةا الحيػػاة اكانػػب مختلػػؼ
 .كمكازنات ا الدكلة قل  اليبن خاؼ مما المختلاةا الحياة لمراإلؽ الرئيس الممكؿ

 اليػالـ بػ د لػبيض ا،سػتيمار بسػبب الترااع بيض ا د قد الكقؼ نظاـ أف مف كبالرغـ
 كذلػػؾ النسػػيافا طػػ  إلػػ  تغيػػب أف اتػػ كمناز  الكقػػؼ ممتلوػػات ميظػػـ خ لػػ  كوػػادت ا سػػ م ا

 كتكإلياػ  اهلل باضػؿ اػ دت قػد امخيػرة اآلكنػة أف إ، الكقػؼا لممتلوػات المنظمػة الاػكانيف بتيطيػؿ
 كتاييػؿ الكقايػة المؤسسػات إحيػان إلػ  ي ػدؼ ا سػ مية الػدكؿ مػف اليديػد قبؿ مف ملمكسان  تكا ان 
 كالن كض برقايت  ياكـ مف إل  يحتاجن  إلإ كمااثد  أ داإل  الكقؼ ليحاؽ ك الماتمعا إل  دكر ا

 المثػػلحة كإلػػؽ تػػدير  قليػػ  قائمػػة بك،يػػة إ، يوػػكف ، ك ػػذا الماػػركقةا الطػػرؽ بواإلػػة كاسػػتكمار  بػ 
 إلك،يػػةا الكقػػؼ قلػػ  الدكلػػة ك،يػػة تنظػػيـ ضػػركرة الاا ػػان أقػػر  ػػذا ماػػؿ كاممانػػةع كاليدالػػة اليامػػة
 لمػػا كرقايػػة إحاطػػة مػػف قلي ػػا الاػػارع أكابػػ  مػػا إطػػار إلػػ  اػػانت الكقػػؼ قلػػ  الرقابػػة إلػػ  الدكلػػة
ف الكقػػؼ نظػػاـ كمف ع كاماػػيان امإلػراد مػػف يػػد ا تحػت  إلػػ  يػػؤكؿ أنػػ  إ، إلػردم باػػرار يبػػدأ وػاف كا 
 .الياـ بالناع كتتيلؽ اهلل بحؽ ترتبط اماقية مثلحة إل  أمر  ن اية

 بػؿ الممارسػةا قػف ةبييػد ماػردة إلا يػة إلورة الكقؼ قل  الرقابة إل  الدكلة ك،ية توف كلـ
 لمكاوبػة سػييان  كدراسػة كتنميػة كرقابة إدارة الكاقع أرض قل  طبات اختثاثات الك،ية لتلؾ واف

 .ا س مية الاريية محواـ كإلاان  المياثرة المستادات

 خاثػػة اممػػة مؤسسػػات إحيػػان إلػػ  كالػػكطن  الػػدين  كالكااػػب اليلميػػة اممانػػة بػػاب كمػػف
قادة  :حكؿ دراسة رسالت  توكف أف رتآك اليريؽ ماضي ا قز كا 

 معاصرة(دراسة فقيية  – الكقفية المؤسسات عمى كرقابتيا الدكلة كالية)

 قلػ  الدكلػة برقابػة المتيلاة المسائؿ تالية إل  ليسا ـ الماؿ ا د ك ك البحث  ذا كييت 
 كأف وػػريـاال لكا ػػ  خالثػػان  اليمػؿ  ػػذا منػػا يتابػػؿ كأف كالسػدادا التكإليػػؽ تيػػال  اهلل كأسػػيؿ الكقػؼا
 .قيكب  إل ٌ  أ دل مف اهلل كرحـ قلي ا كالاادر ذلؾ كل  إن  المسلميف كواإلة ب  يناين 



 

 
 ش

  :المكضكع أىمية: أكالن 
 :نااط قدة إل  الدراسة  ذ  أ مية تومف

 ا،اتمػػاق  التواإلػػؿ إلػػ  الباػػرية الماتميػػات تكثػػؿ التػػ  الااػػ  ماػػردات مػػف ماػػردة الكقػػؼ .2
 .الكركات كتكزيع دمالما التكازف كتحايؽ المكال ا

دارة متابيػة .1  كتاييػؿ كالماتميػات امإلػراد تطػكير إلػ  إلاقلػة مسػا مة يسػا ـ الكقػؼ اػؤكف كا 
 .كا،اتماقية ا،قتثادية التنمية ا كد

 مبااػػرة غيػػر أك مبااػػرة بثػػكرة سػػكان للدكلػػة اليامػػة المكازنػػة دقػػـ إلػػ  امكقػػاؼ دكر أ ميػػة .3
 .الارقية الضكابط مراقاة مع

 

 المكضكع: اختيار ثانيان أسباب
 إلػػ  اليلمػػ  البحػث مراوػػز إلاػػؿ كالاماقػاتا امإلػػراد مسػػتكل قلػ  كتػػيكير  المكضػػكع أ ميػة .2

 اخػػػػػت ؼ مػػػػػع الكقػػػػػؼ طريػػػػػؽ قػػػػػف تمػػػػػكؿ أك الدكلػػػػػة تمكل ػػػػػا الغػػػػػرب إلػػػػػ  كخاثػػػػػة اليػػػػػالـ
 .المسميات

دارية تنظيمية إث حات إل  الكقؼ حااة قل  الضكن تسليط .1  .كتارييية كرقابية كا 

 اػػػؤكف كرقابػػػة إدارة إلػػػ  الدكلػػػة دكر كبيػػػاف بامكقػػػاؼ يتيلػػػؽ إليمػػػا النػػػاس قػػػ كك  كاػػػة زيػػػادة .3
 .الكقؼ

 قػػكم الرقابػػة قكيػػت إلولمػػا من ػػاا الاػػرقية خاثػػة كالرقابػػة الكقػػؼ بػػيف الككياػػة الي قػػة بيػػاف .2
 .الماتمع إل  كتيكير  الكقؼ دكر

 نييا .ربط الكقؼ بمستادات كقضايا الكاقع الذم  .5

ا كالحػد مػف ماػاوؿ حمايػة أمػكاؿ الػكاقايف كالمنتايػيفذلػؾ إلػ   كدكر مية مراقبة امكقاؼ أ .6
ا ممػػا يػػؤدم إلػػ  الدكلػػة إلػػ  اػػؤكف الكقػػؼ كضػػبط ك،يػػة ااػػانكن الاسػػاد ا دارم كالمػػال  كال

 .أدان  ذ  المؤسسة كتيظيـ قيمت ا زيادة واانة
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 البحث: ثالثان: أىداؼ
 :يل  ما البحث أ داؼ مف

 .امكقاؼ قل  كرقابت ا الدكلة ك،ية حدكد قل  الكقكؼ .2

 كالمسػػتادات التطػػكرات مكاوبػػة مػػف كتموين ػػا دكر ػػا كتاييػػؿ امكقػػاؼ تحػػديث إلػػ  الػػدقكة .1
 .المياثرة

يااد اامكقاؼ إحيان إل  المسا مة .3  .كمستاؿ كمنظـ متوامؿ كقا  قانكف كا 

 .بغزة امكقاؼ قطاع إل  الارقية خاثة الرقابة كاقع كتحليؿ بياف .2

 .مستايضة ماارنة إلا ية دراسة إطار إل  إلي  تاتار بمكضكع يةا س م الموتبة إكران .5
 

 السابقة: رابعان: الدراسات 
كقل  قدر ما  الينوبكتية كإل  الابوة ا س مية البحث الدقيؽ إل  إل ارس الاامية بيد

كالندكات الاورية كالبحكث كالماترحة  كادت بيض الدراسات المتارقةإلاد  اتكثؿ إلي  قلم 
 كاقي ا كإل  إطار اازئ  المكضكع باوؿالت  تناكلت  قضايا الكقؼ الاا ية تدياتلمن المادمة

مياثرة بتسليط الضكن قل  ذا المكضكع إل  دراسة إلا ية أف أامع ماردات   المحددا إلآكرت
الت  تدكر حكؿ ازن مف  مف  ذ  الدراسات كامبحاث غزةاكاقينا كماتمينا داخؿ قطاع 

 رسالت :
كالية الدكلة في الرقابة عمى األكقاؼ كالرقابة الشرعية في ": نكافبع دكتكراهرسالة _ 

  (1).كماؿ محمد منصكرم :"يةالمؤسسة الكقف

ا كت دؼ  ذ  الدراسة إل  : بياف أ مية ك،ية الدكلة  إل  الرقابة قل  المؤسسات الكقاية 
مي ا إل  إطار كاقي  كمات قابة الارقية قل  امكقاؼكقد استااض إل  الحديث قف الر 

خاثة الرقابة الارقية من ا  سنتناكؿ مكضكع ك،ية الدكلة كرقابت ا ك  -إف اان اهلل-نحف ك 
بالتاثيؿ إل  إطار إلا   ماارف كمياثر ببياف كاقع الرقابة قل  امكقاؼ  إل  قطاقنا 

، تكاد رقابة ارقية قل   ا  كالادير بالذور أن خاثة الرقابة الارقية من ا الحبيب ا ك 
بؿ تكاد لانة لإلاراؼ قل  تسايؿ أم ؾ الكقؼ  اب ذا المسم    قطاع غزةإل امكقاؼ

، تكاد  يئة للاتكل "ك   مرتبطة بالمحاوـ الارقية ا وما "دائرة امم ؾ  كمتابيت ا تسم 
                                                           

 . منثكرم "اك،ية الدكلة إل  الرقابة قل  امكقاؼ كالرقابة الارقية إل  المؤسسة الكقاية" (1)
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قطاع  الارقية داخؿ كزارة امكقاؼ إل  قطاع غزة ا كالرقابة المايلة قل  امكقاؼ داخؿ
ا ك ناؾ أمكر أخرل سيتـ ا اارة إلي ا كبيان ا إل  محل ا مع الربط غزة    الرقابة الاانكنية

 بكاقينا المياثر.
 .(1)لمدكتكر عبد العزيز الفكزاف ":مسؤكلية الدكلة في حماية األكقاؼ" بعنكاف:بحث محكـ  –

كدكر ا إل  حماية امكقاؼ كأكر ذلؾ قل  إث ح  مسؤكلية الدكلة بياف  دؼ الدراسة إل ت
سناثؿ  كنحف إل  دراستنا  السيكدية.إل  كماتمي   إل  إطار كاقي  كتطكر  الكقؼ كتنظيم 

تضمف قياـ الدكلة بمسؤكليت ا بنزا ة مسيلة ك،ية الدكلة كرقابت ا قل  امكقاؼ كضكابط 
 كمستاؿسننك  إل  أن  ، يكاد قانكف محدد ك  امكقاؼاحماية أمكاؿ كممتلوات  كقدالة إل 

إ، أف أحواـ الكقؼ  قانكفابؿ  ناؾ ماركع  غزةاإل  قطاع  لحماية أمكاؿ كممتلوات الكقؼ
 ا س مية.الاريية  كمااثد منضبطة بيحواـ

الكقؼ مقدمة لمنتدل قضايا ية الدكلة كرقابتيا عمى األكقاؼ أبحاث متنكعة عف كال –
لمدكتكر  "كقاؼ كالية الدكلة في الرقابة عمى األ "الفقيية الخامس منيا: بحث بعنكاف 

 :(2)العنزم خمؼعصاـ 

ت دؼ الدراسة إل  بياف اخت ؼ اليلمان إل  ك،ية الدكلة قل  اؤكف الكقؼ تبيا لممارسات   –
الدكلة قل  الكقؼ ا إلذ ب بيض اليلمان إل  أف ك،ية الدكلة قل  الكقؼ تيتبر مف أ ـ 

 كاستمرار  ا بينما يرل البيض ا،خر أف ك،ية الدكلةأسباب الاضان قل  استا لية الكقؼ 
دكف  قل  الكقؼ إلي  مثلحة للكقؼ لتنظيم  بما يتاح للدكلة مف قدرات كخبرات كأدكات 

ا كنحف إل  دراستنا سنتناكؿ مسيلة "ك،ية الدكلة تاثيؿ المسيلة تاثي  إلا يا ماارنا 
مسيلة التيثيؿ  ف الناظر إل وما أ قاؼ" دراسة إلا ية ماارنة كمياثرة اكرقابت ا قل  امك 
ؼ ا اد اتااؽ إلا ان المسلميف قل  ك،ية الدكلة قل  الكقيلدكلة قل  الكقؼ الارق  لك،ية ا

 خ ؼ إل  بيض الاركع إلحسب . كبياف أف الخ ؼ 
 .(3)ؼ ": الدكتكر عبد القادر بف عزكزكالية الدكلة لشؤكف الكق": بحث بعنكافك 

 إل  ضكن ت اماا،ك ضكابط ا ػك ك،ية الدكلة لاؤكف الكقؼ  حدكدكت دؼ الدراسة إل  بياف  
 .كاقي  المحدد

                                                           

 .الاكزافا مسؤكلية الدكلة إل  حماية امكقاؼ (1)
 .الينزما ك،ية الدكلة إل  الرقابة قل  امكقاؼ( 2)
 ( ك،ية الدكلة لاؤكف الكقؼا بف قزكز.3)
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: أ.د عبد اهلل مبركؾ عمى الكقؼ " المشكالت كالحمكؿ " كالية الدكلة": بحث بعنكاف
الصيغ التنمكية  بعنكاف:كىك مقدـ لممؤتمر الثاني لألكقاؼ بالمممكة العربية السعكدية  النجار،

  (1).ق1427كالرؤل المستقبمية ػ جامعة أـ القرل ػ مكة المكرمة 

 الممارسات اليملية لك،ية الدكلة الناتاة قفالدراسة إل  بياف بيض الماو ت  كت دؼ
 أ م ا:كمف قل  الكقؼ 

ل  قاز  كاضمح ؿ دكر  إل  إ ماؿ الكقؼ كضيؼ الرقابة قلي  كقل  النظار مما أدل إ -
حااـ الا كد الاردية قن   .الماتمع كا 

 .ط الكاقايفك حتراـ  رادة امإلراد أك ار كقاؼ دكف امبالغة الدكلة إل  استيماؿ ك،يت ا قل  ام -

لألناطة السياسية البييدة قف م مة الكقؼ كما قثد   سخير اكت االطمع إل  ماؿ امكقاؼ -
 .ناان الكقؼإحااـ ذكم الادرة قف إأدل إل   مما إناائ  مفالكاقاكف 

 .ا تماـ الدكلة بسياست ا اليامة قل  حساب ا، تماـ بإدارة امكقاؼ -

يبدأ مف ممارسة سلطاف تلؾ الك،ية قل  كغير ا لسبب إل  تلؾ الماو ت ضح أف اكيت
ت الدراسة ماترحات حؿ لتلؾ الماو ت لتنظيـ وما قدم ذات ااالكقؼ كليس مف الك،ية 

ث ح  كالن كضالكقؼ   ب . كا 
جارب الدكؿ كالمجتمعات المعاصرػ نماذج مختارة مف ت التطبيؽ في الكقؼ نظاـ –

، برعاية البنؾ اإلسالمي لمتنمية كالمعيد دممحمكد أحمد مي ير:: تحر (2)اإلسالمية
تجارب الكقؼ في بعض ، مع مالحظة أف الكتاب تناكؿ ػ جدةاإلسالمي لمبحكث كالتدريب 

 اليند.، ماليزيا ، لبناف، الككيت، السكداف األردف،، المغرب، الجزائر :البمداف كىي

كاقينا  كتطبيؽ ما يناسب ا س م االيالـ  نااحة إل ا،ستاادة مف تاارب الكقؼ القلينا 
    غزة.إل  قطاع 

 .(3)الدكتكر منذر قحؼ :ميكتاب الكقؼ اإلسال –

تنمية ماتميية بوؿ  كسبؿ تنميت كت دؼ الدراسة إل  بياف وياية إدارة الكقؼ كتطكر  
ال يوؿ ك  الكقايةاا كقد تناكؿ إل  وتاب  المراحؿ ا دارية إل  ا،اراؼ قل  المؤسسات أبياد ا

                                                           

 ( ك،ية الدكلة قل  الكقؼ ا  الناار.1)
 . نظاـ الكقؼ إل  التطبيؽ المياثرػ نماذج مختارة مف تاارب الدكؿ كالماتميات ا س مية( 2)
 .قحؼ اوتاب الكقؼ ا س م ( 3)
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التنظيم  للرقابة باوؿ قاـ إل  البلداف ا س مية كنحف سناثؿ المراحؿ ا دارية كالتسلسؿ 
إل  إللسطيف قامة كإل  قطاع غزة خاثة ا وما سنلا  الضكن قل  كاقع  لألكقاؼا دارم 

 تحديدا .  إل  المؤسسات الكقاية إل  قطاع غزة الرقابة ا دارية
دارة كبناء حضارة كتاب الكقؼ اإلسالمي " اقتصاد ك  – الدكتكر عبد العزيز قاسـ  ":ا 

كت دؼ الدراسة إل  بياف أف نظاـ الكقؼ ا س م  كسيلة  امة لإلس اـ إل   .(1)محارب
كقد ازد رت امكقاؼ قندما وانت إل  خدمة المااثد  ا س ميةااريية تحايؽ مااثد ال

 اساد.للكولما ابتيد الكقؼ قف مااثد الاريية أثبح أداة  الارقيةا

حديات مف استبداد يخ حيكيت ا ك كيت ا إل  مكاا ة التحاظ الكقؼ لألمة ا س مية قبر التار 
  الحديث.الحواـ كتيسؼ المحتليف إل  تاريخنا 

كيتيدل أكر الكقؼ قل  غير المسلميف إل   ا س م اأ مية تاييؿ دكر الكقؼ إل  الماتمع 
  الكقؼ يتااكز ا نساف إل  الحيكاف كالنبات كالبيد ا نسان  إل المياثرةاالي قات الدكلية 

 كاقتثاديا.كالاماد برقاية ا،كار التاريخية كا،ستاادة من ا كااإليا 

 :الحاليةأكجو التشابو كاالختالؼ بيف الدراسات السابقة كالدراسة 

 الكقؼ.الدراسات الساباة كالدراسة الحالية تتناكؿ مكضكع  الشبو:أكجو  أكال:

إ، أن ا تحدكت  : تـ ا،ستاادة مف بيض الاكانب إل  الدراسات الساباة االختالؼثانيا : أكجو 
 كتمتاز الدراسة الحالية أن ا  ا ماتمي ـ ككاقي ـ المحدد مف منظكر قف ك،ية الدكلة  باوؿ قاـ

اوؿ ماثؿ كإل  إطار إلا   ماارف ب قل  امكقاؼ  ناكؿ مسيلة ك،ية الدكلة كرقابت اتت
 قل  امكقاؼ داخؿ                                         بات  أقسام ا الرقابة الضكن قل  كاقع كمياثر مع تسليط

قابة الارقية من اا مع اليلـ أن  ، تكاد رقابة ارقية قل  امكقاؼ ب ذا كخاثة الر  قطاع غزة
كزارة كقد قمت بزيارة  ك اأك" مالس لانة امم ؾ"  " دائرة امم ؾ "المسم  بؿ تسم  

كقل  رأس ـ مدير  كاليامليف إل  الرقابة ماابلة بيض المسؤكليفك  كمختلؼ الدكائر إلي ا امكقاؼ
كا،ستاادة مف ماترحات ـ  قاـ الرقابة "زياد أبك مساقد " كمدير دائرة امم ؾ " أحمد أبك حمد " 

 ة غن قطاع غز  ما أفي،سا  كتكثيات ـ ورؤل مستابلية يموف تطبيا ا قل  أرض الكاقع
بسبب كضع اليد قل   خاصع ا كلون ا تنارد بكضع بات  أنكاق ا الكقايةكالممتلوات  بالمكارد 

وكير من ا بدقكل الاار كالحااة أك بدقكل كراكت اا بؿ تيدل اممر إل  أوكر مف ذلؾ ببيع 

                                                           

دارة كبنان حضارة "وتاب الك  (1)  . محاربا قؼ ا س م  " اقتثاد كا 
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الكقاية ك،ية الدكلة كرقابت ا قل  المؤسسات  لح ببياف مسيلة "مما ي ع أراض  الكقؼ  دكف رقابة
 كأكر ذلؾ قل  الكقؼ كمستابل  . "

 البحث: خامسان: منيجية
 اتبيت الباحكة بيكف اهلل تيال  من اية خاثة إل  البحث تاكـ قل  النااط التالية:

مسػػتايدة مػػف  التحليلػػ امػػف أاػػؿ تحايػػؽ أ ػػداؼ الدراسػػة قمػػت باسػػتخداـ المػػن ج الكثػػا   .1
  .ا،ستارائ ،ستنباط ا ك المن ايف ا

إلػ  قطػاع كقػاؼ قػع الرقابػة قلػ  امقل  الاانب التطبيا  كتسليط الضػكن قلػ  كاالترويز  .2
 المااؿ.إل   ذا كاليامليف  سؤكليفة مستيينة بيقكاؿ كماترحات المغز 

قة قرض ا لتوكف أحوػاـ إلا يػة قمليػة مػع دكترتيب ا ك  البحثاامع الميلكمات قف مكضكع  .3
 .مع تككيؽ ذلؾ مثحاب ااكنسبت ا  االميلكماتالحرص قل  اممانة اليلمية إل  ناؿ  ذ  

قند قرض بيض المسائؿ الاا ية ونت أذور المذا ب امربية مرتبة حسػب امقدميػة لوػؿ  .4
مػػذ ب ا مػػاـ أبػػك حنياػػة كأثػػحاب  أك، كػػـ مػػذ ب ا مػػاـ مالػػؾ كػػـ مػػذ ب ا مػػاـ  امػػذ ب

 ايػػة كػػـ أذوػػر إلػػ  ن االاػػاإلي  كػػـ مػػذ ب ا مػػاـ أحمػػد بػػف حنبػػؿ رضػػ  اهلل قػػن ـ امييػػا 
  المسيلة الرأم المختار كأسباب الترايح . 

 البحث.يؽ اآليات كامحاديث الكاردة إل  الراكع إل  الارآف الوريـ كالسنة النبكية لتكك .5

ا آليػػات كامحاديػػث المتيلاػػة بالبحػػثالراػػكع إلػػ  وتػػب التاسػػير كاػػركح الحػػديث لتاسػػير ا .6
  من ا.كبياف كا  الد،لة 

كالحوػػػـ قلي ػػػا إف وانػػػت مػػػف غيػػػر  مظان ػػػا إلػػػ  بيزك ػػػا ؾكذلػػػ النبكيػػػة امحاديػػػث تخػػػريج .7
 الثحيحيف.

نػػت رقػػـ الاػػزن إف كاػػد ا كػػـ دك قنػػد التككيػػؽ بػػدأت باسػػـ الوتػػابا كػػـ اسػػـ الاػػ رة للمؤلػػؼ .8
 .كرقـ الثاحة

 إقداد مامكقة مف الا ارس تخدـ البحث كتس ؿ الكثكؿ إل  الميلكمات. .9

 البحث : سادسان: خطة
 د ايلت بحك  مف مادمة كك كة إلثكؿ كخاتمة . تحاياا لأل داؼ الساباة إلا



 

 
  غ

المن اية المتبية إلي  كخطة : كتاتمؿ قل  أ مية المكضكع كسبب اختيار  كأ داإل  ك المقدمة
 : احتكل البحث قل  ك كة إلثكؿ ا وانت قل  النحك اآلت  : البحث

 :  الفصؿ األكؿ
 مفيـك الكالية كالرقابة عمى المؤسسات الكقفية

 باحث:كإلي  ك كة م

 .: حاياة الك،ية كالرقابة المبحث امكؿ

 .كأ داإل ا الرقابة قل  المؤسسات الكقاية سسالمبحث الكان : أ

 المبحث الكالث: حااة الكقؼ إل  إاراؼ الدكلة قل  مؤسسات .
 

 :الفصؿ الثاني
 ة عمى المؤسسات الكقفية كضكابطياكالية الدكل  

 :مبحكافكإلي  

 الدكلة قل  المؤسسات الكقاية. ك،ية أدلة المبحث امكؿ:

 الدكلة إل  اؤكف المؤسسات الكقاية. ك،يةالمبحث الكان : ضكابط 
 

 : الفصؿ الثالث
 الرقابة كاإلشراؼ عمى المؤسسات الكقفية. 

 كإلي  ك كة مباحث:

 المبحث امكؿ: الرقابة ا دارية كالمالية.

 .ان : الرقابة الاضائية المبحث الك

 رقابة الارقية.المبحث الكالث: ال
 الخاتمة:

 .ليامة ارس ااالك  اكتحتكم قل  النتائج كالتكثيات 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصؿ األكؿ
 مفيـك الكالية كالرقابة عمى 

 المؤسسات الكقفية
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 المبحػث األكؿ
 كالرقابة.حػقػيػقػة الػكاليػة  

 عريؼ الكاليةت األكؿ:المطمب 
 الكالية في المغة: أكال:

 كأ م ا: لكاك أك وسر ا تيت  قل  قدة ميافا ،ية باتحكى ال
التػ  ياػـك قلي ػا  مػارة كالسػلطاف كالػب دكبتيبير آخر الًخطة أك ا  احمؿ مسؤكليات العبادت .1

 .(1)الكال 

 يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب قكل  تيال  :كمن ا
 .أم تكليتـ أمكر الناس كالخطاب لاريش (2)رث

 قلي ا النواح قاد يل  الذم: المرأة ككل  بواايت ا كياكـ أمر  يل  الذم :اليتيـ كلي كمنيا
 .(3)دكن  النواح بياد تستبد ك، يدق ا

 مه جه هن من خن حن جن تيال ا قكل  من : (4)التأييد كالنصرة كالمحبة كالقرب
   (5) خي حي جي ٰه

 .ف الواإلريف ، مكل  ل ـ ك، ناثركأإلاهلل ناثر المؤمنيف  .2

    (6) مل يك  ىك مك لك : يضان قكل  اؿ اين أكمن ا      

   ٌّ ٍّ َّ  (7)  قكل  تيال : كمن اا كارث الممؾ     

 

                                                           

 .15/475لساف اليرب: ابف منظكرا إلثؿ الكاك الم ملةا مادة كل ا ج (1)
 [ 22]محمد :  (2)
 .15/475لساف اليرب: ابف منظكرا ج (3)
 ما. وتاب الكاكا باب الكاك كال ـ كما يكلك 2/762المراع السابؽا مامؿ اللغة: ابف إلارسا ج (4)
 [.ُُمحمد: ] (5)
 [.ُٕالتكبة: ] (6)
 [.ٓمريـ: ] (7)
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 .(1)أم كركة الراؿ كقثبت  مف قمكمت  كبن  قم     

حب كالاريؾ كالاار إلبمامكع الميان  يوكف الكل   ك ثاحب السلطة كالمحب كالثا
 .(2)كالاريب مف اليثبة واليـ كابف اليـ كالحليؼ

  صطالح:ثانيان: الكالية في اال

-تيريا ـ للك،يةا كبخاثة إل  وتب الميٍحدىًكيف  إل -اهلل  رحم ـ-اختلؼ أ ؿ اليلـ 
ًلـ مف ا،قتراض كالمناقاةا  كقليؿ-أإلردكا الك،ية ببحث مستاؿ  الذيف مف  ذ  التياريؼ سى

 مف اقتراضاا ببيض ما كا  إلي ا ا كـ أتبي ريااتمف  ذ  التي املة-اان اهلل  إف-كسيذور 
 كىَـّ محاكلة الخركج بتيريؼ سليـ رااح خاؿ مف ا،قتراضات. كمف
السلطة الت  يتمتع ب ا الاخص " استيمؿ اؿ الاا ان ولمة الك،ية بمين : :األكؿالتعريؼ  .1

 .(3)"لزاـ الغير كتنايذ الاكؿ قلي  اان الغير ذلؾ أـ أب إإل  

 دكياث .(4) كنحك اطة كالار  اكالمظالـ اكالحسبة اوالاضانتامؿ ا مامة اليظم  بحيث 
 .(5)بالتنايذ الادرة قل  مباارة التثرؼ بحيث يثبح ،زمان 

بيف الك،ية ثاة تاكـ باماخاصا كليست تنايذانع مف  كقد اعترض عمى ىذا التعريؼ:
  التنايذ أكر للك،ية ، أن  حاياة ل ا.

كمال ا إل ك ، وما أن  تيريؼ غير اامع منكاع الك،يةع مف للاخص ك،ية قل  ناس  
يامؿ ك،ية المرن قل  ناس ا بؿ  ك ماتثر قل  ك،ية ا ابار دكف غير اا وما أن  يايد 
بانا مع أن  إل  بيض حا،ت الك،ية يوكف المكل  قلي   أف المكل  قلي  يوكف ل  مايئة كا 

 .(6)خاليان من ماا وما إل  الثغير غير المميز كالمانكف

 ضان أن  لـ يذور مثدر السلطة أك الاكة الت  مونت الكل قل   ذا التيريؼ أي ا ي حظكم
 مف تنايذ قكل  قل  الغيرا وما أن  يؤخذ قلي  وذلؾ حثر سلطة الكل  إل  امقكاؿ مع أن ا 

                                                           

 .15/476لساف اليربا ابف منظكرا ج (1)
 . باب الكاكا مادة كل 737مختار الثحاحا الرازما ص (2)
 .254ا كالتيريااتا الاراان ا ص8نظرية الك،ية إل  الاريية ا س ميةا حمادا ص (3)
 .8نظرية الك،يةا حمادا ص (4)
 .265ية كنظرية اليادا حسيفا صالملو (5)
 .453( تاريخ الاا  ا،س م ا ابك اليينيفا ص 6)
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  .(1)أكسع مف ذلؾا إذ الك،ية ااملة لألإلياؿ أيضان والحضانة كالتربية كنحك ذلؾ

قاثر إل  تدبير اؤكن  الاخثية قياـ اخص وبير رااد قل  اخص  ":التعريؼ الثاني .2
 .(2")كالمالية

غير اامع إلاد  بين  :أقساـ الكاليةمف خالؿ البحث كالنظر في  عمى ىذا التعريؼيالحظ ك 
لـ يذور مانع إل غيرأن   وما الااثراأن ا تكبت قل  غير مع  إلاطاخص الك،ية بالااثر 

 .بالارقية " سلطة الكل  " كلـ يايد ا مثدر الك،ية

إلتناكلت الكوالة كنظارة  "اإقامة الغير مااـ الناس إل  تثرؼ اائز ميلكـ": ؼ الثالثالتعري .3
 .(3)"الكقؼ كنحك ذلؾ

  غير اامع إللـ يذور مثدر السلطة الت  مونت الكل  مف  : أن التعريؼعمى ىذا  كاعترض
 ل الكل  ، تمس المك  أف تثرإلات وما أن  لـ يذور محؿ الك،ية مما ياير اتنايذ تثرإلات 
 . (4)التيريؼ الرئيسة إلثكؿ أحدامكل  ذور  إل ك  قلي ا كواف

كترتب  بين ا سلطة ارقية تموف ثاحب ا مف مباارة التثرإلات كالياكدا": التعريؼ الرابع .4
 (5)"كيسم  متكل  الياد الكل  ا" اازة أحدإتتكقؼ قل   أف آكار ا قلي ا دكف

الك،ية  قثرقساـ الك،ية المختلاة إلاد اامع م غيربين   ىذا التعريؼ:كيالحظ كذلؾ عمي 
غير ا مف التربية كالرقاية كالتيليـ كسائر  أن ا تامؿإلاطا مع  كالتثرإلاتالياكد  قل 

 ." المكل  قلي "وما أن  لـ يذور محؿ الك،ية  التثرإلاتا

سلطة ارقية لاخص إل  إدارة ايف مف الاؤكفا كتنايذ إرادت  إلي  قل   الخامس:التعريؼ  .5
  .(6)مف إلرد أك اماقةالغير 

                                                           

 23ا ص التنـا ك،ية التيديب الخاثة إل  الاا  ا س م ( 1)
 .2/817المدخؿ الاا   الياـا الزرقانا ج (2)
 3الملوية كنظرية اليادا حسيفا ص  (3)
 24ا ص نـالتا ك،ية التيديب الخاثة إل  الاا  ا س م ( 4)
ا كامحكاؿ الاخثية إل  التاريع ا س م ا الغندكرا 9/669الاا  ا س م  كأدلت ا الزحيل ا ج (5)

 .149ص
 25ا ص التنـا ك،ية التيديب الخاثة إل  الاا  ا س م ( 6)
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ية ك، أخرجك اامع إلاد قثر الك،ية قل  ا ابار  : أن  غيرالتعريؼيالحظ عمى ىذا 
 الارد أك الاماقةا إليخرج الك،ية قل  الكقؼ كالكثية. قل الك،ية  ا،ختيارا وما أن  قثر
 ا،ثط حية قند الاا ان لمين  )الك،ية(ا كوما  ك ظا ر إلإف رياات ذ  بيض التي

ا تمت باكانب ميينة  مانيةع إلادكغير  إل   تيرياات غير اامية المناقاةااميي ا لـ يسلـ مف 
 مناسبو كاامعيار تيريؼو اممر الذم يتطلب اخت تذور ااكأ ملت اكانب أخرل لـ  مف الك،ية

ثاحب ا مف إدارة اؤكف  تموف   سلطة ارقية  (:الكالية) كذلؾ قل  النحك اآلت : مانعا
  لارعحواـ اكإلاا م قلي  كتنايذ االمكل  
 :التعريؼاختيارم ليذا كأسباب 

 محل ااأرل أن  تيريؼ اامع مانع إلاد ذور حاياة الك،ية دكف التطرؽ لتااثيؿ تبحث إل   - 
 المختلاة.وما امؿ أقساـ الك،ية 

الارقية  ذا التيريؼ نكع السلطة الت  مونت الكل  مف تنايذ تثرإلات  كتاييد ا بالسلطة  حدد -
خاثة  ا س ميةاالاريية  أحواـ كضكابطالاائمة قل  إدارة اؤكف المكل  قلي  كإلؽ 

خراج حاكق  كحاظ    كتنميت .تحايؽ المثالح كدرأ المااسد كا نااؽ قلي  كا 
 الرئيسة.ذور التيريؼ محؿ الك،ية ك ك المكل  قلي  أحد بنكد التيريؼ  -
 حي لػ)الكالية(:لمناسبة بيف المعنى المغكم كاالصطالا

اائـ قل  الك،ية إل  اللغة كا،ثط حا إذ أف الكل  ال ن اميبيف  ككيؽ ناؾ ترابط 
 لمسؤكليةلميان  ا محااان  كالاريبا ك ثاحب السلطة الارقية كالمحب  اؤكف المكل  قلي 

 ا س مية.كإلؽ أحواـ كضكابط الاريية ة لاؤكف المكل  قلي  رقاية ارقية كالادرة كالرقاي
 

 الكالية: قساـأ :المطمب الثاني
 .ل  قدة أقساـ باقتبارات مختلاةإتناسـ الك،ية 

 :كالية عامة ككالية خاصة التقسيـ األكؿ:
 :الكالية العامة 

لزاـ التثرؼ قلي  بدكف تاكيض من اإ   سلطة قل   تتيلؽ بيمكر الديف  لزاـ الغير كا 
مف أاؿ الب المثالح لألمة ع مة كاؤكن اااليف قل  مراإلؽ الحياة ميكت  كالدنيا كالناس كالماؿا

 .كدرن المااسد قن ا
س مية بحسب اوال ا كاختثاثات ا إل  الدكلة ا كلاد تنكقت ثكر الك،ية اليامة كأ
 .اخت ؼ امقاليـ كاممثار كامقراؼ السائدة
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ك،ية  ك،ية الاضانا ك،ية الكزارةا االوبرلا مامة  دكف تاثيؿ: من ا قل  سبيؿ المكاؿك 
 .(1)ك،ية الحسبة المظالـا ك،ية الارطةا

 :الكالية الخاصة 

الت  ياكض إلي ا الاارع أك الاضان اخثان وبيرا ن راادان  ا ابارية-الابرية   النيابة 
 بيف يتثرؼ لمثلحة الااثر إل  تدبير اؤكن  الاخثية كالمالية.

اام  إل  اميع الاؤكف إلياكـ م كبماتضا ا ييتبر الكل   ك الممكؿ الارق  للااثرا
 .(2)الت  تابؿ النيابة مف قاكد كأإلياؿ كمخاثمات إل  الحاكؽ

أف تثرإلات الكل  الت  ياـك ب ا قل  حساب الااثر كلمثلحت  ناإلذة قلي   كحكـ ىذه الكالية:
 .(3)ذا وانت مستكإلية لارائط ا الارقية إلليس للااثر بيد وبر  كراد  أف يناص من ا ايئان إ ابرانا

 كمن ا ك،ية قل  الماؿا قل  الناسا ك،ية أقساـ:الك،ية بدكر ا تناسـ إل  ك كة ك ذ  
 كالماؿ.ة قل  الناس كك،ي ؼاامكقانظارة قل  ال

كيج تز والا ك   سلطة قل  اؤكف الااثر المتيلاة باخث  كناس  الكالية عمى النفس: أكالن:
 .(4)كالتيلـ

نااؽ ك   سلطة قل الكالية عمى الماؿ: ثانيان:   اؤكن  المالية مف قاكد كتثرإلات كحاظ كا 
 .(5)كنحك ذلؾ

ك ذ  الك،ية ليست ناائة قف ناص أ لية ك، ق قة ل ا بالناس  :(6)كالية متكلي الكقؼ كمنيا
باائ  إياكض ثاحب ا بحاظ الماؿ المكقكؼ كاليمؿ قل   نما    ك،ية محضةاا  ك  أث نا
 .(7)ناميان بحسب اركط الكاقؼ ثالحان 

                                                           

 .265الملوية كنظرية اليادا حسيفا ص (1)
 .2/817المدخؿ الاا   الياـا الرزقا ج (2)
 .2/818ؽا جالمراع الساب (3)
 .2/818المراع ناس ا ج (4)
 .52ا كنظرية الك،يةا حمادا ص819- 818/ 2المراع ناس ا ج (5)
ياثد "بمتكل  الكقؼ" : مف ياـك بتدبير اؤكف الكقؼ كحاظ  كقمارت  كتنايذ اركط الكاقؼ ا ك، يتثرؼ ( 6)

  االب كت  ارح منت   ا،يرادات. ايـ الكقؼإ، بما إلي  مثلحة للكقؼا وما يطلؽ قلي  ناظر الكقؼ أك ق
كقامت كزارة امكقاؼ بإناان إدارة قامة لألمكاؿ الكقاية يدير ا كزير امكقاؼ كيسم  متكل   .415 /2ج

الكقؼ الياـا كيتارع قف وؿ منطاة مدير أكقاؼ يتكل  اؤكف الكقؼ داخؿ منطات  كيسم  "متكل  الكقؼ 
 .ـ2013/ 25/12اابلة  أاريت ا مي ؾ "احمد أبك حمد" إل  مالخاص" ك ذا ما أود قلي  مدير دائرة امم 

 .52نظرية الك،ية: حمادا ص (7)
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 لت  تاض  "تنايذ الاكؿ قل  الغيرالنظارة قل  الكقؼ ضرب مف الك،ية الخاثة اك 
ذ ،بد للمكقكؼ مف يد ترقا  إ اان الغير أـ أب " ك   حؽ مارر ارقان قل  وؿ قيف مكقكإلةا

كذلؾ بيمارت   باائ  ثالحان ناميان محااان للغرض الماثكد مف الكقؼاإكتيمؿ قل   كتتك، ا
اارت  كثيانت ا ل  الا ة المستحاة كـ إكاستغ ؿ مستغ ت  كثرؼ ريي ا  كزارقة أرض ا كا 

وؿ ذلؾ بحسب اركط الكاقؼ  اأدان ديكن  كالمطالبة بحاكق  كالدإلاع قن ا كالمحاإلظة قلي ا
كمف الميلـك أف  ذا ، يتيت  إ، بك،ية ثالحة تحاظ امقياف المكقكإلة كترق   الميتبرة ارقانا

كل ذا ، يكل  نظارة الكقؼ إ،  ل  أ ل ا ب  تكاف أك خيانةاإالحاكؽ اؤكن ا بيمانة كتكثؿ 
 .(1)مف الك،ية مايدة بارط النظر كليس مف النظر تكلية الخائف أك اليااز امميف الاادرع

وما اان إل   من ا أقكل من ااع كالك،ية الخاثة قند كاكد ا مادمة قل  الك،ية اليامة
"ع مف وؿ ما واف أقؿ ااتراوان واف أقكل الخاصة أقكل مف الكالية العامة الكاليةالاكاقد الاا ية "

 .(2)تيكيران كامت وان أم تملوان 
إلمتكل  الكقؼ ككث  اليتيـ ككل  الثغير ك،يت ـ ك،ية خاثة كك،ية الااض  بالنسبة 

كل مف ك،ية ي  أقلإلك،ية متكل  الكقؼ كما قطؼ ق ماـ المسلميفاإكأقـ من ا ك،ية  لي ـ قامةاإ
 .(3)مف الاكة بحسب الخثكثية ، الرتبة عماـ المسلميفإالااض  كك،ية الااض  أقكل مف ك،ية 

 .معا الكالية عمى النفس كالماؿ ثالثا:
   : سلطةأف الك،ية قل  الناس كالماؿ ميا  من ما:مف خ ؿ النظر إل  تيريؼ وؿ يا ـ 

 كالمالية.الاخثية  قلي المكل  الاياـ باؤكف  ارقية تموف الكل  مف

 أقساميا:ك الرقابة تعريؼ  :المطمب الثالث
 :الرقابة تعريؼ :أكالن 

 من ا: تيت  قل  قدة ميافو ك  : الرقابة في المغة

كالرقيػب  ػك الحػاإلظ  متابعة الشػيء بغػرض حراسػتو كالمحافظػة عميػو )المتابعػة كالحفػظ( .1
 .(4) ا ن  الذم ، يغيب قن

                                                           

 .52نظرية الك،ية: حمادا ص (1)
 .1/182ارح الاكاقد الاا ية: الزرقاا ج (2)
 .1/312المراع السابؽا ج (3)
 ا إلثؿ الران الم ملة مادة رقب.1/424لساف اليربا ابف منظكرا ج (4)
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    (1) ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي كأثؿ ذلؾ قكل  تيال : 

را تظنع ايئانا كالرقيب  ك الحاإلظ كالمإلالترقب  ك أف تنتظر كتتكق االنتظار ألجؿ الحفظ:
 ىيقكل  تيال :  كأثؿ ذلؾ كارتاباالايش طلييت ـ أم انتظر كأثؿ ذلؾ كمن ا رقب 

   (2)جئ  يي

قليػػ   كالمرقػػب  ػػك الموػػاف اليػػال  الػػذم ياػػؼ قليػػ  النػػاظر أك الموػػاف اليػػال  الػػذم ياػػرؼ
 . (4)ا أرقب  كرقبت  أم حاظت ا بينما ترقبت  كارتابت  أم انتظرت (3)الرقيب

 .(6)ا كمن ا أرقبت زيدان الدار إرقابان مف المراقبة(5)كتيت  الرقابة بمين  المراقبة المراقبة: .2
 .(7)كمن ا راقبت اهلل أم خات قذاب الحذر كالخكؼ:  .3

: إل  اللغػة الرقابة ميان  أفيتبيف ر إلي ا ص الساباة المااكمف مامكع الميان  كالنثك 
 الحاظ كالرقايةا ا،نتظارا المراقبةا الحذر كالخكؼ.

 :الرقابة في االصطالح
تيػددت تيرياػات الرقابػة باػوؿ قػاـ كتنكقػت بحسػب الزاكيػة التػ  ينظػر إلي ػا أك ا،تاػػا  

 .(8)الرقابة بك كة اتاا ات طكف الضكن قلي ا إلاد تميزت تيريااتالذم يسل

 ي تـ بالاانب الكظيا  كيروز قل  ام داؼ. األكؿ:

 ي تـ با ارانات كيروز قل  الخطكات اليملية. الثاني:

 ي تـ باما زة الت  تاـك بالرقابة. الثالث:

ك، حااة لنا إل  تاثيؿ  ذ  ا،تاا ات الك كة كسيوتا  بػذور خ ثػة مػا تكثػؿ إليػ  
إلػ  لاحػص كالمراايػة مػف اانػب سػلطة أقلػ  ل ػا الحػؽ ا اراؼ كا :اليلمان ك ك أف الرقابة   

                                                           

 [ُ: النسان] (1)
 [.ْٗط : ] (2)
 .1/393ا كمامؿ اللغةا ابف إلارسا ج1/4241لساف اليربا ابف منظكرا ج (3)
 .1/251المثباح المنيرا الايكم ا ج (4)
 .1/3941مامؿ اللغةا ابف إلارسا ج (5)
 .1/251المثباح المنيرا الايكم ا ج (6)
 1/251المراع السابؽا ج (7)
 .55كالداخليةا الخطيبا ص ماا يـ حديكة إل  الرقابة المالية (8)
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لتيوػػػد مػػػف حسػػػف اسػػػتخداـ اممػػػكاؿ اليامػػػة إلػػػ    ويايػػػة سػػػير اليمػػػؿ داخػػػؿ الكحػػػدة كاتيػػػرؼ قلػػػال
كالتيليمػػات الميمػػكؿ  امغػػراض المخثثػػة ل ػػاا كمػػف أف المػػكاد تحثػػؿ طباػػان للاػػكانيف كاللػػكائح

بغرض المحاإلظة قل  اممكاؿ اليامػةا ع ة تحايؽ الماركع م داإل ا بوااي مف مدل ب اا كالتحاؽ
كالتيود مػف سػ مة تحديػد نتػائج امقمػاؿ كالمراوػز الماليػة كتحسػيف ميػد،ت امدان كللواػؼ قػف 
المخالاػػات كا،نحراإلػػات كبحػػث امسػػباب التػػ  أدت إلػػ  حػػدكك ا كاقتػػراح كسػػائؿ ق ا ػػاع لتاػػادم 

قمػػػػػػاؿ أم الكحػػػػػػدات الخدميػػػػػػة أك تورار ػػػػػػا مسػػػػػػتاب ن سػػػػػػكان إلػػػػػػ  ذلػػػػػػؾ كحػػػػػػدات الخػػػػػػدمات أك ام
 .(1)ا،قتثادية

المينػ  اللغػكم بػالمين  ا،ثػط ح  ارتبػاط  :كاصػطالحان الرقابػة لغػة  مف تعريؼ يفيـ
حيػػث  كمػػف كػػـ انتظػػار مػػف أاػػؿ الحاػػظ  ا اػػراؼة ك المتابيػػ ػػ  ف الرقابػػة ببسػػاطة إارتباطػػان ككياػػا ن

  المكضكقة.كترقب تحايؽ ام داؼ لماارنت ا مع الخطط 

 :أقساـ الرقابةنيا: ثا
  ك  :ك كة أقساـ رئيسة  تناسـ الرقابة باوؿ قاـ إل 

 الشرعية.ػ الرقابة 3      القضائية.ػ الرقابة 2       كالمالية.اإلدارية ػ الرقابة 1

حااة  ك، مختلاةإل  قدة أقساـ باقتبارات  وؿ مف الرقابة المالية كا دارية كتناسـ
ع كذلؾ منيان للتورار إل  الاثؿ الكالث مف  ذ  الرسالة ستيت  ثيل ااتامف  ع نا لذور ا
  إلائدة.س اب بدكف كا 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .17الرقابة المالية إل  ا س ـا الواراكما ص (1)
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 المبحث الثاني 
 كأىدافيا الرقابة عمى المؤسسات الكقفية سسأ

 تكطئة:
بااقليػة كواػانةا  تيمػؿ قلػ  تحايػؽ امدان تيتبر الرقابة مف أ ـ الكظػائؼ ا داريػة التػ 

 كاليمؿ قل  تثحيح ا،نحراإلات أك،ن بيكؿ. قدر ا مواف نلؾ لمنع الكقكع إل  امخطاذ

من ػػا تيمػػؿ قلػػ  إظ ػػار  كذلػػؾعكينظػػر إلػػ  الرقابػػة قلػػ  أن ػػا حاػػر الزاكيػػة إلػػ  امدان 
إلػػػ  التنظػػػيـ قلػػػ  مسػػػتكيات  المختلاػػػةا بمػػػا يسػػػا ـ إلػػػ  سػػػرقة تثػػػحيح اا كلاػػػد  ؼناػػػاط ا،نحػػػرا

ملت الرقابػػة قلػػ  السػػلطة التنايذيػػة باانب ػػا اتسػػيت أا ػػزة الرقابػػة إلػػ  ماػػاؿ ا دارة اليامػػةا إلاػػ
 الداخل  كالخارا ا كالرقابة قل  اما زة كالمؤسسات الحوكمية

بالكظػػػػائؼ ا داريػػػػة امخػػػرل وػػػػالتخطيط كذلػػػػؾ بإلاػػػػان الضػػػػكن قلػػػػ   الرقابػػػػة تػػػػرتبط ومػػػا
بمػا يسػػا ـ إلػ  تيػػديؿ الخطػة أك اليمػػؿ قلػػ   االماػاوؿ كالميكقػػات التػ  تاػػؼ أمػاـ تنايػػذ الخطػػط

 حؿ المااوؿ الت  تكاا  ا.

ومػػػا أف ل ػػػػا ق قػػػػة بػػػالتنظيـ إل ػػػػ  تيمػػػػؿ قلػػػ  واػػػػؼ الخلػػػػؿ التنظيمػػػ  إلػػػػ  مسػػػػتكيات  
المختلاةا وما أف المدير ، يموف أف ياكض سلطات  إل  مرؤكسي  إ، إذا تيود مػف كاػكد أنظمػة 

 ػػػا بمكاػػػب  ػػػـ تاػػػا  المسػػػتكيات التػػػ  تحملك ابيػػػة المرؤكسػػػيف كالتػػػدقيؽ قلػػػ  أدارقابيػػػة إليالػػػة لمت
 التاكيض.

كترتبط وذلؾ بالتكاي : إليندما توكف  ناؾ مااروة بيف أإلػراد المنظمػة إلػ  كضػع الخطػة 
يسا ـ  ذا اممر إل  حػد وبيػر إلػ  تنميػة قمليػة الرقابػة الذاتيػة )رقابػة الضػمير(ا ك ػذا نػاتج مػف 

سػػػا مكا إلػػػ  اقتنػػػاع امإلػػػراد بي ػػػداؼ الخطػػػة التػػػ  اػػػاروكا إلػػػ  كضػػػي اا كاقتبػػػار الميػػػايير التػػػ  ي
إقػػداد ا لتايػػيـ أدائ ػػـ  ػػ  الميػػايير الدقياػػةا كبػػذلؾ تسػػ ؿ م مػػة تػػكاي  ـ كتثػػحيح ا،نحراإلػػات 

 .(1) قلي ـالت  قد تطرأ قل  أدائ ـ للكاابات الملااة قل  قاتا ـ كتس ؿ م مة الرقابة 

 

 

 
                                                           

 .41-37الرقابة ا داريةا ديرما ص ص (1)
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 : أسس الرقابة:المطمب األكؿ
ا كمػػف الاوػػر الكضػػي  رقابػػة إلػػ تاػػـك الرقابػػة إلػػ  ا سػػ ـ قلػػ  قػػدة أسػػس تميز ػػا قػػف ال 

 أ ـ  ذ  امسس ما يل :
 بمراقبة اهلل: االستشعار-1

تاكـ الرقابة إل  ا س ـ قل  اكانب قاائدية مف بين ا ا يماف الاكم بيف اهلل سبحان  
كتيال   ك الرقيب لوؿ تثرإلات كسلكويات الناسا كأن  سبحان  كتيال  يحاسب الناس يـك 

  ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ   (2)كأساس ذلؾ قكل  تيال :  ا(1)الايامة قف وؿ ا ن
 يه ىه مه جه ين ىن  من خن حنجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل 
 يئ  ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي
 (3) نت مت زت رت يب ىب نبمب زب رب

 
 

 قدكة الرقيب لممراقبيف: -2
 ما دامت الرقابة ت دؼ إل  ا،لتزاـ بما ارق  اهللا لذلؾ ياب أف يوكف الرقيب قدكة

 .(4) كمطاقةتكاي ات  كنثائح  مسمكقة  حت  توكفيراقب ـا  حسنة لمف

 مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني  كأساس ذلؾ قكؿ اهلل تيال 

 ري ٰى ين ىن نن من زن رن : تيال كقكل  ا (5)خب حب جبهئ

   (6) جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي

لاػػد كضػػع إلا ػػان المسػػلمكف مامكقػػة مػػف الاػػركط ياػػب أف تتػػكاإلر إلػػيمف يمػػارس الرقابػػة 
  م ا ما يل .مف أ

 
                                                           

 . 419ا دارة إل  ا س ـا البرق  كمرس ا ص  (1)
 [.ْالحديد: ] (2)
 [.ٕالماادلة: ] (3)
 419ص ا دارة إل  ا س ـا البرق  كمرس ا  (4)
 [.ْْالبارة: ] (5)
 [.ّ–ِالثؼ: ] (6)
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 أف يوكف ممارس الرقابة مسلمان. اإلسالـ: -
 أف يوكف بالغان قاق ن. التكميؼ: -
 أف يوكف قادران قل  ممارسة الرقابة. القػدرة: -
 .(1) قن أف يوكف قالمان إليما ييمر ب  كين    العػمػـ: -

كمػػػف خػػػ ؿ مػػػا سػػػبؽ أسػػػتخلص أف ا سػػػ ـ حػػػرص حرثػػػان اػػػديدان قلػػػ  أف الاػػػخص 
أف يتحل  بمواـر امخ ؽا كأف تتكاإلر إلي  اركط الرقابػة الاػرقية حتػ  يػؤدم دكر  الرقيب ياب 

 ع مف إلاقد الا ن ، ييطي .ر وبير كاستاابة مف قبؿ الكاقايفبوؿ أمانة كيوكف ل  تيكي

رشادية: الرقابة-3  تكجييية كا 

كمياكنػة امخطان كلوف    التكاي  كا راػادا  تثيدا س ـ الغاية مف الرقابة إل   ليس
الناس قل  ا،لتزاـ بالاكاقد ا س مية إل  حيات ـع مف  ذا ياكم مف الي قة الطيبة بػيف الرقيػب 

إلػ   ةكمف يراقب ـا إليل  سبيؿ المكاؿ: مف كااب الػرئيس أف يكضػح للمػرؤكس أخطػان  كماثػكد
 .(2) الخبراتكيراد  ويؼ ييالج الخطي كيساقد  إل  اوتساب  مناسبةابطرياة  امدان

 الحكمة كالمكعظة الحسنة في التكجيو كاإلرشاد: إتباع-4

تيتبر الرقابة إل  ا س ـ أسلكب مف أساليب الدقكة إل  ا،لتزاـ بارع اهلل إل  واإلة 
  مئ خئ حئ جئ يي  تيال مثداقان لاكؿ اهلل  (3)ائكف الحياة بالرإلؽ كالليف

 مح جح مج حج مث هت  مت خت حتجت هب مب خب حبجب هئ
 .  (4)جس مخ جخ

قليؾ أف تسلؾ الطريػؽ الحوػيـ إلػ  ك   اكارييتدع يا محمد الناس إل  ديف اهلل ا :كجو االستدالؿ
 .(5) الحسابدقكت ـ كمناظرت ـا كليس قليؾ  دايت ـا إنما قليؾ الب غ كقلينا 

                                                           

 .420ا دارة إل  ا س ـا البرق  كمرس ا ص   (1)
 .420المراع السابؽا ص (2)
 .420المراع ناس ا ص (3)
 [.ُِٓالنحؿ: ] (4)
 .149-148/ 2ثاكة التااسيرا الثابكن ا ج (5)
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كاهلل قػد قلػـ الاػػا  مػن ـ كالسػػييد كوتػب ذلػػؾ قنػد  كإلػػرغ منػ ا إلػػادق ـ ك، تػذ ب ناسػػؾ    
 .(1) نذيريؾ  دا ـ إنما أنت قل  مف ضؿ من ـ حسراتا إلإن  ليس قل

 الزمة عمى الحاكـ كالمحكـك كحؽ ككاجب: الرقابة-5

تيتبر الرقابة كاابان ارقيان قل  الحاوـ كالمحوكـا كحاان ل ـ وذلؾ إليل  الحاوـ أف ينائ  
مف اما زة ا،ستاارية الت  تساقد إل  تحايؽ الرقابة الساباة المانية إل  واإلة الماا،تع حت  

كلاد  ا(2) ليباد رارات ثائبة كرايدة ك، ينحرؼ قف الطريؽ المستايـ الذم ارق  اهلل توكف الا
   (3) َّزئ رئ ّٰ  ِّ ُّ  أاار الارآف الوريـ إل  ذلؾا إلااؿ تيال :

 .(4) ـامحواالاكرل مف ماكمات ا س ـ كدقكت ا كمف قكاقد الاريية كقزائـ  اآلية:تكاي  

 

 :كظيفتياك  قابةأىداؼ الر  المطمب الثاني:
 قابة:أىداؼ الر أكالن: 

مسػػػػتكل الاػػػػردم أك الإف الرقابػػػػة قلػػػػ  الكقػػػػؼ تسػػػػي  إلػػػػ  تحايػػػػؽ أ ػػػػداؼ سػػػػكان قلػػػػ  
 المؤسسات الكقاية: الرقابة قل  ا ك نا سنتولـ قف أ ـ أ داؼ الاماق

 بواػػانة كإلاقليػػة حايػػؽ سػػ مة قمػػؿ إدارة الكقػػؼ كإلػػؽ أحوػػاـ كضػػكابط الاػػريية ا سػػ ميةت .1
حايػؽ الغايػات التػ  أسسػت مػف أال ػا ممكلػة إلػ  خدمػة المثػلحة اليامػةا حت  تتموف مف ت

 .(5) اكحماية قثد الكاقايفا كترايد امخطان كتثحيح 

 كتحليؿ أسبابا واؼ ا،نحراإلات كامخطان قبؿ حدكك ا أك إل  بدايت ا لإلسراع إل  ق ا ا .2
كقات الت  تاؼ الحرص قل  إلاان الضكن قل  المااوؿ كالميك  كالي جاالخطي للتثحيح 

تحايؽ ع لالمااوؿتلؾ تنايذ الخططا مما يسا ـ إل  تيديؿ الخطة كاليمؿ قل  حؿ  ـأما
 بااقلية.دان الايل  وما ينبغ  ام

                                                           

 .2/192ابف وكيرا تاسير ابف وكيرا ج (1)
 . 421ا دارة إل  ا س ـا البرق  كمرس ا ص  (2)
 [ُٗٓآؿ قمراف: ] (3)
 .255-1/254التاسير المحيطا الزحيل ا ج (4)
ك،ية الدكلة قل  الكقؼ حدكد ا كضكابط ا: قبد الاادر بف قزكزا بحث مادـ لمنتدل قضايا الكقؼ  (5)

 .51ا ص اامية الازائر -الاا ية الخامسة
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 .(1) الخطةالماارنة بيف النتائج المحااة إلي ن كالنتائج المتكقية حسب  .3

رإلػػػع كذلػػػؾ ل عتتنظػػػيـ قمػػػؿ المؤسسػػػة الكقايػػػة بتكضػػػيح السػػػلطات كالثػػػ حيات كالمسػػػؤكليا .4
 مستكل الواانة ا نتااية.

التيود مف دقة البيانات المحاسبية حت  يموف ا،قتماد قلي ا كرسـ السياسات كالارارات  .5
 .(2)كتاايع ا،لتزاـ ب ا  ا دارية

 .(3) الكقايةتحايؽ التياكف بيف الكحدات كامقساـ داخؿ المؤسسة  .6

وؿ قسـ مف أقسام ا كقياس مدل التزام ـ مراقبة سلكؾ امإلراد داخؿ المؤسسة الكقاية إل   .7
كالواؼ قف الي قة بيف المكظايف  كالواانةالضماف النزا ة  كاللكائحعبتطبيؽ الاكاقد 

 .(4) امإلرادا كوذلؾ قياس مستكل الركح المينكية إل  ثاكؼ كرؤسائ ـ

 .بدكف ماابؿ ارية تستخدـ بطرياة مكل  ك، ت درالتيود مف أف المكارد المادية كالب .8

 خدام ا كإلؽ الميايير المحددة ل اارإلع واانة امإلراد كاآل،ت كالمكاد الخاـ كالتيود مف است .9
 .(5) كمواإلئت ـالواؼ قف المدران كامإلراد المبدقيف ك 

 

 

 الرقابة: كظيفة :ثانيان 
 تاـك الرقابة بكظياتيف أساسيتيف  ما:

 إلي ا.ت دؼ إل  حماية المنظمة مف أخطان اليامليف  كظيفة كقائية: .1

كت ػػدؼ إلػػ  التيوػػد مػػف أف السياسػػات كالػػنظـ ا داريػػة المكضػػكقة  كظيفػػة تنميػػة الكفػػاءة: .2
اػػػؿ تحايػػػؽ ال ػػػدؼ بػػػيوبر واػػػانة مػػػف أ دكف انحراإلػػػاتعالميمػػػكؿ ب ػػػا يػػػتـ تنايػػػذ ا  كالخطػػػط
 .(6)ممونة

 

                                                           

 .39-36الرقابة ا داريةا ديرما ص ص (1)
 .13داخلية كالماليةا الخطيبا صماا يـ حديكة إل  الرقابة ال (2)
 .13المراع السابؽا ص (3)
 .17الرقابة ا دارية قل  الماؿ كامقماؿا قباسا ص (4)
 .23-22المراع السابؽا ص ص  (5)
 .36-35الرقابة ا داريةا ديرما  ص ص (6)
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 أنكاعيا:عمى الكقؼ بمختمؼ  كظائؼ الرقابةكسأذكر أمثمة عمى 

مما يساقد  محددةابرامج كخطط  الاريية ا س مية ككإلؽ قكاقد متابية إدارة الكقؼ كإلؽ .1
 قل  نااح  كتحايؽ أ داإل  بواانة كإلاقلية.

ا  امكقاؼ مف اليبث أك الاساد كضماف حماية التحاؽ مف ماركقية كثحة إدارة الكقؼ .2
قادة الكاة  قل  كقؼ أقياف أمكال ـ أك  تحايز الناس لزيادة ا قباؿ قل  الكقؼ  للكاقايفعكا 

 كإلاقلية.كللاياـ بيدكار ـ بوؿ اااقة ا  اإلي امن
قف  كاستكمار ا كاليمؿ قل  تنميت ا الخمساحماية اممكاؿ الكقاية وازن مف الوليات  .3

 .طريؽ ثيغ ا،ستكمار الماركقة
 مراقبة تطبيؽ الاكانيف ا دارية كالتحاؽ مف إلاقلية تنايذ ا قل  النحك المطلكب. .4
 اثر المحبة بيف المؤسسة الكقاية كام كر المتيامليف مي ا.تككيؽ أطر التياكف الماترؾ كأك  .5
ختلؼ الماا،ت كخاثة إل  استخداـ الحاسكب ماليمؿ قل  زيادة تكايؼ نظار الكقؼ إل   .6

 مف أاؿ الكثكؿ إل  أإلضؿ النتائجا كتحايؽ ام داؼ بسرقة كإلاقلية. علوتركن كالتكاثؿ ا 
كتحليؿ أسباب الخطي  ق ا االإلسراع إل  الواؼ قف امخطان قبؿ حدكك ا أك إل  بدايت ا  .7

  أخرل.لتانب الكقكع إلي  مرة 
التيود مف ا،لتزاـ بيحواـ الارع كمبادئ  إليما يتيلؽ بحاظ الكقؼا كمراقاة ارط الكاقؼا  .8

 كتنمية ماؿ الكقؼا كضماف استمرار ريي  كناي  للمكقكؼ قلي ـ. 
ح كالنظـ الت  كضيت ا المؤسسة تزاـ بامسس كالسياسات كاللكائلالكقكؼ قل  مدل ا، .9

ا ب امف النظار كنحك ـا كتحليؿ أسبا الكقايةا كمدل التااكزات كا،نحراإلات الت  قد تاع
 للي ج.  قتراحات كالنثائح  المناسبة كتاديـ ا،

إيااؼ أثحاب امحباس قل  حاياة ما يتـ إل  ايف أكقاإل ـا كبياف مدل استمػرار ا إل   .10
 ا مف قبؿ الاائميف قلي ا. ت ئت مف أال اا كمدل سكن أك حسف إدار أدان الكظياة الت  أنا

ضماف حاكؽ المكقكؼ قلي ـ إل  ريع الكقؼ كمناإليػ ا كاليمؿ قل  إيثال ا إلي ـا أك  .11
 . مناسبـ بالكقؼ قل  الكا  التنظيـ انتااق 

رنةا تاييـ : كضع المياييرا الاياـ بالمااكتعتمد الرقابة في أداء دكرىا عمى عناصر معينة ىي 
 .(1) التثحيح النتائجا الاياـ باليمؿ 

                                                           

 .65-64ماا يـ حديكة إل  الرقابة الداخلية كالماليةا س مةا ص ص (1)
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 المبحث الثالث 
 حاجة الكقؼ إلى إشراؼ الدكلة عمى مؤسساتو

كلذلؾ  عـ امإلرادأ ؿ    الدكلة مف ل  حؽ تكل  الكقؼ  مسيلة الاا ان إل اختلؼ 
 .الكقؼلك،ية الدكلة قل  التيثيؿ الارق   إل   ذا المبحث سنبيف

 لة:مسأالسبب الخالؼ في  -
 اإلإذا وانت تاكيضا الكالية ىؿ ىي تفكيض أـ تككيؿإل  أف  ذ    نا مناي الخ ؼيراع  

ذا وانت تكوي ا إل   بمكابة تمليؾ  إلللكاقؼ قزؿ مف ك،  نائبان قن  إف ارط النظر لناس ا كا 
 .(1) والكويؿكينثب غير  

 تفكيض.أنيا  إلى الفقياء كذىب بعض 

إف إل اانايسند  لمف  كغيرىما بأنيا تككيؿ يكم كالسبكماـ النك اإلك ذىب آخركفبينما  
 أسند  آلخر لـ يوف ل  قزل  ك، مااروت  ك، ييكد النظر إلي  بيد مكت .

ف لـ يوف ماركطان ك بيف للناظر كالكاقؼ قزؿ المدرس كنحك   يالسبك كأإلت   إل  الكقؼ  ا 
 . (2) مثلحت كلك لغير 
سااط بيض اماناد إ، ياكز لإلماـ  كغير ما بين : يالنككم كالزركشكاقترض  

كر للارؽ بيف  ؤ،ن ربطكا أناس ـ أإلالناظر الخاص أكل  ك،  سبباالمكبتيف إل  الديكاف بغير 
بخ ؼ الكقؼ إلإن  خارج  اخراا  ب  سببإكمف ربط ناس  ، ياكز  ابالا اد الذم  ك إلرض

 .قف إلركض الواايات

قرانة الارآف إلمف ربط ناس  ب ما إلحوم   كوذلؾ بيف التدريس إلرض أيضان  السبكيكرد  
 .وذلؾ قل  تسليـ ما ذور مف أف الربط ب  والتلبس ب 

اليزؿ يناذ إل   ف: أكغيرىماالمتأخريف منيـ الرممي كابف رزيف العمماء كأفتى كثير مف  
قامة كتدريس كطلب كنحك  إل  ينيزؿ أرباب ا باليزؿ مف غير ا  ف ك اأما الكظائؼ وآذ الياـااممر 

 . (3")لـ ياز قزل  بمكل  ك، بدكن  ك، ينيزؿ بذلؾ تكل  تدريسان  ف: "مرزيفقاؿ ابف سبب حيث 

                                                           

 .349/ 5ا ركضة الطالبيفا النككما ج15/364لم ذبا النككما جالمامكع ارح ا (1)
 المراييف السابايف. (2)
 .365-364/ 15المامكع ارح الم ذبا النككما ج (3)
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أن  ليس للكاقؼ تبديؿ مف  :كفي فتاكم الشيخ أبي عمرك بف الصالح رحمو اهلل تعالى
ف رأل المثلحة إل  تبديل اإارط النظر حاؿ  بيد تماـ  كأمكال ك، حوـ إل  ذلؾ  ناان الكقؼ كا 

إلإن  ، نظر  كقؼ ناس  إلليس للكاقؼ نثب غير الناان اإكلك قزؿ الكاقؼ المييف حاؿ  الكقؼا
كليس ا الاتكل ذ بؿ ينثب الحاوـ ناظران ل  ال  بيد أف ايؿ النظر إل  حالة الكقؼ لغير 

 .  (1) إلي سناد قبؿ مثير النظر للناظر أف يسند ما ايؿ مف ا 

 :(2) منياي العزؿ فمكر أؿ أكد عمى عدة بعض مف قاؿ بأف ىذه الكالية بمثابة تككي

من  كويؿ  أـ ،ع  سكان بسبب أك بدكن  كسكان ااترط ذلؾ لناس (3)إذا قزؿ الكاقؼ الناظر -1
كللااض  قزؿ الناظر المكل  مف  ااناقف الكاقؼ أك المكوؿ يحؽ ل  قزؿ الكويؿ مت  

 لاؤكف الكقؼ. مال  إذا كبت لدي  ما يكاب قزل  ويدـ الادرة أك إقبؿ الناظر 

ذا واف إذا خرج الكاقؼ قف أ لية الك،ية كواف المتكل  مكل  مف قبل  قزؿ الناظر أما إ -2
مف تكلية الااض     بمكابة  عيزل بمكل  مف قبؿ الااض  إل  ينيزؿ بمكت الااض  ك، 

 الحوـ كالحوـ ، يناص بمكت الااض  أك قزل .

كما داـ  الذم ك،  أك الااض  الذم قين إذا قزؿ الااض  ناس  بارط أف يبلغ الكاقؼ ا -3
 واف.الذم ك،  غير قالـ باليزؿ إلإن  يبا  وما 

ذا واف المتكل  أك الناظر مييف مف قبؿ الااض  أك ا ة كقاية رسمية إلل  قزل  مت  اان إ -4
 المتكل كلوف للااض  قزؿ  اقف الكاقؼ من  كويؿ ل  كليس كوي ن  عبسبب أك بدكن 

ذا كبت أن  قاـ بيمؿ يستحؽ قلي  اليزؿ مكؿ ارب  للخمر أك ليب  إاقؼ المييف مف قبؿ الك 
للميسر أك ر ن  لألرض المكقكإلة أك بيي  لمستغ ت الكقؼ بدكف حااة كبدكف إذف 

أك واف متكليان قل  كقؼ آخر ا الااض  أك ادق  أف لبيض أقياف الكقؼ ملؾ خاص ب 
ذا امتنع قف إقمار الكقؼ   إلينيزؿ.المحتاج لليمراف كخاف الكقؼ الكان  كا 

 :قاؿ إف التفكيض يتضمف أمريف ،مف قاؿ بأف ىذه الكالية بمثابة تفكيض

خ ئ ا مف إدارة الكققزؿ الن أكليما:  .ؼاظر ناس  كا 

قطان  ذا الغير حؽ ا،ستا ؿ إل  التثرؼ كالثاني:  . ك تمليؾ غير  الك،ية قل  الكقؼ كا 
                                                           

 .350/ 5ركضة الطالبيفا النككما ج (1)
 .215-214كقائع الحلاة الدراسية لتكمير ممتلوات الكقؼا امميفا ص ص (2)
 .6ف , وسثق تعريفه انظر: الفصل األول,  ص يقصد تالناظر متىلي الىق (3)



 

 
18 

 :ك ذا ، يخلك مف أحد أمريف
ك الناظر أل  المتكل  إأف يوكف الكاقؼ قد إلكض إدارة اؤكف الكقؼ كرقايت   كؿ:األمر األ 

بثكرة قامة أك ااملة أك أقام  مااـ ناس  إلا   ذ  الحالة ياكز للناظر أك المتكل  أف ياكض 
  إلكف الكقؼ سكان إل  حاؿ ثحت  أك قند مرض المكت ك، يحتاج ذلؾ ؤ غير  بالاياـ با
كز لمف إلكض التاكيض قزؿ مف إلكض  إ، إذا واف الكاقؼ قد ايؿ ل  ك، ياا مثادقة الااض 
 .إل  أف ييزؿ كينثب مت  اان مكؿ ذلؾ الحؽ

كلـ يايؿ ل  أف يسند الكقؼ  اام ن  يوكف الكاقؼ قد إلكض المتكل  تاكيضان  أ، األمر الثاني:
 :كقند  ذا ، يثح للمتكل  أك الناظر التاكيض إ، إل  حالتيف اإل  غير 

أف المتكل  أك الناظر مريض مرض المكت إلل  قند إذف أف يسند النظارة إل  مف  لي:األك 
مكؿ الكث  كل  أف ييزؿ مف أكث  كأسند التكلية إلي  كيحؽ ل  أف يسند ا إل   ياانع من 

 .لارط الكاقؼ غير  إ، إذا واف مخالاان 

  كبتارير  كمثادقت  أف يوكف التاكيض إل  حالة الثحة كواف ذلؾ إل  مالس الااض الثانية:
إلإذا تنازؿ المتكل  قف التكلية ك ك إل  وامؿ ثحت  كلوف الااض  لـ يارر المثادقة قل  

إذا قزؿ ناس  قف ما بخ ؼ  أقمال اتكلية غير  لـ ينيزؿ المتكل  ك، يساط حا  إل  متابية 
 (1) الااض ا   ذ  الحالة يتـ اليزؿ بدكف مثادقة إل التكلية قز،ن 

  المسألة:في  ياءالفقأقكاؿ  -

كـ لمف يكلي  مف إف ااترط ا لناس ا  الكقؼ للكاقؼإل   أف الك،ية :ظاىر مذىب الحنفية .1
ف ارط  لااض ا ميمكف نزعأك واف غير إلإف لـ يييف أحدان  ابيد  من  الك،ية ككل  غير ا كا 

ر . كاف مات الايـ أك ناظ(2) الارعقزل  إلالارط باطؿع لمخالات  حوـ  لااض أف ليس ل
الكقؼ إل  حياة الكاقؼ نثب غير ع مف الك،ية ل ا كك،يت  للكقؼ نظرية كاف واف لـ يكص 

 . (3) للااض إلالرأم  أحداإل  

                                                           

 .209-208كقائع الحلاة الدراسية لتكمير ممتلوات الكقؼا امميفا ص ص (1)
 .3/20. كال داية ارح بداية المبتدما المريغنان ا ج3/44( ا،ختيار لتيليؿ المختارا ابف مكدكدا ج2)
 .3/44ف مكدكدا جالمختارا اب ( ا،ختيار لتيليؿ3)
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لي  كيايؿ غلة الكقؼ أك إأف يايؿ الك،ية قل  الكقؼ  أبي يكسؼكياكز للكاقؼ قند  - أ
ف لـ ياترط الكاقؼ الك،ية م اللناس إل  الكقؼ ترغيبان  بيض ا لناس ع -إلالك،ية ل   حداكا 

، –قند أب  يكسؼ   (1) للحاوـ.إلكـ الكثية إف واف كا 

إلإف لـ يكؿ أحدان ينظر: إف واف الك،ية إل  الكقؼ لمف ياترط الحاوـ  :المالكي المذىب-ب
ليدـ الحكز )الابض(  ل عالكقؼ قل  مييف إل  يثح باان يد المحبس قلي  كلك بيد ثرإل  

ضبطان لمثلحة لكقؼا  عالحاوـ الحالة يكلي  ذ   كإل  الكقؼاالذم  ك ارط إل  ثحة 
ف واف الكقؼ   (2)قلي غير مييف إليثح باان يد المحبس قلي  إذا ثرإل  إليما حبس   قل كا 

إلالحيازة ارط قند ا الثحيحة أم للحيازةللحكز  من  مناؼو  ك، يتك،  الكاقؼ بناس ع 
ف ايل  بيد غير  ياكز ل  كيامع غلت  كيدإليا المالوية  .(3) يارق ا ا للكاقؼ كا 

كي حظ أف الحكز ارط لثحة الكقؼ قند المالوية وال بةا كقلي  إلإف مات الكاقؼ أك 
 .(4) الكقؼمرض مرض المكت أك أإللس قبؿ الحكز بطؿ 

إلإف  اأحؽ الناس بالك،ية قل  المكقكؼ  ك مف ييين  الكاقؼ ناس : إف الشافعية مذىب -ج
سكان إلكض  (5) ارط غير  كاحدان واف أك أوكر اتبع ارط النظر قل  الكقؼ لناس  أك ل

من  المتارب إل  اهلل بالثدقة إليتبع ع الناظر قل  الكقؼ حاؿ حيات  أـ أكث  ل  ب 
 .(6) والكويؿارط  إل  النظر قل  كقا  ك، ياترط قبكؿ الناظر لاظان بؿ  ك 

خرَّج ف قلنا بالاكؿ المي إ إلريؽ قاؿ: ف كقؼ كلـ يشترط التكلية ألحد فقد اختمؼ الشافعية:إ
 ذا واف الكقؼ قل  ا ة قامةإخاثة  ا(7) إلي إن  باؽ قل  ملؾ الكاقؼ واف النظر إلي  

 . (9) ارط كمف الكاقؼ لـ يزؿ ملو  بدليؿ اتباع ع (8) الاربةإلإف قيام  بيمر الكقؼ مف تتمة 
                                                           

 .399( اامع امسئلة الاا ية قل  مذ ب السادة الحنايةا الزحيل ا ص1)
 .4/121( حااية الدسكق  قل  الارح الوبيرا الدرديرا 2)
 .6/329( الذخيرةا الاراإل ا ج3)
 .149( الكثايا كالكقؼ إل  الاا  ا س م ا الزحيل ا ص4)
. 2/145ا كا قناع إل  حؿ ألااظ أب  الاااعا الاربين ا ج15/363ككما ج( المامكع ارح الم ذبػا الن5)

 .32/ 5. كالاا  المن ا ا الخف كآخركفا ج591/ 3كحااية الامؿ قل  ارح المن جا الامؿا ج
 .2/431ا كزاد المحتاج بارح المن اجا الوك ا ا ج33-5/32( الاا  المن ا ا الخف كآخركفا ج6)
 .8/101إلي ا اليمران ا جالبياف إل  مذ ب الاا (7)
 .5/347ركضة الطالبيفا النككما ج (8)
 .201الكايز إل  إلا  الااإلي ا الغزال ا ص (9)
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 إف الملؾف قلنا ا  ك  امف الغلة كالمناية ل ع للمكقكؼ قلي  إف واف ميينان  كإلريؽ كاًف قاؿ:
 . (1) ل واف النظر إلي  ل  أك التكلية  ينتاؿ للمكقكؼ إلي ا

إف قلنا إف الملؾ إل  المكقكؼ ينتاؿ إل  اهلل تيال  واف النظر إلي  إل   كإلريؽ كالث قاؿ:
 .(4) غير كمف نظر  قاـ إل ك أكل  مف  ا(3) ب لتيلؽ حؽ الغير  ع(2) المذ بالحاوـ قل  

إلالتكلية للحاوـ وما لك  واف الكقؼ قل  ا ة قامةع : إفالشافعيةىب كالفتكل في مذ 
ف واف قل  غير مييف إلتوكف التكلية حسب انتااؿ  رباطاكقؼ قل  مساد أك   .  (5) الملؾكا 

إل ك قريب مف مذ ب الااإليية كقند ـ يتكل  الكقؼ مف ياترط  الكاقؼ  :مذىب الحنابمة -د
كياب اليمؿ بارط  (6)كقا  إلياب أف يتبع إلي  ارط من  كبت ب سكان أواف  ك أـ غير ع

كلك لـ ياب اتباع ارط  لـ يوف إل   مف قمر كقؼ كقاان كارط إلي  ارطا الكاقؼع
ما لـ يخالؼ وتابان ك، سنة ب   إلاتبع ارط  لا  مف ا ت اتعكمن  م(7)ااتراط  إلائدة

الرأم مف أ ل ا وما  كـ إل  ذكم إليمر ايؿ النظر إل  كقا  إل  حاثة ابنت ا ا(8)خ ؼ
كقؼ أرضان قل  الااران كذكم الارب  كإل  الرقاب كابف السبيؿ كالضيؼ كايؿ لمف كلي ا 

وما كقؼ الزبير قل  كلد  كايؿ للمردكدة مف بنات  أف  أف ييوؿ من ا أك يطيـ ثدياانا
 .(9)إلإف استغنت بزكج إل  حؽ ل ا تسوف غير مضرة ك، مضر ب اا

 النثبعناظر أك ارط النظر  نساف إلمات إلليس للكاقؼ ك،ية ف لـ ياترط الكاقؼ ا  ك 
ذا واف إإ، أن ـ إلرقكا بيف ما  اانب ان ملو  إل  يملؾ النثب ك، اليزؿ وما إل  اما،نت

 الكقؼ قل  آدم  مييف أك امع محثكر أك غير محثكر.
من  ملو  كغلت   ع وزيد ليستاؿ ب  مطلاان  ميينان  ذا واف آدميان إكيوكف النظر للمكقكؼ قلي  

ف واف اآلدم  ثغيران أك ساي ان أك مانكنان قاـ كلي  ماام  إلي ا أك اميان محثكران  ل ا كا 

                                                           

 .6/256ا كالم مات إل  ارح الركضةا ا،سنكما ج437/ 5ركضة الطالبيفا النككما ج (1)
 .101/ 8البياف إل  مذ ب الااإلي ا الغزال ا ج (2)
 .347/ 5ركضة الطالبيفا النككما ج (3)
 .15/363المامكعا النككما ج (4)
 .3/592ا كارح حااية الامؿا امنثارما ج5/347ركضة الطالبيفا النككما ج (5)
 .374المادس ا صب انالديف اليدة ارح اليمدةا  (6)
 .5/547الياثم ا جقبد الرحمف حااية الركض المربع ارح زاد المستانعا  (7)
 .268/ 4وااؼ الاناعا الب كت ا ج (8)
 .374اليدة ارح اليمدةاػ المادس ا ص (9)
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من   إلوؿ كاحد من ـ ينظر قل  حثت  والملؾ المطلؽ قد،ن واف أك إلاساانع ويك،د زيدا
 .(1)ملو  كغلت  ل 

ر والااران كالمساويف أما إذا واف المكقكؼ قلي  غير محثكر والكقؼ قل  ا ة ، تنحث
أك واف ذلؾ قل  ا ة قامة ومساد أك مدرسة أك رباط أك قنطرة أك نحك  كالغزاةاكاليلمان 

 .(2)من  ليس ل  مالؾ مييف الكقؼعذلؾ إلنظر  للحاوـ أك مف يستكني  الحاوـ قل  بلد 
ف ارط أف ، ينزؿ إلا اليس ل  أف يبتدئ اركطان  كالناظر مناذ لما ارط  الكاقؼا سؽ أك كا 

أك متياؿ قل  غير  كنحك  أك ارط أ، يؤار أك قدر مدة –متخذ اا  –ارير أك متاك  
إلإف أطلؽ إل  المكقكؼ قلي  كلـ ياترط كثاان استكل الغن  كالذور   .(3)ا اارة قمؿ ب 

 .(4)ليدـ ما ياتض  التخثيصع كضد ما أم الااير كامنك 

ف اختلؼ أرباب الكقؼ إلي ا ف لـ يوف تساككا  مف الكقؼ كبت باكل ا عرياع إل  الكاقؼ كا  كا 
 (.5)إلكابت التسكية وما لك ارؾ بين ـ بلاظة كلـ يكبت التاضيؿا مف الاروة كبتتا إلي ع

إلإذا قيف إلياكز ل   ياكز للكاقؼ أف يييف ناظر الكقؼا" شيخ اإلسالـ ابف تيمية:كياكؿ 
كياكز أف  اراد مف أبنائ توكف نظارة الكقؼ إل  ام واكل : أف يييف كاحدان مف الناسا

امؿ أم  إلإف ارط أف يوكف ناظر الكقؼ قاض  المسلميف إل  بلدة وذاا يييف الااض ا
ف واف كاحدان مف  سكان كاإلؽ مذ ب الكاقؼ أـ خالا ا قاضو إلي ا مف أم مذ بو وافا كا 

 .(6)"الناس لـ ياز للكاقؼ أف ياترط أف يوكف مف مذ ب مييف أبدان 

 الكقؼ؛كالية الدكلة عمى شؤكف  مدلفي  أقكاؿ العمماء ؼالاختتبيف كمما سبؽ ي 
  .فحسبفي بعض الفرعيات ف ىذا االختالؼ جزئي كأرل أ ،لممارسات الدكلة عمى الكقؼ تبعان 

في  كالترجيح كأسبابوف حيث األدلة كمناقشتيا اإلشارة إلى تفاصيؿ المسألة م كسيتـ
 .الثانيالفصؿ المبحث األكؿ مف 

                                                           

 .5/551حااية الركض المربعا الياثم ا ج (1)
 .547المراع السابؽا ص (2)
 .4/601. كالاركعا امس الديف المادس ا ج550/ 5المراع ناس ا ج (3)
 .5/551حااية الركض المربعا الياثم ا  ج (4)
 .3/84الواإل  إل  إلا  ا ماـ أحمدا ابف قدامةا ج (5)
 .1333/ 2ا ا ج مكسكقة إلا  ابف تيميةا قلي (6)



 

 

 

 

 

 

 

 

 الثانيؿ الفص
 عمى المؤسسات الدكلة كالية 

 كضكابطيا الكقفية
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 المبحث األكؿ
  يةالكقف ى المؤسساتالدكلة عم كالية أدلة 

ف وا  ـ قل  المكقكؼ قلي ـ مما يموف الدكلة اف يبدأ بارار إلردم إ، أف ناي  قالكقؼ كا 
 .(1)مف الك،ية قلي 

مف  كنثكص ارقية ت الاا ان ناد أدلةبالنظر إل  ظكا ر النثكص الارقية كاات ادا
تؤود حؽ الدكلة إل  الك،ية  ميتبرةالارآف الوريـ كالسنة النبكية كا اماعا غير ثريحة كلون ا 

   .(2)كغير ـ ةب  ا ماـ مف قضايقل  الكقؼ سكان أواف الناظر ا ماـ أك مف ين

 :مف القرآف الكريـ أكالن:

 جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج  :قكل  تيال 

 .  (3) حق  مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ حط مضخض حض

الك،ية قل  الكقؼ تيتبر مف قبيؿ اممانات الت  ياب أف تؤدل إلواف  كجو الداللة:
 .(4)كاكب ا داخ ن ضمف ما يايد   ذا الاكؿ الوريـ مف أدان اممانات

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي  :كباكل  
ٍّ  (5). 

  كجو الداللة:
   اأك الت رب منكمف الخيانة ترؾ الك،ية  محرمةالخيانة إلي ا أمانة كاؼ الك،ية قل  الكق

  .(6)قند قياـ مكابات ا أك قدـ أدان حاكق ا

 . (7) خس  حس جس مخ جخمح جح  تيال  اهلل كباكؿ

                                                           

 .5ك،ية الدكلة إل  الرقابة قل  امكقاؼا  الينزما ص (1)
 .29-27ك،ية الدكلة قل  الكقؼ ماو ت كحلكؿا الناارا ص ص (2)
 [ٖٓالنسان: ] (3)
 .335/ 1( التاسير الكسيطا الزحيل ا ج4)
 [ِٕامنااؿ: ] (5)
 . 2/11كيرا ج( تاسير ابف وكير ا ابف و6)
 [ّْا سران: ] (7)
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قل  أف مف يتثرؼ إل  ماؿ اليتيـ بماتض  ك،يت  قلي  أف اآلية  تدل :كجو الداللة
إلياب قلي  أف يتثرؼ  ار الكقؼ كالكل  قلي ظذلؾ نا يتثرؼ بامثلح إلامثلح كمكل  إل 

كذلؾ مف  علـ ياؿ اؿ اين  إ، بالت     حسنةإل اإلي  بامثلح كإلاان لما يايد   ذا الاكؿ الوريـ
 .(1)الكال  راق  قل  وؿ الناس

، بالطرياة لايؿ إل  تتثرإلكا إل  ماؿ اليتيـ إكالن   قف الارب أبلغ مف الن   قف ا
، اسير  ، تتثرإلكا إل  ماؿ اليتيـ إ. كقاؿ ابف وكير إل  ت(2)كاستكمار   ف كحاظ أحسالت     
 (3)بالغبطة 

 :مف السنة الشريفة ثانيان:
الن نفيسا، فقاؿ عمر: خكاف لو أرض تدعى ثمغ ككانت نقف ناإلع قف ابف قمر أف قمر  -

تصدؽ بأصمو ال  استفدت ماالن نفيسا أفأ تصدؽ بو؟ فقاؿ رسكؿ اهلل إني   يا رسكؿ اهلل
يباع كال يكىب كال يكرث، كلكف تنفؽ ثمرتو عمى المساكيف، فتصدؽ بو عمر في سبيؿ اهلل 
كفي الرقاب كالمساكيف كابف السبيؿ كذكم القربى كال جناح عمى مف كليو أف يأكؿ منو 

  .(4)"فيو فيو أك غير متمكؿو  ثؿو ألو غير مت بالمعركؼ أك يككؿ صديقان 

ا إللـ (5)من  يثبح ملوان هلل تيال ع يخرج قف ملؾ مالو الا ن  ا إلإف  ذاهلل ايئان كقؼ أمف  
 قلي .اـ ك،ية تتيلؽ بحاظ  كالايكبالتال  يوكف للسلطاف   بت اك،  ياز بيي  ك، تمليو 

ـي رىاقاؿ: "ما ركا  البخارم كمسلـ أن   - ا مى ٍسئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتًو اإلًٍ ـٍ مى كيمُّكي ـٍ رىاعو كى مىٍسئيكؿه كيمُّكي عو كى
ٍكًجيى  ٍرأىةي رىاًعيىةه ًفي بىٍيًت زى ؿي رىاعو ًفي أىٍىًمًو كىىيكى مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتًو كىاٍلمى ا عىٍف رىًعيًَّتًو كىالرَّجي

ًسبٍ  حى مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتًو قىاؿى كى ـي رىاعو ًفي مىاًؿ سىيًِّدًه كى اًد مىٍسئيكلىةه عىٍف رىًعيًَّتيىا كىاٍلخى تي أىٍف قىٍد كى
مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتو ـٍ رىاعو كى كيمُّكي مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتًو كى ؿي رىاعو ًفي مىاًؿ أىًبيًو كى  .(6)"قىاؿى كىالرَّجي

                                                           

 .16السياسة الارقية إل  إث ح الراق  كالرقيةا ابف تيميةا ص (1)
 .2/159( ثاكة التااسيرا الثابكن ا ج2)
 .2/202( تاسير ابف وكيرا ابف وكيرا ج3)
يث : رقـ الحد4/10]ثحيح البخارما البخارما وتاب الكثايا/ باب كما للكث  أف ييمؿ إل  ماؿ...ا ( 4)

2764]. 
 1/453( مكسكقة الاكاقد الاا يةا البكرنكا ج5)
 [ 1820: رقـ 3/1459إلضيلة ا ماـ اليادؿا باب ]ثحيح مسلـا مسلـا وتاب ا مارة/ ( 6)
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 اك،ية كالمسؤكليةككااب قلي  أف ياكـ بتلؾ ال اإليما استرقا  اهلل قلي  أمينا ن  الكال  ايؿ
  مف أمكر الكقؼ كمف قبيؿ ما ياب قل  الكال  ما يتك،إلإف قيد قف  ذا الكااب يوكف آكمان 

 تاثير.دكف غش أك  حاكق ا أف يؤدمإلياب 
ٍبدو يىٍستىٍرًعيًو المَّوي رىًعيَّةن يىميكتي يىٍكـى يىميكتي كىىيكى غىاشٌّ " :قاؿما ركا  مسلـ أن   - مىا ًمٍف عى

نَّةى  مىٍيًو اٍلجى ـى المَّوي عى رَّ  .(1)"ًلرىًعيًَّتًو ًإالَّ حى

كمن ا ك،ية  أك ال ركب من ا قند قياـ ماتضيات ا الك،يةابيؿ تحريـ الغش إل  كمف  ذا ال
 .امكقاؼ

السمطاف كلي مف ال قلي  كسلـ قاؿ: "هلل ثل  هلل قن ا أف رسكؿ هلل ركم قف قائاة رض   -
 .  (2)"كلي لو

 كجو الداللة منو:  

  اليامة قل  المسلميفا الحؽ أإلاد قمكـ  ذا الحديث أف كل  اممر يوكف ل  بماتض  ك،يت -
إل  تكل  أمر الكقؼ إف لـ يوف ل  مف يتكل  أمر ا كل  أف يكل  قل  امكقاؼ اليامة مف 

س مة ما يضمف  نظار الكقؼلكسائؿ الرقابية قل  يتكل  أمر اا كل  وذلؾ أف يتخذ مف ا
 .  الكقؼ كاستمرار  كاستكمار  

أال تستعممني، فضرب بيده هلل يا رسكؿ لت: قن  قاؿ: "قهلل ركم قف أب  ذر الغاارم رض   -
نيا يـك القيامة خزم كندامة، إال  نيا أمانة، كا  عمى منكبي ثـ قاؿ: يا أبا ذر إنؾ ضعيؼ، كا 

 .  (3)"  مف أخذىا بحقيا كأدل الذم عميو فييا

 كجو الداللة منو:  

تحمؿ   أف يأإلاد الحديث أف ك،ية أمر مف أمكر المسلميف أمانةا ياب قل  مف تك، -
ا كالك،ية قل  الكقؼ دان محـركا،خ ؿ بحا ا إل  اممسؤكليات  كيؤدي ا قل  أنسب كا ا 

 .مف  ذا الابيؿ إليوكف كاكب الكإلان بحا ا داخؿ ضمف ما يدؿ قلي  الحديث

 
                                                           

 [.142: رقـ الحديث 3/1460] ثحيح مسلـا مسلـا وتاب ا مارة/ باب إلضيلة ا ماـ اليادؿا  (1)
[. 25327: رقـ الحديث 42/200ند النسان/مسند الثدياة قائاةا ( ]مسند ا ماـ أحمدا ابف حنبؿا مس2)

 .2/168جا كثحح إسناد . انظر: الحاوـا المستدرؾ 
 [.1825: رقـ الحديث 3/1457]ثحيح مسلـا مسلـا وتاب ا مارة/باب ورا ية ا مارة لغير الضركرةا ( 3)
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   ثالثا : مف آثار الصحابة :
أناي ديكاف بيت الماؿ ا كايؿ ل  ا اراؼ قل  امراض  الت  كقا ا  إف قمر 

خارج حدكد الازيرة اليربية بيد إلتح  ذ  الب د إل  زمان ا كقد استار قمؿ    المسلميفقل
المسلميف بيد زمان  قل  أف يتكل  كل  أمر المسلميف تخثيص ديكاف للكقؼ يتكل  إلي  

 . (1)الاضاة ا اراؼ قل  أقماؿ نظار امكقاؼ كمحاسبت ـ قلي ا
 

  :اإلجماعمف  :رابعا
اد اتااؽ إلا ان يالتيثيؿ الارق  لك،ية الدكلة قل  الكقؼ  مسيلة إف الناظر إل  

كخ إل ـ إل  بيض  الارقياتامع اخت إل ـ إل  بيض  ؼاالكقالمسلميف قل  ك،ية الدكلة قل  
 أخرل.كمما يؤيد  ذا ا اماع ما ذورنا  مف أدلة  ا اماعاالاركع ، يؤكر إل  ثحة 

 :عمييا االعتراضات كالردكدبعض  

سمبية مترتبة  اآثار  كذكركا القائمكف بحؽ األفراد في تكلي شؤكف الكقؼ اعترضبينما 
 عمى كالية الدكلة عمى الكقؼ منيا:

ك،ية الدكلة قل  الكقؼ تيتبر مف أ ـ أسباب الاضان قل  استا لية الكقؼ كاستمرار    
ت الخير مف ا ا ل  اناطاع  ذا المكرد الذم واف يمد وكيران إدل أبؿ كا،ستي ن قلي  مما 

يدي ـ قف أإلك،ية الدكلة قل  الكقؼ حملت مف وانكا يرغبكف إل  الكقؼ قل  أف يمسوكا  ابالناع
من ـ يدروكف أف الدكلة تتثرؼ إل  اممكاؿ المكقكإلة كريي ا كإلؽ ما تريد ،  عحبس اممكاؿ

  ال  إلإلف تدخؿ الدكلة كسيطرت ا قل  واإلة المراإلؽ أكبت أوما  اكإلؽ ما يريد الكاقاكف
ل  إالمحاإلظة قل  الماؿ الياـ كإل  تحايؽ النمك ا،قتثادم كإل  زيادة الدخؿ مما اضطر ا 

 .(2)قل  الماؿ كتكمير  مف الاطاع الياـ مف الاطاع الخاص أوكر حرثان  عالخثخثة
ف الممارسات العممية لكالية الدكلة عمى الكقؼ قد كشفت عف كجكد جممة مف أ كما

 :منيا المشكالت التي ارتبطت بيا

ل  قاز  كاضمح ؿ دكر  إل  إ ماؿ الكقؼ كضيؼ الرقابة قلي  كقل  النظار مما أدل إ -
حااـ الا كد الاردية قن    .الماتمع كا 

                                                           

 .1/359ا ج1/120الماكردما جا امحواـ السلطانية( 1)
 .4ة الدكلة إل  الرقابة قل  امكقاؼا الينزما ص( الك،ي2)
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ط ك كقاؼ دكف احتراـ  رادة امإلراد أك ار مبالغة الدكلة إل  استيماؿ ك،يت ا قل  ام -
 .الكاقايف

البييدة قف م مة الكقؼ كما قثد  لألناطة السياسية  سخير اكت االطمع إل  ماؿ امكقاؼ -
 .(1)ناائ إ مفالكاقاكف 

 .ا تماـ الدكلة بسياست ا اليامة قل  حساب ا، تماـ بإدارة امكقاؼ -

 .نااؽ ريع الكقؼ كغلت إا،نحراؼ إل   -
 . دار الدكر الكطن  للكقؼإ -
 .السياسة الكاضية لمحاسبة النظار راإلتاا -
 .دع الازئ  إل  الحماية الانائيةاضيؼ الر  -
 .ناان الكقؼإحااـ ذكم الادرة قف إ -
 . دـ الحكاإلز الاردية كتدقيـ سلبية امإلراد -
 .انتااؿ نااط الكقؼ خارج الدكلة -
 . دار الكركة الياارية للدكلةإ -
 . دار مبدأ حرية التثرإلات ا،قتثاديةإ -
 . (2)اخت ؿ التكازف إل  التيامؿ مع الكقؼ -
ن فرد كليست لمدكلة،مالكالية ل كقالكا إف   ما الدكلة تتكلى الكقؼ عند عدـ كجكد الفرد،كا 

 يةالدكلة كالية ثانكية كليست أصم كبالتالي فإف كالية
ما يتيلؽ بيف الك،ية امخص  الكقؼ:تكلي شؤكف  فيالدكلة القائمكف بحؽ  فأجاب 

 ك،ية امقـ سلطاف كناكذ أقكل مف الك،يةلل مفع إل ذا ليس قل  إط ق  أقكل مف الك،ية امقـا
إلالك،ية الخاثة  إلثاحب الك،ية امقـ ل  الادرة قل  قزؿ ثاحب الك،ية امخصا الخاثةا

 .(3)كالك،ية اليامة قد توكف أقكل مف كا  آخر قد توكف أقكل مف كا ا

                                                           

 .23ماو ت كحلكؿا الناارا ص -( ك،ية الدكلة قل  الكقؼ1)
 .53-44ص ص المراع السابؽا( 2)
 .8( ك،ية الدكلة إل  الرقابة قل  امكقاؼا الينزما ص3)
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مف الكاقؼ لك ارط  الاا ان السابؽ ، ينا  امثؿ إل  الك،ية للدكلةع أف و ـوما  
ذا لـ توف مستكإلية إالحؽ إل  إلغان  ذ  الك،ية   ااضلل كحاوـ أالك،ية لناس  أك لغير  إلإف لل

إلإف الدكلة تراقب ـ  (1)كوذا إليما يتيلؽ إل  نظار الكقؼ للاركط الت  نص قلي ا الاا انا
لميرإلة أف تثرإلات ـ مكاإلاة لحوـ الارع كارط الكاقؼ أـ ، إلالناظر كاف واف ل   عكتحاسب ـ

 .(2)الكقؼ ذا  ذا ، ينا  أف  ناؾ ك،ية للدكلة قل  ك،ية مباارة قل  الكقؼ إ، أف 

كقؼ ناظر إلليس لغير الناظر المتكل  أف لف واف ل"إ :سالـ ابف تيميةشيخ اإلياكؿ  
حت   ك، أف يثرؼ ايئان مف أمكال ا ك، أف يتثرؼ إلي  بغير إذن ا يضع يد  قل  الكقؼا

 إ، أف يوكف الناظر قد تيدلا ظراالااض  ، ياكز ل  أف يتثرؼ إل  الكقؼ بغير إذف النا
للااض  أف يساط حؽ الك،ية مف الكاقؼ أك المتكل  إذا كبت أف ا ك (3)إلللااض  ا،قتراض قلي 

دارة  ذ  قد تلحؽ كأف سكن ا  مف واف يدير الكقؼ يضر باؤكف الكقؼ كبمثلحة المنتاييفا
مينيف أإلإذا وانا غير  المتكل اإلالكقؼ أمانة إل  يد الكاقؼ أك  الضرر بمستابؿ الكقؼ كمثارإل ا

مف الارط ع أك مبذريف ااز للااض  أف يستخدـ ك،يت  اليامة حت  كلك ااترط الكاقؼ غير ذلؾ
 .(4)"الذم ، يخدـ مثلحة الكقؼ ، يؤخذ ب 

كما داـ الكاقؼ أ ؿ للتثرؼ كمالؾ لملوات  اليالية إل ك أ ؿ للك،ية ك، تنتاؿ الك،ية إل   
ذا خرج الكاقؼ قل  أ ليت  إما بسبب انكف أك قت  أك حار قلي  لسا   إلتنتاؿ إأما ا الااض 

مف يرا  ثالحان  دارة اؤكف الكقؼ كلوف  فدارة الكقؼ كالك،ية قلي  إل  الااض  إذ ل  أف يييإ
 .(5)تيكد الك،ية مرة أخرل للكاقؼ إذا انتات اركط قدـ أ ليت 

لوف للحاوـ النظر  خاص كبتكا  مع حضكر اك، نظر لحاوـ مع ناظر  :يكتيبال ياكؿ 
كل  أم  ابيمكـ ك،يت  إلييترض قلي  أم قل  الناظر الخاص إف ما ، يسكغ ل  إليل ا الياـ

 .(6)للحاوـ ضـ أميف للناظر الخاص مع تاريط  أك ت مت  لتحثيؿ الماثكد مف حاظ الكقؼ

 

                                                           

 .6: متكل  الكقؼ ا كسبؽ تيريا . انظر: الاثؿ امكؿا  ص ياثد بالناظر ( 1)
 .7( ك،ية الدكلة إل  الرقابة قل  امكقاؼا الينزما ص2)
 .2/1334مكسكقة إلا  ابف تيميةا ركاسا ج (3)
 .206كقائع الحلاة الدراسية لتكمير ممتلوات امكقاؼا امميفا ص (4)
 .207المراع السابؽا ص (5)
 .4/273وااؼ الاناعا الب كت ا ج (6)
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مف يمارس  ذ  الك،ية  ف الكقؼ لـ يخؿ إل  الاديـ مف ك،ية الدكلة قلي  سكان أوافإ
 .(1)خريف والااض  كغير  مف النظارآالسلطاف ناس  أك أف يي د ب ا ال  

مف " حيث قاؿ: األحكاـ السمطانيةإل  وتاب  ماـ الماكردم اإلتحدث قف  ذا  وما
لي  مف امقماؿ يول  إاختثاثات ا ماـ اليامة استواان اممنان كتاليد النثحان إليما ياكض 

كقل   ا(2)لتوكف امقماؿ بالواانة مضبكطة كاممكاؿ باممانة محاكظة عمكاؿإلي ـ مف ام
 الااض  النظر إل  امكقاؼ بحاظ أثكل ا كتنمية إلركق ا كالابض قلي ا كثرإل ا إل  سبيل اا

كعمى السمطاف أف يباشر بنفسو ا (3)"إلإف واف قلي ا مستحؽ للنظر إلي ا راقا  كاف لـ يوف تك، 
ارفة األكقاؼ مثالن كتصفح األحكاؿ كمتابعتيا  لينيض بسياسة األمة مشارفة األمكر كمش

كال يعكؿ عمى التفكيض تشاغالن بمذة أك عبادة فقد يخكف األميف كيغش  الممة، كحراسة
 حن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك قاؿ تيال : ،(4)الناصح

 هت مت هب مب هئ مئ هي مي  خي حي جي ٰهمه جه هن من خن

  إل  اتباع ذر قل  التاكيض دكف المباارة ك، ق إللـ ياتثر اهلل سبحان    (5)مس هث مث
 .(6)ال كل حت  كثا  بالض ؿ

كالكثايا الت   كالكقكؼ ف الحوـ إل  اممكر السلطانية" إسالـ ابف تيمية:شيخ اإلياكؿ 
إلإف ناظر الكقؼ قلي  أف يتثرؼ بامثلح ا ليست لمييف ييتبر مف أ ـ أمكر الك،يات

 . (7)"اؤ ا كالمحاإلظة قلي اإلامثلح إلالك،ية أمانة ياب أد

يرل القائمكف بحؽ الدكلة في تكلي شؤكف الكقؼ أف ىناؾ آثار إيجابية مترتبة كما 
 عمى كالية الدكلة عمى الكقؼ منيا :

                                                           

 .4/273الاناعا الب كت  ا ج وااؼ (1)
 .30امحواـ السلطانية كالك،يات الدينيةا الماكردما ص (2)
 .119ا صالمراع السابؽ  (3)
 .30ص  ناس المراع  (4)
 [.ِٔص: ] (5)
 .31امحواـ السلطانية كالك،يات الدينيةا الماكردما ص (6)
 .71صالسياسة الارقية إل  إث ح الراق  كالرقيةا ابف تيميةا  (7)
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حيث يستايد الكقؼ مف قدرات الدكلة كما يتاح  اك،ية الدكلة للكقؼ إلي  مثلحة للكقؼ
 (1) ل ا مف خبرات كأدكات  دارة الكقؼ كالن كض ب

إل   قف الك،ية ليس ناائان  الت  قد تترتب قل  ك،ية الدكلة قل  الكقؼ الماو ت اؿك 
، إلإف الك،ية سلطة مايدة بالواانة كاممانة كالرقابة الت  تست دؼ تحايؽ غايات  حد ذات ا كا 

 رإلاؽ بالناس كرقايةوما أف الك،ية اليامة قكام ا ا ا ناائ إالكقؼ كما يريد  الكاقؼ مف 
كالسبب إل  تلؾ الماو ت يبدأ مف ممارسة سلطاف تلؾ الك،ية قل  الكقؼ كليس ا مثالح ـ

 .مف الك،ية ذات ا

ا كمف الميلكـ أف الك،ية ، تمارس مف اخص كاحد ك، إل  كاقية كاحدة أك كقؼ كاحد 
نما تمارس مف أاخاص ، يموف أف تتساكل إلي ـ ميايير اممانة كالواانة كا خ ص كال خكؼ كا 

  امف اهلل سبحان 

ما  ل  أكليان متيدديف وكيران إوما أف الك،ية قل  الكقؼ تحتاج لممارست ا مف الدكلة  
لتغطية امقداد المطلكبة ليدد مف  عكقاؼقل  ام ل  اختيار ـ كتيين ـ نظاران إتاض  الحااة 

ة متباينة كمختلاة وما أف امكقاؼ الت  تمارس إلي ا سلطات تلؾ الك،ي الكظائؼ الااغرة إلي اا
دان الناظر كقيام  بكااب ك،يت  قل  الكقؼ باوؿ كابت أبما ينيوس أكر  قل  استمرار مستكل 

ياـ كتغيرات كاكدة كردانة بحسب ما ييرض ل  مف تالبات ام دان قكة كضياان كب ذا قد يختلؼ ام
نما إل ان دمضطر  كقاؼ ليس أمران ف ما يتيلؽ بالطمع إل  ماؿ امأوما  احداثام   واإلة امحكاؿ كا 

قتبار الياـ ياكؽ لدي ا  ك ايف إلردم إل  دكؿ ميينة اقترت ا ظركؼ سياسة خاثة ايلت ا،
قتبارات الخاثة للكاقايف ك ذا المسلؾ بثرؼ النظر قف مدل ما إلي  مف خطي أك ثكاب ، ا،

اؿ ك إ، إلإف مف تلؾ الدكؿ ما ياض  قل  م ايمكؿ قاقدة قامة تثدؽ قل  اميع الدكؿ
ما يتاؽ مع امحواـ الارقية الماررة كامنظمة الت  ياب اليمؿ ب ا كإلاان ب الكقؼ قناية خاثة

 ."(2)"اهلل كرسكل    لما سن

 

                                                           

 .4ك،ية الدكلة إل  الرقابة قل  امكقاؼا الينزما ص (1)
 . 56-55ا ص صالمراع السابؽ (2)
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كقد قدـ الدكتكر النجار في بحثو مقترحات حؿ لتمؾ المشكالت سأذكر بدكف تفصيؿ 
  :منيا بعضان 

 إبراز الدكر التنمكم للكقؼ كأكر  إل  حياة اممة –

 دكر امحواـ الارقية المنظمة للكقؼ. تاييؿ –

 تكاي  ا ث ح التاريي  ،حتراـ إرادة الكاقايف . –

 تاييؿ الدكر الرقاب  قل  الكقؼ . –

 . اليمؿ بمبدأ النظارة الاماقية قل  الكقؼ –

 .(1)دراسة التاارب النااحة  ث ح الكقؼ إل  اليالـ اليرب  ل قتدان ب ا –

 :الترجيح كأسبابو

 أف:ينشرح صدر الباحثة إلى بؽ س كمف خالؿ ما
 سباب:أعدة ل خاصة في كقتنا الحالي ىي األنسبكالية الدكلة عمى الكقؼ  

ة الدكلة قلي  للن كض لذلؾ  ك بحااة إل  ك،ي عمختلاةالكقؼ ترااع وكيران ليكامؿ كتيكيرات  -
د كمااثبارط أف يوكف  ذا ا اراؼ بضكابط ارقيةا كبما يتاؽ مع أحواـ  ب  مف اديد

 .الاريية ا س مية الغران

ة لتحايؽ التواإلؿ كسيل  كإل كالاماق استكييف الاردم للكقؼ دكر تنمكم مؤكر قل  الم -
ع لذلؾ ،بد يف خيرم الدنيا كاآلخرةيامع ب إذ ا س ميةعالحضارة  ميالـأحد ك  ا،اتماق ا

 مف.الز ؼ ،سيما بيد روكد  مدة مف الكق قل مف تاييؿ الدكر الرقاب  للدكلة 

ا كالمكازنة بيف حاكؽ اهلل اليامة كالخاثةالدكلة    امقدر قل  المكازنة بيف المثالح  -
كبما تملو  مف خبرات  االمختلاةكحاكؽ اليباد كتحايؽ الناع الياـ با از ا كمؤسسات ا 

ؽ التنمية يتحاك  مما يسا ـ باوؿ إلاقؿ إل  إدارة الكقؼ كتنميت  كتطكير  كأدكاتاكواانات 
 إل  ن ضة ا،قتثاد ا س م . ةسا مالمة الااملة ك الماتميي

 الدكلة قل  الكقؼ أداة لإلث ح كالتطكير إل   ماركع كحدة مستابلية بيف المسلميف. ك،ية -

                                                           

 .56-55ماو ت كحلكؿا الناارا ص ص -ك،ية الدكلة قل  الكقؼ (1)
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ع خطط ضالدكلة    امقدر قل  تمكيؿ ماركقات الكقؼ كتطكير امسس ا دارية ل  بك  -
 ية.تاثيلية للن كض بمستكا  بماتض  ضكابط الاريية ا س م

دكات كالادرات كضيؽ مف حيث ام راد مع النظاـ الكقا  محدكدإف مستكل تيامؿ امإل -
مف الكااب قلينا أف نن ض بالكقؼ مف الرؤية الاردية إل  الرؤية الاماقية الت  ا ك كالتمكيؿ

 قل  التناإلس اليالم  بيف الدكؿ. كأامؿا ق كةيوكف تيكير ا أقكل كنتائا ا أقـ 

ك،ية الدكلة قل  الكقؼ كابتة منذ الادـا كإل  يكمنا  ذا تالثت مما ايؿ  أف كالادير بالذور -
لنال  نالةن نكقية  عكرقابت اقلي  الكقؼ إل  روكد كترااع إل ك بحااة إل  تيزيز ك،ية الدكلة 

كتحايؽ أ داإل  المراكة قل  الثييد الاردم كالماتمي ا كستحاؽ ذلؾ بإذف اهلل طالما 
اختيار اممنان كامواان كاحترمت إرادة الكاقايف كاركط ـ كقملت إل  أحسنت الدكلة ا دارة ك 

 .أحواـ كمااثد الاريية ا س مية ضكن

أف الدكلة تراقب كتحاسب النظار ك، تدق ـ يتثرإلكف كإلؽ أ كائ ـ كمثالح ـ  وما -
بؿ تحرص قل  تطبيؽ أحواـ الاريية ا س ميةا إلك،ية الدكلة كرقابت ا تمنح ا الاخثية

اقايف الكاة كامماف إليما يتيلؽ بيكقاإل ـ كمثارإل ا مما يزيد ا قباؿ قل  الكقؼ كيساقد الك 
 إل  تطكر  كتنميت .

 منيا:كم األداء داخؿ األكقاؼ كعمى الدكلة اف تراعي عدة أمكر ىامة لمنيكض بمست

 .كمتكازف باوؿ قادؿ كإلاقؿ طط محددةا تماـ الدكلة بإدارة الكقؼ كمتابيت  كإلؽ برامج كخ .1

 استغ ل ا.الكقؼا كقدـ  استكمار ممتلوات .2

 كتحديد م ام ـ كث حيات ـ. حيسف اختيار النظار كإلؽ اركط كثاات ميينة .3

إف قثركا إل  حماية الكقؼ أك تحثيؿ المثلحة  محاسبة النظار باوؿ دكرم كمستمر .4
 ل .امنسب 

 لارييةاحتراـ إرادة الكاقايف كاركط ـ الثحيحة الت  ، تخالؼ أحواـ كمااثد ا .5
 ا س مية.

ا ك ذا (1) الشارعبقاعدة شرط الكاقؼ كنص اتاات المذا ب ول ا قل  كاكب اليمؿ   
 بنص الاارع إنما  ك مف ناحيتيف: التابي 

                                                           

 160( الكثايا كالكقؼا الزحيل ا ص1)
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يتبع إل  إل ـ ارط الكاقؼ كتاسير  الاكاقد امثكلية الت  ياب تحويم ا إل  تاسير نص  ػ أن 1
 الاارع.

ة محترمةا نظير دار من  ثادر قف إ عاليمؿ بنص الاارع ياب احترام  كتنايذ  وكاكب ػ أن 2
ع بثدقت  "رض  اهلل قن  "كقاكا كوتبكا اركط ـ إلوتب قل مف الثحابة  ع(1)الكثية

ليكلان  الانةا كيثرؼ النار قف كا   كيثرإلن  قف النار إل  سبيؿ  اهللابتغان مرضاة 
 (2)الرحـا كالاريب كالبييدا ، يباع ك، يكرث" كذماهلل 

لنسان رسكؿ اهلل كإلاران بن    بنت رسكؿ اهلل –رض  اهلل قن ا  –كوتبت إلاطمة  
 (3)  ااـ كبن  المطلب.

 إلإف اركط الكاقايف ك كة أنكاع: ك ذا ليس قل  إط ق 
 .، ييمؿ ب  نكع باطؿ -

 .كلوف تاكز مخالات  قند ا،قتضان صحيح محتـركنكع  -

)شرط الكاقؼ ؿ ك ذا  ك الذم تطبؽ قلي  الااقدة ، ياكز مخالات  بحا محتـر مطمقان كنكع  -
 .  (4) (كنص الشارع

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 484( ارح الاكاقد الاا يةا الزرقاا ص1)
 .6/160( السنف الوبرلا البي ا ا ج2)
 161ا ص المراع السابؽ (3)
 .484( ارح الاكاقد الاا ية ا الزرقاا ص4)



 

 
34 

 لمبحث الثاني ا
 الدكلة في شؤكف المؤسسات الكقفيةضكابط كالية 

كضكابط ارقية كسيذور إف  الكقاية ك،ية محددة بايكدإف ك،ية الدكلة قل  المؤسسات 
 ارقية:اان اهلل تيال  إل   ذا المبحث أ ـ تلؾ الضكابط ال

 منكط بالمصمحة: تصرؼ اإلماـ عمى الكقؼ األكؿ:الضابط 
بالقاعدة االساسية "تصرؼ اإلماـ عمى الرعية منكط كاالستدالؿ عميو  كيمكف تأصيؿ ذلؾ

 بالمصمحة "
ك ذ  الااقدة نص قلي ا ا ماـ الااإلي  كقاؿ: منزلة ا ماـ مف الرقية منزلة الكال  مف 

 سـ حدكد ا دارة اليامة كالسياسة الارقية إل  سلطاف الك،ة كتثرإلات ـ ا ك ذ  الااقدة تر (1)اليتيـ
قل  الرقيةا إلتايد أف أقماؿ  ؤ،ن الك،ة كتثرإلات ـ الناإلذة قل  الرقية الملزمة ل ا إل  

ذلؾ أف الك،ة  عحاكق ا اليامة كالخاثة ياب أف تبن  قل  مثلحة الاماقة كت دؼ إل  خير ا
اليماؿ المكظايف إل  إلركع السلطة الحوكميةا ليسكا قما،ن مناس ـا  مف الخلياة إلمف دكن  مف

نما  ـ كو ن قف اممة إل  الاياـ بيثلح التدابير  قامة اليدؿا كدإلع الظلـا كثيانة الحاكؽ  كا 
كامخ ؽا كضبط اممف كنار اليلـا كتس يؿ المراإلؽ اليامةا كتط ير الماتمع مف الاسادا 

ؿا مما ييبر قن  ألمة إل  حاضر ا كمستابل ا بيإلضؿ الكسائكتحايؽ وؿ ما  ك خير ل
إلوؿ قمؿ أك تثرؼ مف الك،ة قل  خ ؼ  ذ  المثلحةا مما ياثد ب  بالمثلحة اليامةا 

 .(2)أك يؤدل إل  ضرر أك إلسادا  ك غير اائز استبدادا
 أبكا ميلؽ كمتكقؼ قل  قل  الرقية كلزكم  قلي ـ اانكا أـإف نااذ تثرؼ الراق  كـ 

كاكد الكمرة كالمناية إل  ضمف تثرإل ا دينية وانت أـ دنيكيةا إلإف تضمف مناية ما كاب 
، ردع مف الراق  ناظرا كتثرإلات  حينئذ متردد يبث كو  ما بيف الضرر كال ةقلي ـ تنايذ ا كا 

 ليس مف النظر إل  ا ن.
امقظـا أك  : وؿ مف كل  أمران مف أمكر اليامةا قامان واف والسلطافكالمراد بالراعي 

خاثان ومف دكن  مف اليماؿا إلإف نااذ تثرإلات وؿ من ـ قل  اليامة مترتب قل  كاكد 
 .(3)المناية إل  ضمن ا

                                                           

 .158امابا  كالنظائرا السيكط ا ص (1)
 .2/1050المدخؿ الاا   الياـا الزرقاا ج (2)
 .309ارح الاكاقد الاا يةا الزرقاا ص (3)
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:    قبارة إل  امثؿ قف الب مناية أك دإلع كالمصمحة كما عرفيا الغزالي بقكلو
الخلؽ مضرةا كلسنا نين  ب  ذلؾا إلإف الب المناية كدإلع المضرة مف مااثد الخلؽا كث ح 

إل  تحثيؿ مااثد ـ كلوف المراد بالمثلحة المحاإلظة قل  ماثكد الارعا كماثكد الارع 
مف الخلؽ خمسة ك ك أف يحاظ قلي ـ دين ـ كأناس ـ كقاكل ـ كنسل ـ كمال ـا إلوؿ ما يتضمف 
حاظ  ذ  امثكؿ الخمسة إل ك مثلحةا كوؿ ما ياكِّت  ذ  امثكؿ إل ك ماسدة كدإلي  

 .(1)مثلحة
 إلى ثالثة أقساـ ىي:قلمان امثكؿ المثلحة مف حيث ا،قتبار الارق  كقدم   كقد قسـ

 ك   حومة الحوـ الارق  الت  اقتبر ا الاارع. المصمحة المعتبرة:

 ك   الت  ألغا ا الاارع وا،بتداع إل  اليبادات. المصمحة الممغاة:

 اا كيدخؿ إل  مااؿ ك   الت  سوت قن ا الاارع إللـ ييتبر ا كلـ يلغ :المصمحة المرسمة
 .(2)تسجيؿ حجة الكقؼالمثلحة المرسلة 

ذا ااتميت مثالح كمااسدا إلإف أموف تحثيؿ المثالح كدرن المااسد إليلنا ذلؾع   كا 
ف تيذر الدرن كالتحثيؿا      (3)حن جن مم  امتكا،ن ممر اهلل إلي ا لاكل  سبحان : كا 

ف وانت ينظر إف وانت الماسدة أقظـ مف المثلحة درأنا الماسد ةا ك، نبال  باكات المثلحةا كا 
ف استكت المثالح كالمااسد  المثلحة أقظـ مف الماسدة ايلنا المثلحة مع التزاـ الماسدةا كا 

ا كالااقدة تاكؿ: (4)إلاد يتخير بين ماا كقد يتكقؼ إلي ماا كقد ياع ا،خت ؼ إل  تااكت المااسد
ماسدة كمثلحة قدـ دإلع الماسدة غالبانع "ا إلإذا تيارضت درء المفاسد أكلى مف جمب المصالح"

 .(5)مف اقتنان الاارع بالمن يات أاد مف اقتنائ  بالميمكرات
 كبناء عمى القاعدة:

لماثد الاارعا  ان ليس للكاقؼ أف ياترط ما إلي  ماسدة للكقؼا أك ياترط ارطان مخالا 
ف واف يتثرؼ إل  خالص ملو ا إل  ياكز ل  أف ياترط أف ، يستحؽ مف   ذا الكقؼ إ، كا 

 قازبع مف المتزكج أحؽ إف استكيا إل  الثااتا إلإف ارط  إل ك ارط باطؿ.
                                                           

 .1/139المستثا ا الغزال ا ج (1)
 .11الكقؼ ا س م ا محاربا ص (2)
 [َُٖن: الايرا] (3)
 .1/136الاكاقد الوبرلا ابف قبد الس ـا ج (4)
 .205ارح الاكاقد الاا يةا الزرقاا ص (5)
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ف اختلؼ ذلؾ باخت ؼ الزماف  كياكز تغيير ارط الكاقؼ إل  ما  ك أثلح من ا كا 
كالمواف وما إذا كقؼ قل  الاا انا إلاحتاج الناس إل  الا ادا ااز ثرؼ الكقؼ إل  الا اد 

 .(1)الضركرة كالمثلحة تاتضي حسب الحااة كما 

ف تثرؼ ك   ف تثرؼ ا ماـ إل  حاكؽ اهلل المحضةا وانت مثالح تثرإل  آالةا كا  ا 
ف تثرؼ  قامة الحايف  إل  حاكؽ اليباد وانت مثالح اليباد قاالة كمثالح ا ماـ آالةا كا 

 .(2)حثؿ المحوـك ل  قل  الاكائد الياالة كحثؿ ا ماـ قل  اماريف

ف تثرؼ الك،ة كنك   للضرر  اكاب ـ ياب أف يوكف بما  ك امثلح للمكل  قلي ع درنن ا 
كالاسادع كالبان للناع كالراادا ك، ياتثر أحد ـ قل  الث ح مع الادرة قل  امثلح إ، أف 
يؤدم إل  مااة اديدةا ك، يتخيركف إل  التثرؼ حسب تخير ـ إل  حاكؽ أناس ـ مكؿ أف 

 مث هت مت خت  حت جت هب مب خب حب يبييكا در مان بدر ـ لاكل  تيال :
ف واف  ذا إل  حاكؽ اليتام ا إليكل  أف يكبت إل  حاكؽ قامة المسلميف إليما  (3)حج كا 

يتثرؼ إلي  امئمة مف اممكاؿ اليامةع مف اقتنان الارع بالمثالح اليامة أكإلر كأوكر مف 
اقتنائ  بالمثالح الخاثةا كوؿ تثرؼ ار إلسادان أك دإلع ث حان إل ك من   قن  وإضاقة 

ف الارع يحثؿ امثلح بتاكيت المثالحا ا ضرار اممزاة لغير قائدةا كا  لماؿ بغير إلائدةا كا 
وما يدرأ امإلسد بارتواب المااسدا كما ، إلساد إلي  ك، ث ح إل  يتثرؼ إلي  الك،ة قل  المكل  

 .(4)قلي  إذا أموف ا،ناواؾ قن 

أف يتثرؼ بحسب  كيتثرؼ الناظر إل  الكقؼ بحسب المثلحة الارقيةا كليس ل  
 كا ا إلليس ل  أف يخرج مف اان ك، أف يدخؿ مف اان إ، بما يحاؽ المثلحة الارقيةا حت  
كلك ايؿ الكاقؼ ل  أف يدخؿ مف اان كيخرج مف اان كقل  الناظر أف يبيف كا  المثلحة إل  

ف ااتب  اممر كواف ال ف ظ ر أن ا ماسدة ردتا كا  ناظر تثرإلات ا إلإف ظ رت كاب إتباق اا كا 
قالمان قاد،ن سيكِّغى ل  اات اد  إلإف تثرؼ تثرإلان ظا ر المثلحةا كـ تغيرت امحكاؿ إلثار 
ماسدة لـ يادح ذلؾ إل  تثرإل ا كلـ يسكغ ل  ذلؾ ناض التثرؼا وما لك أار قاار الكقؼ 
بيارة المكؿا كـ تغيرت امسيار بيد ذلؾا كواف تثرإل  ثحيحان ك، يملؾ إلسخ ا اارةا كلوف 

                                                           

 .2/1318مكسكقة إلا  ابف تيميةا قلي  ا ا ج (1)
 .1/80قكاقد امحواـ إل  مثالح امناـا ابف قبد الس ـا ج (2)
 [ّْا سران: ] (3)
 .1/89س ـا جقكاقد امحواـ إل  مثالح امناـا ابف قبد ال (4)
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ل  أف يؤار الكقؼ لمف يضر ب ا ك، يؤار بيقؿ مف أارة المكؿا إلإف أار  بيقؿ مف أارة ليس 
 .(1)المكؿ ضمف الناص

كللااض  أف يساط حؽ الك،ية مف الكاقؼ أك متكل  الكقؼ إذا كبت أف مف واف يدير  
بؿ الكقؼ يضر بائكف الكقؼ كبمثلحة المنتاييفا كأف سكن ا دارة  ذ  قد تلحؽ الضرر بمستا

الكقؼ كمثارإل ا إلالكقؼ أمانة إل  يد الكاقؼ أك المتكل  إلإف وانا غير أمينيف أك مبذريفا ااز 
للااض  أف يستخدـ ك،يت  اليامة حت  لك ااترط الكاقؼ غير ذلؾع مف الارط الذم ، يخدـ 

 .(2)مثلحة الكقؼ ، يؤخذ ب 
ؿ مف المظالـ السلطانيةا كناظر الكقؼ الذم ، يمون  إقامة مثلحت ـ إ، بدإلع ما يكث 

إذا رإلع يد  تكل  مف ياكر كيريد الظلـ إلك،يت  اائزةا ك، إكـ قلي  إليما يدإلي ا بؿ قد تاب قلي  
 .(3) ذ  الك،ية

 مف فركع كتطبيقات القاعدة:
ف واف إل   - ليس لمتكل  الكقؼ ك، للااض  إحداث كظياة إل  الكقؼ بغير ارط الكاقؼا كا 

 مواف استئاار  عرااان مك ن لـ ياترط  الكاقؼ ، يحؿ ل  امخذالغلة إلضلةا إللك قرر إل
 .(4)إلراش ب  تارير

 كوذا لك أار المتكل  قاار الكقؼ بغبف إلاحش ، يثح. -
كلك زكج الااض  الثغيرة مف غير وؼنا أك قض  بخ ؼ ارط الكاقؼا أك أبرأ قف حؽ  -

 .(5)ف لـ يازمف حاكؽ اليامةا أك أاؿ الديف قف الغريـ بدكف رضا الدائ
وذلؾ ليس  ماـ أك أميف أك قاض أف يمنع محاسبة مف تحت أيدي ـ أمكاؿ اليامة أك  -

الااثريفا والمتكليف قل  امكقاؼ كوامكثيان ك، أف يكل  غير امميفا أك غير وؼن 
ا كوؿ متثرؼ قف الغير إليلي  أف يتثرؼ بالمثلحةا كأف (6)قم ن مف امقماؿ اليامة

 .(7)اسدةا إلإذا استكت المثلحة كالماسدة لـ يتثرؼ قل  امكؿالكااب قدـ الم
                                                           

 .1335-2/1334مكسكقة إلا  ابف تيميةا قلي  ا ا ج (1)
 .206كقائع الحلاة الدراسية لتكمير ممتلوات امكقاؼا امميفا ص (2)
 .30/359مامكع الاتاكما ابف تيميةا ج (3)
 .310ارح الاكاقد الاا يةا الزرقاا ص (4)
 .310ص المراع السابؽا (5)
 .2/1051زرقاا جالمدخؿ الاا   الياـا ال (6)
 .1/310امابا  كالنظائرا السبو ا ج (7)
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 مقاصد الشريعة اإلسالمية: تحقيؽ الثاني:الضابط 
ك ذا الضابط ييتبر مايدان للضابط امكؿا إلتحايؽ المثلحة ، يموف أف يتـ قند مخالاة 

 لح المرسلة.دائرة المثالح الت  لـ ييت الاارع باقتبار ا أك إلغائ ا ك ك ما يسم  بالمثا

  إنما كاد ليطبؽ ارع اهلل كليسكس الناس بوتاب اهلل كسنة نبي  ػػػف يمكلػػػػػاـ أك مػػإللإلم
 ا، طاقة لمخلكؽ إل  ميثية الخالؽ  إلإذا خالاكا ذلؾ لـ توف ل ـ طاقة كاابةع من محمد 

سياد  أإلراد كاماقات  إلا س ـ يريد أف يطبؽ تارييات ا ك   تارييات اانت لحاظ البار كا 
داإلية قف الناس الحرج كالضيؽ كالمااة ك ذا اممر ، يموف ميرإلت  إ، بطريايف: إما أف يوكف 
الحاوـ ناس  مف أ ؿ اليلـ كالتاكل كا،ات اد إل  الاريية وما واف إل  الثدر امكؿ مف الي د 

ما أف ، يوكف قالمان مات دان مكامر   ذ  الحرمة الارقية إل  مخا اا س م  لات ا إ، إذا كا 
 .(1)ثدرت بيد ماكرة أ ؿ الحوـ إل  الاريية كمكاإلات ـ

 المؤسسات الكقفية منيا: عمى الدكلة صالحيات كاليةقيكد أخرل تحدد  إضافة يمكنناك 
  كقؼ كمتابيت  كإلؽ برامج كخطط محددةا مع الحرص قل  المكازنة بيف الدكلة للإدارة

دارة الكقؼ باوؿ قادؿ   كإلاقؿ.سياسات ا اليامة كا 
 أك تسخير ا لتحايؽ غايات سياسية للدكلة بييدة ممتلوات الكقؼا كقدـ استغ ل ا  استكمار

 قف م اـ الكقؼ كأ داإل .
 ة المدنية كالانائية قل  الدكلة إضاان ثاة الماؿ الياـ قل  الكقؼع لضماف مبدأ الحماي

 لماؿ امكقاؼ.كالدستكرية 
 ثادية الت  تكاإلؽ قكاقد الارع الاكيـ.احتراـ كتاييؿ مبدأ حرية التثرإلات ا،قت 
 ا س مية. احتراـ إرادة الكاقايف كاركط ـ الثحيحة الت  ، تخالؼ أحواـ كمااثد الاريية 
 .حيسف اختيار النظار كإلؽ اركط كثاات ميينة 
 الاريية  ات ـ كم ام ـ بما يتاؽ مع أحواـتنظيـ قمؿ نظار الكقؼ بتحديد ث حي

 لحة اليامة.ا س ميةا كتحايؽ المث
 .محاسبة النظار باوؿ دكرم كمستمر 
 .الاثؿ بيف كظائؼ الدكلة كمتابية اؤكف امكقاؼ 

                                                           

 .12-11ك،ية الدكلة إل  الرقابة قل  امكقاؼا الينزما ص ص (1)
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في في قطاع غزة األكقاؼ في كزارة د أبك حمد" مدير دائرة األمالؾ ستاذ " أحمكقد أضاؼ األ
 الكقفية:لدكلة عمى المؤسسات ية امقابمة أجريتيا معو بعض القيكد التي تحدد صالحيات كال

ا يارض مع أحواـ الاريية ا س ميةيحؽ لكزارة امكقاؼ التثرؼ إل  ماؿ الكقؼ بما يت ، -1
إل  ياكز مك  بيع أك إبداؿ ماؿ الكقؼ إ، إل  حا،ت استكنائية ت دؼ إل  تحايؽ مناية 

 أوبر للكاقايف كالمنتاييف.

 قف تدخؿ ام كان كالمثالح الاخثية إل  أمكاؿ الكقؼ. البيد -2

قطاع غزة  وما إل  ثيبةالتيدم قل  ماؿ الكقؼ حت  لك وانت الظركؼ ا،قتثادية ا قدـ-3
إلإن  ييان  مف حثار خانؽ إل  مختلؼ ماا،ت الحياةا كلوف ، ييد  ذا ذريية للدكلة 
للتسلط قل  ماؿ الكقؼ كاستغ ل  ككضع يد ا قلي ا بؿ الحرص قل  استكمار  كتنميت  

 قايفا كزيادة إقباؿ الناس قل  الكقؼ.كالمحاإلظة قلي  لزيادة كاة الكا

استا لية تامة بيف ماؿ الكقؼ كماؿ الحوكمةا كلألكقاؼ ميزانية خاثة إلماؿ الكقؼ  تكاد-4
ماؿ خاص قل  ارط الكقؼا كميظـ المؤسسات الكقاية التابية للحوكمة ماامة قل  

 ك ذ  أمكاؿ خاثة. ااار متراومةإيأراض  كقاية بياكد 

"  ضمف بيف لانة امم ؾ ككزارة امكقاؼحلاة الكثؿ "لمراقب الارق  حسف اختيار ا -5
حيث تناكؿ ا،ستاذ أحمد أبك  حددة  وطرؽ اختيار كتيييف الاضاةامكاثاات  كطرؽ م

حمد إل  رسالت  المااستير الت  بينكاف  "مبدأ استا ؿ الاضان إل  الاريية ا س مية " 
اختيار الاضاة قف طريؽ السلطة الاضائية : تيييف الاضاة  كسيذور ا باختثار طرؽ

ا كيومؿ التيييف بارار مف الرئيس أك ما ييرؼ متمكلة بالمالس الاضائ  المتخثص
ا ك   أإلضؿ لمتبية إل  أوكر دكؿ اليالـ اليكـبالسلطة التنايذيةا ك ذ  الطرياة    ا

الرق  بموانت  كنزا ت ا ك  ع من ا أقرب الطرؽ تحاياا ،ستا ؿ الاضان كاستارار الطرؽ
تكاوب مع متغيرات مع المستادات ا دارية كا ارائية الت  ت يت نـا بما كتطكر  كتنظيم 
كبنان قلي    .مع ركح ا س ـ كمااثد  ا ك ذا ول  ينساـ انساامان وام ن الزماف كالمواف

ا كبضمانات تطمئف الاضاة إل  الاضاة بحثانة ضد اليزؿ أك الناؿينبغ  أف يتمتع 
ا ك، يناؿ ك، يحاؿ إل  ؼ قد يلحؽ ب ـا إل  ييزؿ الااض كتحمي ـ مف أم تيس ال ـاأقم

التااقد إ، إذا ارتوب بيض امسباب المكابة لذلؾا كياب أف يتكل  ذلؾ ول  ا ة قضائية 
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يموف تطبيا  قند تيييف  . ك ذ ول (1)مختثة دكف أم تيكير مف السلطات امخرل للدكلة
 . (2)لمؤسسة الكقايةالمراقب الارق  قل  ا

،بد مف احتراـ أحواـ الاريية ا س مية  نااح ك،ية الدكلة كرقابت ا قل  الكقؼ لضماف-6
 . (3)كالتسليـ ب اع مف الحاومية كالسيادة لارع اهلل "اؿ اين  " إل  مختلؼ ماا،ت الحياة

                                                           

 .بتثرؼ يسير .1 28-126 صص  اأبك حمدا مبدأ استا ؿ الاضان إل  الاريية ا س مية (1)
 ـ. 2013/ 12/  25د " إل  قطاع غزة  ا ماابلة مع مدير دائرة امم ؾ إل  كزارة امكقاؼ " أحمد أبك حم (2)
 .بتثرؼ يسير .1 28-126 صص  اأبك حمدا مبدأ استا ؿ الاضان إل  الاريية ا س مية (3)
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 الفصؿ الثالث
 الرقابة كاإلشراؼ عمى المؤسسات الكقفية

 
 :تكطئة

إف الرقابة بثاة قامة ظا رة ضركرية كطبيية إل  أم ماتمع يسي  إل  تحايؽ 
 اأ داإل  المناكدة بنااح كإلاقلية كواانةع من ا تمكؿ الضكابط لوؿ تثرؼ يتيدل أكر  إل  الغير

 كمنتظمة ييتبر نظامان ناقثان ياتار إل  ماكمات كاكد .كأم نظاـ ، تتكإلر إلي  رقابة إليالة 

إلالرقابة كا اراؼ كالتاييـ المستمر مدان قمؿ المؤسسات يساقد إل  تحايؽ أ داإل ا 
أناطت ا كاتساع كتيدد  اكنااح ا خاثة مع تطكر حاـ المؤسسات كزيادة أقداد اليامليف إلي 

 .(1)الحديكةكماتية كالكسائؿ الميلكسائؿ التونكلكايا  نطاق ا كتنكع

الرقابة  قساـإل  اول ا الياـ ، تختلؼ قف أالرقابة قل  المؤسسات الكقاية  قساـأإف 
لطبييت ا  إلاطعالت  تاكـ ب ا المؤسسات اليامة أك الخاثة إ، إليما يختص بالرقابة الارقية 

 .(2)الخاثة ب ا

ا ن مف التاثيؿ إل  الرقابة قل  المؤسسات الكقاية ب قساـكسنتناكؿ إل   ذا الاثؿ أ
 اككاقييةراك مف اهلل قز كاؿ أف نكإلؽ إل  قرض تلؾ المباحث بكضكح ا كأك كة مباحث

لبياف مكاطف الخلؿ كالناص إل   غزةاقل  امكقاؼ إل  قطاع كتسليط الضكن قل  كاقع الرقابة 
 كتطكر .كبذؿ الا كد الممونة  ث ح ذلؾ كالسي  لتنظيـ الكقؼ  المااؿا ذا 

 

 

 

 

 
 

                                                           

 .3-2صص  اقباس ا( الرقابة ا دارية قل  الماؿ كامقماؿ1)
 .9صقزكز  ا ابف( ك،ية الدكلة قل  اؤكف الكقؼ2)
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 األكؿمبحث ال
 الرقابة اإلدارية كالمالية عمى المؤسسات الكقفية

 
 الرقابة اإلدارية عمى المؤسسات الكقفية:المطمب األكؿ: 

 تعريؼ الرقابة اإلدارية:أكال: 

طاؼ حكؿ  دكران كدكرانان أممثدر ماتؽ مف دكرا يااؿ دار الا ن يدكر  :المغة اإلدارة في
 .(1) ب الا ن كأحاط 

تخطيط كتنظيـ كتكاي  كرقابة ا كد مامكقة مف امإلراد مف    : قملية الصطالحاإلدارة في ا
 . (2)أاؿ ا،ستغ ؿ اممكؿ للمكارد المتاحةا لتحايؽ  دؼ مييفا إل  ظركؼ بيئية ميينة

بحيث يتـ الحثكؿ قل  امدان  اليمؿاقملية تنسيؽ أناطة كمف تيرياات ا دارة أن ا 
 . (3)كمااروت ـ اممكؿا مف خ ؿ ا كد اآلخريف

الت  يتـ مف  :    اليمليةاصطالحان الرقابة اإلدارية عمى المؤسسات الكقفية  أما
كاتخاذ ا ارانات  كأسباب ااخ ل ا ماارنة الميايير بامدان الايل  كالواؼ قف ا،نحراإلات 

ايز  قف كرإلع واانة الا از ا دارم كتح ا(4) كقكق اكالتنبؤ بامخطان قبؿ  ال زمة لتثحيح ا
 .(5)طريؽ إبراز الاكانب ا دارية إل  قمل 

م مت ا قند اوتااؼ ا،نحراإلات كالمخالاات  ، تاتثركي حظ أف الرقابة ا دارية 
ا إل   ليست مارد كأسباب اا كالتنبي  إلي ا أك إحالت ا إل  السلطات المختثة والسلطة الاضائية

ؼ إل  امدانا كلون ا رقابة كقائية تتنبي باتاا  رقابة ق اية لألخطان أك أكا  الاثكر كا،نحرا
المسار امدائ  كتتكقع أيف تومف مكاطف الخطي إلتبادر إل  ميالات  قبؿ كقكق  إليوكف ذلؾ كقاية 

ك، تاؼ قند سلكؾ كأدان اليامليف بؿ تمتد اكحماية للمؤسسة مف حدكك  كمف تولاة  ذا الحدكث 
ـ  ذا اليمؿ كناد ا كميالاة الاثكر إلي اا كالحوـ قل  إل  اللكائح كالنظـ كالاكاقد الت  تحو

                                                           

 .1/302المياـ الكسيطا أنيس كآخركفا ج (1)
 .5-1/4ا دارة كا،قتثاد للثؼ الحادم قار بارقي  اليلـك ا نسانية كاليلم ا الايارم كآخركفا ج (2)
 .5-1/4المراع السابؽا ج (3)
 . بتثرؼ يسير .11الرقابة ا دارية ا قباسا ص  (4)
 .21الرقابة ا دارية كالماليةا الابي تا ص (5)
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قف تارير اماكر  مدل تناسب ا مع احتيااات اليمؿ كمع قدرات اليامليف إل  المؤسسةا إلض ن 
كالمرتبات كالحكاإلز كالمواإلئات كليس إلاط الازانات كذلؾ مف أاؿ تطكير امدان كتحايز 

 (1)اليامليف للتاديد كا،بتوار

الرقابة الثادرة قف الا ات ا دارية الت  توكف الا از التنايذم  ك   قبارة قف
 (2)ةماف احتراـ الاانكف كحماية المثلحة اليامضكا دارم للدكلةع ب دؼ 

كتامؿ الرقابة ا دارية الخطة التنظيمية ككسائؿ التنسيؽ كا ارانات ال ادإلةع لتحايؽ 
ك ذ   ا(3)ة ،لتزاـ بالسياسات كالارارات ا داريمع تاايع ا اأوبر قدر مموف مف الواانة ا نتااية

 .مقكمات الرقابة اإلداريةسميت ا يموف ت
 

 أىداؼ الرقابة اإلدارية:: ثانيا
تتيدد كتتنكع أ داؼ الرقابة ا دارية بيف أ داؼ قامة ترتبط بالدكلة كأ داؼ خاثة 

إللـ تيد تاتثر  الدكلةار لتطك  كقد تطكرت أ داؼ الرقابة تبيان  لكحد اترتبط بوؿ ا از إدارم 
قل  التيود مف أف نااط المؤسسة الكقاية يتاؽ مع أحواـ الاكانيف كامنظمة كالتيليمات كإل  
حدكد ا بؿ تااكز ذلؾ للتيود مف أف نااط المؤسسة الكقاية يمارس بيإلضؿ طرياة كبيقؿ تولاة 

 ممونة.

 يل :بما  أ داؼ الرقابة ا دارية كيموننا إاماؿ

 .(4)اتيليمات أكنان ممارست ا لنااطات دارة بواإلة الاكانيف كامنظمة كالالتزاـ ا التيود مف  –

ع لحماية حاكق ـ ي  كا اراؼ قل  امإلرادمراقبة ممارسات المدير كرؤسان امقساـ إل  التكا –
 .(5) كا،متيازات كالحد مف إسانة استيماؿ  ذ  الحاكؽ تحدثاكحريات ـ مف أم تااكزات قد 

يا ن كأسباب ا كاليمؿ قل  تثحيح اواؼ امخطا –  كتثكيب اااد الحلكؿ المناسبة ل ا كا 
 .ا،نحراؼ ا دارم واؼك 

                                                           

 .196صا دارة إل  ا س ـا البرق  كمرس ا  (1)
 .14الرقابة ا دارية كالماليةا الابي تا ص (2)
  .188. كالرقابة ا داريةا ديرما ص 15ماا يـ حديكة إل  الرقابة الداخلية كالماليةا س مةا  (3)
 .25-23ا ص صالابي ت االرقابة ا دارية كالمالية( 4)
 .22( الرقابة ا دارية قل  الماؿ كامقماؿا قباسا ص5)
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كامنظمةا إللاد أثبح لألا زة الرقابية  كا،لتزاـ بالاكانيفتحايز المكظايف قل  امدان الايد  –
نب براز الاكاإليف كاحذ  م ـ كطاقات ـ مف خ ؿ دكران إليا،ن كمؤكران إل  تحايز اليام

قياـ ديكاف الرقابة  ذلؾ إلاطا كمكاؿلترويز قل  الاكانب السلبية ا أقمال ـ كقدـا،ياابية إل  
دارم بتكاي  وتب اور للدكائر الت  كبت س مة أقمال ا كأناطت ا كمطابات ا كالتاتيش ا 

ز  مف قماؿ تلؾ الدكائر. أما بالنسبة للمكظؼ إليتـ تحايأنيف كامنظمة قند الاياـ بتدقيؽ للاكا
ذا واف التادير الكارد قن  التارير إضاإلية إل  الدراة الكاحدة إسنكية دة خ ؿ منح  زيا

السنكم بدراة ممتاز كواف تادير  إل  السنة الساباة مباارة بدراة ممتاز أيضانا كذلؾ كإلاان 
 محواـ الخدمة المدنية الحال .

ا زة الحوكمية إل  قمل اا الكقكؼ قل  الماو ت كاليابات كالميكقات الت  تيترض ام –
قياـ ديكاف الرقابة  زالة تلؾ الميكقات. إلمف خ ؿا  اليمؿ قل  ميالاة  ذ  الماو ت ك ك 

دارم بتدقيؽ أقماؿ الدكائر كاد أف بيض الدكائر يييؽ قمل ا قدـ تكإلر كالتاتيش ا 
ر إل  مكظايف مؤ ليف أك قدـ تكإلر كسائط الناؿ كالحروة أك قدـ كاكد مواتب لبيض الدكائ

ارانات ال زمة لحؿ  ذ  المااوؿ ،تخاذ ا خاطبة الا ات المينية المحاإلظاتا كتـ م
 كالثيكبات.

دارية بيقؿ ا د كتولاة ممونة كتحايؽ ذ الخطط كالسياسات إل  اما زة ا يالتحاؽ مف تنا –
 نااؽ اممكاؿ اليامة.إكالااقلية كالحد مف ا سراؼ إل   أوبر قدر مموف مف الواانة

ارانات تارقة كبيقؿ قدر مموف مف ا  ع دكفأف الخدمات الحوكمية تادـ للامي ود مفالتي –
 .(1)الموتبية

 .(2)قياـ اتثاؿ مككؽ كمتيف بيف مختلؼ المستكيات ا دارية –

 حماية المؤسسات الكقاية مف الضياع كا،خت س كسكن ا،ستخداـ. –

تمد قل  أسلكب اليينة تطكر إارانات التدقيؽ مف واملة تاثيلية إل  اختبارية تي –
 .(3)ا حثائية

 
 

                                                           

 .25 -23ة ا دارية كالماليةا الابي تا ص ص( الرقاب1)
 .23- 22( الرقابة ا داريةا ديرما ص ص 2)
 .186( المراع السابؽا ص 3)
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 المراحؿ اإلدارية في اإلشراؼ عمى المؤسسات الكقفية:ثالثان: 
مر بمراحؿ متيددة نتياة لتغير الظركؼ  الكقؼاراؼ قل  ا إف إدارة الكقؼ ك 

 .كامحكاؿ ا،اتماقية كا،قتثادية

اؼ تدار مف قبؿ كـ أثبحت امكق أكقا اإلبداية واف الكاقؼ يارؼ بناس  قل  ما  
كتمارس ا دارة الحوكمية دكر ا حسب النظـ ا )اإلدارة الحككمية المباشرة(الدكلة ناس ا

قل  إلركع  كامساليب الرسمية إل  ا دارة اليامة كتخضع مساليب التاتيش كالرقابة المطباة
 .الحوكمة امخرل 

كما ، ييرؼ مف  ك ناؾ بيض الب د ا س مية ميزت بيف ما ييرؼ إلي  اركط الكاقؼ
 المتكل اإلا  حالة ميرإلة اركط الكاقؼ تروت للكاقايف الحؽ بتيييف الناظر أك  امكقاؼاأم ؾ 

كحاإلظت بذلؾ قل  استا لية اممكاؿ الكقاية إل  إدارت ا كاستيماؿ إيرادات ا لألغراض الت  
 كإلرضت قلي  رقابة قضائية مف الاضاة المحلييف. الكاقؼاارط ا 

حيث إف  الناظراحكاؿ الت  ، تيرؼ إلي ا اركط الكاقؼ إل  وياية تيييف أما إل  ام
إلإف الا ة  الناظراثؾ الكقؼ إما أن  غير مكاكد ك، ميركؼ أك أن  لـ يحدد طرياة لتيييف 

بما إل  ذلؾ  الكقايةاثارت تتكل  بناس ا إدارة اممكاؿ  امكقاؼاالحوكمية المختثة مف كزارة 
 ستكمار كا نمان كا دارة كاستيماؿ ا يرادات ك ذا ما سناثل  بيد قليؿ.اتخاذ اميع قرارات ا،

ا دارة الذرية المستالة للكقؼ مف قبؿ نظار الكقؼ كمتكلي  دكف تدخؿ أم سلطة 
سكان اتخذ الكقؼ اوؿ الكقؼ الثريح إل  الب د الت  تسمح بكاكد النظار أـ اوؿ  حوكميةا

ياـك إلي ا وؿ ناظر بإدارة الكقؼ الذم يتك،   ذريةا من ارة الامييات الخيرية إل  غير ا ك   إدا
كوكيرا ما يطبؽ  ذا النكع  بيض.بميزؿ قف غير ـ إل  تضـ إلي ا أمكاؿ امكقاؼ بيض ا إل  

إل  –ك   امكقاؼ الت  أناي ا الكاقاكف مف خ ؿ كثايا ـ  الكثاياامف ا دارة إل  أكقاؼ 
إلتبا  ا دارة إلي ـ دكف تدخؿ  ذكي ـا إل  أبنائ ـ أكإليايلكف النظارة  –حدكد كلث التروة 

 حوكم .

ك ذا امسلكب الذرم الاردم إل  ا دارة  ك ناس امسلكب الذم درات قلي  إدارة 
الذم أدل إل  ضياع وكير مف أمكاؿ امكقاؼ  الاديمةا ك كامكقاؼ إل  اليثكر ا س مية 

ذلؾ أن  ، يخلك اممر قل  مر الزمف  اراللنظة ينير الحويمة أك غير اممنتياة للتثرإلات غ
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كتضيع اممكاؿ المكقكإلة  كاممانة. إلتت ا الطكيؿ مف كاكد ناظر ، يتثؼ بالحومة أك الراد 
 .(1)نتياة لتثرإلات  كأإليال 

 :ة مف القضاء كبإشرافونيعاإلدارة الذرية الم

لبلداف ا س مية ياـك كاد نمكذج كالث لإلدارة التاليدية لألكقاؼ ا،ستكمارية إل  بيض ا
اراؼ قضائييف. كسبب ناكن  ذا النمكذج  ك ما ألؼ  أيضاناقل  إدارة النظار  كلوف بتييف كا 

الاا ان ترداد  إل  وتب ـ مف ايؿ الااض   ك المراع للناظر إل  أمكر إدارة الكقؼ كاستكمار  
حالة قدـ النص قل  كوذلؾ إل  اختيار الناظر كتييين  إل   قلي ـاكتكزيع غ ت  قل  المكقكؼ 

 الناظر مف قبؿ الكاقؼ 

ك ذا بدكر  قد  الااض اقبؿ  مف-الاا  للرأم  إتباقان –كيتـ تيييف الناظر إل   ذ  الحالة 
كياكـ الناظر  يتااكر مع المنتاييف أك بيض ـ أك بدكف  ذا التااكر إذا لـ يرغب ب  الااض .

 حدكد ما ييذف ل  ب  مف إارانات بيقمال  ا دارية كا،ستكمارية بإاراؼ الااض  كضمف

كنيتاد أف الاا  ا س م  إنما ذور الاضان وا ة مرايية لنظار الكقؼ لسبب كاحد 
أك قدـ  الماضيةاإلاط  ك قدـ كاكد أا زة رقابية كتاتياية م ئمة إل  الماتميات ا س مية 

ف تكإلر أساليب  ناس اقدـ نمك قلـ ا دارة  كليؿ مف امسباب أيضان  االكاة بما  ك قائـ من ا كا 
ف كيوك  الكقؼامياثرة للرقابة كا اراؼ ياكـ ب ا إلنيكف متخثثكف يموف أف يكرم إدارة 

 كبالتال  واانة استيماؿ كاستكمار أمكاؿ الكقؼ. إنتاايت اام ما إل  زيادة  قام ن 

إلاد أدل قدـ تخثص الاضاة إل  الرقابة كا اراؼ قل  إدارة  التطبيا اأما إل  الكاقع 
امكقاؼ كتثرإلات النظار إل  ا،ستكمار كقدـ إتاان ـ إلنكف ا،ختيار كقياس الواانات إل  

ل  قلة الواانة إل  استكمارات ا مع  االتغاض  قف الوكير مف الاساد إل  إدارة اممكاؿ الكقاية كا 
ن اية المطاؼ مع أغراض  يتناسب إل ما ،  باوؿ ااظر مف مامكع غ ت اتياظـ حثة الن

 .(2) إدارة الكاقؼالكقؼ ك،
 

 تحديدا:اإلدارم لألكقاؼ في فمسطيف عامة كفي قطاع غزة  التسمسؿ كالتطكر

إلبيض امكقاؼ إلثلت  اإللسطيف كحدة كاحدةؼ إل  ـ لـ تيد امكقا1948بيد قاـ النوبة  -
كذلؾ بسبب  اداعضئيلة  كأثبحت الكقاياتـ 1948قف مثادر تمكيل ا بحدكد سنة 

                                                           

 .291الكقؼ ا س م ا قحؼا ص (1)
 .293 -291المراع السابؽا ص ص  (2)
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حيث النوبة كتازئة إللسطيف كت اير أ ل ا  الالسطينييفاية ضد اارانات ا،حت ؿ التيس
كاناسمت إللسطيف إل  قدة  قلي ـاكإلرض الحوـ اليسورم  كأم و ـاكمثادرة أراضي ـ 

يسم  بالخط امخضر " كقسـ تحت ا دارة  ا"ما سرائيل  قسـ تحت ا،حت ؿ  أازانا
 لضاة الغربية ".المثرية "قطاع غزة " كقسـ تحت ا دارة امردنية "ا

تيكرت امكقاؼ إل  الضاة الغربية تحت سيطرة الحوكمة امردنية إياابيا أوكر مف قطاع  -
أما قطاع غزة إللـ نضم   سيطرت اامف الحوكمة امردنية ضمت الضاة ول ا تحت  غزةع

ـ تيكرت امكقاؼ 1954 مؤقت. كقاـالحوكمة المثرية إل  سيطرت ا كلوف أدارت  باوؿ 
حيث أثدر الحاوـ ا دارم لاطاع غزة أمر  "ازة بحؿ الكقؼ الذرم " ام ل  إل  قطاع غ

قانكف خاص بإلغان الكقؼ قل  غير الخيرات ك ك ما ييرؼ بالكقؼ الذرم "  297رقـ 
 (1)ام ل " إل  قطاع غزة بحاة مااوؿ المستحايف كالمنتاييف 

بذلؾ لـ يوف مكاكدا إل   ت كأ ل  كتسميك،بد مف ا اارة إل  أف تاسيـ الكقؼ إل  خيرم   -
نما وانت امكقاؼ تيرؼ بالثدقات الطكقية  مف ا س ـااليثكر امكل    (2)كا 

ـ بحؿ المالس ا س م  امقل  كتوكيف إدارة 1957لسنة  564وما أثدر اممر رقـ  -
أكاد ما يسم  با دارة  ـ الذم1967كـ اان ا،حت ؿ ا،سرائيل   ا س ميةاامكقاؼ 
كمف  ذ   اامروافكالت  وانت تارؼ قل  اميع ا دارات مف خ ؿ ضباط  المدنية

كوانت قبارة قف موتب كاحد  دارة امكقاؼ إل   "اا دارات " إدارة امكقاؼ ا س مية 
كاستمر الحاؿ قل  ذلؾ حت  قدـك  م ماااحيث واف دكر ميمكر امكقاؼ  غزةاقطاع 

 (3)ـ 1994السلطة الكطنية الالسطينية سنة 
ـ ثدر المرسـك الرئاس  مف الرئيس الراحؿ "ياسر قرإلات" بإناان 1/1/1994كإل  تاريخ  -

كاستنادا إل   ذا المرسـك قامت  إللسطيفاكزارة امكقاؼ كالاؤكف الدينية إل  واإلة محاإلظات 
الكزارة بإناان مديريات امكقاؼ إل  واإلة محاإلظات الكطف من ا خمس مديريات إل  قطاع 

  الاطاع. المحاإلظات إل قدد غزة ماسمة حسب 

                                                           

 .53ا صبورا سبؿ تنمية مكارد الكقؼ ا س م  إل  قطاع غزة  (1)
 . 39ص  الدلكاا ؼ  كتطبياات ا إل  المحاوـ الارقية إل  قطاع غزةالمنازقة قل  أرض الكق (2)
 53ا صبورا سبؿ تنمية مكارد الكقؼ ا س م  إل  قطاع غزة  (3)
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متميز مف السلطة مف خ ؿ إقادة قيكد مكظا  كزارة  با تماـكحظيت كزارة امكقاؼ  -
امكقاؼ قل  ديكاف المكظايف أسكة بالكزارات امخرل كبالتال  أثبح قبن الركاتب مواك، 

كقطاع  برإلع قيمة إاارة امكقاؼ إل  الضاة الغربية وما أثدرت السلطة قرار السلطة.مف 
 (1) .غزة

نتيجة التطكر التشريعي كلإلدارم المعاصر أصبحت كزارة األكقاؼ تشرؼ عمى نظارة 
 .كتشكؿ ىذه الكزارة إدارة لإلشراؼ عمى المؤسسات الكقفية اإلسالمي،الكقؼ 

 اكلكزارة امكقاؼ حؽ إل  محاسبة نظار امكقاؼ كرقابت ـ ا دارية كالمالية كالمحاسبية -
ثدار التيليمات التنايذية الخاثة بذلؾ الدكرية كغير اكطلب التاارير ا كل ا أف ترإلض  اكا 

 .كميل ن  كيوكف الرإلض خطيان  اأم تثرؼ للناظر تاير أن  ليس إل  ثالح الكقت

، إلإف  ايحاؿ الناظر المخالؼ لتيليمات الكزارة المارإلة إل  المحومة الارقية إف كادت - كا 
 .(2)اران المناسبا  ا المالس ا س م  امقل  ليتخذ إل  ح

كنحف  نا إل  قطاع غزة تكاد لدينا محاوـ ارقية كلتلؾ المحومة الحؽ بإحالة الناظر  -
 أك المدن  بارار ميلؿ أك مسبب. الانائ االمخالؼ للاضان 

للمحومة الارقية الحؽ بيزؿ الناظر المحاؿ إلي ا مف الكزارة المارإلة )كزارة امكقاؼ( وذلؾ  -
 كذلؾ بارار ميلؿ.

 

 "إدارة الكقؼ لمرقابة اإلدارية "تشكيؿالييكؿ التنظيمي رابعان: 
إف إدارة الكقؼ تتيلؼ مف الناظر كنائب  كمالس ا دارة كاميية قمكمية حسب الحاؿا 
كضمانان ،ستا ؿ أقضان الرقابة ا دارية كقدـ خضكق ـ مم ا ة إلإف الناظر كنائب  يييناف 

سائر أقضان الرقابة ا دارية اآلخريف كترقيات ـ كق كات ـ وكف تيييف يبارار مف رئيس الدكلة ك 
 .(3)كنال ـ مف رئيس مالس الكزرانا كيتكل  محاومت ـ تيديبيان مالس تيديب خاص

" إل  ماابلة مي  قف ال يوؿ بك حمد " مدير قاـ لانة امم ؾ كأود امستاذ " أحمد أ
تنظيـ اليمؿ ا دارم داخؿ أن  يتـ  ا قل غزةالتنظيم  لإلدارة داخؿ المؤسسة الكقاية إل  قطاع 

                                                           

 .56ا ص بورا سبؿ تنمية مكارد الكقؼ ا س م  إل  قطاع غزة  (1)
 ..271 -272ص ص الىقف اإلسالمي, قحف,  (2)
 .355ص االحويـ ا( الرقابة قل  أقماؿ ا دارة3)
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كتلؾ اللكائح  امكقاؼاكائح إدارية يضي ا كزير خ ؿ ل مفإل  قطاع غزة المؤسسة الكقاية 
ا حيث أف مدير قاـ الرقابة قضك داخؿ تلؾ اذ إ، بالراكع إل  لانة امم ؾا دارية ، تن
د بتنظيـ استكمار اللانة ياكـ ا وما أف مف اختثاثات ا متابية ارت اأم ؾ الكقؼ كتياير ا كا 

 الملاات المتيلاة باممكر ا دارية لمؤسسة الكقؼ.

كل ا  يولية منظمة تتوكف  كا دارةاإللانة امم ؾ    بمكابة الا از المروزم للتنظيـ 
إدارييف آخريفا كتباار م ام ا ا دارية مف خ ؿ ،ئحة  ا دارة كنائب  كأقضانمف رئيس 
مكؿ أكقاؼ ثالح الرااح  إل  غزة ك   كقؼ خاص كتباار ا . ا ث حيات محددةمنظمةا كل 

كيذ ب ريي ا للمسااد  الم ييفا يئة مستالة إلي ا مالس إدارة حيث أكقؼ ل ـ قارات 
 .  (1)اركط الكاقؼ كالمدارس حسب

 

 الرقابة المالية: الثاني:المطمب 
 :يةعمى المؤسسات الكقف تعريؼ الرقابة المالية أكالن:

تاييـ أدان المؤسسة الكقاية بماارنت  بالخطط المكضكقةا بغرض اوتااؼ    
ا،نحراإلات كتثحيح انحراؼ امدان قف الخطط المكضكقة أك تثحيح كتيديؿ الخطط ناس اا 

 .(2)كـ متابية التثحيح للتيود مف تنايذ 

 :  :الماليةالرقابة  أىميةثانيا ن
 يساقد إل  تحديدارتباطان ككياان مما  تنظيـ كالتكاي تخطيط كالبالترتبط الرقابة المالية 

 تحايا ا بواانة كإلاقلية كييد مف أ ـ امدكات الرقابية الت  تيتمد قلي ا قملية الرقابة.ام داؼ ك 

تيمؿ الرقابة المالية قل  حماية كثيانة ماؿ امكقاؼا ك، ياؼ دكر ا قل  مارد 
ظؿ التغيرات السريية إل  نظـ الميلكمات بؿ امتدت نتاادية خاثة إل  ،المرااية المستندية كا

لتامؿ تاييـ امدان كتحايؽ الواانة كالااقلية كالتحايؽ مف مدل واانة ا نتاج كالحثكؿ قل  
أقث  قدر مف المخراات مف السلع كالخدمات باستخداـ أقؿ قدر مف المدخ ت كالتحاؽ مف 

 لمست دؼ تحايا ا.مدل تحايؽ البرامج المكضكقة لأل داؼ المخططة كا

                                                           

 .2013/  12/ 25( ماابلة مع مدير لانة امم ؾ إل  كزارة امكقاؼ  " أ. أحمد أبك حمد " 1)
 .22( ا دارة الماليةا قبيدات كطنيبا ص2)
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ااتياز كوؿ ذلؾ لتوكف الرقابة قكنان للاائميف قل  أمكر ا،قتثاد كتساقد ـ قل  
كأف يايؿ الاانكف ل ذ  الرقابة الحؽ إل  اتخاذ ما قد يلـز مف إارانات  سرقةاامزمات بيقث  

ؽ النمك تواؿ إحواـ الرقابة قل  ماؿ امكقاؼ كحسف استخداـ كتكزيع المكارد المتاحة بما يحا
كا،ستارار ا،قتثادم إل  ظؿ إطار قمؿ تتوامؿ كتترابط إلي  أا زة الرقابة كمؤسسات ا مع 

 .(1)أا زة الدكلة المختلاة بما يحاؽ إلاقلية اليمؿ الرقاب 

 :الكقفيةأىداؼ الرقابة المالية عمى المؤسسات  ثالثان:
اقد الميمكؿ ب ا كالواؼ قف التحاؽ مف أف المكارد قد حثلت كإلاان للاكانيف كاللكائح كالاك  -

 أم مخالاة أك تاثير.
التحاؽ مف أف ا نااؽ تـ كإلاان لما  ك مارر ل ا كالتيود مف حسف استخداـ ماؿ الكقؼ إل   -

 الغرض المخثص ل  دكف إسراؼ أك انحراؼ كالواؼ قما ياع إل   ذا الثدد مف مخالاات.
للتيود مف اف التنايذ يسر كإلاان  متابية تنايذ الخطة المكضكقة كتاييـ امدان إل  الكحدات -

للسياسات المكضكقة كلميرإلة نتائج امقماؿ كالتيرؼ قل  مدل تحايؽ ام داؼ المرسكمةا 
كالواؼ قما ياع مف انحراإلات لتثحيح ا أك تاادي ا قبؿ كقكق اا كالتيرؼ قل  إلرص 

 .(2) مستاب ن تحسيف ميد،ت امدان 
 لمؤسسة الكقاية.المحاإلظة قل  مكارد كممتلوات كأثكؿ ا -
الميمكؿ ب ا إل  تحثيؿ ا يرادات اليامة كثرؼ  باللكائح كالاكانيفلتحاؽ مف التزاـ ا دارة ا -

 .(3) اليامةبما يحاؽ المثلحة  اليامةاالنااات 
مف  فنتااية ممكاؿ امكقاؼ إل  حد ا اممكؿ مف أاؿ تكإلير أوبر قدر ممورإلع الواانة ا  -

إيرادات امكقاؼ قل  مع الحرص قل  حسف تكزيع  للكقؼاة مناكدا يرادات لألغراض ال
 ل ا. ا المخثثة أغراض

حماية أثكؿ أمكاؿ امكقاؼ بالثيانة كالحذر كحسف ا،حتياط إل  ا،ستكمار كحسف إدارة  -
 البراباقتبار  ذ  اممكاؿ مثدر دائـ مؤبد  يرادات تناؽ إل  كاك   ا،ستكمارامخاطر 

 الاليلةاؼ بالترويز قل  ا،ستكمارات طكيلة اماؿ كذات المخاطر كتيت  ثيانة أمكاؿ امكقا
 .(4) الكاقايفكبتكزيع كتنكيع المحاظة ا،ستكمارية مع مراقاة اركط 

                                                           

 .53-52صص  االخطيب ا( ماا يـ حديكة إل  الرقابة المالية كالداخلية1)
  ا بتثريؼ بسيط.19ص االواراكم ا( الرقابة المالية إل  ا س ـ2)
 .15-14صص  اقبي ت ا( الرقابة ا دارية كالمالية3)
 .307-306( الكقؼ ا س م ا قحؼا ص ص4)



 

 
52 

 :دكر أىؿ الحؿ كالعقد في حماية أمكاؿ األكقاؼ كمراقبتيا
ف مف بيف الم اـ المنكطة بي ؿ الحؿ كالياد متابية كمراقبة اما زة الحوكمية كذلؾ م

خ ؿ مرااية الحاوـ كأا زت  المختلاةا كيدخؿ إل  نطاؽ ذلؾ مراقبة أمكاؿ امكقاؼ كحمايت اا 
كياابل  إل   "مجمس الشكرل"كحسف تكاي  ا كتيسير اا كيسم  ا از أ ؿ الحؿ كالياد أيضان 

 ."الجياز النيابي"قثرنا  ذا 

 المراقبة.يز كالواانة اليالية إل  امدان المتم -

ي ـ الايـ خ ؽا لذا ناد الاا  ا س م  يلـز كل  اممر باختيار مف تتكاإلر إلدكر الايـ كام -
 ناح مف رقابة اما زة كالاكانيف كاللكائح.أالرقابة الذاتية  كا يمانيةع مفامخ قية 

قداد تاارير حكل ادكر التككيؽ إل  مراقبة اممكاؿ كذلؾ بتاييد ا إل  سا ت  -  كدإلاتر كا 
تاافا ذلؾ  إف استيماؿ الكسائؿ التونكلكاية الحديكة إنما  ك باثد ا تاافا كقد بيمانة كا 

تكإلر  ذا الينثر إل  ثدكر الدكلة ا س مية رغـ بساطة الكسائؿا كمما يدؿ قل  أ مية 
التككيؽ إل  التاريع ا س م  أف أطكؿ آية إل  الارآف الوريـ كالت  تسم  آية الديف اانت 

 تحث قل  الوتابة.

طارات مؤسسات ا ا، تماـ بال - تنمية البارية كذلؾ بتوكيف راا،ت الدكلة كواانات ا كا 
 .ال زمة خبراتالكتزكيد ـ ب

ا، تماـ بالمنظكمة الاانكنية الخاثة ب ذا اممرا كذلؾ بكضع قكانيف كلكائح ثارمة رادقة  -
 للميتديف قل  أمكاؿ الكقؼ.

التنسيؽ بيف أا زة الدكلة المختلاة إل  الرقابة قل  أمكاؿ المؤسسة الكقايةا ك ذا ما تال   -
 إل  التنسيؽ بيف الدكاكيف المختلاة كبيف اما زة امخرل.

كبات  كالمحاإلظة قلي  ك إلا  الاائميف قل  ماؿ ام -  كتنميت .قاؼ لحمايت  كثرإل  كا 

ؿ امكقاؼ إل  ثدر الدكلة ا س مية إف الرقابة قل  اممكاؿ اليمكمية كمن ا أمكا
سلطاف كالااض  كالخ إلة الراادة ترتوز قل  الكازع الدين  ويساس كالخاثة إل  ق د الرسكؿ

 .(1)وحارس

                                                           

 . بتثريؼ بسيط .225-224( الرقابة ا،داريةا ديرما ص ص 1)
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المطمب الثالث: كاقع الرقابة اإلدارية كالمالية في المؤسسات الكقفية في قطاع 
  غزة:

اع غزة كماابلة اليديد مف إل  قطة كزارة امكقاؼ بمختلؼ دكائر ا لاد قمت بزيار 
 "مستاذ الااضؿ "زياد أبك مساقدمدير قاـ الرقابة ا المسؤكليف كاليامليف إل  الرقابة كقل  رأس ـ

قسـ ام ؾ  كا،ستاذ "محمد مسمح" الااضؿ " أحمد أبك حمد" امم ؾ امستاذكمدير دائرة 
ؤسسات الكقاية إل  قطاقنا المإل   _ بمختلؼ أقسام ا _ كاقع الرقابة للحديث حكؿ ع  الكقؼ
قع الرقابة ا دارية قف كامدير دائرة امم ؾ " أحمد أبك حمد " بداية حيث تحدث  .(1)الحبيب

  ب :كمف املة ما تحدث  غزةاإل  المؤسسات الكقاية إل  قطاع 
 :الكقفيةتطكر المراحؿ اإلدارية لإلشراؼ عمى المؤسسة  

،  حيث واف قاـالادس إدارة اؤكف الكقؼ باوؿ تكل  المالس ا س م  امقل  إل  ا :أكال
 يكاد إلثؿ بيف الضاة كغزة إل  ق د الحوـ المثرم.

لغان المالس 1957كإل  قاـ  :ثانيا  ـ أثدر الحاوـ ا دارم للكقؼ باطاع غزة أمر بحؿ كا 
   ا س مية.ا س م  امقل  كتوكيف إدارة امكقاؼ 

ـ كالذم أقاـ ما يسم  با دارة 1967قاـ  ذلؾبيد  ا،حت ؿ الث يكن ما ن ق د  :اثالث
مع اليلـ أن   ا س ميةاالمدنية الت  وانت تارؼ قل  اميع ا دارات كمف بين ا إدارة امكقاؼ 

ببذؿ وؿ    ظؿ ا،حت ؿا كقد قاـ ا،حت ؿ  دكر ميمكر امكقاؼ إلإل  قطاع غزة أ مؿ كألغ
مما واف لذلؾ أكر بالغ إل  ترااع الكقؼ  من االا كد الممونة لتاليص قمؿ الكقؼ كالحد 

 كروكد . 
 ـ. 1994السلطة الكطنية الالسطينية قاـ  ما ن :رابعا 

كقد أضاؼ الباحث ميتز مثبح إل  رسالت  المااستير " دكر الكقؼ الخيرم إل  التنمية 
  غزة:ا دارية لألكقاؼ إل  قطاع  كتطكر المراحؿبيض اممكر ال امة إل  تسلسؿ ا،قتثادية "

 564أما إل  قطاع غزة إلاد أثدر الحاوـ ا دارم المثرم الياـ لاطاع غزة اممر رقـ 
ا س ميةا حيث نثت  إدارة لألكقاؼـ بحؿ المالس ا س م  امقل  كتوكيف 1957لسنة 

 دارة امكقاؼ ا س مية اخثية مينكية كميزانية مستالة  توكف أف  إلي  قل  " (2)المادة رقـ 
ا مدير يثدر قرار بتييين  مناا كيوكف تيييف مكظا   ذ  ا دارة بارارات تثدر منا يتكل  إدارت 

                                                           

 ـ  كزارة امكقاؼ . 2013/  12/ 25( ماابلة مع مدير لانة امم ؾ " أحمد أبك حمد " يـك امربيان 1)
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ـ الذم أكاد ما يسم  1967كـ اان ا،حت ؿ ا سرائيل  قاـ  قف طريؽ ا دارة المدنيةا"
با دارة المدنية كالت  وانت تارؼ قل  اميع ا دارات مف خ ؿ ضباط امرواف كمف  ذ  

كقاؼ ا س مية" كالت  تخضع  اراؼ ضابط روف امدياف كالت  وانت قبارة ا،دارات "إدارة ام
قف موتب كاحد  دارة امكقاؼ إل  قطاع غزةا كاستمر الحاؿ قل   ذا الحاؿ حت  قدـك السلطة 

ـا حيث اثدر الرئيس قرإلات مرسكما رئاسيا بإناان كازرة 1994الكطنية الالسطينية سنة
  واإلة محاإلظات إللسطيف باسـ "كازرة امكقاؼ كالائكف الدينية"  امكقاؼ كالائكف الدينية إل

ا كاستناد إل   ذا المرسكـ قامت الكازرة بإناان مديريات لألكقاؼ إل  1/10/1994كذلؾ بتاريخ 
زة ماسمة قل  قدد محاإلظات اميع محاإلظات الكطفا من ا خمس مديريات إل  قطاع غ

 (1)الاطاع

ة ا دارية إل  أبك حمد " إل  ضكن حديك  قف كاقع الرقابكأود مدير لانة امم ؾ "أحمد 
كتتروز  كقؼامف مساحة قطاع غزة تيتبر أراض   %2.5مف الميلـك أف  أن  غزة قل قطاع 

 الاااقيةاارؽ  الزاكيةاميظـ أكقاؼ قطاع غزة إل  محاإلظة غزة إل  مناطؽ قدة أ م ا: سكؽ 
الامال   )الحورالبلح  طاة ديرمن الاطاعاا المناطؽ الحدكدية اماؿ أبك خضرةأرض 
 (.كالانكب 

أيضا يكاد أراض  كقاية داخؿ محاإلظة خانيكنس خاثة إل  مناطؽ التونكلكاياا 
أما بالنسبة ركب  كما يحيط ب  مف أحيان سونيةا المستاا  امك  كالنادماالمحاوـا المليب 

ا امراض  المحتلةاحية إليما يلي ا مف ن ادا كتتمروزلمحاإلظة رإلح إليراض  الكقؼ إلي ا محدكدة 
 )أكقاؼأوكر مف قطاع غزة إلالكقؼ إلي ا  لضاة الغربية بمختلؼ محاإلظات اكبالنسبة ل

 .1948المحاإلظات الامالية كالانكبية(ا وما تكاد أراض  كقاية وكيرة داخؿ أراض  

اؤكف حيث أكولت الحوكمة لكزارة امكقاؼ كال الكقؼاكل  كزارة امكقاؼ اؤكف تت
ا حيث قامت كزارة امكقاؼ بإناان إدارة قامة لألمكاؿ الكقاية يدير ا اراؼ قل  الكقؼالدينية ا 

مدير أكقاؼ يتكل  اؤكف الكقؼ  وؿ منطاةا كيتارع قف زير كيسم  "متكل  الكقؼ الياـ"الك 
 .(الكقؼ الخاص )متكل داخؿ منطات  كيسم  

تكاد متابية إدارية دكرية  :األكقاؼكزارة  أما فيما يتعمؽ بتنظيـ العمؿ اإلدارم داخؿ
حيث  مفالكزارة اليمؿ اليكم  داخؿ  لضبط نظاـ امكقاؼعلاميع المكظايف داخؿ كزارة 

تنظيـ إاازات المكظايف  ال زمةاكتحضير السا ت كالملاات كالتاارير  كا،نثراؼاالحضكر 
                                                           

  . 63-62ا ص ص  لتنمية ا،قتثاديةا مثبح( دكر الكقؼ إل  ا1)
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ذلؾ استدق  اممر ا التيديب كالاثؿ كالتسريح إف تنظيـ استاالت ـ كانت ان مدت ـ اكأذكنات ـ
 .مف اممكر ا دارية كغير ا

كيتـ وؿ ذلؾ مف خ ؿ لكائح إدارية يضي ا كزير امكقاؼ لتنظيـ اليمؿ ا دارم داخؿ 
ا حيث أف مدير اذ إ، بالراكع إل  لانة امم ؾكتلؾ اللكائح ا دارية ، تن الكقايةاالمؤسسة 

دارت ا ستكماربتنظيـ ا اللانة ياكـقاـ الرقابة قضك داخؿ تلؾ  ا وما أم ؾ الكقؼ كتياير ا كا 
 أف مف اختثاثات ا متابية الملاات المتيلاة باممكر ا دارية لمؤسسة الكقؼ.

كل ا  يولية منظمة تتوكف  اكاإلدارةفمجنة األمالؾ ىي بمثابة الجياز المركزم لمتنظيـ 
دارية مف خ ؿ ،ئحة إدارييف آخريفا كتباار م ام ا ا  ا دارة كنائب  كأقضانمف رئيس 

مكؿ أكقاؼ ثالح الرااح  إل  غزة ك   كقؼ خاص كتباار ا . منظمةا كل ا ث حيات محددة
كيذ ب ريي ا للمسااد  الم ييفا يئة مستالة إلي ا مالس إدارة حيث أكقؼ ل ـ قارات 

  الكاقؼ.اركط  كالمدارس حسب

في  لية عمى شؤكف الكقؼكما تناكلنا في ىذا المقاء الحديث عف كاقع الرقابة الما
قل  كاكد دائرة مالية اولية غير مايلة قل   "مدير دائرة امم ؾ " حيث أود اغزة قطاع

ب ا مراقب مال  مييف مف كزارة المالية مف  الماليةا ياكـالمؤسسة الكقاية لمتابية اؤكف الكقؼ 
  بيكؿ.حظات أك، خ ؿ التاتيش قل  التاارير كالملاات الثادرة كالكاردة كتسايؿ الم 
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 الثانيالمبحث 
 .المؤسسات الكقفيةالرقابة القضائية عمى 

نظار وكير مف أكارت مسيلة الرقابة قل  امكقاؼ الوكير مف المناقاات كاذبت أ
قف  كلما تارع قن ا مف قضايا اديدة إلض ن  آكارالما ترتب قلي ا مف  كذلؾ نظران  الاا انع

 تمكل .ا،تاا  الاانكن  الذم 

إل  ياكز أف  بلداإف تبن  الرقابة الاضائية إل  بلد ما مسيلة تتكقؼ قل  ظركؼ وؿ 
نايس بلد تختلؼ ظركإل  السياسية قل  بلد آخرا كاختيار النظاـ الم ئـ لوؿ بلد  ك مؤار 

 ماانااح أك إلاؿ ذلؾ البلدا وما أف الرقابة الاضائية تايز لألإلراد الطيف بيدـ دستكرية قانكف 
 ( 1) ذا ييتبر أحد الروائز الت  تاكـ قلي ا ضمانات حاكؽ ا نساف.ك 

 

 :عمى األكقاؼالرقابة القضائية  األكؿ: تعريؼالمطمب 
ممارسة اما زة الاضائية كالمحاوـ لسلطات ا إل  الحوـ قل     الرقابة الاضائية 

إلرادا إل   تاثؿ الكقاية إل  مكاا ة ام ةمؤسسالات كالتثرإلات الت  تثدر مف ارقية الارار 
الكقاية كبيف اماخاصا بنان قل  طلب  ؤ،ن  مؤسسةلمنازقات الت  تاكـ بيف الإل  ا

اماخاص إلرقابة الاضان تيتبر الضماف الذم يحم  امإلراد كالمنظمات إل  الماتمع مف تااكز 
 .(2)نايذأا زة الحوكمة لسلطات اا أك انت او ا للارقية الاانكنيةا أك سكن استخدام ا لسلطات الت

 تيديؿ-ا،ستبداؿ-تامؿ قضان الخثكمة كقضان الك،ية: النظارة  قامة-إلا ان -ك  
 .(3) كغير ا اركط الكاقؼ

كسلطة الرقابة الاضائية قل  تثرإلات المؤسسة الكقاية ليست مطلاةع من ا ، تباار  
إ،   اختثاثات ا إل   ، تتحرؾ تلاائيان إلالاضان ، يمارس(4)إ، قندما يطلب المتضرر تدخل ا

 .ا دارية الت  ترإلع مف وؿ ثاحب مثلحة لتسم  الدقك  الدقكلبنان قل  

                                                           

 .96الرقابة الاضائية قل  الاكانيفا الخيرما ص (1)
 .41ص اابي تال ا( الرقابة ا دارية كالمالية قل  اما زة الحوكمية2)
 .260-259صص  ا( نظاـ الكقؼ كالماتمع المدن 3)
 .41ص اتابي ال ا( الرقابة ا دارية كالمالية قل  اما زة الحوكمية4)
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إلراد مف اران تثرإلات المؤسسات الكقايةا بما كيتحاؽ الضرر الذم يثيب ام 
 يستكاب تدخؿ كرقابة الاضانا بنان قل  دقكل مف أثاب ـ الضرر إل  الحا،ت اآلتية:

 مؤسسة الكقاية ،ختثاثات ـ.تااكز المكظايف اليامليف داخؿ ال .1
 تاسيران خاطئان. كالكقائع أك الحاائؽ تاسير المكظايف لبيض النثكص الاانكنية .2
 سكن استيماؿ السلطة. .3
 .(1)الخطي إل  تطبيؽ ا ارانات .4

لة قف إاران قمليات الرقابة ؤك ائية  يئة قضائية خبيرة توكف مسكيتكل  الرقابة الاض
ثدار ؤك لمسد يي د إلي ا بمحاومة اكاوتااؼ المخالاات الماليةا كق ليف قف  ذ  المخالاات كا 

الياكبات ال زمةا أم أن  يخكؿ ل ذ  ال يئات أك اما زة سلطة تكقيع الازان قند كقكع 
 .(2)المخالاة

 مزايا ىذا النكع:
تساقد  قضائيةاب  مف سلطات  كيتميز  ذا النكع قف نظاـ الرقابة ا دارية بما يتمتع

كالمحاإلظة قلي ا بما تثدر مف أحواـ. أما نظـ الرقابة  اليامةارقابة قل  اممكاؿ حواـ الإقل  
ا دارية إلليس ل ا إ، سلطة التكثية أك ا حالة إل  السلطات الاضائية الت  قد تطكؿ أمام ا 

 ذا إلض  قل  أن  قد ، يوكف لدل  ذ   آكاراا ارانات مما يؤخر تكقيع اليااب كما لذلؾ مف 
الخبرة ال زمة للاثؿ إل  مكؿ  ذ  المخالاات كالاضايا المالية كالت  توكف ك،  ا دارية لا اتا

 .(3)اؾ أا زة الرقابة الاضائية أوكر إل ما ل ا
 

 :قضائيةالرقابة ال : أىداؼالثانيالمطمب 
ابار ا قل  احتراـ الا نتاكيـ قمؿ كأدا .1 حماية ك  انكف كمبدأ الارقيةاإدارة المؤسسة الكقاية كا 

لمييبة أك التيكيض قف طريؽ إلغان الارارات ا دارية ا كحريات ـ كذلؾحاكؽ امإلراد 
 .(4)قن ا

                                                           

 بتثرؼ يسير. .457-455صص  ااا ن ا( الرقابة قل  امدان1)
 .26ص االواراكم ا( الرقابة المالية إل  ا س ـ2)
 .65-64( ماا يـ حديكة إل  الرقابة المالية كالداخليةا الخطيبا ص ص3)
 .42ص اابي تال االرقابة ا دارية كالمالية قل  اما زة الحوكمية (4)
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إحواـ الرقابة قل  أمكاؿ المؤسسة الكقاية كالاثؿ إل  المخالاات المالية كالمحاإلظة قلي ا   .2
بما تثدر  مف أحواـا كبما تتميز ب  مف الا ـ كالخبرة ال زمة للاثؿ إل  مكؿ  ذ  الاضايا 

 .(1)المالية

 أىمية الرقابة القضائية كاختصاصاتيا: :الثالثالمطمب 
تيتبر الرقابة الاضائية مف أ ـ ثكر الرقابةا إذ ييد الاضان أوكر اما زة الاادرة قل  
حماية مبدأ الماركقية كالدإلاع قف الحاكؽ كالحريات الارديةا إذا ما تكاإلرت ل  الضمانات 

ة المطلاة كبالتالية يمون  أف ياديالح كظيات ع لتحايؽ  ؿ إل  أدانالضركرية الت  تواؿ ل  ا،ستا
 ياكـ بالرقابة قل  أومؿ كا .

إلالرقابة الاضائية مف أقكل أنكاع الرقابة كخثكثان إليما يتيلؽ بالكقؼع مف الااض  
إل  السابؽ  ك مف واف ينكب قف ا ماـ إل  ائكف الكقؼا ك ك امقدر قل  رقاية ائكف 

تسايؿ ككائؽ الكقؼا ك ك مف يييف كييتمد طة كقكة كناكذ. إل ك ياكـ بملو  مف سلالكقؼ بما ي
النظار كيحاسب ـ قل  تاثير ـا ك ك مف يارؼ قل  تكزيع غلة الكقؼ قل  مستحاي اا ك ك 
مف ياثؿ إل  منازقات الكقؼا كغير ا مف كمسئكليات. كمف أ ـ ما ياـك ب  الااض  إل  كقتنا 

 . (2)للكقؼ كاللكائح المنظمةيتيود الااض  مف تطبيؽ الاكانيف  الحاضر أن  قند التنازع

 مية كذلؾ م الكقايةعوما تيتبر الرقابة الاضائية أ ـ أنكاع الرقابة قل  المؤسسات 
الااض  كديكاف الاضان إل  الكقؼ حيث أف للااض  الحؽ إل  ا اراؼ قل  إدارة الكقؼ 

  إدارة المؤسسات الكقاية مكؿ المسااد كالاكامع كل  تيييف كقزؿ الاائميف قل اكالرقابة قلي 
كذلؾ إذا كاد ـ م مليف  اكالمدراس الكقاية كغير ا مف امكقاؼ مكؿ ا ماـ كالخطيب أك غير ـ

 إل  أدان كاابات ـ.

 فيما يمي: فيما يتعمؽ بالكقؼ كيمكف تمخيص اختصاصات ديكاف القضاء في اإلسالـ

 كل  ضـ أميف يساقد  إل  ذلؾ.رقاية الكقؼ الخيرم كا اراؼ قلي   -

 تيييف نظار أمنان للكقؼ كتحديد كاابات ـ كث حيات ـ مف الااض   ك ناظر قاـ. -

 محاسبة المتكليف كالنظار. -

 التحاؽ مف أف اركط الكاقؼ الثحيحة قد ارت رقايت ا كتنايذ ا مف قبؿ النظار. -
                                                           

 .26ص االواراكم ـامالية إل  ا س الرقابة ال (1)
 .23-22( ك،ية الدكلة إل  الرقابة قل  امكقاؼا الينزم ص ص2)
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يثاؿ اممكاؿ الكقاي تنميةف متكل  الكقؼ ياكـ برقاية ك التيود مف أ - ة كتحثيؿ المكارد كا 
 إنااق ا إل  مستحاي ا.

الااض  كحد  يستطيع أف يسمح للمتكل  با،ستدانة قل  أمكاؿ الكقؼ لدإلع النااات أك  -
ذا أراد المتكل  إقمار الكقؼ ك، تكاد مثادر واإلية قند  مف  أمكاؿ الكقؼ إل  الركاتبا كا 

أف يسمح ل  با،ستدانة لمثلحة لـ يوف مخك،ن بذلؾ إلالااض  يستطيع ك  راالكقت الحاض
 الكقؼ.

إ، أن  قندما ييزؿ  قن ااالااض  كحد  يستطيع أف يبيع أمكاؿ الكقؼ كياترم قكضان  -
الااض  المتكل  مف قبؿ الكاقؼ بدكف سبب الخيانة أك غير  كيييف آخر محل  إلإف قمؿ 

ف قبل   ك مف ف الااض  يستطيع إقثان المتكل  الذم قيف مأ الااض  ييتبر ،غيانا إ،
  ذا امخير  ك كويؿ ل  كمف حؽ المكوؿ أف ييزؿ مف كول .

إذا حثؿ خلك إل  منثب الناظر كلاترة غير ميلكمة إلإف مف حؽ الاضان تيييف ناظر  -
ك ذا التيييف غير قابؿ لإللغان بسبب ظ كر المتكل  امثل   ااديد لرقاية اؤكف الكقؼ

 مف اديد.

ذا  اف قندما ياؾ إل  تثرإلات المتكل  أك الناظرللااض  الحؽ إل  تيييف اخص أمي - كا 
، إلل  أف ييزل .  كبت إلسؽ الناظر يطلب الااض  من  ا،ستاالة كا 

للااض  الحؽ إل  النظر كا اراؼ الياـ قل  الكقؼ إلإذا قيف الااض  مكظايف إل  إدارة  -
مف الاياـ  الكقؼ بثاة أف ل  النظر الياـا كقاـ المتكل  بيزؿ مف قين ـ الااض  أك مني ـ

للااض  الحؽ إل  منع متكل  الكقؼ قف مكؿ  ذا التثرؼا غير أن  إذا  بم ام ـا إلإف
 حثؿ خثاـ ييرض اممر قل  ديكاف المظالـ للاثؿ إل  مكؿ  ذا الخ ؼ.

كإل  حالة ا،خت ؼ بيف الااض  كالمتكل  ينظر إف لـ يوف مكضع الخ ؼ يتيلؽ  -
ان إل  الخثكمةا إلإف حوـ الااض  يوكف باخص الااض  ك، يوكف الااض  ناس  طرإل

 .(1)سائدان قندئذو 

 

 

 
                                                           

 .218-216صص  اامميف ا( كقائع الحلاة الدراسية لتكمير ممتلوات امكقاؼ1)



 

 
60 

 :(1)قطاع غزةفي في المؤسسات الكقفية  القضائية: كاقع الرقابة الرابعالمطمب 
الماابلة الت  أاريت مع مدير قاـ الرقابة " زياد أبك مساقد " كمدير لانة خ ؿ ك 

قاية إل  قطاع المؤسسة الك   الاانكنية قلالرقابة الاضائية ك  كاقع حكؿامم ؾ " أحمد أبك حمد" 
  امة: قدة أمكر قل امم ؾ أود مدير لانة غزة: 

كقديما وانت  الاانكن اع مف الاضان أحد قناثر النظاـ مية الرقابة الاضائية كالاانكنيةأ  :أكال
 ك،ية الااض  قامة قل  اؤكف الكقؼ.

 قانكنية.ر إل  الملاات مف ناحية دائرة قانكنية داخؿ لانة امم ؾ تنظ : كاكدثانيا

 الاانكنية.ل  المؤسسات الكقاية داخؿ قطاع غزة    الرقابة قالمايلة  : الرقابةثالثا

حيث  قانكفاا بؿ  ناؾ ماركع اؿ كممتلوات الكقؼيكاد قانكف محدد لحماية أمك  : ،رابعا
 الكقؼ.قانكف انات كندكات لدراسة يارم اآلف داخؿ كزارة امكقاؼ إقداد كرش قمؿ كلا

أمكاؿ  كمحدد لحماية يااد قانكف مستاؿ الا كد الممونة  با سراع كبذؿكنحف ننادم  
واملة سكان أوانت حماية ازائية أك دستكرية أك ايبية أك إيمانية "  الكقؼ حمايةكممتلوات 

 الدين .تاكية الكازع 

إ، أف أحواـ الكقؼ  الكقؼارغـ قدـ كاكد قانكف محدد لحماية أمكاؿ كممتلوات  خامسا:
خ ؿ الراكع إل  المحاوـ الارقية كتحويم ا خاثة  ا س مية مفالاريية منضبطة بيحواـ 

 إليما يتيلؽ باممكر ذات التيكير البالغ قل  الكقؼ.
 كالمدارس كالمستااياتأراض  كقاية أخرل للمسااد  قانكنيا بتكإليرالحوكمة مطالبة  :سادسا

عكالماابر كوؿ ما   بيسر ا.ة بمؤسسات الماتمع المدن  ف للكقؼ ق قم يلـز

 غزة:كفيما يتعمؽ بقانكف الكقؼ المعمكؿ بو في قطاع 

كالاكانيف  كتنظيم ا، يكاد نص قانكن  كتاريي  إللسطين  يختص بإدارة الكقؼ 
المتبية إل  قطاع غزة مستكحاة مف قانكف اليدؿ كا نثاؼ للمرحكـ "محمد قدرم بااا " مف 

  كالمثرية.د اليكمان  كالاكانيف البريطانية خ ؿ الي 

 

                                                           

 ـ ا كزارة امكقاؼ . 2013/ 12/ 25( ماابلة مع مدير لانة امم ؾ " أحمد أبك حمد" بتاريخ 1)
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 (1) غزة:كمف قكانيف األكقاؼ المتبعة في قطاع 

 يبطل .ااتراط ما يمنع تيبيد الكقؼ  .1

بمارد انيااد الكقؼ ثحيحا يزكؿ ملؾ الكاقؼ قف الييف المكقكإلة كيثير الكقؼ ،زما  .2
 ير ف.ك، يباع ك، يكرث ك،  إلي اإل  يملؾ الكاقؼ الراكع 

 اكز كقؼ اممكاؿ المناكلة كغير المناكلة.ي .3

 ياكز استكمار الكقؼ إل  الكاك  المضمكنة إلاط  .4

ـ أ ف متكل  الكقؼ الياـ  ك 1925اان إل  المادة الكالكة مف قانكف امكقاؼ الخيرية لسنة 
  منثب :كيوكف مف ث حيات  بحوـ  الاانكفاناظر امكقاؼ بماتض  

 أنكاق ا.لمناكلة قل  اخت ؼ امت ؾ اممكاؿ المناكلة كغير ا .1

 الياكد.قاد  .2

 التكقيع قل  المستندات.  .3

 (2)قامة الدقاكل كالدخكؿ إلي ا وخثـ يوكف ل  ختـ رسم  إ .4
 غزة:قطاع  األكقاؼ فياألمثمة عمى القكانيف المتبعة عمى  ككذلؾ مف

يذ المتكل  بتنا ـ يلـز 1924اان إل  المادة الخامسة مف قانكف امكقاؼ الخيرية لسنة 
إ، إذا أدخلت قلي ا تيدي ت بماركع  الكقؼاكمراقاة اركط الكاقؼ قند إناان  الكاقؼااركط 

  (3)المادة الك كيف الكقؼ بماتض أقرت  الحوكمة ماؿ إدارة 

 

 

 

 

                                                           

 .61بورا صا تنمية مكارد الكقؼ ا س م  إل  قطاع غزة سبؿ (1)

 . 56الدلك ا ص ا وـ الارقية إل  قطاع غزة "المنازقة قل  أرض الكقؼ  كتطبياات ا إل  المحا (2)
 (.683 -681  /10مامكقة الاكانيف الالسطينية : )ج  (3)
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 المبحث الثالث
 .المؤسسات الكقفية عمى عيةالرقابة الشر 

بة الارقية قل  المؤسسات الكقايةع بالتاثيؿ قف الرقاستتناكؿ الباحكة إل   ذا المبحث الحديث 
 قلي  الكقؼ. ياكـكذلؾ م ميت ا كتميز ا قف أنكاع الرقابة امخرل إل   بمكابة اليثب الذم 

 كأىدافيا:تعريؼ الرقابة الشرعية كأىميتيا المطمب األكؿ: 
 أكال: تعريؼ الرقابة الشرعية:

ة التثرإلات    ا اراؼ كالاحص كالمرااية الت  تست دؼ ضماف س مة واإل
كسلكويات امإلراد داخؿ المؤسسة الكقاية خاثة المالية من ا با ضاإلة إل  مطاباة اميع 

باستخدام ا الكسائؿ ا التثرإلات كامقماؿ داخؿ المؤسسة مع أحواـ الاريية ا س مية
مع بياف امخطان كالمخالاات كتثكيب ا ككضع البدائؿ  الماركقةاكامساليب الم ئمة 

كتاديـ التاارير المادية إل  الا ات المينية متضمنة الرأم الارق  كالارارات  ل اا الماركقة
 .(1) امإلضؿكالتكثيات كا راادات لتطبيا ا إل  الحاضر كالمستابؿ بغرض التطكير إل  

ا " مامكقة امسس الكابتة المستارة المستنبطة مف مثادر ن بي أيضان  كقرإلت الرقابة الارقية
 ا الت  تستخدـ ودستكر للمحاسب المسلـ إل  قمل ا سكان إل  مااؿ التسايؿ الاا  ا س م

كالتحليؿ كالاياسا أك إل  مااؿ إبدان الرأم قف الكقائع الميينة الت  حدكتا لبياف ما إذا وانت 
 .    (2)تتاؽ مع أحواـ الاريية أـ ، " 

 ثانيا: أىمية الرقابة الشرعية:
كالحااة ضركرية إل  تاييؿ دكر ا إل  المؤسسات  الرقابة الارقية ذات أ مية بالغة

 :(3) أ م االكقايةع كذلؾ ليدة أمكر مف 

تيتبر الرقابة الارقية إحدل ماكمات نااح المؤسسة الكقاية باقتبار أف النااط الكقا   ك  -
وما أف اممكاؿ ذات طبيية  الحنيؼاممارسة تيبدية ذات طابع مال  تخضع محواـ الارع 

 ضركرة الحرص كالمحاإلظة قلي ا.خاثة تستدق  

                                                           

 .28 -27ص ص  االينزم ا( ك،ية الدكلة إل  الرقابة قل  امكقاؼ1)
 .7ك،ية الدكلة إل  الرقابة قل  ا،كقاؼا ادريسا ص  (2)
 .23-22ص صا المنثكرما ك،ية الدكلة إل  الرقابة قل  امكقاؼ ( 3)
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 ككاكد ا الكقايةاتيتبر الرقابة الارقية مف أ ـ اما زة الرقابية المستحدكة إل  المؤسسات  -
كذلؾ  ا س ميةعير  كإلؽ أحواـ الاريية ضركرة حيكية لتكاي  أدائ ا كضماف س مت  كتسي

قبؿ اميع اليامليف إل   يدـ ا حاطة باكاقد الميام ت الارقية كإلا  الكقؼ كميام ت  مفل
 المؤسسات كا دارات الكقاية.

 ال  تطكر ماا،ت امكقاؼ كتيدد ثكر  كأاوال ا كتغير أاواؿ الكركة إل  الماتمع أدل -
ف  سائؿ كمباحث إل  إلا  الكقؼظ كر م ، يكاد ل ا أحواـ إل  المثادر الاا ية الاديمةا كا 

 غير مؤ ليف للواؼ قن ا أك البت إلي ا.كادت امحواـ إلإف الاائميف قل  المؤسسات الكقاية 

إف الميام ت كاليمليات الت  تارل قل  اممكاؿ كامم ؾ الكقاية وا،ستبداؿ كالبيع  -
لتميز  ذ  اليمليات بالتغير  نظران ع ر تحتاج إل  رأم مف  يئة الاتكلكا اارة كا،ستكما

الكقايةا كمف كـ إلالياملكف كقدـ التورار مع وؿ حالة أك قملية أك ماركع تباار  المؤسسة 
إل  إدارة كاستكمار امكقاؼ ياب أف يوكنكا قل  اتثاؿ مستمر مع الرقابة الارقيةع من ـ 

 تكاا  ـ أكنان قمل ـ.ائما بحااة إل  الاتيا إل  نكازؿ د

إف كاكد الرقابة الارقية إل  المؤسسة الكقاية يييط  المؤسسة الكقاية الثبغة الارقيةا  -
 الام كر مف الكاقايف كالمنتاييف بالكقؼ. وما يمنح ا كاة

ف وانت حديكة ماارنة مع أنكاع الرقابة إل  المؤسسات المالية ا س مية  الرقابة الارقية - كا 
كتحتاج إل  تطكير أقمال ا إ، أن ا خطت خطكات كاسية كوبيرة يموف لمؤسسات  امخرلا
إلؽ الكقؼع مف الكقؼ إل  حايات  يتيلؽ بمر  إليما  اأف تستايد من ا كتيمؿ قل  تطكير  الكقؼ

ف واف إلي  اانب تيبدم إل ك تارب إل  اهلل إل  الاانب المال .  ييتبر مف المسائؿ المالية كا 
 :كعميو

كسبب رئيس  امكقاؼاف الرقابة الارقية    امساس إل  الحااظ قل  أمكاؿ كممتلوات إإل -
ر الكقؼ باترة روكد إل  وسب كاة الكاقايف كتاايي ـ قل  كقؼ أمكال ـ خاثة بيد مرك 

 كترااع إل  اآلكنة امخيرة.

ع أثبحت الرقابة الارقية قلـ يدرس ل  قكاقد  كضكابط  كيناؿ ط ب  ا ادة قند ااتياز   -
 كذلؾ لتخريج وكادر مؤ لة للاياـ بم مة الرقابة الارقية.

باوؿ اكـ بم ام ا كإل  قطاع غزة قامت المؤسسات الكقاية بتاييؿ دكر الرقابة الارقية لت -
كمكاوبة  الكقايةامف أاؿ تطكير كتنمية أدان كنااط المؤسسات ع إليل  كليس ثكرم

 المستادات المياثرة كإلؽ أحواـ كقكاقد الاريية ا س مية.
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كتيتبر تلؾ ال يئة مف ال يئات  الارقيةاإف الاائـ بيقماؿ الرقابة الارقية     يئة الاتكل  -
 ا ؤ ازنا مف  ياول  كالت  يموف إناا لتثبح ةعا س ميالاديدة الت  أحدكت ا المثارؼ 

 كتيميم ا قل  مستكل المؤسسات الكقاية.

 : الشرعية الرقابة كسائؿ ثالثا:
 (1):يل  ما الكقاية المؤسسات أناطة قل  للكقكؼ الرقابية الا ات تتخذ ا الت  الكسائؿ مف

المحددة  كالبرامج الخطط كإلؽ كاستكمار ا إدارت ا حسف مف للتيود لألكقاؼ الدائمة المتابية .1
 ل ا.

الاائميف  قبؿ مف الكقؼ إل  تتـ الت  التثرإلات تساؿ الت  الككائؽ خ ؿ مف المحاسبة .2
 قلي .

 أـ الماركعا سير ا تسير وانت إذا ما دائمة لتبيف بثاة الكقاية المؤسسات إل  امدان تاييـ .3
 أف الخلؿ  ذا ايف مف واف إذا إلي اا يتـ ما ارقية قدـ أك ا دارةا إل  لخلؿ تتيرض ن اأ

 .قلي ـ المكقكؼ حااات إاباع إل  كظيات  أك نمان ا بالكقؼ ييطؿ ييثؼ
 قند ريي ا أك امكقاؼ قل  الكاردة التثرإلات بيض إل  الارق  الحوـ لبياف ا،ات اد .4

 إل  التثرإلات بيض اإلتاار أك اب ا  المتيلاة النكازؿ بيض لذلؾا لغمكض كاكد الماتض 
 إلا   تخريج

 ذلؾا مف أتلاك  ما أك أك مناإلي اا امكقاؼ أمكاؿ مف حاظ  إل  قثركا ما النظار ضميفت .5
 .حؽ بغير ريي ا أك امكقاؼ أقياف مف ما أخذك  أك

 

 ىيئة الفتكل كالرقابة الشرعية: المطمب الثاني:
 ىيئة الفتكل كالرقابة الشرعية:تعريؼ أكالن: 

كماا،ت قمل ا  أ داإل ااة كتتيدد بحسب تختلؼ تيرياات  يئة الاتكل كالرقابة الارقي
كييي د إلي ا بتكاي   الميام تاإل   ا از مستاؿ مف الاا ان المتخثثيف إل  إلا   كم ام اا

للتيود مف التزام ا بيحواـ كمبادئ الاريية  عنااطات المؤسسة كمراقبت ا كا اراؼ قلي 
 . (2)يةا ا كقرارات ا ملزمة للمؤسسة الكقكتوكف إلتكا ا س ميةا

                                                           

 .28( ك،ية الدكلة إل  الرقابة المؤسسات الكقايةا ادريسا ص 1)
 .29ص االينزما ( ك،ية الدكلة إل  الرقابة قل  امكقاؼ2)
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 كنظاـ اممة سياسة إل  متبيان  واف الذم الحسبةا نظاـ ثكر مف ثكرة الرقابة ك ذ 
 إذا بالميركؼ اممر قل  المبنية المحتسب لكظياة امتداد    الارق  المراقب ككظياة حوم اا
 .(1) إليل  ظ ر إذا المنور قف كالن   ترو ا ظ ر

 الشرعية:أعضاء ىيئة الفتكل كالرقابة شركط 

 مؤ ؿ اامي  إل  مااؿ الاريية أك التاارة با ضاإلة إل  دراسات إل   يؿ اليلم : ػالتي
 الاا  ا س م .

 لميام ت المالية ا س مية لاتاكل الارقية لبا الميرإلة. 
 ب ا.قماؿ المؤسسة المالية ا س مية الت  ييمؿ بي الدراية 
  كأف يوكف قد قمؿ   ميةاا سقف قار سنكات إل  المؤسسات المالية  ؿ، تاالخبرة بما

 . (2) الارقية الرقابة كالاتكلإل  مااؿ 

 التكييؼ الشرعي لييئة الفتكل كالرقابة الشرعية:ثانيان: 
اختلات نظرة اليلمان المياثريف حكؿ التوييؼ الارق  ل يئة الاتكل كالرقابة الارقية 

خليط مف امدكار إل    أف قمؿ ال يئة قبارة قف ك ك إل  ذلؾ: ما تكثؿ إلي  اليلمان كسنذور
تمارس دكر الكويؿ نيابة قف الكاقايف إل  مراقبة الاراراتا كالتيود مف س مت ا مف الناحية 

مف خ ؿ التدقيؽ إل  الميام ت كواؼ امخطان  محتسبدكر ال الارقيةا كتمارس أيضان 
إل  اول ا  كميالات اا ك   ب ذا التثكر تيتبر ك،ية دينية مياثرة ليس ل ا مكاؿ إلا   سابؽ

كمضمكن اا إلال يئة ل ا ك،ية ارقية تنص قلي ا الككائؽ الرسمية للمؤسسة مف قاكد التػيسيس 
 . (3)كامنظمة امساسية كاركط الكاقايف كغير ا

  (4) أساس كجكدىا كسبب مشركعيتيا مف أربعة أكجو ىي تستمد الييئة الشرعية كعميو فإف

 :النظاـ األساسي كعقد التأسيس -1

ا ياب أف يتضمنا النص ثراحة قل  ال يئة الارقية امساس  كقاد التيسيس ـإلالنظا

                                                           

 .32ؤسسات الكقايةا ادريسا ص ( ك،ية الدكلة إل  الرقابة الم1)
 " بتثرؼ". 31-30ص ص   ا تنيرةا كأبك ازرامدل إلاقلية  يئة الرقابة الارقية إل  البنكؾ ا س مية (2)
 .34ا صالينزم ا( ك،ية الدكلة إل  الرقابة قل  امكقاؼ3)
 . 24-23ص ص االمنثكرم اك،ية الدكلة إل  الرقابة قل  امكقاؼ (4)
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لزامية قرارات ا لزامية كاكد ا كطرياة قمل ا كوياية تاويل ا كا  كييت   ذا النص إل  ا كا 
قطانإل  إلزاـ المؤسسة  الغالب استنادان  أك  ا بتحريـ التيامؿ بالميام ت المحرمة أخذان كا 

 .ؤسسة بتطبيؽ أحواـ الاريية ا س مية الغرانالنص الخاص بالتزاـ الم
ك ك الاانكف المتضمف قاد إناائ ا كطرياة قمل ا  :الكقؼالقانكني المنظـ لمؤسسة  النظاـ-2

ارانات الايد كالاطب  كمزاكلت ا مناطت ا كالمحظكر قلي ا من اا كالمرخص ب  ل اا كا 
 كالازانات الت  تكقع قلي ا.

 .الكقفيةمنشئة لممؤسسات كعقكد األكقاؼ ال حجج -3

 :الييئة الشرعية ذاتيا الئحة - 4

ك   ال ئحة الت  تضي ا ال يئة لناس ا كيثدر ا مالس ا دارة وإحدل الككائؽ امساسية 
إل  المؤسسة المالية حيث تتضمف: نظاـ قمؿ ال يئة الارقية كاختثاثات ا كمسئكليات ا 

كأقساـ المؤسسة إل  ال يوؿ التنظيم  كتارير كاستا ليت ا كتنظيـ ق قت ا بسائر إدارات 
 ال يئة السنكم الاامؿ.

مما يموف أف توكف قلي  ،ئحة قمؿ  يئة الاتكل كالرقابة الارقية قل  الكقؼا تضمن ا ك 
 ما يل :  

تاوؿ  ذ  ال يئة مف قدد مف إلا ان الاريية ا س ميةا المولايفا الما كد ل ـ بالواانة  -2
كمكل ـ مف رااؿ ا،قتثاد ا س م ا  ا(1)ليدالةا كالكرعا كالمكضكقية اليلميةا كاممانةا كا

ليوكف ما يثدر مف إلتاكل أك آران مستندا إلي  إل  رأم أ ؿ الخبرة إل  إدارة الكقؼ ككاك  
استكمار  الماركقة مف قلمان ا،قتثاد ا س م ا يوكف اختيار ـ مف قبؿ رئيس  يئة 

ن أقضائ ا منكطا بما يحاؽ مثلحة الكقؼا كتحايؽ امكقاؼ أك كزارت ا توكف مدة باا
  الرقابة كالمتابية الدائمة لائكن .

  . ل  مؤسسات امكقػاؼيوكف رأم  ذ  ال يئة ملزما للاائميف ق -1

ؼ امقماؿ كا،ختثاثات المنكطة  تتكل   يئة الاتكل كالرقابة الارقية قل  الكق -3
  .أ داؼ كم اـ  يئة الاتكل الارقية سيتـ تاثيل ا إليما بيد  إل الكقايةا ك مؤسسة الب

                                                           

 ا ا46-1/41ا كالمامكعا النككما ج4/184جكالمكاإلااتا الااطب ا ا 8/31بف قابديف اجرد المحتارا ا (1)
ق ـ المكقييفا ابف الايـا ج  . 4/220كا 



 

 
67 

 .  (1) يئات امكقاؼ أك كزارات ا إليما يتيلؽ بامكقاؼ  أم أمر مف اممكر الت  تولا ا النظر إل -2

 شكؿ ىيئة الفتكل كالرقابة الشرعية:ثالثان: 
ال يئة الارقية ياب أف توكف قرارات ا كتكثيات ا ملزمة للمؤسسة كالكقايةا كقلي  إلإف 

ستراتياية بالنسبة للمؤسسة الكقاية لارقية تتحدد مف خ ؿ أ ميت ا ا،ة  يئة الرقابة اقكة كأ مي
حداث إلي اا إلاد تختثر ال يئة إل  اوؿ مراقب ارق  اليت ا إل  التيكير قل  ماريات امكإلي

ياكـ بإنااز تاارير دكرية تادـ لإلدارة اليلياا كقد تيخذ ال يئة اوؿ إدارة متواملة تتمتع 
 لية كل ا تيكير ا إل  تكاي  المؤسسة كقرارات ا كبذلؾ تاع قل  خط السلطة إل  ال يوؿ با،ستا

وما يموف أف تيخذ ال يئة اوؿ كحدة داقمة إلنية ذات طابع استاارم تاع قل   االتنظيم  
 .(2)اانب ال يوؿ التنظيم  للمؤسسة الكقاية

دارة ستراتياية قد تتدخؿ قدة قكامؿ أخرل إضاإلة إل  ام مية ا، إل  تحديد اوؿ كا 
خدمية(ا إضاإلة إل  البيئة ا )استكماريةالرقابة الارقيةا مكؿ حاـ المؤسسة الكقاية كطبييت ا 

المحيطة ويف تكاد  يئة قليا للاتكل كالرقابة الارقية تمارس رقابت ا قل  نااط المؤسسات 
 الكقاية. 

يت  إل  تحايؽ أ داؼ الرقابة يطت ب  كإليالأنالرقابة الارقية بالم اـ الت   إف قياـ ا از
  ك  : ك ياوؿ مؤسسية تسند بيض ا بيضان  الارقية مر كف بتكإلير أطر

دارت .  :الفتكل ىيئة-1  كالت  تناط ب ا م مة الاتكل كالتيثيؿ الارق  آلليات اليمؿ الكقا  كا 

ل يناط ب ا الاانب اليمل  مف خ ؿ متابيت ا لتنايذ إلتاك  الت  :الشرعيالتدقيؽ  ىيئة-2
كتكثيات  يئة الاتكلا إضاإلة إل  مراقبة مدل احتراـ اركط كاقايفا ويحد الم اـ الرئيسية 

 ل يئة الرقابة الارقية. 
 دإل ا تكحيد الرؤل كتنسيؽ الا كد  :األكقاؼرقابة شرعية عميا عمى مستكل قطاع  ىيئة-3

 .(3) الكقايةلل يئات الرقابة قل  مستكل المؤسسات 

 

 
                                                           

 . 35ك،ية الدكلة  إل  الرقابة قل  امكقاؼا إدريسا ص  (1)
 .24ا ص المنثكرم اك،ية الدكلة إل  الرقابة قل  امكقاؼ (2)
 . 25ا صالمراع السابؽ (3)
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 التنظيمية لييئة الفتكل كالرقابة الشرعية: الخصائصرابعان: 
 : بمين  إخضاع اميع قمليات المؤسسة الكقاية للرقابة.الشمكلية-1

بمين  أف توكف الرقابة مستمرة قبؿ كبيد كأكنان تطبيؽ اليملية ك، توكف  :االستمرارية-2
 ماتثرة قل  الرقابة الن ائية.

الكقكع إل  المخالاة الارقية مستاب نا كاتخاذ لتانب  ع: بيف توكف الرقابة كقائيةكقيالت-3
 ا،حتياطات ال زمة للحيلكلة دكف ذلؾ.

تحاياان للنزا ة  ع: باقتماد أدلة ا كبات كتاكيـ الميلكمات قدر الكسع كا موافالمكضكعية-4
بيادان لنكازع الناكسا كتاديـ يد اليكف كالمساقدة لتحايؽ أإلضؿ التزاـ بيحواـ الارع.    كا 

 بتكإلير النظـ كالكسائؿ المطلكبة لتانب ا،زدكااية إل  اليمؿ. :كالتنسيؽ كالتنظيـ لتكامؿا-5

اوكؾ ام كر المتيامليف مع المؤسسة غياب استا لية ال يئة سيكير : إف االستقاللية-6
 الكقاية.الممكليف لبرامج المؤسسة خاثة الكاقايف كالمتطكقيف ك ا الكقاية

 المؤسسةايوكف ا از الرقابة الارقية مستا ن قف إدارات كا،ستا لية  نا تين  أف 
تحمؿ قل  الاؾ إل  النزا ة كالمكضكقية مما  امخرل قدإليانب أم ق قات باما زة 

يحاؽ أقل  دراات الحياد كا،ستا ؿ كليؿ أناع كسائؿ تحايؽ ذلؾ أف يوكف مراع  ذا 
مكرد أاكر ـ قف  أف يوكف نبغ وما ي االمؤسسةالا از  يئة الرقابة كالاتكل ، إدارة 

مكرد  أف يوكف وما ينبغ  الكقؼاقف أمكاؿ  قيام ـ بم ام ـ إل  الرقابة الارقية بييدان 
 .(1) الكقؼقف أمكاؿ  أاكر ـ قف قيام ـ بم ام ـ إل  الرقابة الارقية بييدان 

ؿ كمف كـ بالتي ي أك،ناا،ختيار  حسف ؽ ذلؾ يتـ مف خ ؿتحايك  :كالمينية الكفاءة-7
محاسبية القتثادية ك ،ارقية كاالكالتدريب المستمر إل  ات  الماا،ت ذات الي قة 

كر إل  امالملوة كالخبرة لمال ا مف قظيـ  اانكنيةا وما يلـز أيضان متابية ذلؾ كتنميةالك 
 سرقة التيرؼ كا،وتااؼ لمكاطف الخلؿ قبؿ الكقكع إل  المخالاة.

                                                           

 .61ا صالناار اك،ية الدكلة قل  الكقؼ: ماو ت كحلكؿ( 1)
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طة اليامة كالخطط المرحلية التاثيلية بدانن مف برسـ كتحضير الخ كالتقييـ: التخطيط-8
اليمليات اليكمية إلامسبكقية ... كمف كـ تاييـ وؿ مرحلة مف المراحؿ كتااد مكاطف 

 .(1)الضيؼ كالاكة ك وذا كثك،ن إل  ال دؼ المناكد الذم أنائ الا از مال 

 أىداؼ كمياـ ىيئة الفتكل كالرقابة الشرعية:خامسان: 
ف واف ا إلتان  إلاطاال يئة قل  ا إلتان ، ياتثر قمؿ  قمل ا بؿ تاـك  كالرقابة اك ركا 
 بيدكار قديدة مف أ م ا:

للتكبت مف قدـ مخالات ا محواـ الاريية  عمرااية نماذج الياكد كا،تااقيات كاللكائح  -1
 أك إقادة ثياغت ا. أخرلاضع قاكد ك ا كا،ات اد إل  كمااثد ا  ا س مية

 المكضكقات الت  تيرض قلي ا. إثدار الاتاكل إل   -2

ارارات الثادرة مف مرااية كمراقبة اليمليات المناذةا كالتيود مف أف التطبيؽ متاؽ مع ال  -3
قداد إارانات التدقيؽ الارق  كتحديك اك  ا يئة الاتكل كالرقابة الارقية قبؿ   .ا 

 . ارقيةالمناسبة لوؿ مخالاة تاديـ البدائؿ الارقية   -4

 .(2) أخرلقات الت  تاع بيف المؤسسة كبيف قم ئ ا أك أم أطراؼ الاياـ بحؿ المناز   -5

 لمؤسسة.ل د المتيلاة بالميام ت الماليةتااقيات كالياك المكاإلاة قل  ا، -6

قداد البرامج التدريبية ذات الثلة  -7 تكسيع نطاؽ الميرإلة كالتكاي  بالنسبة إل  المكظايف كا 
قكاقد الاريية أحواـ ك  حايؽ التكاإلؽ مع بالميام ت المالية ا س مية لمساقدت ـ إل  ت

دارة  ةاا س مي  .امكقاؼكتطكير البحث إل  مااؿ اقتثاديات كا 

 .الماليةإل  ن اية السنة  ؤسسةارق  حكؿ البيانات المالية للمإبدان الرأم ال -8

أك تثحيح اا  إيااإل ا كاـ الاريية ا س مية قتراض قل  الميام ت المخالاة محوا، -9
 كسلـا قلي  هللا ثل  رسكل   دم مع كمتساة تيال ا هللا ارع مع منسامة توكف بحيث

كمف كـ تنبي  الاسـ المختص لتاادم   ليباد . تيال  هللا ارق ا الت  للمثالح كمحااة
 .ا دارةخط  إل  مالس  قتراضايتـ تاديـ ا ك ر اتورا

                                                           

 .28 -27 ص ص االناار اك،ية الدكلة قل  الكقؼ: ماو ت كحلكؿ (1)
 .33ص االينزما ( ك،ية الدكلة إل  الرقابة قل  امكقاؼ2)
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ل   ماليةاالميام ت الستيراض كمرااية تاارير قسـ الرقابة الارقية بايف مرااية ا -10 كا 
الميام ت متكاإلاة مع أحواـ الاريية ا س مية كالاتاكل كالارارات  تلؾأم مدل 

 .الثادرة قف ال يئة
اطب امرباح المحااة مف خ ؿ ميام ت ، تتكاإلؽ مع أحواـ الاريية ا س مية  -11

 .الخيريةكتحكيل ا إل  حسابات ال يئات 
 .تحسب كإلاان لمبادئ الاريية ا س مية التيود مف أف تكزيع امرباح كتحمؿ الخسارة -12
 .ا س مية الاريية حواـكإلاان م كتكزيع مكارد ا يتـ التيود مف أف حساب الزواة -13
المااروة إل  ا،اتماقات كالمؤتمرات اليلمية الت  تنظم ا أك تدقك ل ا ال يئة أك أم  -14

 ارة امكقاؼ .ا كتاديـ الماكرة كا،قتراحات كالتكثيات للاائميف قل  إد ا ة أخرم
 . إل  إيااد بيئة مناسبة للتدقيؽ الارق  السليـ ؤسسةالمسا مة مع إدارة الم -15
رة مككاة ثحة إقداد البرامج كالنماذج ال زمة  اران التدقيؽ الارق  كالت  تارر بثك  -16

  .(1) المؤسسة اميع ميام ت
 ما يل : يئة الاتكل كالرقابة الارقية  كاختثاثات م اـكمما يموف إضاإلت  مف 

رإلع أمر تيييف ناظر للكقؼ الذم ليس ل  ناظر مف قبؿ الكاقؼا أك ضـ أميف للناظر  -1
الذم يتكل  الكقؼا إف اقتض  اممر ذلؾا بيف واف الناظر ضيياا أك غير أميفا أك 
يىوتا   واف إلاساا كإلاا لمذ ب الحنابلػة الذم ، ياترط اليدالة إليمف يتكل  أمر الكقؼا كى

   . (2) لااسؽ أك غير امميفبضـ أميف إل  ا
مراقاة تطبيؽ ارط الكاقؼ إل  الكقؼا كمدل التزاـ ناظر الكقؼ بتطبيؽ اػرط الكاقؼ  -2

بالتثرؼ إل  الكقؼا كإل  قسمة الريع قل  المكقكؼ قلي ـا أم إل  تادير  إليما يتيلؽ
ا،ستحااؽا كإل  تاديـ بيض المكقكؼ قلي ـ كتيخير بيض ـا كإل  الامع كالترتيب 

خراا  بثاةا كنحك كالتس دخاؿ مف اان بثاةا كا  كية كتاضيؿ بيض ـ قل  بيضا كا 
ذلؾ مما ياترط  الكاقاكفا باقتبار أف مراقاة ارط الكاقؼ كاابا كلذا قرر الاا ان 

  (3) .اارعقاقدة "أف ارط الكاقؼ ونص ال
                                                           

 )مكقع إلوتركن ( الارقية قل  المثارؼ ا س مية مااؿ تيريا  ب يئة الاتكل كالرقابة (1)
 .238-8/237لمغن ا ابف قدامةا جا (2)
ا  4/119كالارح الثغيرا الدرديرا جا 456ا 434ا 246/ 3ج ا ابف قابديفاالدر المختار كرد المحتار (3)

الاربين ا ا مغن  المحتاجك   اّْْ/ُج اا الايرازمالم ذبك  ا 371كالاكانيف الاا يةا ابف ازما ص
 . 290-286/ 4ا الب كت ا جاناعوااؼ الك ا ِٓٓ/ٓج ا ابف قدامةاالمغن ك ا ّٖٓ/ِج
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ا إث ح  كلـ يوف مساداا كلـ توف ل  غلة يناؽ من ا قل  تـالنظر إل  بيع الكقؼ إذا  -3
كتارير مآؿ قكض  قند بيي ا أيكضع إل  قيف مكل  بد، قن ا أـ يكضع إل  مكل  مما 

  . (1)يوكف ل  قيف المناية أك ا،نتااع 

النظر إل  استبداؿ الكقؼ بغير  إذا تخرب أك ثار إل  حالة ، يموف مي ا ا،نتااع ب  أك  -4
  ياكز إلي ا استياان مناية من ا قند مف يرل ذلؾ مف الاا ان إل  الحا،ت الت

 .(2)استبدال 

بياف ضكابط تياير ما يتيت  إلي  التياير مف امقياف المكقكإلةا كالكاك  الماركقة  -5
  ،ستكمار  كتنميت ا كمآؿ قائد استكمار  كنمائ .

إل  ا،ستحااؽ مف الكقؼا إذا ااترط الكاقؼ إل  ككياة  ائاتبياف مدل دخكؿ بيض ال -6
ئة مكثكإلة بثاة ميينةا أك لائة مكثكإلة بذلؾ كقا  أف يوكف ا،ستحااؽ إل  الكقؼ لا

  .(3)إل  ا ة أك بلد أك مكضع تيالج أك تدرس أك تايـ ب 

تاييـ أدان ناظر الكقؼ كمحاسبت  مف الكا ة الارقيةا للكقكؼ قل  مدل التزام  بيحواـ  -7
الارع إليما يتيلؽ بإدارة الكقؼا أك تاسيـ غلت  كتثرإلات  إل  قيف الكقؼ أك غلت ا مف 

  ؿ المستندات المكبتة لذلؾ.خ 

تاييـ حاظ الناظر للكقؼ كمدل التزام  بطرؽ الحاظ الماركقةا كتضمين  ما قثر إل   -8
  . (4)حاظ  مف أمكاؿ الكقؼ أك ريي ا أك ما تيدت يد  إلي  إليتلات  

                                                           

ا كالاكانيف الاا يةا 427-3/424ا ج3/419ا ج408-3/406ج ا ابف قابديفاالدر المختار كرد المحتار(1)
ا مغن  المحتاجك  127-4/125ا ج101-4/99كالارح الثغيرا الدرديراج ا371ابف ازما ص

  .393- 392 /ِالاربين ا ج
-5/575ا كالمغن ا ابف قدامةا ج1/445ا جا كالم ذبا الايرازم6/220لواسان ا جبدائع الثنائعا ا (2)

579. 
ا 4/119كالارح الثغيرا الدرديرا جا  434 -426/ 3ج ا ابف قابديفاالدر المختار كرد المحتار(3)

ا  كمغن  المحتاج االاربين  ّْْ/ُج اا الايرازمالم ذبك  ا 371كالاكانيف الاا يةا ابف ازما ص
 . 286/ 4ا كوااؼ الاناع ا الب كت  ج 5/552بف قدامة جا كالمغن  ا ا2/385اج

ا  426- 425/ 3ا كحااية الدسكق  قل  الارح الوبيرا الدرديراج 273امابا  كالنظائرا ابف نايـا ص(4)
 . 37/ 7كا نثاؼ ا المرداكم ج
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ا ات الرقابة ا دارية كالاانكنية إذا كبت ل ا تاثير  إل  ا دارة  رإلع أمر ناظر الكقؼ إل  -9
 . (1)أك سكن التثرؼ أك الخيانةا ،تخاذ ما يلـز حيال ا كإلاا لتوييؼ ما كقع من 

  تاديـ تارير قف الكقؼ إل   يئة امكقاؼ أك كزارت ا للكقكؼ قل  حاياة ما يارم إلي . -10

ة الاارية إل  المؤسسات ا س ميةع راقبة امناطمرااية الاتاكل الميمكؿ ب ا مف قبؿ كم -11
ا كل ا أف تطلب واإلة البيانات الت  تيين ا قل  أدان م مت ا للتيود مف مطابات ا للارع

 كذلؾ مف خ ؿ التاارير الكاردة مف المراقب الارق .

ت الت  ترا ا ضركرية مدان مف حؽ  يئة الرقابة الارقية الحثكؿ قل  واإلة البيانا -12
ط ع قل  اللكائح كالنظـ كالاكاقد كالملاات كالدإلاتر كالسا ت كنماذج ا كوذلؾ ا،قمل ا

ا كتيتبر قرارات ال يئة ا س مية ملزمة ت الت  ترا ا ضركرية مدان قمل االياكد كا،تااقيا
ا بؿ إن ا ضان  يئة الرقابة الارقية يكميان للمؤسسات الت  تيمؿ ب ا ك، ياترط تكااد أق

حسب المخطط المتاؽ قلية وما يموف أف تاتمع إلكران  منتظمةإلترات دكرية  تاتمع قل 
 .(2) المؤسسةقند الحااة بنان قل  دقكة المراقب الارق  المتكااد إل  

إلاد توكنت إدارة الرقابة كالتدقيؽ الارق  وإدارة مستالةا تتبع كلتحايؽ تلؾ الم اـ 
 .ل يئة الاتكل كالرقابة الارقية

 عمؿ جياز الرقابة الشرعية: مجاالتسادسان: 
 كألجؿ بمكغ الييئة ىذه األىداؼ، فإف عمييا االلتزاـ بتنفيذ المياـ التالية:

 مياـ معنكية: ( أ

ع قايةالاياـ بدكر الرقابة نيابة قف ام كر المستايديف كالمتيامليف مع المؤسسات الك 
ارقية النااط الذم ب   ـكاطمئنان المتيامليف مع المؤسسة الكقاية ام كر المحل زيادة كاة الل

 كر مف أ ؿ اليلـ كالحائزيف قل  الكاة لدل ام الكااة تيييف المات ريف كذلؾ مف خ ؿ ب اتاـك 
 .الناس 

                                                           

ا كحااية  448/ 4ا كرد المحتار قل  الدر المختاراابف قابديف اج 262/ 5البحر الرائؽ ا ابف نايـ ا ج (1)
ا ا كا نثاؼ 394/ 2االاربين  ا ج ا كمغن  المحتاج 4/89الدسكق  قل  الارح الوبير ا الدردير ا ج

 . 505/ 2ا كارح منت   ا رادات ا ج 68/ 7المرداكم اج
 . 29-28صص  اتنيرة كأبك ازرا مدل إلاقلية  يئة الرقابة الارقية إل  البنكؾ ا س مية (2)
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 تتمكؿ إل  الم اـ التالية: ب( مياـ عممية: 

 ذ  الم مة    اك ر قمؿ ال يئة كأثؿ كاكد اا حيث تاـك  : تيتبرالشرعيميمة اإلفتاء  -
 إلي ا لاتاكل كالارارات حكؿ أقماؿ المؤسسة الكقاية كا،ستاسارات الت  تردال يئة بإثدار ا

 ؿ من اية كاضحة وما خيتـ ذلؾ مف ك مف طرؼ المؤسسة الكقاية أك اليامليف إلي ا. 
لوتركنيا  يحسف نار تلؾ الاتاكل كالارارات بمستندات ا الارقية قل  الام كر كرقيا كا 

 ل ط ع قلي ا.
حيث تيمؿ قل  تدقيؽ واإلة ميام ت المؤسسة الكقايةا  :الشرعيالتدقيؽ الرقابة ك ميمة  -

كتثحيح ا،نحراإلات الت  قد تحدث أكنان ممارسة امقماؿ. وما تاكـ ال يئة با،ط ع 
خاثة ما تيلؽ  التدقيا ا كالتيود مف التزاـ الارع إلي ا الميام تعالياكائ  قل  بيض 

 (1) الكقؼالت  تارم قل   باحتراـ اركط الكاقايفا كالميام ت

  الشرعي:مسؤكلية المراقب 
يتحمؿ المراقب الارق  مسؤكلية تاثير ع مف ذلؾ يؤدم إل  آكار خطيرة ينتج قن ا  -

أضرار بالغة سكان وانت مينكية " ا ضرار بسمية المؤسسة كإلاداف الكاة ب ا " أك أضرار 
نظمة كالاكانيف نثكثان خاثة ا  ذا كلـ تتضمف امادية تلحؽ المتيامليف مع المؤسسةم

ا مع ضركرة المناداة مترتبة قل  تاثير أك خطي المراقبا كيوتا  بيزل باآلكار الاانكنية ال
بتحديد قكانيف كنثكص خاثة تكاب قل  المراقب الماثر التيكيض قف الضرر خاثة 

 .  (2)الضرر المادم 

 :(3) األكقاؼعمى  المتكلي الشرعيالمطمب الثالث: 
اف المتكل  قل  اممكاؿ المكقكإلة قد أنيطت إلي  سلطة ارقية سكان مف الكاقؼ أك لما و
كأثبح للمتكل  الادرة قل  كضع يد  قل  قاارات الكقؼ  ابحوـ ك،يت  اليامة مف الااض 
ع كم مية ذلؾ ضركرة المحاإلظة قلي ا كتنميت ا ذلؾ مف ضاإلة إل  ما يترتب قل  كأمكال  با

 اآلتية:ية قل  الكقؼ إ، مف اتثؼ بالثاات امربية واف ، يناؿ التكل

                                                           

 .26-23ص ص االمنثكرم اكلة إل  الرقابة قل  امكقاؼك،ية الد (1)
 . 30ص االمراع السابؽ (2)
. انظر: ( ، يكاد  يئة للاتكل كالرقابة الارقية أك مراقب ارق  قل  مؤسسة امكقاؼ إل  قطاع غزة 3)

 .6تيريؼ "متكل  الكقؼا  ص
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 الياؿ. •

 البلكغ. •

 اممانة كالخلؽ الاكيـ كالسيرة الحسنة.  •

الادرة قل  الاياـ بادرا  الكقؼ كالخبرة كالدراية بالائكف ا دارية كالمالية الضركرية مدان  •
 م مت  حسب نكع الكقؼ كأغراض 

 كالبثير كامقم  ك، ياترط ا س ـ إليمف يوكف متكليان. كيستكم إل  ذلؾ الذور كامنك  

كيتييف قل  دائرة امكقاؼ الت  يحاؿ إلي ا إدارة الكقؼ أف تاكـ بذلؾ حسب اركط 
الكاقؼ كبمباارة لانة امكقاؼ المحلية الت  يوكف رئيس ا كأقضائ ا الك ث ممف تتكإلر إلي ـ 

كقل  إدارة الكقؼ الاائـ  الت  تاع إلي ا قاارات الكقؼام لية كالغيرة كالخبرة كمف سواف المدينة ا
الكقؼ الذم أحيؿ لي دت ا رقاية  مااـ المتكل  أف تيرض قل  اللانة المذوكرة ما يتيلؽ باؤكف

  .(1) المستحايفمثلحة الكقؼ كحاكؽ 

 كاجبات المتكلي الشرعي: أكالن: 
  : إليما ييت ة امكقاؼسقل  مؤس تنحثر كاابات المتكل  الارق 

قل  أقياف الكقؼ محاإلظة تامة كمنع التيدم قلي ا كاليمؿ قل  رإلع ذلؾ  الاياـ بالمحاإلظة .1
 إذا حثؿ كذلؾ بوؿ الكسائؿ الارقية كالاانكنية. 

 إقمار ما يحتاج من ا إل  قمار أك ترميـ.  .2

ا إلإف أار الناظر إلزادت امارة إل  المدةا تياير مستغ ت الكقؼ بياكد منظمة قل  امثكؿ .3
ارل بالغبطة إل  كقت ا مف الياد قد  امثحعاد إل  ظ ر طالب بالزيادة لـ يناسخ الي أك

 .(2)ع الكل  ماؿ الطاؿ كـ ارتايت الايـ بامسكاؽ أك ظ ر طالب بالزيادةذا باإإلياب  ما 

 تحثيؿ حاكؽ الكقؼ مف إاارة كناتج امراض  الزراقية إف كادت.  .4

 يد ا كلا ات ا. دإلع ما يترتب دإلي  مف اليكائد إل  مكاق .5

                                                           

 .57-55ص ا صالحسين  ا( المن ؿ الثاإل  إل  الكقؼ كأحوام 1)
 .432/ 2محتاج بارح المن اجا الوك ا ا ج( زاد ال2)
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كمثركإلات ا للااض  الارق  وؿ سنة أك ولما ارل  كاردات الكقؼتاديـ الحساب قف  .6
تولياي  بتاديم  مف قبؿ الااض  إل ك يخضع لرقابة كزارة امكقاؼ كيادـ ل ا تارير مال  

قمال  حسب المدة المتاؽ  دارم مف الكقؼ كا   .(1) قلي اكا 
 

 ت: ما يجكز لممتكلي الشرعي مف التصرفا

 ياكز للمتكل  الارق  مف التثرإلات ما ييت  

 أف يطلب أارة لناس  قف إدارت  لاؤكف الكقؼ كذلؾ مف الااض .  .1

 أف يدإلع لمف ياـك بيقمال  بطريؽ الكوالة أارة مكل  مف مخثثات  الماررة ل  قف التكلية.  .2

 مف أارة المكؿ.  استياان امارة الت  قين ا ل  الكاقؼ إل  غلة الكقؼ كلك وانت امارة أوكر .3

سكان  للمستحايفاإقالة المستيار مف ق د ا اارة إذا وانت ا اارة لخير الكقؼ كأناع  .4
 قالت امارة أـ ، تياؿ.  السابؽ كسكانباار الياد بناس  أك واف الياد مف قبؿ المتكل  

أف ياترم للكقؼ مستغ ن آخر مف غلة الكقؼ كذلؾ قما يزيد مف غلة كقؼ المساد بيد  .5
كل  قدـ  الااض اا نااؽ قل  قمارت  كبيد دإلع مرتبات مكظاي  قل  أف يتـ الاران بإذف 

إلحاؽ ما ياتري  قل  الكا  المذوكر بالمستغ ت المكقكإلة كيبا  ما ياتري  ملوان ليموف 
 بيي  إذا احتاج مثرؼ الكقؼ إل  اليمارة أك نحك ا. 

لااران أك اليائدة للمساد الاامع ماؿ أف يدإلع ما يوكف لدي  مف غلة الكقؼ المستحاة ل .6
قل  أف يتـ  قن ـاضرار ذلؾ أدإلع مثيبة نزلت با س ـ كالمسلميف كاحتيج إل  ماؿ لدإلع 

 ذا الماؿ بإذف الااض  الارق  كللغاية المذوكرة كقل  كا  الارض الكااب استرداد  لبذل  
 بيد اناراج امزمة. 

لميالاة مريض  عأف يثرؼ من ا يد  ا ةحت ؼ الت  تأف يثرؼ المتكل  مف غلة الكق .7
إلاير كاران دكان ل  ك اران قملية اراحية ل  كممكال  مف المحتاايف إذا واف ، بد من ا 
لتادير الكااة كوذلؾ أف يدإلع مف الغلة  غاكة مل كؼ ك،بف سبيؿ كلوسكة يتيـ كإلؾ أسيرا 

اة إلي ا كلـ يوف إل  تيخير كسكان وانت مستغ ت الكقؼ محتااة لليمارة أك غير محتا
 قمارت ا مدة سنة ضرر ظا ر يلحؽ ب ا بيف يخا  بمض  السنة ساكط ا. 

                                                           

 .57ص االحسين  االمن ؿ الثاإل  إل  الكقؼ كأحوام  (1)
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أف يخثـ مف ماؿ الكقؼ الذم تحت إدارت  المبالغ الت  يناا ا إل  ائكف الكقؼ مف أكماف  .8
قرطاسية كدإلع رسكـ قل  اخت ؼ أنكاق ا كأارة محاماة إل  قضايا الكقؼ سكان وانت ل  

لالب مناية للكقؼ أك لاضان  تنا ت عكدإلع المغاـر قف الكقؼ كأخذ نااات أك قلي ا 
مثالح الكقؼ كأف يحتاظ بكثكؿ قف ذلؾ تؤيد ما أناا  قند تاديـ حساب  ك،ط ع 

 مستحا  الكقؼ أيضان إبران لذمت .

امارةا بيقؿ مف أارة المكؿ كبغبف يسير كذلؾ لمف يدإلع  أف يؤار قاار الكقؼ لمستيار .9
 تحميؿ الكقؼ مثركإلات لتحثيؿ حاكؽ الكقؼ كالمستحايف.  فكبدك 

أف يترؾ أارة دار الكقؼ الت  يسون ا المستحؽ ماابؿ حثت  إل  غلة الكقؼ وما يترؾ  .10
 .(1) من ا ماـ خراج امرض لمف ل  حؽ إل  بيت الماؿ بحثت  

 ما ال يجكز لممتكلي مف التصرفات: ثانيان: 
 أك استغ ،ن إ، بإذف ارق .  أف يؤار قاار الكقؼ لناس  سونان  .1

 أف يؤار قاار الكقؼ محد أثكل  أك إلركق  إذا لـ توف امارة أوكر مف أارة المكؿ.  .2

 أف يدخؿ ريع سنة إل  سنة أخرل إذا لـ يارط الكاقؼ ذلؾ. .3

حد مف المستحايف أك أف يبيع ايئان مف أأف ير ف قاار الكقؼ بديف قل  الكقؼ أك قل   .4
كذلؾ إذا تيذر إقادة البنان ب ا أك إل   ارق اض المن دـ من ا إ، بإذف بنان الكقؼ أك أناا

 حالة خكؼ ضياق ا.

 أف ياطع أااار الكقؼ أك يخلع وركم .  .5

 حد الكقايف الكاقييف إل  إدارت  كالمختلايف ا ة. أأف يثرؼ غلة كقؼ قل   .6

ا ة ماؿ تحايؽ امناع ل كللضركرةعأف يستديف قل  حساب الكقؼ إ، بإذف ارق   .7
 الكقؼ. 

أف يحبس حاكؽ المستحايف أك يؤخر دإلع استحااق ـ أك يمنع أرباب الكظائؼ مف حاكق ـ  .8
 إذا وانكا يؤدكن ا.

 أف يؤخر دإلع اليكائد المترتبة قل  أقياف الكقؼ. .9

 ف يدق  ملوية قاار مف قاارات الكقؼ. أ .10
                                                           

 . 59-58صص  االحسين  االمن ؿ الثاإل  إل  الكقؼ كأحوام  (1)
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لـ  غلةا إلإفلكقؼ واف ل فالكقؼ إذا واف بحااة لليمارة إ أف ييذف للمستيار بيمارة قاار .11
 توف للكقؼ غلة إل  بد مف حثكل  قل  إذف الااض  إل  مكؿ  ذ  اليمارة. 

كذلؾ  امثكؿاأف ييخذ أارة مف غلة الكقؼ كلك واف ميذكنان بيخذ ا مف الااض  حسب  .12
إل  حالة حدكث آإلة ل  واليم  أك الالؿ أك الخرسا مما يمني  مف امخذ كاليطان كاممر 

 كالن  .

 لة الكقؼ قند غير امميف إلإف إليؿ إلضاقت الغلة إليلي  ضمان ا. أف يكدع غ .13

ذا  .14 تحثيل  ر يمر الااض  لمثلحة الكقؼ كتيذب أقرضأف يارض ايئان مف ماؿ الكقؼ كا 
 .(1) قلي ضماف  إل 

 

 المتكلي الشرعي: محاسبة شرعية مدل:  ثالثان 
 ائكف قل  الاائميف محاسبة ماركقية اليلـ أ ؿ مف أحد بيف إلي  خ ؼ ، مما

 مف كسلـا قلي  اهلل ثل  اهلل رسكؿ ب  ياـك واف إليما ارقيت ا تاد ك ذ  المحاسبة ا(2)امكقاؼ
 إليؿ وما بحؽا ل ـ ليس مما أخذكا ما برد كمطالبت ـ ثرؼا كما أخذكا ما قل  قمال  محاسبة

اللتبية  أن  لما اان ابف   حديث أب  حميد الساقدماا إل الثدقة قل  قامل  اللتبية ابف مع
إل   الست إل  بيت  ب ذ  الثدقات حاسب  إلااؿ :  ذا مالوـ ك ذا  دية ا إلااؿ رسكؿ اهلل 

 اليسا ن  حار كابف النككم ب  استدؿ حيث ا(3)"ونت ثادقا أبيؾ كأمؾ حت  تيتيؾ  ديتؾ إف
 غير مف ماؿ مف أخذك  ما ،سترداد ثرإلك ا كما قبضك  ما لييلـ اليماؿ محاسبة اكاز قل 

 . (4)إلي  الميذكف ا  ك 
 نيظَّار بمحاسبة الاكؿ قل  السلؼ إلا ان درج كقد خلاائ  مف غير  اتبي ا المحاسبة ك ذ 

 إلي ـ الخير راانا كغلبكا  الت مة قل  كاليدالة الاؾ اانب قل  الكاة اانب كترايح امكقاؼا
 مختلاة المحاسبة أسلكب بخثكص ادات ـاات  اانت ا،قتبارات كل ذ  من ـع الار تكقُّع قل 
 .محاسبت ـ قل  اتااكا إ، ان ـ آلخر ا مذ ب مف

                                                           

 .60-59ا ص ص الحسين  االمن ؿ الثاإل  إل  الكقؼ كأحوام  (1)
ا كحااية الدسكق ا الدسكق ا 4/448ابديفا جا كالدر المختارا ابف ق5/262البحر الرائؽا ابف نايـا ج( 2)

 .307ا4/306ا كوااؼ الاناعا الب كت ا ج2/394ا كمغن  المحتاجا الاربين ا ج4/89ج
[ع ]ثحيح 6753ا رقـ الحديث 2/917]ثحيح البخارما البخارما وتاب امحواـ/باب  دايا اليماؿا  (3)

 [.1832: رقـ الحديث 3/1463مسلـا مسلـا وتاب ا مارة/باب تحريـ  دايا اليماؿا 
 .13/167ا كإلتح البارما ابف حارا ج12/220الارح قل  ثحيح مسلـا النككما ج( 4)
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 كايلكا امميفا كغير من ـ امميف بيف النظار محاسبة إل  التاريؽ الحنفية فيرل
 كالتزمكا با اماؿا امميف محاسبة إل  إلاوتاكا امميفا غير محاسبة مف أخؼ امميف محاسبة
 (1) غير  محاسبة إل  التاثيؿ

بيف ا،ميف كغير  ا، ان ـ الزمكا الناظر  إلإن ـ إلرقكا إل  محاسبة الناظر لويةالما كوذلؾ
 إلي ا تثرؼ أك أناا  أك قبض  ماؿ مف يدقي  إليما قكل  لابكؿ وارطو  مت مان  باليميف اذا واف

 لـ قلي  ايًرطى  إلإف الثرؼا قند ا ا اد قلي  يياترط لـ إذا ايميف ب  قكل  قيًبؿى  أمينان  واف إلإف
 . (2)با ا اد إ، قكل  ؿياب

 إلإف ميينيفا غير أك ميينيف قلي ـ المكقكؼ يوكف أف بيف إلرَّقكا ـإلان   الشافعية أما
ف قكل ـا إلالاكؿ ميينيف وانكا  الناظر مطالبة أما ذلؾا إل  الناظر قكؿ قيًبؿى  ميينيف غير وانكا كا 

ف حسابابال المطالبة ل ـ كبتت ميينيف قلي ـ المكقكؼ واف إلإف  بالحساب  ميينيف غير وانكا كا 
 (3) تالحساب يطالة أنه أوجههما قىلين, على المذ ب إل  خ ؼ بالحساب مطالبت  إلا 

 غير ا كبيف الكاقؼا ًقبىؿ مف منثكبان  واف إذا امميف الناظر بيف إلٌرقكا إلاد الحنابمة كأما
 يوف لـ إذا الناظر بخ ؼ أمينانا واف إذا الكاقؼ منثكب قل  ا،قتراض مف المستحؽ إلمنيكا

 يوف لـ أك أميفا غير واف إذا الناظر إلإف كـ كمف أمينانا يوف لـ أك الكاقؼ ًقبىؿ مف منثكبان 
ف الكاقؼ ًقبىؿ مف منثكبان    (4)كمحاسبت  ميارضت  الكقؼ م ؿ ياكز حيث أمينانا واف كا 

 كل  أقطكا ثحي كدقياانا ايدان  مسلوان  الناظر محاسبة إل  الحنابلة متيخرك سلؾ كقد 
 تاثيليان  بيانان  إلي  النُّظَّار يادِّـ امكقاؼا نظار لمحاسبة خاص ديكاف إناان إل  الحؽ اممر

 التزام ـ كمدل سلوك اا الت  ا نااؽ ككاك  الكارداتا تلؾ إل  تثرإل ـ كطرياة امكقاؼ لكاردات
 .(5)الكاقايف اركط بتنايذ

 ديكانان  ينثب أف اممر لكل  يموف أن  مف تيمية ابف قرر  ما السياؽ  ذا إل  كييت 
 لليامليف مالية نااات مف يستحا  ما الديكاف لذلؾ الكقؼ أمكاؿ مف كياتطع النُّظَّارا لمحاسبة

 مدارس قل  مختلاة أكقاؼ قف تيمية ابف سئؿ إلاد المطلكبا الكا  قل  قمل  ليؤدم إلي ا
ت ـ تثرإلا إل  كالنظر النظار لمحاسبة ديكانان  ـياي أف اممر لكل   ؿ :كغير ا كريبيط كمسااد

                                                           

 .4/448ا كالدرر المختارا ابف قابديفا  ج5/262البحر الرائؽا ابف نايـا ج( 1)
 .4/89حااية الدسكق ا امس الديف الدسكق ا ج( 2)
 .2/394ا جمغن  المحتاجا الاربين ( 3)
 . 505/ 2ا كارح منت   ا رادات ا الب كت  ا ج 7/68تاب ا،نثاؼا المرداكما جو( 4)
 .307ا4/306وااؼ الاناعا  الب كت ا ج( 5)
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 أف اممر لكل  نيـ" :كالمتباية إليااب المثركإلة اممكاؿ مف تحايا  ياب ما قلي ـ كيحاؽ
 ما قمل  قل  يارض أف كل  المثلحةا قند المكقكإلة اممكاؿ لحساب قلي ـ ديكانان  ينثب
 الماؿ مابكض كضبط اباالحس كاستياان الماؿ ذلؾ بادر إلي ا ييمؿ ماؿ وؿ مف مكل  يستحا 

 لمحاسبة ديكاف إناان اممر لكل  أف يايد النص إل ذا ا(1)أثؿ ل  الذم اليمؿ مف كمثركإل 
 إلي ع إاماؿ ، للحسابا مستكإليان  ماث ن  يوكف أف بد ، الناظر يادم  الذم البياف كأف النظارا
 .ا نااؽ ككاك  كمداخل ا الكقؼ مكارد من  لييرؼ

 أقماؿ مستندات مف ا ن إل  اان ما توذيب أك بثدؽ يحوـ أف الديكاف يستطيع ك،
 ياب النظار إلمحاسبة إلي ا التثرؼ كاك  يكبت ما كالمستندات بالحاج التيود بيد إ، الكقؼا

 قبؿ كتكقي ا الخيانةا مف ا،حتراز أساس قل  تااـ أف ياب بؿ الكاةا حسف إلرض قل  تااـ أ،
 .حدكك ا

 :ي الشرعيمتكللمكجبات عزؿ ارابعان: 
 يثير المتكل  مستحاان لليزؿ إل  امحكاؿ اآلتية:

 إذا تيمد إليؿ ا ن إل  الكقؼ ، يسكغ  الارع الاريؼ. .1
 إذا أار قاار الكقؼ بناص إلاحش قف أارة مكل  لغير ضركرة. .2
 إذا ادق  ملوية قيف مف أقياف الكقؼ بالتثرؼ كلـ يكبت ذلؾ. .3
 ان من ا إل  مثالح  الاخثية.إذا ثرؼ غلة الكقؼ كاست لو ا أك است لؾ قسم .4
 إذا منع المستحؽ مف حا  إل  الغلة بدكف كا  ارق . .5

 :(2)ككذلؾ مف مكجبات عزلو

 انتات خيانت  كبتت كمف ا يتازأ ، كثؼه  الخيانة إذ ا الكقؼ غير إل  كلك الخيانة كبكت .1
 . أمانت 

 . كالانكف بالمرض :التثرؼ قف الياز .2
 قف كوا،متناع المكؿا أارة بدكف تياير  أك الكقؼ ببيع الكقؼ لمثلحة المخالؼ التثرؼ .3

 . بحاكق  كالمطالبة الكقؼ تيمير
 . الاا ان بيض قند الاسؽ .4

                                                           

 .31/85وتب كرسائؿ كإلتاكم ابف تيميةا ج( 1)
 .4/272ا كوااؼ الاناعا الب كت ا ج6/580( حااية ابف قابديفا ابف قابديفا ج 2)
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 نافذا يككف عممو قبؿ يباشره تصرؼ فكؿ ، بالعزؿ عممو بعد إال معزكالن  الناظر يعد كال
 . مباشرتو في الحؽ لو داـ ما

ف الخيانة ، تابؿ التازئةا إلالمتكل  قل   قدة أكقاؼ أك مثالح قامة إذا كبتت  ذاا كا 
خيانت  قل  كاحدة من ا قل  النحك الارق  ييزؿ قف تكليت ا ول ا ك، يبا  متكليان قل  أم 
كقؼ ك، ياكز بااؤ  إل  إدارة أم مثلحة يتكل  أقمال اا ك، ياكز تييين  متكليان مرة أخرل إ، 

  .(1) ناس إذا مر قلي  زمف طكيؿ يتحاؽ إلي  أن  أثلح 

ييزؿ الناظر بزكاؿ أ ليت  كينيزؿ أيضان بيزؿ الكاقؼ ل  كيثح ل  قندئذ تكلية غير  
وما ينيزؿ بكإلات  ك، ينتاؿ  ذا الحؽ مك،د ا وما ينيزؿ بيزل  ناس ا إلإف قزل  ناس   .(2) موان 

ومكت ا ك، ياكز ل  أف ييزؿ ناس  لكاكد إلساد إل  الكقؼا كواف  ك ذا اكوة كيستطيع 
 .(3) الاسادؼ مف  ذا التخاي

 أجرة المتكلي:خامسان: 
 الكقؼ لمثلحة يؤدي ا كالكاابات الكظائؼ مف باملة الكقؼ متكل  ألزمنا قد ونا إذا
 الاريية قكاقد تاتضي  وما ذلؾ ماابؿ كامتيازات حاكؽ ل  توكف أف إلينبغ  غلت  كمستحا 

ا الغنـ إذ ا س ـ كقدالة  .  اين إلذاؾ بكيحتس يطكع أف إ، الل ـ بالغـر
 : اانبيف مف الكقؼ قل  الك،ية قل  امارة أخذ قف كالو ـ

 . الكقؼ قل  النظر قل  امارة أخذ حوـ : امكؿ اانبال
 . الكقؼ ناظر أارة مادار  :الكان  اانبال

 : الكقؼ قل  النظر قل  امارة أخذ حوـ -1
 قل  كالدليؿ. الكقؼ عري مف الكقؼ نظارة قل  امارة أخذ اكاز قل  اليلمان اتاؽ

 كليو مف يأكؿ أف كقفو في اشترط عمر أف:  "رض  اهلل قن ما قمر بف قبداهلل ركا  ما :ذلؾ
 أجرة مشركعية عمى داؿ ىك) رحم  اهلل : حار ابف كقاؿ .(4)ماالن  متمكؿ غير صديقو كيؤكؿ
 (5)(الكقؼ عمى العامؿ

                                                           

 .64-63 ا ص صالحسين احوام المن ؿ الثاإل  إل  الكقؼ كأ( 1)
 .5/34( الاا  المن ا ا الخف كآخركفا ج2)
 .2/1336ا ا ج ( مكسكقة إلا  ابف تيميةا قلي3)
 .[2737: رقـ الحديث 3/197 اباب نااة الايـ للكقؼالكثايا / وتاب ثحيح البخارم ا ]البخارما ( 4)
 .5/406( إلتح البارما ابف حار ا ج5)
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إل  وؿ سنة ماابؿ قيام  بيمكر إذا قيف الكاقؼ أك الااض  ايئان مف غلة الكقؼ أارة 
الكقؼ إلللمتكل  تناكؿ ذلؾ مف غلة الكقؼ الت  تحت يد ا كياكز للكاقؼ أف يزيد إل  أارة 
المتكل  الت  قين ا ل  كلك تااكزت أارة المكؿ ك، ياكز مكؿ ذلؾ للااض ا غير أن  إذا قيف 

مكؿا كللمتكل  أف يايؿ الكاقؼ للمتكل  أارة أقؿ مف أار المكؿ إلللااض  أف يومؿ ل  أار ال
قن  إل  إدارة الكقؼ أك إل  بيض ائكف الكقؼ الذم  ك  قسمان مف أارت  الماررة لمف يايـ كوي ن 

تحت إدارت   ذاا ك، أارة للمتكل  إذا حثلت ل  آإلة لـ يتموف بسبب ا مف امخذ كا قطان 
 .(1)كاممر كالن  

رإلع الناظر اممر إل  الحاوـا كطالب  إف لـ يذور الكاقؼ للناظر أارةا إل  أارة ل  إللك
أف يارر ل  أارة ااز للحاوـ أف يارر ل  امارة الت  يرا ا مناسبة ليلم ا  ذا إذا لـ ياد متبرقان 

 .(2) بالميركؼياكـ بالنظر قل  الكقؼ مف غير أارا كللناظر أف ييوؿ مف كمرة المكقكؼ 
غير أن  يستطيع اممر  يمؿكيستحؽ الناظر اماكر حت  كلك لـ يستطع مباارة ال

مف ا دارة    قبارة قف  عر برأي  إليما يحدث للكقؼ مف أمكرما داـ يستطيع أف ياي كالن  ا
ؼ الناظر ك، يول تكاي ات اتدبير كتاوير كبيد نظر إل ك يستحؽ امارة ما داـ الكقؼ يستايد مف 

 .إ، بما يولؼ ب  أمكال 
إ، إذا واف الكاقؼ ناس   استحااق ال  اناطع أك قزؿ قف قم اليمؿاأما إذا قاز قف 

 قد ك،  كقرر ل  أار  بارط  إل  يناطع قن  كاقتبر ذلؾ استحااقا بالكقؼ.
 . كقفو في الكاقؼ اشترطيا إذا الكقؼ ناظر أجرة مقدار

 بيف خ ؼ إل  ذلؾ مف أزيد أك المكؿ أارة يساكم بما كقا  ناظر أارة الكاقؼ قدَّرى  إف
 الناظر واف إذا كأما .الكاقؼ حؽ الحؽ امف(3)ؾ ذل اكاز إل  امربية بالمذا  أثحاب
  المكؿ أارة قل  يزيد أاران  الناظر ل ذا يييف أف للااض  ياكز ، إلإن  الااض  قبؿ مف منثكبان 

ذا  يستحؽ ك، ل ا حؽ امار إل ذا المكؿ أارة مف بيقؿ كقا  ناظر أارة الكاقؼ قٌدر كا 
 أف إلللااض  المكؿا أار إل  ليثؿ أارة زيادة الناظر طلب إذا كأما باطل ب  قلي ا الزيادة
 ما فمو الكاقؼ بشرط الناظر كأما (: قابديف ابف قاؿ. المكؿ أارة إل  طلب  بيد أارت  يرإلع

                                                           

 .64 ا صالحسين اكقؼ كأحوام المن ؿ الثاإل  إل  ال (1)
 .5/34( الاا  المن ا ا الخف كآخركفا ج2)
امس الديف  ا كالاركعا 2/294ا كمغن  المحتاجا الاربين ا ج4/436( حااية ابف قابديفا ابف قابديفا ج3)

 .4/300ا كوااؼ الاناعا الب كت ا ج 4/603المادس ا ج
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 المثؿ أجر لو يكمؿ أف فممقاضي أقؿٌ  لو كعيف كلك ، المثؿ أجر مف أكثر كلك الكاقؼ لو عينو
 .)(1) بطمبو

ذا قرر ال الاديـ الناظر ااض  إضاإلة متكل  أك ناظر أخر اارؾ  ذا الناظر الاديد كا 
، سيارر ل  الااض  راتبا ميينا مف الكقؼ. نثيب اإل    إذا واف إلي  سية كا 

غير أن  إذا قرر الااض  إضاإلة متكل  أك ناظر آخر إلإف الناظر الاديد  ذا ، ياارؾ 
لنثيب خاص بالمتكل  كبمف ييت  بيد  قندئذ الاديـ إل  نثيب  إذا واف الكاقؼ قد ايؿ  ذا ا

 بؿ ييتبر حثت  ل  كييط  الناظر الاديد أاران  اماراإلإف الناظر الاديد ، ياارؾ إل   ذا 
 وما أن  إذا قرر الكاقؼ للمتكل  أوكر مف أار المكؿ كقيف المتكل   ذا كوي ن  الكقؼاميينا مف 

إ، اض  إل  يستحؽ  ذا الكويؿ إ، راتب المكؿ قن   دارة امكقاؼ أك قيف الكويؿ مف قبؿ الا
 للمتكل  كلمف ييت  بيد . إذا ايؿ الكاقؼ  ذا النثيب

غير أف  دارة امكقاؼ أك الااض  حسب التارييات المنظمة اآلف أف تزيد إل  امار 
حت  يتناسب  ذا امار مع تغير الظركؼ ا،قتثادية كا،اتماقية بحيث توكف  ناؾ حكاإلز 

   بيف يرق  الكقؼ كيحاإلظ قلي .للمتكل

الوكير مف البلداف ا س مية  ك تادير أارة المتكل   اآلف إل كالذم يارم قلي  اليمؿ 
% خاثة إل  امكقاؼ الخيرية الت  يتكل  إدارت ا 8نة مف ثاإل  ا يراد ، تتااكزبنسبة ميي

ام لية الت  ، يموف قسمت ا كوذلؾ إل  امكقاؼ  امكقاؼاأحد ذرية الكاقايف أك تاكـ بذلؾ إدارة 
 أك الت  يتاؽ المستحاكف قل  أف ياـك المتكل  بيار بإدارت ا.

باليمؿ بناس  أك بمف ينيب  قن   دارة ائكف  كيستحؽ الناظر امار ما داـ قائمان 
إ، إذا ارط ل  أك مبنائ  استمرار حثكل   اماراإلإذا قاز أك مات ساط حا  إل   الكقؼا
 .(2) بيارإل  الكقؼ كليس  وكف قندئذ استحااقان إلي اماراقل  

 

 

 

 
                                                           

 .6/653( حااية ابف قابديفا ابف قابديفا ج1)
 .211-210كقائع الحلاة الدراسية لتكمير ممتلوات الكقؼا امميفا ص ص( 2)
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 :(1)قطاع غزةفي في المؤسسات الكقفية  الشرعية: كاقع الرقابة الرابعالمطمب 
بؿ تكاد  المسم ا غزة ب ذاالمؤسسات الكقاية داخؿ قطاع  ارقية قل ، تكاد رقابة 

امم ؾ " أك " دائرة ة " مالس لان كمتابيت ا تسم لانة لإلاراؼ قل  تسايؿ أم ؾ الكقؼ 
ا كتتوكف تلؾ اللانة مكقاؼ المتخثثيف وؿ إل  ماال كتتوكف مف وبار مكظا  ا "اامم ؾ 

 المدراناا "الكويؿ " اللانة ػ مدير قاـ امم ؾا نائب الرئيس )رئيسمف قارة أاخاص 
كإلاا لاركط ك  اليلميةاكيتـ اختيار ـ حسب الواانة  آخريف(كوكادر كخبران  الماررا المحررا

 .الاكرلمحددة كبناس طرياة اختيار أقضان مالس 

كيكاد ل ذ  اللانة ،ئحة منظمة مكقع قلي ا مف مالس الكزران ا تاكـ مف خ ل ا 
 بالرقابة الارقية قل  المؤسسة الكقاية ا حيث تتيود مف سير اميع أقماؿ المؤسسة ضمف

إلا  ا حت  إل  اممكر ذات التيكير  ا كمحكر قمل ا ارق أحواـ كقكاقد الاريية ا س مية
ا كـ اإلاة لانة امم ؾ أك،الخطير كالبالغ قل  الكقؼ والبيع كا،ستبداؿ كغير ذلؾ ،بد مف مك 

ا للبت الن ائ  الحاسـ إل  المكضكع إذا كاإلات اللانة يحكؿ الملؼ إل  المحاوـ الارقية 
كالمحاوـ الارقية داخؿ قطاع  ؾكيتضح مف  ذا الو ـ  كاكد ق قة ككياة بيف لانة امم 

 يية ا س مية.ع لضماف سير أقماؿ المؤسسة الكقاية إل  ضكن أحواـ  كمااثد الار غزة

" أن  ، تكاد  يئة للاتكل  " مدير دائرة امم ؾ أحمد أبك أحمدكمما أود قلي  امستاذ 
ابة دائرة كابتة للرقابة ا بؿ يكاد دائرة أم ؾ ك   بمكداخؿ كزارة امكقاؼ إل  قطاع غزة الارقية
 .لدائرة مرتبطة بالمحاوـ الارقيةك ذ  ا الارقيةا

تابية اؤكف الكقؼ ضمف قيكد تحدد ث حيات ا إل  ك،ية كتاـك كزارة امكقاؼ بإدارة كم
دارة اؤكف الكقؼ  : لس لانة امم ؾ )دائرة امم ؾ( كأ ـ تلؾ الايكدمف خ ؿ ما كا 

ا يارض مع أحواـ الاريية ا س ميةإل  ماؿ الكقؼ بما يت يحؽ لكزارة امكقاؼ التثرؼ ، -1
إل  ياكز مك  بيع أك إبداؿ ماؿ الكقؼ إ، إل  حا،ت استكنائية ت دؼ إل  تحايؽ مناية 

 أوبر للكاقايف كالمنتاييف.
 قف تدخؿ ام كان كالمثالح الاخثية إل  أمكاؿ الكقؼ. البيد -2
قطاع  وما إل  ثيبةاكؼ ا،قتثادية التيدم قل  ماؿ الكقؼ حت  لك وانت الظر  قدـ -3

غزة إلإن  ييان  مف حثار خانؽ إل  مختلؼ ماا،ت الحياةا كلوف ، ييد  ذا ذريية 
                                                           

( ماابلة مع مدير قاـ الرقابة  أ . زياد أبك مساقد اكمدير لانة امم ؾ إل  كزارة ا،كقاؼ كالاؤكف الدينية 1)
 ـ ا كزارة امكقاؼ . 2013/ 12/ 25أ. أحمد أبك حمد بتلريخ 
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للدكلة للتسلط قل  ماؿ الكقؼ كاستغ ل  ككضع يد ا قلي ا بؿ الحرص قل  استكمار  
 كتنميت  كالمحاإلظة قلي  لزيادة كاة الكاقايفا كزيادة إقباؿ الناس قل  الكقؼ.

استا لية تامة بيف ماؿ الكقؼ كماؿ الحوكمةا كلألكقاؼ ميزانية خاثة إلماؿ الكقؼ  تكاد -4
ماؿ خاص قل  ارط الكقؼا كميظـ المؤسسات الكقاية التابية للحوكمة ماامة قل  

 ك ذ  أمكاؿ خاثة. ااار متراومةإيأراض  كقاية بياكد 
رادة  -5  الكاقايف.احتراـ اركط كا 
  "حلاة الكثؿ بيف لانة امم ؾ ككزارة امكقاؼ"  ضمف حسف اختيار المراقب الارق -6

مكاثاات  كطرؽ محددة  وطرؽ اختيار كتيييف الاضاةا حيث تناكؿ ا،ستاذ أحمد أبك 
حمد إل  رسالت  المااستير الت  بينكاف  "مبدأ استا ؿ الاضان إل  الاريية ا س مية " 

ة قف طريؽ السلطة الاضائية طرؽ تيييف الاضاة  كسيذور ا باختثار: اختيار الاضا
يس أك ما ييرؼ متمكلة بالمالس الاضائ  المتخثصا كيومؿ التيييف بارار مف الرئ

كؿ اليالـ اليكـا ك   أإلضؿ ا ك ذ  الطرياة    المتبية إل  أوكر دبالسلطة التنايذية
  ع من ا أقرب الطرؽ تحاياا ،ستا ؿ الاضان كاستارار  كنزا ت ا كالرق  بموانتالطرؽ

مع المستادات ا دارية كا ارائية الت  تتكاوب مع متغيرات  يت نـكتطكر  كتنظيم ا بما 
الزماف كالموافا ك ذا ول  ينساـ انساامان وام ن مع ركح ا س ـ كمااثد .  كبنان قلي  
ينبغ  أف يتمتع الاضاة بحثانة ضد اليزؿ أك الناؿا كبضمانات تطمئف الاضاة إل  

ـ مف أم تيسؼ قد يلحؽ ب ـا إل  ييزؿ الااض ا ك، يناؿ ك، يحاؿ إل  كتحمي  أقمال ـا
التااقد إ، إذا ارتوب بيض امسباب المكابة لذلؾا كياب أف يتكل  ذلؾ ول  ا ة قضائية 

. ك ذ ول  يموف تطبيا  قند تيييف (1) للدكلةمختثة دكف أم تيكير مف السلطات امخرل 
 .ايةالمراقب الارق  قل  المؤسسة الكق

 

                                                           

 .بتثرؼ يسير .128 -126 صص  اأبك حمدا ية ا س ميةمبدأ استا ؿ الاضان إل  الاري (1)
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 الخاتمة
 الكا اأقكؿ الحمد هلل الذم كإلانا  تماـ  ذ  الرسالة قل   ذا  :كإل  ن اية  ذا البحث

 أف يايل ا خالثة لكا   الوريـ كأف ييـ الناع قل  وؿ مف يارأ ا. كاهلل أسيؿ

 الرسالة:أكال: أىـ النتائج المستخمصة مف ىذه 
كا،خت ؼ ازئ  إل  بيض الاركع  الكقؼال  حؽ الك،ية قل   إليمفاختلؼ الاا ان  -

 إلحسب.

واف الناظر  ك ا ماـ أك  سكانارقية بضكابط  حؽ الدكلة إل  الك،ية قل  الكقؼ إكبات  -
ماية الديف مف ينيب  مف قضاة كغير ـع لتكاإلا ا مع مااثد الاريية ا س مية مف ح

 .كسياسة الدنيا

سلميف كسيتحاؽ ذلؾ إف أحسنت ك،ية الدكلة قل  الكقؼ ماركع كحدة مستابلية بيف الم -
الدكلة ا دارة كحرثت قل  اختيار امواان كاممنان كاحتراـ إرادة الكاقايف كاركط ـ 

 الاريية ا س مية.مااثد ك كاليمؿ إل  ضكن أحواـ 

قرض بيض الماو ت كالحلكؿ حكؿ ك،ية الدكلة قل  المؤسسات الكقاية تيتبر بمكابة  -
 ديك  لضماف استمرارية ك،ية الدكلة قل  الكقؼ.أدكات لتطكير نظاـ الكقؼ كتح

ية أ م ا تثرؼ ا ماـ الدكلة إل  ائكف الكقؼ محددة كمايدة بضكابط ارق ةيك،ث حية  -
 الاريية ا س مية. مااثد بالمثلحةا كتحايؽمنكط كقؼ قل  ال

أك  أك إاماقان  أك سنةن  ما لـ تخالؼ وتابان  اامثؿ إل  الكقؼ ا،لتزاـ باركط الكاقؼ -
 محضة أك غالبة. مثلحةن 

أنكاع الرقابة قل  المؤسسات الكقاية إل  اول ا الياـ ، تختلؼ قف أنكاع الرقابة الت  تاـك  -
 ب ا.ب ا المؤسسات اليامة أك الخاثة إ، إليما يختص بالرقابة الارقية لطبييت ا الخاثة 

 أ ـ أنكاع الرقابة قل  المؤسسات الكقاية. الرقابة الاضائيةتيتبر  -

بؿ تكاد لانة  المسم ا، تكاد رقابة ارقية إل  كزارة امكقاؼ إل  قطاع غزة ب ذا  -
لإلاراؼ قل  تسايؿ أم ؾ الكقؼ كمتابيت ا تسم  " مالس لانة امم ؾ " أك " دائرة 

وبار مكظا  امكقاؼ المتخثثيف وؿ إل   قارة أاخاص مف امم ؾ "كتتوكف مف
 الاكرل.يار أقضان مالس كيتـ اختيار ـ بناس طرياة اخت ماال ا
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بؿ يكاد دائرة أم ؾ  غزةا، تكاد  يئة للاتكل الارقية داخؿ كزارة امكقاؼ إل  قطاع  -
 الارقية.كابتة للرقابة الارقية مرتبطة بالمحاوـ 

ك   بمكابة اليثب الذم قاـ قلي   اقية أحد ماكمات نااح المؤسسة الكقايةالرقابة الار  -
 الكقؼ.

كسبب رئيس إل  ا امساس إل  الحااظ قل  أمكاؿ كممتلوات الكقؼقية    الرقابة الار  -
 وسب كاة الكاقايف كتاايي ـ قل  كقؼ أمكال ـ.

 الاانكنية.الرقابة المايلة قل  المؤسسات الكقاية إل  قطاع غزة    الرقابة  -
 قانكنية.كاكد دائرة قانكنية داخؿ لانة امم ؾ تنظر إل  الملاات مف ناحية  -
بؿ  ناؾ ماركع  غزةاإل  قطاع  حدد لحماية أمكاؿ كممتلوات الكقؼ، يكاد قانكف م -

 للكقؼ.لدراسة قانكف محدد كمستاؿ 
 اكمتابيت ـامكقاؼ ليات الدكلة تاا  امكقاؼ محاسبة الك،ة كالنظار قل  ؤك مف مس -

 كتكاي  ـ للاياـ بكظائا ـ كمسئكليات ـ تاا  الكقؼ.
 الاضاةاك ـ  كنكاب اكالسلطاف  الكاقؼا الا ات المسئكلة قف محاسبة النظار ا تاف: -

ك ك ما واف يسم   قلي ااكوذلؾ الا ات ا اراإلية المختثة بتنظيـ امكقاؼ كالرقابة 
كـ قرإلت إل  زماننا بكزارة امكقاؼ أك إدارة امكقاؼ أك  يئة  امكقاؼابديكاف  ساباان 

 امكقاؼ. أك نحك ذلؾ مف التسميات.
 

 ثانيا: أىـ التكصيات:
كإل  ضكن النتائج المستخلثة يموف تاديـ املة مف  البحثااا لما اان إل  تتكي
 ك  : التكثياتا

الت  تيطلت قف  إل  قطاع غزة كضع خطة تاثيلية  قمار كاستكمار أمكاؿ الكقؼ -
دارية  وكيرةااليطان خ ؿ الياكد المتيخرة مسباب  كذلؾ بكضع أنظمة قانكنية كمالية كا 

 ير إلرص التمكيؿ المناسبة ل ا.تكإلتساقد قل  تحايؽ ذلؾ ك 

إل  كحماية المؤسسات الكقاية تنظيـ لألكقاؼ يتضمف  مستاؿ كمحدد ثدار قانكفاست -
  .ت انائية أك مدنية قطاع غزة حماية واملة سكان وان
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كتس ؿ إدارة أثكل  كتنمية  حاكق اسف أنظمة تايؿ للكقؼ اخثية اقتبارية مستالة تحاظ  -
ا م داؼ التنمية كتحايان  الكاقؼاا لاركط كإلان  الارقيةاإل  كثرؼ ريي  إل  مثار  مكارد ا
 الااملة.

 .كالكزارات امخرل إل  قطاع غزة تحايؽ التوامؿ كالتااقؿ المتبادؿ بيف كزارة امكقاؼ -

 تاييؿ اليمؿ بمبدأ النظارة الاماقية قل  الكقؼ.  -

 .قطاع غزةتلوات امكقاؼ إل  س مية متخثثة بممإإناان مثارؼ كبنكؾ  -

سباغ ثاة الماؿ الياـ قل  الكقؼ لضماف ا  قاان أمكاؿ امكقاؼ مف الزواة كالضرائب ك إ -
 الحماية الانائية كالمدنية ل ذا الماؿ.

ات  الماا،ت ا دارية كالمالية كالاضائية  متخثثة إل  واانات مؤ لةك وكادر  إقداد -
 .بإبداع كإلاقلية إل  قطاع غزة كالتارييية للاياـ بيقماؿ كم اـ الكقؼ

قسـ  دارة  اضركرة إقادة تيريؼ دكر كزارة امكقاؼ بحيث تناسـ إل  قسميف رئيسيف -
 كدقم ا كمساقدت ا. نيةا كقسـ لإًلاراؼ قل  امكقاؼالمسااد كا اراؼ قل  امناطة الدي

تاييؿ دكر ا از الرقابة باوؿ أوبرع لضماف سير أقماؿ المؤسسة الكقاية كإلؽ  ضركرة -
 ا س مية.أحواـ كمااثد الاريية 

المؤسسات  ناس ا داخؿامم ؾ  قل  لانةااملة كآلية كسريية" ارقية "ضركرة كاكد رقابة  -
الكقاية تنطلؽ مف الاا  ا س م  لرقاية اؤكف الكقؼ كضماف حسف تثرؼ الدكلة إل  

مما يزيد مف كاة الناس بالكقؼ  ا س ميةاأمكاؿ كممتلوات الكقؼ ضمف أحواـ الاريية 
قبال ـ ق  لي .كا 

 " ضمفحسف اختيار المراقب الارق  "حلاة الكثؿ بيف لانة امم ؾ ككزارة امكقاؼ -
 .اضاةاختيار كتيييف ال محددة وطرؽ مكاثاات كطرؽ

ا كياب أف توكف مف لإلاراؼ قل  أقماؿ الكقؼ لانة ك يئة للاتكل الارقية ضركرة تيييف -
لضماف الحيادية كا،ستا لية  ب ـعاليلمان المكككؽ  مف كزارة امكقاؼ منظكمة دكائرخارج 

 كالنزا ة.
المطالبة بتكإلير سلطة للانة الاتكل الارقية لتنايذ الارارات قل  مف ثدرت قلي  حت  لك  -

لزاـواف الكزير   كزارة امكقاؼ ب ا.  ناس ا كا 
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 ج إل  المنا يتـ تارير انة تحتاج إل  متابية كتطكير إلقتراؼ الدكلة بالرقابة الارقية وم ا -
لي ـ المؤسسات قل  اخت ؼ إلتخريج دإليات مف الط ب تحتاج  عدراسية الاامييةال

  أنكاق ا.
دارييف كمالييف  - للاياـ بكااب ـ  كقانكنييف متخثثيفعاليمؿ قل  تي يؿ مراقبيف ارقييف كا 

 اان ايد ان اليظيـ إل  الرقابة قل  المؤسسات الكقايةا كذلؾ بياد دكرات متتالية لتدريب ـ تدريب
لك أموف إرسال ـ إل  الخارجا كينبغ  أف يوكف  ناؾ تياكف بيف  يئة الرقابة الارقية  حت 

للرق   التيليميةعبوكادر ا كخبرات ا كبراما ا  بغزة كالاامية ا س مية إيااد ااالت  نراك 
 بمستكل المراقبيف داخؿ كزارة امكقاؼ.

-الحساباتمدقؽ -ؽ الحساب  قل  الرقابة الارقية أف تستايد إل  قمل ا مف م نة المدق -
 اب  وبير إل  أ داؼ وؿ من ا. لكاكد

اليمؿ قل  التنسيؽ الدكل  لتبادؿ الخبرات إل  مااؿ الرقابة ا دارية كالارقية بيف دكؿ  -
 اليالـ ا س م .

كالماابر كوؿ  كالمدارس كالمستااياتأراض  كقاية أخرل للمسااد  بتكإلير  الحوكمة مطالبة -
عما   ؼ ق قة بمؤسسات الماتمع المدن  بيسر ا.مف للكق يلـز

كضع أطلس إلا   محواـ الكقؼ كمثطلحات  كإل رسة مكضكقات  كبحكك  مرتبة قل   -
 حركؼ المياـ.

كتطبيؽ  اكن ضت ا س م   ث ح الكقؼ اليرب  ك دان بالتاارب النااحة إل  اليالـ ا،قت -
 .المناسب من ا إل  قطاع غزة

إل  قطاع  للمااريع الكقاية موتبك  الكقايةاالكقؼ كالدراسات  ثا، تماـ بإناان موتب مبحا -
 .غزة

مف احتراـ أحواـ الاريية ا س مية  أقسام ا ،بدقل  الكقؼ باميع  نااح الرقابةف لضما -
 الحياة.كالتسليـ ب اع مف الحاومية كالسيادة لارع اهلل "اؿ اين  " إل  مختلؼ ماا،ت 

 
 .الحاتمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصكالح
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 المصادر كالمراجع
 

 لارآف الوريـ .ا 
 

أبك الحسف قل  بف محمد بف حبيب البثرم  الدينيةاامحواـ السلطانية كالك،يات  -1
إقباس امناـ إل  تخريج أحاديث  كب اما :  ػا 450متكإل  سنة  الماكردماالبغدادم 
اامية  الارييةاأستاذ مساقد بولية  الاميل اد تيليؼ: الدوتكر خالد راي امحواـا
 ـ.1989- ػ  1409بغدادا 

 أحمد الغندكر ا س م :امحكاؿ الاخثية إل  التاريع  -2

قضك  الغامدماناثر بف محمد بف مارم  ا س م اا،ختثاص الاضائ  إل  الاا   -3
موة  الارلااامية أـ  ا س ميةاولية الاريية كالدراسات  التدريسا يئة الاضان باسـ 

 ـ.2000 ػ ا  1420الطبية امكل  ا  –الرياض  الراداموتبة  المورمةا

كقلي   الحنا اقبد اهلل بف محمكد بف مكدكد المكثل   المختاراا،ختيار لتيليؿ  -4
 لبناف. بيركتا-اليلميةدار الوتب  دقياةاتيلياات لاضيلة المرحـك الايخ محمكد أبك 

الطبية  المستابؿادار  قبيداتامحمد  طنيبامحمد  اص:الخا دارة المالية إل  الاطاع  -5
 ق.1431ـ ػ 2010امكل  

 مرس اد. محمكد قبد الحميد  البرق اتحرير: د. محمد قبد اهلل  ا س ـاا دارة إل   -6
كقائع الندكة الت  نظم ا المي د ا س م  للبحكث كالتدريب التابع للبنؾ ا س م  بادة 

 البنؾ-كالتدريبالمي د ا س م  للبحكث  بالاا رة. بالتياكف مع اامية امز ر
 (.31كقائع ندكة رقـ ) ـا1990- ػ 1411-السيكديةاليربية  المملوة-للتنميةا س م  

امابا  كالنظائر : زيف الديف بف إبرا يـ بف محمد بف نايـ الحنا  ا المتكإل  سنة  -7
 –دار الوتب اليلمية ق ا كضع حكااي  كخرج أحاديك  الايخ زوريا قميرات ا 970

 ق .1405لبناف ا  –بيركت 

 فقبد الرحمأبك الاضؿ ا ؿ الديف  الااإلييةاامابا  كالنظائر إل  قكاقد كإلركع إلا   -8
مؤسسة الوتب  سليمافاخالد قبد الاتاح ابؿ أبك  كضبط:تخريج كتيليؽ  السيكط ا
 دار الاور. الكااإليةا
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متكإل   السبو اقل  بف قبد الواإل   تاج الديف قبد الك اب بف كالنظائراامابا   -9
دار  ميكضاكالايخ قل  محمد  المكاكداقادؿ أحمد قبد  الايخ:تحايؽ   ػا771

 لبناف. بيركتا-اليلميةالوتب 

إق ـ المكقييف قف رب اليالميف : أبك قبد اهلل محمد بف أب  بور بف أيكب الزرق  بف  -10
 بيركت . –الايـ ا دار الايؿ 

 الاربين اأب  الاااع: امس الديف محمد بف محمد الخطيب  ا قناع إل  حؿ ألااظ -11
ضبط نث  كقلؽ قلي  كخرج أحاديك : محمد تامر المدرس المساقد إل  ولية دار 

 ـ. 2005- ػ 1426الطبية الكانية  الارييةاقسـ  –اليلكـ 

ا نثاؼ إل  ميرإلة الرااح مف الخ ؼ :ق ن الديف أبك الحسف قل  بف سليماف  -12
 –ق ا موتبة السنة المحمدية 885ماا  الثالح  الحنبل   المتكإل  المرداكم ال

 الاا رة. 

ا ق970نايـ الحنا  ا المتكإل  سنة  البحر الرائؽ : زيف الديف بف إبرا يـ بف محمد بف -13
 بيركت . –كتوملت  : ناـ الديف الطكرم ا دار الميرإلة 

 الحنا ايكد الواسان  ق ن الديف أب  بور بف مس الارائعابدائع الثنائع إل  ترتيب  -14
طبية اديدة مناحة  الاورادار  كالدراساتاإاراؼ موتبة البحكث  اليلماناملؾ 

 مثححة.

البياف إل  مذ ب ا ماـ الااإلي : أبك الحسيف يحي  بف أب  الخير سالـ اليمران   -15
 المن اج. دار-النكرماقتن  ب  قاسـ محمد   ػا558-489-اليمن الااإلي  

 .(دار الن ضة اليربية بيركتام  لبدراف أبك اليينيف )تاريخ الاا  ا س  -16

 الوكإل اإل  إلا  ا ماـ أب  حنياة النيماف بف كابت  الادكرما الضركرم لمسائؿالتس يؿ  -17
 دار امرقـ. البرن اتيليؼ محمد قااؽ 

محـر  امكل االطبية  امسداموتبة  دماؽا-الاوردار  الزحيل اك بة  الكسيطاالتاسير  -18
 ـ.2001- ػ 1422

تاكيـ كتطكير امدان الرقاب  لديكاف الرقابة المالية كا دارية " دراسة تطبياية قل   -19
بحث مادـ لنيؿ دراة المااستير إل  المحاسبة  غزةاالمؤسسات الحوكمية إل  قطاع 
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قل  قبد اهلل  الدوتكر:إاراؼ   داؼامااد محمد سليـ أبك  الباحث:إقداد  كالتمكيؿا
ق ػ 1427 كالتمكيؿاقسـ المحاسبة  التاارةاولية  بغزةامية الاامية ا س  اا يفا
 ـ.2006

 اامع امسئلة الاا ية قل  مذ ب السادة الحناية  -20

تحايؽ د. قل  حسف  الحميدمامحمد بف إلتكح  كمسلـاالامع بيف الثحيحيف البخارم  -21
 ـ.2002- ػ 1423الطبية الكانية  بيركتا لبناف-حـزدار ابف  البكابا

لليالـ الي مة الايخ سليماف الامؿ قل  ارح المن ج  المن جاقل  ارح حااية الامؿ  -22
 مثرا –الموتبة التاارية الوبرل  تيال الايخ ا س ـ زوريا امنثارم رحم ما اهلل 

 مطبية مثطا  محمد.

المثرم المالو    قرإلة الدسكق  بف أحمد بف لليالـ امس الديف محمد حااية الدسكق  -23
الارح   ا كب اماقل  مختثر خليؿ الدرديرأحمد  ب  البرواتالارح الوبير م قل 

الاور للطباقة كالنار  قليشا دارمحمد  المحاؽ: الايخالمذوكر مع تاريرات للي مة 
 كالتكزيع.

الرحمف بف  امع: قبد المانعازاد المستانع إل  اختثار  المربع ارححااية الركض  -24
 ػ 1419 الكامنةاالطبية  قا1392ػ1312محمد بف قاسـ الياثم  النادم الحنبل  

 ـ.1998

 امسرجاامستاذ حسيف قبد المطلب  ":حكومة الثناديؽ الكقاية بيف النظرية كالتطبيؽ  -25
أكؿ مدير إدارة بكزارة الثناقة كالتاارة  الاكم ادبلـك مي د التخطيط  اقتثادامااستير 
 المثرية.الخاراية 

دراسة تطبياية لاطاع غزة ": للباحث ميتز دكر الكقؼ الخيرم إل  التنمية ا،قتثادية "  -26
محمد مثبحا إاراؼ امستاذ الدوتكر: محمد إبرا يـ ماداد كالدوتكر: زياد إبرا يـ 
مادادا قدمت  ذ  الرسالة استوما، لمتطلبات الحثكؿ قل  دراة المااستير إل  

 ـ.2013ق _1434اقتثاديات التنميةا ولية التاارةا قسـ اقتثاديات التنميةا لياـ 

دار الاور  امرناؤكطاالدوتكر: محمد مكإلؽ  ا س ميةادكر الكقؼ إل  الماتميات  -27
 ـ.2000ق ػ 1421موتبة امسد الطبية امكل ا  المياثرا
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تحايؽ امستاذ سييد  ـا1285- ػ 684-الاراإل الذخيرة لا اب الديف أحمد بف إدريس  -28
 دار اليرب ا س م . أقرابا

تار  :محمد أميف بف قمر بف قبد اليزيز بف قابديف رد المحتار قل  الدر المخ -29
ق ا دار إحيان التراث اليرب  بيركت .مع اليلـ أف 1252الدماا  الحنا  المتكإل  سنة 

الدر المختار للحثاو  ارح تنكير امبثارللتمرتاا  بيقل  الثاحة يلي  ماثك، 
 بااثؿ " حااية ابف قابديف " قلي  المسماة " رد المحتار ".

 المثرإليةارقابة ا دارية قل  الماؿ كامقماؿ إل  الاروات المسا مة كالمؤسسات ال -30
قسـ اليلـك  ا داريةاولية ا،قتثاد كاليلكـ  ام ليةااامية قماف  قباساالدوتكر قل  

 ا دارية كالمالية.

قماف ػ  المسيرةادار  الخاثةااامية الزرقان  ديرمازا د محمد  ا داريةاالرقابة  -31
  ػ.1432 –ـ 2011امكل ا الطبية  اامردف

 قمافادار الراية ػ امردف ػ  الديفاغساف مدحت خير  الاكانيف:الرقابة الاضائية قل   -32
   ـ.2013الطبية امكل  

أستاذ ا،قتثاد ا س م   الواراكماالرقابة المالية إل  ا س ـ: الدوتكر قكؼ محمكد  -33
مؤسسة  ا س ميةاماـ محمد بف سيكد اامية ا  بالرياضاولية الاريية  المساقدا
 ـ.1983 –ا،سوندرية  الااميةااباب 

الدوتكر:  كتطبيايةادراسة تحليلية  الحوكميةاالرقابة المالية كا دارية قل  اما زة  -34
 ػ 1431الطبية الكانيةا  قمافادار الكااإلة للنار كالتكزيع ػ  الابي تاحمدم سليماف 

 ـ.2010-

سييد قبد المنيـ  المياثرة: دارة إل  الاريية ا س مية كالنظـ الرقابة قل  أقماؿ ا -35
 ـ.1976الطبية امكل  ا  اليرب ادار الاور  يـاالحو

الالساة إل   دوتكرا  ناا االسيد قبد   كاليمليةاالرقابة قل  امدان مف الناحية اليلمية  -36
الطبية الكانيةا  الاا رةا انالتراا ولية التاارة ػ اامية –اامية ماناستر  ا داريةااليلـك 
 ـ.1982- ػ 1402

إاراؼ ز ير  النككماركضة الطالبيف كقمدة الماتيف: أبك زوريا يحي  بف ارؼ  -37
 ـ.1985-ق1405الكانية  بيركتا الطبيةالموتب ا س م  ػ  الااكيشا
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 الوك ا ازاد المحتاج بارح المن اج: الي مة الايخ قبد اهلل بف الايخ حسف الحسف  -38
الطبية الكانية  بيركتاػ  ثيدا-اليثريةالموتبة  امنثارماقبد اهلل بف إبرا يـ  رااي :
 ـ.1987- ػ1407

الديف قبد  الطالب: ب انسبؿ تنمية مكارد الكقؼ ا س م  إل  قطاع غزة " إقداد  -39
قدـ  ذا البحث استوما، لمتطلبات  حلساسالـ قبد اهلل  أ.ـ.إاراؼ  الخالؽ بورا

 التاارةا بالاامية كالتمكيؿا وليةمااستير إل  المحاسبة الحثكؿ قل  دراة ال
 ـ.2009 –ق 1430ا س مية بغزة ا

دار الوتاب اليرب  ػ بيركتا  السيستان :أبك داككد  امايةسليماف بف  داككد:سنف أب   -40
 املبان .كإل  التيليؽ حوـ 

أحمد  تحايؽ:سنف الترمذم: محمد بف قيس  بف سكرة أبك قيس  الترمذم السلم ا  -41
بيركتا امحاديث مذيلة بيحواـ املبان   االتراث اليرب  ندار إحياا فااور كآخرك  محمد
  قلي ا.

أبك بور أحمد بف الحسيف بف قل   النا اكإل  ذيل  الاك ر  للبي ا االسنف الوبرل  -42
مؤلؼ الاك ر النا : ق ن الديف قل  بف قكماف الماردين  الا ير بابف  البي ا ا

الطبية  أبادالس دائرة الميارؼ النظامية الوائنة إل  ال ند ببلدة حيدر ما الترومان ا
  ػ.1344امكل  

دار الواتب  تيميةالايخ ا س ـ ابف  كالرقيةاالسياسة الارقية إل  إث ح الراق   -43
 اليرب .

أبك البروات أحمد بف  مالؾاالارح الثغير قل  أقرب المسالؾ إل  مذ ب ا ماـ  -44
كبال امش حااية الي مة الايخ أحمد بف محمد الثاكم  ايرالدردمحمد بف أحمد 

 ـ. 1989 –ق 1410للدوتكر مثطا  وماؿ كثا ا  المالو ا

قاـ بتنسيؽ  الزرقانابالـ مثطا  أحمد  الزرقاناأحمد بف محمد  الاا ية:ارح الاكاقد  -45
 ة.  الطبية الكاني دماؽا –الالـ  بكغدةا داركمرااية الطبية امكل  د. قبد الستار 

 بيركت . –ارح النككم قل  ثحيح مسلـ : يحي  بف ارؼ النككم ا دار الاور  -46

السيكاس  كـ السوندرم  دقبد الكاحلإلماـ وماؿ الديف محمد بف  الاديراارح إلتح  -47
قل  ال داية: ارح بداية المبتدم   ػا681الميركؼ بابف  ماـ الحنا  المتكإل  سنة 
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كمي  ارح اليناية قل    ػا593  المتكإل  سنة لايخ ا س ـ بر اف الديف المرغينان
كحااية المحاؽ سيد اهلل بف   ػا786ال داية لإلماـ أومؿ الديف البابرت  المتكإل  سنة 

كيلي  توملة ارح إلتح الادير المسماة: نتائج امإلوار إل    ػا945قيس  المتكإل  سنة 
  ػا988متكإل  سنة واؼ الرمكز كامسرار لامس الديف أحمد الميركؼ بااض  زاد  ال

 دار الاور.

للايخ منثكر بف يكنس  ارح منت   ا،رادات المسم  دقائؽ أكل  الن   لارح المنت   -48
  ـ.1996قا قالـ الوتب _ بيركت ا 1051ت  الب كت ابف إدريس 

 كأيام االاامع المسند الثحيح المختثر مف أمكر رسكؿ اهلل كسنن   البخارماثحيح  -49
محمد بف ز ير  تحايؽ: اهللارا يـ بف المغيرة البخارم أبك قبد محمد بف اسماقيؿ بف اب

  ػ.1422الطبية امكل   النااةادار طكؽ  الناثرابف ناثر 

 مكاإلؽ لترقيـ قبد الباق . النيسابكرما الحسف الاايرما ماـ مسلـ أبك  مسلـاثحيح  -50

 ا س ميةا امستاذ بولية الاريية كالدراسات الثابكن امحمد قل   التااسيراثاكة  -51
 .الاا رة-اليرب دار التراث  اليزيزااامية الملؾ قبد  المورمةاموة 

الثيغ التنمكية كالرؤل المستابلية بحث مادـ للمؤتمر الكان  لألكقاؼ بالمملوة اليربية  -52
رئيس قسـ الاريية كالاانكف  كالاانكف ػالسيكدية " أستاذ الاانكف المدن  بولية الاريية 

اامية أـ الارل ػ موة المورمةػ اكاؿ  ا س ميةامامع البحكث  ضكامز ر قباامية 
 ق.1427

 ةالمادس : اليدارح لوتاب قمدة الاا  لمكإلؽ الديف بف قدامة  –اليدة ارح اليمدة  -53
 624ػ556 المادس اللمؤلؼ أب  محمد ب ان الديف قبد الرحمف بف ابرا يـ بف أحمد 

ق ػ 1421 السادسةاا الطبية اب اليرب دار الوت الم دمارزاؽ تحايؽ: قبد ال  ػا
 ـ.2001

 –إلتح البارم ارح ثحيح البخارم : أحمد بف قل  بف حار اليسا ن ا دار الرياف  -54
 الاا رة .

كيلي    ػا763المتكإل  سنة  المادس االديف  مالح امسقبد اهلل محمد بف  الاركع: أب  -55
سف قل  بف سليماف المرداكم ق ن الديف أب  الح الي مة:تثحيح الاركع للايخ ا ماـ 
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 الوتباقالـ  إلراجاقبد الستار أحمد  رااي : قا885الحنبل  المتكإل  سنة  الثالح 
 ـ.1984ق ػ 1404الطبية الرابية 

مطبية  الزرقانامثطا  أحمد  الياـاالمدخؿ الاا    الاديداالاا  ا س م  إل  ككب   -56
 ـ. 1968- ػ 1387الطبية الياارةا  دماؽا-طربيف

ا  ا س م  كأدلت  " الاامؿ لألدلة الارقية كاآلرآن المذ بية كأ ـ النظريات الاا ية الا -57
أستاذ كرئيس  -كتحايؽ امحاديث النبكية كتخريا ا  " : ك بة بف مثطا  الزحيل  

ا دماؽ –دار الاور سكرية  –لاريية قسـ الاا  ا س م  كأثكل  باامية دماؽ ولية ا
 .ة قار لما تادم ا مف طبيات مثكرةالميدلة لما سبا ا كالكاني الطبية الرابية المناحة

الدوتكر مثطا   الخفامثطا   الدوتكر-الااإلي الاا  المن ا  قل  مذ ب ا ماـ  -58
 .دماؽ-الالـدار  الاربا ا قل  البغاا

أبك محمد قز الديف بف قبد اليزيز بف قبد الس ـ  امناـاقكاقد امحواـ إل  مثالح  -59
 دار الايؿ. سيداط  قبد الرؤكؼ  قلي :كقلؽ  قا رااي 660كإل  سنة السلم  المت

تيليؼ ايخ ا س ـ قز  امناـاالاكاقد الوبرل المكسكـ باكاقد امحواـ إل  إث ح  -60
كالدوتكر قكماف  حماداتحايؽ نزي  وماؿ   ػا 660الديف قبد اليزيز بف قبد الس ـا 

 ـ.2000- ػ 1421 الطبية امكل  دماؽادار الالـ  ضميريةاامية 

الاكانيف الاا ية : محمد بف أحمد بف محمد بف ازم الولب   الغرناط  ا المتكإل  سنة  -61
 بيركت .  -قا دار اليلـ 741

ا س ـ أب  محمد مكإلؽ الديف قبد اهلل بف  حنبؿ: ايخالواإل  إل  إلا  ا ماـ أحمد بف  -62
 كحاا :قل  المخطكطة  قرأ  يكسؼاسليـ  كراال : الايخخرج أحاديك   المادس اقدامة 

 لبنافادار الاور ػ بيركت ػ  اميؿاثدق  محمد  كرااي :قدـ ل   اللحاـاسييد محمد 
 ـ.1998ق ػ 1419الطبية امكل  

محمكد الايارم ػ  كامدب :قار بارقي  اليلم   للثؼ الحادموتاب ا دارة كا،قتثاد  -63
  سالـ.ذياب قل  حرار ػ ث ح الديف ابر قكدة ػ محمد ط  محمكد 

الاريؼ أب  الحسف قل  بف محمد بف قل  الحسين  الاراان   التيرياات: السيدوتاب  -64
 السكداكضع حكااي  كإل ارس  محمد باسؿ قيف   ػا 816المتكإل  سنة  الحنا ا
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الطبية امكل  ا  لبنافا بيركتا-اليلميةدار الوتب  بيضكفامحمد قل   مناكرات:
 ـ. 2000- ػ 1421

 الارق :إلرع التيليـ  قاراالكان   " للثؼم  " إلا  الميام ت وتاب الاا  ا س  -65
 الوي ن ااماؿ أحمد زيد  خضراحسف سيد قكض  "ااايؽ مكس  قياش " منسؽ 

قل  احادة  الياـ:ا اراؼ  "اإياد قبد اهلل ابكر " مروز المنا ج  غنيـاقمر ابر 
 الترتكرم ػحسيت  لم :قتحويـ  كا،اتماقيةامناثرة ػ مدير قاـ المنا ج ا نسانية 

وماؿ إلحماكم ػ الطبية امكل  " تاريبية  الان :رااد اريدة ػ ا خراج  لغكم:تحرير 
 ـ  2013ق ػ  1434"

مف  الب كت  إلرغوااؼ الاناع قف متف ا قناع للايخ منثكر بف يكنس بف إدريس  -66
ر دا –  ؿ مثيلح  مثطا    ؿ  قلي  الايخرااي  كقلؽ   ػا1046تيليا  سنة 

 الاور للطباقة كالنار.

اماؿ الديف أب  الاضؿ محمد بف موـر بف منظكر  منظكر:ابف  اليربالساف  -67
حاا  كقلؽ قلي  ككضع حكااي   ػا 711متكإل  سنة  المثرماامنثارم امإلريا  

دار  بيضكفامناكرات محمد قل   ابرا يـاقبد المنيـ بف خليؿ  حيدراقامر أحمد 
 ـ. 2002- ػ 1424طبية امكل  ال بيركتا اليلميةاالوتب 

 الدوتكر: بإاراؼ: حمداأحمد أبك  للباحث:مبدأ استا ؿ الاضان إل  الدكلة ا س مية "  -68
 ذ  الرسالة استوما، لمتطلبات الحثكؿ قل   قدمتامسطؿا يكنس محي  الديف 

 غزةا –دراة المااستير إل  الاضان الارق  مف ولية الاريية بالاامية ا س مية 
 ـ. 2005- ػ 1426اـ للي

دراسة   ػا395المتكإل  سنة  اللغكماالحسيف أحمد بف إلارس بف زوريا  اللغة: أبكمامؿ  -69
- ػ  1406الطبية الكانيةا  الرسالةامؤسسة  سلطافاكتحايؽ: ز ير قبد المحسف 

1986. 

 دار الاور. النككماأبك زوريا يحي  بف ارؼ  الم ذباارح  المامكعا -70

تب كرسائؿ كإلتاكل ايخ ا س ـ ابف تيمية : تا  الديف أب  المامكقة اليلية مف و -71
 :ق اتحايؽ728الحران  المتكإل  اليباس أحمد بف قبد الحليـ بف قبد الس ـ بف تيمية 

  ااـ بف اسماقيؿ بف قل  الثين  ا دار ابف الاكزم  ا الطبية امكل .
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سيحييف كاماانب مامكقة الاكانيف الالسطينية " امحكاؿ الاخثية للمسلميف كالم -72
 ـ ا الطبية الكانية .1996كقكانيف امكقاؼ كإلاا آلخر التيدي ت "ا نيابة غزة ا 

قن  بترتيب : محمكد  الرازما رقبد الاادمحمد بف أب  بور بف  الثحاحامختار  -73
 بيركت. –دار الاور  اليربيةارااي  كحاا : لانة مف قلمان  خاطرا

اإلظ قماد الديف أب  الادان إسماقيؿ ابف وكير لإلماـ الح وكيرامختثر تاسير ابف  -74
ياتمؿ قل  تيلياات الايخ محمد بف ناثر  ـ(ا747- ػ  700الارا  الدماا  )

 الحليـامحمد بف قبادم بف قبد  أحمدااختثر  أحمد بف ايباف بف  املبان االديف 
 ـ(.2003- ػ 1424الطبية امكل  ) الثاااموتبة 

ارقية إل  البنكؾ ا س مية " متطلب مومؿ للحثكؿ قل  مدل إلاقلية  يئة الرقابة ال -75
تحت  ازراأبك  كحمد أحمد تنير قمر حسف  الطالبيف:إقداد  البوالكريكسادراة 
قسـ  التاارةاولية  بغزةاالاامية ا س مية  اليؼاقرإلات قبد اهلل  امستاذ:إاراؼ 

 ـ  2004ػ2003 كالمثرإليةااليلـك المالية 

 قبد اهلل الحاوـ ا موتبة المطبكقات ا س مية ا حلب .المستدرؾا محمد بف  -76

الطبية  بيركتا-اليلميةدار الوتب  الغزال ابف محمد أب  حامد  المستثا : محمد -77
  ػ.1413امكل  

 مسند أمد ابف حنبؿا أحمد بف حنبؿا الموتب ا س م  ا بيركت . -78

 الحديثادار  يباساالأحمد بف محمد بف قل  الايكم  المارم أبك  المنيراالمثباح  -79
 ـ.2000- ػ 1421الطبية امكل ا  الاا رةا

  ػا 395متكإل  سنة  زورياامبك الحسيف أحمد بف إلارس بف  اللغةامياـ مااييس  -80
 ػ 1411الطبية امكل   بيركتا الايؿادار   اركفاتحايؽ كضبط قبد الس ـ محمد 

  ـ.1991-

قل  متف  الخطيباحمد الاربين  م المن اجامغن  المحتاج إل  ميرإلة ميان  ألااظ  -81
 لبناف. بيركتا-اليرب دار إحيان التراث  النككماالمن اج مب  زوريا يحي  بف ارؼ 

أبك محمد قبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة المادس  المتكإل   قدامةاالمغن  ،بف  -82
موتبة  أحمداقا قل  مختثر أب  الااسـ قمر بف حسيف بف قبد اهلل بف 620سنة 

 مثر. –ام كرية اليربية ال
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دار  س مةاالدوتكر: مثطا  ثالح  كالماليةاماا يـ حديكة إل  الرقابة الداخلية  -83
  ػ.1431 –ـ 2010الطبية امكل ا  البدايةا

د. خالد  تيليؼ: كالخاصاماا يـ حديكة إل  الرقابة المالية كالداخلية إل  الاطاع الياـ  -84
كالتكزيعا موتبة الماتمع اليرب  للنار  راناالبتأستاذ مساقد إل  اامية  الخطيباراغب 
  ػ.1431-ـ 2010امكل   الطبية

 الاا رة ػ مثرا مؤسسة الكااإلة الاامييةا حسيفاأحمد إلراج  الياد:الملوية كنظرية  -85
 ـ.1900

 ": إقدادإل  المحاوـ الارقية إل  قطاع غزة  الكقؼ كتطبياات االمنازقة قل  أرض  -86
 ذ  الرسالة  حامد الحكل ا قدمتإاراؼ د. ما ر  كاالدلحمكدة  يحي  نثر الطالب:
ولية الاريية  الارق استير إل  الاضان ا لمتطلبات الحثكؿ قل  دراة المااستوما،
 ـ.2009 –ق 1430بالاامية ا س مية بغزة ا  كالاانكفا

المن ؿ الثاإل  إل  الكقؼ كأحوام  كالككائؽ التاريخية لألراض  كالحاكؽ الكقاية  -87
 الحسين اامع كترتيب: الايخ محمد أسيد ا ماـ  كخارا ااإل  إللسطيف  ا س مية

 قاض  راـ اهلل الارق  امسبؽ.

أبك إسحاؽ  إبرا يـ بف قل  بف يكسؼ الايركز أبادم الااإلي االم ذب إل  إلا  ا ماـ  -88
 الزحيل اتحايؽ كتيليؽ كارح كبياف الرااح إل  المذ ب بالـ الدوتكر: محمد  الايرازما
 بيركت.-الااميةالدار  دماؽا-الالـدار  ماؽاداامية 

تثنيؼ الايخ اماؿ الديف قبد الرحيـ امسنكم  كالراإلي االم مات إل  ارح الركضة  -89
مروز التراث الكااإل   الدمياط ااقتن  ب : أبك الاضؿ أحمد بف قل    ػا722-ت 

 ـ.2009- ػ 1430الطبية امكل   بيركتا-حـزابف  المغرب ا دار

  أثكؿ الاريية :  أبك إسحاؽ إبرا يـ بف مكس  بف محمد اللخم  المكاإلاات إل -90
 –الغرناط  الااطب   ا تحايؽ : أبك قبيدة ما كر بف حسف آؿ سلماف ا دار الميرإلة 

 بيركت .

امع كترتيب الايخ الدوتكر محمد ثدق  بف أحمد البكرنك أبك  الاا يةامكسكقة الاكاقد  -91
الطبية  ا س ميةاية ا ماـ محمد بف سيكد امستاذ الماارؾ باام الغزماالحارث 
  ػ. 1416امكل  
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سلسلة مكسكقات  ا" قل ا  " ا الدوتكر: محمد ركاس قلية  تيميةامكسكقة إلا  ابف  -92
 دار الناائس. السلؼاإلا  

قاـ  ريةاالاوبحكث كمناقاات الندكة  اليرب انظاـ الكقؼ كالماتمع المدن  إل  الكطف  -93
تحرير:  آخريفاكغير ـ  البارماطارؽ  السيدارضكاف  الباحكيف:ب ا مامكقة مف 
اليامة لألكقاؼ  لبنافا كاممانةدراسات الكحدة اليربية ػ مروز غانـا إبرا يـ البيكم  

 .ـ2003امكؿ لالطبية  الوكيتابدكلة 

 حماداللدوتكر نزي   ػانظرية الك،ية إل  الاريية ا س مية ػ قرض من ا  ماارف  -94
  ـ.1994بيركتا  –دار الاامية  دماؽا-الالـدار  الارلااامية أـ 

ايخ ا س ـ بر اف الديف أب  الحسف قل  بف أب  بور بف  المبتدماال داية ارح بداية  -95
اقتن  بتثحيح  الايخ ط ؿ  قا593قبد الاليؿ الرادان  المرغينان  المتكإل  سنة 

 لبناف. –بيركت  اليرب ادار إحيان التراث  يكسؼا

 إاراؼ: الغزال امحمد بف محمد أب  حامد  الااإلي ا  مذ ب ا ماـ الكايز إل  إلا -96
 ـ.2004ق ػ 1424دار الاورا  كالدراساتاموتب البحكث 

الكانيةا الطبية  دماؽا-الاوردار  الزحيل اك بة  ا س م االكثايا كالكقؼ إل  الاا   -97
 ـ.1996قا 1417

حسف قبد اهلل  تحرير: بادة: كقائع الحلاة الدراسية لتكمير ممتلوات الكقؼ الت  قادت -98
امميف.المي د ا س م  للبحكث كالتدريب التابع للبنؾ ا س م  للتنمية بادة ػ 

  المثحؼ.موتبة  السيكديةا

دارة كبنان  -99 دار الاامية  محارباقبد اليزيز قاسـ  حضارة:الكقؼ ا س م  اقتثاد كا 
 ـ.2011 ا،سوندرية االاديدة ػ 

موتبة امسدا  دماؽا-الاوردار  قحؼاتنميت : منذر  إدارت ا اتطكر  ا س م االكقؼ  -100
 دار الاور ػ بيركت ػ لبناف

ك،ية التيديب الخاثة إل  الاا  ا س م  " ك،ية التيديب للزكاة كالكلد كالتلميذ ..  -101
إبرا يـ بف ثالح بف إبرا يـ التنـ ا دار ابف الاكزم للنار كالتكزيع ا السيكدية ا 

 ق. 1428

 إقداد أ د. قبد اهلل مبركؾ الناار ":الماو ت كالحلكؿ  الكقؼ:الدكلة قل  ك،ية  -102
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ك،ية الدكلة إل  الرقابة قل  امكقاؼ : أ.د.قبد الاتاح محمكد إدريس " أستاذ كرئيس  -103
قسـ الاا  الماارف بولية الاريية اامية امز ر ا الخبير بالماامع الاا ية  " بحث مادـ 

 ق .1432-ـ 2011 ية الخامس المنياد بالوكيت ا مايك  لمنتدل قضايا الكقؼ الاا

بحث مادـ لمنتدل  الينزماد. قثاـ خلؼ  امكقاؼ:ك،ية الدكلة إل  الرقابة قل    -104
 الخامس.قضايا الكقؼ الاا ية 

 قزكزاالاادر بف  دكماا،ت ا: د. قبك،ية الدكلة لاؤكف الكقؼ حدكد ا كضكابط ا   -105
  الازائر.ة اامي ا س مية ػولية اليلـك 
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 أكالن: فيرس اآليات القرآنية الكريمة
 

 الصفحت رقمها طرف اآلية

 سىرة البقرة

 11 44 [جبهئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني ]

 سىرة آل عمران

 [...  حن جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ]
  ج 92

 13 159 [زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ]

 سىرة النساء

 8 1 [ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّ 

 23 58 [ ...حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج ]

 سىرة األنفال

 23 27 [...ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي ]

 ىرة التىبتس

[ ٌّ ٍّ َّ ] 71 2 

 سىرة النحل

 خب حبجب هئ  مئ خئ حئ جئ يي]

 [... مح جح مج حج مث هت  مت خت حتجت هب مب
125 12 

 سىرة اإلسراء

 جح حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب حب  ]

 َّ خس  حس جس مخ جخمح
34 23 
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 الصفحت رقمها طرف اآلية

 ريمسىرة م

[ٌّ ٍّ َّ] 5 2 

 سىرة طه

جئ  يي ىي  94 8 

 سىرة الشعراء

 35 108 [حن جن مم ]

 سىرة النمل

 َوالَِديَّ َوَأْن َوَقاَل َربِّ َأْوِزْعنِي َأْن َأْشُكَر نِْعَمتََك الَّتِي َأْنَعْمَت َعََلَّ َوَعََل ]

ا َتْرَضاهُ    [َأْعَمَل َصاِِلً
  خ 19

ََم َيْشُكُر لِنَْفِسهِ ]   خ 40 [َوَمْن َشَكَر َفإِنَّ

 سىرة ص

 جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك ]

 مئ هي مي  خي حي جي ٰهمه جه هن من خن حن
 [  مس هث مث هت مت هب مب هئ

26 29 

 سىرة دمحم

 يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب]

 [رث
22 2 

 2 11 [مل يك  ىك مك لك]

 سىرة الحديد

[ ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ] 

 
4 11 
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 الصفحت رقمها طرف اآلية

 سىرة المجادلت

 11 7 [ .... حنجن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل]

 سىرة الصف

 مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن]

 [ جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
2-3 11 
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 كاآلثار ثانيان: فيرس األحاديث النبكية

 

 الصفحة طرؼ الحديث أك األثر

 25 "السلطاف كل  مف ، كل  ل "

 80 "ما،ن  متمكؿ غير ثديا  كيؤوؿ كلي  مف ييوؿ أف كقا  إل  ااترط قمر أف"

 24 " ...تثدؽ بيثل  ، يباع ك، يك با "إلااؿ رسكؿ اهلل 

 33 " ...إلوتب قل  وـر اهلل كا   بثدقت . ابتغان مرضاة اهلل ليكلان  الانةا "

ـٍ مىٍسئيكؿه قىٍف رىًقيًَّت ً  ويلُّوي ـٍ رىاعو كى مىٍسئيكؿه قىٍف  "ويلُّوي ـي رىاعو كى مىا  24 "...اٍ ً

ٍبدو يىٍستىٍرًقيً  اللَّ ي رىًقيَّةن يىميكتي يىٍكـى يىميكتي كى يكى غىاشٌّ  ا ًمٍف قى  25 "..."مى

 77 ."..ـ ك ذا  دية  إلااؿ " ثل  اهلل قلي  كسلـ " إل   الست إل  ذا مالو"

 33 ..."سكؿ اهلل بنت رسكؿ اهلل لنسان ر  –رض  اهلل قن ا  –كوتبت إلاطمة "

ن ا يكـ الايامة خزم كندامة" ن ا أمانةا كا   25 "...يا أبا ذر إنؾ ضييؼا كا 

 

 

 


