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• اأهمية الوقف وحث الإ�صالم عليه وبيان اأ�صل م�رصوعيته.	
• اأهمّية العناية ب�رشط الواقف يف م�سارف غّلة الوقف وطريقة ال�رشف، وما فيه من 	

دعم مل�صاريع الأمة الإ�صالمية احلا�رصة وامل�صتقبلية.
• والعلمية 	 الع�صكرية  املجالت  يف  الأول��ني  امل�صلمني  اأوق��اف  م�صارف  تنوع  اأث��ر 

بالأوقاف، و�صد  قوة  لهم من  حَتَقق  وال�صّحية والجتماعية واخلدمية وما  والعبادية 
كثري من احتياجاتهم.

• امل�صلمني، 	 لدى  ال�صابقة  الأوقاف  م�صارف  من  م�رصفا  واأربعني  ثالثة  البحث  بني 
الثغور، اجلي�ض، الأ�رصى، احلجر ال�صحي، مدار�ض الطب،  ومنها: يف �صبيل اهلل، 

التزويج، الربيد، عموم امل�سلمني.
• اأن 	 يرى  التي  املعا�رصة  الأوقاف  م�صارف  من  م�رصفا  خم�صني  عدد  الباحث  جمع 

ُي�رصف عليها، وُيوّجه اإليها، ومنها:
• البلد احلرام، برامج تربية ودعوة 	 برامج الإعالم الهادفة وموؤ�ص�صاته، برامج تعظيم 

الفتيات وال�سباب، اإعانة ال�سباب على الزواج.
• والتكافل 	 الرتاحم  حتقيق  ومنها:   للوقف،  ال�رصعية  املقا�صد  من  بع�صا  البحث  بني 

الجتماعي بني امل�صلمني، والإ�صهام يف التنمية القت�صادية لالأمة.
• بني البحث بع�ض و�سائل الت�سجيع على الوقف، ومنها: احلث الفردي املبا�رش من 	

قبل الق�صاة والدعاة لأهل الأموال.
• اأعطى البحث منوذجا مقرتحا لوقف خريي عام.	
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اأهمية الوقف واأثر توجيه م�سارفه

مقدمة متهيدية:

احلمد هلل وحده وال�سالة وال�سالم على نبينا وحبيبنا حممد بن عبد اهلل الهادي 
اإلى خري �رصعة

 اأما بعد:
�صاملة  قيما، و�رصعة  دينا  النعمة جعله  علينا  واأمت  الدين  لنا هذا  ملا �رصع  اهلل  فاإن 
كاملة حتكم كل �صوؤون الب�رص وت�صتثمر كل طاقات العباد فيما يحقق مقا�صد ال�رصع 
املمات،  بعد  وما  احلياة  ت�صمل  اأنها  يخفى  ل  التي  الدين،  �رصورات  على  ويحافظ 
واإن من جميل ما �رّصعه ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم لأمته حب�ض العني وت�صبيل 
املنفعة وكان يطلق عليه يف اأول الأمر �صدقة وحب�صا وحبي�صا ثم وقفا، وكان �صلى اهلل 
عليه و�صلم  اأول من اأوقف بنف�صه لعموم امل�صلمني م�صجد قباء حال مقدمه املدينة، 
ر�صول  اأن  عنها  اهلل  ر�صي  عائ�صة  عن  البيهقي  اأخرج  خريياً.  وقفا  اأوقف  من  واأول 
املطلب  بني  على  �صدقة  باملدينة  له  حيطان  �صبع  )جعل  و�صلم   عليه  اهلل  �صلى  اهلل 
وبني ها�صم) 1 (  ثم ختم �صلى اهلل عليه و�صلم  حياته باأن اأوقف ماوراءه فقد اأخرج 

ال�سنن الكربى 160/6 واأخرجه ابن �سعد يف الطبقات الكربى باأ�سانيد متعددة 1/ 501-503 وذكر اأنها   (1(
حوائط اليهودي خمرييق الذي قاتل يف اأحد ثم قتل .
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البخاري يف كتاب الو�سايا من �سحيحه  من حديث عمرو بن احلارث اأخي ميمونة 
بنت احلارث اأم املوؤمنني ر�صي اهلل عنهما قال: »واهلل ماترك ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 
و�صلم عند موته درهما ولديناراً ولعبداً ول اأمة ول �صيئاً اإل بغلته البي�صاء و�صالحه 
واأر�صا جعلها �صدقة«)2 ( ويف لفظ جعلها لبن ال�صبيل �صدقة«)3 ( وقد ذكر ابن حجر 
اأن االإمام ال�سافعي يرى اأن الوقف من خ�سائ�ض اأهل االإ�سالم اأي وقف االأرا�سي 
والعقار قال ول نعرف اأن ذلك وقع يف اجلاهلية.)4( ولكن بع�ض املعا�رصين يذكر اأن 
الروم واأهل اجلاهلية كان لديهم ما ي�صبه الوقف على املعابد والكنائ�ض واهلل اأعلم.)5 (

اإلى هذا النوع من ال�صدقات فيما م�صى فاإن احلاجة  ولئن كانت الأمة حمتاجة 

اإليه اليوم لتقلُّ عن مام�صى؛ اإن مل تكن اأكرب مع العناية باختيار امل�صارف ؛ لكرثة 

جماالت العمل االإ�سالمي، و�سعف الوقفيات عن الوفاء باحلاجات، و�سدة ت�سييق 

خمتلفة  دع��اوى  حتت  امل�رصوعة  الأم��وال  م�صارف  يف  الإ�صالم  اأمة  على  الأع��داء 

ذلك،  وغري   .. الأم��وال  وغ�صيل  منابعه،  وجتفيف  الإره��اب  كمحاربة  ف�صفا�صة 

فحا�رصوا الدول وال�صعوب الإ�صالمية يف دعمهم لإخوانهم  ويف الوقت نف�صه جند 

الدعم  اأنواع  بكافة  املجالت  والتغريب مدعومة يف كثري من  التن�صري  م�صاريع  اأن 

لإحالل املفاهيم والقيم وال�صلوكيات الغربية حمل املفاهيم والقيم الإ�صالمية املحاربة 

وامل�صيق عليها م�صتغلني فو�صى امل�صطلحات التي �صنعوها من عند اأنف�صهم و�صدة 

خوف كثري من املو�رشين وذوي االأموال من اإل�ساق تلك التهم - اجلاهزة واملعلبة - 

�سحيح البخاري ح 2739 كتاب الو�سايا  (2(
امل�سدر ال�سابق ح 4461 كتاب املغازي  (3(

فتح الباري 5/ 402، 403  (4(
اأنظر اأثر الوقف على الدعوة .. خالد هدوب املهيدب �ص 43-40  (5(
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فيهم فاأحجموا عن دعم م�صاريع امل�صلمني يف كثري من البالد.
 واإذا كنا نعتقد اأن علينا واجب مقاومة هذه الهجمة ال�رص�صة فالبد اأن نوظف كل 
االإمكانات املتاحة والفر�ض ال�سانحة - ومن ذلك اجلانب االقت�سادي املنتمي لعقيدتنا 
ومفاهيمنا -، لنحقق اأق�صى درجات التنمية للم�صلمني وندافع عن ق�صايانا على كافة 
امل�صتويات وخا�صة ذات الأولوية، امل�صتهدفة من اأمم الكفر والنفاق، فاملال هو قوام 
باملال ومن  الغر�ض �صورة من �صور اجلهاد  لهذا  الأموال  واإيقاف  احلياة وع�صبها ، 
ال�صدقات اجلارية التي ينال امل�صلُم اأجَرها بعد مماته كما يف حديث اأبي هريرة ر�صي 
اهلل عنه اأن ر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم  قال: )اإذا مات ابن اآدم انقطع عمله اإل من 

ثالث: �صدقة جارية اأو علم ينتفع به اأو ولد �صالح يدعو له( )6 ( .
قال يف كفاية الأخيار بعد ذكر هذا احلديث: وحمل العلماء ال�صدقة اجلارية على 

الوقف .)7 ( 
اأوقافهم  فكانت  بوعي،  الوقف  مقا�صد  عنهم  اهلل  ر�صي  ال�صحابة  اأدرك  ولقد   
تُعنى باحتياج الأمة يف زمانهم -كما يظهر ملن ي�صتعر�صها – حتى غطت الحتياج 
الداخلي للم�صلمني وكفتهم موؤونة حماية الثغور اأمام الأعداء، ثم انتقل هذا الوعي 
عن  متيزه  التي  �سماته  ومكان  زمان  لكل  فظهر  املتتابعة  امل�سلمني  اأجيال  اإلى  والفقه 
غريه واأوقافه التي تعالج احتياجه، فعلى �سبيل املثال يف القرون االأولى كان تركيز 
االإ�سرتاتيجية  تلك  االأوقاف تخدم  فكانت  ال�سنة  العلماء على جمع وتدوين ون�رش 
ثم  الدعوة  ون�رش  الفتوح  على  الرتكيز  كان  وقبلها   ، عظيمة  قفزات  حققت  حتى 
فكان  الأوق��اف  م�صارف  تنوعت  لها  وتبعا  وتنوعت  امل�صلمني  احتياجات  ازدادت 

رواه م�سلم يف كتاب الو�سايا 3/ 1255 ح 1631 واأبو داود والن�سائي والرتمذي والبيهقي يف ال�سنن واأحمد يف امل�سند.  (6(
كفاية الأخيار يف حل غاية الخت�سار  لالإمام تقي الدين اأبي بكر بن حممد احل�سيني احل�سني الدم�سقي ال�سافعي 1 / 603  (7(
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لذلك اأبلغ الأثر يف تفوق الأمة وازدهارها - كما �صيت�صح يف مبحث لحق -، ثم 
بداأ هذا الوعي يغيب عن واقع امل�صلمني بقدر بعدهم عن م�صدر الوحي علما اأوعماًل 
وتعلقهم بجمع املال ف�صعف العمل بهذه ال�صنة واأم�صت كثري من الأوقاف - مع قلة 

تها-  ل ت�صهم يف تكاليف �رصورات وحاجات الأمة. اأقيامها وغالَّ

مدخل:

اإ�سارة موجزة حلث االإ�سالم على الوقف، واالهتمام باختيار  يف هذه الورقات 
مقا�سد  من   �سيء  وبيان  االأمة،  عزة  على  الوقف  م�سارف  تنوع  واأثر  امل�سارف، 
وو�سائل  الوقف،  مميزات  بع�ض  لبيان  واملك�ض  الوقف  بني  مقارنة  وعقد  الوقف، 
الت�سجيع عليه  لتحفيز اأهل الف�سل وال�سعة ليبادروا اإلى اإحياء �سنة الوقف، وتذكري 
املو�رصين من  اأموال  بواجبهم يف توجيه  يقوموا  اأن  العلم  الق�صاء، وطالب  رجال 
امل�صلمني والراغبني يف بذل ال�صدقة اجلارية لت�صدَّ احتياجات امل�صلمني الأكرث اأهمية 
يف كافة اأبواب اخلري من خالل التوجه اإلى اإيقاف الأموال الثابتة واملنقولة والتو�صع 
يف ذلك وتنويع امل�صارف والعناية مبا ا�صتجد من م�صارف هامة وتر�صيح م�صارف 
م�صاألة  و�صبط  اإليها  احلاجة  عدمت  التي  وكذا  فائدة  الأقل  امل�صارف  وهجر  وقفية 

النظارة لتخفيف اخللل وت�صييق الفر�ض على املتالعبني بها.
من  الأنفع  لختيار  وتوجيهه  التحبي�ض  على  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي  حث 

م�صارفه 

نبوية -كما مر يف  �صنة  الأعمال وهو  اأف�صل  ال�صدقات ومن  اأف�صل  الوقف من 

املقدمة - تتابع ال�صحابة على العمل بها واملحافظة عليها ابتغاء مر�صاة اهلل �صبحانه 
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وكانوا اأهل مبادرة اإلى اخلريات، قال زيد بن ثابت ر�صي اهلل عنه مل نر خرياً للميت 

وال للحي من هذه احلب�ض املوقوفة؛ اأما امليت فيجري اأجرها عليه، واأما احلي فتحب�ض 

عليه ول توهب ول تورث ول يقدر على ا�صتهالكها.)8 ( وعن عمر بن اخلطاب ر�صي 

اهلل عنه  قال: كانت اأموال بني الن�صري مما اأفاء اهلل على ر�صوله �صلى اهلل عليه و�صلم  مما 

مل يوجف امل�صلمون عليه بخيل ول ركاب فكانت لر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم 

خا�صة، وكان ينفق على اأهله نفقة �صنته ثم يجعل مابقي يف ال�صالح والكراع عدة يف 

�صبيل اهلل.)9 ( وعن ابن عمر ر�صي اهلل عنهما قال: اأ�صاب عمر بخيرب اأر�صا فاأتى النبي 

�صلى اهلل عليه و�صلم  فقال اأ�صبت اأر�صا مل اأ�صب ماًل قط اأنف�ض منه فكيف تاأمرين به 

؟ قال: »اإن �صئت حب�صت اأ�صلها وت�صدقت بها«. فت�صدق عمر اأنه ل يباع اأ�صلها ول 

يوهب ول يورث يف الفقراء، والقربى، والرقاب، ويف �صبيل اهلل، وال�صيف، وابن 

ال�صبيل ل جناح على من وليها اأن ياأكل منها باملعروف اأو يطعم �صديقا غري متمول 
فيه.)10 ( 

قال ابن حجر: وحديث عمر هذا اأ�صل يف م�رصوعية الوقف .اأه� )11 (
َعها فجعلها  َد م�صارف الوقف ونوَّ وبالتاأمل يف وقفية عمر ر�صي اهلل عنه جند اأنه عدَّ
يف  امل�سلمني  حاجات  لي�سد  الزكاة،  م�سارف  من  لي�ست  منها  اثنني  م�سارف  �ستة 
زمنه. وهذا التنوع مما يحقق للوقف  طول بقائه ومنوه، ثم تتابعت اأوقاف ال�صحابة 
ر�صي اهلل عنهم بعد وقف عمر ر�صي اهلل عنه  حيث ت�صدق عثمان ر�صي اهلل عنه  ببئر 

)8) انظر الإ�سعاف يف اأحكام الأوقاف )�ص 13).
)9) �سحيح البخاري كتاب اجلهاد وال�سري ح 2904.

)10) �سحيح البخاري كتاب الو�سايا  ح 2772 
)11) فتح الباري 5/ 402، 403
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رومة على امل�صلمني، ملا احتاجوا اإلى عذب املاء، وت�صدق علي ر�صي اهلل عنه باأر�صه 
ينبع على الفقراء وامل�صاكني ويف �صبيل اهلل وابن ال�صبيل القريب والبعيد يف ال�صلم 
بنيه التباع والتورث  ُدْوَرُه على  عنه  اهلل  العوام ر�سي  بن  الزبري  واحلرب، ووقف 
ولتوهب،  كما وقف من ال�صحابة جمع منهم معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وعائ�صة 
اأبي وقا�ض وخالد بن الوليد وجابر بن  اأبي بكر و�صعد بن  اأم املوؤمنني واأ�صماء بنت 
عبداهلل و�سعد بن عبادة وعقبة بن عامر وعبد اهلل بن الزبري ر�سي اهلل عنهم اأجمعني 

وغريهم كثري ومعظم اأوقاف ال�صحابة بعد وفاة النبي �صلى اهلل عليه و�صلم.
قال جابر ر�صي اهلل عنه: ما بقي اأحد من اأ�صحاب ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم  
له مقدرة اإل وقف .)12 ( وقال ال�صافعي رحمه اهلل: بلغني اأن ثمانني �صحابيا من الأن�صار 

ت�صدقوا ب�صدقات حمرمات .)13(

وعن اأن�ض بن مالك ر�صي اهلل عنه  اأنه قال: كان اأبو طلحة اأكرَث الأن�صار باملدينة 

ماًل من نخل، وكان اأحَب اأمواله اإليه بريحاء، وكانت م�صتقبلة امل�صجد وكان ر�صول 

اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم  يدخلها، وي�رشب من ماء فيها طيب . قال اأن�ض: فلما نزلت 

هذه الآية: ژ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پژ   �صورة اآل عمران الآية 92،  قام اأبو 

طلحة اإلى ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم  فقال: يا ر�صول اهلل اإن اهلل تبارك وتعالى 

واإنها  )بريحاء(  اإيلَّ  اأموايل  اأحب  واإن  پژ  پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   ٱ   يقول:ژ 

�صدقة هلل اأرجو برها وذخرها عند اهلل ؛ ف�صعها يا ر�صول اهلل حيث اأراك اهلل، قال: 

كفاية الأخيار يف حل غاية الخت�سار  لالإمام تقي الدين اأبي بكر بن حممد احل�سيني احل�سني الدم�سقي   (12(
ال�سافعي 1 / 603.

نقله خالد املهيدب يف اأثر الوقف على الدعوة.. �ص 30عن مغني املحتاج 376/2 دار الفكر . وكان ال�سافعي   (13(
يطلق على الوقف هذا ال�سم .
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فقال ر�صول اهلل  �صلى اهلل عليه و�صلم: بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح، وقد �صمعت 

ما قلت واإين اأرى اأن جتعلها يف الأقربني قال اأبو طلحة: اأفعل يا ر�صول اهلل فق�صمها 
اأبوطلحة يف اأقاربه وبني عمه .)14 (  

هذا التوجيه النبوي الأبي طلحة توجيه مل�رشف الوقف لالأ�سلح وفيه �سنة تقتفى 
لأهل العلم والولية والدعاة اأن يقوموا بتوجيه الواقفني للم�رصف الأ�صلح ح�صب 

الزمان واملكان وظروف الواقف.

اأهمية العناية ب�شرط الواقف
ما ي�سرتطه الواقف يف م�سارف غلة الوقف وطريقة ال�رشف له اأثر يف منو وتطور 
اأو �سعف حالة امل�سلمني، فكلما كان الوعي حا�رشا وقت اال�سرتاط واالإثبات اأثمر 
دعما مل�صاريع الأمة احليوية احلا�رصة وامل�صتقبلية وكلما غاب الوعي حتقق العك�ض كما 
تب�رش بخري لكنها حتتاج مزيد عناية  بدايات  الكثريين واإن كان ثمت  هو احلال عند 
وتوا�سل بني الق�ساة واملو�رشين ورجال الدعوة حتى يتواكب حتديد امل�سارف و�رشط 
الواقف مع تطور الأو�صاع وتنوع الحتياجات لالأمة ومثال ذلك عند ال�صابقني: ملا 
الن�صارى  امل�صلمني من  اأ�رصى  لفك  اأوقافا  يوقفون  ال�صليبية �صاروا  قامت احلروب 
واليوم قامت احلاجة لهذا امل�رصف ومل�صارف جديدة كتاأ�صي�ض ودعم و�صائل اإعالمية 
والتعليم  للدعوة  العنكبوتية  ال�صبكة  يف  ومواقع   ).. وم�صموعة  ومرئية  )مقروءة 
والحت�صاب على املنكرات ونحو ذلك ومعاجلة م�صكالت اأخرى اجتماعية وتعليمية 

�سحيح البخاري الزكاة )1392(،�سحيح م�سلم الزكاة )998(،�سنن الرتمذي تف�سري القراآن )2997)،�سنن   (14(
الن�سائي الأحبا�ص )3602)،�سنن اأبي داود الزكاة )1689)،م�سند اأحمد بن حنبل )141/3(،موطاأ مالك 

اجلامع )1875)،�سنن الدارمي الزكاة )1655).
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كالبطالة والعالقات الأ�رصية وانت�صار اجلهل بالأحكام ال�رصعية ... اإلى غري ذلك من 
وجوه الرب.

اأثر تنوع م�شارف اأوقاف امل�شلمني يف حتقيق قوتهم  
لقد كان الوقف من اأهم املوؤ�ص�صات التي كان لها اأثرها الفعال يف حتقيق التطور 
والنمو يف خمتلف ع�صور الإ�صالم فاأوقفوا على كثري من امل�صارف التي احتاجت 
مرافق،  اأو  ن�صاطات  اأو  اأ�صخا�ض  على  م�صارف  كانت  �صواء  امل�صلمني  بالد  لها 
يف  طوال  قرون  مدى  على  الإ�صالمية  املجتمعات  دعائم  اإر�صاء  يف  الوقف  فاأ�صهم 
ت�سييد امل�ساجد واملدار�ض واملكتبات واحلدائق واالآبار وبناء القوة يف جتهيز اجليو�ض 

والدروع واخليل.)15 (
فكان للموؤ�ص�صات الوقفية ممثلًة بالعلماء، وامل�صاجد واملعاهد اأكرُب الأثر يف الوقوف 
متوقدة،  الإ�صالم  جذوة  واإبقاء  ومقاومته  املختلفة  الإ�صالمية  البالد  يف  العدو  اأمام 
والنفي  االإيذاء  اإلى  العلماء  تعر�ض  رغم  به  االعتزاز  وا�ستمرار  قيمه  على  واحلفاظ 
للنا�ض احلق من  فتبني  التن�سري  بالت�سدي حلمالت  العلماء  اأولئك  قام  والطرد ،كما 
ببناء  امل�صلمني  اأغنياء  ثمار عناية  املبثوثة، وذلك من  ال�صبهات  الباطل وحت�صنوا من 
املدار�ض واملعاهد العلمية وكفالة املعلمني والإنفاق على طلبة العلم اإلى جانب اأروقة 
العلمية، فحملت  الكتب واملراجع  بتوفري  والعناية  بامل�صاجد  امللحقة  العلم وحلقاته 
تلك املعاهد ر�صالة العلم ال�صحيح والدعوة اإلى دين الإ�صالم وكونت حركة علمية 
نتاجا علميا �سخما متميزا ورجاال را�سخني يف  للم�سلمني  النظري، ووفرت  منقطعة 

الوقف واأثره يف حياة الأمة / حممد بن اأحمد ال�سالح �ص 8 بت�سرف.  (15(
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العلم؛ لأن الواقف كان ي�صع �رصوطاً حمددة لقبول الطالب ويحدد ال�صمات التي 
يريد حتقيقها فيهم من الورع و�صالمة العتقاد والقدرة على التح�صيل العلمي اإلى 

غري ذلك.
فاأول وقف يف الإ�صالم هو  للتعليم والدعوة،  الأولى  اللبنة  امل�صجد هو  »وكان 
بالكتاتيب  ي�صمى  ما  بامل�صجد  اأحلق  الفتوح  تو�صعت  ملا  ثم  �صبق،  كما  قباء  م�صجد 
اأنها بلغت ثالثمائة  بها  بلغ الهتمام  وهي تعادل املدار�ض البتدائية يف ع�رصنا وقد 
ُكتَّاب يف مدينة واحدة من مدن �صقلية،   وكان الُكتَّاب الواحد منها يت�صع للمئات 
اأو الآلف من الطلبة وكانت متول باأموال وقفية خا�صة. ذكره ابن حوقل يف كتابه 

اجلغرايف.«)16 (
وذكر اأبو القا�صم البلخي مدر�صة فيما وراء النهر كانت تت�صع لثالثة اآلف طالب 
امل�صلمني  نتاج  وكان  خا�صة،  موقوفة  اأم��وال  من  فيها  الدرا�صة  وعلى  عليهم  ينفق 
مو�سع فخر واعتزاز لهم وحمل اإجالل وتقدير من ملوك الفرجنة حتى حفظت لنا 
مدونات التاأريخ ر�سالة رائعة يف دالالتها اأر�سلها جورج الثاين ملك اإجنلرتا وال�سويد 
قوله  فيها  جاء  الثالث  ه�صام  الأندل�ض  بالد  امل�صلمني يف  خلفاء  اأحد  اإلى  والرنويج 
ال�سايف  بفي�سه  تتمتع  الذي  العظيم  الرقي  عن  �سمعنا  فقد  والتوقري  التعظيم  )بعد 
هذه  مناذج  اقتبا�ض  لأبنائنا  فاأردنا  العامرة،  بالدكم  يف  وال�صناعات  العلم  معاهد 
الف�صائل،  لتكون بداية ح�صنة يف اقتفاء اأثركم لن�رص اأنوار العلم يف بالدنا التي يحيط 
بها اجلهل من اأركانها الأربعة ..ثم ختمها بقوله من خادمكم املطيع جورج !!(. نعم 

امل�سدر ال�سابق �ص 26بت�سرف.  (16(
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هكذا كنا فمتى نعود ؟ )17 ( ويف القرن التا�سع امليالدي 891م اأح�صيت كتب اأ�صغر 
مكتبة يف العراق فوجد اأنها حتوي نحوا من اأربعني األف جملد بينما جميع ماحوته 
مكتبات الكنائ�ض يف الغرب اآنذاك مل تزد على اثني ع�رش كتابا !!. وذكر النعيمي 
يف كتابه الدار�ض يف تاريخ املدار�ض: اأن هناك اأوقافا خ�ص�صت ل�رصاء األواح للطلبة 
باالأقالم  لتجهيزهم  االأم��وال  عليهم  اأوقف  رزيك  ابن  واأن  واملدينة  مكة  �سبية  من 
واملداد واالأوراق واملحابر ...، ويف العهد اململوكي جند اأنه عند اإن�ساء اأي مدر�سة 
ذات م�صتوى عال يوقف معها مدر�صة للمبتدئني لتعليم اأبناء الفقراء واليتامى، ويف 
فدان  مليوين  تبلغ  اأنها  فوجد  الزراعية  االأرا�سي  مب�سح  با�سا  علي  قام حممد  م�رش 
من بينها �ستمائة األف فدان موقوفة ؛ اأي اأكرث من الربع، وملا عزمت وزارة االأوقاف 
امل�رصية على ح�رص م�رصوفات الأوقاف ومواردها عام 1950م تعذر عليها ذلك، 
لأنه ي�صتدعي الطالع على 73000 حجة من حجج الأوقاف ومعظمها ت�رصف على 
املقاري، ويتاأكد دعم التعليم والن�رش العلمي، وال�رشعي  خا�سة يف هذه االأيام التي 
تواطاأت موؤامرات الأعداء على ا�صتئ�صاله من بالد امل�صلمني لتفريغها من حمتواها 
بعد ظهور اأثرها الفعال على بناء الأجيال . يقول �صاحب املنار:«ومن اأهم ما ينفق 
يف �صبيل اهلل يف زماننا هذا اإعداد الدعاة اإلى الإ�صالم، واإر�صالهم اإلى بالد الكفر من 
قبل جمعيات منظمة متدهم باملال الكايف كما يفعله الكفار يف ن�رص دينهم ويدخل فيه 

النفقة على املدار�ض للعلوم ال�ص�رعية وغريها مما تقوم به امل�صلحة العامة..« )18 ( .
اأوقاف امل�صلمني على العلم والعلماء بل �صملت كثرياً  من حاجات  ومل تقت�رص 

كانت الر�سالة يف بداية القرن اخلام�ص الهجري ذكرتها مراجع تاريخية عربية واأوربية منها كتاب )العرب   (17(
عن�سر ال�سيادة يف القرون الو�سطى (للموؤرخ الجنليزي ال�سري جون دوانبورت.

نقله د. �سرف ال�سريف يف بحث اأهمية الوقف يف دعم املوؤ�س�سات الدعوية �ص 35 عن �سيد �سابق .  (18(
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النا�ض يف اأزمانهم يف اأمور الدين والدنيا ومن ذلك ماذكره ابن بطوطة من م�صاهداته 
يف مدينة دم�صق:«اأن اأنواع اأوقافها وم�صارفها ل حت�رص، لكرثتها فمنها اأوقاف على 
العاجزين عن احلج ملن يحج عن الرجل منهم كفايته، ومنها اأوقاف على جتهيز البنات 
لفكاك  اأوقاف  ومنها  جتهيزهن،  على  الأهلهن  قدرة  ال  اللواتي  وهن  اأزواجهن  اإلى 
ويتزودون  ويلب�سون  ياأكلون  ما  منها  يعطون  ال�سبيل  الأبناء  اأوقاف  ومنها  االأ�رشى، 
اآنية  اأوقاف ملن تك�رص له  اأوقاف على تعديل الطرق ور�صفها ومنها  لبالدهم، ومنها 
واخلال�صة   )  19( اخلري«  اأفعال  من  ذلك  لغري  اأوقاف  ومنها  ال�صارع،  يف  �صحاف  اأو 
اأن اأوقاف امل�صلمني كانت تفي بكثري من احتياجاتهم يف داخل بالدهم ممايحقق قوة 
املجتمع الإ�صالمي ومتا�صكه عن النهيار كما اأن اأوقافهم كانت ت�صد احتياجاتهم يف 
ثغورهم اأمام العدو فتكون من دعائم القوة التي حتول دون اكت�صاح العدو باإذن اهلل، 
املجالت  يف  امل�صلمني  اأوقاف  م�صارف  من  اأنواعاً  املختلفة  امل�صادر  لنا  نقلت  وقد 
الع�صكرية والعلمية والعبادية وال�صحية والجتماعية واخلدمية مبا ليعرف له نظري يف 

العامل قبل ح�صارة الإ�صالم.

مناذج من م�شارف الأوقاف عند امل�شلمني عرب الع�شور 
الوقف  م�صارف  تنويع  يف  امل�صلمني  عناية  من  اإليه  الإ�صارة  �صبقت  ملا  اإي�صاحا 
الزاخر  تاريخنا  لنا  نقله  فيما  فقد جاء  وم�رش  امل�سلمني يف كل ع�رش  وفق حاجات 
بالبطولت والتفاين يف ن�رصة هذا الدين العظيم اأنواعاً عديدة من امل�صارف الوقفية، 
مما يدل على اأن يف كل جيل وع�رص  من اأجيال وع�صور امل�صلمني ال�صابقة من يقوم 
العوي�سي �ص14 من بحوث ندوة مكانة الوقف مبكة نقال عن رحلة ابن  بحث الوقف ومكانته / عبداهلل   (19(

بطوطة �ص104.
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يف  م�سارفه  وتوظيف  الوقف  �سنة  اإحياء  و  النبوي  النهج  اقتفاء  اإلى  االأمة  بتوجيه 
امل�صالح التي يحتاجها امل�صلمون يف بالدهم وثغورهم وذلك يت�صح من خالل النظر 
اإلى  اأعدناها  امل�صلمني ولو  ال�صابقة لدى  امل�صارف  لبع�ض  ا�صتقراء �رصيع  نتيجة  يف 
موا�صعها لأدركنا من خاللها الظروف التي مر بها كل ع�رص  وبلد من ع�صور وبالد 

امل�صلمني، وقد كان من اأبرز تلك امل�صارف مايلي:
1-يف �صبيل اهلل .

2-الثغور .

3-اجلي�ض .
4-الأ�رصى .
5-العلماء .

6- تعليم القراآن الكرمي .

7- اأهل احلديث خا�صة .
8-املدار�ض ال�رصعية .

9- اأتباع املذاهب الفقهية 
10- طالب الأدب خا�صة .

11- تاأليف الكتب .
12- وقف الكتب وغريها على اجلوامع .

13- البالد املقد�صة .
14-امل�صاجد .

15-املقابر .
16-�صقي احلجيج .
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17-�صكنى احلجيج واإطعامهم
18-طريق احلج .

19- العاجزون عن احلج .
20-الأطباء.

21-امل�صحات وامل�صت�صفيات 
22-احلجر ال�صحي .
23-مدار�ض الطب .

24-الأقارب.
25-الأولد .
26-الأيتام .

27-ال�صعفاء .
28-املحاويج والأرامل .
29-الفقراء وامل�صاكني.

30-امل�صاجني .
31-اجلريان .

32-اأهل البيوتات وذوي االأقدار .
33-التزويج .

34-عموم امل�صلمني
35-اأبناء ال�صبيل .

36-املوايل .
37-اإعمار الأوقاف .
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38-الربيد .
39-دور ال�صيافة .

40-ر�صف الطرق وتعديلها 
41-�صقاية املاء وتوفريه .

42-معاجلة احليوانات 
43-اأوجه الرب املختلفة.

من م�شارف الأوقاف املعا�شرة
اإن القتفاء الواعي ل�صنة النبي �صلى اهلل عليه و�صلم و�صلف الأمة يف باب الوقف 

�صار  ومن  ال�صلف  اأعملها  التي  ال�رصعية  املقا�صد  الناظر يف  القتفاء  هو  وم�صارفه  

على نهجهم يف اختيار م�صارف الوقف والنظر يف تطور احلاجات العامة واخلا�صة 

اأهل  جهود  تكاتف  تتطلب  وخارجية  داخلية  وفر�ض  حتديات  من  الأمة  وماتواجهه 

القرار  واأ�صحاب  الأمة  حتتاجها  التي  والتخ�ص�صات  والدعوة  العلم  اأهل  مع  املال 

ولتخدم  الأولية  ذات  حاجاتها  موا�صع  يف  الأمة  به  تتقوى  ع�صباً  لتكون  الر�صيد، 

خططها اال�سرتاتيجية، وتوقف اإمدادها لكل  جمال لي�ض من هموم االأمة ف�سال عما 

الروؤية فقد جمعت  يتفق مع من يريد �رصرها، وبناء على هذه  اأو  يخالف م�صارها 

اأبرز ماظهر يل )20 ( من امل�صارف التي يح�صن براغبي اإثبات الوقفيات والو�صايا من 

الق�صاة ونحوهم ومن ي�صت�صارون يف هذا ال�صاأن اأن يفيدوا منها مع مراعاة الأن�صب 

للحال ومن هذه امل�صارف مايلي:

وقد اأفدت من مقرتحات بع�ص ف�سالء الق�ساة يف هذا الباب جزاهم اهلل خريا .  (20(
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1-برامج الإعالم الهادفة وموؤ�ص�صاته )مقروءة وم�صموعة ومرئية ومواقع ال�صبكة 
الإعالمية..(.

2-حتفيظ القراآن .
3-توزيع امل�صاحف .

4-طباعة الكتب ون�رصها .
5-كفالة مكاتب طلبة العلم ومكتباتهم .

6-مواقع علمية ودعوية واحت�صابية على ال�صبكة 
7-توفري ال�صكن املوؤقت لطلبة العلم املحتاجني

8-الدورات العلمية ال�رصعية.
9-برامج م�رصوع تعظيم قدر النبي �صلى اهلل عليه و�صلم

10-برامج تعظيم البلد احلرام .
11-برامج مراكز االأحياء الهادفة .

12-املراكز االجتماعية .
13-مراكز وبرامج تربية ودعوة ال�سباب .
14-مراكز وبرامج تربية ودعوة الفتيات .

15-مراكز وبرامج اإ�سالح املراأة .
16-برامج العناية برتبية الطفل .

17-برامج وم�صاريع مواجهة الإف�صادوالتغريب.
18-كفالة منح درا�سية للمتميزين يف العامل االإ�سالمي 

19-كرا�صي البحث العلمي.
20-م�صاكن لأئمة وموؤذين امل�صاجد املحتاجة.
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21-تخفيف اآلم امل�صابني واأ�صحاب احلمالت
22-التفريج عن املع�رصين باإعانات اأوقرو�ض مي�رصة .

23-تفطري ال�صائمني .
24-تكييف امل�صاجد وتهويتها .

25-متويل م�صابقات اإذاعة القراآن واأمثالها .
26-دعم املراكز االإ�سالمية يف العامل .

27-املعاهد والكليات اخلريية يف العامل الإ�صالمي 
28-الن�ساطات واملراكز الدعوية العامة  .

29-مراكز دعوة اجلاليات 
30-مراكز دعوة اأهل الفرق اإلى مذهب اأهل ال�سنة.

31-برامج وم�صاريع التعريف بالإ�صالم لغري امل�صلمني
32-االإعانة على االحت�ساب وتطويره وبراجمه .

33-رعاية اأ�رص الغائبني والأ�رصى وال�صجناء .
34-ن�صخ ون�رص الأ�رصطة الإ�صالمية .

35-توفري ال�صكن املالئم للمحتاجني تربعا اأو قر�صا .
36-�صيانة الأوقاف الهامة .

37-رعاية االأيتام  وجمهويل الن�سب.
38-دور العجزة وامل�سنني .

39-برامج وم�صاريع العناية الأ�رصية.
40-اإعانة ال�سباب على الزواج .

41-برامج وجمعيات اإ�صالح ذات البني



69 العدد | 61 | حمرم  1435هـ    

42-برامج تعليم �صنعة منا�صبة للجن�صني لإغنائهم.
43-توظيف العاطلني .

44-برامج تخريج طلبة علم را�صخني .
45-جمعيات طبية خريية ملعاجلة الفقراء جمانا .

46-معاجلة املحتاجني من ذوي االأمرا�ض امل�ستع�سية كال�رشطان والف�سل الكلوي 
.

47-تخفيف اآلم منكوبي حوادث ال�صيارات .
48-توفري دورات مياه قرب امل�صاجد وعلى الطرق  والأ�صواق للرجال والن�صاء.

49-�صقيا املياه الباردة يف موا�صع احلاجة))21.
50-العناية مبخطوطات وكتب الرتاث االإ�سالمي �سيانة وجمعاً ون�رشاً .

على  ل  التخ�ص�ض -  التنوع يف  مع   - املثال  �صبيل  على  امل�صارف  بع�ض  هذه 
�صبيل احل�رص وليخفى اأن احلاجة اإلى م�صارف جديدة تتجدد يف كل زمان ومكان 

بتجدد الأحوال وتغريها .

 من املقا�شد ال�شرعية للوقف
اإلى  يهدف  اأنه  جند  الإ�صالم  يف  الوقف  مل�رصوعية  ال�رصعية  املقا�صد  يف  بالتاأمل 

حتقيق مقا�صد منها:
1-اال�ستجابة ملعاين االأخوة االإ�سالمية وحتقيق الرتاحم والتكافل االجتماعي بني 
جاء  والتي  وغريها،  وال�صحية  والتعليمية  املعي�صية  احلياة  جوانب  كل  يف  امل�صلمني 
يف  املوؤمنني  )مثل  و�صلم:  عليه  اهلل  �صلى  قوله  منه  كثرية  ن�صو�ض  يف  عليها  احلث 

انظر يف عدد من امل�سارف جمالت الوقف وم�سارفه حلمد احليدري  (21(
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توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل اجل�صد اإذا ا�صتكى منه ع�صو تداعى له �صائر اجل�صد 
بال�صهر واحلمى ( رواه م�صلم. )22(

2-تعويد النف�ض على البذل والعطاء يف �صبيل اهلل وتخلي�صها من البخل وال�صح .
3-ن�رص دعوة اهلل يف الأر�ض والدفاع عن دينه واجلهاد يف �صبيله بكل اأنواع اجلهاد 

)عموم م�صارف يف �صبيل اهلل(.
4-حتقيق ا�صتقالل العلماء عن تاأثري ال�صلطة عليهم فيبقى لهم مكانتهم وتاأثريهم 
اأمام  فيها  ثبتوا  لعلماء  ومواقف  ب�صور  ي�صع  وتاريخنا  احلق  كلمة  يف  و�صجاعتهم 
االإغراء والتهديد كاالإمام النووي والعز بن عبدال�سالم وغريهما ومن اأ�سباب ذلك 
ا�صتغناوؤهم باأموالهم واأموال الأوقاف ف�صارت الهيمنة والظهور ل�رصع اهلل وحكمه 

فهل نعيد تلك الأيام بربامج تكفلها الأوقاف اخلريية. 
والقت�صادية  الفكرية  الناحيتني  من  عدوها  عن  لالأمة  ال�صتقالل  روح  5-تقوية 

وهذا من اأبواب عزتها .
6-ن�رش الكتب والبحوث املتميزة - التي غالباً ال ي�ستطيع موؤلفوها القيام باأعبائها 
فتبقى رهينة الأدراج وحترم الأمة خريها - م�رصف هام من اأعظم ما حتتاجه الأمة يف 

زماننا، وا�صاألوا جامعات امل�صلمني تاأتيكم باخلرب اليقني !.
والدرا�صات  والبحوث  العلوم  من  الأمة  حتتاجه  فيما  العلم  اأهل  7-ا�صتكتاب 
مفاهيمها،  وفق  بذاتها  م�صاكلها  وتعالج  نف�صها  ُر  وتَُطوِّ بدينها  مت�صكها  على  فتحافظ 
هذا اإ�صافة اإلى ما حتتاجه الأمة من تعوي�ض مادمرته احلروب وال�صطو على مكتبات 

امل�سلمني الزاخرة بكتب الرتاث وعلماء الع�سور ال�سابقة والالحقة .

)22)  م�سلم ب�سرح النووي 140/6
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كوادرها  وتوظيف  م�صكالتها  مبعاجلة  لالأمة  القت�صادية  التنمية  يف  8-الإ�صهام 
لياتها:ژ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ)الذاريات 19(. الب�رصية فيما يخدم اأوَّ

بني الوقف واملك�س

 الوقف يف الإ�صالم له اأثر كبري يف اإزالة كثري من م�صاكل الأفراد والدولة امل�صلمة 
اأن  وذلك  رعاياها،  على  )ال�رصائب(  املكو�ض  فر�ض  عن  يغنيها  ماًل  تتطلب  التي 
لالأجر  احت�صاب  فيه  وحده،  اهلل  وجه  بها  يراد  التي  التعبدية  الأعمال  من  الوقف 
التوازن  ويحقق  والبذل،  ال�سخاء  االإن�سانية  النف�ض  يف  يثمر  اجل��اري؛  والثواب 
العجز  وي�سد  النفو�ض  يف  املحبة  ويزرع  املجتمع  �رشائح  بني  والعدالة  االقت�سادي 
الذي ق�رشت عنه ميزانيات الدول ومل ت�سله الزكوات وال�سدقات العامة وهذا من 
مميزات الوقف، اأما املكو�ض فرت�سخ الراأ�سمالية، واال�ستبداد، والطبقية املقيتة، وظلم 
ولذا  ؛  املكو�ض  على جابي  واالأحقاد  ال�سغائن  النا�ض  نفو�ض  وتزرع يف  ال�سعفاء، 
الفقه  مائدة  على  اإ�صكالتنا  وحل  تنظيماتنا  مراجعة  يف  امل�صاركة  اإلى  بحاجة  فنحن 
االإ�سالمي الذي بني على قواعد ب�سط التكافل والتعاون بني اأفراد امل�سلمني بدال من 
روح  قامو�سه  يف  ولي�ض  املادية  امل�سالح  قاعدة  على  اأ�س�ض  الذي  الو�سعي  القانون 

التاآخي والتعاطف واحت�صاب الأجر .
من و�صائل ت�صجيع الواقفني:

الأهل  ونحوهم  العلم  وطلبة  والدعاة  الق�ساة  قبل  من  املبا�رش  الفردي  1-احلث 
الأموال على املبادرة بالوقف .

2-احلث العام عرب الكلمات واخلطب وو�صائل الإعالم ..
3-ت�صهيل الإجراءات وح�صن ال�صتقبال ملن يتقدم للمحكمة طالبا اإثبات وقفية .
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4-تهيئة مناذج منا�سبة حتوي م�سارف واأ�ساليب و�سوابط ت�سعر الواقف باالأمن 
على وقفه اأن ي�رصف وفق �رصطه زمنا طويال على م�صارف مهمة ولها قبول .

5-تهيئة جمل�ض نظارة من ثالثة اإلى اأربعة اأع�ساء والعناية بتولية النظارة لذوي 
الأمانة الذين يقدمون هموم اأمتهم على مطامعهم وقد يبذلون اأجرة الناظر اأو بع�صها 
حمت�صبني الأجر يف اأبواب اخلري التي - رغم اأهميتها - قد ل حت�صى بعناية الواقفني 
العلمي، والدرا�صات املتخ�ص�صة، والربامج الإعالمية  يف الوقت احلا�رص كالبحث 
املميزة  وغريها، ومن ثم ير�سح هوؤالء اأو بع�سهم – من قبل الأخيار-ملن يبحث عن 

ناظر اأمني �صواء يف اأول النظارة اأو بعد وفاة الواقف.
اإخوانهم  مع  التعاطف  م�صاعر  امل�صلمني وحتريك  باأو�صاع  العام  الوعي  6-ن�رص 

ي�صنع عند بع�صهم مبادرة لتقدمي الدعم والتفاين يف البذل .
�صك  ول  وحديثا،  قدميا  امل�صلمني  اأوقاف  �صد  الأعداء  موؤامرات  ون�رص  7-بيان 
اأن انقطاع تلك الأوقاف عن متويل امل�صاريع الإ�صالمية اإجها�ض لها )جتفيف املنابع 
املالية( ودعم مل�صاريع التن�صري والإف�صاد فالبد من التعوي�ض واملواجهة لتلك اخلطط.

منوذج مقرتح لوقف خريي عام 

كثريا ماي�صاأل بع�ض الراغبني يف اإيقاف �صيء من اأموالهم اأو الو�صية بثلث ونحوه 
عن الطريقة املثلى يف اختيار املال املنا�صب للوقفية والو�صية وامل�صارف الأهم فاإذا مل 
يجدوا من يفقه يف هذا الباب من اأهل  العلم والتجربة فاتتهم اأبواب من اخلري كبرية 
من  اأعيانا  اأوقفوا  ورمبا  عليه،  واملوقوفة  الواقف  تنفع  لأوقافهم  م�صارف  ليجعلوها 
اأموالهم وعقاراتهم الت�سلح اأن تكون وقفا ح�سب الزمان واملكان اإما لنوعها )�سكنية، 
جتارية، زراعية ..( اأو موقعها اأو غري ذلك مع اأنهم قد ميلكون ما هو اأن�صب للوقفية؛ 
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وبناء على اإ�سارة بع�ض الف�سالء و�سعت منوذجا مقرتحا ميكن اأن يفيد منه الراغب 
ال�صوابط  بع�ض  مت�صمنة  ال�صيغة  تكون  اأن  على  وحر�صت  الو�صية  اأو  الوقفية  يف 
والقيود التي اأرجو اأن يكون لها اأثر يف املحافظة على عني الوقف، وتنويع م�صارفه، 
و�صبط ال�رصف بتقدير امل�صلحة ال�رصعية ،وتقييد النظارة مبا يحافظ على بقائها وفق 
امل�صارف،  يف  الآخرين  تدخالت  باب  وت�صييق  الواقف،  اختارها  التي  ال�صفات 
والنظارة اأطول مدة ممكنة من الزمان مع احلر�ض على االخت�سار واالإجمال فيما ال 
اأرى فيه احلاجة اإلى الإطالة والتف�صيل وهذا ليغني عن ا�صتدراكات املخت�صني واهلل 

هو احلافظ اأوًل واأخرياً، واإليك النموذج:
ۆ  ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ژ  القائل  احلمدهلل 
ۈژ وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل القائل: »اإذا مات ابن اآدم انقطع عمله اإل 

من ثالث: �صدقة جارية اأو علم ينتفع به اأو ولد �صالح يدعو له« رواه م�صلم . 
اأرحم الراحمني  اإلى رحمة  اأمابعد فيقول العبد الفقري )اأو فتقول الأمة الفقرية( 
باأنه  اأقر  اأن  بعد  �رشعا  املعتربة  العقلية  قواي  بكامل  اأمتتع  واأنا  اإنني   ............
و�صلم  عليه  اهلل  ور�صوله �صلى  عبده  واأن حممدا  له،  اهلل وحده ل�رصيك  اإل  اإله  ل 
اأوقفت وحب�صت لوجه اهلل تعالى ملكي الواقع يف ...... اململوك يل مبوجب  قد 
ال�سك ال�سادر من  .....  برقم ...... اأوقفته وقفا منجزا ) اأو اأو�سيت بثلث اأو 
ربع اأو �صد�ض مايل اأو مبلكي الفالين .. ( اأحت�صب اأجره عند اهلل ي�رصف ريعه وغلته 

يف وجوه الرب واخلري كالآتي:
فهو  ونحوها  و�صيانة  اإ�صالح  اإلى   ) الو�صية  اأو   ( الوقف  عني  احتاج  اإذا  اأوًل: 

املقدم يف ال�رصف باملعروف وما  يفي�ض ي�رصف يف امل�صارف الآتية:
1-اإعانة امل�صاريع والربامج الإعالمية الإ�صالمية املن�صبطة ب�صوابط ال�رصع .
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2-كفالة امل�ساريع والربامج واملطبوعات الدعوية واالحت�سابية والرتبوية والعلمية 
.

3-كفالة املعلمني وطالب العلم والدعاة واملحت�صبني من اأهل ال�صنة .
4-اإعانة املجاهدين يف �صبيل اهلل مبا يحتاجونه وذرياتهم يف كل مكان .

5-اإعانة ال�سباب املحتاجني على الزواج وذووا القربى اأولى باملعروف .
6-كفالة املحتاجني من الأيتام والأرامل واملطلقات ومن حتت وليتهن والأقربون 

اأولى باملعروف .
7-معاجلة املر�سى والعاجزين من فقراء امل�سلمني .

8-حفر الآبار و�صقاية املاء يف موا�صع احلاجة .
9-تفطري ال�صائمني واإطعام الطعام .

10-بناء امل�صاجد وخدماتها وما يلحق بها من مكتبات ودور حتفيظ القراآن ونحو 
ذلك)23(.

ثانياً: للناظر احلق يف تقدير احلاجة وامل�صلحة ال�رصعية من هذه امل�صارف فله اأن 
ي�رصف عليها جميعا يف عام واحد وله اأن يقت�رص على بع�صها ويراعي يف ذلك حاجة 

امل�صارف ل ما يهواه .
ثالثاً: على الناظر بذل جهده يف املحافظة على بقاء العني و�صالمتها وزيادة ريعها 
بالطرق امل�رصوعة ومتى تعذر ذلك فنق�ض الريع مبقدار الن�صف فاأكرث عن اأمثاله رغم 
احلاكم  اإذن  بعد  اأن�صب  اإلى موقع  الوقف  نقل عني  الناظر  فاإن من حق  اجلهد  بذل 
لهم  امل�سهود  اخلربة  اأهل  من  اثنني  ب��راأي  فيوؤخذ  باهلل  والعياذ  عدم  فاإن  ال�رشعي، 
)23)  هذه ع�سرة م�سارف واإذا ف�سلت كل واحد منها وجدتها تزيد على ثالثني م�سرفا فامل�سرف الثاين مثال 

ت�سمن ثالثة م�سارف على اأربعة جمالت فاإذا �سربت 3 يف 4 اأنتج 12 م�سرفا وهكذا .
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بالعدالة .
رابعاً:  )خا�ض بالوقف املنجز(الناظر على ذلك اأنا مدة حياتي ويل حق الت�رشف 
يف م�سارفه ح�سبما اأراه منا�سباً ولي�ض ذلك للنظار من بعدي )هذا اإذا رغب الواقف 

بالنظارة(.
يذكرون بح�سب حجم  نظار  اأو عدة  اأو فالنة  بعدي )فالن  الناظر من  خام�ساً:  

واأهمية الوقف اأو الو�صية(.
�ساد�ساً:  )اإن كان الناظر فرداً( ي�رشف على الناظر جمل�ض مكون من ثالثة وهم: 
ولو  ومنعه  الناظر  ت�رصفات  على  الط��الع  حق  لهم  و......   ...... و   ......
باالأكرثية مما ي�رش بالوقف اأو يخالف �رشط الواقف فاإن ت�ساوت اآراء امل�رشفني رجح 
اأ�صخا�ض  قد ليكون ملجل�ض الإ�رصاف  النظار عدة  الناظر مايراه )ويف حالة كون 

حاجة(.
اأو اختل �صالحه ور�صده -  اإذا تويف الناظر اأورغب التنازل عن النظارة  �صابعاً: 
واأعوذ باهلل من ذلك – ير�سح جمل�ض االإ�رشاف ناظرا بديال فاإن كان املر�سح للنظارة 
اأحد اأع�ساء جمل�ض االإ�رشاف فري�سح بدياًل عنه ويحل حمله يف املجل�ض، واإذا تويف 
اأو رغب التنازل اأو اختل �سالح اأحد اأع�ساء جمل�ض االإ�رشاف ر�سح البقية بدال منه 

)وهذا يعدل وفق ماقبله(.
ثامناً: )ي�صاف ماقد يرى الواقف احلاجة اإلى اإ�صافته..(.

باملائة  ع�رشة  عن  مااليزيد  ياأخذ  اأن  رغب  اإذا  النظارة  ملجل�ض  اأو  للناظر  تا�سعاً: 
بتغري  تتغري  )وهذه  باملعروف  النظارة  عمل  يف  جهده  بذل  ب�رشط  الغلة  �سايف  من 

الأعراف وبح�صب غلة الوقف(. 
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عا�رصاً: ل اأبيح لأحد اأن يبدل اأو يغري فيما ذكر بعاليه من امل�صارف والنظارة وغريها 
وال اأجيز الأي جهة اأو فرد التدخل يف �سوؤون الوقف مهما كانت �سفته اإال وفق ماذكر 
يف هذه الوثيقة اأ�ساأل اهلل القبول واأ�ستغفره من الزلل و�سلى اهلل على نبينا حممد 

واآله و�صحبه و�صلم .اأه� 
قبول  اهلل  بحمد  له  الواقفني فوجدت  النموذج على عدد من  وقد عر�صت هذا 
كبريا واأم�سوا عليه وقفياتهم اأ�ساأل اهلل القبول من اجلميع واحلمداهلل الذي بنعتمه تتم 

ال�صاحلات.
هذا ماتي�رص تدوينه وباهلل التوفيق و�صلى اهلل على نبينا حممد واآله و�صحبه و�صلم .  




