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العدد ( )٥ــ دولة قطر  -اكتوبر  ٢٠١٦م

عن املجلة..
مجلة علمية دولية محكمة تعنى بنشر البحوث يف مجاالت االقتصاد والصيرفة اإلسالمية،
وتصدر هذه املجلة مرتني يف السنة.
تهدف املجلة إلى إتاحة الفرصة للباحثني واملتخصصني لتحكيم ونشر نتاجهم العلمي
(عربي  -اجنليزي) من بحوث ودراسات يف مجال االقتصاد والصيرفة اإلسالمية ،كما
تهدف إلى نشر الوعي املعريف من خالل إتاحة هذه البحوث والدراسات للمستفيدين من
وسائط النشر الورقية وااللكترونية.

الرؤية..
أن تكون مجلة علمية دولية رائدة يف مجال الصناعة املالية اإلسالمية.

الرسالة..
نشر البحوث العلمية احملكمة يف مجال الصناعة املالية اإلسالمية ،وفق املعايير العاملية
املعتمدة.

االهداف..

ــ إتاحة الفرصة للباحثني محلياً وعاملياً للتحكيم والنشر يف مجال الصناعة املالية
اإلسالمية.
ــ اإلسهام يف دعم وتطوير الصناعة املالية اإلسالمية من خالل البحوث العلمية املتسمة
باألصالة والتجديد وفق املعايير العلمية املعتبرة.
ــ حتقيق عاملية الصيرفة اإلسالمية وفق الرؤية العصرية بضوابطها الشرعية وأخالقياتها
املهنية.
ال وثائقياً
ــ تأسيس مكانز للمعلومات حتقق املرجعية العلمية للمجلة بحيث تكون سج ً
للبحوث والدراسات يف مجال الصناعة املاليةاإلسالمية.
العناوين للتواصل:
http://www.mashurajournal.com

info@mashurajournal.com
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هيئة التحرير
رئيس التحرير

نائب رئيس التحرير

د .خالد بن إبراهيم السليطي

د .أسامة قيس الدريعي

مدير التحرير

فريق التحرير
محمد مصلح الدين مصعب (ماجستير)
محمد نفيل محبوب (ماجستير)
ن ـ ـ ـ ـ ّوار سـ ــالم الــزبي ــدي

د .فؤاد حميد الدليمي
نائب مدير التحرير

جمال
د .إبراهيم حسن ّ

الهيئة االستشارية
• د .خالد إبراهيم السليطي

الثقايف (كتارا) (قطر).

املدير العام احلي

• أ.د .عائشة يوسف املناعي عميد كلية الدراسات
االسالمية يف جامعة حمد بن خليفة (قطر).

• أ.د .يوسف محمود الصديقي عميد كلية
الشريعة والدراسات االسالمية يف جامعة قطر (قطر).

• أ.د .عياض بن نامي السلمي مدير مركز
التميز البحثي بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
(السعودية).

• د .العياشي الصادق فداد باحث بقسم االقتصاد
اإلسالمي والتنمية والتعاون االقتصادي باملعهد
اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي
للتنمية جـدة (اجلزائر).

• أ.د .علي محمد الصوا عضو هيئة الفتوى
والرقابة الشرعية ببنك األردن دبي اإلسالمي (االردن).

• أ.د .نظام محمد هندي

واالقتصاد ،جامعة قطر (قطر).

عميد كلية اإلدارة

• د .خالد شمس عبدالقادر

واالقتصاد بجامعة قطر (قطر).

أستاذ يف قسم املالية

• أ.د .صالح قادر كرمي الزنكي رئيس قسم
الدراسات اإلسالمية كلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية جامعة قطر (قطر).

• د .عصام خلف العنزي عضو هيئة التدريس
يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جامعة الكويت
(الكويت).

• د .السيد عبد اللطيف الصيفي أستاذ مشارك
كلية الدراسات االسالمية جامعة حمد بن خليفة  -قطر
(مصر).
• د .مراد بوضاية مدرس منتدب بجامعة الكويت
بكليتي الشريعة واحلقوق (اجلزائر).

• د .أسامة قيس الدريعي العضو املنتدب الرئيس
التنفيذي شركة بيت املشورة (قطر).
• أ.د .محمد نصران بن محمد عميد كلية
الدراسات اإلسالمية اجلامعة الوطنية املاليزية
(ماليزيا).

• أ.د .عبد الودود السعودي استاذ مشارك يف
قسم الفقه وأصوله يف كلية الشريعة والقانون جامعة
السلطان الشريف علي اإلسالمية بـــرونـــاي (بروناي).
• د .فؤاد حميد الدليمي رئيس مجموعة الرقابة
والتدقيق لدى بيت املشورة لالستشارات املالية
(العراق).
• د .أحمد بن عبد العزيز الشثري استاذ
مساعد يف قسم الدراسات اإلسالمية إدارة األعمال
جامعة سلمان بن عبد العزيز السعودية(السعودية).

• د .وائل مصطفى حسن

(مصر).

محاضر جامعي

جمال
• د .إبراهيم حسن محمد ّ

اجلامعة الوطنية(اليمن).

• د .بشر محمد موفق لطفي

جامعة اململكة(البحرين).

محاضر يف

كلية إدارة األعمال

نبذة عن الجهة المصدرة

العدد ( )٥ــ دولة قطر  -اكتوبر  ٢٠١٦م

نبذة عن شركة بيت المشورة
لالستشارات المالية

توطئة:
شركة بيت املشورة لالستشارات املالية هي شركة مساهمة قطرية غير ربحية تأسست
عام ٢٠٠٧م ،وتعد األولى يف دولة قطر يف تقدمي االستشارات املالية الشرعية والرقابة
والتدقيق للمؤسسات املالية اإلسالمية ،باإلضافة إلى االستشارات اإلدارية والتدريب
والتطوير.
تعمل على تقدمي احللول واألعمال اإلبداعية ضمن نطاق خدماتها للشركات واألفراد،
وألجل رفع مستوى األداء انضمت شركة بيت املشورة لعضوية حتالف مجموعة(،)LEA
وهي شركة أمريكية تعتبر ثاني أكبر شركة عاملية متخصصة يف االستشارات والتدقيق.
ومن أجل مواكبة التطور السريع يف قطاع التمويل اإلسالمي عمدت شركة بيت املشورة
إلى تقنني أعمال الهيئات الشرعية والتدقيق والرقابة متاشياً مع التطور السريع
واالنتشار الواسع ألعمال التمويل اإلسالمي يف العالم ،باإلضافة إلى االهتمام باجلانب
العلمي واملعريف املتمثل يف نشر املفاهيم والقيم واألخالق املالية اإلسالمية ،لتكون شريكاً
حقيقياً يف جناح العمل املصريف اإلسالمي.
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رؤيتنا:
أن نكون شركة رائدة عاملياً يف تقدمي االستشارات الشرعية والتدقيق والتطوير والتدريب
يف مجال الصناعة املالية اإلسالمية.

رسالتنا:
نشر املفاهيم والقواعد واألحكام املتعلقة بالصناعة املالية اإلسالمية ،ومتابعة تطبيقها
بأعلى معايير اجلودة والتميز من خالل األساليب العلمية احلديثة والعنصر البشري
املؤهل.

قيمنا:
األمانة املصداقية االحترافية الشفافية روح الفريق السرية.

أهدافنا:
نشر ثقافة الصناعة املالية اإلسالمية داخل دولة قطر وخارجها.
استحداث وتطوير منتجات مالية إسالمية تواكب النمو يف الصناعة املالية
اإلسالمية وتدعيم وضعها التنافسي.
االستثمار يف العنصر البشري إلعداد كوادر مؤهلة علمياً وعملياً يف مجال
الهيئات االستشارية والرقابة والتدقيق الشرعي.
حتقيق رضا املتعاملني عن اخلدمات املقدمة.
التواصل مع املؤسسات املالية محلياً وإقليمياً وعاملياً.
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أحكام وشروط النشر
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مواصفات النشر

أوال :شروط النشر العامة:
١ـ تعنى املجلة بنشر املواد املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي باللغتني :العربية واإلجنليزية ،سواء أكانت
بحوث أصيلة ،أم تقارير عن مؤمترات وندوات وورش عمل ،أم عروض ألطاريح علمية مما له
صلة مبجال التخصص.
بأي وسيلة من وسائل النّشر ،وال ق ّدمت للنّشر
نشرها،
يسبق
لم
التي
البحوث
٢ـ تعنى املجلة بنشر
ّ
يف مجلة أخرى ،ويوثق ذلك بتعهد خطي يفيد بذلك يرفقه الباحث يف آخر صفحة بالبحث عند
إرساله للمجلة.
3ـ أصول البحث التي تصل إلى املجلة ال تر َد سواء نشرت أم لم تنشر.
4ـ ال يجوز نشر البحث يف مكان آخر بعد إقرار نشره يف املجلة إال بعد احلصول على إذن خطي
بذلك من رئيس التحرير.
٥ـ اآلراء الواردة فـي البحوث املنشورة تعبر عن وجهة نظر الباحثني فقط وال تعبر عن رأي املجلة.

ثانيا :شروط النشر اخلاصة بالنص املقدم:
١ـ ال تزيد عدد صفحات البحث عن ( )3٠صفحة من القطع العادي ( )A4مبا يف ذلك
امللخصني :العربي واالجنليزي ،وكذا املراجع واملالحق.
٢ـ حجم اخلط ونوعه:
أ  -البحوث املكتوبة بالعربية يكون خط املنت فيها ،)١٦( :وخط الهامش ،)١٢( :ونوع
اخلط.)Traditional Arabic(:
ب  -أما البحوث املكتوبة باحلروف الالتينية فيكون حجم اخلط ،)١4( :والهامش،)١٠( :
ونوع اخلط.)Times New Roman( :
3ـ يرفق البحث مبلخصني باللغتني :العربية واإلجنليزية ،على أن ال يتجاوز كل واحد
منهما( )3٠٠كلمة بلغة رصينة ،ويتضمن كال امللخصني :توضيح فكرة البحث واجلديد
الذي أتى به البحث يف بداية امللخص.
4ـ يُقسم البحث وينظم وفق متطلبات منهج البحث العلمي ،حفاظاً على نسق البحوث
والتقارير املنشورة يف املجلة ،على النحو اآلتي:
أ  -املقدمة وتشمل :موضوع البحث وأهميته ،ومشكلته ،وحدوده ،وأهدافه ،ومنهجه،
والدراسات السابقة(إن وجدت) ،وهيكلة البحث التفصيلية.
ب  -منت البحث ،وينبغي أن يكون مقسماً إلى مباحث ومطالب متسقة ومترابطة.
ج  -احلرص على عرض فكرة محددة فـي كل مبحث جتنباً إلطالة الفقرات والعناوين
الفرعية.
د  -اخلامتة ،وتكون ملخصة وشاملة للبحث متضمنة ألهم (النتائج) و (التوصيات).
هـ  -قائمة املصادر واملراجع واملالحق.
 ٥ــ ضرور التقيد بالقيم املوضوعية واألخالقية للبحوث العلمية ،ومنها:
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مواصفات النشر

أ  -إتسام البحث باألصالة واجلدية وسالمة االجتاه علمياً وفكرياً.
ب  -البُعد عن التجريح لألشخاص والهيئات أثناء النقد العلمي بالبحث.
ج  -معاجلة البحث القضايا املُعاصرة واألقرب إلى حاجة الواقع اإلنساني معاجلة نظرية
تطبيقية.
د  -مالزمة املوضوعية والتجرد من امليول واالجتاهات الشخصية.
٦ــ حسن الصياغة العلمية للبحث ،وهذا يعني مراعاة ما يلي:
أ  -سالمة اللغة واخللو من األخطاء اللغوية والنحوية.
ب  -مراعاة عالمات الترقيم والقواعد اإلمالئية.
ج  -الدقة يف التوثيق وتخريج النصوص والشواهد(فيراعى ذكر البيانات األساسية:
عنوان الكتاب،املؤلف ،اجلزء والصفحة...الخ) حسب أصول املنهج العلمي املعمول به فـي
توثيق الدراسات ذات الصلة ،أما إذا خال املرجع من بيانات ،فتذكر االختصارات املتعارف
عليه على النحو اآلتي:
ــ بدون مكان النشر( :د .م) .بدون اسـم النـاشر( :د .ن).
ــ بدون رقــم الطبـعة( :د .ط) .بدون تاريخ النشر( :د .ت).
د  -توضع هوامش كل صفحة أسفلها ويكون ترقيم هوامش البحث متسلس ً
ال من بداية
البحث إلى آخره.
هـ  -تثبت مصادر ومراجع البحث يف فهرس يلحق بآخر البحث.
و  -أما الرسومات والبيانات واجلداول ونحوها فيراعى فيها ما يلي:

ــ تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية يف النص ،وتكون الرسوم واألشكال باللونني األبيض
واألسود وترقم ترقيماً متسلس ً
ال ،وتكتب أسماؤها واملالحظات التوضيحية يف أسفلها.

ــ تدرج اجلداول يف النّص وترقم ترقيماً متسلس ً
ال وتكتب أسماؤها يف أعالها ،أما
املالحظات التوضيحية فتكتب أسفل اجلدول.
ثالثا :سير البحوث:
ـ ترسل األبحاث إلكترونياً إلى العناوين اخلاصة مبوقع
ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفحص األولي للبحث ،ومن ثم تقرر أهليته للتحكيم ،أو رفضه.
ـ ُحت َّكم البحوث والدراسات املقدمة للنشر يف املجلة من قِ بل اثنني من احملكمني على
األقل.
ـ تُعاد البحوث إلى الباحثني بعد حتكيمها لغرض التعديل إن لزم.
بأي وسيلة
ـ إذ مت قبول البحث للنشرّ ،
فإن كافة حقوق النشر تؤول للمجلة ،وال يجوز نشره ّ
ّ
من وسائل النشر الورقية أو اإللكترونية ،إال بإذن كتابي من رئيس هيئة حترير املجلة.
ـ تنشر البحوث على املوقع الرسمي للمجلة حال إجازتها من قبل احمل ّكمني وتعتبر بحوثاً
منشورة من حينه وحتال إلى الدور بانتظار الطبع.
ـ إذا مت نشر البحث مينح الباحث نسخة مجانية من املجلة التي مت نشر بحثه فيها.
املجلة(.)info@mashurajournal.com
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه
أجمعني ،أما بعد:
فيس ّر أسرة «مجلة بيت املشورة» أن تضع بني يدي قرائها األفاضل إصدارها
اجلديد «العدد اخلامس» ،والذي يتزامن مع اإلجناز الذي حققته املجلة
ضمن سياستها بتوسيع دائرة النشر وإتاحة البحوث والدراسات للمستفيدين
وذلك بانضمامها ألشهر وأقوى قواعد البيانات الرقمية العلمية واملعتمدة
عاملياً وأكادميياً؛ فقد أصبح بفضل اهلل تعالى محتوى أعداد املجلة متاحاً
على قواعد بيانات «دار املنظومة» ،و«املنهل» ،و«معرفة».
لقد احتوت املجلة يف عددها هذا على جملة من البحوث العلمية األصيلة
املتخصصة ،والتي تنوعت ومتيزت مواضيعها لتشمل مجاالت عدة تتعلق
باالقتصاد والصيرفة اإلسالمية ،حيث خضعت بحوث هذا العدد حسب
إجراءات املجلة للمراجعة والتحكيم وفق املعايير املهنية واملعتمدة عاملياً،
ليتحقق النفع والهدف املنشود من خالل اإلسهام البحثي والعلمي يف
بناء االقتصاد والنهضة املصرفية وفق الرؤية اإلسالمية ،وهذا ما تسعى
إليه مجلة بيت املشورة غير الربحية من خالل اهتمامها وريادتها يف نشر
البحوث املتخصصة ،ودعمها املعريف بإتاحة الدراسات العلمية للمستفيدين
واملتخصصني.
كما يس ّر أسرة املجلة تواصل القراء واملهتمني وتلقي أفكارهم ومشاركاتهم يف
تطوير املجلة على املستوى العلمي والفني ،فإننا نؤمن بأن مسؤولية املضي
نحو الريادة وبلوغ األهداف تكاملية بني الباحثني والقراء وأسرة التحرير ،لذا
نأمل إحتافنا بآرائكم ومقترحاتكم التي ستكون محل عناية وتقدير من قبلنا،
سائلني املولى عز وجل أن يوفق اجلميع لكل خير.
هيئة حترير املجلة
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أ .د أسامة عبد املجيد العاني
جامعة عجلون الوطنية  -األردن

(سلّم البحث للنشر يف ٢٠١٦ /١ / ٢٨م ،واعتمد للنشر يف ٢٠١٦ / ٢/٢٧م)

ملخص:

الشحة يف متويل البحث العلمي يؤثر سلباً على مستقبل العلم يف اجلامعات ومراكز
البحث العلمي يف العالم اإلسالمي .األمر الذي يتطلب البحث عن مصادر جديدة
للتمويل .يحاول البحث إظهار دور الوقف يف دعم البحث العلمي ،من خالل إيضاح
اآلثار البارزة يف هذا املجال عبر التجربة التأريخية اإلسالمية ،وتبيان النتائج
الباهرة اليوم يف اجلامعات الغربية ،التي استحوذت على املراكز األولى يف التصنيف
العاملي .يسعى البحث إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
ما هو الدور الذي تقوم به األوقاف اإلسالمية يف عاملنا يف مجال البحث العلمي؟
ما الدور الذي تلعبه األوقاف حاليا يف العالم الغربي يف مجال دعم البحث العلمي؟
هل من املمكن للوقف املساهمة يف الوقت احلاضر ،يف دعم البحث العلمي ،وما
هي أهم أشكال تفعيل ذلك؟
الكلمات املفتاحية :الوقف ،الوقف العلمي ،الصكوك الوقفية.
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دور الوقف في تمويل البحث العلمي

 م٢٠١٦  اكتوبر- ) ــ دولة قطر٥( العدد

Abstract :
The shortage of funding scientific research affect negatively the future of
science in universities and scientific research centers in the Islamic world.
Which requires search for new sources of funding to cover it.
Research trying to show the role of the endowment in supporting scientific
research, which scored prominent effects in this area across the Islamic
historical experience and recorded impressive results today at the Western
universities who featured the first places on the world rankings.
The research seeks to answer the following questions:
What is the role played by the Islamic Waqf in our world in the field of
scientific research?
What role currently played by the Waqf in the Western world in the field of
supporting scientific research?
Is it possible for Waqf to contribute at the present time, in supporting scientific
research, and what are the main forms of activation it?
Key Words: Waqf (Endowment), Scientific Waqf, Sukuk of Waqf
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مقدمة

(1) Global R&d Fundinf Forcast 2014
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يعد مؤشر نسبة اإلنفاق على البحث العلمي من الناجت القومي اإلجمالي من
املؤشرات التي تدل على تقدم تلك الدولة واهتمامها بهذا اجلانب احليوي املعزز
للتقدم واإلزدهار من عدمه .ومن املواضيع التي تهدد مستقبل البحث العلمي يف
عاملنا العربي واإلسالمي ،تبرز معضلة اإلنفاق على البحث العلمي ،إذ تؤثر بالسلب
على مستقبل العلوم يف اجلامعات ومراكز البحث العلمي فيه .يف الوقت الذي تشير
البيانات املتوفرة الى أن الكيان الصهيوني لوحد ِه ينفق على البحث العلمي ما يفوق
مجموع إنفاق الدول العربية مجتمعة ،حيث ينفق  %4,٢من انتاجه القومي على
البحث العلمي ،وهو ما ميثل أعلى نسبة إنفاق يف العالم (بحسب بيانات  ،)٢٠١3يف
الوقت الذي تنفق فيه الدول العربية مجتمعة  %٠,٢من دخلها القومي وتنفق الدول
العربية يف آسيا  %٠,١فقط من دخلها القومي على البحث العلمي .يف الوقت الذي
(()
حققت فيه قطر قفزة نوعية بلغت .%٢,٧
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األمر الذي يشير الى وجود فجوة علمية شاسعة ما بيننا وبينهم ،تلك الفجوة التي
تكون وسيلة لتتابع باقي الفجوات العسكرية واالقتصادية والثقافية وغيرها.
إهمال اإلنفاق على البحث العلمي يف عاملنا اإلسالمي أسبابه عديدة ومتنوعة،
المجال حلصرها هنا ،منها وبحسب ما أشير اليه إنخفاض ما مخصص للبحث
العلمي .مما يحتم البحث عن مصادر متويل جديدة لإلنفاق عليه ،وسنحاول يف
هذا البحث تسليط الضوء على دور الوقف يف دعم البحث العلمي ،ذلك املورد الذي
سجل آثارا بارزة يف هذا املجال عبر التجربة التأريخية اإلسالمية ويسجل اليوم
نتائج باهرة على مستوى اجلامعات العاملية التي تربعت على املراكز األول حسب
التصنيف العاملي.
وميكن تبيان مشكلة البحث من خالل التساؤالت اآلتية:
ماهو الدور الذي اضطلع به الوقف يف عاملنا االسالمي يف مجال البحث العلمي؟
ماهو الدور الذي يضطلع به الوقف حاليا يف العالم الغربي يف مجال دعم البحث
العلمي؟
هل ميكن للوقف أن يسهم يف وقتنا احلالي يف دعم البحث العلمي؟
ماهي ابرز أشكال تفعيل دور الوقف يف عصرنا احلالي؟
ينطلق البحث من فرضية فحواها:
أنه ميكن للوقف أن يسهم يف دعم البحث العلمي ،من خالل صيغه اإلستثمارية،
التي تفتقر لإلطار القانوني واإلداري الالزمني للنهوض به.
يهدف البحث الى حتقيق األهداف اآلتية:
 .١وضع لبنة من لبنات إعادة احلياة الى الوقف وتعزيز دوره يف املجتمع
سيما البحث العلمي.
 .٢إبراز التجربة الرائدة للوقف يف تأريخنا اإلسالمي ،ومحاولة إسقاط
التجارب الناجحة على وقتنا احلاضر.
 .3تبيان الصيغ الوقفية املستخدمة عامليا ،والبحث يف إمكانية استخدامها
محليا.
هناك العديد من الدراسات واألبحاث السابقة التي تطرقت الى موضوع البحث،
سنحاول إستعراض أبرزها:
 .١دور الوقف يف التربية وخدمة البحث العلمي لعبد الرحمن قصدى
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يشير البحث الى ان الوقف مصدر رئيس لنشر التعليم والتربية وإثراء
املعرفة بدءاً بالكتاتيب ،حيث كان تعلم القراءة والكتابة وقراءة القرآن
يف املساجد .وقد وظف الوقف يف دعم العلم وطالبه ومتكني طالب
العلم من إكمال دراسات متخصصة ،والهجرة والسفر إلى مختلف
أصقاع الدنيا من أجل احلصول على تعليم فني أو تقني .إ ّال أن البحث
لم يتطرق الى كيفية توظيف ذلك يف عصرنا احلالي.
 .٢دور الوقف يف متويل اجلامعات ودعم البحث العلمي ،لألستاذ شياد
فيصل ،بحث مقدم الى مؤمتر الوقف والنهضة العلمية الذي أقامته
األمانة العامة لألوقاف يف الشارقة.٢٠١١/
ينطلق البحث من تساؤل مفاده كيف ميكن أن نعيد إحياء الوقف
العلمي لتدعيم اجلامعات والبحث العلمي؟ ولإلجابة على هذا التساؤل
تطرق البحث الى مفهوم الوقف ومقاصده ،ومن ثم تناول مشكالت
النهضة العلمية يف الدول العربية وواقع البحث العلمي فيها ،بعدها
عرج البحث على جتربة الوقف عبر التاريخ اإلسالمي ،كما استعرض
الباحث جتارب معاصرة للوقف يف تطوير التعليم ومتويل اجلامعات،
واوضح البحث كذلك صيغ إنشاء األوقاف على البحث العلمي ويف
اخلتام حدد العوائق التي تعترض النهوض يف إحياء الوقف العلمي.
البحث جاء شامال وحتى يف إستعراضه للتجارب الغربية كان موجزا
ولم يفصل يف كيفية اإلستفادة منها يف واقع جامعاتنا اإلسالمية.
 .3ندوة مجلة أوقاف الثانية بالتعاون مع جامعة زايد والبنك االسالمي
للتنمية للمدة ٢٨-٢٧مارس ٢٠١١بعنوان الوقف والتعليم يف العالم
اإلسالمي نحو شراكة ستراتيجية.
وقد شاركت فيها العديد من البحوث منها:
 حتوالت العالقة بني األوقاف والتعليم العالي يف مصر للدكتور ابراهيماليومي غامن.
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منشور يف مجلة القدس الدولية للدراسات اإلسالمية العدد ٢السنة
االولى ،متوز-ديسيمبر.٢٠١3
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 هارفارد وأخواتها :دالالت الوقف التعليمي يف الواليات املتحدةللدكتور طارق عبداهلل.
 التعليم اجلامعي يف العالم اإلسالمي بني الدولة واملجتمع للدكتورحسنني ابراهيم توفيق.
نشرت يف العدد( )٢٠من مجلة اوقاف مايو .٢٠١١/الندوة كانت
شاملة وكانت األبحاث مكملة لبعضها البعض من حيث إستعراض
التجربة التأريخية وكذلك التجربة املعاصرة يف العالم الغربي ،إ ّال أنها
لم تضع آليات إلسقاط النجاحات الغربية على واقعنا املعاصر.
 .4دور الوقف يف دعم البحث العلمي (دراسة فقهية) للدكتور عبداهلل بن
محمد العمراني بحث مقدم الى منتدى املشاركة املجتمعية يف مجال
البحث العلمي يف اململكة العربية السعودية ،املنعقد يف جامعة اإلمام
محمد بن سعود اإلسالمية.٢٠٠٩/٥/٧-٥،

هدف البحث الى تبيان:
 .١دور الوقف يف دعم البحث العلمي بشكل عام ،والبحوث الفقهية على
وجه اخلصوص.
 .٢املستند الفقهي لصور الوقف على البحث العلمي ،واملجاالت واملصارف
الشرعية التي ميكن أن تصرف لدعم البحث العلمي.
 .3ضرب األمثلة بالتخصصات الفقهية.
 .4أقتصر البحث على تبيان دور الوقف يف اجلوانب العلمية الفقهية.
« .٥بعض التطبيقات املعاصرة للوقف يف اجلامعات :جامعة اليرموك
منوذجاً» للدكتور محمد مو ّفق األرناؤوط منشور يف مجلة أوقاف
العدد ،٧السنة الرابعة ١4٢٥هـ٢٠٠4/م تناولت الدراسة التطبيقات
املعاصرة بالكراسي العلم َّية الوقف َّية لك ِّل من سمير ش ّما؛ «كرسي
سمير ش ّما للمسكوكات اإلسالم َّية» ،وكرسي صالح كامل؛ «كرسي
الشيخ صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي» يف جامعة اليرموك.
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 .٢محاولة إسقاط تلك التجارب على واقعنا املعاصر.
 .3إقتراح آلية الوقف املؤقت ودورها يف دعم البحث العلمي.
 .4تبيان دور حاضنات األعمال يف دعم البحث العلمي ،وإقتراح آلية
لتمويلها عن طريق الصكوك الوقفية.
يستخدم البحث املنهج االستقرائي الوصفي من إجل جمع املعلومات ووصف حال
الوقف تأريخيا وواقع الوقف يف يومنا املعاصر ،وإيضاح اجلوانب املوضوعية املتعلقة
به .وال يستغني البحث أيضا عن إستخدام املنهج اإلستنباطي يف حتليله إلستنباط
األحكام املتعلقة بالوقف من الكتاب الكرمي والسنة النبوية واجتهادات الفقهاء.
لتحقيق أهداف البحث وإثبات فرضياته ،سيتم تقسيم البحث الى ثالثة مباحث،
املبحث األول :الوقف والوقف العلمي...األبعاد واملقاصد ،أما املبحث الثاني
فسيتطرق الى وقف البحث العلمي مابني املاضي واحلاضر ،وسيخصص الثالث
آلليات الوقف ودورها التمويلي يف البحث العلمي.

املبحث األول :الوقف والوقف العلمي...األبعاد واملقاصد
لن يستغرق الباحث طوي ً
ال يف هذا املبحث ،إال أنه سيتم التعريج على ذكر أبرز
مفاهيم الوقف وتبيان أنواعه ،وذلك ضمن املطلب األول ،ثم التطرق الى مفهوم
الوقف العلمي وذكر األدلة على مشروعيته ،وذلك ضمن املطلب الثاني ،أما مقاصد
الوقف العلمي فقد مت تناولها ضمن املطلب الثالث.
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تطرق البحث الى إستعراض جتربة الكراسي العلمية ،وقد أحاط بجوانب املوضوع
بشكل كاف وواف ،إ ّال أنه لم يتطرق الى عموم جوانب البحث العلمي.
ما الذي سيضيفه بحثنا؟
أشار اإلستعراض املرجعي الى وجود أبحاث عديدة ومتنوعة يف مجال دور الوقف
يف دعم البحث ،وقد أشر الباحث مالحظاته على هذه األبحاث ،وهناك غيرها
بالتأكيد  .-وحيث ان منطقية البحث العلمي ،تفترض اإلنطالق من حيث انتهى
اآلخرون ،لذا فان الباحث سيسعى الى اإلستفادة من تلك األبحاث وتوظيفها يف
بحثه ،مركزا على املستجدات اآلتية:
 .١التوسع يف إستعراض جتارب اجلامعات الغربية يف جانب إستثمار
وقفياتها.
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املطلب االول :الوقف حقيقته وأشكاله
اعتمد البحث تعريف اإلمام النووي(() للوقف ،حيث ذكر بأنه (حبس مال ميكن
االنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف يف رقبته ،وتصرف منافعه تقربا إلى اهلل
تعالى) .فالذي يتضح من ذلك ان الوقف تصرف مباح يتنازل املالك به عن ماله او
منفعة ماله ،تقربا الى طاعة اهلل ورضاه ،كي تعم املنفعة شريحة معينة من املجتمع،
أو املجتمع كله.

وانسجاماً مع تزايد احلاجة إلى األموال املوقوفة وتنامي دورها يف احلياة
االقتصادية ،يرى الباحث أن تعريف الوقف يجب أن يشتمل على جميع أنواع الوقف
وعلى جميع شروطه ،وأقصد بذلك (احلبس املؤبد او املؤقت للمال ،بنية اإلنتفاع
منه او من ثمرته على وجوه البر عامة كانت او خاصة).

يالحظ على أن الباحث ذكر يف تعريفه الوقف املؤقت ،حيث ذهب املالكية(() ،وابن
سريج من الشافعية(() ،وبعض احلنفية وهو رأي ابي يوسف(() ،ووجه عند احلنابلة،
وبعض اجلعفرية(() ،الى صحة الوقف املؤقت سواء أكان هذا الوقت قصيرا ام
طويال ،وسواء أكان مقيدا مبدة زمنية كقوله :وقفت بستاني على الفقراء ملدة سنة،
أم كان مقيدا على حدوث او حتقيق أمر معني ،كقوله :داري موقوفة على الفقراء
ما دام ولدي يف الوظيفة.
أما الوقف العلمي فقد ُعرف بكونه ،حتبيس األصول على منفعة اجلوانب العلمية
والتعليمية ،كوقف املكتبات ،ونسخ الكتب ،ونسخ املصحف الشريف وجتليده ،ووقف
املدارس وحلقات العلم ،واملتعلق باملتعلمني واملعلمني ونفقاتهم ،ووقف القراطيس
واألحبار واألقالم ونحوها مما يحتاجه العلم والتعليم(() .وعرفه آخر ،حبس العني
(()  -املناوي ،تي�سري الوقف على غوام�ص احكام الوقوف (خمطوط �ص  3يف مكتبة االزهر حتت رقم  ،) 5581/ 709نقال عن حممد عبيد الكبي�سي،
احكام الوقف الكبي�سي ،طبعة وزارة الأوقاف ،بغداد .)(001( 60/1
( )3انظر حممد بن احمد بن حممد علي�ص ،منح اجلليل �سرح خمت�سر خليل ،دار الفكر ،بريوت 1409( ،6(/3هـ1989/م) .حممد بن عبدالله اخلر�سي7،
�سرح خمت�سر خليل ،وبهام�سه حا�سية ال�سيخ علي العدوي ،دار الفكر للطباعة والن�سر والتوزيع91/
( )4ابو احل�سن علي بن حممد بن حبيب املاوردي الب�سري (ت�سنيف)� ،سرح خمت�سر املزين ،احلاوي الكبري يف فقه المام ال�سافعي ر�سي الله عنه وهو،
حتقيق وتعليق علي حممد معو�ص وعادل احمد عبد املوجود ،دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان،ط ،1ج� ،7ص1994 ،5(1
( )5ابن الهمام احلنفي ،فتح القدير �سرح الهداية ومعه منت الهداية ،طبعة دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط14(4((14/6 ،1هـ)
( )6ال�سبزواري ،كفاية الحكام ،حتقيق ال�سيخ مرت�سى الواعظي الأراكي14(3( (31/(،هـ).
( )7خمي�ص العدوي ،الوقف العلمي ،من موا�سيع مكتبة الندوة العامة ،على �سبكة النرتنيت ()http://www.al-ndwa.net
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رابعاً :أنواع الوقف بحسب املضمون االقتصادي((().
خامساً :تنوع الوقف من حيث أنواع األموال املوقوفة.

املطلب الثاني :الوقف العلمي وأدلة مشروعيته
تنبع مشروعية الوقف العلمي من مشروعية الوقف بشكل عام ،فالوقف من أعظم
القربات الى اهلل تعالى )(((.اال ان البحث سيبرز خصوصية حكم الوقف العلمي
وذلك بحسب الكتاب والسنة واإلجماع.

 .1من الكتاب:
أما الكتاب ،فقوله تعالى (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما حتبون)-آل عمران،-٩٢/
( )8ابراهيم رحماين ،الوقف العلمي و�سبل تفعيله يف احلياة املعا�سرة ،بحث مقدم اىل موؤمتر اثر الوقف يف النه�سة العلمية ،ال�سارقة� ،ص(011 ،6
( )9عبد اجلبار ال�سبهاين ،دور الوقف يف التنمية امل�ستدامة ،جملة ال�سريعة والقانون ،العدد� 44 ،ص ( 40-3ذو القعدة 1431هـ /اكتوبر  (010م،
( )10منذر قحف ،الوقف الإ�سالمي ،تطوره ،ادارته ،تنميته ،دار الفكر ،دم�سق،الإعادة الثانية� ،ص ( 3(-31بت�سرف).)(006( ،
( )11امل�سدر نف�سه �ص .34-33
(( )1ا�سامة عبد املجيد العاين� ،سناديق الوقف ال�ستثماري ،درا�سة فقهية اقت�سادية ،دار الب�سائر ال�سالمية ،بريوت،ط� ،/1ص(010 ،56
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عن التمليك ،مع التصرف مبنفعتها يف إكتساب العلم ونشره(() .ويالحظ على
التعريفني اتفاقهما على احلبس لألصل وتسبيل املنفعة باجتاه كسب العلم ونشره،
مع إن األول قد فصل يف جوانب العلم.
وإنسجاما مع ما ذكر يف املطلب األول فإن الباحث يرى ضرورة إدخال الوقف املؤقت
ضمن تعريف الوقف العلمي ،فما املانع مثال يف أن نقف قاعة دراسية أو مختبرا
علميا ملدة زمنية محددة ،أو نحدد ساعات محددة يوميا كوقف مكتبة او أي مرفق
علمي .لذا فأن الباحث يقترح أن يكون تعريف الوقف العلمي بـ( حبس العني مؤبدا
أو مؤقتا ،مع التصرف مبنفعتها يف خدمة اجلوانب العلمية والتعليمية عامة كانت
أو خاصة).
قسم املتأخرون األوقاف على أقسام مختلفة وإلعتبارات متباينة:
(()
أوال :تنوع الوقف من حيث اإلرادة.
ثانيا :أقسام الوقف من حيث استحقاق منفعته أو (باعتبار املوقوف عليهم)،
أو(الوقف باإلرادة املنفردة).
ثالثاً :أنواع الوقف حسب نوع اإلدارة(.)(1
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ويف هذه اآلية الداللة على ندب الصدقات بشكل عام ،والوقف العلمي صدقة ،فهو
مندوب أيضاً.

 .2من السنة:
روى البخاري((() يف األدب املفرد ومسلم يف صحيحه وأبو داوود والترمذي والنسائي
ات
عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم « ِإ َذا َم َ
ابْ ُن آ َد َم انْ َق َط َع َع َمل ُ ُه إِال مِ ْن ثَ ٍ
صال ٍِح
ص َد َق ٍة َج ِاريَ ٍة ،أَ ْو ِعل ْ ٍم يُنْتَ َف ُع ِبهِ  ،أَ ْو َولَ ٍد َ
الث  :مِ ْن َ
يَ ْد ُعو لَهُ»((() .قال النووي((() -رحمه اهلل -يف شرح مسلم :قال العلماء معنى احلديث
أن عمل امليت ينقطع مبوته وينقطع جتدد الثواب له إال يف هذه األشياء الثالث
لكونه كان سببها .فإن الولد من كسبه وكذلك العلم الذي علمه من تعليم أو تصنيف،
وكذلك الصدقة اجلارية وهي الوقف ...قال (وفيه دليل لصحة أصل الوقف وعظيم
ثوابه) .ويستدل منه ايضاً على صحة الوقف العلمي ألنه ذكر صراحة.

 .3اإلجماع:
حكى الكاساني يف البدائع :اإلجماع على جواز وقف املساجد)(((،وقال القرطبي :ال
((()
خالف بني األئمة يف حتبيس القناطر واملساجد واختلفوا يف غير ذلك.
واليخفى على أحد بأن املساجد كانت مراكز للعلم والتعلم طوال إزدهار احلضارة
اإلسالمية.

املطلب الثالث :البعد املقاصدي للوقف العلمي
إن النظر يف الشريعة من مدخل مقاصدها لترتيب كلياتها وبيان ما يندرج حتتها
ّ
من جزئيات شرط منهجي أساس يف التجديد العلمي لقضايا واقع األمة ،ألن النظر
( )13ابو عبد الرحمن حممد نا�سر الدين الألباين� ،سحيح اجلامع ال�سغري وزيادته ،املكتب الإ�سالمي.(79/1 ،
( )14ابو زكريا حمي الدين يحيى بن �سرف النووي� ،سحيح م�سلم ب�سرح النووي ،دار اإحياء الــرتاث العربي ،ط(139(( 85/11 ،ه ــ) ،ابو داود
�سليمان بن الأ�سعث ال�سج�ستاين� ،سنن اأبي داوود ،حتقيق �سعيب الأرناوؤوط ،دار الر�سالة العاملية 1430( ،117/3هـ(009/م) .واحمد بن علي بن حجر
الع�سقالين( ،ت 85(/هـ) ،فتح الباري ،حتقيق حممد فوؤاد عبد الباقي حمي الدين اخلطيب ،جمل�ص دائرة املعرف العثمانية ،حيدر اآباد ،الهند ،ط(177/15،
((139هـ197(/م) ،ابن ماجه ،حتقيق حممد فوؤاد عبد الباقي ،دار اإحياء الكتب العربية وفي�سل عي�سى البابي احللبي� ،سنن ابن ماجة . 88/1
(� )15سحيح م�سلم ب�سرح النووي .85/11
( )16اأبو بكر بن م�سعود الكا�ساين احلنفي ،ت (  ) 587هـ ،بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع ،دار الكتاب العربي ،بريوت(19/6 ،
( )17اأبو عبدالله حممد القرطبي ت ( 681هـ)،اجلامع لأحكام القراآن ،دار الكتب العلمية ،بريوت339/6،
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أ .جهة قصد الواقف:
ال شك أن عمل الواقف يحكمه قصدان أحدهما أصلي والثاني تبعي )(((.وبحسب
الشاطبي فيراد بالقصد األصلي (مبا ال حظ فيه للمكلف) ،والتبعي (مبا روعي
فيه احلظ شرط أن يكون خادما لألصلي ومكمال له) )(1(،فقصد الواقف من إيقاف
أمواله ابتغاء مرضاة اهلل ودوام احلصول على األجر حتى بعد املمات مصداقا لقوله
صلى اهلل عليه وسلم :إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالثة :صدقة جارية أو
علم ينتفع به ،او ولد صالح يدعو له )(((.فالقصد األصلي هنا متوقف على اإلخالص
هلل دون سواه ،وال حظ للنفس فيه ،وينسجم ذلك مع ما يصطلح عليه بالوقف
اخليري الذي يقصد به املصلحة عامة كانت أو خاصة دون أي فائدة ذاتية للواقف.
فإذا أتضح من نص احلديث أن الوقف العلمي ثالث ثالثة مما يحقق مقصد إعمار
آخرة الواقف ،غير أنه عند ترديد النظر يف العالقة بني قضايا الوقف الثالث
الواردة يف احلديث يتأكد أن الوقف العلمي أصل وما سواه متفرع عنه ،ألن جريان
الصدقة على وجهها املطلوب ،وصالح الولد املرغوب إمنا يتم بالعلم النافع ،فثبت
((()
بذلك أن القضية العلمية على رأس أولويات إستثمار األوقاف املعاصرة.
( )18حمماد بن حممد رفيع ،املدخل املقا�سدي يف اإحياء الوقف العلمي املعا�سر ،بحث مقدم اىل موؤمتر( اأثر الوقف الإ�سالمي يف النه�سة العلمية)
جامعة ال�سارقة� ،/ص(011 ،3
( )19امل�سدر نف�سه �ص5
( )(0ابراهيم بن مو�سى اللخمي ال�ساطبي( ت  790هـ) ،املوافقات ،حتقيق عبدالله دراز ،ج(� /ص 134ومابعدها
(� )(1سبق تخريجه
((() حمماد بن حممد رفيع ،املدخل املقا�سدي يف اإحياء الوقف العلمي املعا�سر ،م�سدر �سبق ذكره� ،ص6
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املقاصدي ضابط توجيهي للحركة االجتهادية ،وعليه فإن مطلب االجتهاد يف الوقف
املعاصر عموما والوقف العلمي خصوصا ،وجتديد النظر يف قضاياه يتوقف على
إستلهام الرؤية املقاصدية ،التي تفتح لالجتهاد آفاق البحث عن الوسائل املتنوعة يف
حفظ املقاصد يف الزمان واملكان ،ومتنحه معيار متييز الضار من النافع ،واحلقيقي
((()
من املتوهم ،وإ ّال كان اجتهادا بال قبلة وسيراَ دون إجتاه.
عند التحري عن مقاصد الوقف العلمي ،ينبغي احاطته بكليات الوقف العلمي،
ويقصد بذلك البحث يف مقاصد الواقف نفسه ،ومن ثم جهة قصد الشارع ،مع أن
قصد اإلثنني يصب يف مجال واحد ،إال أن لكل منهما خصوصيته دون تقاطع ،أو
تضاد.
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وحيث أن القصد التبعي للواقف موافق للقصد األصلي وال يخالفه كما سبق ذكره،
فيكون قصد الواقف التبعي هنا مصلحة أهله وذريته وأقاربه ،وهو ما يصطلح عليه
بالوقف الذري أو األهلي.

ب .جهة قصد الشارع:
لو حاولنا بحث انواع العالقات املوجودة يف اي وقف ،لوجدناها تتكون من واقف
وعني موقوفة وموقوف عليهم ،والغاية (القصد) من ذلك سوف يكون أصليا والذي
يتمثل يف حتقيق رغبات اإلنسان الروحية يف اكتساب الثواب املتج ِّدد :وهذا هدف
يسعى إليه عامة الناس بدواعي الفطرة ،رغبة يف املزيد من التقرب من اهلل تعالى
بأعمال اخلير والبر ،التي تستمر بدوام أسبابها وأدواتها ،ولو بعد موت صاحبها.
والتبعي كما ذكر سابقا يف حتقيق املصلحة للذرية أو األهل واألقارب .وميكن ان
نحصر هذا النوع من العالقات يف إطار عالقات أركان الوقف.
وإذا ما اردنا صياغة هذه العالقات بشكل آخر ،من خالل إضفاء الصفة اإلقتصادية
فتتمثل يف «عالقة اإلستخالف من حيث الكون (ما سخر ألجل العبادة) ومستخلف
فيه (واقف) ،ومال موقوف (عني موقوفة)».
ففي ما يخص الكون سيكون القصد األصلي للمشاريع الوقفية علمية وغيرها،
متكني اإلنسان من هذا الكون وتفعيل تسخيره ليقوم مبهمة االستخالف املتمثلة
بالعبادة والعمارة ،مع منع أي ضرر بهذا الكون ميكن أن يخل بتوازناته الكونية او
البيئية.
وعبودية اإلنسان ال تتحقق إال بشرط احلرية :حرية يف إختيار الدين ،وحرية
الرأي ،وحرية يف إكتساب املعاش ،ألنه إن أستعبد أو ضيق عليه يف معاشه فقد
سائر حرياته ،وإن عاش طفيليا على املجتمع بالكسب احلرام من ظلم وإبتزاز وغش
وكسل ودروشة خان قانون العبودية )(((.هنا يتحتم على املشاريع الوقفية ان تنبع
من هذه املنطلقات القصدية كي تتمكن من تلبية إحتياجات العبد الضرورية التي
تعينه على الطاعة وحتقيق اإللتزامات اآلخروية يف الوقت نفسه .وتأتي يف أولوية
هذه احلاجات القضية العلمية التي يتفرع منها تلبية بقية اإلحتياجات الضرورية
لإلنسان.
وأما ما يتعلق باملال فأن املقصد األصلي للوقف هو ،بقاء األموال ودوام اإلنتفاع بها
( )(3عبد ال�سالم يا�سني ،القت�ساد البواعث الإميانية وال�سوابط ال�سرعية ،ط ،/1مطبوعات الأفق ،البي�ساء ،املغرب�،ص )1995( ،75
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أما املقصد التبعي الكلي للمال فيمكن إجماله يف توفير وتلبية حاجيات الكفاية
لإلنسان ،وذلك لتأمني قدرته على اإلعمار ضمن إطار العبودية العامة ،ويف
مقدمتها القدرة العلمية .وحني تدار أموال الوقف ضمن سياج مزاوجة القصد
األصلي والتبعي ،ويف سياق القصدين الكبيرين من خلق الكون واإلنسان ،يكون نظام
((()
الوقف وسيلة إلنتاج مادة احلياة ،ومدخال إلعمار الدنيا واآلخرة.

املبحث الثاني :وقف البحث العلمي ما بني املاضي واحلاضر
سيتطرق املبحث الى تبيان دور الوقف يف العلوم والتعلم بشكل عام ،وتبيان دوره
يف البحث العلمي عبر احلضارة اإلسالمية ،وذلك يف املطلب األول ،ومن ثم الى
التجربة الغربية يف املجال نفسه ،وذلك عبر املطلب الثاني.

املطلب األول :الوقف والبحث العلمي عبر تأريخ احلضارة اإلسالمية
إن املتتبع لتأريخ الوقف يتيقن وبشكل ملحوظ دوره يف نشر العلم تعلماً وتعليماً
وبحثاً ،بل كان الوقف واحدا من أسباب اإلجنازات العلمية واحلضارية التي شهدها
العالم اإلسالمي يف عصره الوسيط((() ،جاء ذلك عن طريق مرافق التعليم والعلم
التي كانت تغذى عن طريق الوقف اخليري ،وسيتم تبيان أهم هذه املرافق:
( )(4عبد الوهاب اأبو �سليمان ،الوقف مفهومه ومقا�سده ،ندوة املكتبات الوقفية ،املدينة املنورة� ،ص14(0( ،(0هـ)
( )(5حمماد بن حممد رفيع ،املدخل املقا�سدي يف اإحياء الوقف العلمي املعا�سر ،م�سدر �سبق ذكره� ،ص9 ،8
( )(6عبد امللك احمد ال�سيد،الوقف الإ�سالمي والدور الذي لعبه يف النمو الجتماعي ،((7:املوؤمتر الدويل الثاين لالقت�ساد الإ�سالمي باإ�سالم اآباد(،
1405ه)
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واإلستفادة منها مدة طويلة ،وذلك بإستمرار (النفع العائد من املال احملبس فاألجر
والثواب مستمر للواقف حياً أو ميتاً ،والنفع مستمر للموقوف عليه ،واالنتفاع منه
متجدد على مدى األزمنة)((() ،كما أن يف الوقف حماية للمال من التصرف السيء
فيه كاإلسراف وصرفه يف غير ما وضع له .وال يتحقق هذا املقصد مالم تراع
املتطلبات اإلقتصادية يف حفظ األموال وتنميتها ،ويراعى اإلنتفاع يف تلبية احلاجات
الضرورية ،التي أصبح العلم يف مقدمتها.
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أوال :املساجد:
لم يقتصر دور املساجد على اجلانب التعبدي ،بل كانت مركز إشعاع علمي ،حتى إن
حلقات العلم يف بعض املساجد كاملسجد النبوي مثال ،كانت تنتظم يف كل فسطاط
فيه ،يعلِّم فيها كبار العلماء كأنس بن مالك ،وما مقولته املشهورة((() :لقد أدركت
سبعني ممن يحدث :قال فالن قال رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) عند هذه
األساطني ،وأشار إلى مسجد رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) ،إال دليل واضح
على كثرة العلماء واملعلمني يف هذا املسجد.
مييز الباحثون عادة بني مصطلح املسجد ،واملسجد اجلامع ،فالثاني أوسع من حيث
املساحة وبالتالي الستيعابه لعدد املصلني ،وتلقى فيه الدروس واحملاضرات .ولقد
بلغ التقدم العلمي يف بعض املساجد(اجلامع) أنها أصبحت جامعات كجامع قرطبة
واجلامع األزهر وجامع القرويني وجامع الزيتونة وكانت األوقاف اخليرية هي التي
تشكل املورد املالي لهذه املساجد ،وهناك بعض املدارس والكتاتيب التي كانت تلحق
باملساجد ويتم متويلها بأموال الوقف ،فيذكر ابن حوقل يف مدينة صقلية وحدها
((()
ثالثمائة ُكتّاب ،وأن ال ُكتّاب الواحد يتسع للمئات ،أو األلوف من الطلبة.
ثانيا :املدارس:
اتسع نشاط األوقاف عبر تأريخ احلضارة اإلسالمية يف عملية التعليم وبناء املدارس
وتوفير املدرسني ،ولم يقتصر دوره على ذلك بل تعداه الى مراعاة احتياجات الطالب
من كتب وحبر وورق بل وأرزاق ولباس ،يحدثنا التاريخ أن أبا صالح أحمد بن عبد
امللك املؤذن النيسابوري كان يقوم برعاية الودائع من كتب احلديث ،وكان يقوم
بصيانتها ،ويتعهد بحفظها ،كما يتولى أوقاف احملدثني من احلبر والكاغد وغير
ذلك ،ويقوم بتفريقها عليهم وإيصالها إليهم((().
مثال نسوقه إلظهار ضخامة بعض األوقاف املوقوفة على املدارس فهو
أما خير ٍ
وقفية املدرسة املستنصرية التي تكامل بناؤها سنة ٦3١هـ بأمر من اخلليفة
( )(7ابو عمر يو�سف بن عبدالله ابن عبد الرب ،التمهيد ملا يف املوطاأ من املعاين والأ�سانيد ،باب ذكر عيون من اأخبار مالك رحمه الله وذكر ف�سل موطئه،
حتقيق م�سطفى بن احمد البدري وحممد عبد الكبري البكري1387( 67 /1،هـ 1967/م)
( )(8امل�سالك واملمالك� ،ص  1(6وعبارته ال�سحيحة « :والغالب على البلد املعلمون واملكاتب ،وبالبلد ما يقارب من ثالثمائة معلم» .نقال عن عبد امللك احمد
ال�سيد،الوقف الإ�سالمي والدور الذي لعبه يف النمو الجتماعي ،م�سدر �سبق ذكره
( )(9ياقوت احلموي ،معجم الأدباء ،اإر�ساد الأريب اإىل معرفة الأديب ،حتقيق اح�سان عبا�ص ،دار الغريب الإ�سالمي)1993( ((5-((4/3 ،
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ثالثا :املستشفيات (البيمارستانات):
عني والة األمور من اخللفاء والسالطني وامللوك واألمراء بنشر الطب وثقافته،
بترجمة ما خلفته األمم السابقة من هذا الفن ،أو بتأسيس املستشفيات واملعاهد
الطبية لتخريج األطباء ولعالج الناس ،ووقفوا على إنشائها أوقافاً كثيرة ال تقل
عن أوقافهم على املدارس ،وقد عرف التعليم اإلسالمي نوعني من الكليات الطبية
((()
هما:
 -1البيمارستانات:
البيمارستان يف املصطلح اإلسالمي هو املستشفى يف لغتنا اليوم ،وتعتبر
البيمارستانات اإلسالمية مبثابة الكليات الطبية العملية احلديثة ( اإلكلينيكية)،
فقد أدرك املسلمون مدى ما متتاز به هذه البيمارستانات من صالحية لتعليم
الطب حيث احلاالت املرضية ماثلة أمام أعني املتعلمني واألدوية والعالجات قريبة
متوافرة ،واتخذوا منها إلى جانب قيامها مبعاجلة املرضى كليات طب أدت لهذا
ً ((()
العلم أجل اخلدمات ،وإن لها على اإلنسانية والعلوم الطبية احلديثة فض ً
ال كبيرا.
 -2املدارس الطبية واملعاهد:
ظلت دراسة الطب محصورة بني املساجد والدروس اخلاصة «حتى ظهرت حركة
املدارس ،وكان لها صداها يف تطور تدريس الطب ،فظهرت يف امليدان مدارس طبية
على نظام املدارس الفقهية واحلديثية ،..وكان منشأ هذا النوع من املدارس الطبية
بالد الشام ،وال نكاد جند لها وجوداً خارج الديار الشامية» )(((.وحسبنا أن النعيمي
( )30انظر/ناجي معروف ،تاريخ علماء امل�ستن�سرية ،بغداد)1965( 404 -403/( ،
( )31حممد عبد الرحيم غنيمة ،تاريخ اجلامعات الإ�سالمية الكربى ،دار الطباعة املغربية�،ص )1953(،118
(( )3امل�سدر نف�سه
( )33حممد عبد الرحيم غنيمة ،تاريخ اجلامعات الإ�سالمية الكربى ،م�سدر �سبق ذكره� ،ص.1(6
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املستنصر باهلل إذ يذكر هالل معروف خبراً عن هذه الوقفية ،يقول))(1(:قلت :ثم
رأيت نسخة كتاب وقفها يف خمسة كراريس ،والوقف عليها عدة رباع ،وحوانيت
إلي .وال
ببغداد ،وعدة قرى كبار وصغار ما قيمته تسعمائة ألف دينار فيما يخال ّ
أعلم وقفاً يف الدنيا يقارب وقفها أصال سوى أوقاف جامع دمشق ،وقد يكون وقفها
أوسع).
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قد خصص فصال يف كتابة «الدارس» للحديث عن مدارس الطب بها ،ولعل أهم
((()
مدرسة طبية نظرية عرفتها بالد الشام هي :املدرسة الدخوارية بدمشق.
رابع ًا :املكتبات:
انتشرت املكتبات املوقوفة يف العالم اإلسالمي انتشاراً لم يُ َر مثله من قب ُل ،فال
تكاد جتد مسجداً ،أو مدرسة ،أو مستشفى ،أو داراً من دور العلم إال موقوفاً عليها
من الكتب ما هو ضروري ،ألن الواقف كان يدرك أن كل هذه املؤسسات العلمية أو
البحثية ال ميكن أن تؤدي عملها بالشكل املطلوب إال بوجود الكتاب ،وهناك مكتبات
خاصة مستقلة ال ترتبط بأي مؤسسة تعليمية وإمنا تشبه املكتبات العامة يف يومنا
هذا ،ولع ّل مرد ذلك إلى شرط الواقف ،أو اجتهاد ناظر هذا الوقف «فمن الناس
من يوقف كتبه على املسلمني عامة دون تعيني فتوضع كتبه يف خزانة اجلامع ،ومنهم
من يخصص فيقول :أوقفتها على املكان الفالني ،أو بالبلدة الفالنية… الخ ،ومنهم
من يترك استعمالها حراًّ على حني يضع آخرون شروطاً الستعمالها وإعادتها كما
فعل القاضي ابن حيان الذي منع إعارة كتبه خارج املبنى ،وبعضهم وقف كتبه على
((()
أهل العلم كما فعل ابن اخلشاب».
أما انتشار خزائن الكتب املوقوفة فيرى الدكتور يحيى ساعاتي أن القرن الرابع
الهجري هو البداية الظاهرة لهذا االنتشار لدرجة أننا «قلما جند مدينة تخلو من
((()
كتب موقوفة».
ولع ّل أهم ما مييز هذه املكتبات أنها ليست دوراً للقراءة فقط ،وإمنا هي  -أو
بعضها -مجالس علم ومناظرة وبحث ومحاضرة.
ول َّعل دار العلم املوصلية خير برهان على هذا االدعاء ،فقد أسسها أبو القاسم
جعفر بن محمد املوصلي الفقيه الشافعي املتوفى سنة 3٢3هـ داراً للعلم يف بلده،
وجعل فيها خزانة كتب من جميع العلوم ،وقفاً على كل طالب للعلم ،ال مينع أحداً
من دخولها ،وإذا جاءه غريب يطلب األدب وكان معسراً أعطاه َو َرقاً َو َو ِرقاً ،وكان ابن
حمدان يجلس فيها ،ويجتمع إليه الناس باإلضافة إلى تسييرها فيملي عليهم من
( )34خمطوط الدار�ص باأخبار املدار�ص نقال عن اأحمد عي�سى يف كتابه تاريخ البيمار�ستانات� ،ص.41 ،40
( )35ياقوت احلموي ،معجم الأدباء ،م�سدر �سبق ذكره� ،ص40
( )36يحيى حممود �ساعاتي ،الوقف وبنية املكتبة العربية ا�ستبطان للموروث الثقايف ،مركز امللك في�سل للدرا�سات والن�سر� ،ص1416(33ه1996/م)
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شعره وشعر غيره ،ثم ميلي حكايات مستطابة ،وطرفاً من الفقه ،وما يتعلق به.
ومن هذه النصوص نستنتج أن هذه املكتبات املوقوفة لم تكن مجرد مكتبة للقراءة
بل كانت مراكز للتعليم وللبحث العلمي وللمناظرة وأحيانا للترجمة كما هو احلال يف
«بيت احلكمة» الذي أنشئ يف بغداد الذي وصفه محمد غنيمة بأنه «مجمع علمي
للترجمة والبحث»((().
((()

( )37ياقوت احلموي ،معجم الأدباء ،م�سدر �سبق ذكره.19(/7 ،
( )38حممد عبد الرحيم غنيمة ،تاريخ اجلامعات الإ�سالمية الكربى ،م�سدر �سبق ذكره� ،ص61
( )39ا�سامة عبد املجيد العاين ،اإحياء دور الوقف لتحقيق التنمية� ،سل�سلة كتاب الأمة ،مركز الدرا�سات والبحوث ،قطر ،العدد� ،،135ص(،173-17
(املحرم1431هـ)
( )40د�ستور الأدوية
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خامسا :البحث العلمي:
لقد كان للوقف اإلسالمي الذي خصص وأنفق على النشاطات التعليمية الطبية
والعلمية أثره الواضح على تقدم البحث العلمي يف الكيمياء والصيدلة ،وكانت
كليات الطب واملستشفيات التعليمية هي املختبرات العلمية لتطور ولتطوير علم
األقرباذين( ،)(1وعلم النبات وعلم الصيدلة .وكانت هذه املستشفيات التي اعتمدت
على األموال املوقوفة سبباً يف حتقيق اإلجنازات الرئيسية يف الفروع املتصلة بعلم
الكيمياء واألدوية .ونتيجة ما انفتح من أبواب اإليقاف على البحث العلمي خاصة من
قبل من كان يدخل هذه املستشفيات ويخرج منها بعد ذلك معافى بفضل اهلل ومنه.
لذا فان القادرين واملؤسرين منهم وعرفاناً منهم لفضل اهلل تعالى عليهم ،وتقديراً
منهم للجهود املبذولة من قبل طلبة وأساتذة هذه املستشفيات ،وملا يشاهدونه من
وافر العناية والرعاية والتطبيب الذي كانوا يالقونه فيها أخذوا يحبسون الكثير من
أموالهم على هذه املستشفيات التعليمية.
وقد خصصت أوقاف مقررة لإلنفاق على تأليف الكتب يف الصيدلة والطب،
واستطاع األساتذة أن يكملوا كتبهم بسبب هذا التعضيد العلمي من هذه األموال
املوقوفة .ومن أمثلة ذلك (كتاب البيمارستانات) لزاهد العلماء الفارقي عميد
أحد املستشفيات يف القرن اخلامس الهجري وكتاب (مقالة أمينية يف األدوية
البيمارستانية) البن التلميذ ،والدستور البيمارستاني تأليف ابن أبي عببان ،وكتاب
(صفات البيمارستان) للرازي يف العلوم الطبية.
وقام مشاهير األطباء بتأليف أهم املؤلفات الطبية التي تعد فخراً للتراث العربي
((()
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واإلسالمي ولتأثيره يف احلضارة اإلنسانية جمعاء ،فمث ً
ال إن كتاب الكليات يف الطب
البن رشد عندما ابتدأ الغرب يستيقظ أنشأوا له أول معهد دراسي علمي يف جنوبي
إيطاليا ،وهو أول معهد يف أوروبا كلها ،قد مت إنشاؤه على نسق املدارس العربية،
فترجم هذا املعهد كتاب الكليات يف الطب إلى الالتينية حتت عنوان ()Colliget
فأصبح هو الكتاب الرئيسي لتدريس الطب يف أوروبا ،إذ إن الطب هو أول دراسة
عليا اقتبسها الغرب من العرب واصبح مفهوم ( )Colligetيطلق على مركز الدراسة
هذا ،كما أطلق على الدراسة نفسها التي تطورت أخيراً إلى مفهوم ( )Collegeوهذا
االصطالح ما هو إال حتوير السم كتاب الكليات البن رشد.
ولعل من أبرز ما ساهمت به األوقاف ،هو تسهيل الترابط العلمي بني املراكز
الثقافية للعالم اإلسالمي ،وتنشيط حركة األخذ والعطاء بينها .وتؤكد العديد من
الدراسات متانة التفاعل العلمي بني مشرق العالم اإلسالمي ومغربه خالل املدة
((()
املمتدة بني القرنني اخلامس عشر والعشرين.

املطلب الثاني :الوقف على البحث العلمي يف العالم الغربي
أوضح املطلب السابق درجة إزدهار دور الوقف يف دعم احلركة العلمية عبر ماضي
حضارتنا اإلسالمية ،إال أن هذا الدور أصبح محدودا يف واقعنا املعاصر ،يف الوقت
الذي قطع فيه العالم الغربي عموما والواليات املتحدة على وجه اخلصوص اشواطا
كبيرة من التقدم واالستغالل األمثل لألمانات الوقفية والقطاع اخليري.
تشير العديد من الدالئل أن استفادة األوروبيني من اإلبداعات التي وصلت اليها
احلضارة اإلسالمية لم تنحصر يف العلوم التطبيقية بل وكذلك كانت يف مستوى
القوانني وفقه املعامالت .وليس أدل على ذلك من استفادة األوروبيني من نظام
الوقف إبان تواجدهم يف ديار اإلسالم منذ القرن العاشر امليالدي وبالتحديد اثناء
((()
احلروب الصليبية.
( )41حماه الله ولد ال�سامل ،حوار املركز والأطــراف يف الثقافة العربية ،بالد �سنقيط يف الذاكرة العربية العاملية ،دائرة الثقافة والإعــالم ،ال�سارقة،
المارات العربية املتحدة ،)(004(،نقال عن طارق عبدالله� ،سوابط دعم الوقف للموازنة العامة للدولة� ،ص 109
(( )4طارق عبدالله ،هارفارد واأخواتها :دللت الوقف التعليمي يف الوليات املتحدة الأمريكية ،جملة اأوقاف ،ال�سنة احلادية ع�سرة ،العدد�،(0ص ،( ،47جمادى الأوىل(143هـ ،مايو(011م)
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تنوعت مصادر التبرع والهبات يف الواليات املتحدة وبحسب اآلتي - :األفراد (%٧٢
من املجموع) .الشركات ()%٥؛ مؤسسات النفع العام ()% ١٥؛ والوصايا والتركات
( .)%٨وتراوح مقدار املنحة مابني  ٢٠٠مليون دوالر(غالبية املنح) ،الى أكثر من ٥٠٠
مليون دوالر (القليل منها) ،وقد بلغت واحدة من هذه املنح الى ما يقارب من  ٢مليار
((()
دوالر ،يف عام .٢٠١4

توزعت املنح والعطايا على تسع فئات مختلفة من اجلمعيات اخليرية .وقد منت
عام  ٢٠١4مقارنة بالعام املاضي ،وكاآلتي( :الدينية بنسبة  ،% ٢,٥التعليم ارتفع الى
 ،% 4,٩اخلدمات اإلنسانية بنسبة  ،% 3,٦الصحية بنسبة  ،% ٥,٥فنون  /ثقافة/
العلوم اإلنسانية  ،%٩,٢للبيئة  /احليوانات  ،%٧النفع االجتماعي بنسبة ،%٥,١
مؤسسات النفع العام  ،% ١,٨الشؤون الدولية إنخفضت مبقدار  ،%٢باإلضافة إلى
ما سبق فقد ذهب إلى األفراد  ،% ٢من خالل التبرعات العينية من األدوية عن
طريق برامج املساعدة للمرضى) )(((.وال تزال مقدار املنح والهبات املمنوحة الى
قطاع التعليم قوية ،سيما يف التعليم العالي ،والتي توجهت نحو دعم البحوث الطبية
((()
يف اجلامعات.
وإذا ما نظرنا إلى مصادر التمويل التي تعتمد عليها املؤسسات اجلامعية يف العالم
املتقدم لالرتقاء باإلنتاج املعريف ،تبني أنها تعتمد أساسا على القطاع اخلاص
والقطاع التبرعي بينما ال يزال القطاع العام يف العالم العربي هو املصدر األساسي
يف عملية متويل البحث العلمي وبنسبة تصل إلى  %٩٧يف حني ال تتجاوز هذه النسبة
)(43) See more at: http://www.philanthropy.iupui.edu/news/article/giving-usa #sthash.oUUL7bzd.dpuf (2015
(44) IBID
(45) IBID
(46) IBID
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وقد أورد تقرير الهبات األمريكي لعام  ،٢٠١٥بأن التعايف يف اإلقتصاد األمريكي أدى
الى منو منح القطاع اخليري عام  ٢٠١4مبقدار  %٧باألسعار اجلارية ومبقدار %٥,4
باألسعار املعدلة مقارنة بالعام السابق .إذ قدم األمريكيون ما يقدر بـ  3٥٨,3٨بليون
دوالر أمريكي للجمعيات اخليرية يف عام  .٢٠١4ويعد عام ٢٠١4العام اخلامس
على التوالي الذي يشهد زيادة يف إرتفاع مقدار الهبات مبتوسط زيادة سنوية %٥,٥
((()
باألسعار اجلارية للدوالر و(%4,3عند تعديل معدل التضخم).

العدد ( )٥ــ دولة قطر  -اكتوبر  ٢٠١٦م

 %٢٠يف اليابان مثال و %3٠يف الواليات املتحدة.

((()

جدول ()1
مقارنة بني الدعم الفيدرالي والهبات املقدمة للبحث األكادميي يف اجلامعات
((()
األمريكية وبحسب التخصصات ()%

حقل األختصاص

الدعم الفيدرالي
عام ()٢٠٠٨

علوم احلياة

٢٦

الهبات التي تتجاوز قيمتها
العشرة ماليني دوالر امريكي
واملمنوحة للجامعات األمريكية
كمتوسط للمدة()٢٠١١ -٢٠٠٥

١4

4

٥

٨

العلوم الفيزيائية
والرياضيات وعلوم
احلاسبات
العلوم اإلجتماعية

الهندسة والهندسة
املعمارية
الطاقة والبيئة
الطبية

األساسية
املتعدية

١٥

١٥

١٢

٦

4

3٥

٥٧
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٢٧

٧3

٥٦

( - )47اأظهر ا�ستطالع لأكرب ال�سركات العاملية اأن هذه الأخرية اأنفقت ( 49بليون دولر عام  (007على البحث والتطوير ،تقرير املعرفة العربي ،مرجع

�سابق� ،ص  169و.174بينما بلغ ما اأنفقته ال�سركات الإ�سرائيلية �سنة  (005من جمموع الإنفاق املحلي اخلام على البحث والتطوير Source: .%75.4
.institut de statistique de l’UNESCOنقال عن فتيحة ملعا�سي،الوقف ومتويل التنمية الب�سرية على �سوء التجربتني الإ�سالمية والغربيةhttp:// ،

 ،/iefpedia.com/arabامللتقى الدويل الثاين حول املالية الإ�سالمية املقام يف �سفاق�ص /تون�ص)(015/6/1( ،(013/6/(9-(7،

(48) Fiona E. Murray ,Evaluating the Role of Science Philanthropy in American Research Universities, NBER Working
(paper No.18146, Http://www.nber.org/papers/w18146,Tab.3,p.33،) June2012
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وهذه األرقام تعد متواضعة أمام قيمة وقفيات وأصول اجلامعات األمريكية ،فقيمة
وقفيات جامعة هارفرد التي تعد األعلى بني اجلامعات األمريكية بلغت  34,٦مليار
دوالر ،تأتي بعدها يف الترتيب قيمة أصول جامعة ييل  Yaleالتي بلغت  ٢٢,٥مليار
دوالر ثم جامعة ستانفورد بأصول بلغت قيمتها  ١٧,٢مليار دوالر ،تليها جامعتا
برنستون وتكساس اللتان جتاوزت قيمة أصولهما  ١٥,٦مليار دوالر ،وأخيرا معهد
ماساتشوستس التقني  MITالذي بلغت قيمة أصوله  ٩,٩مليار دوالر ،وذلك بحسب
()(1
بيانات .٢٠٠٧
ألقت األزمة املالية بظاللها على تراجع قيمة األوقاف اململوكة .فقد بلغت القيمة
السوقية لألموال الوقفية يف نهاية السنة املالية  ،٢٠١٢للكليات واجلامعات
األمريكية 4٢٥مليار دوالر امريكي ،مما يعكس زيادة قدرها  %١مقارنة مع بداية
السنة املالية نفسها ،عندما كانت قيمة األوقاف  4٢١مليار دوالر أمريكي .وبلغت
قيمة األوقاف لـ ١٢٠من الكليات واجلامعات األمريكية التي لديها أكبر األوقاف
 3١٦مليار دوالر أو نحو ثالثة أرباع من االجمالي الوطني يف نهاية السنة املالية
 .٢٠١٢وقد استحوذت جامعة هارفارد ( 3١مليار دوالر) ،جامعة ييل ( ١٩مليار
دوالر) ،جامعة برينستون ( ١٧مليار دوالر) ،وجامعة تكساس ( ١٧مليار دوالر)،
((()
وجامعة ستانفورد ( ١٧مليار دوالر).
( )49عبد الوهاب ال�سعدون ،هل يتم توظيف «الــوقــف» لالرتقاء ب ـاإداء اجلامعات الوطنية؟ جريدة القت�سادية الثنني  10/04/1430هـ املوافق
( 06/04/(009م ) 80609/https://news.ksu.edu.sa/ar/node
(50) U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics. Digest of Education Statistics, 2008Web:nces.
ed.gov. (2009).
(51) U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics. Digest of Education Statistics, 2013 (NCES 011-2015), Chapter 3.2015
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ويتضح من اجلدول ( )١أن اإلنفاق اخليري على البحث العلمي اجلامعي يف
الواليات املتحدة يوازي اإلنفاق الفيدرالي ،إذ ان إستعراض الهبات فقط (دون
املنح ،ودون التي تقل عن  ١٠ماليني دوالر أمريكي) ،تبني بأن الهبات قد فاقت
اإلنفاق الفيدرالي يف مجال البحث يف العلوم االجتماعية والطبية .وفاقت الهدايا
املمنوحة للدعم الفيدرالي يف مجال البحوث املتعدية.
لقد متكنّت اجلامعات الغربية مبوجب هذه الهبات من إمتالك وقفيات ضخمة.
فعلى سبيل املثال تبلغ قيمة وقفيات جامعة كامبردج البريطانية يف الوقت احلاضر
نحو  ٧,٩مليار دوالر ،فيما تبلغ قيمة أصول غرميتها جامعة أكسفورد نحو ٥,٧
((()
مليار دوالر.

العدد ( )٥ــ دولة قطر  -اكتوبر  ٢٠١٦م

وعلى مستوى الشرق األوسط يبرز الكيان الصهيوني كأحد أهم الدول التي متلك
جامعاتها أوقاف وأصول أغلبها جاءت كهبات من اجلالية اليهودية يف أمريكا
الشمالية من خالل جمعيات نفع عام مسجلة يف تلك الدول أبرزها :جمعية أصدقاء
اجلامعة العبرية األمريكان ،وجمعية أصدقاء جامعة تل أبيب األمريكان ،وجمعية
أصدقاء اجلامعة العبرية الكنديني .وتنشط تلك اجلمعيات يف جمع الهبات واملنح
واألوقاف لتلك اجلامعات من خالل أنشطة تنظمها سنويا ،فعلى سبيل املثال بلغت
قيمة الهبات التي جمعتها جمعية أصدقاء اجلامعة العبرية يف عام  ٢٠٠٠أكثر بقليل
((()
من  ٦٠٠مليون دوالر زادت لتصل يف الوقت احلاضر إلى نحو مليار دوالر.
تظهر البيانات املعروضة يف اجلدول ( )٢املبالغ الضخمة التي أنفقتها الوقفيات
واجلمعيات اخليرية األمريكية ،والتي ساهمت يف دعم البحث العلمي وألفضل
اجلامعات األمريكية .إذ أنفقت املؤسسات اخليرية والوقفية مبالغ بلغت مليارات
الدوالرات األمريكية على البحث العلمي خالل املدة .٢٠١١-٢٠٠3

(( )5امل�سدر نف�سه
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جدول()2
أفضل عشر مؤسسات خيرية ووقفية ساهمت يف دعم البحث اجلامعي ألفضل ٥٠
جامعة أمريكية:
((()

ألفضل  50جامعة

حقل اإلهتمام

(مباليني الدوالرات األمريكية)
Bill & Melinda Gates
Foundation

1,529,707,386

متعدية  -علوم احلياة

The Robert Wood
Johnson Foundation

555,068,171

متعدية  -الصحة العامة

527,574,253

متعدية  -الرعاية
الصحية ،البيئة ،التربوية

The Duke Endowment

The Andrew W. Mellon
Foundation
Lilly Endowment Inc.

380,906,505

أخرى  -الفنون

361,008,584

األساسية -علوم احلياة

The William and Flora
Hewlett Foundation

280,369,859

The Annenberg
Foundation

250,313,519

W.M.Keck Foundation

Gordon and Betty Moore
Foundation
The David & Lucile
Packard Foundation

240,523,977

217,549,545

200,010,378

متعدية -الطاقة والبيئة،
التعليم ،الفنون
أخرى  -الصحافة،
االتصاالت ،الفنون

متعدية  -الطبية ،البيئة،
العلوم األساسية
متعدية  -البيئة والعلوم
األساسية
متعدية  -الصيانة،
الصحة اإلجنابية

(53) Fiona E. Murray ,Evaluating the Role of Science Philanthropy in American Research Universities, NBER Working
paper No.18146, ,Http://www.nber.org/papers/w18146,Tab.2,p.32, June2012.
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املؤسسة

مجموع املبالغ املمنوحة
خالل املدة 2011-2003
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املبحث الثالث :الصيغ اإلستثمارية للوقف ودورها التمويلي
بني املبحث السابق الدور التأريخي الذي اضطلع به الوقف طوال إزدهار احلضارة
اإلسالمية يف دعمه للعلم والعملية التعليمية بشكل عام ،ودوره يف دعم البحث العلمي
واإلنفاق عليه .كما تبني دور القطاع اخليري عموما واألوقاف على وجه اخلصوص
يف دعم البحث العلمي يف العالم الغربي يف وقتنا احلاضر ،ومتتع اجلامعات التي
حظيت بالتسلسالت األول عامليا بكبرى الوقفيات أيضا ،حتى ميكننا أن نصل بإن
موقع القدم العلمي لتلك اجلامعة يتناسب طرديا مع حجم الوقفيات املتاحة لها.
وفر الوقف عبر تأريخ احلضارة اإلسالمية احلماية الشاملة لعلماء األمة بإيجاد
نظام تأمني علمي يسخر جزءا من ثروة الوقف لكي ميارس العلماء اختصاصاتهم
واجتهادهم بعيدا عن كل الضغوط السياسية واإلقتصادية .لقد حرر الوقف العلماء
من املكان ،ومكنهم من اإلنتقال يف أرجاء العالم اإلسالمي ليمارسوا وظائفهم يف
التعليم والتأليف ،حتى إن الكثيرين منهم ولدوا يف بلد ،وتعلموا يف آخر ،وعلموا يف
((()
ثالث ،وألفوا يف رابع ،وقد يتوافهم اهلل يف بلد آخر.
ويف وقتنا احلاضر ،قدمت هارفارد مثاال جيدا على إدراج الوقف يف االسترتيجيات
التمويلية للجامعات األمريكية مبا فيها احلكومية .حيث طرحت هذه اجلامعة
استراتيجيتها بكل وضوح وشفافية مستفيدة يف ذلك مبا تتيحه القوانني األمريكية
من إعفاءات ضريبية وطرق إقتصادية متعددة لدفع حماس املتبرعني للدخول يف
أحد البرامج املتعددة التي تقدمها اجلامعة .ومن ناحية أخرى ،تتالزم استراتيجيات
الدعوة لإليقاف عند اجلامعات مع سياسات إستثمارية تشرف عليها إدارات
إقتصادية متخصصة .فعلى سبيل املثال عهدت هارفارد هذه املسؤولية الى The
 Harvard Management Companyالتي تعمل بشكل مستقل ،وتتحدد مهامها يف
اإلستثمار األمثل لألعيان الوقفية مع احملافظة على قيمة األصول .ويف مجال
الدعوة للوقف ،تقدم اجلامعة برامج متنوعة للجمهور الواسع للتبرع معتمدة على
اإلبتكار ،واإلبداع ،واإلستجابة إلحتياجات املتبرعني ،وتسهيل طرق التبرع الى حد
((()
كبير األمر الذي حقق لهارفارد جناحات كبيرة يف هذا املستوى.
( )54طارق عبدالله� ،سوابط دعم الوقف للموازنة العامة للدولة ،اعمال منتدى ق�سايا الوقف الفقهية الرابع  5-3ربيع الثاين1430هـ املوافق -3/30
(009/4/1م ،الأمانة العامة لالأوقاف ،الكويت� ،ص )(011( ،109
( )55طارق عبدالله ،هارفارد واخواتها ،مرجع �سابق� ،ص58
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املطلب األول :الوقف املؤقت ودوره يف دعم اللبحث العلمي
سبق وان أشير الى مشروعية الوقف املؤقت ،اال أن هناك امورا يجب مراعاتها اذا
ما اريد استخدام الوقف كشكل من اشكال التمويل ،ويزداد االمر خطورة اذا ما
تعاملنا مع الوقف املؤقت ،اذ ان حتديد الوقف مبدة محددة ،يحتم ان يكون التسديد
((()
متقنا وعملية االقراض مدروسة بشكل دقيق .لذا ينبغي مراعاة االمور االتية:
 .١أساس املشروعية ،ويقصد بذلك يف أن تكون أموال الوقف مطابقة ألحكام
ومبادئ الشريعة اإلسالمية والتي تعتبر املرجعية األولى يف هذا النشاط.
 .٢أن يهدف التمويل إلى حتقيق النفع األكبر للجهات املوقوف عليهم والسيما
مراكز البحث العلمي.
 .3يجب ترتيب املشروعات البحثية املراد متويلها من أموال الوقف وفقا لسلسة
األولويات اإلسالمية ،الضروريات فاحلاجيات فالتحسينات.
 .4توثيق العقود.
 .٥أن يكون التمويل مأمونا غير محفوف باملخاطر حفاظا على أموال الوقف
من الضياع ،وال يقصد بذلك انتفاء املخاطرة بدرجة قطعية ،ولكن املقصود
أال تكون املخاطر عالية.
املتابعة واملراقبة وتقومي األداء من املسؤول عن التمويل بالوقف سواء كان ناظر ،أو
مديراً ،أو مؤسسة ،أو هيئة ،أو أي صفة أخرى.
( )56ا�سامة عبد املجيد العاين� ،سناديق الوقف ال�ستثمارية ،مرجع �سابق� ،ص((7-((5
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تراث املاضي اإلسالمي وجتربة احلاضر العاملي ميكن أن تولد أفكارا لإلرتقاء
بالوقف العلمي وإعادة الدور الفاعل له يف مجتمعنا اإلسالمي ،وقد حاولت العديد
من البحوث العلمية إقتراح أساليب مختلفة للنهوض بالوقف وتنمية إستثماراته،
ذكر قسم منها عند إستعراض الدراسات السابقة .-وإنسجاما مع هدف البحث
سيحاول الباحث إقتراح آليتني ميكن أن تسهما يف النهوض بالوقف العلمي وتفعيل
دوره للنهوض بالبحث العلمي هما (آلية الوقف املؤقت ،وتأسيس حاضنات األعمال).
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مشموالت الوقف املؤقت يف متويل البحث العلمي:
تبني لنا مما سبق جواز الوقف املؤقت ،ويدل ذلك على ان مشموالت الوقف املؤقت
هي نفسها يف الوقف املؤبد ،مما يعني ان انواع الوقف املؤقت تتنوع مابني الثابت
واملنقول ،االمر الذي يوفر املرونة الالزمة للواقف ومن ثم للجهات املوقوف عليها
وكما سيتبني الحقا.
 -1وقف العقار :
يقصد بالعقار على رأي املالكية ،االرض وما اتصل بها من بناء ،او شجر ،وبذلك كانوا
اوسع من غيرهم الذين حصروا العقار باالرض .ميكن أن يقف صاحب العقارات
عقاره مدة من الزمن ،ثم تعود إليه بعد إنقضاء مدة وقفها ،ليتصرف فيها بالبيع
إن إشترط لنفسه ذلك احلق ،أو تورث عنه .ويكون وقف العقار اما عن وقف اصل
العقار ملدة زمنية محددة ،أو عن طريق وقف ريع العقار ملدة زمنية محددة ايضا.
اما فيما يخص وقف اصل العقار ملدة محددة ،فله وجوه عدة ،كأن يقف الواقف
عمارته ،داره ،ارضه ،بستانه ،الخ .الى جهة بحثية ،حينها تتولى جهة التمويل
مبعرفتها التعامل مع هذا العقار ومتنحه الى املستفيدين حسب خبرتها وتعليماتها.
او تقوم املؤسسة البحثية باستغالل العقار كمركز بحثي.
اما وقف االراضي الصاحلة للزراعة وغيرها ،فيتصور وقفها يف وجوه منها)(((:وقفها
على جامعة متخصة لزراعتها خالل دورة ،او اكثر من الدورات الزراعية .أو وقف
هذه االراضي القامة بعض املشروعات النافعة عليها بصفة مؤقتة .أو باستغالل
االراضي لالستفادة من ريعها يف متويل اجلامعة او املركز البحثي .أو وهو ما سبق
وذكرته -الباحث -منحها ملؤسسة متخصصة تتولى االستفادة من االرض حسب
خبرتها ويكون ريعها للبحث العلمي.
 -٢وقف املنافع:
جتري على املنافع عقود التبرعات كالوقف والعارية وغيرها((() ،وتعرف املنافع
بأنها كل ما يجنى من املال ماديا ،أو معنويا ،عينا أو منفعة ،وقد جاء تعريفها يف
( )57ماجدة حممود الهزاع ،الوقف املوؤقت بحث فقهي مقارن ،بحث مقدم اىل املوؤمتر الثاين للوقف عن ( ال�سيغ التنموية والروؤى امل�ستقبلية للوقف)
جامعة ام القرى ،مكة املكرمة� ،،ص �( ،(1سوال14(7هـ/دي�سمرب )(006
( )58عطية ال�سيد ال�سيد فيا�ص ،وقف املنافع يف الفقه الإ�سالمي ،اأبحاث املوؤمتر الثاين لالأوقاف ،جامعة اأم القرى ،مكة املكرمة� ،ص �،( ،14سوال
14(7هـ/دي�سمرب )(006
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 -3وقف النقود:
يرى الباحث جواز وقف النقود وأشباهها ويرجع السبب يف اختيار هذا القول إلى
اآلتي((() :
 .١الظاهر ان املذاهب تتفق على القول باجلواز اذا لم يكن الوقف متوجها الى
ذات الدراهم والدنانير لتكون موقفة باعيانها.
 .٢ان وقف النقود يتحقق به غرض الواقف ومصلحة املوقوف عليها ،ومقصود
الشارع ،أما غرض الواقف فهو مقصد القربة ،واما مصلحة املوقوف عليه
فهو عود املنفعة عليه باالستقراض ،أو باالستفادة من الربح يف حال استثمار
النقود املوقوفة باملضاربة او غيرها ،واما مقصود الشارع فيتحقق هذين
الغرضني مع بقاء األصل((().
 .3ولئن كان عند الفقهاء القدامى نوع عذر يف ترددهم يف صحه وقف النقود،
( )59علي حيدر ،درر احلكام يف �سرح جملة الحكام ،115/1 ،دار اجليل
( )60يو�سف ابراهيم يو�سف ،الوقف املوؤقت ،اأبحاث املوؤمتر الثاين لالأوقاف ،جامعة اأم القرى ،مكة املكرمة� ،،ــص� (،(04سوال 14(7هـ/دي�سمرب
)(006
()61ا�سامة عبد املجيد العاين ،ازالة الوهم عن وقف النقد وال�سهم ،دار امليمان للن�سر والتوزيع ،الريا�ص� ،ص143(( ،45هـ)
(( )6عبدالله بن مو�سى العمار ،وقف النقود والموال املالية ،منتدى ق�سايا الوقف الفقهي الثاين ،الكويت� ،(005 /5 /10-8 ،ص)(006( 83
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مجلة األحكام بأنها « املنافع هي الفائدة التي حتصل باستعمال العني «((() ،فيخرج
بذلك ما ال يكون محال لإلجارة كالغالت والثمار التي تستهلك باالستعمال ،وكذا :
أجرة السيارة والعقار والعامل ،ولنب احليوان وصوفه ووبره ،واحلقوق املعنوية كحق
املؤلف وبراءة االختراع .واملنافع وهي ال تصلح للوقف عند من اشترط التأبيد ميكن
أن تشكل ميدانا خصبا للوقف املؤقت عند من أجازوه ،وال يتوقف األمر عند هذا
()(1
احلد ،بل ميتد الوقف املؤقت للمنافع ليشمل اجلهد البشري ،أو منفعة العمل.
وميكن االستفادة من الوقف املؤقت للمنافع يف البحث العلمي من خالل توجيه
املنفعة نحو فئة مستهدفة محددة ،كالباحثني يف مجال محدد ميثل ضرورة عالية
للمجتمع ،كأن مينحوا منفعة إستغالل مكتبة ،أو قاعة ،أو مختبر ،او استغالل االت،
ومعدات انتاجية (رأسمال ثابت) ومنافعها خلدمة او تطوير بحث علمي ،كما ميكن
توجيه هذه املنافع الى مؤسسات متويلية او تأهيلية متخصصة ،او االستفادة من
ريع املنفعة للجهات املستهدفة ،او ان يوقف عاملا ما وقتا محددا خلدمة الباحثني
املبتدئني وطالب العلم.
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حيث ان صور وفرص استثمار النقود ،وكذلك املنافع املتوقعة من وقفها كانت
محدودة ،ولكن يف عصرنا احلاضر ،وبعد ان طرأت تطورات هائلة على
جميع مناحي احلياة،منها النقود ،وطرق استثمار األموال النقدية ،وكذلك
إدارة األوقاف ،واخلدمات واملنافع التي ميكن ان تقدمها األوقاف النقدية.
 .4وبعد ذلك لم يعد القول بصحة وقف النقود سائغا ومقبوالً فحسب ،بل اصبح
حاجة ماسة البد من تلبيتها بخاصة االوقاف اجلماعية التي ميكن ان تقوم
((()
بتنفيذ مشاريع خيرية كبيرة كما يستطيع فرد واحد القيام بها.
كما اجاز مجمع الفقة االسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر االسالمي يف دورته
اخلامسة عشر مبسقط (سلطنة عمان ) يف ١٩-١4احملرم ١4٢٥/هـ وقف النقود.
أساليب التمويل الوقفي عن طريق الوقف املؤقت:
ميكن أن يسهم الوقف املؤقت للعقار من خالل إيقافه ملدة معينة ،أما بإيجاره
فيخصص ذلك الريع لتمويل البحث العلمي ،أو إيقاف العقار نفسه مدة معينة كي
يستغل من قبل مركز علمي او إلنشاء مكتبة تخدم البحث العلمي .كما ميكن أيقاف
العقار إذا كان مكتبة او مختبرا علميا يوما يف األسبوع مثال خلدمة البحث العلمي،
واالجتهادات واالبداعات مفتوحة يف هذا املجال.
كما يجوز لصور الوقف النقدي املؤقت متويل البحث العلمي بكافة اساليب املعامالت
املالية املباحة شرعا .ولن نتطرق هنا الى تناول هذه االساليب من حيث املشروعية
او الطريقة ،فقد تولت كتب وبحوث املعامالت املالية ذلك بالتفصيل .ولتجنب
التكرار فسيتم بحث هذا املوضوع يف مطلب حاضنة األعمال.

املطلب الثاني :الوقف كآلية لدعم وتأسيس حاضنات األعمال
تأسست أول حاضنة أعمال يف والية نيويورك عام  ١٩٥٩فيما يسمى مركز صناعات
باتافيا  Bataviaحيث يتم تأجير وحداته لألفراد الراغبني يف إقامة مشروع مع توفير
النصائح واالستشارات لهم ،والقت هذه الفكرة جناحاً كبيراً خاصة وأن هذا املبنى
( )63نا�سر امليمان ،وقف النقود والوراق املالية ،منتدى ق�سايا الوقف الفقهي الثاين ،الكويت� ،(005 /5 /10-8 ،ص()(006( 13
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 -1حاضنات األعمال ( املفهوم واألهمية):
تعرف حاضنة األعمال بأنها :مؤسسة تنموية لها كيانها القانوني واإلداري واملالي،
مخصصة ملساعدة رواد األعمال يف تأسيس وإدارة وتنمية املشروعات اجلديدة
من خالل تأمني حزمة متكاملة لهم من اخلدمات واالستشارات والتسهيالت
وآليات الدعم واملساندة ملدة زمنية محددة تسمى مدة االحتضان ،ليتمكنوا بعدها
من االعتماد على أنفسهم واخلروج إلى سوق العمل وإقامة مشروعاتهم التنموية
((()
الصغيرة خارج احلاضنة.
تبرز أهية حاضنات األعمال من خالل كونها تساهم يف توظيف نتائج البحث العلمي
واالبتكارات واإلبداعات يف شكل مشروعات جتعلها قابلة للتحول إلى اإلنتاج .كما
أنها تساهم يف تنمية املوارد البشرية وحل مشكلة العاطلني عن العمل والباحثني
عن أعمال مناسبة .وتسهم يف توفير املناخ املناسب واإلمكانيات واملتطلبات لبداية
املشروعات الصغيرة .كما تعمل على إقامة ودعم مشروعات إنتاجية أو خدمية
صغيرة أو متوسطة تعتمد على تطبيق تقنية مناسبة وابتكارات حديثة .وتقدم
املشورة العلمية ودراسات اجلدوى للمشروعات الصغيرة واملتوسطة الناشئة.
كما انها تربط املشروعات الناشئة واملبتكرة بالقطاعات اإلنتاجية وحركة السوق
((()
ومتطلباته.
 -2دور حاضنات األعمال يف دعم وتطوير البحث العلمي:
أضحت حاضنات األعمال األداة املثلى حلل مشاكل مراكز البحث العلمي والباحثني
وترجمة أعمالهم يف الواقع اإلنتاجي ،كما تعد كأداة استراتيجية لبناء واحملافظة
على الرأسمال الفكري ،واحلد قدر اإلمكان من هجرته .وتعد حاضنات األعمال
((()

(- )64هيثم علي ،ماذا تعرف عن حا�سنات الأعمال؟ 2012 www.esyria.sy/edaraa/index.php.fevrie
( - )65د .ال�سنو�سي ،رم�سان و د .الدويبي،عبد ال�سالم ».،حا�سنات الأعمال وامل�سروعات ال�سغرى» ،املركز العربي لتنمية املوارد الب�سرية ،دار الكتب
الوطنية ،بنغازي ،ليبيا� .ص(((( )(003بت�سرف).
( )66لعلى بوكمي�ص ويو�سفات علي ،حا�سنات الأعمال كاآلية لدعم وتطوير البحث العلمي يف العامل العربيwww.qu.edu.qa/cedr/edu_week/ ،
/.../filesد.لعلى20%ب)16/06/15) ,(2013
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كان يقع يف منطقة أعمال وقريباً من عدد من البنوك ومناطق تسوق ومطاعم،
وحتولت هذه الفكرة فيما بعد إلى ما يعرف باحلاضنة.
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كآلية مهمة لترجمة البحوث العلمية إلى مشاريع إنتاجية.
كما ال يخفى على أحد الدور الذي ميكن أن تضطلع به احلاضنات يف استيعاب
الكفاءات الباحثة ،ووقف نزيف األدمغة يف الوطن العربي نحو اخلارج ،والذي يؤدي
إلى خسائر مادية وتفويت الفرص على الدول العربية ،لدفع عجلة البحث العلمي
وحتقيق التنمية املنشودة.
فعلى سبيل املثال ال احلصر ،أدت حاضنات األعمال التكنولوجية يف الكيان
الصهيوني ،دوراً مهماً يف استيعاب العلماء من االحتاد السوفياتي السابق ،ولقد
أنشئت هذه احلاضنات يف عام  ١٩٩١بعد الهجرة اجلماعية من بلدان االحتاد
السوفياتي السابق (وخاصة املهاجرون الروس) ،وكان هدف هذه احلاضنات هو
توفير اإلقامة والبيئة املالئمة للعلماء ،سواء من املهاجرين اجلدد أو اإلسرائيليني،
والذين يحاولون تسويق اختراعاتهم اجلديدة ،وتغذية وزيادة أفكارهم االبتكارية ،كما
أنهم تلقوا دعما ماليا معتبرا ،ودعما فنيا من خبراء يف مجال األعمال ،واملدعومة
من مكتب املوارد اإلسرائيلي ،كما تُعرض هذه األفكار على املستثمرين من رجال
األعمال املهتمني .على الرغم من أن احلاضنات ليست موجهة حتديدا للمهاجرين
اجلدد ،إال أنه تبني أن حوالي نصف املشاريع تستند إلى أفكار من املهاجرين
اجلدد ،والنصف اآلخر على أفكار من اإلسرائيليني ،وهكذا أضحت احلاضنات
مبثابة إحدى اآلليات االجتماعية لتوطني املهاجرين اجلدد يف إسرائيل((().
ميكن إنشاء حاضنات األعمال من خالل ربطها باجلامعة (أو ما يسمى بحاضنات
األعمال اجلامعية) ،فعالوة عن األدوار التقليدية للجامعة (التعليم العالي ،البحث
العلمي ،)...،فقد تقوم اجلامعة بتوفير فرص استثمارية وتشغيلية ملخرجاتها
النهائية وعلى رأسها البحث العلمي عن طريق هذا النوع من احلاضنات.
تهدف حاضنات األعمال اجلامعية الى «تبني» املبدعني واملبتكرين وحتويل أفكارهم
ومشاريعهم من مجرد منوذج مختبري إلى اإلنتاج واالستثمار ،من خالل توفير
اخلدمات والدعم واملساعدة العملية للمبتكرين يف سبيل احلصول على املنتج الذي
يخلق قيمة مضافة يف اقتصاد السوق.
عليه ،ميكن تلخيص دور حاضنات األعمال يف دعم البحث العلمي يف استيعاب
(67)- Cristy S. Johnsrud, Ryan P. Theis and Maria Bezerra,.” Business Incubation: Emerging Trends for Profitability
And Economic Development in the US, Central Asia and the Middle East” US Department of Commerce Technology
)Administration, Office of Technology Policy, Washington, DC, USA, P 2003) .179
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 -3دور الوقف يف حاضنات األعمال:
ميكن للوقف أن يسهم يف النهوض بحاضنات األعمال ،من خالل قيام اجلامعات
بتأسيس صناديق وقفية لهذه احلاضنات ،ويقترح الباحث أن يكون متويل هذه
الصناديق عن طريق الصكوك الوقفية .والصكوك الوقفية عبارة عن وثائق متثل
موجودات (الوقف) سواء أكانت هذه املوجودات أصوالً ثابتة كالعقارات ،واملباني،
وغيرها أو أصوالً منقولة كالنقود والطائرات والسيارات ،أو حقوقا معنوية (كحقوق
التأليف ،وبراءة االختراع)((().
عملية إصدار الصكوك الوقفية
جتري عملية اصدار الصكوك الوقفية لألشخاص الطبيعيني واملعنويني من خالل
هيئة األوقاف وفروعها والبنوك املخصصة للتعامل يف هذه الصكوك ،والتي يستخدم
مردودها إما يف اإلنفاق على وجوه اخلير وال تعود بعائد مادي ،أو التي تستخدم
حصيلتها لالستثمار مبا يعود بالفائض املالي على الوقف لتنهض هيئة األوقاف
باملشاريع اخلاصة بها .وميكن أن تتبع العملية اخلطوات اآلتية ((():
 .١حتديد قيمة املوجودات أو األصول السائلة التي حتتاج إليها لتنفيذ املشروع
الوقفي ،فمثال قد يكون املبلغ املطلوب مائة الف دينار مثال.
 .٢تقوم اجلامعة بالتعاقد او انشاء شركة متخصصة مهمتها إصدار الصكوك
الوقفية ،وإدارة محفظة الصكوك واملشروع الوقفي نيابة عن (اجلامعة)
( )68حممد اإبراهيم نقا�سي ،ال�سكوك الوقفية ودورها يف التنمية القت�سادية من خالل متويل برامج التاأهيل واأ�سحاب املهن واحلرف ،جامعة العلوم
الإ�سالمية املاليزية ،ماليزيا ،ورقة بحث متاحة على الرابط )(015/6/(5( 340/conference.qfis.edu.qa/app/media
( )69امل�سدر نف�سه
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البحوث العلمية ،ونقلها من املختبرات إلى الواقع اإلنتاجي .وتوفير مجاالت لعمل
الرأسمال الفكري العربي من علماء وخبراء وتقنيني ،من خالل حتويل أفكارهم
إلى مشاريع ،أو تشغيلهم على مستوى إدارة البحث والتطوير يف املشاريع احملتضة،
واحلد قدر اإلمكان من هجرة األدمغة ،وتوفير البيئة الضرورية واملالئمة الستيعابهم.
وتقوية الصالت بني اجلامعة والواقع اإلنتاجي ،باالعتماد على حاضنات األعمال
املرتبطة باجلامعة مما يجعل اجلامعة إحدى أعمدة
التنمية االقتصادية ،وكذا مساعدة اخلريجني على بناء مؤسساتهم اخلاصة.
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وتكون يف الوقت نفسه وكي ً
ال عن الواقفني وهم حملة الصكوك الوقفية ،كما
تتولى إعداد نشرة اإلصدار التي تضم وصفاً مفص ً
ال عن الصكوك الوقفية
()(1
وأهدافها واملوقوف عليهم وغيرها من شروط).
 .3تقوم الشركة ذات الغرض اخلاص بإصدار الصكوك الوقفية املتساوية
القيمة ،تعادل املبلغ املطلوب لإلستثمار الوقفي مث ً
ال ،وتكون قابلة للتداول
يف األسواق الثانوية.
 .4تقوم الشركة ذات الغرض اخلاص الوقفية بطرح الصكوك يف السوق األولية
لإلكتتاب العام ،وتتسلم املبالغ النقدية) حصيلة اإلكتتاب يف الصكوك(من
املكتتبني وهم الواقفون واملال املتجمع من االكتتاب هو املال املوقوف.
وانطالقا من القرار اخلامس ملجمع الفقه اإلسالمي بشأن صكوك املقارضة،
وبنا ًء على ما جاء يف املعيار الشرعي رقم ( )١٧اخلاص بالصكوك االستثمارية
لهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،فإنه يجوز إصدار وتداول
الصكوك االستثمارية اإلسالمية ،وعليه ميكن أن ينطبق هذا احلكم على الصكوك
الوقفية كما هو احلال بالنسبة للصكوك األخرى غير الوقفية((().
استدامة صندوق حاضنات األعمال:
من خالل طرح الصكوك الوقفية للمكتتبني سوف نتمكن من حصول على جانب
موارد الصندوق والتي ميكن فيما بعد توجيهه على جهات اإلنفاق التي حتددها
احلاضنة احملددة .ويتطلب ذلك كما سبق ذكره ،وكما يف جتربة جامعة هارفارد يف
تكوين شركات مختصة حترص على استقطاب الواقفني واستثمار اموالهم.
أما فيما يخص االستدامة لتمويل هذا الصندوق ،فسيكون من خالل دور احلاضنة
يف ترويج منتجات البحث العلمي ونقلها من املختبر الى حيز السوق ،وبالتالي
نضمن احلصول على عوائد منتظمة تسهم يف استدامة الصندوق .وبالتأكيد يجب
أن يراعى اإلطار اإلداري والقانوني عند تأسيس الصندوق الالزم لرعاية حاضنات
( )70يف هذا الإطــار )الكتتاب يف ال�سكوك الوقفية( انظر الدكتور اأ�سرف دوابــه ،درا�سات يف التمويل ال�سالمي ،دار ال�سالم للطباعة والن�سر
والتوزيع ،ط ،1القاهرة14(8( ،هـ1995/م)
( )71للمزيد من التفا�سيل اأنظر :جملة جممع الفقه الإ�سالمي ،منظمة املوؤمتر الإ�سالمي ،العدد الرابع ،املجلد الثالث ،القرار اخلام�ص ،جدة ،اململكة
العربية ال�سعودية� ،ص 1408(1809هـ1988 /م) واملعايري ال�سرعية ،هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،املعيار ال�سرعي رقم()17
�سكوك ال�ستثمار ،املنامة،البحرين� ،ص  1431 ( (38هـ (011/م)
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(( )7نق�سد بذلك كل ا�سكال الوقف النقدي املذكورة يف فقرة وقف النقود ،ا�سافة اىل ريع الوقف النقدي
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األعمال.
أساليب التمويل الوقفي يف حاضنات األعمال:
يجوز لصور الوقف النقدي متويل البحث العلمي بكافة اساليب املعامالت املالية
املباحة شرعا .وسنعرج عليها من خالل تناول أثر كل اسلوب من هذه االساليب على
اجلهة املمولة وعلى طالب التمويل.
 -1املرابحة:
وهي من اشهر االساليب التي دأبت عليها املصارف االسالمية .ويتم التمويل على
وفق هذا االسلوب من خالل االتفاق مع حاضنة األعمال على شراء مدخالت البحث
أو آالت معينة تلزم عمل باحث معني ،وتقوم جهة التمويل((() (املمول) باضافة مبلغ
معني على التكاليف ،ومتهل حاضنة العمال الباحث مدة معينة (كأن تكون أشهر او
اكثر) حسب مدة املشروع ،حلني إنتهاء البحث وتسويقه ،ومن ثم يقوم بالتسديد على
شكل اقساط .وبالتأكيد فان هذه الطريقة ستحافظ على رأسمال حاضنة األعمال،
ومضمونة لها حيث تضمن استدامة رأسمال الصندوق او اي شكل وقفي آخر.
وستتحمل اجلهة املمولة تكاليف اضافية تتمثل يف مبلغ املرابحة املضاف على اصل
التكاليف الكلية .والبد من التاكيد هنا على وجود نظام متابعة كفوء من حيث ضمان
التسديد ،يسبق بدارسة معقولة قبل منح التمويل.وال ننصح باتباع هذه الطريقة من
قبل جهة التمويل اال يف نطاق محدد ،ملا لها من إثقال على كاهل الباحثني املبتدئني.
 -2املشاركة املتناقصة:
وميكن ان تكون هذه الطريقة بقيام جهة التمويل (حاضنة األعمال) الوقفية
آنفة الذكر ،بشراء آالت معينة ،ويتم التشارك بها مع طالبي التمويل (الباحثني،
املخترعني) .فاذا كانت املشاركة عادية ،يوزع العائد مابني الباحث وجهة التمويل،
وتبقى عائدية اآلالت جلهة التمويل.
واذا ما كانت املشاركة متناقصة ،يتوزع عندها العائد ما بني طالب التمويل وجهة
التمويل ومبلغ املستلزمات (بعد تقسيطه الى اجزاء بحسب العمر االنتاجي لها)،
وتتخارج جهة التمويل تدريجيا حلني تسديد ثمن املستلزمات وتؤول ملكيتها الى
الباحث .ويالحظ على هذا االسلوب ايجابيته لكال الطرفني.
 -3املضاربة:
ومبوجب هذا االسلوب يتم االتفاق بني جهة التمويل (حاضنة األعمال) باعتبارها
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صاحب املال ،واملضارب (طالب العلم أو الباحث) ،على ان يكون توزيع العائد فيما
بينهما بحسب االتفاق .كما ميكن ان تكون املضاربة ما بني أحد العقارات املوقوفة،
حيث جوز احلنابلة بان تكون املضاربة باعطاء آلة العمل من رب املال وتشغيلها من
قبل املضارب(صاحب البحث) ،ويكون الناجت بني الطرفني ،كمن يقدم الى األجير
فرسا ،ويكون الناجت بينهما )(((.ويالحظ ان درجة املخاطرة ستكون مرتفعة نسبيا
على اجلهة املمولة.
السلم:
َ -٤
صيغة بيع السلم من الصيغ التمويلية البديلة لإلقراض بفائدة ،حيث يتم توفير
سيولة نقدية للعمالء مقابل شراء منتجاتهم ودفع ثمنها حاالً ،ويكون االستالم فيما
بعد ألجل معلوم.
ميكن استعمال السلم لتمويل البحوث الزراعية ،والصناعية .ويكون السلم يف املنافع
واخلدمات ،وذلك بان يكون املسلم فيه منفعة موصوفة يف الذمة ،وهذا جائز
عند اجلمهور خالفا للحنفية .ولكن اذا مت ذلك بلفظ السلم فيشترط فيه شروط
((()
السلم.
ومن املالحظ على هذا االسلوب ضمانه للسيولة التي غالبا ما يكون اصحاب
املشاريع البحثية يف حاجة اليها.اال انه يتطلب وجود ادارة كفوءة لها خبرة باحتياجات
السوق العلمية وتشابكاته االمامية واخللفية.
 -٥االستصناع:
يختلف االستصناع عن السلم من حيث لزوم العقد ،فالثاني ملزم واالول يحق
للمتعاقدين مبوجبه الفسخ او املضي يف العقد ،كما يستوجب السلم دفع املبلغ يف
املجلس على خالف االستصناع.
حيث ان االستصناع ميثل (عقدا يشترى به يف احلال شيء مما يصنع صنعا يلتزم
به البائع بتقدميه مصنوعا مبواد من عنده باوصاف مخصوصة وبثمن محدد)((().
لذا فان بامكان اجلهة املمولة ان تتعاقد مع اصحاب املشاريع البحثية بإعتبارها
مستصنعا من خالل طلبه ملنتجات محددة موجودة عند اصحاب تلك املشاريع.
( )73ال�سيخ من�سور بــن يون�ص بــن اأدريـ�ــص البهوتي� ،سرح منتهى الرادات ،حتقيق عبدالله بــن عبد املح�سن الــرتكــي ،موؤ�س�سة الر�سالة ،ط،1
()(000((19/
( )74علي حمي الدين القره داغي ،ال�سلم وتطبيقاته املعا�سرة ،دار الب�سائر ال�سالمية ،ط� ،1ص)(010( ،(1
( )75م�سطفى احمد الزرقا ،عقد ال�ست�سناع ومدى اهميته يف ال�ستثمارات املالية املعا�سرة ،املعهد ال�سالمي للبحوث والتدريب،ط� ،1ص ،((-(1
( 1416هـ1995/م)
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وبامكان اجلهة املمولة ان تتعاقد باعتبارها صانعا مع جهات اخرى ،حيث تتعاقد
على بيع املنتجات ،وبالتاي متارس حاضنة األعمال دورها التسويقي.
يالحظ على هذا االسلوب ،انه يتطلب توافر خبراء يف متطلبات السوق العلمية
وتشعباتها.
 -٦االستزراع (املزارعة):
حيث ان غالبية بلدان عاملنا االسالمي زراعية ،مع كونها من اقل البلدان مساهمة
يف االنتاج الزراعي ،ويعاني البحث العلمي الزراعي من مشاكل جمة ،ابرزها مسألة
التمويل ،مما أسهم يف تخلف هذا القطاع.
مما سبق يتضح لنا تنوع األساليب التمويلية التي ميكن ان متارسها مؤسساتنا
التمويلية املعتمدة على منوذج الوقف املؤقت أو بإسلوب حاضنات األعمال من اجل
متويل او دعم البحث العلمي.
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اخلامتة
توصل البحث الى النتائج اآلتية ويقترح بصددها:
 .١يرى الباحث ان تعريف الوقف يجب أن يشتمل على جميع أنواع الوقف وعلى
جميع شروطه  -وأقصد بذلك (احلبس املؤبد او املؤقت للمال  -بنية اإلنتفاع
منه او من ثمرته على وجوه البر عامة كانت او خاصة).
 .٢يقصد بالوقف العلمي بـ( حبس العني مؤبدا أو مؤقتا ،مع التصرف مبنفعتها
يف خدمة اجلوانب العلمية والتعليمية عامة كانت أو خاصة).
 .3قطع العالم الغربي شوطا متقدما يف مجال األمانات الوقفية التي ساهمت
يف تطوير ودعم البحث العلمي ،األمر الذي يحتم ان يضطلع الوقف بدوره
الفاعل يف جامعاتنا اإلسالمية.
وميكن فعل ذلك من خالل املقترحات اآلتية:
 .١على مستوى التدريسني انفسهم من خالل تعزيز منوذج الوقف
املؤقت من خالل تشجيع الباحثني واالساتذة على توظيفه يف حياتهم
األكادميية.
 .٢على مستوى اجلامعة من خالل:
أ  -تكوين هيئة مختصة على مستوى كل جامعة تتولى مسؤولية انشاء امانات
وقفية حتدد احتياجاتها واهدافها مبا يتالئم واهداف اجلامعة ومتطلبات
البحث العلمي ،وتسعى للحصول على التبرعات والهبات واألوقاف خلدمة
البرامج اجلامعية.
ب  -السعي الى إيجاد أمنوذج لوقف حاضنات األعمال بقصد متويل البحث
العلمي.
ج  -نشر ثقافة الوقف علميا من خالل تضمني مناهج الدراسة مساقات
متخصصة به.
د  -رفع الوعي الوقفي على صعيد األنشطة كافة ،وضرورة اضطالع
اجلامعات بهذه املهمة من خالل إدراج البرامج العملية الالزمة لذلك.
 .3من حيث اجلانب القانوني ،فال بد من وضع اطار قانوني ينظم انشاء
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االوقاف يف اجلامعات ،وكذلك انشاء صندوق وقفي لدعم البحث
العلمي.
وننتهي ختاما إلى ما انتهى إليه الكاتب التركي بهاء الدين يديليز الذي خلص يف
كتابه حول «مؤسسات الوقف العثمانية» إلى أنه «وبفضل تطور مؤسسات األوقاف
فإن الفرد ميكن أن يولد يف بيت من بيوت األوقاف ،وينام ويأكل يف مؤسسة وقفية،
ثم يحصل على تعليمه من خالل كتب موقوفة ،ثم يصبح مدرسا يف مدرسة وقفية
ويتحصل على راتب من ريع األوقاف ،وحينما يتوفاه األجل يكفن من مال الوقف ثم
يدفن يف مقبرة من مقابر األوقاف ،وبإيجاز فإن الفرد كان ميكنه أن يحقق كافة
((()
احتياجاته عن طريق السلع واخلدمات التي يؤمنها الوقف».
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إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشاطبي ( ،ت٧٩٠هـ ) ،املوافقات يف أصول الشريعة
حتقيق  :د .عبداهلل دراز.
ابراهيم رحماني ،الوقف العلمي وسبل تفعيله يف احلياة املعاصرة ،بحث مقدم الى مؤمتر اثر
الوقف يف النهضة العلمية ،الشارقة.٢٠١١
ابو بكر بن مسعود الكاساني احلنفي ،ت(  ) ٥٨٧هـ ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،دار
الكتاب العربي ،بيروت.
احمد بن علي بن حجر الشافعي ،أبو الفضل العسقالني( ،ت٨٥٢/ه) فتح الباري ،حتقيق
محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين اخلطيب ( دار املعرفة بيروت١3٧٩،ه).
أحمد عيسى بك ،تأريخ البيمارستانات يف االسالم ،دار الرائد العربي١4٠١ ،هـ١٩٨١/م.
ابو احلسن علي بن محمد بن حبيب ،املاوردي البصري( ،تصنيف) ،احلاوي الكبير يف فقه
االمام الشافعي رضي اهلل عنه وهو شرح مختصر املزني ،،حتقيق وتعليق علي محمد معوض
وعادل احمد عبد املوجود ،دار الكتب العلمية ،بيروت لبنان،ط.١٩٩4 ،١
خميس العدوي ،،الوقف العلمي ،من مواضيع مكتبة الندوة العامة ،على شبكة االنترنيت
(.)http://www.al-ndwa.net
أبو داود سليمان بن األشعث األزدي السجستاني ،سنن أبي داود ،حتقيق شعيب األرناؤوط
وآخرون دار الرسالة العاملية١43٠ ،هـ٢٠٠٩/م.
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (املتوفى٦٧٦ :هـ) ،مسلم بشرح النووي ،دار
إحياء التراث العربي  /بيروت،ط.١3٩٢ ،٢
اسامة عبد املجيد العاني ،إحياء دور الوقف لتحقيق التنمية ،سلسلة كتاب األمة ،مركز
الدراسات والبحوث ،قطر ،العدد ،١3٥احملرم١43١هـ.
اسامة عبد املجيد العاني ،ازالة الوهم عن وقف النقد والسهم ،دار امليمان للنشر والتوزيع،
الرياض١43٢ ،هـ.
اسامة عبد املجيد العاني ،صناديق الوقف االستثماري ،دراسة فقهية اقتصادية ،دار البشائر
االسالمية ،بيروت ،ط.٢٠١٠ ،١
اشرف محمد دوابة ،دراسات يف التمويل االسالمي ،ط ،١دار السالم للطباعة والنشر وا
لتوزيع والترجمة ،القاهرة،مصر ١4٢٨هـ٢٠٠٧/م.
السبزواري ،احملقق السبزواري ،كفاية االحكام ،حتقيق الشيخ مرتضى الواعظي االراكي،ط،١
١4٢3هـ.
طارق عبداهلل ،هارفارد وأخواتها :دالالت الوقف التعليمي يف الواليات املتحدة األمريكية،
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عبداهلل بن موسى العمار ،وقف النقود واالموال املالية ,منتدى قضايا الوقف الفقهي الثاني،
الكويت ،٢٠٠٥/٥/١٠-٨ ،االمانة العامة لالوقاف ،الكويت٢٠٠٦،
عطية السيد فياض ،وقف املنافع يف الفقه اإلسالمي ،أبحاث املؤمتر الثاني لألوقاف ،جامعة
أم القرى ،مكة املكرمة،شوال ١4٢٧هـ/ديسمبر .٢٠٠٦
علي حيدر ،درر احلكام يف شرح مجلة االحكام ،دار اجليل.
علي محي الدين القره داغي ،،السلم وتطبيقاته املعاصرة ،دار البشائر االسالمية ،ط،١
.٢٠١٠
علي هيثم ،ماذا تعرف عن حاضنات األعمال؟2012 www.esyria.sy/edaraa/index.php.fevrie
فتيحة ملعاشي ،الوقف ومتويل التنمية البشرية على ضوء التجربتني اإلسالمية والغربية،
 ،/http://iefpedia.com/arabامللتقى الدولي الثاني حول املالية اإلسالمية املقام يف صفاقس/
تونس.)٢٠١٥/٦/١( ،٢٠١3/٦/٢٩-٢٧،
لعلى بو كميش ،ويوسفات علي،حاضنات األعمال كآلية لدعم وتطوير البحث العلمي يف
العالم العربي ،بحث متاح على شبكة االنترنيت.
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.١٧

مجلة أوقاف ،السنة احلادية عشرة ،العدد،٢٠جمادى األولى١43٢هـ ،مايو٢٠١١م.
طارق عبداهلل ،ضوابط دعم الوقف للموازنة العامة للدولة ،اعمال منتدى قضايا الوقف
الفقهية الرابع  ٥-3ربيع الثاني١43٠هـ املوافق ٢٠٠٩/4/١-3/3٠م ،األمانة العامة لألوقاف،
الكويت.٢٠١١،
أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ،بن احلاج نوح بن جناتي بن آدم ،األشقودري األلباني
(املتوفى١4٢٠ :هـ) صحيح اجلامع الصغير وزياداته،املكتب اإلسالمي.
ابو عبداهلل محمد القرطبي ،ت )  ٦٨١ه(،اجلامع ألحكام القرآن ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
عبد اجلبار السبهاني ،،دور الوقف يف التنمية املستدامة ،مجلة الشريعة والقانون ،العدد44 ،
ذو القعدة ١43١هـ /اكتوبر ٢٠١٠م.
عبد السالم ياسني ،االقتصاد :البواعث اإلميانية والضوابط الشرعية ،ط ،/١مطبوعات
األفق ،البيضاء ،املغرب.١٩٩٥ ،
عبد امللك احمد السيد ،الوقف اإلسالمي والدور الذي لعبه يف النمو االجتماعي،٢٢٧:
املؤمتر الدولي الثاني لالقتصاد اإلسالمي بإسالم آباد١4٠٥ (،ه).
عبد الوهاب أبو سليمان ،الوقف مفهومه ومقاصده ،ندوة املكتبات الوقفية ،املدينة املنورة،
١4٢٠هـ.
عبد الوهاب السعدون ،هل يتم توظيف «الوقف» لالرتقاء بإداء اجلامعات الوطنية؟ جريدة
االقتصادية االثنني  ١٠/٠4/١43٠هـ املوافق  ٠٦/٠4/٢٠٠٩م https://news.ksu.edu.sa/ar/
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ماجدة محمود الهزاع ،الوقف املؤقت بحث فقهي مقارن ،بحث مقدم الى املؤمتر الثاني
للوقف عن ( الصيغ التنموية والرؤى املستقبلية للوقف) جامعة ام القرى ،مكة املكرمة،
شوال١4٢٧هـ /ديسمبر .٢٠٠٦
ابن ماجة ،أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني ،وماجة اسم أبيه يزيد (املتوفى٢٧3 :هـ)،
سنن ابن ماجة ،حتقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية وفيصل عيسى
البابي احللبي.
محماد محمد رفيع ،املدخل املقاصدي يف إحياء الوقف العلمي املعاصر ،بحث مقدم الى
مؤمتر( أثر الوقف اإلسالمي يف النهضة العلمية) جامعة الشارقة،٢٠١١/
محمد ابراهيم نقاسي ،الصكوك الوقفية ودورها يف التنمية االقتصادية من خالل متويل
برامج التاهيل واصحاب املهن واحلرف /conference.qfis.edu.qa/app/media 340
محمد بن احمد بن محمد عليش،منح اجلليل شرح مختصر خليل ،دار الفكر  -بيروت ،بدون
طبعة ١4٠٩هـ١٩٨٩/م.
محمد بن عبداهلل ،اخلرشي ،شرح مختصر خليل ،وبهامشه حاشية الشيخ علي العدوى دار
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
محمد عبد الرحيم ،غنيمة ،تأريخ اجلامعات اإلسالمية الكبرى ،دار الطباعة املغربية١٩٥3،
محمد عبيد الكبيسي ،احكام الوقف يف اشريعة االسالمية ،وزارة االوقاف والشؤون الدينية،
العراق ،دار الشؤون الثقافية ،بغداد.٢٠٠١ ،
مصطفى احمد الزرقا ،،عقد االستصناع ومدى اهميته يف االستثمارات املالية املعاصرة،
املعهد االسالمي للبحوث والتدريب،ط١4١٦ ،١هـ١٩٩٥/م.
منذر ،قحف ،الوقف االسالمي ،تطوره ،ادارته ،تنميته ،دار الفكر ،دمشق ،االعادة الثانية،
.٢٠٠٦
الشيخ منصور بن يونس بن ادريس البهوتي ،شرح منتهى االرادات،حتقيق عبداهلل بن عبد
احملسن التركي ،مؤسسة الرسالة،ط.٢٠٠٠ ،١
ناجي معروف ،تأريخ علماء املستنصرية ،بغداد.١٩٦٥،
ناصر امليمان ،وقف النقود واالوراق املالية ,منتدى قضايا الوقف الفقهي الثاني ،الكويت،
 ،٢٠٠٥/٥/١٠-٨االمانة العامة لالوقاف ،الكويت.٢٠٠٦،
ابن الهمام احلنفي ،فتح القدير شرح الهداية ومعه منت الهداية ،والعناية يف شرح الهداية،
وحاشية سعدي جلبي على العناية طبعة دار الكتب العلمية ،بيروت /الطبعة األولى١4٢4 /هـ
ياقوت احلموي ،معجم األدباء ،إرشاد األريب إلى معرفة األديب ،حتقيق احسان عباس ،دار
الغريب اإلسالمي.)١٩٩3( ،
يحيى محمود ساعاتي ،الوقف وبنية املكتبة العربية استبطان للموروث الثقايف ،مركز امللك
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 م٢٠١٦  اكتوبر- ) ــ دولة قطر٥( العدد

.)م١٩٩٦/هـ١4١٦( ،فيصل للدراسات والنشر
، جامعة أم القرى، أبحاث املؤمتر الثاني لألوقاف، الوقف املؤقت، يوسف ابراهيم يوسف.4٧
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