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اإلسالمية والدراسات الشريعة كلية عميد
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رقم)١( األمريي باملرسوم بالكويت لألوقاف العامة األمانة يف٢٥٧نشأت الصادر املوافق٢٩/٥/١٤١٤، ـ ه

.م١٣/١١/١٩٩٣
عام) ٢( بالشارقة لألوقاف العامة األمانة لسنة١٩٩٦تأسست األمريي باملرسوم السمو١٩٩٦م صاحب من م

الشارقة حاكم القامسي سلطان الدكتور .الشيخ



   

       

 :  :  

                                                          
الو) ١( الصندوق١/٥٢٥سيطاملعجم مادة ،.
السابق) ٢( وقف٢/١٠٥١املرجع .مادة
اإلرادات) ٣( ص١/٤٢٢منتهى املربع الروض املقنع٤٥٣، شرح املمتع، وانظر٤/١١٦، القدير: ، ،٥/٣٧فتح

اجلليل احملتاج٦/١٨مواهب مغين املهذب٢/٣٧٦، احلاوي٣/٦٧١، الروضة٣٦٨/ ٩، ،٥/٣١٤.
حد) ٤( من مأخوذ البخاريهذا أخرجه الذي عنه اهللا رضي عمر ١١/٨٦(ومسلم) ٢٥٨٦رقم٢/٩٨٢(يث

داود). ١٦٣٢رقم .وغريهم) ٦/١٥٨،١٥٩(والبيهقي) ٢/١١،١٢(وأمحد) ٢/١٠٥(وأبو



 :  :  



                                                          
د) ١( املعاصر، اإلسالمي تمع ا يف األهلي والعمل ص. الوقف احلوراين الدعوة٧٢ياسر على الوقف أثر ،

الوق٤٨٧ص نظام ص، .٩٩ف
ص) ٢( الصريخ اإلسالمي، الوقف .٣٠دور
ص) ٣( القحف منذر اإلسالمي، ص٣٠١الوقف الدعوة على الوقف أثر ،٤٨٧.



 :  :  

                                                          
ص) ١( الدعوة على الوقف .٤٨٨أثر
انظر) ٢( الوقفي، لالستثمار وصناديق متخصصة، وقفية صناديق لدينا يتوفر ذلك اإلسالمي،: ويف الوقف دور

ص .٦٤،٦٦،٦٧الصريخ
ص) ٣( تعاىل اهللا إىل الدعوة يف الوقف إصدار٤٨٥أثر نشرة يف بالكويت لألوقاف العامة األمانة أهداف وانظر ،

ص لسنة٢املرسوم باألردن األوقاف وزارة أهداف العدد١٩٩٧، أوقاف، جملة الوقف١١٥ص٢م، نظام ،
ص٩٩ص األهلي والعمل الوقف ،٧٩،٩٣.



 :  :  

                                                          
ص) ١( الوقف .٩٩نظام



                                                          
الو) ١( صنظام ص١٠٠،١٢٦قف للوقف تنموي دور حنو ندوة أحباث ،١٨١.



 :  :  

                                                          
ص) ١( الوقف ص١٠٣- ١٠١نظام اإلسالمي الوقف ،٣٠٢،٣٠٥.
رقم) ٢( اجلمهوري القرار السودان يف يف٨٩٥صدر اجلديدة اإلسكان خطط أراضي من معينة نسبة بتخصيص

انظ ترى، ما وفق وتستثمرها لألوقاف، السودان واليات من والية ص: ركل الوقف .١١٣نظام
ص: انظر) ٣( الصريخ اإلسالمي، الوقف العدد٦٩،٩٤دور أوقاف، جملة ص١٠١ص٢، اإلسالمي الوقف ،٣٠٣.



 :  :  

                                                          
ص) ١( الشارقة يف .١٢الوقف
العدد) ٢( أوقاف يف٥٢،٨٠ص٥جملة بالسودان الوقفية األسهم جتربة وانظر ص: ، الوقف ،١٢٢،١٣٨نظام

التعل جمال يف الوقف صدور والثقافة .٨٣يم
رقم) ٣( األمريي املرسوم يف٢٥٧مبوجب املوافق٢٩/٥/١٤١٤الصادر ـ انظر١٣/١١/١٩٩٣ه نبذة: م،

الكويت لألوقاف، العامة األمانة عن .تعريفية
ص) ٤( لألوقاف الشرعية املصارف عن بالكويت لألوقاف العامة األمانة نشرة .١انظر



–
–

 :   :  

                                                          
العدد) ١( أوقاف، .٨١ص٥جملة
ص)٢( الدعوة على الوقف ص٤٨٧أثر الوقف نظام ،١٣٦.



                                                          
ص) ١( الدعوة على الوقف .٤٨٨أثر
ص) ٢( الدعوة على الوقف ص٤٩١أثر فقيه القادر عبد بن الرمحن عبد السعودية، العربية اململكة يف األوقاف ،٣٣.



   

     

 :  :  

                                                          
رقم) ١( األمريي املرسوم بالكويت٢٥٧نص لألوقاف العامة األمانة بإنشاء ميكنهاالقضائي اليت الوسائل على

ذلك ومن أهدافها، لتحقيق مبوجبها وإقامة: العمل إليه، والدعوة الوقف على احلث شأنه من ما كل اختاذ
اليت املشروعات إقامة يف والشعبية الرمسية األجهزة مع والتنسيق م، ورغبا الواقفني لشروط حتقيقاً املشروعات

الوق وتطبيقات الواقفني، شروط عنحتقق لألوقاف العامة األمانة نشرة انظر تمع، ا وتنمية الشرعية، : ف
ص لألوقاف الشرعية .٣املصارف



                                                          
ص) ١( الصريخ اإلسالمي، الوقف ص٣٠دور الدعوة يف الوقف أثر ص٤٨٥، الكويت جتربة الوقف، نظام ،٩٥،

٩٨،١٠٣.
الشرعي) ٢( املصارف عن بالكويت، لألوقاف العامة األمانة نشرة صانظر لألوقاف على١١ة الوقف أثر بعدها، وما

ص العدد٤٨٦الدعوة أوقاف، جملة يف الشاملة التنموية الصبغة ذات األردنية األوقاف وزارة مشاريع وانظر ،٢
العدد١٢١ص أوقاف، جملة يف الوقف، جمال يف الدويل التنسيق مشاريع انظر مث .١٣٨-١٣٥ص٢،



 :      
:  

                                                          
األمان: انظر)  ١( عن تعريفية صنبذة الكويت بدولة لألوقاف األمة العامة٩-٨ة األمانة عن الصادرة أوقاف جملة ،

العدد بالكويت الكويت١٨٤ص٦لألوقاف لألوقاف، العامة األمانة الوقفي، الريع صرف أوجه نشرة ،
اخلاصة،١ص االحتياجات ذوي ورعاية وحفظه، اهللا كتاب وخدمة اخلريات، عموم ويتضمن بعدها، وما

األسري،وعمار والترابط واحملتاجني، الفقراء ورعاية العلم، طالب ورعاية اإلسالمية، الثقافة ونشر املساجد، ة
اإلسالمية تمعات ا وإغاثة تمعية، ا والتنمية والبيئة، الصحية والرعاية ونشره، باإلسالم .والتعريف

ص)   ٢( الوقف .١٠٤نظام



 :     :  

                                                          
لألوقاف) ١( العامة األمانة نشرة صانظر لألوقاف الشرعية املصارف عن الكويت .٩يف
ص) ٢( الوقفي جملة لألوقاف١٤،١٨انظر العامة األمانة عن الصادر عشر، احلادي الوقفي للملتقى خاص عدد ،

.م٢٠٠٥–



 :      
:  

                                                          

عام) ١( الصندوق يقارب٢٠٠١قام ما بفرش ومساعدة١٣٠م األئمة٦٠٠مسجداً، أبناء من وطالبة طالب
س كما بدعمواملؤذنني، و٢٣٨اهم ماليني مخسة من يقرب ما وخصص وثقافياً، دينيا ) ١٨٠,٤٠١(نشاطاً

أغراضه على للصرف كوييت .دينار
املشروع ومشل التراثية، املساجد بناء إعادة مشروع الصندوق هذا أعمال قدمياً،٥١ومن تراثياً مسجداً

لذلك عام. د) ١,٦٨٠٤٠١(وخصص .م٢٠٠١ك
اإلس) ٢( الوقف صدور .٣٢المي،



 :     :  

                                                          
ص) ١( الصريخ اإلسالمي، الوقف .٣١دور



                                                          
ص: انظر)  ١( الصريخ اإلسالمي، الوقف العلمية٣٤-٣٣دور للتنمية الوقفي الصندوق نظم التطبيق إطار ويف ،

احلفظ جمال يف الرابع العريب الشعر مهرجان الصندوق ونظم التاسعة، العلمية والتطبيقات األجهزة، يف مسابقة
الصندوقواإللقاء، وقدم التربية، بوزارة املكتبات إدارة مع بالتعاون املدرسية املكتبة مسابقة وأقام

كلية٢٠٠٤عام يف الفنية التربية وقسم الكويت، جامعة لطلبة الكوييت واالحتاد التربية، لوزارة مالياً دعماً م
العلوم وكلية املخدرات، ملكافحة الوطنية واللجنة األساسية، مشاريع،التربية عدة يف وساهم االجتماعية،

ص الوقفي جملة انظر الوالدين، لرب إعالمية محلة .١٥ونظم



 :     :  

 :  :  

                                                          
ص) ١( الصريخ اإلسالمي، الوقف .٣٥دور



                                                          
ص: نشرة) ١( ، بالشارقة لألوقاف العامة األمانة نشر الشارقة، يف العدد٨الوقف أوقاف، جملة بعدها، وما

.٥١،٧٧ص٥
األ) ٢( قيمة األمانة فئاتقسمت إىل حرا١٠٠ًدرهم،٢٠٠درهم،٥٠٠سهم القسيمة صاحب ويكون درهم،

ومشروع عامة، اإلمارات يف الوقفية املصارف وانظر تبنتها، اليت املصارف من وقفي مصرف أي اختيار يف
العدد املكرمة، مكة اإلسالمي، العامل لصحيفة حتقيق يف الشارقة يف الوقفية تاريخ١٨٥٥األسهم

ـ٧/٧/١٤٢٥ العدد٥ص٢٣/٨/٢٠٠٤ه اخلليج صحيفة ويف ـ٢٢/٧/١٤٢٥تاريخ٩٢٤٢، ه



 :    :  

 :     :  

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

٧/٩/١٩٩٤.
ص) ١( الصريخ اإلسالمي، الوقف ص٤٠-٣٩دور املرجع نفس يف برنامج لكل العمل تفصيل وانظر بعدها٤١، .وما



                                                          
ص) ١( منوذجاً املسلمة ماليزيا دولة والثقافة، التعليم جمال يف الوقف دور بع٤١انظر .دهاوما
ص) ٢( والثقافة التعليم جمال يف الوقف .٨٧دور



   

      

    

 :  :  

                                                          
تمع) ١( ا تنمية يف دوره وتفعيل الوقف، سنة بإحياء رسالتها تلخيص على بالكويت لألوقاف العامة األمانة نصت

املستقبل، ومتطلبات احلاضر، ومعطيات الشرعية الثوابت وفق والشعيب الرمسي العمل بني التالحم خالل من
نش صانظر املرسوم إصدار نشرة بالكويت، لألوقاف العامة األمانة ص٢رة الوقف نظام ،٩٩.



 :  :  

                                                          
ص) ١( الترمذي أخرجه حديث من جزء ص٢٦٧٧رقم٤٣٣هذا ماجه وابن الدولية، األفكار دار رقم٣٨ط

عنه٢٠٩ اهللا رضي احلارث بن بالل عن الدولية، األفكار دار .ط
عابدين) ٢( ابن ا٤/٤٥٨حاشية مواهب اإلرادات٦/٢٥جلليل، منتهى الطالبني٢/١٢، روضة األنوار٥/٣٤٨، ،

احلاوي١/٦٥٤ احملتاج٩/٣٩٧، ومغين املنهاج املهذب٢/٢٩٣، ص٣/٣٩٠، املربع الروض املمتع٤٥٦، ،
ص٤/١٣٩ صاحل الشريعة، يف الوقف العدد٨٧، أوقاف، جملة ندوة١١٨،١٣٥ص٥، أحباث بعدمها، وما

ل تنموي دور صحنو محاد نزيه الدكتور ا، إدار وأسس األوقاف استثمار أساليب حبث .١٧٩لوقف،



 : :  

                                                          
القدير) ١( عابدين٥/٦١فتح ابن حاشية اجلليل٣/٥٣١،٣/٣٧٨، مواهب املهذب٦/٣٧، املغين٣/٦٩٠، ،

القناع٥/٥٢٩ كشاف ص٢/٤٥٩، الشريعة يف الوقف ص٨٩، الوقف نظام ص١٣٣، الدراية مفتاح ،٤٦،
ا صاألحكام ص١١٩لفقهية اإلسالم يف الوقف إدارة حبث األوقاف، ممتلكات وتثمري إدارة وما٢٠٣،

السيد امللك عبد للدكتور .بعدها،
إلدارة)  ٢( الدولة صالحية بعدم واملطالبة األخرية، العصور يف إال الدولة عن البعيد الوقف إدارة موضوع انظر

يف ص: الوقف اإلسالمي .١٢١،١٦٧،١٨٣الوقف



 : :  

                                                          
القدير)  ١( القدير٥/٣٨فتح فتح وانظر على٥/٦٩، تنصيص فيهم مصرفاً ذكر إذا وفيه عليهم، املوقوف فصل

صحيح فهو ).٥/٧١(احلاجة
.٢/٤٢٤،٤٢٦الكايف)  ٢(
احملتاج٣/٦٧٤املهذب)  ٣( ومغين املنهاج الروضة٢/٣٧٩، ،٥/٣١٧.
ص) ٤( املربع املمتع٤٥٤الروض بعدها،و٤/١٢٠،١٣٣،١٣٨، .١٥٦ما
ص) ٥( اإلسالمي بعدها١٢٥الوقف .وما
العدد) ٦( أوقاف، ص٥٧ص٥جملة القصار النقود، وقف بعدها، .١٥وما



                                                          
ص) ١( الزحيلي وهبة الدكتور املعاصرة، املالية الفكر١٤٩التعامالت دار طبع ـ١٤٢٣–دمشق–، م،٢٠٠٢/ه

غدة أبو للوقف، احملاسبية واألسس الفقهية صاألحكام ص٦٤وشحاته القحف اإلسالمي، الوقف ،٤٠،
النقدية واإليرادات االستثمارية، كاحملافظ النقدية األوقاف من جديدة صور بإجياد القحف الدكتور ويطالب

الرواتب( من ص) كجزء اإلسالمي الوقف املسامهة، الشركات يف .٢٠١-١٩٣واالحتياطي
القدير) ٢( الكايف٥/٥١فتح امل١/٤١٧،٤٢٦، احملتاج، ومغين املهذب٢/٣٧٧نهاج الروضة٣/٦٧٣، ،

احلاوي٥/٣١٥ األنوار٩/٣٧٩، موع١/٦٤١، ا اجلليل١٦/٢٤٨، مواهب املمتع٦/٢٢، ،٤/١١٩،
ص املربع العدد٤٥٤الروض أوقاف، جملة .١٠٨ص٥،



                                                          
ص) ١( امليمان ناصر النقود، وقف السابقة، .٨املراجع
القدير) ٢( ا٥/٥١فتح حاشية عابدين، البخاري٣/٥١٨بن صحيح املهذب٣/١٠٢٠، ،٣/٦٧٣،

ص٥/٣١٥الروضة الصاحل الشريعة، يف الوقف اجلليل٧٤، مواهب املغين٦/٢٢، النقود،٥/٣٧٣، وقف ،
ص .١٢العمار

ص) ٣( للطرابلسي األوقاف، أحكام يف الكربى٢٥٠اإلسعاف املصرية ـ١٢٩٢املطبعة .ه
البخاري) ٤( بابكتاب٣/١٠٢٠صحيح رقم٣٢الوصايا، قبل والصامت، والعروض والكراع الدواب وقف

املال: والصامت) ٢٦٢٣ من النقد واملراد الناطق، .ضد



 : :  

                                                          
ص) ١( والعطايا الوقف ألحكام الدراية وانظر٢٩،٣٠مفتاح والعمار: ، وامليمان للقصار النقود وقف .حبوث



––

 :  :  

                                                          
عن) ١( املوسع حبثنا يف: انظر الوقف أموال صاستثمار آسيا يف اإلسالم للوقف،٧جملة االستثماري الفكر ويتضمن ،

وانظر وضوابطه، االستثمار وجماالت الوقف، استثمار ووسائل واالستثمار، الوقف بني احلتمية : حبث: والعالقة
ص األوقاف ممتلكات وتثمري إدارة كتاب الزرقايف أنس للدكتور واالستثمار، للتمويل احلديثة وما١٨١الوسائل

وانظر ص: بعدها، اإلسالمي ص٦٦الوقف العمار حبث الوقف، أموال استثمار ص٢١، السالمي ،٧.
ص) ٢( املعاصر التطبيق يف الوقف نظام كتاب يف األردن يف املعاصرة الوقف أموال استثمار صيغ أحباث٥٦انظر ،

ص للوقف تنموي دور حنو ص١٨٣ن،١٧٣ندوة شعيب الوقف، أموال استثمار ،٦.
العددجم) ٣( املستثمرون، ص٣١لة والضوابط األهداف األموال، استثمار حبث ممتلكات١٢٨، وتثمري إدارة ،

ص اهللا خري وليد للدكتور املقارضة سندات حبث استثمار١٤٩،١٧٨األوقاف، لصيغ واألسس الضوابط ،
ص شحاتة األوقاف، ص٥أموال اإلسالمي الوقف ،٢٤١،٢٥٣،٢٧٥.

ص) ٤( اإلسالمي بعده٦٧،١٧٣،٢١٣الوقف .وما



––

                                                          
القدير) ١( للدردير٥/٥٨فتح الصغري الشرح للقرايف٤/١١٩، الذخرية املهذب٦/٣٢٦، الروضة٣/٦٨٣، ،

احملتاج٥/٣٢٩ ومغين املنهاج ص٢/٣٨٥، املربع الروض املمتع٤٥٦، الشارقة٤/١٣٠، يف الوقف ،
العدد١٥ص أوقاف جملة الفقهي١٨١ص٥، األحكام بعدها، صوما ص٨١ة اإلسالمي الوقف ،١١٥.

احملتاج) ٢( ومغين وقليويب٢/٣٩٤املنهاج احمللي الروضة٣/١٠٩، األنوار٥/٣٤٨، موع٦٥٤/ ، ا ،١٦/٣٣٣،
.٣/٦٨٣املهذب

داود) ٣( أبو رواه األثر والبيهقي٢/١٠٥هذا ،٦/١٦٠.



   :  

                                                          
القدير) ١( عابدين٥/٥٨فتح ابن حاشية احملت٣/٥٣٥، ومغين املنهاج املهذب٢/٣٨٦اج، موع٣/٦٨٣، ا ،

الروضة١٦/٢٧٨ احلاوي٥/٣٣١،٣٣٨، املمتع٩/٣٩٠، ص٤/١٣٩، املربع الروض يف. ٤٥٩، الوقف
ص ص١٥الشارقة اهلييت التنمية، يف ودوره الوقف ص٥٥، الشريعة يف الوقف العدد١٣١، أوقاف جملة ،٥

ص١٨٥ص والعطايا الوقف ألحكام الدراية مفتاح األ٤٣، ص، الفقهية الوقف٣٣،٧٨،١٠٧حكام ،
ص .١٦٤اإلسالمي



   

     

 :    :  



 :   :  

                                                          
ص) ١( والثقافة التعليم جمال يف الوقف .٦٣،٧١دور



 :   :  

                                                          
العدد) ١( األوقاف، ص٦٦،٦٨ص٥جملة والثقافة التعليم جمال يف الوقف دور ،٦٧.
العدد) ٢( األوقاف، .٦٧ص٥جملة



 :     :  

                                                          
العدد) ١( أوقاف، التعلي٦٨ص٥جملة جمال يف الوقف دور ص، والثقافة وتثمري٦٤،٧٨،٨٤- ٦٣م إدارة ،

ص واالستثمار للتمويل احلديثة الوسائل حبث األوقاف، .١٨٧،١٩٢ممتلكات
العدد) ٢( أوقاف، ص٨٠ص٥جملة اإلسالمي الوقف واألسس٢٣٩،٣١٣، الشرعية الضوابط عن دراسة ،

ص شحاتة الوقف، أموال استثمار لصيغ .٧،١٥احملاسبية



 :   :  

––

                                                          
أوق) ١( العددجملة ص٦٩ص٥اف، اإلسالمي الوقف بعدها، .٧٤،١٢١وما
العدد) ٢( أوقاف، ص٧٤،٧٦،٧٨ص٥جملة ماليزيا يف الوقف جتربة الوقف، نظام جمال١٢٢، يف الوقف دور ،

ص والثقافة .٧٣،٧٨التعليم



                                                          
العدد) ١( أوقاف، ص١٣٧،١٣٨ص٢جملة املعاصر التطبيق يف الوقف نظام اإلسال٥٨، الوقف ص، .٣١٥مي
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