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 معايري إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسة األوقاف وأتصيلها الشرعي 
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 ملخص البحث
يهدف هذا البحث إىل أتصيل معايري اجلودة الشاملة وتوضيح مدى تطبيقها يف املؤسسات اخلريية، ال 
سيما مؤسسة األوقاف وشؤون القصر بديب، وتكمن مشكلة البحث يف أن الكثري من النظرايت ابلغة  

الواقع ألسباب   اجلودة تبقى حرباً على ورق يف العديد من املؤسسات، وال يظهر هلا أتثري واضح على أرض
املرتتبة على تطبيقها يف ، واآلاثر مبعايري اجلودة الشاملة واستخدم البحث املنهج االستقرائي بتتبع ما يتعلق خمتلفة، 

هذه املعايري ومدى إمكانية تطبيقها  ، كما استخدم املنهج التحليلي وذلك بدراسة  مؤسسة األوقاف وشؤون القصر بديب 
وجوب العمل  : وقد توصل البحث إىل عدد من النتائج، من أمههايف البيئة العربية ومؤسسات األوقاف، وعوائق ذلك. 

ال تزال معايري اجلودة الشاملة ال تعدو وأنه    على تفعيل معايري اجلودة الشاملة يف مؤسسة األوقاف وشؤون القصر بديب.
الوقف يساعد يف زايدة أرابح مؤسسة  يفإن تطبيق معايري اجلودة الشاملة كما   وليس واقعًا عملياً. لتنظريأكثر من ا

 معايري اجلودة الشاملة واحدة من أهم الطرق لزايدة التنمية املستدامة. وكذلك فإن  املؤسسة، وتنمية األموال املوقوفة.
 ة، األوقاف، التأصيل الشرعي. معايري، إدارة، اجلودة الشاملالكلمات املفتاحية: 
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This research aims to establish comprehensive quality standards and clarify the extent of their 

application in charitable institutions (Awqaf), especially the Awqaf and Minors' Affairs 

Foundation in Dubai, and the research problem is that many theories remain merely theories in 

many institutions, It does not show an apparent effect for various reasons, The research used the 

inductive method to track what is related to comprehensive quality standards and the implications 

of their application in the Awqaf and Minors Affairs Foundation in Dubai, and the analytical 

method was used by studying these standards and the extent of their applicability in the Arab 

environment and endowment institutions, and the problem they may face. The research reached a 

number of results, the most important of which are: The necessity of working to activate the 

comprehensive quality standards in the Awqaf and Minors Affairs Foundation in Dubai. And that 

the total quality standards are still nothing more than theorizing and not a practical reality. Also, 

applying the comprehensive quality standards in the endowment (Waqf) institution helps in 

increasing the profits of the institution and developing the suspended funds. On the other hand, 

comprehensive quality standards are one of the most important ways to increase sustainable 

development. 

 

Kaywards: Standards, Total Quality Management, Awqaf Foundation, Islamic  rooting. 

 
 مقدمة

فإن معايري إدارة اجلودة الشاملة وتطبيقها وأهدافها  ، وبعد.ملسو هيلع هللا ىلصاحلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا  
أصبح الشغل الشاغل لكافة املؤسسات احلكومية واخلاصة على السواء، وتزداد احلاجة للجودة الشاملة 

ملة هلا أصل شرعي أم أهنا جمرد خباصة يف مؤسسة األوقاف ملا يعرتيها من أمهية خاصة، وهل اجلودة الشا
 نظرايت فلسفية ال حاجة للمسلمني فيها؟ كل هذا ميكن اإلجابة عليه من خالل ما يلي:

 وأهدافها يف مؤسسة األوقافاجلودة الشاملة  إدارة معايري
مع حدة التنافس السوقي للمنتجات اليت تقدمها الشركات واملؤسسات الوقفية وغريها توجب على 

وقاف أن تقدم أفضل خدمة وأجود منتج ملستهلكي االستثمار الوقفي، وكما هو معلوم فإن مؤسسات األ
استمرارية الوقف وضمان مثرته يتطلب أن يتحول الوقف إىل مشاريع استثمارية تدر دخاًل يساعد يف منو 
ا هذا الوقف، ومع ذلك فليست العربة فقط أن تكون األموال حمفوظة يف شكل استثمارات، بل وهذ
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يتطلب جودة شاملة يف كل اجملاالت اإلدارية للوقف حىت يؤيت أفضل مثرة له، وميكن أن يتضح ذلك من 
 خالل ما أييت:

 :4أواًل: معايري إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسة األوقاف
 ، وأمّهها:معايري عدة حسبما يراها الباحثوجود  مؤسسة الوقفيتطلَّب تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف 

ويتمثَّل  ،برانمج إدارة اجلودة الشاملة على أتييد يدهاك، وأتمؤسسة األوقافعم اإلدارة الُعليا يف د .1
 مبا يلي:  التأييد ذلك

 ت. ايعلى خُمتلف املستو  الربامجمجيع االلتزام التاّم ابخلَُطط و  . أ
 عن تطبيق إدارة اجلَودة الشاملة.  مؤسسة األوقافاملستوايت داخل  مجيع اإلعالن أمام .ب
هي اليت تتَِّخذ قرار التطبيق االسرتاتيجّي، ملؤسسة األوقاف  التنبيه إىل أنَّ القيادة اإلداريَّة الُعليا  .ج

 . املؤسسةوُُتِدث التغيري داخل َهيكل 
 ختصيص اإلمكانيَّات، واملوارد البشريَّة، واملاّدية الالزمة للتطبيق.  . د

 ما يلي: فيذلك  ظهر، وي)الواقفني واملستفيدين( ات الُعمالءمدى رضا وتطلُّع .2
 . مؤسسة األوقافُتقيق درجة عالية من الرضا لدى ُعمالء  . أ

 . مؤسسة األوقافجمهودات  أساسور األهم، و هو احمل )الواقف واملستفيد( العلم أبنَّ العميل .ب
متطلباهتم، وليس فقط جمرد  الُعمالء و لتغيريات اليت قد ُتدث يف أذواق االحرتافية لدراسة ال .ج

 . توقعات على أسس غري علمية
 . مؤسسة األوقافإنشاء نظام معلومايت يهدف إىل معرفة َمدى رضا العميل عن عمل  . د

 فيما يلي:سَّسة: وتتمثَّل ؤ هتيئة مناخ العمل وثقافة امل .3
 

 .. بتصّرف16-13، )د.د، د.ط، د.ت(، صفحة إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات الرايضيةفرانن جميد،  4
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 .دى احرتام القواعد، واإلجراءات يف العملم . أ
 .لفهم وقبول مفاهيم إدارة اجلودة الشاملة املؤسسةادر و ككافة  إعداد اجلانب النفسّي ل .ب
 َمدى اهتمام الكادر برضا العميل الداخلّي.  .ت

؛ لتحديد ويطبقها إلنتاج واجلودة: ويتمثَّل بوجود نظام ميتلك أساليب إحصائيَّة دقيقةاقياس أداء  .4
  اتم.بشكل والفروقات مستوى النجاح يف القضاء على االختالفات 

  ما يلي: ارة الفّعالة للموارد البشريَّة: وذلك من خاللاإلد .5
  .تفعيل نظام التعيني واالختيار، ونظام تقييم األداء . أ

 املوارد البشريّة ضمن فريق واحد لتحسني أداء املُؤسَّسة. مجيع مج د .ب
كوادر املؤَسسة هبدف تطوير   كلضع برامج تدريب تشمل  بو  : وذلكتمرالتعليم والتدريب املس .6

  األوقاف وفهم طبيعة عملها.ارات لتتناسب مع عمل امله
ظَّم بني  نتَبِنِّ األمناط القياديَّة املناسبة: وذلك من خالل اتباع منط العمل بروح الفريق، والعمل امل .7

 أعضاء الفريق كافَّة. 
خل يهدف إىل ُمراقَبة كافَّة العمليَّات دا : ويتمثَّل بوجود نظام معلومايتأتسيس نظام معلومايت .8

 بشكٍل ُمستِمّر، وتوفري املعلومات الاّلزمة، وُتليلها.  مؤسسة األوقاف
 ملة يف مؤسسة األوقاف:أهداف تطبيق إدارة اجلودة الشااثنياً: 

 يلي:إدارة اجلودة الشاملة ما من  جيب أن يكون هدف مؤسسة األوقاف
 متاماً السلبيات ىتفادأن ت، ألن من مهام إدارة اجلودة الشاملة للمؤسسةرفع مستوى األداء العام  .1

، املؤسسة حبيث ال تكون هناك أية نسبة الحتمال وقوع اخلطأ عند تنفيذ أعمال وأي قصور،
 .بصورة صحيحة من أول مرةالوقفية وينبغي القيام ابألعمال 

ملنتج  تعزيز املركز التنافسي ُتسني نوعية اخلدمات املقدمة والسلع املنتجة، مما يساهم ذلك يف .2
 مؤسسة األوقاف.
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عملية اختاذ القرارات، من خالل االهتمام بنوعية وكم   ُتسنيتساهم إدارة اجلودة الشاملة يف  .3
مبوضوع القرار، فضالً عن إميان اإلدارة ابملشاركة والتشاور يف عملية اختاذ القرار،    املتعلقةاملعلومات  

الواقف نفسه مرورًا إبدارة املؤسسة وانتهاء خاصة وأن اجلودة هي مسؤولية اجلميع وتبدأ من 
 ابملنتفعني من الوقف.

عاون والعمل اجلماعي ثقافة الت ضمان، لمؤسسة األوقافزايدة والء وانتماء األفراد العاملني يف  .4
لكل  ضافة إىل اعتماد اإلدارة على أساليب متنوعة من وسائل التحفيزابإلبروح الفريق الواحد، 

 أفراد العملية الوقفية مبا فيهم الواقف أو املستفيدين.
قدرهتا   زايدةوالتكيف معها، و   والسياسية  يف االستجابة للتغريات البيئية  زايدة قدرة مؤسسة األوقاف .5

 .املتواصلوالعطاء  استثمار الفرص وجتنب املخاطر، مما يساعدها على البقاء واالستمرار والنمو    على
 إجناز العمال يف أقصر وقت بكفاءة عالية. .6

ة بعد إرضاء أبعلى درجة ممكن إرضائهموالرتكيز على  العمالء )الواقفني واملستفيدين(ُتقيق متطلبات  .7
 هللا تعاىل أواًل.

 .العمللنظم واإلجراءات والتوجيهات اليت تضمن هلم حسن سري إمداد العاملني اب .8
يضمن عدم إنفاق أموال الوقف يف غري موضعها حىت بشكل  ملؤسسة األوقافترشيد اإلنفاق العام  .9

 ولو كان يف اجلوانب اإلدارية. 
 التأصيل الشرعي ملعايري اجلودة الشاملة

من أن   إلسالم ويرغب فيه بل وحيث عليه انطالقاً إن االستفادة من التطور العلمي احلديث أمر يطلبه ا 
متت احملاولة    إذاتتحقق    لالستفادة أن  ال ميكنغري أنه    احلكمة ضالة املؤمن أىن وجدها فهو أوىل الناس هبا،

 :أمرينوعي وإدراك، ولتحقيق هذا الوعي ال بد من ُتقيق من غري 
 وأصوله الثقافية.  الغريب ملا نريد نقله واقتباسه ابلبعد الثقايف تامةاملعرفة الأواًل: 
 ه.ة أبصولنا الثقافية للموضوع الذي نريد نقله واقتباستام: املعرفة الاثنياً 
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طريقتنا ذات داللة واضحة يف  أن تكون لمفاهيم املقتبسة من احلضارات املعاصرةل وبذلك ميكن
 لالستفادة منها.
ا يتميز به هذا مبما متيزت به النظرايت املعاصرة، و  منتهىهو نظام إدارة اجلودة الشاملة  ومبا أن

ا حققه من جناحات متالحقة يف الكثري من املؤسسات اإلنتاجية مبالنظام من مناذج تطبيقية فاعلة، و 
مصدره الكتاب  يف اإلسالم مبدًأ إسالمي واإلتقان كون اجلودةبالعامل، و  دواخلدمية يف العديد من بال

من نظام إدارة اجلودة الشاملة مع  التعاملفإن  ؛املنهج اإلداري يف اإلسالم يتميز ابملرونةأن مبا و  ،والسنة
ولذلك ميكن أن   ،اإلسالمية البالدويزيد من فرص تطبيقه يف  ،منظور إسالمي يعزز من قيمة هذا النظام

  ومنا ما يلي: نؤكد أن اإلسالم دعا إىل اجلودة الشاملة من خالل أتكيده على قيمة عدة مفاهيم،
، 5وهو حيسن الشيء أي يعمله واإلحسان يف اللغة من أحسن يعِن حّسن، :اإلحسانمفهوم   .1

وقال الراغب: اإلحسان على وجهني: أحدمها: اإلنعام إىل الغري، والثاين: إحسان يف فعله، وذلك  "
حبيث يصري الغري  اإلحسان هو فعل ما ينفع غريه و  ؛6"إذا علم علما حسنا أو عمل عمال حسنا

اإلحسان: لغًة: فعل ما ينبغي أن . و 7حسنا به، كإطعام اجلائع أو يصري الفاعل به حسنا بنفسه
 .8يفعل من اخلري. ويف الشريعة: أن تعبد هللا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك

ُلوَُكْم أَي  ﴿قال تعاىل ولذلك  ]امللك: ﴾ ًل مَ عَ  نُ سَ حْ أَ  ُكمْ الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْْلََياَة لِيَ ب ْ
َ َيَُْمُر ِِبْلَعْدلِ ﴿وقال تعاىل:  [،  2 يعِن فعل احلسن، َواإِلْحَساِن    [،90]النحل:    ﴾َواإْلِْحَسانِ   ِإنَّ اّلله

واألفعال احلسنة تشمل مجيع اجملاالت دون استثناء، فاإلحسان يتطلب من املسلم اإلحسان يف 
تبني أن ورود لفظ يآلية  ل  لنظرواب  ممكن،كل قول وكل عمل يقوم به واإلتيان به على أحسن وجه  

 
 وما بعدها. 115، ص13، جلسان العربانظر: ابن منظور،  5
 .423، ص34ج، اتج العروسمرتضى الزبيدي،  6
)بريوت: مؤسسة  (، الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية،هـ1094أيوب بن موسى احلسيِن القرميي الكفوي، أبو البقاء احلنفي )املتوىف:  7

 .53الرسالة، د. ط، د. ت(، ص
 .12م(، ص1983ه، 1403، 1الكتب العلمية، ط)بريوت: دار ، كتاب التعريفاتهـ(، 816علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين )املتوىف:  8
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وهذا ينطبق مع مفهوم  كرة يفيد العموم ألي عمل صاحل يقوم به اإلنسان.بصيغة الن"عمل" 
 .ني املستمر يف إدارة اجلودة الشاملةالتحس

ويقصد ابإلتقان إجادة العمل ، 9يقال: أتقن فالن عمله إذا أحكمهيف اللغة و  :اإلتقانمفهوم  .2
اإلتقان: ُهَو معرَفة اأْلَِدلَّة بعللها َوضبط ، ويقال "واإلتيان ابلعمل على أكمل وجه وبدون قصور فيه

ُصْنَع اّللَِّ ﴿: ، قال وصنع هللا أمر جلى وواضح فيما خلق ، وهو10" جبزئياهتااْلَقَواِعد اْلُكلية 
: »ِإنَّ اَّللََّ حيُِبُّ ِإَذا َعِمَل ملسو هيلع هللا ىلص، وقوله [88النمل :] ﴾الَِّذي أَتْ َقَن ُكلَّ َشْيٍء ِإنَُّه َخِبرٌي ِِبَا تَ ْفَعُلونَ 

باعه ابإلتقان يف كل عمل يقومون به جيـعل ، واإلسالم عندما يكلف أت11َأَحدُُكْم َعَمال أَْن يـُْتِقَنُه«
 ، فال يكلفهم فوق طاقتهم، ومعىن ذلك أن إتقان العمل من طاقة البشر،ذلك قدر استطاعتهم

ُ نَ ْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها﴿ :قال   َ َما اْسَتطَْعُتمْ ﴿وقوله:  [،  286البقرة :  ]  ﴾اَل ُيَكلِهُف اّللَّ ﴾ فَات َُّقوا اّللَّ
وهبذا جيعل القيام ابلعمل طواعية ،واإلتقان هبذه الداللة يقوي مفهوم اجلودة ، [16التغابن :]

 .الشاملة داخل املنظمات اإلسالمية
يؤكد اإلسالم يف كل تشريعاته على العمل اجلماعي، فنجد أن  :مفهوم العمل اجلماعي والتعاون .3

إىل تنمية روح اجلماعة، مجيع العبادات جتمع بني التكليف الفردي واألداء اجلماعي وتؤدي 
فقد تصدر النداء يف خطاب هللا  ،فاخلطاب اإلسالمي يغلب عليه صيغة اجلمع ال صيغة املفرد

ومل يرد هذا النداء بصيغة املفرد،   ﴾اَي أَي  َها الَِّذيَن آَمُنواْ ﴿القرآن الكرمي   مرة يف 89تعاىل للمؤمنني 
، [ 105التوبة:] ﴾رَيَى اّللهُ َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنونَ َوُقِل اْعَمُلوْا َفسَ ﴿وكما يف قوله تعاىل بـ 

َوتَ َعاَونُوْا َعَلى ﴿  :قوله تعاىل كما أكد اإلسالم على أمهية التعاون أثناء أتدية األعمال كما جاء يف
 

 .73، ص13انظر: ابن منظور، لسان العرب، ج 9
)بريوت:  الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية،هـ(، 1094انظر: أيوب بن موسى احلسيِن القرميي الكفوي، أبو البقاء احلنفي )املتوىف:  10

 .9، صالتعريفاتوانظر: اجلرجاين،  .39مؤسسة الرسالة، د. ط، د.ت(، ص
ُتقيق: حسني سليم أسد، مسند أيب يعلى، هـ(، 307أخرجه: أبو يعلى أمحد بن علي بن املُثىن بن حيىي بن عيسى بن هالل التميمي، املوصلي )املتوىف:   11

 . إسناده لني.4386، رقم349، ص7م(، ج1984ه/1404، 1)دمشق: دار املأمون للرتاث، ط
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كد اإلسالم على أمهية الرغبة  ، وأ [2املائدة :] ﴾اْلبِه َوالت َّْقَوى ۖ َواَل تَ َعاَونُوْا َعَلى اإِلْثِْ َواْلُعْدَوان
ينِ  اَل ِإْكَراَه يف ﴿ )التطوعية( أثناء أتدية األعمال كما جاء يف قوله  االختيارية من الفرد   ﴾ الدِه

ألصحابه يف حفر اخلندق حول املدينة داللة على بركة  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول   ويف مشاركة [،256البقرة : ]
اإلجناز ودقته وأتصيالً هلذا املفهوم، وال شك أن هذا يتطابق التعاون وأثر العمل التعاوين يف سرعة 

مع مبدأ مشاركة العاملني يف إدارة اجلودة الشاملة وضرورة العمل بروح الفريق الواحد املبِن على 
 .التعاون لتحقيق أهداف العمل

اتَِّبْعها َوال تَ تَِّبْع َأْهواَء الَِّذيَن ْثَّ َجَعْلناَك َعلى َشرِيَعٍة ِمَن اأْلَْمِر فَ ﴿:  يقول هللا    :مفهوم املطابقة .4
 ،12ليس عليه أمران فهو رد«   »من عمل عمالً ويف حديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص:    [،18]اجلاثية:    ﴾ال يَ ْعَلُمونَ 

وهذا ميثل  فاملطابقة هي ميزان جودة األعمال يف ظاهرها، ومعيار جودة األداء وإتقان املمارسة.
 .مبدأ التطابق مع املعايري واملقاييس املوضوعة يف نظام إدارة اجلودة الشاملة

َ َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيباً ﴿قال تعاىل  :  مفهوم الرقابة .5 َما يَ ْلِفُظ ِمن ﴿وقوله تعاىل:    [1النساء:  ﴾ ]ِإنَّ اّلله
أو  منها داخليةالإن الرقابة اإلسالمية وميكن القول  [،18ق: ] ﴾قَ ْوٍل ِإالَّ َلَدْيِه رَِقيٌب َعتِيدٌ 

ارجية تؤدي للتأكد من تنفيذ األهداف املوضوعة بصورة دقيقة وفقاً للمقاييس واملعايري والضوابط اخل
 .ظام إدارة اجلودة الشاملةوهذا ما يتفق مع مبدأ رقابة اجلودة يف ن ،الشرعية

يتولد  [18 املدثر:] ﴾ُكل  نَ ْفٍس ِِبَا َكَسَبْت رَِهيَنةٌ ﴿انطالقاً من قوله تعاىل : الشعور ِبملسؤولية .6
ِإنَّ لدى املسلم شعور ابملسؤولية الكاملة جتاه مجيع أعماله وأقواله وجوارحه، كما قال تعاىل: ﴿

تتسع وابلتايل فإنه ، [36اإلسراء : ]) ﴾السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكل  أُول ِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُؤوالً 
الفردية اخلاصة بتكميل نفسه وفالحها إىل الدائرة دائرة الشعور ابملسؤولية لدى املسلم من الدائرة 

األسرية إىل دائرة اجملتمع، إىل دائرة األمة ويتناسب شعوره ابملسؤولية تناسباً طردايً مع ما أويت من 
 

، املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هـ(، 261أخرجه: مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف:   12
 .1718، رقم 1343، ص3كتاب األقضية، ابب: نقض األحكام الباطلة، ورد حمداثت األمور )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، د.ط، د.ت(، ج
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قوة أو ثروة أو سلطة، وتطبيق األفراد هلذا املفهوم من أكرب دعائم جناح إدارة اجلودة الشاملة والذي 
 .الشاملة مسؤولية مجيع العاملني يتفق يف أن اجلودة

ن َُهمْ ﴿قال تعاىل:  :مفهوم الشورى  .7 : وقوله تعاىل [،38 الشورى:] ﴾َوَأْمُرُهْم ُشوَرى بَ ي ْ
، فقد دعا اإلسالم إىل االلتزام مببدأ الشورى من خالل [195آل عمران:  ]  ﴾رِ مْ  اأْلَ يف   مْ هُ رْ اوِ شَ وَ ﴿

املشكالت ليستخرج من هذا التشاور، أفضل اآلراء وأجودها تشاور األفراد يف اختاذ القرارات وحل  
 .وهذا املبدأ اإلسالمي يتفق مع املشاركة يف اختاذ القرار وحل املشكالت يف إدارة اجلودة الشاملة

من أهم املبادئ اإلسالمية استغالل األوقات أحسن استغالل، وقضائها فيما يفيد يف  الوقت: .8
ُلوَُكْم أَي ُكْم َأْحَسُن َعَملً ﴿الدنيا واآلخرة، قال تعاىل:  امللك: ﴾ ]الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْْلََياَة لِيَ ب ْ

يقول : »اَل تـَُزوُل َقَدَما َعْبٍد ِمْن َبنْيِ يََدِي اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َحىتَّ ُيْسَأَل َعْن أَْربٍَع،  ملسو هيلع هللا ىلص والرسول [،2
َما َعِمَل ِبِه، َوَعْن َمالِِه ِمْن أَْيَن اْكَتَسَبُه،   ِفيَما أَْباَلُه، َوَعْن ِعْلِمهِ َعْن ُعْمرِِه ِفيَما أَفْـنَاُه، َوَعْن َجَسِدهِ 

 .فتنظيم الوقت وحسن إدارته واستغالله من أهم عوامل جناح إدارة اجلودة الشاملة  ،13َوِفيَما أَنـَْفَقُه«
االستغالل األمثل جلميع املوارد البشرية إىل غري ذلك من املبادئ اإلسالمية املتعددة اليت ُتث على  

 .واملادية للقيام بعمارة األرض
 علقة اجلودة الوقفية بتشريعات الوقف ونتائج اْلوكمة

إن احلديث عن اجلودة الوقفية ال ميكن أن ينفصل حبال عن تشريعات الوقف واحلوكمة، إذ مها كالسبب  
 اح ذلك من خالل النقاط اآلتية:واملسبب عنه، أو املقدمة والنتيجة، وميكن استيض

: هو مصطلح مركب من كلمتني وقد سبق بيان معِن كلتيهما منفصلتني، أواًل: مفهوم اجلودة الوقفية
ومفهومهما جمتمعتان كمصطلح واحد هو "استقطاب األصول املادية واملعنوية، وإدارهتا واستثمارها ابلطرق 

صرف غالهتا وتوزيعها على املستحقني بعدالة وكفاءة،  املثلى من خالل تقليل التكاليف واجلهود، مع
 

، مسند البزار املنشور ِبسم البحر الزخارهـ(،  292أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق بن خالد بن عبيد هللا العتكي املعروف ابلبزار )املتوىف:  خرجه:  أ   13
 صحيح اإلسناد.. 2640، رقم 87، ص7م(، ج1988، 1، )املدينة املنورة: مكتبة العلوم واحلكم، طُتقيق: حمفوظ الرمحن زين هللا، مسند معاذ بن جبل
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ضمن نظام تقِن يعتمد وحيافظ على التقييم والتحسني املستمر، لكسب املثوبة الشرعية، ورضا املوقفني 
 .14واجملتمع"

 يف هذا التعريف عدة نقاط ودالالت، من أمهها:: اثنيا: دالالت مصطلح اجلودة الوقية
قائمة على استقطاب، إدارة، استثمار، صرف[، هذا هو حمور عمليات املسار الوقفي، . أن األوقاف 1

ولكل عملية من هذه العمليات اإلجراءات اخلاصة هبا، وتقع اجلودة يف كل عملية، وهو مسار جيمع هذه 
 العمليات بطريقة منسجمة ومتتابعة، ضمن املدخالت مث اإلجراءات مث املخرجات

تعريفات ُتصر اجلودة يف مراد العميل، فإن اجلودة الوقفية تشري إىل ذلك من خالل . إذا كانت بعض ال2
 ]موقوفعدة شرائح للعمالء، وهم: ]املوقفني: استقطاب[، )موظفني وعمالء وموردين: إدارة واستثمار[،  

 عليهم: صرف[، هذه الشرائح كل منها حباجة إىل رضا وقبول ضمن املسار الوقفي.
أن األوقاف كنظام اقتصادي واجتماعي، قائم منذ عهد النبوة على االجتهاد والتطوير والتحسني   .3

الشرعي والفكري واإلداري، بل والقانوين أيضا، وعلى ذلك فليس من الغريب أن جند أن األوقاف غطت 
فقهاء الشريعة    مساحات كبرية من العطاء االجتماعي واالقتصادي خالل التاريخ اإلسالمي، وهذا ما أثبته

، مثل العقار واحليوان واألاثث والسالح وغري ذلك. "15جيوز وقف كل عني ينتفع هبا على الدوام "من أنه  
وهذا ما يشري بقوة إىل ضرورة االستفادة من معايري اجلودة للمؤسسات احلديثة، ودجمها يف مسار العمليات 

 .الوقفية
مر يف تطوير العمليات الوقفية جيب أن يكون طويل . نلحظ كذلك من التعريف أن التحسني املست4

هذه مجيعة لتلبية متطلبات العمالء موقفني، موقوف عليهم،   جاملدي، من خالل اخلربات اجلماعية وأن تندر 
الوقفية جيب   وبصورة أبعد كل شرائح اجملتمع أو اإلنسانية ابلعموم. ألننا نعتقد أن البيئة اخلارجية للمؤسسة

 
، )حبث منشور يف جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة الكويت، يونيو ، اجلودة الوقفية دراسة يف معايري اإلدارة والتنميةسامي الصالحات 14

 .8م(، ص 2013، 94، 28م/ العدد 2013
 . 40ص(، د.ط، د.د، )بريوت، دار الفكر، املهذب يف فقه اإلمام الشافعيانظر: الشريازي،  15
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والدعوة إليه   شىت أتباع الطوائف واألداين املختلفة، لغرض التعريف بسماحة اإلسالم أن تتواصل مع
كصدقة التطوع،   الإالوقف من املسلم أو الذمي على ذمي معني،    جيوزابحلسِن، وهلذا ذهب فقهاء اإلسالم  

 .16يظهر فيه قصد معصية  أاللكن بشرط 
 االجتماعية اليت تنافس مؤسسات األوقاف، كمؤسسات النفعوهنا أتيت مسألة املؤسسات اخلدمية  

أرض مملوكة  احلكومة[أو ما كان يعرب عنها قدمية عند الفقهاء ابإلرصاد، وهو أن يقف أحد احلكام )أو 
 يسمى  ال للدولة ملصلحة عامة كمدرسة أو مستشفى، وقد عرف أن هذا جائز حبكم الوالية العامة، ولكن

للمؤسسات الوقفية، بسبب الدعم   اً واضح . هذه املؤسسات متثل ُتدايً 17حقيقة اً ال وقف اً هذا إرصاد
 احلكومي اليت ُتصل عليه، واالهتمام اإلداري والتنظيمي الذي تلقاه من الدول.

 ( إن نظام األوقاف نظام شرعي قائم على تعاليم نبوية راقية يف العطاء اإلنساين، مل يصل إليها أي. 5
ما وصل اإلسالم وجمتمع املسلمني عموما عرب التاريخ، وهنا تفرتق املؤسسة الوقفية عن جمتمع أو أمة قدر 

غريها بقدرهتا على املزج ما بني العواطف الدينية للشرائح املستهدفة، وما بني التنمية االجتماعية احلقيقية 
 زيد من التعاطف، وهذا ما يدعو القائمني على األوقاف إىل أن يتفهموا أمهية العواطف يف جلب امل

 ديواملصداقية، فضال عن استقطاب األوقاف اجلديدة، من خالل مراحل ومهارات جلب العاطفة کتحد
 املقابلة ، فهم وتفهم العاطفة"Use Emotion"  استعمال العاطفة "،Identify Emotion"  املطلوبة العاطفة

"Understand Emotion إدارة العاطفة    اً "، وأخري"Manage Emotion  18" لصاحل خطط املؤسسة ومشاريعها .
فلسفة اجلودة الشاملة إىل حقيقة يف مؤسسة ما، جيب أال تبقي هذه الفلسفة | جمرد نظرية دون   ليإن ُتو 
وحلقة يف  أساسياً  جيب أن يصبح جزءاً  إنهف الشاملة،استيعاب مفهوم اجلودة  ومبجرد وهلذا  عملي،تطبيق 

 
 .3792ص(، د.ط، د.د، )بريوت: دار الفكر، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجانظر: الشربيِن،  16
 .303د.د(، ص ،4، )دمشق، دار الفكر، طتهالفقه اإلسلمي وأدلانظر: وهبة الزحيلي،   17

 
18 Daid Caruso, Emotionally Intelligent Manager, (San Francisco, Jossey Bass, 2004), P. XI. 
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وهذا ما يعرف إبدارة اجلودة الشاملة، وهي عملية مكونة من  القمة،ية اإلدارة التنفيذية من اهلرم إىل عمل
متسع من الزمن لتحقيقها، حىت تصبح مألوفة للمؤسسة اليت تتبناها،   وُتتاج إىل  جيد،مراحل حمددة بشكل  

يرى البعض أن جناح  العمالء. بلويتم تنفيذها ابستمرار السعي الدؤوب لتحقيق نسب أعلى من رضا 
العتبار أن   19Using customer satisfaction to drive your business  املؤسسات يقوم على رضا العمالء،

 .اجلودة قائمة على رضا العميل
كما جيب أن تتضح الرؤية لدى املؤسسة الوقفية حول من هم عمالئها وزابئنها وروادها، أو من 

، وما هي احتياجات العمالء whom Do We Want To Serve" "20ها خدمتهم، هم الذين جيب علي
21احلقيقية

What Are Our Customers ' s Real Needs? ،  أو بصورة أدق، جيب أن يتم التعرف على فكر
املؤسسة وخطتها اإلسرتاتيجية وخططها التشغيلية، ودور اإلدارات واألقسام، وطرق العمل واملناهج املتبعة 

  .Knowing your company What is serious for you?22إلدارة ابلعموميف ا
ومن مث جيب أن تقوم األنشطة والربامج الستهداف هذه الشرائح كل حسب حجمه وأتثريه على 

من املورد  ابتداءاملؤسسة. أو ميكن تعميم النظرة لتكون: تطوير وُتسني املهام اإلجناز عملية ما،  إطار
إىل املستهلك )العميل(، أو الرتكيز الثابت على احتياجات العميل ورضائه، وذلك ابلتطوير  )املمول(

 التحسني املستمر يف التطوير، املستمر لنتائج العمليات النهائية التقابل متطلبات العميل. أي أن اجلودة يف
 وعمل مجاعي خبربات متنوعة لغرض تلبية احتياجات العمالء من خالل ختفيض التكلفة املتوقعة للخدمة.

 ونتائج اْلوكمة حوكمة معايري اجلودة الوقفية وفقاً لتشريعات الوقف

 
19 Stephn George, Total Qulaity Managmement, P.38, James W. Corporate Culture and The 

Quality Organization, (London, Quorum books, 2001), P.26 
20 - James W. Corporate Culture and The Quality Organisation, P.101. 
21 James W. Corporate Culture and The Quality Organisation, P.102, William Duncan, Total - 

Quality, P.7. 
22 Steve Albrecht, Crisis Management for Corporate Self-Defense. (New York, American 

Management Association, 1996)P, 2. 
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سنحاول ُتديد أهم املعايري الوقفية اليت إن توفرت بصورة جيدة وحسنة يف أي مؤسسة   ه املسألةيف هذ
ستشري بقوة إىل أن هذه املؤسسة تدير وتستثمر وتصرف األوقاف وغالهتا بصورة متقنة ورائدة، ولن نقف 

اء وزاراهتا كثريا عند تفاصيل علم اجلودة احلديثة أو ممارسات الدول واحلكومات يف جمال جودة وُتسني أد
 .وتنمية اواستثمار  ا استقطاابهت، بقدر ما توصل إىل أمهية أن تكون لألوقاف جود23ومؤسساهتا

 املعيار األساسي األول: القيادة املؤسسية
كأي مؤسسة حديثة، تشكل القيادة أو اإلدارة العليا معيارا أساسيا رئيسيا يف تطويرها وُتسني عملياهتا 

والقيادة هي الطرف امللزم بتطبيق املعطيات بصورة صحيحة، ولو كانت هناك معطيات وإجراءاهتا، 
 صحيحة دون وجود قيادة مؤهلة فإن العمل سيتوقف قطعا

24" If the right information does not get to the right person, work may stop or go wrong” 

 القيادة والذي يعرب عنه بف أو ذاته معىن وهذا يعِن ضرورة أن يتحقق يف شخص انظر األوقا
"leader-To be self"25  فهو املسؤول عن توجيه املؤسسة بفعالية لتحقيق غاايهتا ابستخدام املوارد املالية

 : 26والبشرية من خالل
تطوير إسرتاتيجية توجه األعمال والنشاطات واإلجراءات، وُتقق األهداف املؤسسية، وتسهم يف  .1

 .األهداف اإلسالمية اإلنسانيةُتقيق 

 
منوذج التميز ، كذلك انظر: [www.kaa.jo]، نقال عن موقع اجلائرة جائزة امللك عبد هللا الثاين لسمري األداء اْلكومي والشفافيةانظر بتوسع:  23

 [.2006اإللكرتونية للجودة الشاملة، حكومة ديب، ]، ]نقال عن الكلية يف برانمج ديب لألداء اْلكومي املتميز، التقييم واملنهجيات
24 Martin Betts, Strategic Management of IT, (USA Blackwell Science, 1999), P. 14. 
25 Ken Blanchard, Self-Leadership and the one-minute manager, (New York, William 28 Morrow, 

2005), P. 104. A leader is a person in a position of authority who is responsible for the results of 

those under his or her direction. See: Ken Blanchard, The Secret, (San Francisco, Berrett 

Publishers, 2001), P. 10 
 ، فارن مع.kaa.jo][wwwنقال عن: جائزة امللك عبد هللا الثاين لتميز األداء احلكومي والشفافية،  26

Stephan George, Total Quality Management, (New York, John Wiley & Sons, 1998), P.24. 
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 إجياد واحملافظة على ثقافة مؤسسية تدعم قدرة املوظفني على ُتقيق األهداف املؤسسية بكفاءة .2
وفاعلية، وهذه الثقافة جيب أن ُتافظ على االختالفات البينية أو العادات والتقاليد بني األفراد، ال  

 أن تتجاهلها
 "cultureal diferences must be managed , not ignored"  

تطوير وتطبيق أنظمة إدارية داخلية تعمل على متكني املوظفني من القيام ابملهام والواجبات املوكولة  .3
 . إليهم، وبناء أنظمة ملراقبة وتقييم األداء املؤسسي

ات اإلدارة وضع اسرتاتيجيات للتعاون وبناء العالقات التشاركية مع املؤسسات األخرى، واسرتاتيجي .4
 املخاطر.

 ولكي تكون القيادة فاعلة يف مؤسستها، فإمنا جيب أن تتحلى مبعايري من أمهها: 
معيار اإلشراف على التخطيط االسرتاتيجي وتطوير الرؤية والرسالة وسياسات التغيري، وهنا  .أ

 27Be Proactive and Reactiveبعيدإىل حد  االقائد أن يكون متفاعال ومنتج يلزم
الثقافة الداعمة كقيم اجتماعية وزرع الثقة يف نفوس املوظفني، فالقائد جيب أن حيصل معيار  .ب

وكيفية التعامل مع مجيع الفئات  ،Eran the trust of the organization"28مؤسسته  على ثقة
 .کاملتعاملني والشركاء واملوردين واجملتمع  املعنية

املؤسسة من استقطاب األوقاف وتنميتها بصورة صحيحة وفاعلة معيار املراقبة والتقييم األعمال   . ج
اجملتمع، ودرء املخاطر حال استثمار األوقاف. وإذا نظران إىل هذه املعايري، سنجد أهنا  يف

تتكامل وتتضافر يف حال جنح الناظر أو مؤسسة الوقف يف العمل على إجنازها مع بصورة 
 .متساوية ومتناسقة

 ين: املوارد البشرية:املعيار األساسي الثا

 
27 Steve Albrecht, Crisis Management for Corporate Self-Defense, (New York, American 

Management Association 1996)P, 53. 
28 Stephn George, Total Qulaity Managmement, P.25. 



 

 e-ISSN: 2600-8394                                                   VOL. 4. No. 1                                   January (1441-2020)      

Standards of Total Quality Management in the Awqaf  Foundation and its Islamic  rooting 

Hossam Moussa Shousha         Arif Ali Arif             Sulaiman Haroon Yaqoob Arab 

259 
 

جيب على املؤسسة الوقفية أن ُتافظ على الثروة البشرية العاملة، وأن تستثمر يف األفراد واملوظفني 
29

Investment In People  يف املوارد املادية، وتشجع األداء الفردي واجلماعي، من خالل  رتستثم، كما
تطبيق سياسات التوظيف العادلة، وتطوير نظام مكافآت وتشجيع الكفاءات البشرية ذات األداء املتميز  
على البقاء يف املؤسسة، وهذا كله يتم من خالل املؤسسة القادرة على ختطيط وإدارة قسم املوارد البشرية، 

د وتطوير مهارات وقدرات مواردها، مث متكينهم كأفراد وفرق عمل من املشاركة يف صياغة القرارات مث ُتدي
اإلدارية والسياسات من خالل إطار شفاف وعادل وتقدير اجلهود واملكافآت، ضمن عدة معايري من 

 أمهها:
، واملقصود هذا املعيار الفرعي أن تضمن سياسات املؤسسة يف جماالت االستقطاب معيار اإلدارة .1

والتعيني تكافؤ الفرص دون ُتيز أو مواالة للبعض دون اآلخر، والعمل على استقطاب األكفاء، 
 اإلدارةوالعمل على تطوير أنظمة األداء والنتائج الوظيفية، أو بصورة أوضح أن يتم إعادة اكتشاف  

overing ManagementRedisc
30 

كما يلزم املؤسسة الوقفية أن ُتدد األوصاف الوظيفية بوضوح، وبيان قائمة الدورات اليت تعني 
على تطوير الذات واملهارات، فضال عن سلم الرواتب واحلوافز الوظيفية، وهذا يعِن أن يتم تغيري األفراد 

  عنه ب والذي يعرب واملوارد البشرية ضمن نظام املكافآت واحلوافز
 31

'rewards systemchanging your employees’  

إن سياسات التوظيف وتشريعاته يف مؤسسات األوقاف جيب أن تكون "شفافة"، وغري حمابية أو 
موالية ألحد دون اآلخر، واحملاابة جيب أن تكون للصاحل العام فقط. إن املوضوعية والعدالة يف تقييم أداء 

 
29 D.E. Hussey, The Innovation Challenge, P86, Jane Henery & David Moyle, Managing 37 

Innovation and Change, (London, SAGE , publications, 2002), P.59. 
30 Sumarntra Ghoshal, The Individualized Corporation, (New York, A Harpers Business Book, 

1997), P.25. 
31 Steve Albrecht, Crisis Management for Corporate Self-Defense, (New York, American 3 

Management Association,1996) P. 194 . 
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فضل النتائج املؤسسية، ت واحلوافز املستحقة يساعد املؤسسة كثرية يف ُتقيق أآاملوظفني وإعطائهم املكاف
 Quality Teamwork’s ويتيح الفرصة للموظفني املتميزين لكي يبدعوا، وأن يشكلوا فريق اجلودة

32. 
ونقصد به أن تكون إجراءات املؤسسة وسياساهتا يف جمال التنبؤ والتخطيط   ،التخطيطمعيار  .2

الحتياجاهتا من املوارد البشرية مدروسة جيدة، وخططها صحيحة يف جمال استقطاب املوظفني 
املتميزين من ابقي املؤسسات والقطاعات العاملة يف اجملتمع. هذه اخلطط تسعى خللق وظائف 

واالستقاالت والتقاعد لدى املوظفني احلاليني، وتعمل على ترقية  شاغرة وُتسن من الرتقيات
الوظائف الشاغرة يف املستقبل يف املستوى اإلداري اإلشرايف  ئاملوظفني من داخل املؤسسة ملل

 .33والقيادي 
، وهو أن يكون للمؤسسة الوقفية قدرة اتمة على تطوير وأتهيل موظفيها معيار التدريب والتطوير .3

مة الربامج والدورات، وجيب أن يؤدي هذا املعيار فعالية واضحة يف جمال تصميم من خالل قائ
وتنفيذ ومراجعة برامج التدريب والتطوير من أجل تعزيز األداء العام للمؤسسة، ويزيد من رضى 

 . 34املوظفني وعطائهم
سيما أصحاب   وهذا املعيار يسعى لتعزيز رضي املوظفني واحملافظة عليهم، ال  ،املوظفنيرفاه    اريمع .4

التخصصات النادرة وممن عرف عنه التميز وحسني األداء، وهذا ال يتم إال خبلق بيئة عمل صحية، 
 الواحدة.وتكوين ثقافة األسرة 

 املعيار األساسي الثالث: اإلسرتاتيجيات والعمليات

 
32 James Evans, Total Quality, Management, Organization, and Strategy, P.235. 

، )حبث منشور يف جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة الكويت، يونيو ، اجلودة الوقفية دراسة يف معايري اإلدارة والتنميةسامي الصالحات  33
 .15م(، ص 2013، 94، 28م/ العدد 2013

 لسابق.املصدر ا 34
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القضاء على البريوقراطية  وهذا املعيار يتناول وضع اإلسرتاتيجيات واخلطط العامة إلدارة األوقاف، وكيفية 
املعروفة يف الدوائر احلكومية، وُتديث العمليات واإلجراءات وتسهيلها أمام العمالء، مع العمل على مجع 

املتعاملني، كما أهنا تعمل على  یرض یالتغذية الراجعة من متلقي اخلدمة واالستفادة منها يف احلصول عل
 قبل املوردين بطريقة كفؤة. احلصول على املنتجات واخلدمات املقدمة من

،  [، أعمال،...]صيانةإن هذا املعيار يوفر إلدارة األوقاف الطريقة املثلى يف التقليل من تكاليفها 
واإلجراءات، وقد يشري هذا املعيار  عملياتويلزم القائمني عليها استخدام التكنولوجيا احلديثة يف تطوير ال

ة، من خالل حذف اخلطوات الثانوية واليت تعطل فعالية اخلدمة إىل ضرورة احلد من اإلجراءات الروتيني
 واملنتج، من خالل عدة معايري فرعية، من أمهها:

، وهذا يشري إىل مدى تطابق هذه اإلسرتاتيجيات مع االحتياجات معيار وضع اإلسرتاتيجيات .1
خالل نتائج األداء   احلالية وتوقعات املؤسسة املستقبلية من خالل الدراسات اجلادة واهلادفة أو من

املؤسسي ومتابعة التقارير، ويتم ذلك من خالل شرح هذه االسرتاتيجيات للموظفني أو املتعاملني 
 بطرق متعددة.

، وهو يشري إىل ضرورة تصميم وتنفيذ ومراجعة وُتسني العمليات معيار إدارة العمليات وتبسيطها .2
جيا، والعمل على وضع نظام تداخل مرن الرئيسة واملساندة وضبط التكاليف واستخدام التكنولو 

للعمليات املرتابطة بدون أتخري بني اإلدارات واألقسام املختلفة، فضال على العمل على تبسيط  
 اإلجراءات واختصارها، للحفاظ على الوقت واجلهد والتكاليف الالزمة لتقدمي اخلدمات. 

فالتوقيت ألي عملية يعترب   EverythingTiming Is "35" ولعل التوقيت أساس كل شيء، 
 سر جناحها وتفوقها على غريها من العمليات الروتينية أو التقليدية.

 
35 Harvey Brelin and Others, Focused Quality, Managing for Results, P.93. 
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 Building Organizational  والعمليات يف قطاع األوقاف، جيب أن تتصف ابلبناء القائم على املرونة

36Flexibility  ، ألن جممل أحكام األوقاف قائمة على االجتهاد وتلمس املصلحة الشرعية، وعلى حد وصف
: "فإن هللا سبحانه أرسل رسله، وأنزل كتبه ليقوم الناس ابلقسط وهو العدل:  (ه 751)قول ابن القيم 

هللا الذي قامت به األرض والسموات، فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه أبي طريق كان فشم شرع 
 .الوقف واحلبس وابب، وليس هناك من كتاب أو ابب فقهي تتنازعه املصلحة كما تتنازع کتاب 37ودينه" 

معيار إدارة العالقات مع املتعاملني، ونقصد به أن تكون عمليات املؤسسة هادفة لتحقيق أكرب  .3
ة ملتلقي اخلدمة، قدر من رضا املتعاملني معها )متلقي خدمة وموردين(، وتقدم أكثر اخلدمات املتميز 

العقارات األوقاف، أو ممن يستفيد من مصارف األوقاف، ...[،  مستأجرينكموقفني جدد، أو 
وهذا حيتم على املؤسسة صياغة أفرادها بطريقة تنسجم مع تطلعاهتا يف تقدمي اخلدمة العالية اجلودة، 

ان حجمها، وهذا يعِن أن يف خدمة العمالء وانتهاء بتقدمي اخلدمة أاي ك بدءا من تلقي املهاتفة
38تتوقف إدارة السياسات لتحل حملها إدارة األفراد .

stop managing Policies and start managing 

people 
وبصورة أدق، جيب أن تكون للمؤسسة الوقفية شبكة تواصل مستمرة مع عمالئها وزابئنها، بل 

 .  ication with CustomersCommun  "39" وكل شرا اجملتمع إذا أرادت أن تكون مؤسسة انجحة 

 
36 Sumatra Ghoshal, The Individualized Corporation, (New York, A Harpers Business Book, 

1997). P. 119 . 
، وقال يف موضع آخر: "فإذا ظهرت 19ابن القيم، الطرق احلكمة يف السياسة الشرعية، ُتقيق: حممد عماري، )القاهرة: مشاهبة املاسايت، ط. ت(، ص 37

سعد، وقامت أدلة العقل، وأسفر صيحه أبي طريق کان قشم شرع هللا ودينه ورضاه وأمره ابن القيم، إعالم املوقعني عن رب العاملني، ُتقيق: طه أمارات احلق، 
 .373م(، 1973)بريوت: دار اخلليل، 

38 Steve Albrecht, Crisis Management for Corporate Self-Defense, (New York, American 44 

Management Association, 1996)P, P. 78. 
39 Stephn George, Total Qulaity Managmement, P.127, James W. Corporate Culture And The 

Quality Organization, P.96 . 
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وهنا، فإن مؤسسة األوقاف ملزمة كذلك ببناء عالقات متميزة مع موردي البضائع واخلدمات، وُتديد 
االعتبار أن   ،" identify The Suppliers you need for your product"  من هم املوردون ملنتوجات األوقاف،  

 املنتجات واخلدمات عالية اجلودة.اختيار موردين أكفاء يعِن احلصول على 
[، ومواصفات العاملية يف مؤشرات األداء، ISO 9000وهنا ميكن لألوقاف أن تتبع مواصفات ]

على أن تصميم العمليات وتقدمي اخلدمات جيب أن خيضع الحتياجات املتعاملني وتوقعاهتم من خالل 
  االستفادة من نتائج االستبياانت والتنبؤ بنوعية اخلدمات.

من خالل االستبياانت  [Customer Results]كما أن املؤسسة ملزمة ابلتعرف على نتائج املتعاملني 
أو الشكاوى أو االقرتاحات وغري ذلك، ألهنما نتائج تصب يف تعديل مسار اإلدارة األوقاف لألفضل 

رة املؤسسة الوقفية يف وقد [Society Results]واألحسن، كما أهنا ملزمة أيضا ابلتعرف على نتائج اجملتمع 
ُتمل مسؤولياهتا االجتماعية من خالل مبادراهتا االجتماعية أو النشاطات اجملتمعية ودعم املشاريع اخلريية 

 والتطوعية، بل وقدرة األوقاف على دعم جهود البيئة والسالمة االجتماعية. 
 املعيار األساسي الرابع: املعارف والشراكات

يف الفكر املؤسسي الوقفي،    امتميز   اُتتل املعارف املتنوعة والشراكات املختلفة موقعيف هذا املعيار، جيب أن  
فعلى املؤسسة احلصول على املعلومات الضرورية وُتليلها بغرض االستفادة منها لتحقيق أهدافها، والعمل 

وتبادل املعارف   على احلفاظ على سرية املعلومات، واستخدام اسرتاتيجية حمددة إلدارة الشراكات واملعارف،
 مع الشركاء اإلسرتاتيجيني. ولكي يتم هذا بصورة حسنة، جيب االستفادة من املعايري التالية:

وهو أن تكون للمؤسسة القدرة على ُتديد البياانت واملعلومات  ،املعرفيةمعيار االحتياجات  .1
األساسية اليت ُتتاجها سوء أكانت فنية أو برجمية أو استشارية أو ثقافية، مث العمل على ُتويلها 
إىل منط معريف ثقايف بني عموم املوظفني والشركاء اإلسرتاتيجيني، كما جيب على املؤسسة استخدام 

 .فاظ على معلومات املؤسسة، واالشرتاك يف احلكومة االلكرتونية يف جمتمعهاأفضل التقنيات للح
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إن اشرتاك عموم املوظفني يف إدارة وتبادل املعرفة يف خضم األعمال  الوعي وااللتزام، اريمع .2
املؤسسية، يؤكد مدى الوعي لديهم، ويؤكد على مدى احلرص والسلوك املؤسسي يف أمهية املعرفة، 

طيع أن خنطط وننفذ أعمالنا بطريقة واعية وصحيحة، وتقلل من التكاليف ألننا بذلك نست
مجيع املوظفني االستفادة من هذه املعلومات ومحايتها يف الوقت   الزائدة، وهذا حيتم على  اسالتواملر 

نفسه، ألهنا أمانة، وال يتم هذا إال من خالل برامج متخصصة حلماية البياانت واملعلومات املخزنة 
 اً.أو أرشيفي ايإلكرتون 

، هذا املعيار يؤكد على أمهية أنشطة وفعاليات االتصاالت معيار االتصاالت الداخلية واخلارجية .3
الداخلية واخلارجية للمؤسسة مع موظفيها أو شركائها اخلارجيني، ودورها يف إجياد صورة إجيابية 

اسقة بشكل جيد لتسهم للمؤسسة، وهذا ال يتم إال من خالل أن تكون االتصاالت الداخلية متن
يف تعزيز األداء املؤسسي من خالل إبقاء املوظفني على اطالع دائم ابألمور اإلدارية احلالية 
واملستقبلية، كما أن االتصاالت اخلارجية مع الشركاء واحللفاء مع األوقاف وحصوهلم على معلومات 

 ت متميزة. علومات يساعد املؤسسة على نسج عالقامبمشرتكة واالستفادة منهم 
وهنا نرى أن النظارة الوقفية ملزمة ابلقيام ابحلمالت االتصالية مع مجيع الشركاء واحللفاء 

االستفادة من كل جديد، سواء أكان يف اجملال اإلداري أو االستثماري أو  لةهلا بغرض مواص
 .40اجملاالت، مع مالحظة أن القصور قد يلحق مثل هكذا محالت غريه.سرتاتيجي أو اال

تفعيل الشراكات، ويتمثل يف إدارة الشراكة من خالل ُتديد أقطاهبا حملية ودولية، وبيان   اريمع .4
املنافع املتبادلة معهم، وطرق التنفيذ واملتابعة والتطوير، ولعل املراد من تفعيل الشراكات تعلم األفضل 

 
40 Steve Albrecht, Crisis Management for Corporate Self-Defense, (New York, American 

Manageinent Association.1996)P, 8. 
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41ومتابعته دائما، 
Learning Form The Bestار املبدعة واخلالقة ، ألن االنتظار يف تطبيق األفك

  "waiting for the great idea might be a bad idea"42سيحوهلا قطعة إىل أفكار رديئة، 

  43املعيار األساسي اخلامس: األصول املالية واالستثمار
ذا يتحقق لنا املعيار اخلامس إلدارة األوقاف، ابعتبار أن هبن مال الوقف قائم على " أصل" و"ريع"، و إ

ُتديد األصول املالية عقارات وأراض وسيولة مالية، جيب أن تقوم على أنظمة حماسبية ومساءلة مالية 
وكي يتحقق هذا املعيار بصورة سليمة، جيب العمل  ة.بلإلدارة، مع استثمار خال من املخاطرة أو املالع

 على توفري عدة معايري فرعية، من أمهها:
مثل هنا يف عداد موازنة املؤسسة الوقفية وبيان أصوهلا املالية ، وعملية التخطيط تتمعيار التخطيط .1

موارد مالية ضرورية   ختصيصوكيفية توزيع ريع األصول على املصارف الشرعية، مع دراسة أمهية 
 انألن تطبق املؤسسة خططها اإلسرتاتيجية، فوضع التقديرات الالزمة للسنوات القادمة وبي

اإليرادات واملصاريف املتوقعة يساعد على ُتديد أطر العمل وبراجمه، ويعني على إدارة ومراقبة 
 .األموال املخصصة للصرف على املصارف بشكل مستمر ودائم

، وهو أن تقوم املؤسسة ابلتأكد من أن األموال تستخدم حسب األولوايت املالزمة التطبيق  معيار .2
هناك مالزمة ما بني اإليرادات واملصاريف، وهذا لن يكون إال   للخطة اإلسرتاتيجية، وأن يكون

 التخزينبنظام حماسيب فقال مينع سوء استخدام األموال، أو اإلفراط والتفريط يف نظام املشرتايت و 
 .بدون رقابة مالية

 
41 Steve Albrecht, Crisis Management for Corporate Self-Defense, (New York, American 48 

Management Association, 1996)P, 2, Jane Henery & David Mayle, Managing Innovation and 

Change, (London, SAGE Publications, 2002), P. 183. 
42 Jane Henery & David Mayle, Managing Innovation and Change, P. 76. 

، )حبث منشور يف جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة الكويت، يونيو ، اجلودة الوقفية دراسة يف معايري اإلدارة والتنميةسامي الصالحات 43
 .20م(، ص 2013، 94، 28م/ العدد 2013
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، ألن ، يلزم املؤسسة الوقفية العمل احملكم على مراجعة وضع املوازنة واحملاسبةالتقييم املايل معيار .3
، ال سيما من خالل نظام التغذية الراجعة عن 44نظام احملاسبة سيؤدي ابلضرورة إىل تقييم األداء

معلومات هامة  قيادةسري املوازنة والنظام احملاسيب املستخدم، والتقييم املايل بصورة عامة يضمن لل
 كي تعدل من مسار براجمها أو سياساهتا بني احلني واآلخر. 

وعلى كل، فإن النتائج املالية ودرجة االلتزام ابملوازنة وترشيد النفقات واحلصول على عوائد 
استثمار األوقاف أو إدارة األوقاف اخلاصة وصيانتها، والتنبؤ أبوضاع السوق  عملياتعالية من 
 كل ذلك يؤدي بال شك إىل زايدة الريع والغلة الوقفية.   ته،واستثمارا

 ير أعمال الوقف وبراجمهأثر اْلوكمة يف تطو 
معايري اجلودة الشاملة يف إدارة األوقاف وتنميتها واستثمار عدة   تنفيذكأي مؤسسة معاصرة، سيتحقق من  

 من أمهها:  فوائد،
 کسب مصداقية العملء .1

 هذه الفوائد وأمهها، أن تتحقق للمؤسسة الوقفية مصداقية ما بني عمالئها وكافة شرائح اجملتمع
وخصوصا املوقفني واملتربعني واحملسنني، فعندما تتحقق معايري اجلودة يف املؤسسة، ستكون اخلدمات برى، 

واملنتوجات الوقفية على درجة عالية من اإلتقان واجلودة، ما يعِن أهنا ومن خالهلا سيتم ُتصيل موقفني 
 .ومتربعني جدد يؤمنون بفكر الوقف االجتماعي

، إدارة واستثمار، وهذا ما سيرتتب عليه ايف حياة األوقاف عموموهذا يعِن، أن تتحقق اجلودة 
 .45مصداقية مجة يف اجملتمع"

 
44 Jon Martin and J. Petty. Value Based Management, (Boston, Harvard Business School 

Press.2000), P40. 
45 Steve Albrecht, Crisis Management for Corporate Self-Defense, (New York, American 

Management Association, 1996) P, 213. 
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ولن تتحقق هذا املصداقية كما ذكران سابقا، ما مل نتفهم احتياجات عمالء وزابئن مؤسسة األوقاف 
منتوجات من موقفني أو موقوف هلم أو مستأجري عقارات األوقاف، أو مستثمرين هلا، أو مورد خدمات و 

 .46وغري ذلك 
“We will win by understanding the client's needs and by designing innovative X systems to give 

the client satisfaction that we provide the best solutions", 

کسب مصداقية    یومن العجيب أنك ترى أن فقهاء الشريعة قبل عشرات القرون يؤكدون على معن
املوقفني عندما ضبطوا ذلك بعدة صور، منها أنه "ال يصح الوقف على جمهول"، أو "ال يصح تعليقه على 

، ألن كل هذه 47، أو "وال جيوز إال على سبيل ال ينقطع" "شرط مستقبل"، أو " ال جيوز إىل مدة حمددة
حيبون املصداقية والوضوح الصور تشري إىل اجلهالة والغموض، ما يؤدي إىل التقليل من كسب العمالء الذين  

 عند بداية تسجيل أوقافهم أو استثمارها من خالل املؤسسة الوقفية. 
 : التقليل من التكاليف .2

 إذا مت اعتماد معايري اجلودة، فإن معدل التكاليف وامليزانيات العامة للمؤسسة تنخفض بصورة ملحوظة،
ستخفض التكاليف الزائدة والتجريبية أو   ألن عمل املهام ابلطريقة الصحيحة اليت تؤدي بطريقة سليمة

التالفة،   التطويرية وغريها، فاجلودة عندما تكون صحيحة وتطبق بدون حماوالت عديدة، فهذا يقلل من املواد
وابلتايل تقل التكاليف واملصاريف. ال سيما وحنن نتحدث عن األوقاف ومصاريفها، واليت جيب فيها 

الصدقات ب "األوقاف  (ه204)لشأن كان يسمي اإلمام الشافعي التحري والدقة يف الصرف، وهلذا ا
 .48ئاحملرمات"، لبيان حرمة التعدي عليها أو يف استغالهلا بشكل خاط

  :إجياد البيئة الصحيحة للتطوير .3

 
46 Martin Betts, Strategic Management of I.T. (USA, Blackwell Science, 1999), P. 73. 

 .441، ، املهذب يف فقه اإلمام الشافعيكل هذه النقول مأخوذة من: الشريازي 47
 .376  الشربيين، مغين احملتاج إىل معرفة معانی الفاظ املنهاج،:"يلغي أن مثانني حماية من األنصار تصدقوا بصدقات حمرمات"، انظر:  وقد قال الشافعي   48
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سيخلق ذلك جوا من الطمأنينة واالستقرار   ألننا عندما نتبىن معايري صحيحة قابلة للقياس والتطوير،
الوظيفي لدى عموم العاملني، ويساعدهم على تطوير مهاراهتم من خالل العملية التطويرية للمؤسسة. وهنا 

مستوى العمل   تسمح أبن ينزل  وأاليتحتم على النظارة الوقفية العمل على استمرار خلق البيئة الصحيحة،  
و االستمرار يف استخدام األهداف الكمية دون التنبه ال للنوعية منها،  ويتقبل إدخال مدخالت رديئة، أ

أو خلق برامج رديئة يف اجلودة حبجة التكاليف واألسعار، والتغافل عن التعامل مع االستبياانت أو 
اإلحصائيات لغرض تطوير بيئة العمل، العاملني يف خمتلف املستوايت، وإبقاء املعوقات أو احلواجز يف 

م واإلدارات خشية إحداث تغيريات جديدة. ألن العميل أو الزبون يف النهاية يبحث عن اإلبداع " األقسا
 .customers want innovation"49."يف العمل واإلنتاج واخلدمات وغريها

وهذا ال يعِن حبال، أن النظارة الوقفية ال ختطئ أبدا، أو ال تقع يف أزمات كما يتعرض اآلخرون 
أن تصل النتيجة إىل أن النظارة الوقفية هي يف النهاية مؤسسة حديثة تسعى إىل الربح، وقد  هلا، بل جيب 

 .إىل اخلسارة ضتتعر 
50“Making sure that you are the first to get the worst news” 

 تطوير أدوات قياس أداء العمليات .4
مليات اليت توضع من قبل النظارة إن تطوير أدوات القياس، يعِن تقليل الوقت وحفظه، فاإلجراءات والع

 االوقفية إلجناز اخلدمات للموقف أو املوقوف عليه جيب أن تراعي عامل الوقت، ألن ذلك سيؤثر قطع
على تعامالت اجلمهور والعمالء، ولن يتحقق تطوير املنتجات واخلدمات الوقفية إال عندما تتحسن رغبات 

لرضا عن أدائها، وإعطائها املصداقية التامة يف التحرك العمالء يف التعامل مع املؤسسات الوقفية وا
 االجتماعي. 

واإلدارة الوقفية جيب عليها أن تعمل على استنفاذ كافة وسائل البحث واستعمال األدوات يف 
 مثال: ُتقيق اجلودة يف معايريها وبراجمها وفعالياهتا ومنتوجاهتا املقدمة للجمهور، من ذلك 

 
49 Paul Plsek, Creativity Innovation and Quality (USA, ASQ Quality Press, 1997), P. 21. 
50  Ian Mitroff, Managing Crises Before They Happen, (New York, Amacom, 2001), P. 99. 
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األسباب، وُتليل املشكالت أو املعضالت املتعلقة إبدارة األوقاف أو استثماراهتا، من خالل   ُتديد .أ
للتمكن من ُتديدها وحلها، وميكن استعمال   Brainstorming Processجلسات العصف الذهِن،  

 ، Ishikawa Diagram  کاوايشيخمطط ا

 Controlاملراقبة  ت، أو استعمال خمطط  ، وهو منوذج جلمع املعلوما(Control Sheet)  أسلوب املراقبة .ب

Graph. 
، لبيان اخلطوات العملية والقدرة على اختاذ القرار، Flow Chartاستعمال خمطط التدفق  . ج

 .وتوضيح املسار بعد كل خطوة
 ، ويستخدم لدراسة العالقة احملتملة بني املتغريات.Dispersion Diagramخمطط التشتت  .د
وهي عملية توليد   Nominal Group Techniqueكما ميكن استخدام أسلوب اجملموعة االمسية  .ه

ابملشاركة دون السماح لبعض    (موظف  /األفكار، حبيث يقوم كل عضو يف اإلدارة الوقفية )قيادي  
 ابلسيطرة على العملية.األفراد 

دمي وهو أسلوب ق Force Analysisكما تستطيع اإلدارة الوقفية االستفادة من نظام ُتليل القوى    .و
 .جدا يعتمد على ُتديد نقاط القوة والضعف

، وهي جمموعة 9000وتتضمن برامج اجلودة الشاملة اسرتاتيجيات إدارية أخرى مثل شهادة األيزو  
 (.ISO) سييمن مخسة معايري إلدارة اجلودة اليت مت تطويرها بواسطة املنظمة العاملية للمقا

ت والوسائل اليت تعني على ُتقيق اجلودة يف املنتوجات الوقفية، وتعمل على وغري ذلك من األدوا
"Observations of the crisis"مالحظة توقع األزمات 

، وهي يف احملصلة ا، يف اإلنتاج أو السوق عموم 51
 .52Problems of "crisis management"تعضد إدارة حل األزمات يف املؤسسة 

 حتسني نوعية املخرجات  .5

 
51 Uriel Rosenthal and others, Managing Crises. (USA, Charles Thomas publishers, 2001). P. 69. 
52 Uriel Rosenthal and others. Managing Crises, P. 82. 
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من الفوائد كذلك، أنه وعندما نطبق هذه املعايري، ستخرج لنا مثرات هذا التطبيق من خالل نوعية 
 The dynamism of"وتقنية املخرجات، ألن هذا يوفر لألوقاف ديناميكة قطاع نظم املعلومات 

the construction sector"
53 

يتوفر يف أي إدارة وقفية قيادة عليا أتخذ على عاتقها اجلدية يف ولكي تتحقق النوعية، جيب أن 
العمل والتفاين يف اإلشراف والتخطيط واإلدارة، يصاحب ذلك قدرة مؤسسية على تلبية رغبات العمالء 
بكافة شرائحهم وإشباعها عن طريق التواصل املستمر البناء، ولن يتحقق ذلك إال من خالل عملية ُتسني  

ر اإلسرتاتيجيات املؤسسة وعملياهتما وإجراءاهتا، يوزاي ذلك جهود حثيثة لتأهيل املوارد وتطوير مستم
البشرية االتقان اجلودة واملخرجات، بتعاون وتضافر فرق العمل اجلماعية. ويف التقدير، أن ُتقيق مستوايت 

ية إلدارة األوقاف، عالية من املخرجات جيب أن يتم من خالل ممارسات إبداعية تطبق الرؤية اإلسرتاتيج
 . 54واإلبداع يتحقق عند التخطيط والتنفيذ

“Creativity, because of its great value in planning, should receive more than passing notice in any 

discussion of major techniques for better planning”. 
يادة الوقفية ملزمة بتطبيق التعليم املستمر يف أوساط وإذا أردان أن نتحقق من نوعية املخرجات، فإن الق

املؤسسة لغرض ُتسني نوعية األداء واإلخراج املؤسسي، إذ أن توقف التعليم يعِن ابختصار توقف القيادة 
"If You Stop Learing, You Stop Leading "55 . 

حيثه فقهاء الشريعة سابقة، وهنا أتيت مسألة فعالية العطاء الوقفي يف اجملتمع إذا تعطلت، وهذا ما 
ُتت مسمى " وإذا خرب الوقف بيع واشرتي يثمنه ما يرد على أهل الوقف"، كما يقول ابن قدامة املقدسي 

يف كتابه اجلامع املغِن، إذ يرى أن الوقف إذا خرب ومل يرد شيئا، بيع واشرتي بثمنه ما يرد على  )م620(
كاألول، وكذلك الفرس احلبيس إذا مل يصلح للغزو بيع واشرتي بثمنه ما يصلح   اأهل الوقف، وجعل وقف

 
53 Martin Betts, Strategic Management of I.T. (USA Blackwell Science, 1999), P.6 
54  D.E. Hussey, The Innovation Challenge, (New York, John Wiley & Sons, 1997), P1. 
55 Ken Blanchard, The Secret (San Francisco. Berrett Publishers, 2001), P. 72. 
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هلدي إذا عطب يف  للجهاد، ابعتبار أن "مجودان على العني مع تعطلها تضييع للغرض، ويقرب هذا من ا
 ، وهذا يعِن، أن الوقف أصوال وريع، يظل دائما يف حال ُتسبني وجودة.56السفر، فإنه يذبح يف احلال"

 ع... بيوحممد جيوز.إذ يقول:" وعند أيب يوسف  (ه587)وقبلهم احلنفية، على لسان الكاساين 
، وقريب من هذا ما ذهب إليه املالكية 57مثله"م منها أو صار حبال ال ينتفع به، فيباع ويرد منه يف ر ما ه

 ُتويلل آخر"، مع جواز " حملتغيري امليضأة ونقلها ملصلحٍة كمن أنه " جيوز للناظر تغيري بعض األماكن 
 .58ذي البناء على حاله" كانمكان آخر مع بقاء املىل ابب مثال من مكان إ

  زايدة األصول الوقفية .6
 يتوقف عند حد معني، فهو قائم ما قامت احلياة الدنيا، ومثراته  إن الوقف فكر متجدد ال ينضب وال

ومنافعه دائمة ومستمرة، ولكي تكون للمؤسسة الوقفية ديناميكية، جيب أن تكون آليات استقطاب 
األوقاف اجلديدة على درجة عالية من الفعالية، يوازيها عمل دؤوب وفعال يف استثمار األوقاف املوجودة، 

 ذه األصول واملوجودات، وهذا لن يتحقق ما مل يكنهباالت االستثمار لتفادي املخاطرة وتنويع طرق وجم
متمكن )أفراد، أجهزة فنية، خريات، وغري ذلك..(، قادر على هذه الديناميكية  استثماريهناك جهاز 

 الوقفية.  
وهذا ما دعا العديد من الفقهاء يف العصور املتقدمة إىل ضرورة االهتمام ابألصول الوقفية، والعمل 

يبدأ بصرف ع الوقفي حال زايدته واستكفاء املصارف، إذ يقول الكاساين: "والواجب أن يعلى أتصيل الر 
اليت ال بد منها، سواء شرط  انتهه وسائر مؤ ئمن بنا  ىوإصالح ما وه ،تهر رع إىل مصاحل الوقف من عمافال

إن  59" ري إال هبذا الطريقط، ألن الوقف صدقة جارية يف سبيل هللا تعاىل، وال جتر ذلك الواقف أو مل يش

 
 .250ه(، 1405، )بريوت، دار الفكر، طاملغينانظر: ابن قدامة،  56
 .220(، 1982، )بريوت، دار الكتاب العريب، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعانظر: أبو بكر الكاساين،   57
 . 89حممد عليش، )بريوت، دار الفكر، د.ط، د.ت(، ص ، ُتقيق: حاشية الدسوقي على الشرح الكبري انظر: حممد عرفة الدسوقي،   58
 .220، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعانظر: أبو بكر الكاساين،   59
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داء املؤسسي ورقي املنتجات واخلدمات اخلالصة اليت تسعى إليها أي مؤسسة وقفية معاصرة هي ُتسني األ
املقدمة للجمهور، ولكي تتحسن جيب أن تتساوق هذه املنتجات واخلدمات مع روح وفكر املؤسسة الرؤية 
والرسالة والقيم. وإذا أردان أن نؤكد ذلك، نقول إن اجلودة يف نظام األوقاف هي نظم متطورة وعمليات 

 هداف، وكسب رضا العميل واملوظف على حد سواء.إدارية مستخدمة التحقيق الغاايت واأل
 

 النتائج
 

 توصل البحث إىل بعض من النتائج، وهي: 
 وجوب العمل على تفعيل معايري اجلودة الشاملة يف مؤسسة األوقاف وشؤون القصر بديب.  -1
 ال تزال معايري اجلودة الشاملة ال تعدو أكثر من التنظريوليس واقعاً عملياً.  -2
 معايري اجلودة الشاملة على الوقف يساعد يف زايدة أرابح املؤسسة، وتنمية األموال املوقوفة. إن تطبيق  -3
 معايري اجلودة الشاملة واحدة من أهم الطرق لزايدة التنمية املستدامة.  -4

 

 
 املراجع:

 
 . 12، ج، )بريوت: دار املعرفة(كتاب املبسوطالسرخسي، مشس الدين.  -1
بدائع الصنائع يف م( 2003ه/ 1424احلنفي، اإلمام عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين. )  -2

 .8، ج2، )بريوت: دار الكتب العلمية(، طترتيب الشرائع
مواهب اجلليل لشرح خمتصر املغريب.  نحممد بن حممد بن عبد الرمح احلطاب الرعيِن، أيب عبد هللا  -3

 . 7، )دار عامل الكتب(، جخليل
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البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل يف م(.  1988ه/ 1408)القرطيب، أيب الوليد ابن رشد.   -4
 .  12، ج2، )بريوت: دار الغرب اإلسالمي(، طمسائل املستخرجة

 . 16. )جدة: مكتبة االرشاد(، جكتاب اجملموع شرح املهذب للشريازياملطيعي، حممد جنيب.   -5
 . 1. )دار السالم(، ط الوسيط يف املذهبم(. 1997ه/1417د. )الغزايل، حممد بن حممد بن حمم  -6
الوجيز يف فقه مذهب االمام م(. 2003ه/ 1425الغزايل، حجة اإلسالم أيب حامد حممد بن حممد. ) -7

 .  1، )بريوت: دار الكتب العلمية(، طالشافعي
 .6ج ، )مطبعة مصطفى حممد(،حواشي حتفة احملتاج بشرح املنهاجابن حجر، شهاب الدين.   -8
،  3، )الرايض: دار عامل الكتب(، ط املغىنم(. 1997ه/1417املقدسي، موفق الدين بن قدامة. )  -9

 .8ج
م(. كشاف القناع عن منت األقناع، 1997ه/1417البهوقي، منصور بن يونس بن ادريس. ) -10

 .3، ج1)بريوت: عامل الكتب(، ط 
  .كوران، تيمور -11
م(. مقدمة ابن خلدون، )صيدة: 2015ه/ 1436)ابن خلدون، االمام عبدالرمحن بن حممد.  -12

 .املكتبة العصرية(
 .م(. القسطاس املستقيم، )دار كريانيس للطباعة والنشر والتوزيع(2014الغزايل، أبو حامد. ) -13

14- D.E. Hussey, The Innovation Challenge, (New York, John Wiley & Sons, 1997), P1. 
15- Ken Blanchard, The Secret (San Francisco. Berrett Publishers, 2001), P. 72. 

 


