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بينّ الباحث التايل:
تعريف الوقف باأنه: حتبي�س االأ�صل وت�صبيل املنفعة.

الفرق بي الوقف والو�صية.
م�صروعية الوقف من الكتاب وال�صنة واالإجماع والقيا�س، وحكمه عند 

جمهور الفقهاء اجلواز.
اأق�ص��ام الوقف بح�صب االعتبارات املنظور ل��ه منها، ومن االعتبارات: 

نوع املال.
مقا�صد الوقف منها: بناء ح�صارة اإ�صالمية تعتمد على ذاتها. واأغرا�صه 
منها: الرعاية االجتماعية. وثمراته منها: التاأمي االجتماعي. وخ�صائ�صه 

منها: امتناع الت�صرف يف اأ�صل الوقف.
ِذْك��ُر حال الوقف يف الدول واملماليك االإ�صالمية منذ اأول وقف يف االإ�صالم 
وه��و م�صجد قباء، وت�صمية عدد من االأوقاف كوقف عمر بن اخلطاب اأر�س 

خيرب.
اهتم��ام الغرب بالوقف وتنبههم اإليه، وذك��ر عددًا من اأوقافهم كوقف 

بيل جيت�س وميليندا يف وا�صنطن.
د مناذَج من االأوقاف االإ�صالمية عرب التاريخ يف جماالت خمتلفة. عدنّ
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مقدمة 
�حلم���د هلل رب �لعامل���ني, و�لعاقبة للمتق���ني, وال عدو�ن �إال عل���ى �لظاملني, 
و�ل�سالة و�ل�س���الم على �أ�رشف �الأنبياء �ملر�سلني, وعلى �آله و�سحبه �أجمعني, 

�أما بعد: 
فلم���ا كانت �رشيعة �الإ�س���الم خامتة �ل�رش�ئع و�أف�س���لها و�أمته���ا و�أكملها, فقد 
جاءت و�فيًة بحاجات �لنا�ش ومتطلباتهم يف �س���تى �أمورهم, حمققًة ل�سعادتهم 
وفالحهم وجالبة مل�ساحلهم, د�رئة للمفا�سد عنهم, ومن حما�سن �رشيعة �الإ�سالم 
�أن �رشع���ت الأهله���ا ما ينفعهم دين���اً ودنيا, حيث �رشعت لهم �أن���و�ع �لطاعات 
و�لقرب���ات حال حياتهم, ثم �متّد باب �الأجر و�لقربات لي�س���مل �حلياة �الأخرى, 
ف�رشعت من �الأ�س���باب و�لو�س���ائل ما يحقق تلك �لغاية بعد �لوفاة, ومن �أمثلها 

�ل�سدقات �جلارية, و�لتي من �أهمها �لوقف.
فاإذ� كانت �سحائف بع�ش �لعباد تطوى بعد موتهم فهناك من مل تطو �سحائف 
�أعمالهم بعد رحيلهم! روي عن زيد بن ثابت ر�سي �هلل عنه �أنه قال: "مل نر خري�ً 
للمي���ت وال للحي من هذه �حلب�ش �ملوقوفة, �أما �مليت فيجري �أجرها عليه, و�أما 
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�حل���ي فتحب�ش عليه, ال توه���ب, وال تورث")1), وهو بهذ� يعد و�س���يلة عظيمة 
بعد �نق�س���اء �الأجل لرفع �لدرجات, وتكفري �ل�سيئات, و��ستمر�ر �لثو�ب, هذ� 
م���ن جانب �لنفع �لعائد عل���ى �لو�قف, �أما �ملنافع �لتي تع���ود على �ملجتمع – 
وبخا�س���ة يف ع�رشنا �حلا�رش –  فكثرية, من �أهّمها: �لتكافل بني �أفر�د �ملجتمع, 
وتنميته, وتكاتف �أهله وتر�بطهم, و�إعانة �لفئات �ملحتاجة فيه, ودعم موؤ�س�سات 

�خلري و�لدعوة و�لعطاء.
  فالوقف �س���عرية من �س���عائر �الإ�س���الم ومفخ���رة من مفاخ���ره, وقد عرفت 
�الأوقاف منذ عهد �لنبوة وعرب �لع�س���ور �الإ�سالمية منّو�ً وتنّوعاً و�ت�ساعاً, حيث 
مل تقت�رش على �لعناية بفئات �ملجتمع فح�س���ب, ب���ل تعدتها �إلى �لعناية بكل ما 
يعتمد عليه �لنا�ش يف معي�س���تهم, حيث �نت�رش �لوقف ليغطي خمتلف جو�نب 

�حلياة �الإن�سانية, بل وغري �الإن�سانية.
وم���ن قر�أ تاأريخ �لوقف ف�س���ريى بو�س���وح �أن �لدول و�حل�س���ار�ت �رتبطت 
بالوقف ارتباطاً وثيقاً من حيث النه�س���ة واالنحطاط، والتقدم والقوة و�سدها، 
حيث قامت عليه �أهم �مل�سالح و�ملر�فق �الأ�سا�سية, �إ�سافة �إلى �سعة �ساحة �لوقف 
و�حتو�ئه �ستى جماالت �حلياة, و�سريى كيف �أ�سهم �لوقف يف بناء �حل�سار�ت, 
وك���م كانت �ل�س���عوب و�الأم���م يف �طمئنان �قت�س���ادي, و��س���تقر�ر �جتماعي 

و�سيا�سي يف ظالله.
حِّ وحبِّ  دةٌ للق�س���اء على �جل�َس���ع و�ل�سُّ و�لوقف: علوٌّ للو�قف, وعزمية موؤكرَّ
�لذ�ت: جاء رجل �إلى ر�س���ول �هلل �س���لى �هلل عليه و�س���لم فقال: يا ر�سول �هلل, 

)1)  االإ�صعاف يف اأحكام االأوقاف, الإبراهيم الطرابل�صي �س٢.  
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�أي �ل�سدقة �أعظم �أجر�ً؟ قال: "�أن تت�سدق و�أنت �سحيح �سحيح تخ�سى �لفقر 
وتاأمل �لغنى, وال متهل حتى �إذ� بلغت �لروح �حللقوم قلت: لفالن كذ� ولفالن 
كذ�, وق���د كان لفالن.."))), ويف هذ� �حلديث لفت���ة نبوية للمبادرة للوقف - 

وغريه من �لتربعات �ملالية - قبل فو�ت �الأو�ن.
وهو ��س���تثمار ر�بح للم�ستقبل �لقريب الأنه ��ستثمار مع رب �لعاملني, ذلك �أن 
�ملال طريق عظيم للجنة, وباب و��س���ع من �أبو�بها, فت�سعة من �لع�رشة �ملب�رشين 
باجلنة هم من �أ�س���حاب �الأمو�ل – هم �لع�رشة با�س���تثناء �أبي عبيدة ر�س���ي �هلل 
عنه – وقد كان �ملال بعد ف�س���ل �هلل ومنته �أحد �أهم �أ�سباب بلوغهم ر�سو�ن �هلل 

وجنته. 
و�لوق���ف �أحد �الأنظم���ة �ملالية �الإ�س���المية �ملتع���ددة �لتي ته���دف �إلى تقوية 
�لرو�بط �الجتماعية بني �أفر�د �ملجتمع, فقد �سملت �آثاره جو�نب �حلياة �ملختلفة 
�الجتماعية و�لتعبدية و�لثقافية و�القت�سادية, ومبعنى �آخر �أ�سهم نظام �لوقف يف 
تاريخ �حل�سارة �الإ�س���المية ب�سفة عامة, بل و�كت�سب �أهمية خا�سة ملا كان له من 
�أثر بارز وفعال يف قوة و�زدهار و��ستمر�ر �لعديد من جو�نب �حلياة �الجتماعية 

و�لعلمية يف �ملجتمع �الإ�سالمي.

الدرا�صات ال�صابقة 

�أهم �لدر��سات �لتي �طلعت عليها يف هذ� �لباب ما ياأتي:
1-�أح���كام �لوق���ف يف �ل�رشيعة �الإ�س���المية, تاأليف: د. حمم���د بن عبد�هلل 

)٢)  رواه البخـــاري , كتـــاب الـــزكاة , بـــاب ف�صـــل ال�صدقة , ورواه م�صلم , كتاب الزكاة , باب بيـــان اأن اأف�صل ال�صدقة 
�صدقة ال�صحيح ال�صحيح.
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�لكبي�سي, �ملدر�ش يف جامعة بغد�د, وهي ر�سالة متخ�س�سة تبحث يف �جلو�نب 
�لفقهي���ة �ملختلفة للوقف؛ وهي من �أجود ما كتب يف هذ� �لباب, وقد ح�س���ل 
�ملوؤلف بهذه �لر�س���الة على درجة �لدكتور�ه يف �لفقه �ملقارن من كلية �ل�رشيعة 
و�لقانون, يف جامعة �الأزهر, وتقع �لر�س���الة يف: 428 �س���فحة, ومق�س���م على 
جملدين, وطبعتها وز�رة �ل�س���وؤون �الإ�سالمية و�الأوقاف و�لدعوة و�الإر�ساد يف 

�ململكة �لعربية �ل�سعودية. 
2- ر�سالة دكتور�ه: ��ستثمار �الأوقاف )در��سة ِفقهيرَّة تطبيقيرَّة(, ��سم �مل�وؤلف: 
���ِقيرَّه, تق��دمي: �س���الح ب���ن عبد �لعزيز �آل �ل�س���يخ,  �أحم���د بن عبد �لعزيز �ل�سرَّ
�لن�ا�س������ر: د�ر �بن �جلوزي -  �لدمام, �لطبعة �الأولى, �س����نة �لطبع: 1434ه�, 
م به���ا �ملوؤلِّف لنيل  عدد �ل�س���فحات: 439, و�أ�س���ل �لكتاب ر�س���الة علميرَّة تقدرَّ
درج���ة �لدكتور�ه يف �لفقه, من كلية �ل�رشيعة بجامعة �الإمام حممد بن �س���عود 

�الإ�سالميرَّة – بالريا�ش, �ل�سعودية, عام: 1426ه�.
3-بح���ث: �لوالية عل���ى �لوقف و�أثره���ا يف �ملحافظة عليه, �إعد�د: ف�س���يلة 
�لدكت���ور/ عبد �لعزيز �بن حمم���د �حلجيالن, عدد �ل�س���فحات: 126, ندوة 
�لوقف يف �ل�رشيعة �الإ�سالمية, وجماالته, �لتي نظمتها وز�رة �ل�سوؤون �الإ�سالمية 
و�الأوقاف و�لدعوة و�الإر�س���اد, يف �لفرتة من 12 � 14/ 1 / 1423 ه����, ندوة 
علمية بعنو�ن )�لوقف يف �ل�رشيعة �الإ�سالمية وجماالته(, يف قاعة �مللك في�سل 

للموؤمتر�ت بفندق �النرتكونتننتال بالريا�ش.
4-بحث: م�سائل يف فقه �لوقف, د.�لعّيا�س�ي �ل�سادق ف�ّد�د, �ملقدم يف دورة 
دور الوقف يف مكافحة الفقر، املقامة يف نواك�سوط – موريتانيا, يف �لفرتة من: 
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16, �إل���ى: 21 مار�ش 2008 م, �لنا�رش: �ملعهد �الإ�س���المي للبحوث و�لتدريب 
�لتابع للبنك �الإ�سالمي للتنمية – ج��دة, عدد �ل�سفحات: 48.

5-ر�س���الة: �أثر �لوقف يف �لدعوة �إلى �هلل, ر�س���الة ماج�س���تري للدكتور خالد 
�ملهيدب, وقد جاء �لرتكيز فيها على �لربط بني �أثر �لدعوة �إلى �هلل وقوتها ونظام 

�لوقف �الإ�سالمي.
6-كتاب: �لنو�زل يف �الأوقاف تاأليف: �أ.د. خالد بن علي �مل�س���يقح, �أ�س���تاذ 
�لفقه يف كلية �ل�رشيعة بجامعة �لق�س���يم, وهو من �أنفع ما كتب يف م�ستجد�ت 
ون���و�زل �الأوق���اف, وتطرق جلملة مهم���ة من �لن���و�زل �لوقفية, ع���ام �لن�رش: 
1433ه�/ 2012م, �لنا�رش: كر�س���ي �ل�سيخ ر��سد بن د�يل لدر��سة �الأوقاف يف 

جامعة �الإمام حممد بن �سعود �الإ�سالمية, يف 576 �سفحة.
7-نظام �لنظارة يف �لفقه �الإ�سالمي و�لتطبيقات �ملعا�رشة, د. حممد �ملهدي, 
ر�سالة دكتور�ه, متخ�س�س���ة تبحث يف �جلو�نب �لفقهية �ملختلفة للنظارة على 
�الأوقاف؛وقد ح�سلت هذه �لر�سالة على درجة �لدكتور�ه يف �لفقه �ملقارن من 
كلية �ل�رشيعة, يف جامعة �لقرويني مبدينة فا�ش, يف عام 1423, وطبعتها �الأمانة 

�لعامة لالأوقاف يف دولة �لكويت عام 1431ه�� �ملو�فق 2010م.
8-والي���ة �لناظر على �الأوقاف �الأهلية, تاألي���ف: حممد بن هديهد �لرفاعي, 
�لقا�س���ي باملحكمة �لكربى مبكة �لكرمة �س���ابقاً, وقّدمه �لباح���ث لندوة �لوقف 
و�لق�س���اء �ملنعقدة يف مدينة �لريا�ش, يف �ملدة من 10 �إلى 12 �سفر, 1426ه��, 
وطبعت �لبحث وز�رة �ل�س���وؤون �الإ�س���المية و�الأوقاف و�لدعوة و�الإر�س���اد يف 
�ململكة �لعربية �ل�سعودية, ويقع �لكتاب يف 68 �سفحة, بد�أ فيه �لباحث مبدخل 
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يف معنى �الأوقاف, و�ملق�س���د منها, وحكم �لوق���ف �الأهلي, وتعريف �لناظر, 
واأق�س���ام واليته، واأهميته، وكذلك �رشوط �س���حة النظارة، ثم مبحثني، االأول: 
يف والية �لناظر على �الأوقاف �الأهلية, وت�س���من و�جبات���ه, وحقوقه, وتبعاته, 
و�ملبحث �لثاين: يف مدى وفاء �لنظام �لق�س���ائي يف �ململكة �لعربية �ل�س���عودية 

مبتطلبات ق�سية �لناظر, وُختم �لبحث بالنتائج, و�ملقرتحات.
9-ر�س���الة ماج�س���تري: �لتعدي و�لتفريط يف �لوقف , در��سة تاأ�سيلية تطبيقية 

يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية , لل�سيخ علي بن عبد�هلل �لر�جحي.

منهج البحث  

قمت ب�س���لوك �ملنه���ج �لتكامل���ي �لذي يجم���ع ب���ني �لتاأ�س���يل, و�لتوثيق, 
واال�ستقراء، واال�ستنباط، واملقارنة، وذلك بالرجوع اإلى القراآن الكرمي، وال�سنة 
�لنبوية, ودو�وين �لتاأريخ �الإ�س���المي, و��س���تخر�ج عربه ودالالته, و�جتهدت 
يف عزو �الآية �إلى مو�س���عها من �لق���ر�آن �لكرمي, وتخريج �الأحاديث �لنبوية من 

مظانها, وبيان حكمها �إن كانت يف غري �ل�سحيحني.
  و�أ�س���األ �هلل �لتوفيق و�الإعانة و�أن ينفع به كاتبه وقارءه ومر�جعه, و�أن يكون 
�إ�سافة للمكتبة �الإ�س���المية, ينفع �هلل به �ملهتمني باالأوقاف �مل�ستغلني بها و�لعمل 
�لوقفي عموماً, و�هلل من ور�ء �لق�سد, و�سلى �هلل و�سلم وبارك على نبينا حممد 

وعلى �آله و�سحبه و�سلم.
ويف ه���ذ� �لبحث عر�ٌش خمت����رش يبنيِّ حقيق���ة �لوقف و�أهميته و�أب���رز �آثاره 
وعو�ئده, تلك �حلقيقة و�الآثار �لتي �أّهلت �لوقف ليكون مفخرة �الإ�سالم �لعظيمة.
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املبحث الأول
 الوقف وماهيته

 
املطلب الأول

 تعريف الوقف

اأواًل: التعريف اللغوي:

�لَوْقف بفتٍح ف�س���كون: م�س���در وقف �ل�س���يء و�أوقفه, يقال: وقف �ل�س���يء 
و�أوقفه وقفاً �أي حب�سه, ومنه وقف د�ره �أو �أر�سه على �لفقر�ء الأنه يحب�ش �مللك 
عليهم, قال �بن فار�ش: »�لو�و و�لقاف و�لفاء �أ�س���ل و�حد يدل على متكث يف 
�ل�س���يء يقا�ش عليه«)3), ومن هذ� �الأ�سل �ملقي�ش عليه يوؤخذ �لوقف فاإنه ماكث 

�الأ�سل.
فالوقف لغ���ة: �حلب�ش, و�لوقف و�لتحبي�ش و�لت�س���بيل مبعن���ى و�حد, وهو: 
�حلب�ش و�ملنع)4), يقال: وقف وقفاً �أي: حب�سه, و�سيء موقوف, و�جلمع وقوف 

و�أوقاف مثل ثوب و�أثو�ب ووقت و�أوقات.
و�لف�س����يح �أن يق����ال: وق��فت ك����ذ� – ب���دون �الألف – وال يق����ال: �أوقفت 
– باالأل����ف – �إال يف لغة متيمية وهي رديئة وعليها �لعامة وهي مبعنى �س����كت 

و�أم�سك و�أقلع)5).
و�حُلْب�ش: ب�سم �حلاء و�سكون �لباء مبعنى �لوقف, وهو كل �سيء وقفه �ساحبه 

)3)  مقايي�س اللغة, 135/6.
)4)  ينظر : مادة )وقف), القامو�س املحيط للفريوز اآبادي, ٢٠5/3.

)5)  ينظر: القامو�س املحيط, ٢٠5/3.
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من �أ�سول �أو غريها, يحب�ش �أ�سله وتُ�سبل غلته)6).
و�لفقهاء ُيعربون �أحياناً بالوقف و�أحياناً باحلب�ش �إال �أن �لتعبري بالوقف عندهم 
اأقوى، وقد يعرب عن الوقف بلفظ ال�س���دقة ب�رشط اأن يقرتن معها ما يفيد ق�س���د 

�لتحبي�ش))).
وجمع �حلب�ش ُحُب�ش - ب�س���م �لباء- كما قاله �الأزهري, و�أحُب�ش باالألف �أكرث 

��ستعمااًل من حب�ش))), عك�ش وقف, فاالأولى ف�سيحة, و�لثانية رديئة.
و�حتب�ش فر�س���اً يف �س���بيل �هلل �أي: وقف, فهو حمتب����ش وحبي�ش, و�حلُب�ش 
بال�س���م ما وقف))), و�حلبي�ش: فعيل مبعنى مفعول �أي حمبو�ش على ما ق�س���د 
له, ال يجوز �لت�رشف فيه لغري ما �سري له)11). و��ستهر �إطالق كلمة �لوقف على 
��سم �ملفعول وهو �ملوقوف. ويعرب عن �لوقف باحلب�ش, ويقال يف بالد �ملغرب 

�حلديثة: وزير �الأحبا�ش)11).

ثانياً: التعريف اال�صطالحي

جاءت تعريفات �لفقهاء للوق���ف متباينة ويعزى ذلك �لتباين �إلى �الختالف 
يف بع�ض �رشوط الوقف.

ويح�س���ن يف هذ� �ملقام �أن نذكر بع�س���اً من تعريفات �لفقهاء للوقف, وذلك 
على �لنحو �الآتي:

)6)  القامو�س املحيط, ٢/٢٠5.
)7)  كتاب �صرح األفاظ الواقفني والق�صمة على امل�صتحقني, للحطاب, �س11.

)٨)  تهذيب اللغة لالأزهري 4/34٢.
)9)  ال�صحاح للجوهري 915/3.

)1٠)  القامو�س املحيط ٢٠5/٢, ل�صان العرب 75٢/٢.
)11)  اأحكام الوقف, حممد عبيد الكبي�صي ٢1/1 .
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1-الوقف عند فقهاء احلنفية:

�ختل���ف فقهاء �حلنفية يف تعريف �لوق���ف؛ الختالف نظرهم يف ملك �لعني 
�ملوقوفة, و�أي�ساً, الختالف نظرهم يف لزوم �لوقف, على قولني.

�لقول �الأول: عرف �الإمام �أبو حنيفة رحمه �هلل �لوقف باأنه: حب�ش �لعني على 
ملك �لو�قف, و�لت�سدق مبنفعتها))1).

�رشح �لتعريف: )حب�ش �لعني(: �أي منع �لرقبة �ململوكة من ت�رشفات �لغري, 
)على ملك �لو�قف(: فالعني ملك للو�قف حقيقة يف حياته, وملك لورثته بعد 
وفاته, بحيث ميلك �أن يبيعه, �أو يهبه, )و�لت�سدق مبنفعتها(: فهي مبنزلة �لعارية.
و�أرى يف �لتعري���ف تناق����ش بني: )حب�ش �لعني( و )عل���ى ملك �لو�قف(!؛ 

وبالتايل مناق�سة الأ�سل �لوقف.
�لقول �لثاين: ذهب �أبو يو�س���ف, وحممد �س���احبا �أبي حنيفة �إلى �أن �لوقف 

هو: �حلب�ش على ملك �هلل تعالى و�رشف منفعته على من �أحب)13).
�رشح �لتعريف: )�حلب�ش( : �سد �لتخلية, )على حكم �هلل(: يفيد زو�ل ملك 
�لو�ق���ف عنه �إلى �هلل تعالى, )و�رشف منفعتها على من �أحب(: ليدخل �لوقف 

على �لنف�ش, ثم على �لفقر�ء, �أو �الأغنياء ثم �لفقر�ء.

٢-الوقف عند فقهاء املالكية:

ف �بن عرفة - رحمه �هلل - �لوقف باأنه: �إعطاء منفعة �س���يء مدة وجوده  ع���ررَّ

)1٢)  �لهد�ي���ة يف �س���رح بد�ي���ة �ملبتدي, �مل�ؤلف: عل���ي بن �أبي بكر بن عبد �جلليل �لفرغ���اين �ملرغيناين, �أب� �حل�سن برهان 
الدين )املتوفى: 593هـ), اجلزء الثالث, �س: 15.

)13)  تنوير االأب�صار ب�صرحه الدر املختار بهام�س حا�صية ابن عابدين 4/33٨ .
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الزماً بقاوؤه يف ملك معطيه ولو تقدير�ً)14).
كم���ا عرّفه �لدردير بقوله: هو جعل منفعة مملوك ولو باأجرة �أو غلته مل�س���تحق 

ب�سيغة د�لة عليه مدة ما ير�ه �ملحب�ش)15).

�صرح التعريفني:

�لتعري���ف �الأول: قول���ه: )�إعط���اء منفعة(: قي���د �أخرج عطية �ل���ذ�ت, )مدة 
وج���وده(: �أي �ملوقوف, )ولو تقدير�ً(: يحتمل: ولو كان �مللك تقدير�ً؛ كقوله: 
�إن ملكت هذ� �ل�س���يء فهو وقف, ويحتمل: ول���و كان �الإعطاء تقدير�ً؛ كقول 

�لو�قف: منزيل وقف على من �سيكون.
�أما �لتعريف �لثاين: قوله: )هو( �أي �لوقف )جعل منفعة مملوك( من �إ�س���افة 
�مل�سدر ملفعوله �أي جعل مالك منفعة ذلك �ململوك له لذ�ته, كما هو �لغالب, بل 
)ولو( كان مملوكا )باأجرة( جعل و�س���مل قوله: "ولو باأجرة" ما �إذ� ��ستاأجر د�ر� 
مملوكة �أو �أر�سا مدة معلومة و�أوقف منفعتها - ولو م�سجد�ً يف تلك �ملدة - وما 
�إذ� ��س���تاأجر وقفا و�أوقف منفعته على م�ستحق �آخر غري �الأول يف تلك �ملدة )�أو 
غلت���ه( - كدر�ه���م - يف نظري �إجارة �لوقف )مل�س���تحق( متعلق - ب "جعل" 
)ب�س���يغة( دالة عليه كحب�س���ت، ووقفت )مدة ما يراه املحب�ض( فال ي�سرتط فيه 

�لتاأبيد)16).

)14) 14 جواهـــر االإكليـــل �صـــرح خمت�صر خليل ٢٠5/٢, والهداية الكافيـــة ال�صافية لبيان حقائق االإمام ابن عرفة الوافية ) 
�سرح حدود �بن عرفة للر�ساع (, �مل�ؤلف: حممد بن قا�سم �لأن�ساري, �أب� عبد �هلل, �لر�ساع �لت�ن�سي �ملالكي �ص: 411.

)15)  بلغة ال�صالك الأقرب امل�صالك, الأبي العبا�س اخللوتي, ال�صهري بال�صاوي املالكي, �س )4/ 99).
)16)  املرجع ال�صابق, �س )4/ 99).
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3-الوقف عند فقهاء ال�صافعية:

 عّرف���ه �الإمام �لنووي عن �الأ�س���حاب بقوله: "حتبي�ش م���ال ميكن �النتفاع به 
م���ع بقاء عينه بقط���ع �لت�رشف يف رقبته وت�رشف منافعه �إل���ى �لرب تقرباً �إلى �هلل 

تعالى"))1).
�رشح �لتعريف: )حتبي�ش(: لفظ �لتحبي�ش من �الألفاظ �ل�رشيحة يف �لوقف, 
بل هو �ل���و�رد يف �حلديث �لنبوي, )ميكن �النتفاع به(: �النتفاع به �س���و�ء يف 
�حلال �أو �ملاآل, )مع بقاء عينه( ولو ملدة ق�سرية, �أقلها زمن يقابله باأجرة, )بقطع 
�لت�رشف يف رقبته(: �س���و�ء من �لو�قف �أو غريه, وه���ذ� بيان ملعنى �لتحبي�ش, 
)وت�رشف منافعه(: �أي غلة �ملال, وثمرته, ونحوها, )�إلى �لرب(: �ملر�د به ماعد� 
�حلر�م؛ لذ� ع���رب بع�ش �لفقهاء كال�رشبيني بقولهم: عل���ى م�رشف مباح)))1)(, 

)تقرباً �إلى �هلل تعالى(: وهذ� �لقيد حل�سول �الأجر, ولي�ش للزوم.
و�عرت����ش عل���ى هذ� �لتعري���ف �أن فيه تك���ر�ر بني: )حتبي�ش م���ال( و )بقطع 

�لت�رشف يف رقبته(.

4-الوقف عند فقهاء احلنابلة:

  عّرفه �ملوفق بن قد�مة يف �ملقنع باأنه: "حتبي�ش �الأ�سل وت�سبيل �ملنفعة"))1).
وهذ� هو �لتعريف �ملختار ؛ الأنه يبني حقيقة �لوقف باأق�رش عبارة دون �لتطرق 
اإلى �رشوط الوقف، كما اأن األفاظ التعريف مقتب�سة من قول النبي الكرمي �سلى 

)17) 17 حترير األفاظ التنبيه للنووي �س٢37.
)1٨)  مغني املحتاج لل�صربيني, اجلزء الثالث, �س: 511.

)19) 19 املقنع 3٠7/٢, وينظر ال�صرح الكبري على منت املقنع 1٨5/6.
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�هلل عليه و�سلم لعمر ر�سي �هلل عنه: "�إن �سئت حب�ست �أ�سلها وت�سدقت بها")1)).
  وعن هذ� �لتعريف يقول �ل�س���يخ حممد �أبو زه���رة: "�أجمع تعريف ملعان�ي 
�لوق����ف عند �لذين �أج���ازوه �أنه حب�ش �لعني وت�س���بيل ثمرته���ا, �أو حب�ش عني 
للت�س���دق مبنفعتها, �أو كما قال �بن حجر �لع�سقالين يف فتح �لباري: "�إنه قطع 
�لت�رشف يف رقبة �لعني �لتي يدوم �النتفاع بها و�رشف �ملنفعة", فقو�م �لوقف 
يف هذه �لتعريف���ات �ملتقاربة, حب�ش �لعني فال يت����رشف فيها بالبيع, و�لرهن, 
والهبة، وال تنتقل باملرياث، واملنفعة ت�رشف جلهات الوقف على مقت�سى �رشوط 

�لو�قفني")1)).

املطلب الثاين
 الفرق بني الوقف والو�سية

يختلف �لوقف عن �لو�سية يف جملة �أمور ملخ�سها فيما ياأتي:
-�ل�و�س���ي��ة هي �لتربع باملال بعد �ملوت, �أما �ل�وق��ف فهو حتبي�ش �الأ�س���ل,  

وت�سبيل �ملنفعة حال �حلياة.
-يف �ل�و�س���ي��ة يجوز ل�س���احبها �أن يرجع عنها, و�أن يغري فيها ما مل يكن يف 

مر�ش موته ؛ الأنها ملك له.
�أما �ل�وق��ف فال يجوز �لرجوع عنه, وال يحق له �أن ُيغري فيه, الأنه مل يعد ملكاً 

)٢٠)  ينظـــر : اأحـــكام الوقـــف يف ال�صريعـــة االإ�صالميـــة ٨٨/1,  للدكتـــور حممـــد الكبي�صـــي , واحلديـــث : رواه  البخـــاري يف 
�صحيحه, كتاب : الو�صايا, باب : الوقف كيف ُيكتب؟ , برقم ٢6٢٠, وهو عند م�صلم يف كتاب الوقف برقم 163٢ ؛ فهو 

حديث متفق عليه.
)٢1)  حما�صرات يف الوقف , ملحمد اأبي زهرة, �س44 , 45.
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له, و�إمنا هلل تعالى.
-ال تتجاوز �لو�سية �لثلث, �إال باإجازة �لورثة. �أما �ل�وق��ف فيجوز �أن يتجاوز 

�لثلث, مع �رشورة مر�عاة عدم �الإ�رش�ر بالورثة.
-�ل�و�س���ي��ة ال جت���وز لو�رث, �إال باإج���ازة �لورثة. �أما �ل�وق��ف في�س���ح على 

و�رث.
-يف �ل�و�س���ي��ة: �ملو�س���ى له ميتلك �لعني و�ملنفعة فله �أن يت�رشف بالعني كما 
يح���ب. �أما يف �لوقف فاملوق���ف عليه يتملك �ملنفعة دون �لع���ني, فال يجوز له 

�لت�رشف بعني �لوقف مطلقاً.

املطلب الثالث
 التاأ�سيل ال�سرعي للوقف

�لوق����ف من �أعظم �لقرب����ات �لتي يتقرب بها �لعبد �إل����ى �هلل تعالى, وهو مندوب 
�لفعل, �سو�ء كان وقفاً على جهة من �جلهات �لعامة, كالفقر�ء, و�بن �ل�سبيل, وطلبة 
�لعل����م, �أو وقفاً على �لقر�بة و�لذرية)))))(, دلرَّت على م�رشوعيته ن�س����و�ش عامة من 
لته �أحاديث من �ل�سنة �لنبوية �ملطهرة, وعمل به �ل�سحابة �لكر�م  �لقر�آن �لكرمي, وف�سرَّ

ر�سي �هلل عنهم, وجمهور �الأمة من �ل�سلف و�خللف مما يدل على م�رشوعيته.
 بيان م�صروعية الوقف: 

اأواًل: الن�صو�س العامة من القراآن الكرمي:
ڍ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ  1-قول �هلل ج���لرَّ وع���ال: 

)٢٢) اأحكام الوقف يف ال�صريعة االإ�صالمية, د. حممد الكبي�صي  �س53 – 56.
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ٺ ٺ ٺ ٺ ڍ )3)), وقد جاء يف �ل�س���حيحني, عن �أن�ش بن مالك ر�س���ي �هلل 

عنه �أنه قال: )كان �أبو طلحة �أكرث �الأن�س���ار باملدينة م���ااًل من نخل, وكان �أحبرَّ 
�أمو�له �إليه برَْيُحاء)4)), وكانت م�ستقبلة �مل�سجد, وكان ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 
و�س���لم يدخلها وي�رشب من ماء فيها طيب, قال �أن�ش: فلم���ا �أُنزلت هذه �الآية: 
»لن تنالو� �لرب حتى تنفقو� مما حتبون« قام �أبو طلحة �إلى ر�س���ول �هلل �س���لى �هلل 

عليه و�س���لم, فقال: يا ر�س���ول �هلل, �إن �هلل تبارك وتعالى يقول: ڍ ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پپ ڍ, و�إن �أحب �أمو�يل �إيّل بريحاء, و�إنها �سدقة هلل, �أرجو بّرها 

وذخرها عند �هلل ف�س���عها يا ر�س���ول �هلل حيث �أر�ك �هلل, قال: فقال ر�س���ول �هلل 
�س���لى �هلل عليه و�س���لم: »بَْخ)5)) ذلك مال ر�بح, ذلك مال ر�بح, وقد �سمعت ما 
قلت, و�إين �أرى �أن جتعلها يف �الأقربني«. فقال �أبو طلحة: �أفعُل يا ر�س���ول �هلل . 

فق�سمها �أبو طلحة يف �أقاربه وبنى عمه()6)).
2-عم���وم �الآي���ات �لتي حتث على �الإنفاق وبخا�س���ة �س���دقة �لتطوع, وقد 
تك���ررت يف �لقر�آن �لكرمي �آيات كثرية يف هذ� �ملقام, منها على �س���بيل �ملثال ال 

�حل�رش:

)٢3)  �صورة اآل عمران, اآية 9٢.
)٢4)  بريحـــاء علـــى �صيغـــة فعيـــل من الرباح وهي االأر�س الظاهرة. انظر: ابن منظـــور , ل�صان العرب , 41٢/٢ .  وهي مو�صع 
ِقَبل امل�صجد النبوي ال�صريف, يعرف بق�صر بني جديله, )انظر: هدي ال�صاري مقدمة فتح الباري, �س91). وقد كانت 
بريحـــاء ببـــاب املجيدي بقرب امل�صجـــد النبوي ال�صريف من الناحية ال�صمالية على بعـــد ٨4 مرتاً, وهي داخلة حالًيا يف 

نطاق تو�صعة امل�صجد النبوي ال�صريف من الناحية ال�صمالية انظر: )تاريخ معامل املدينة, للخيارى, �س 1٨9).
)٢5)  َبخ, كلمة اإعجاب ور�صا بال�صيء ومدح به , تخفف وتثقل, واإذا كررت فاالختيار اأن ينون االأول وي�صكن الثاين, وفيها 
اأربـــع لغـــات: اجلـــزم, واخلف�س, والتنويـــن, والتخفيف. انظـــر: اخلطابي, غريب احلديـــث, 61/1 . وت�صتعمـــل اأحياًنا 

لالإنكار وقد تكون معربة عن كلمة )َبْه) الفار�صية. انظر : اأحمد ر�صا , معجم منت اللغة , ٢47/1.

)٢6) ٢6 �صحيح البخاري - كتاب الزكاة- باب الزكاة على االأقارب رقم احلديث 1461.
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-قوله تعالى: ڍ ەئ وئ    وئ ۇئ    ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ڍ)))).
ڍ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  -قوله تعال���ى: 

.((((
ڱ   ں ں ڻ ڻ ڍ 

-قوله تعال���ى: ڍ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں 

ۓ ۓ ڭ ڍ)))).

�إلى غري ذلك من �آيات �حلث على �لرب, و�لبذل يف وجوه �خلري و�الإح�س���ان, 
�لتي ت�سمل �لوقف باعتباره من �أمثل وجوهها وخري �أبو�بها)31).

ثانياً: ن�صو�س ال�صنة املطهرة:

ثبت �لوقف بقول �لنبي �س���لى �هلل عليه و�س���لم وفعله و�إقر�ره)31) مبا ورد يف 
�ساأنه من �أحاديث عدة, منها: 

1-حديث �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه قال: قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: 
"من �حتب�ش فر�س���اً يف �س���بيل �هلل �إمياناً باهلل وت�س���ديقاً بوعده, فاإن �سبعه وريه 

وروثه وبوله يف ميز�نه يوم �لقيامة"))3). 

)٢7)  �صورة اآل عمران, االآية 115.
)٢٨)  �صورة احلج, االآية 77.

)٢9)  �صورة البقرة, االآية ٢67.
)3٠)  ميكـــن ملـــن اأراد اأن يرجـــع اإلى بع�س منهـــا اأن ينظر على �صبيل املثال: �صورة البقرة االآيات: ٢15, ٢19, ٢54, ٢61, ٢6٢, 
٢74, و�صـــورة اآل عمـــران, االآيتـــان:  117, 134 ؛ و�صورة الن�صاء, االآيات: 34, 3٨, و�صورة االأنفال, االآية: 3 , و�صورة التوبة, 
االآيـــة: 53 , و�صـــورة احلـــج, االآية: 35 , و�صورة الق�ص�س, االآية: 54, و�صـــورة ال�صجدة, االآية: 16, و�صورة ال�صورى, االآية: 

4٢, و�صورة الفرقان, االآية: 67 , و�صورة احلديد, االآية: 1٠.
)31) )) ينظر: الت�صرف يف الوقف الإبراهيم بن عبد اهلل الغ�صن 64/1.

)3٢)  �صحيح البخاري, كتاب اجلهاد وال�صري, باب من احتب�س فر�ًصا يف �صبيل اهلل, ٢٨53.
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2-حديث عمر بن �حلارث ر�س���ي �هلل عنه قال: "ما ترك ر�سول �هلل �سلى �هلل 
عليه و�سلم دينار�ً وال درهماً  وال عبد�ً وال �أمة �إال بغلته �لبي�ساء �لتي كان يركبها 

و�سالحه, و�أر�ساً جعلها البن �ل�سبيل �سدقة")33).
3-حدي���ث وقف عمر ر�س���ي �هلل عنه, وق���د قال �حلافظ �ب���ن حجر يف هذ� 
�حلديث: "وح�ديث عم�ر ه�ذ� �أ�سل يف م�س�روعية �لوقف")34). و�حلديث عن 
�بن عمر ر�س���ي �هلل عنهما فيما رو�ه �الإمام �لبخاري وم�س���لم: �أن عمر �أ�س���اب 
ا من �أر�ش خيرب, فقال: يا ر�سول �هلل,  �أ�سبت مااًل بخيرب مل �أ�سب قطُّ مااًل  �أر�سً
خرًي� منه, فما تاأمرين؟ فقال: "�إن �سئت حب�ست �أ�سلها وت�سدقت بها, غري �أنه ال 
يباع �أ�سلها, وال يبتاع, وال يوهب, وال يورث" قال �بن عمر: فت�سدق بها عمر 
عل���ى �أاّل تباع, وال توهب, وال تورث, يف �لفق���ر�ء, وذي �لقربى, و�لرقاب, 
و�ل�س���عيف, و�بن �ل�س���بيل, وال جناح على من وليها �أن ياأكل منها باملعروف, 

ويطعم غري متمول)35). 
4-����رش�ء عثمان بن عفان ر�س���ي �هلل عنه لبئر رومة ووقف���ه لها, و�إقر�ر �لنبي 

�سلى �هلل عليه و�سلم له ذلك)36).
5-وقف �أبي طلحه ر�سي �هلل عنه و�أمر �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم له))3).

)33)  �صحيح البخاري, كتاب املغازي باب مر�س النبي �صلى اهلل عليه و�صلم ووفاته, برقم )419٢).
)34)  ينظر: فتح الباري, كتاب الو�صايا, باب الوقف كيف يكتب, �س469.

)35)  �صحيـــح البخـــاري, كتـــاب الو�صايـــا, باب الوقف كيف يكتب, برقم ٢6٢٠ , وهو عنـــد م�صلم يف كتاب الوقف برقم 163٢ 
؛ فهو حديث متفق عليه.

)36)  رواه الن�صائي , كتاب : االأحبا�س , باب : وقف امل�صاجد , و�صححه االألباين, حديث رقم : )361٠), واأ�صله يف البخاري 
, كتاب : ال�صرب وامل�صاقاة , باب: من راأى �صدقة املاء , معلقا )154/6), ويف الو�صايا برقم : )٢77٨), ونحوه يف جامع 

الرتمذي برقم : )3666), باب: يف مناقب عثمان بن عفان. ر�صي هلل عنه. 

)37)  �صحيح البخاري - كتاب الزكاة- باب الزكاة على االأقارب رقم احلديث 1461.
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6-ما ورد عن �لنبي �س���لى �هلل عليه و�س���لم يف �ل�س���دقة �جلارية, حيث قال 
�س���لى �هلل عليه و�س���لم: "�إذ� مات �ب���ن �آدم �نقطع عمله �إال من ثالث: �س���دقة 
جارية, �أو علٍم ينتفع به, �أو ولٍد �سالح يدعو له"))3). و�ل�سدقة �جلارية هي �لتي 

تتجدد منافعها عرب �لزمن ك�سكنى �لد�ر, وركوب �لد�بة, وماء �لبئر.
7-و�أما فعل �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم للوقف, فقد �بتد�أ مب�سجد قباء, �لذي 
�أ�س�سه عليه �ل�سالة و�ل�س���الم حني قدم �إلى �ملدينة قبل �أن يدخلها, ثم �مل�سجد 
�لنبوي يف �ملدينة, كما �أوقف �س���لى �هلل عليه و�س���لم �س���بعة حو�ئط لرجل من 
�ليه���ود يدعى خمرييق, قتل يوم �أحد, وكان قد �أو�س���ى, �إن �أ�س���بت فاأمو�يل 

لر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم, ي�سعها حيث �أر�ه �هلل))3).
8-و�إم���ا �إقر�ره فقد روى �أبو هريرة ر�س���ي �هلل عنه �أن �لنبي �س���لى �هلل عليه 

و�سلم قال: "فاأما خالد فقد �حتب�ش �أدر�عه, و�أعتاده يف �سبيل �هلل")41). 

ثالثاً: االإجماع:

حيث �رّشح غري و�حد من �أهل �لعلم باأن �إجماع �ل�س���حابة ر�س���ي �هلل عنهم 
منعقد على �س���حة �لوقف. فقد ذكر �س���احب �ملغني, "�أن جابًر� ر�سي �هلل عنه 
قال: »مل يكن �أحد من �أ�سحاب �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم ذو مقدرة �إال وقف« 
وهذ� �إجماع منهم, فاإن �لذي قدر منهم على �لوقف وقف, و��س���تهر ذلك ومل 

)3٨)  رواه م�صلم واأبو داود وغريهما, انظر: �صحيح م�صلم , كتاب الو�صية , باب ما يلحق االإن�صان بعد وفاته. 
)39)  الطبقات الكربى البن �صعد 5٠1/1- 5٠3 باأ�صانيد متعددة. ال�صرية النبوية البن ه�صام 99/3 . البداية والنهاية البن 

كثري 416/5-417. وانظر: اأحكام الوقف مل�صطفى الزرقاء, �س11, واأحكام الوقف الأحمد اخل�صاف �س5.
)4٠)  رواه م�صلم, كتاب الزكاة, باب يف تقدمي الزكاة ومنعها, برقم 9٨3 .
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ينكره �أحد, فكان �إجماًعا")41). 
وقال �حلافظ �بن حجر نقاًل عن �الإمام �لرتمذي قوله: »ال نعلم بني �ل�س���حابة 
و�ملتقدمني من �أهل �لعلم خالفاً يف جو�ز وقف �الأر��سني, وجاء عن �رشيح �أنه 

�أنكر �حلب�ش«))4).
  وقد ظهر �تفاق �ل�س���حابة ر�س���و�ن �هلل عليهم على م�رشوعية �لوقف, حتى 
�إنهم ر�سي �هلل عنهم �سارعو� يف �لوقف رغبة يف �لثو�ب �لعظيم من �هلل تعالى 
قال �ل�سافعي رحمه �هلل: بلغني �أن ثمانني �سحابياً من �الأن�سار ت�سدقو� ب�سدقات 

حمرمات")43).
وكان �ل�سافعي رحمه �هلل ي�سمي �الأوقاف: �ل�سدقات �ملحرمات")44).

"وعندما كتب عمر ر�س���ي �هلل عنه �س���دقته يف خالفته – �أي وقفه- دعا نفر�ً 
من �ملهاجرين و�الأن�سار – فاأح�رشهم ذلك, و�أ�سهدهم عليه فانت�رش خربها, قال 
جابر: فما �أعلم �أحد�ً كان له مال من �ملهاجرين و�الأن�سار �إال حب�ش مااًل من ماله, 

�سدقة موؤبدة ال ت�سرتى �أبد�ً وال توهب وال تورث")45).
 ومذه���ب جمهور �لعلماء يوؤكد م�رشوعية �لوقف منذ عهد �لنبي �س���لى �هلل 

عليه و�سلم وعهد �ل�سحابة و�لتابعني وعلى مر تاريخ �الأمة �الإ�سالمية.
رابعاً: القيا�س:

"�تفق �لفقهاء على �أن بناء �مل�ساجد و�إخر�ج �أر�سها من ملكية و�قفها �أ�سل يف 
)41)  املغني البن قدامة , ٨/1٨6.

)4٢)  فتح الباري, 4٠٢/5. وخرب �صريح اأورده البيهقي يف �صننه الكربى, 163/6.
)43)  ينظر: مغني املحتاج �صرح املنهاج, ال�صربيني ٢/376.

)44)  ينظر: مغني املحتاج لل�صربيني ٢/376.
)45)  املغنى البن قدامة 1٨5/٨ , منار ال�صبيل, ابن �صويان 3/٢ , نهاية املحتاج, الرملي 359/5 .
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وقف �لعني, وحب�ش �أ�س���ولها, و�لت�س���دق بثمرتها, فيقا�ش عليه غريه ويالحظ 
�أن �لقليل من �أحكام �لوقف ثابتة بال�س���نة, ومعظم �أحكامه ثابتة باجتهاد �لفقهاء 

باالعتماد على �ال�ستح�سان و�ال�ست�سالح و�لعرف")46).
وبعد فاإن ما تقدم �آنًفا من �أدلة من �لكتاب و�ل�س���نة و�الإجماع و�لقيا�ش توؤكد 
على م�رشوعية �لوقف و�أنه نظام �إ�س���المي متميز م�س���تمد من �لكتاب و�ل�س���ّنة 

و�الإجماع و�لقيا�ش.
 وم�رشوعية �لوقف تقوم على �أ�س����ش �سليمة, تهدف �إلى حتقيق منافع عظيمة 
يف حياة �لنا�ش, و�ل�رشيعة �الإ�سالمية مبنية على جلب �مل�سالح للنا�ش, وكذلك 
درء �ملفا�س���د عنهم, وذلك يتحقق وال�س���ك يف �لوقف, فه���و نفع عام وخا�ش 
ويحق���ق �أهد�ًفا عظيمة يف حياة �لفرد و�ملجتمع و�أن���ه ال يحرم �لفرد من ملكيته 
�خلا�س���ة؛ الأنه ي�ستطيع �أن يخ�س�ش جزء�ً من ماله يتقرب به �إلى �هلل جل وعال, 
ويظل مو�سول �لثو�ب حتى بعد مماته, الأنه - بال �سك - يعمل على �إفادة وتنمية 

�ملجتمع.

املطلب الرابع
 بيان حكم الوقف عند الفقهاء

"�أق���ررَّ جمهور �لعلماء من �ل�س���لف ومن بعدهم باأن �لوق���ف جائز �رشًعا"))4) 
يق���ول �بن قد�مة رحم���ه �هلل: "و�أكرث �أهل �لعلم من �ل�س���لف ومن بعدهم على 

)46)  االأحكام الفقهية واالأ�ص�س املحا�صبية للوقف د. عبد القادر اأبوغدة, د. ح�صني �صحاته. �س 4٨. 
)47)  مغنى املحتاج 376/٢- املغنى البن قدامة ٨/1٨5.
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�لقول ب�سحة �لوقف"))4).
يقول �الإم���ام �أحمد رحمه �هلل: »من يرد �لوقف, �إمنا يرد �ل�س���نة �لتي �أجازها 

�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم, وفعلها �أ�سحابه))4).
و�ل�ساهد من ذلك, �أن �لوقف م�سنون ف�ساًل عن م�رشوعيته, و�أنه قربة �إلى �هلل 
تعالى, بل باأنه من �أح�س���ن �لقربات �لتي ُيتقرب به �إلى �خلالق �سبحانه وتعالى. 
يقول �الإمام �ل�س���وكاين رحمه �هلل: »�أعلم �أن ثب���وت �لوقف يف هذه �ل�رشيعة 

وثبوت كونه قربة �أظهر من �سم�ش �لنهار«)51).
  يف هذه �ل�رشيعة وثبوت كونه قربة �أظهر من �سم�ش �لنهار")51).

وخال�سة �لقول يف حكم �لوقف: �أن جمهور �لفقهاء))5) من �ملالكية و�ل�سافعية 
و�حلنابل���ة و�حلنفية- �إال رو�ية عن �أبي حنيفة وزفر كما تقدم يف تعريف �لوقف 
عند فقهاء �حلنفية - يقولون �أن �لوقف جائز �رشًعا و�أن �أ�س���ل م�رشوعيته ثابت 

بالكتاب و�ل�سنة و�إجماع �ل�سحابة و�لقيا�ش.

)4٨)  املغنى البن قدامة ٨/1٨5.
)49) املبدع, لنب مفلح 5/31٢.

)5٠)  ال�صيل اجلرار املتدفق على حدائق االأزهار, حممد بن علي ال�صوكاين 313/3 .
)51)  ال�صيل اجلرار املتدفق على حدائق االأزهار, حممد بن علي ال�صوكاين 313/3 .

)5٢)  للوقوف على تف�صيل اآراء الفقهاء يف ذلك راجع االآتي:
1-االأم, حممد بن اإدري�س ال�صافعي ٢74/1-٢75.

٢-املدونة الكربى, مالك بن اأن�س االأ�صبحي, رواية �صحنون بن �صعيد التنوخي, 15/6.
3-ال�صرح الكبري على منت املقنع, عبد الرحمن بن حممد بن اأحمد بن قدامة املقد�صي, ٨5/6.

4-�ملب�س�ط, �ل�سرخ�سي ٢7/1٢ , االإ�صعاف يف اأحكام االأوقاف,  اإبراهيم بن مو�صى بن علي الطرابل�س,�س3.
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املطلب اخلام�س
 اأنواع الوقف

  ق�س���م �لعلماء �لوقف �إلى عدة �أنو�ع بح�س���ب �العتبار�ت �لتي نظرو� منها 
�إليه, و�أ�س���هرها باعتبار �جلهة �لتي وقف عليها, وقد ق�س���م م���ن هذ� �لوجه �إلى 

�أنو�ع ثالثة: 
1-�لوقف �خلريي �أو "�لوقف �لعام": وهو �لذي يق�س���د �لو�قف منه �رشف 
���ا معينني  ري���ع �لوق���ف �إلى جهات �ل���رب �لتي ال تنقطع, �س���و�ء كانت �أ�سخا�سً
كالفقر�ء و�مل�س���اكني, �أم جهات بر عامة كامل�ساجد و�ملد�ر�ش و�مل�ست�سفيات �إلى 

غري ذلك.
2-�لوقف �الأهلي �أو "�خلا�ش": وهو ما يطلق عليه �لوقف �لذري, وي�س���مى 
يف �ملغرب �الأحبا�ش �ملعقبة)53) وهو تخ�سي�ش ريع للو�قف �أواًل ثم الأوالده ثم 

�إلى جهة بّر ال تنقطع.
3-�لوق���ف �مل�س���رتك: وهو ما خ�س�س���ت منافعه �إلى �لذرية وجه���ة بر مًعا. 
جاء يف �ملغن���ي: )و�إن وقف د�ره على جهتني خمتلفتني, مثل: �أن يوقفها على 
�أوالده, وعلى �مل�ساكني: ن�س���فني, �أو �أثالًثا, �أو كيفما �ساء, جاز, و�سو�ء جعل 
ماآل �ملوقوف على �أوالده وعلى �مل�ساكني �أو على جهة �أخرى �سو�هم()54). وقال 
�لبهوتي: )و�إن قال وقفته؛ �أي �لعبد, �أو �لد�ر, �أو �لكتاب ونحوه على �أوالدي 
وعلى �مل�س���اكني فهو بني �جلهتني ن�س���فان, ي�رشف الأوالده �لن�سف و�مل�ساكني 

)53)  جتربة االأوقاف يف اململكة املغربية , لدروي�س عبد العزيز,  �س11 .
)54)  املغني البن قدامة, ٨/٢33.
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�لن�س���ف؛ القت�س���اء �لت�س���وية()55), وجاء يف �ملادة )667( من جملة �الأحكام 
�لعدلية: )ي�سح وقف د�ره على جهتني خمتلفتني كاأوالده و�مل�ساكني()56), وهو 
ما يفهمه �لقارئ �س���مًنا من كالم �لفقهاء ع���ن �لوقف يف �أبو�ب �لرب, و�لوقف 

على �لذرية, و�لعقب, دون �لت�رشيح بال�رش�كة))5).
و�أما �العتبار�ت �الأخرى فهي كما ياأتي:

-باعتبار نوع �ملال �ملوقوف ينق�سم �إلى نوعني؛ ثابت, ومنقول.
-باعتبار �ملالك, ينق�سم �إلى عدة �أنو�ع؛ �مل�ساع, و�الإقطاع, وحق �الرتفاق, 

و�أر��سي �حلوز, و�الإر�ساد, و�ملرهون, �ملوؤجر))5).
-وباعتبار �لزمان, فينق�سم �إلى نوعني؛ موؤبد, وموؤقت))5).

-وباعتبار �ل�سحة فينق�سم �إلى نوعني �سحيح, وغري �سحيح)61).

املطلب ال�ساد�س
 مقا�سد الوقف واأغرا�سه، وثمراته

من حما�س���ن �الإ�س���الم �أن جاء بجملة من �لت�رشيعات �ملفرو�سة, و�لو�جبة, 
و�مل�ستحبة, لتحقيق �لتكافل, و�لتعاون, و�لتكامل يف �ملجتمع �الإ�سالمي, وذلك 
لوجود �لتفاوت, و�الختالف يف �ل�س���فات, و�لقدر�ت, و�لطاقات, وما ينتج 

)55)  ك�صاف القناع, 4/٢5٨.
)56)  ينظر : جملة االأحكام العدلية , القاري, �س ٢79.

)57)  ينظر على �صبيل املثال: االإ�صعاف, لربهان الدين الطرابل�صي , �س139-14٠ وغريهما.
)5٨)  الو�صايا والوقف يف الفقه االإ�صالمي, لوهبة الزحيلي �س 14٠ –146.

)59)  اأحكام الوقف, لزهدي يكن �س53 –56.
)6٠)  املرجع, ال�صابق �س٢4 –٢5.
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عن ذلك, من وجود �ملنتج, و�لعاطل, و�لذكي, و�لغبي, و�لقادر, و�لعاجز, مما 
يتطلب مالحظة بع�س���هم لبع�ش, و�أخذ بع�سهم باأيدي بع�ش, ومن طرق ذلك 
�الإنفاق, و�أف�سله ما كان منتظماً, م�سمون �لبقاء, يقوم على �أ�سا�ش, وين�ساأ من 

�أجل �لرب و�خلري.
 و�لوقف وال�س���ك يوؤدي �إلى هذ� كله, حيث يحفظ لكثري من �جلهات �لعامة 
حياتها, وي�س���اعد فئات من �ملجتمع للم�ساركة يف �لتنمية وتوفري فر�ش �لعمل, 
ويتحقق به �س���مان �لعي�ش �لكرمي, حني �ن�رش�ف �لنا����ش, �أو طغيان �خلطر, �أو 

حالة �لطو�رئ))61)(.
 وللوقف مقا�سد عامة وخا�سة متنوعة.

 فاأما �ملق�سد �لعام للوقف: فهو �إيجاد مورد د�ئم لتحقيق م�سلحة معينة.
 و�أما �ملقا�سد �خلا�سة للوقف فكثرية منها:

1-يف �لوقف �سمان لبقاء �ملال ودو�م �النتفاع به و�ال�ستفادة منه مدة طويلة.
2-��س���تمر�ر �لنفع �لعائد من �ملال �ملحب�ش للو�قف و�ملوقوف عليه, فاالأجر 

و�لثو�ب م�ستمر�ن للو�قف حيا �أو ميتا, وم�ستمر �لنفع للموقوف عليه.
3-�متثال �أمر �هلل �سبحانه وتعالى باالإنفاق و�لت�سدق يف وجوه �لرب, و�متثال 
�أمر نبينا حممد �سلى �هلل عليه و�سلم بال�سدقة و�حلث عليها, وهذ� �أعلى �ملقا�سد 

من �لوقف.
4-يف �لوقف �سلة لالأرحام حيث يقول �هلل تعالى:  " ڍ ىئ ىئ ىئ ی 

ی     ی ی        جئ ڍ "))6).
)61)  ينظر : اأحكام الوقف يف ال�صريعة االإ�صالمية , د. حممد الكبي�صي , 137/1, 13٨.

)6٢)  �صورة االأنفال, اآية 75.
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5-فيه تعاون على �لرب و�الإح�س���ان لكفالة �الأيتام وعون �لفقر�ء و�مل�س���اكني 
وه���و �رشب من �لتعاون يف كل ما ينفع �لنا�ش وذلك ما دعا �إليه �لقر�آن �لكرمي: 

ڍ ەئ وئ وئ ۇئ ڍ )63).

6-�لوقف على �مل�ساجد و�لزو�يا و�لربط و�ملعاهد و�ملد�ر�ش و�مل�سايف ودور 
�لعجزة ومالجئ �الأيتام, كل هذ� مما ي�سمن لهذه �ملر�فق �لعامة بقاءها و�سيانتها.

7-بناء ح�سارة �إ�سالمية قوية م�ستقلة تعتمد باأمر �هلل على ذ�تها.
�أما �أغر��ش �لوقف فتتنوع بح�سب تعدد �أوجه �لرب, وميكن ذكر �أهمها, و�لتي 

تتمثل يف:
1-ن�رش �لدعوة �الإ�سالمية: ومن �أهم مظاهر هذ� �لغر�ش وقف �مل�ساجد �لتي 
كان���ت عرب �لتاريخ منار�ت لن����رش �لدعوة وتعليم �لنا����ش وتربيتهم وتهذيبهم, 
وما �أحلق بها من �أوقاف لالإنفاق عليها وعلى �لقائمني على �س���وؤونها كالدكاكني 
و�ل�س���يعات و�مل�س���اكن وغري ذلك. والز�ل له���ذ� �لغر�ش �أهميته فاإ�س���افة �إلى 

�مل�ساجد فهناك �لعديد من �ملر�كز �لدعوية �لتي تقوم على �الأوقاف.
1-�لرعاية �الجتماعية: من خالل �سلة �لرحم باالإنفاق على �لقر�بة من �الأوالد 
وبنيهم من خالل �لوقف �الأهلي �أو �لذري. وكذلك رعاية �الأيتام و�أبناء �ل�سبيل 
وذوي �لعاهات من خالل �الأوقاف �خلريية �لتي يخ�س�س���ها �لو�قفون ملثل هذه 
�الأغر��ش. ويذكر �أحد �لد�ر�سني لدور �الأوقاف يف �لرعاية �الجتماعية باملغرب, 
�أن �الأوقاف فيها قامت ب���دور مهم يف �لتاآزر و�لتكافل �الجتماعيني, فقد حب�ش 
�لو�قفون كثري�ً من ممتلكاتهم على �ملعتوهني و�ملقعدين و�ملكفوفني, و�أن �أوقاف 

)63)  �صورة املائدة, اآية ٢.
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�أبي �لعبا�ش �ل�س���بتي يف مر�ك�ش تعترب �أكرب �س���اهد عل���ى ذلك)64). وقد عرفت 
�الأوق���اف �ملغربية �أنو�عاً �أخرى من �الأوقاف تندرج يف �لغر�ش �الجتماعي هي 
�أوقاف �فتكاك �الأ�رشى, و�أوقاف �الإطعام و�أوقاف �لك�ساء )�ملالب�ش( و�الأغطية 
ملن يحتاجونها, و�أوقاف م�س���اعدة �مل�سابني و�ملنقطعني و�لغرباء. وقد �نت�رشت 
هذه �الأوق���اف يف مناطق متع���ددة يف �ملغرب مثل فا�ش, وتط���و�ن, ومر�ك�ش 

وغريها)65).
2-�لرعاي���ة �ل�س���حية: يعد ه���ذ� �لغر�ش من �أو�س���ع �ملج���االت �لتي وقف 
�ملحب�س���ون �أمالكه���م عليها, و�س���ملت �أنو�عاً كث���رية مثل بناء �لبيمار�س���تانات 
"�مل�ست�س���فيات و�مل�س���حات", و�لبح���ث �لعلم���ي �ملرتبط باملج���االت �لطبية, 

كالكيمياء و�ل�سيدلة)66).
3-�لتعليم: وهو �أ�س���هر من �أن نخ�س����ش ل���ه بع�ش �الأ�س���طر لبيانه, فيكفي 
�ملد�ر�ش �لوقفية �ملنت�رشة يف �س���ائر �أنحاء �لعامل �الإ�س���المي وعلى ر�أ�س���ها تلك 
�مل�ساجد و�جلو�مع �لتي �أ�سحت منار�ت للعلم ويف مقدمتها �حلرمان �ل�رشيفان, 
و�الأزه���ر يف م�رش, و�لقرويني يف �ملغ���رب و�لزيتونة يف م�رش, و�الأمويني يف 
دم�س���ق. ناهيك عن �ملكتبات و�ملعاهد �لتي ال ميك���ن عدها �أو ح�رشها يف هذه 

�لعجالة. 
4-�الأمن و�لدفاع: رمبا كان م�ستند هذ� �لغر�ش ما فعله خالد بن �لوليد ر�سي 
�هلل عنه حينما وقف �أدر�عه و�أعتاده يف �س���بيل �هلل, فقد روى �أبو هريرة ر�س���ي 

)64)  ينظر: الوقف االإ�صالمي واأثره يف احلياة االجتماعية يف املغرب , اأبو ركبة, �س٢44.
)65)  ينظر: االإح�صان االإلزامي يف االإ�صالم وتطبيقاته يف املغرب , التجكاين, �س 556-55٨.

)66)  ينظر: الدور االجتماعي للوقف, عبداملك ال�صيد, �س ٢٨٢-٢٨3.
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�هلل عنه �أن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم قال: )... و�أما خالد فاإنكم تظلمون 
خالًد�, فقد �حتب�ش �أدر�عه و�أعتاده يف �س���بيل �هلل, و�أما �لعبا�ش فهو علّي ومثله 
معه())6). وقد �س���ار على هذ� �لنهج �ل�س���حابة �لكر�م و�لتابع���ون ومن تبعهم 
باإح�س���ان من �لعلماء و�حلكام وذوي �لي�سار يف �الأمة فوقفو� �الأمو�ل على �سد 

�لثغور و�حلفاظ على حرمة ديار �مل�سلمني))6).
5-�لوقف على �لبنية �الأ�سا�س���ية: كالوقف على �إن�ساء �لطرق, و�جل�سور))6), 
و�آبار �ل�رشب وقد �س���بقت �الإ�س���ارة �إلى بئر رومة يف �ملدينة �لنبوية �لتي وقفها 

عثمان ر�سي �هلل عنه.
ع عمل �أهل �الإ�س���الم يف هذ�,  6-�لوقف على وجوه �لرب �ملتنوعة: وقد تنورَّ
و�رشبو� يف ذلك �أروع �الأمثلة و�أن�س���عها, و�س���ياأتي ذكر لطرف من خربهم يف 

هذ�.
�أما ثم���ر�ت �لوقف فمن خالل مناذج �لوقف – �لتي �س���ياأتي ذكرها يف �أثناء 

هذ� �لبحث – يتبني �أثر �لوقف وثمر�ته, و�لتي ميكن �أن جنملها فيما ياأتي:
7-ظهور �ملجتمع �ملدين, بو��س���طة �ملوؤ�س�سات �الأهلية, �لتي �نتظمت وجوه 
�حلياة �الجتماعية و�أ�سهمت يف �إد�رة �أن�سطة �ملجتمع وحتقيق �لتكامل مع �ل�سلطة 
وال�سيما يف بع�ش �مليادين �ملهمة, كميد�ن �لتعليم �لذي قامت �الأوقاف باأعبائه, 

)67)  رواه البخاري وم�صلم واللفظ مل�صلم. �صحيح البخاري , كتاب الزكاة , باب قوله تعالى : )ويف الرقاب والغارمني ويف 
�صبيل اهلل). �صحيح م�صلم , كتاب الزكاة , باب يف تقدمي الزكاة ومنعها.

)6٨)  ينظر: حترير املقال, البالطن�صي, �س 1٠3-1٠٢.
)69)  ينظر: اأثر الوقف يف اإجناز التنمية ال�صاملة , �صوقي دنيا ,  �س 1٢٨.
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لذ� مل يوجد للتعليم ديو�ن, كاالأمور �الأخرى)1)).
1-توفري �لتعليم �ملتميز �أمام فئات �ملجتمع.

2-�لقيام بدور �لتاأمني �الجتماعي.
3-�لنهو�ش بامل�ستوى �ل�سحي, وتطوير موؤ�س�ساته.

4-�إتاحة �لفر�سة للتكوين �ملهني.
5-�الإ�سهام بتاأ�سي�ش �لبنى �لتحتية للمجتمع �الإ�سالمي.

6-�الإ�سهام يف �لتطور �لعمر�ين للمدن �الإ�سالمية.
 وللناظر يف �حل�سارة �الإ�س���المية, �أن يقف منده�ساً من �الآثار �لعظيمة, �لتي 
كانت للوقف يف حياة �الأمة, �س���و�ء من �لناحية �لنظرية, �أم �لعملية, ولعلنا هنا 

ن�سري �إلى �سيء من ذلك:

اأ( من الناحية النظرية:
�أدى �لوق���ف من ه���ذه �لناحية؛ �إلى ظهور �لعديد م���ن �جلو�نب �خلرية على 

م�س���تويات عدة؛ �ملع���ريف, و�لقيمي, و�لتنظيمي, و�الجتماع���ي؛ فمن �لناحية 

�ملعرفي���ة, كان له �ليد �لط���ويل يف منو �لعلوم, و�حلرك���ة �لعلمية, ومن �لناحية 

�لقيمية �أثمر يف جت�سيد قيم �الأخوة, و�لتكافل, و�لتكامل, و�الإح�سان, وغر�ش قيم 

�مل�س���وؤولية, و�ملبادرة, و�أد�ء �لو�جب لدى �لفرد, وغري ذلك من �لقيم �لعديدة, 

وم���ن �لناحية �لتنظيمي���ة؛ �أثر يف ظهور فقه �لوقف؛ ملا يتطلب���ه من بيان �أحكامه 

�لتي ثبت معظمها باجتهاد �لفقهاء, باالعتماد على �ال�ستح�سان, و�ال�ست�سالح, 

)7٠)  ينظر: الدور االجتماعي للوقف, عبد امللك ال�صيد, �س ٢46 �صمن اأبحاث ندوة اإدارة وتثمري ممتلكات الوقف.
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و�لعرف)1)) كما �أنه �أ�سهم يف ظهور �لفكر �الإد�ري؛ مبا تطلبته موؤ�س�سات �لوقف 

من �إد�رة, فقد ظهرت �إد�رته منذ �لعهد �الأموي, وتو�لت من بعد)))).
  و�أما من �لناحية �الجتماعية, فقد ظهر �أثره يف متا�سك, وقوة �سبكة �لعالقات 
�الجتماعية لدى �الأمة �الإ�س���المية, بالرغم من �لكو�رث, و�لنكبات �لتي مرت 

بها.

ب( الناحية العملية:
 كم���ا �أن �لوقف خلف �آث���ار�ً نظرية, كذلك ظهرت �آث���اره �لعملية من خالل 
�ملج���االت �ملتنوعة, و�ملتعددة, �لتي �س���ملت جو�نب �حلي���اة �الجتماعية, فقد 
نه�ش �لوقف بر�س���الة �سخمة يف �إقامة �ملوؤ�س�س���ات �خلريية, ورعايتها, وبرزت 
�أهميته بوجه خا�ش, يف توفر �لرعاية �الجتماعية للطبقات �ل�سعيفة, و�لفقرية, 
ول���كل حمتاج �إلى �لعون, و�لرعاية, كابن �ل�س���بيل, وطالب �لعلم, و�ملري�ش, 
بل �ت�سع نطاقه لي�سمل �أوجه �حلياة �الجتماعية)3)), وتكاثرت �الأوقاف, وتنوعت 
تعبري�ً عن �إح�س���ا�ش �لو�قفني, ب���اأن هناك ثغرة يف �ملجتمع ال بد �أن ت�س���رت, �أو 

منكر�ً يجب �أن يزول, �أو معروفاً مهماًل يجب �أن ير�عى)4)).

)71)  ينظر: الو�صايا والوقف يف الفقه االإ�صالمي, د. وهبة الزحيلي, �س137.
)7٢)  �لأوقاف يف �ململكة �لعربية �ل�سع�دية , وز�رة �ل�س�ؤون �لإ�سالمية و�لأوقاف و�لدع�ة و�لإر�ساد, �ص75.

)73)  ينظر: الوقف يف الفكر االإ�صالمي, حممد بن عبد اهلل, 11/1.
)74)  ينظـــر: الوقـــف االإ�صالمـــي واأثـــره يف تنميـــة املجتمـــع )منـــاذج معا�صـــرة لتطبيقاته يف اأمريكـــا ال�صماليـــة), د. جمال 

برزجني �س 14٠, �صمن اأبحاث ندوة نحو دور تنموي للوقف يف الكويت عام 1993م.
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املطلب ال�سابع
 خ�سائ�س الوقف

يتمي���ز �لوقف مبز�يا عظيمة �أك�س���بته قوة وفاعلية ��س���تمر �أثرها قرونا طويلة. 
ولعل من �أبرزها:

1-�متناع �لت�رشف يف �أ�س���ل �لوقف, وقد حتقق به���ذ� �ملبد�أ حماية �لوقف 
وعدم تعري�س���ه لطي�ش �ملتولني عليه �أو �س���وء نيتهم, وهو ما جعل �الأ�س���ل يف 
�لوقف �ال�س���تمر�ر و�لبقاء. هذ� وقف عثمان ر�س���ي �هلل عنه, �لذي ورد ��سمه 
يف �أ�سماء �ملوؤ�س�سني يف جبل عمر مبكة )مببلغ عيني ميثل: 10.537.929( ريال 
بح�س���ب ما ورد يف ن�رشة �الكتتاب �خلا�سة ب�رشكة )جبل عمر( و�ملن�سورة على 

موقع هيئة �سوق �ملال.
  وقد در�ش باحث �أمريكي حال �أكرث �الأ�رش �الأمريكية ثر�ء منذ تاأ�س�ست �أمريكا 
وماذ� �آل �إليه حال �لورثة بعد �س���نو�ت طويلة, فوجد �أن عائلة �لرثي �الأمريكي 
)روك فلر( هي �لوحيدة من بني قدماء �لعو�ئل �لرثية �لتي �حتفظ �أبناوؤها وبناتها 
برث�ئهم بعد وفاة عميد �الأ�رشة مبئة �سنة و�ل�سبب �أنه: منعهم من بيع �أ�سول �لرتكة 

و�أو�سى بتوزيع �لعائد عليهم وجزء منه للم�ساريع �خلريية)5)).
2-ما ا�س���تقر لدى الفقهاء من اأن �رشط الواقف ال�سحيح مثل حكم ال�سارع 
فتحققت بذلك حماية �لوقف و�طمئنان �لو�قف �إلى ��س���تمر�ر �رشف وقفه يف 
�الأغر��ش �لتي تهمه وُيعنى بها, وحتقق بذلك �سهولة �إد�رته  بل و�سهولة ت�سكيله 

)75)  مقـــال بعنـــوان : وقـــف عثمان ر�صي اهلل عن للكاتب : عبداهلل اجلعيثـــن. )املوقع االإلكرتوين ملركز ا�صتثمار امل�صتقبل 
لالأوقاف والو�صايا).
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و�إمكانية بناء �أنظمته ح�سب �حلاجة و�لرغبة مبا ال يتعار�ش مع �لقو�عد �ل�رشعية.
3-والية �لق�س���اء على �الأوقاف, فتحققت بذلك حماي���ة �لوقف من تدخل 

�حلكومات)6)).
4-تنوع �الأمو�ل �ملوقوفة بحيث ي�س���ح وقف ما مُيلك, فكان ذلك �سبباً لفتح 

باب �لوقف �أمام مريديه من كل فئات �ملجتمع.
5-تنوع جماالت �رشفه بحيث تت�سع الحتياجات �لنا�ش وم�ساحلهم, وهكذ� 
كان �لوقف عرب مر�حل �لتاأريخ �الإ�سالمي حيث كان يقوم بجميع م�سالح رعايا 

�لدولة �مل�سلمة.
6-حف���ظ �هلل للمال �ملوقوف ورعايته له, و�س���و�هد �لتاأريخ على ذلك مربهنة, 
ونذكر هنا خرب وقف معا�رش يو�س���ح هذه �خلا�سية: ذلك هو وقف عائ�سة �ملر�سد 
مبحافظ���ة �لر�ش, �لتي وقفت عام 1213ه� قطعة �أر�ش خارج �لبلد, وجعلت ريع 
�لوقف على حمفظي �لقر�آن �لك���رمي, وظل �لوقف قر�بة مئتي عام ال يعرف, �إال 
�أن �أحياه باأمر �هلل قا�سي �لبلد فاأ�سبحت �الأر�ش �ملوقوفة قبل �سنو�ت قليلة د�خل 
�لبلد, فبيعت بثالث���ني مليون ريال جلمعية حتفيظ �لق���ر�آن �لكرمي مبحافظة �لر�ش, 
و�الآن تقدر قيمة �لوقف ب��� 150 مليونا, فاإذ� �سلحت �لنية تقبل �هلل �لعمل وحفظه 
وبارك فيه, ولك �أن تعرف �أن هذه �ملر�أة - عائ�س���ة �ملر�سد رحمها �هلل - مل يعرف 
لها ذرية, و�إمنا تولى هذ� كله و��س���تخرجه بعد �سياع و�أحياه باأمر �هلل قا�سي �لر�ش 
يف حينه معايل �ل�س���يخ عبد�لعزيز بن حمنيِّ �حلمنيِّ رئي����ش هيئة �الأمر باملعروف 

و�لنهي عن �ملنكر �سابقاً وهو �لذي حدثني �سخ�سياً بخرب هذ� �لوقف.

)76)  اخل�صائ�س الثالث من حما�صرة ال�صيخ �صالح احل�صني حفظه اهلل , بعنوان: )تطبيقات الوقف بني االأم�س واليوم).
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7-�لنم���اء و�لربكة يف �ملال �ملوقوف حيث هو جت���ارة مع �هلل, ونكتفي باإير�د 
مثال معا�رش نتبني من خالله هذه �مليزة �لعظيمة للوقف: وقف �حلاج رحيم يف 
مكة "حاج من ترك�س���تان": حيث كان �أ�س���ل هذ� �لوقف ع���ام 1307 ه� عبارة 
عن غرفتني فقط, ويف عام 1389 ه� �أ�س���بح ريع���ه 300,000 ريال, ويف عام 
1416ه� كان �لوقف ميلك ثالثة �أبر�ج يف مكة, ثم ح�س���لت للوقف نقلة كبرية 
عندما تولى �لنظارة عليه �أ�ستاذ جامعي فتفرغ له وطور ��ستثمار�ته وحوله الإد�رة 
موؤ�س�س���ية فاأ�س���بح �لوقف يف عام 1433 ه� ميلك �أحد ع�رش برجاً يف مكة يقدر 
�أحدها ب� 400مليون ريال, وبعد �لتو�سعة �حلديثة للحرم �أ�سبحت بع�ش �أبر�ج 

هذ� �لوقف تطل �أو قريبة من �ساحات �حلرم مبا�رشة)))).

املبحث الثاين
 الوقف يف احل�سارة الإ�سالمية واحل�سارة الغربية

 وفيه مطلبان:
 

املطلب الأول
 الوقف عرب الدول واملماليك الإ�سالمية))))

بد�أ �الهتمام بالوقف من عهد ر�س���ول �هلل �س���لى �هلل عليه و�سلم, فكان �أول 

)77)  حدثني بخرب هذا الوقف ال�صيخ �صعد بن حممد املهنا رئي�س حمكمة القطيف وهو من املهتمني مبو�صوع االأوقاف 
وله فيه جهود مباركة.

)7٨)  لالإفادة املطولة يف هذا الباب ينظر : اأحكام الوقف للدكتور حممد الكبي�صي )٢7/1), ور�صالة بعنوان: اأثر الوقف يف 
الدعـــوة اإلـــى اهلل , ر�صالـــة ماج�صتري د. خالد بن هـــدوب املهيدب , ومنه اُ�صتفيد يف كتابة هذا املبحث , ور�صالته وفقه 

اهلل من اأح�صن ما حرر يف الر�صائل العلمية يف بابها.
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وقف يف �الإ�س���الم هو وقف ر�سول �هلل �س���لى �هلل عليه و�سلم م�س�جد قباء, ثم 
وقفه �س���لى �هلل عليه و�س���لم ح���و�ئط خمرييق �ل�س���بعة)))), ويذكر �خل�س���اف 
ب�س���نده عن �أبي كعب �لقرظي قال: "كانت �حلب�ش على عهد ر�س���ول �هلل �سلى 
�هلل عليه و�سلم �سبعة حو�ئط باملدينة: �الأعو�ف, و�ل�سافية, و�لدالل, و�ملثيب, 
وبرقه, وح�س���نى, وم�رشبة �أم �إبر�هيم")1)) وعن عمر بن �حلارث ر�س���ي �هلل عنه 
قال: "ما ترك ر�س���ول �هلل �س���لى �هلل عليه و�س���لم دينار�ً وال درهماً وال عبد�ً وال 
�أمة �إال بغلته �لبي�س���اء �لتي كان يركبها و�س���الحه, و�أر�س���اً جعلها البن �ل�سبيل 
�سدقة")1)). وقال �بن كعب: "وقد حب�ش �مل�سلمون بعده على �أوالدهم, و�أوالد 
�أوالدهم, وروى قوم: �أن �س���دقات ر�س�ول �هلل �س���لى �هلل عليه و�سلم �ملوقوفة 

كانت من �أمو�ل بني �لن�سري")))).
ثم �س���ار على نهجه �أ�س���حابه �لكر�م ر�س���ي �هلل عنه, فقد ��ستهر عن �خللفاء 
�لر��سدين �أنهم �أوقفو� من �أمو�له�م, فقد ورد �أن �أبا بكر �ل�سديق ر�سي �هلل عنه 
ت�سدق بد�ره مبك����ة على ول���ده, فهي �إلى �لي��وم)3)), وت�سدق علٌى  ر�سي �هلل 
عنه باأر�سه بينبع فهي �إلى �ليوم, وت�سدق �لزبري بن �لعو�م ر�سي �هلل عنه بد�ره 
مبك���ة يف �حلر�مية ود�ره مب����رش و�أمو�له باملدينة على ول���ده, فذلك �إلى �ليوم, 
وت�س���دق �سعد بن �أبي وقا�ش ر�سي �هلل عنه ب��د�ره باملدينة, وبد�ره مب�رش على 

)79)  رواه م�صلم واأبو داود وغريهما, انظر: �صحيح م�صلم 1٢55/٢ , كتاب الو�صية. �صن اأبي داود 3/3٠٠ .
)٨٠)  الطبقـــات الكـــربى البـــن �صعـــد 5٠1/1- 5٠3 باأ�صانيـــد متعددة. ال�صـــرية النبوية البن ه�صـــام 99/3 . البداية والنهاية 

البن كثري 416/5-417. وانظر: اأحكام الوقف مل�صطفى الزرقاء, �س11, واأحكام الوقف الأحمد اخل�صاف �س5.
)٨1)  �صحيح البخاري, كتاب املغازي باب مر�س النبي �صلى اهلل عليه و�صلم ووفاته, برقم )419٢).

)٨٢)  اأحكام االأوقاف , م�صطفى الزرقاء �س: ٢.
)٨3)  املق�صود باليوم هنا اأي اإلى زمان ال�صافعي رحمه اهلل. 
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ولده فهي �إلى �ليوم, وعثمان بن عفان ر�سي �هلل عنه "برومة" فهي �إلى �ليوم, 
وحكيم بن حز�م ر�س���ي �هلل عن���ه, بد�ره مبكة و�ملدينة عل���ى ولده, فذلك �إلى 

�ليوم)4)).
 ومن �أ�سهر �أوقافهم وقف عمر ر�سي �هلل عنه �أر�ش خيرب, ووقف عثمان ر�سي 
�هلل عنه لبئر رومة, ووقف بريحاء الأبي طلحة ر�سي �هلل عنه, ووقف خالد ر�سي 

�هلل عنه الأدر�عه و�أعتاده يف �سبيل �هلل.
ويذكر �الإمام �ل�سافعي رحمه �هلل كالماً عن بقاء �أوقاف �ل�سحابة �إلى ع�رشه, 
فيقول: "�إن �سدقات �ملهاجرين و�الأن�سار باملدينة معروفة قائمة"- �أي م�سهورة- 
ا:"ولقد حفظنا �ل�سدقات عن عدد كثري  مل تتغري ومل تزل �إلى زمانه ويقول �أي�سً
من �ملهاجرين و�الأن�س���ار, لقد حكى يل عدد كث���ري من �أوالدهم و�أهليهم, �أنهم 
ال يز�لو� يلون �س���دقاتهم حتى مات���و�, ينقل ذلك �لعامة منه���م عن �لعامة, ال 
يختلفون فيه, و�إن �أكرث ما عندنا باملدينة ومكة من �ل�س���دقات لكما و�سفت, مل 
يزل يت�سدق بها �مل�س���لمون من �ل�سلف-رحمهم �هلل- يلونها حتى ماتو�, و�إن 

نقل �حلديث فيها كالتكلف")5)). 
ويعود �لتو�س���ع يف �لوقف يف عهد �خللفاء �لر��س���دين ر�س���ي �هلل عنهم �إلى 

كرثة �ملال يف �أيديهم وتو�سع رقعة دولة �الإ�سالم يف تلكم �حلقبة.
ويف عهد �خلالفة �الأموية, تو�س���عت �الأوق���اف, و�زد�د عددها, كما تعددت 
م�س���ارفها, ومل تعد مقت����رشة على �لفقر�ء و�مل�س���اكني, و�إمنا �س���ملت مظلتها 
�ملد�ر����ش ومر�كز �لتعليم, وكذلك م�س���اريف �ملدر�س���ني و�لعاملني فيها, كما 

)٨4)  ال�صن الكربى, البيهقي, كتاب ال�صدقات, باب ال�صدقات املحرمات, 161/6.
)٨5)  االأم : لالإمام ال�صافعي ٢77/3.
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�س���ملت م�سارف �الأوقاف: �إن�ساء �مل�ساجد, وماأوى �لعجزة و�الأيتام و�ملكتبات 
و�ل�رشف على ما ي�س���لحها, ويرفع من م�ستوى خدماتها, ونظر�ً لهذ� �لتو�سع 
�لكب���ري يف حجم �الأوق���اف وتاأثريها, فقد تطلب �الأمر, تكوي���ن هيئات �أو �أطر 
تنظيمي���ة حمددة, بداًل م���ن قيام �لو�قفني برعايتها باأنف�س���هم, وهذ� �الأمر جعل 
�حلكام يحر�س���ون على ن�س���ب �لق�س���اة و�لقائمني على �لق�ساء �ل�رشعي على 
�لقي���ام مبهام �ملحافظة على ه���ذه �الأوقاف ورعايتها وحف���ظ �أمالكها فقد؛ كان 
�لقا�س���ي �أبو �لظاهر عبد�مللك بن حممد �حلزمي, يتفقد �الأوقاف ثالثة �أيام كل 
�س���هر, فاإذ� ر�أى خلاًل يف �س���يء �رشب �ملتويل لها ع�رش جلد�ت عقاباً له على 

�الإهمال فيها.
وق���د �أدى هذ� �لتط���ور �ملتنامي يف حجم �الأوقاف يف �لع�س�����ر �الأموي �إلى 
ف�س���ل �خلدمات �خلا�س���ة باالأوقاف يف ديو�ن خا�ش وم�ستقل عن بقية دو�وين 
�لدولة لت�س���جيل �الأوقاف, حماية للو�قفني وم�ساحلهم, و�أن�سئ ديو�ن للوقف 

مب�رش.)6)) 
"ومما يو�س���ح ذلكم �لتوجه �أن �أول د�ر �أ�س�س���ت ملد�و�ة �ملر�س���ى يف �لدولة 
�الإ�سالمية بناها �خلليفة �الأموي �لوليد بن عبد �مللك يف دم�سق �سنة 88ه� وجعل 
فيه���ا �أطباء, و�أجرى عليهم �الأرز�ق وخ�س����ش لكل ُمقعد خادم���اً يهتم باأمره, 

ولكل �رشير قائد�ً ي�سهر على رفقته")))).
وال �س���ك �أن تنظيم �أمور �لوقف يف �لع�رش �الأم���وي, �أدى �إلى تنمية �لوقف 

)٨6)  اأحكـــام الوقـــف للدكتـــور حممـــد الكبي�صـــي )٢7/1),  وينظـــر: تاريخ الق�صـــاء – الكندي حتى 346 ومـــا بعدها- طبع 
لوي�س �صيخو.

)٨7)  املواعظ واالعتبار يف ذكر اخلطط واالآثار للمقريزي- ٢/4٠5.
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و�زده���اره وحمايته. وتغطيته الحتياجات �ملجتمع �آنذ�ك, حيث نطاق �لوقف, 
ومل ي�س���بح قا����رش�ً على �الإنف���اق على �لفق���ر�ء و�ملحتاجني, بل ق���ام بتغطية 

�حتياجات �ملجتمع �مل�سلم من مر�فق �جتماعية وتعليمية.
�أما يف �لع�رش �لعبا�س���ي, فكان الإد�رة �لوقف رئي�ش ي�سمى "�سدر �لوقوف" 

�أُنيط به �الإ�رش�ف على �إد�رتها, وتعيني �الأعو�ن مل�ساعدته على �لنظر فيها.
و�ت�س���عت �الأوقاف, و�زد�د دورها �الجتماعي, بتطور مهم يف جمال �إن�ساء 
�لهي���اكل �لتنظيمية للوقف, ولكن ظل تطور�ً يتعلق باجلهاز �الإد�ري, �أما �لتطور 
م  �لوقف ذ�ته, و�أ�س���در �أو�مر وتقنينات خا�سة بنظامه فهو  �لت�رشيعي �لذي نظرَّ
ما �س���هدته فرتة حكم �لدول���ة �لعثمانية")))). ففي �لدولة �لعثمانية �أ�س���بحت له 
ت�س���كيالت �إد�رية, و�أقبل �ل�س���الطني ووالة �الأمور على �لوقف, وكانت هناك 
توكي���الت تعنى باالإ�رش�ف عليه, و�س���درت قو�ن���ني و�أنظمة متع���ددة لتنظيم 
�س���وؤونه, وبيان �أنو�عه وكيفية �إد�رته, وتغلغل �لوقف يف كل جمال يف �ملجتمع 
�لعثماين, ويف �لو�قع يعود هذ� �النت�س���ار �لو��س���ع للوق���ف �إلى طبيعة �لدولة 
�لعثمانية, فق���د متثلت �لدولة �لعثماني���ة منذ بد�يتها تقاليد �لدولة �ل�س���لجوقية 
"�س���الجقة �لروم" �لتي �أ�س���بح �لوقف فيها يقوم مبهام دينية تعليمية �جتماعية 
م�س���اعدة للدولة, ولذلك فقد �س���عت منذ �لبد�ية با�س���تمر�ر �إلى تو�س���يع "د�ر 

�الإ�سالم" ون�رش �الإ�سالم يف �ملناطق �جلديدة.
�إال �أن �لوقف يف �أو�خر �لدولة �لعثمانية بد�أ ياأخذ طابع �لدولة, فبد�أ �الهتمام 
�الأهلي باالأوقاف يرت�جع, بعد �أن حاولت �لدولة �لتقليل من �ال�ستقالل �لن�سبي 

)٨٨)   الو�صايا واالأوقاف يف الفقه االإ�صالمي د. حممد كمال الدين اإمام �س 16٢.
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لالأوق���اف, ثم قامت �لدول���ة تدريجياً ومن خالل ت�رشيع���ات متكررة, باإحالل 
�سلطتها حمل �لقطاع �الأهلي يف �إد�رة �الأوقاف وتوجيهها, كما كان لال�ستعمار 
يف �لدول �الإ�س���المية دور يف ذلك, وبخا�س���ة ما قام به من م�س���ادر�ت عديدة 

لالأوقاف.
ى هذ� �لتحول �إل���ى �أن تكون �ملب���ادر�ت �لوقفية بي���د �لدولة, نظر�ً  وق���د �أدرَّ

للتغري�ت �القت�سادية و�ل�سيا�سية يف �لعقود �الأخرية.
كما كان لهذه �ل�سيطرة من �لدولة على قطاع �الأوقاف يف �لعديد من �لبلد�ن 
�الإ�س���المية تد�عيات كثرية, لعل من �أهمها ندرة �الأوقاف �لتي يتم �إن�س���اوؤها من 
قبل �لقطاع �الأهلي, و�سمور موؤ�س�سات �لعمل �الأهلي �لتي تعتمد على �إير�د�ت 

�الأوقاف)))).
و"منذ �سقوط اخلالفة االإ�سالمية، اأخذ دور الوقف يرتاجع يف عالقات احلياة 

�الجتماعية, �إلى جانب �لرت�جع �لعام يف تطبيق �الأدو�ت �الأخرى.
وظه���رت بد�ئل جديدة يف �لتنظيمات �ملالية �خلا�س���ة بالدول, وبرزت طرق 
جباي���ة قائمة على ��س���تحد�ث �ل�رشيب���ة �لتي جتبى من �الأغني���اء و�لفقر�ء على 

�ل�سو�ء بو�سفها من �أهم �ملو�رد �ملالية للمو�زنات �ملخططة.
و�لو�قع �أنه منذ بد�ية �لقرن �حلايل, �أخذت �ل�س���عوب �الإ�س���المية ت�سهد – 
ال �س���يما يف �لدول �لعربية- �أو�ساعاً �سيا�س���ية تهيمن عليها �لقوى �ال�ستعمارية 
وق���وى �لنفوذ �الأجنبي, و�أدى ذلك �إلى هيمنة �لقوى �لعاملية, وتر�س���يخ مبادئ 
�لتبعية للعامل �خلارجي, ومن ثم �أ�س���بحت �أن�سط���ة �حلياة �الجتماعية بقطاعاتها 

)٨9)  ينظر : �إ�سهام �ل�قف يف �لعمل �لأهلي و�لتنمية �لجتماعية د. ف�ؤ�د عبد �هلل �لعمر �ص 15-14.
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كافة ت�س���ري وفق ظروف �لدول �مل�س���درة, ومن هنا فاإن موؤ�س�س���ة �لوقف كاأي 
موؤ�س�س���ة �إ�سالمية �أخرى, مل تتمكن من ��س���تمر�ر �لعمل يف تلك �لظروف غري 

�ملنا�سبة")1)).
املطلب الثاين: مناذج من الأوقاف عند الأمم الغربية

ملا ذكرنا يف �ملطلب �ل�س���ابق تاريخ �لوقف يف �حل�س���ارة �الإ�سالمية نا�سب �أن 
نذكر �سيئاً من خربه يف �حل�سارة �لغربية �ملعا�رشة , حيث تنبهت �لدول �لغربية 
�لي���وم )كالواليات �ملتح���دة �الأمريكي���ة, وبريطانيا( الأهمي���ة �لوقف وتفتحت 
�أعينهم على �أثره, وما يعود به من �ال�س���تقر�ر و�لتنمي���ة, وما يعطيه للنظام من 
قوة, ف�س���عت جاهدة �إلى �أن توليه �أهمية بالغة, فعلى �س���بيل �ملثال: يف �ململكة 
�ملتحدة �لربيطانية, و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية, هناك نظام ي�سبه �لوقف ي�سمى 
)�لرت�س���ت()1)), �س���نرَّته هذه �لبلد�ن, وجنحت فيما ميوله من موؤ�س�س���ات وقفية 
وخريية, فنج���د يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية كربى �ملوؤ�س�س���ات و�جلامعات 

تقوم على �أ�سا�ش �لوقف وتعتمد على ذ�تها �عتماد�ً كلياً, ومن ذلك:
1-وقف بيل جيت�ش وميليند�, �لذي يعد �أكرب وقف يف ع�رشنا �حلا�رش.

وهذ� �لوقف مقره )و��س���نطن(, و�أ�س�سه: بيل غيت�ش وزوجته مليند� يف عام 
1994م, وتقدر قيمة ر�أ�س���ماله حتى �الآن باأكرث من 136.500.000.000)مئة 

)9٠)  حما�صرات يف الوقف- حممد اأبو زهرة �س ٢5.
)91)  حما�صرة تطبيقات الوقف بني االأم�س واليوم, معايل ال�صيخ �صالح بن عبد الرحمن احل�صني, رحمه اهلل )مطبوعات 

مركز ا�صتثمار امل�صتقبل بالريا�س).



 العدد |64| رجب 1435هب236

و�س���تة وثالثني مليار وخم�سمئة مليون ري�ال()))), كما ي�س���اهم فيه �أثرى �أثرياء 
�لعامل, ويعمل يف ثالثة جماالت رئي�سة, هي: �ل�سحة �لعاملية, و�لتنمية �لعاملية, 
وبر�مج خا�س���ة بالواليات �ملتحدة �الأمريكية, ويتبع منهج �ل�رش�كة مع �جلهات 

�خلريية لتحقيق �أهد�فه.
2-و�رن باف���ت رجل �الأعمال �ملعروف, و�لذي دخ���ل يف �رش�كة خريية مع 
موؤ�س�س���ة بل غيت�ش وزوجته ميلند� �خلريية ب���� 31 مليار دوالر يف جون 2006م 
لت�سبح تلك �ملوؤ�س�سة �أكرب موؤ�س�سة خريية مانحة يف �لعامل متخ�س�سة بال�سحة 

و�لتعليم و�أبحاثهما.
و�لالفت �أن و�رن بافت �ن�سم �إلى موؤ�س�سة بيل غيت�ش لتكون �ل�رش�كة �خلريية 
بينهم رغم �أن عمر �الأول )75( �س���نة وعمر �لثاين )50( عاماً, حتى علق �ملدير 
�لتنفيذي للمركز �خلريي يف جامعة �نديانا قائاًل: �إن معظم من لديهم هذ� �ملبلغ 
من �ملال يحاولون ت�س���كيل موؤ�س�سة خا�سة تكون مرتبطة ب�سورتهم �خلا�سة, �إنه 
يهبها ل�سخ�ش �أ�سغر منه بخم�ش وع�رشين �سنة! ثم عّلق قائاًل بعد ذلك: ) �إنني 

�أ�سعر مبتعة عميقة مبا �أقوم به(.
3-وقف جامعة هارفارد, �لذي تاأ�س�ش يف عام 1974, �لذي تقدر �أ�سوله مبا 

يقارب 120 مليار ري�ال)3)).
وغ���ري هذه �الأق���اف كثري, كمرك���ز فاوندي�س���ن لرعاية �ملوؤ�س�س���ات �ملانحة, 

وموؤ�س�سة �لتنمية �الأمريكية, ومعهد �لعطاء, ومركز كارتر, وغريها كثري.

)9٢)  ح�صـــب اآخـــر اإح�صائيـــة الأ�صـــول االأوقـــاف, وهـــي يف ٢٠1٢/1٢/31م , ينظ���ر : م�ق���ع م�ؤ�س�س���ة ميلين���د� وبي���ل جيت����ص 
اخلريية: http://cutt.us/zCfU , وت�صاوي بالدوالر االأمريكي )36.4) مليار دوالر اأمريكي.

. http://cutt.us/0Cc1 93) مقال الدكتور اإبراهيم البعيز(
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املبحث الثالث
 مناذج من الأوقاف الإ�سالمية 

واأثرها عرب التاريخ الإ�سالمي   
 

توطئة:

�الأوقاف �الإ�سالمية �أ�سعب من �أن حت�سى وت�ستق�سى, على �متد�د �أربعة ع�رش 
قرناً, بدًء باأوقاف �ل�سحابة و�لتابعني, مرور�ً مبن بعدهم من �لعلماء و�ملو�رشين 
و�مللوك و�ل�س���الطني و�الأمر�ء على مر �ل���دول, ومل يقت�رش �الأمر على �لرجال 
بل وجدت �أوقاف للن�س���اء كثرية, وهكذ� تبارى �أهل �الإ�سالم يف ذلك ف�رشبو� 
�أروع �الأمثلة و�أن�س���عها, فاأوقفو� يف �س���بيل ذلك كل غاٍل ونفي�ش, منه ما حفظ 
حتى �ليوم, ومنه ما �س���اع الأ�س���باب لي�ش هذ� مكان �إير�دها, و�لتاأريخ يحفظ 
لنا مثاًل: �أن �أحد �ل�س���الطني �ململوكيني )وهو �ل�سلطان �الأ�رشف بر�سباي( وثق 
�أوقافه يف حجة وقفية بلغ عدد �أور�قها )229( ورقة, وهي كل �أوقافه على مدى 
�أربع وع�رشين �س���نة, وهي �س���نو�ت حكمه)4)), ناهيك عن �خللفاء و�ل�سالطني 

و�مللوك �الآخرين, على �متد�د رقعة �لدولة �الإ�سالمية. 
  �إن هذه �الأمثلة �لنا�س���عة يف تاريخ �مل�سلمني – �لتي �سياأتي ذكرها - تو�سح 
بجالء كي���ف عملت �الأوقاف �الإ�س���المية على زيادة �لتق���دم و�لرفاهية, ورفع 

م�ستوى �ملعي�سة.
  وللداللة على تنوعها و�س���مولها فقد كان �الإمام �لنووي �ملتوفى �سنة )676 

)94)  حتتفظ وزارة االأوقاف امل�صرية بهذه احلجة )الوثيقة), انظر: ندوة الوقف يف ال�صريعة االإ�صالمية وجماالته, بحث 
د.عمر زهري حافظ.
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ه�( ال ياأكل من فو�كه دم�س���ق وخ�رشو�تها الأن �أكرث �أر��سيها وقف, وهو �الإمام 
�لورع �لذي يخ�سى �أن يكون خرج �ملوقوف عن �لوقف بغري ��ستحقاق)5)).

ومن �أ�س���هر ما ميكن �الإ�س���ارة �إليه يف ��س���تعر��ش مناذج �الأوقاف, و�سمولها 
ل�ستى مناحي �حلياة, ما ياأتي: 

املطلب الأول
 الأوقاف يف جمال العبادات 

واجلوانب العلمية ون�سر الدعوة

�الأوقاف �لعلمية من �أهم �أنو�ع �الأوقاف �لتي تناف�ش �أهل �الإ�سالم فيها وكانت 
عالمة بارزة يف تاأريخهم, ومن �أ�س���هر �لنو�حي �لعلمية �لتي كان �لو�قفون من 

�أهل �الإ�سالم ي�سارعون �إليها ما ياأتي:
1-�لوقف على �لقر�آن و�حلديث و�مل�س���اجد و�لعلم, وما يتعلق به من �إن�ساء 
�ملد�ر����ش, و�ملعاهد, و�جلامع���ات, و�ملكتبات, و�رشف �لرو�ت���ب على �لطلبة 

و�ملعلمني:
كانت �مل�س���اجد هي �أول وقف يف �الإ�س���الم, حيث بنى ر�سول �هلل �سلى �هلل 
عليه و�س���لم م�سجد قباء )�أول وقف يف �الإ�س���الم(, ثم بنى م�سجده �سلى �هلل 

عليه و�سلم.
وكان �لنا�ش يت�س���ابقون �إلى �إقامة �مل�ساجد و�ل�رشف عليها, و�لتاأريخ ي�سجل 
باإعجاب كرثة �الأمو�ل �لتي �أنفقها �خلليفة �الأموي �لوليد بن عبد �مللك على بناء 

)95)  من روائع ح�صارتنا, للدكتور م�صطفى ال�صباعي, �س: ٢16.
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�جلامع �الأموي بدم�سق مما ال يكاد ي�سدقه �الإن�سان لكرثتها)6)).
ومم���ا ذكر من ماآثر نور �لدين حممود زنكي �أنه بنى يف بالده م�س���اجد كثرية, 
ووقف عليها وعلى من يقر�أ بها �لقر�آن �أوقافاً كثرية, �إذ يروي �لعماد �الأ�سفهاين 
�أّن نور �لدين �أمر باإح�ساء ما يف حمالت دم�س�ق من م�ساجد هجرت �أو خربت, 

فاأناف على مائة م�سجد, فاأمر بعمارة ذلك كله وعنّي له �أوقافاً د�ّرة)))).
ومتدن���ا وثائق �الأوقاف �مل�س���جلة يف م����رش �إبان �لع����رش �ململوكي بكثري من 
�ملعلومات �ملرتبطة باإن�س���اء �مل�س���اجد و�ل�رشف عليها, وعلى �مل�س���تغلني فيها, 
والقائمني عليها من اأموال االأوقاف مبا ي�س���من اأداء ر�سالتها على الوجه املنوط 
به���ا حتى �أّن �لقلق�س���ندي ق���ال عنها �إنه���ا: "�أكرث من �أن حت�س���ى, و�أعز من �أن 

ت�ستق�سى")))).
�أم���ا �أوقاف �لعل���م فقد ذكر بع�ش �ملوؤرخني �أنها وجدت يف ع�رش �ل�س���حابة 
ر�سي �هلل عنه, وكانت من �لكرثة بحيث عدرَّ �بن حوقل ثالثمائة كّتاب يف مدينة 

و�حدة من مدن �سقلية)))). 
وكان "�لُكترَّاب" يف بع�ش �لبلد�ن من �ل�س���عة بحيث ي�س���م مئاٍت و�آالفاً من 
�لطالب, ومما يروى عن �أبي �لقا�سم �لبلخي �أنه كان له كترَّاب يتعلم به ثالثة �آالف 
تلميذ, وكان كّتابه ف�س���يحاً جد�ً ولذلك كان �أبو �لقا�س���م يحتاج �إلى �أن يركب 
حم���ار�ً ليرتدد بني طالبه ولي�رشف على �س���وؤونهم)111), وكان���ت هذه �لكتاتيب 

)96)  من روائع ح�صارتنا , للدكتور م�صطفى ال�صباعي )�صـ1٢5).
)97)  �صنا الربق ال�صامي, للبنداري, �س 144.

)9٨)  �صبح االأع�صى يف �صناعة االإن�صاء, للقلق�صندي, ن�صخة م�صور عن الطبعة االأمريية, )1936م) 365/3.
)99)  ينظر : معجم البلدان, لياقوت احلموي 417/3 ,  41٨ , وجملة الوعي االإ�صالمي , عدد )3٨٢) �س37.

)1٠٠)  ينظر: معجم البلدان 479/1-4٨٠ , وجملة الوعي االإ�صالمي عدد )3٨٢) �س37.
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متول باأمو�ل �الأوقاف. 
وم���ن هذ� �لنوع: �لوقف على �ملد�ر�ش �لتي بد�أ �إن�س���اوؤها بعد �أن ��س���تقرت 
حركة �لفتوحات �الإ�س���المية ن�س���بياً, وبعد �أن ت�ساعف �إقبال طالب �لعلم على 
حلقات �مل�س���اجد, وكرث بناء هذه �ملد�ر�ش حتى مالأت مدن �لعامل �الإ�سالمي, 
ويذك���ر �لتاريخ نف���ر�ً من �أمر�ء �مل�س���لمني كانت له���م �ليد �لطولى يف �إن�س���اء 
�ملد�ر�ش يف خمتلف �الأم�سار: منهم �سالح �لدين �الأيوبي �لذي �أن�ساأ �ملد�ر�ش 
يف جميع �ملدن �لتي كانت حتت �س���لطانه يف م�رش, ودم�سق, و�ملو�سل, وبيت 
�ملقد�ش, ونور �لدين �ل�س���هيد �لذي �أن�ساأ يف �سورية وحدها �أربعة ع�رش معهد�ً, 
ومنهم نظام �مللك �لوزير �ل�سلجوقي �لذي مالأ بالد �لعر�ق وخر��سان باملد�ر�ش 
حت���ى قيل: �إنه يف كل مدينة يف �لعر�ق وخر��س���ان مدر�س���ة, وكان هذ� �لوزير 
كلما وجد يف بلدة عاملاً متيز وتبحر يف �لعلم بنى له مدر�س���ة ووقف عليها وقفاً, 

وجعل فيها د�ر كتب. 
وبجان���ب ه���وؤالء �لعظماء كان �الأم���ر�ء و�الأغني���اء و�لتجار يت�س���ابقون يف 
بناء �ملد�ر�ش و�لوقوف عليها مبا ي�س���من ��س���تمر�ر �لطالب على �لدر��س���ة فيها 
و�إقباله���م عليها, وكثريون ج���د�ً هم �لذين جعلو� بيوته���م مد�ر�ش وجعلو� ما 
فيه���ا من كتب وما يتبعها من عقار وقفاً على طالب �لعلم �لد�ر�س���ني فيها)111), 
حتى �إن �بن جبري �لرحالة �الأندل�س���ي هاله ما ر�أى يف �مل�رشق من كرثة �ملد�ر�ش 
و�لغالت �لو�فرة �لتي تغلها �أوقافها, فدعا �ملغاربة �أن يرحلو� �إلى �مل�رشق لتلقي 

)1٠1)  ينظـــر: البدايـــة والنهايـــة 16/16 , 19 , 74 , 1٠٢ , 176 , ٢17 , ٢33 , 341 , و٨5/17 , 1٠6 , 159 , 465 , واملواعـــظ 
واالعتبـــار للمقريـــزي ٢33/٢ , وطبقـــات ال�صافعيـــة لالأ�صنـــوي ٢6/٢ , ورحلـــة ابـــن جبري �س16, ومقدمـــة ابن خلدون 

. ٨٨/1
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�لعلم))11), ويكفي برهاناً على كرثة �أوقاف �ملد�ر�ش و�مل�س���اجد يف دم�س���ق �أن 
�لنووي مل يكن ياأكل من فو�كه دم�س���ق طيلة حياته؛ الأن �أكرث غوطتها وب�ساتينها 

�أوقاف)113).
كم���ا �هتم �لو�قف���ون بوقف �لكت���ب على �ملكتب���ات لتكون و�س���يلة مي�رشة 
للتح�س���يل و�ملر�جعة, توفر مادة علمية ي�س���تند �إليها �ملعل���م و�ملتعلم يف وقت 
واحد، فاأ�سبح من املعتاد وجود مكتبة يف كل مدر�سة، اأو جامع، اأو رباط وقف 

على طلبة �لعلم وغريهم)114).
وبلغ من �نت�س���ار هذه �خلز�ئن وتو�فرها يف �الأندل�ش �أن �أبا حيان �لتوحيدي 
�لنحوي كان يعيب على م�سرتي �لكتب, ويقول: �هللرَّ يرزقك عقال تعي�ش به, �أنا 

�أي كتاب �أردته ��ستعرته من خز�ئن �الأوقاف)115). 

ويذكر ياق���وت �حلموي عن مدينة م���رو: �أنه كان فيها ع����رش خز�ئن للوقف 

وذلك يف �لقرن �ل�س���ابع �لهج���ري ويقول عنه���ا: "مل �أر يف �لدنيا مثلها كرثة, 

وج���ودة, منها خز�نتان يف �جلامع �إحد�هما يقال لها �لعزيزية, وقفها رجل يقال 

ل���ه عزيز �لدين �أبو بكر عتيق �لزجناين ... وكان فيها �ثنا ع�رش �ألف جملد �أو ما 

يقاربها, و�الأخرى يقال لها �لكمالية وبها خز�نة �رشف �مللك �مل�ستويف �أبي �سعيد 

حممد بن من�س���ور يف مدر�س���ته, وخز�نة �أخرى يف �ملدر�سة �لعميدية وخز�نة 

ملجد �مللك �أحد �لوزر�ء �ملتاأخرين بها, و�خلز�ئن �خلاتونية يف مدر�ستها, وكانت 

)1٠٢)  رحلة ابن جبري �س15,16 .
)1٠3)  تذكرة احلفاظ للذهبي ٢53/4 .

)1٠4)  الوقف وبنية املكتبة العربية للدكتور يحيى حممود �صاعاتي �س٢1.
)1٠5)  ينظر: الوقف وبنية املكتبة العربية للدكتور يحيى حممود �صاعاتي �س33.
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ه���ذه �خلز�ئن �س���هلة �لتناول ال يفارق منزيل منها مئت���ا جملد, و�أكرثه من غري 

رهن")116). 
و�لرحالة �ب���ن جبري يف رحلته �إلى م�رش بعد �أن �طل���ع على �أحو�ل مكتباتها 
ودور �لعلم فيها وعا�ش يف بع�س���ها, و��س���تفاد من �أمو�لها �ملوقوفة يقول: ومن 
مناقب هذ� �لبلد ومفاخره "�أي م�رش" �أن �الأماكن يف هذه �ملكتبات خ�س�ست 
الأه���ل �لعلم فيهم, فهم يعتربون من �أقطار نائية فيلقى كل و�حد منهم ماأوى �إليه 

وماآاًل ي�سلح �أحو�له به جميعاً))11).
2- م�صاكن اأئمة امل�صاجد وموؤذنيها:

فيوقف على كل م�س���جد م�سكن لالإمام وم�سكن للموؤذن �إعانة على �النتظام 
يف �حل�س���ور لقرب �ل�س���كن من �مل�س���جد, وت�س���جيعاً لهما على �لقيام بر�سالة 
�مل�س���جد. ومثل هذ� �لنوع من �أبو�ب �ل���رب قدمي قدم �ل�رش�ئع ولكن �جلدة فيه, 

من حيث كونه م�رشفاً من م�سارف �لوقوف �حلديثة.
3- طباعة الكتب وتوزيعها ون�صرها))11):

وهذ� �مل�رشف قدمي �جلن�ش جديد �ل�س���ورة, �سورته �جلديدة �أو�سع بكثري مما 
كان يف �ملا�سي. ل�سهولة توفري �لن�سخ عن طريق �لطباعة.

4- اأوقاف خا�صة لتوزيع امل�صاحف))11).
5- الوقف على البالد املقد�صة:

)1٠6)  معجم البلدان 114/5 . 
)1٠7)  ينظر: رحلة ابن جبري �س15 .

)1٠٨) �صك وقف �صادر عن املحكمة ال�صرعية بالدمل برقم 11/3/56 يف 1416/4/٨هـ.
)1٠9) عن �صك وقفي �صادر من حمكمة الدمل برقم 11/3/56 وتاريخ 1416/4/٨هـ.
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ورد يف كتب �لتاريخ و�لرت�ج���م و�الأدب وغريها من كتب �لرت�ث جملة من 
�الأخبار �لتي تفيد بوجود �أوقاف كثرية على �لبالد �ملقد�س���ة مثل مكة و�ملدينة �أو 

على �مل�سجد �حلر�م و�مل�سجد �لنبوي و�مل�سجد �الأق�سى ومن ذلك:
�أ– ذك���ر ياقوت يف معجم �الأدباء �أن �أحمد ب���ن عبد�لوهاب بن هبة �هلل �بن 

�ل�سيني موؤدب �خللفاء وقف وقوفاً على مكة و�ملدينة)111).
ب – ذكر �بن كثري �أن �س���الح �لدين �الأيوبي رحمه �هلل قد �أوقف �أوقافا على 
�مل�سجد �الأق�سى وقبة �ل�سخرة و�ملد�ر�ش بالقد�ش بعد ��ستعادتها من �الإفرجن)111), 
ومما �أوقف على �حلرمني �ل�رشيفني رحمه �هلل  يف م�رش: ثلث ناحية �سندبي�ش من 
�أعم���ال �لقليوبية, وبلدة نقادة من عمل قو�ش على �أربعة وع�رشين خادماً خلدمة 

�مل�سجد �لنبوي �ل�رشيف, وذلك يف ربيع �الآخر �سنة 569ه�))11).
ج- م���ن �أبرز �لو�قفني �لذين �هتمو� بهما �ل�س���لطان �ململوكي �لظاهر بيرب�ش 
�لبنقد�ري )658 - 676ه�( �لذي وجه عنايته �إلى �حلرمني فور �إمتام تثبيت دعائم 
دولته, فذكر عنه �ل�س���مهودي يف خال�سة �لوفاء �أنه �هتم باأمر �مل�سجد �لنبوي, 
وعمل على جتديد عمارة �أجز�ء منه, و�أنه �أنفق عليه �الأوقاف �لطائلة)113), وعمل 

ك�سوة للكعبة �مل�رشفة, وعمل ت�سهيالت عظيمة للحجاج و�لزّو�ر.
د- ومم���ن برز يف هذ� �جلانب �ل�س���لطان �ملن�س���ور قالوون, و�بنه �ل�س���لطان 
�لنا����رش حممد �ب���ن قالوون, �ل���ذي يعدُّ من �أبرز �س���الطني �ملمالي���ك �هتماماً 
ب�سوؤون �حلرمني, حيث �سجلت له �أعمال خريية مهمة يف كل من مكة و�ملدينة, 

)11٠)  معجم االأدباء ياقوت بن عبداهلل احلموي 465/1 .
)111)  االنت�صار لوا�صطة عقد االأم�صار, البن دقماق: اإبراهيم بن حممد بن اأيدمر العالئي )�س49).

)11٢)  البداية والنهاية 3٢6/11, 3٢7, 351.
)113)  خال�صة الوفا باأخبار دار امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�صلم. لل�صمهودي.
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فقد وّقف عليهما �الأوقاف �لد�ّرة الإن�ساء عديد من �مل�رشوعات �حل�سارية فيهما, 
و�ل�رشف عل���ى ما كان قائماً بهما, وجتديد بناء ما يحت���اج �إلى ذلك فيهما)114), 

�أوقف ناحية �رشدو�ش على ك�سوة �لكعبة)115).
ه�- وممن ��ستهر �أي�ساً يف �أعمال �لوقف على �حلرمني �ل�رشيفني من �سالطني 
�ملماليك �ل�س���لطان �الأ�رشف �س���عبان, �لذي خ�س����ش لهما �أوقافاً غنية �س���منها 
وثيقة متت كتابته���ا يوم �الثنني �ملو�فق �لثالث من جم���ادي �الآخرة عام 777ه� 
)1375م(, �حت���وت على حتديد للمو��س���ع و�الأعي���ان �ملوقوفة على �حلرمني 

�ل�رشيفني, و�أوجه �ل�رشف عليهما يف كل من مكة و�ملدينة)116).
6-الوقف على �صقيا احلجيج:

كانت قري����ش تتناف�ش عليها, ويعدونها من �أف�س���ل �لقرب, وبعد �الإ�س���الم 
ُجعلت �ل�سقاية �إلى �لعبا�ش, وقد �سجعهم �سلى �هلل عليه و�سلم وقال: "�عملو� 
فاإنكم على عمل �سالح" ثم قال: "لوال �أن تغلبو� لنزلت حتى �أ�سع �حلبل على 
هذه "يعني عاتقه, و�أ�س���ار �إلى عاتقه))11). وم���ن �الأمثلة على ذلك: وقف رملة 
بنت عبد�هلل بن عبد�مللك بن مرو�ن د�ر�ً مبكة ي�سقى فيها �ل�رش�ب للحجيج))11). 
و�أعمال زبيدة بنت جعفر بن �أبي جعفر زوجة �لر�سيد رحمهم �هلل يف هذ� �ملجال 
)114)  ملزيد من التف�صيل عن اأوقاف النا�صر حممد بن قالوون ينظر: ال�صلطان النا�صر حممد بن قالوون ونظام الوقف 
يف عهده , حلياة احلجي )�صـ71-٨٢), وكذلك الق�صم الثاين من كتاب "وثيقة وقف �صرياقو�س" )�صـ161), وهي 

وثيقة اأ�صلية ترجع اإلى ع�صر النا�صر حممد بن قالوون, وقد كتبت باأمره وحتت اإ�صرافه.
)115)  الدرر الكامنة 3٠3/٢ البن حجر الع�صقالين, وك�صوة الكعبة ميكن اأن تكون م�صرفاً م�صتقال.

)116)  ملزيـــد مـــن املعلومـــات عـــن اأوقاف االأ�صـــرف �صعبان ينظر: اأوقـــاف ال�صلطان االأ�صرف �صعبان علـــى احلرمني , لرا�صد 
القحطاين )�صـ51-137), وقد ف�صل يف ذلك ب�صورة متميزة.

)117)  �صحيح البخاري كتاب : احلج , باب : �صقاية احلاج , وفيه اأي�صا اأّن العبا�س ر�صي اهلل عنه ا�صتاأذن ر�صول اهلل �صلى 
اهلل عليه و�صلم اأن يبيت مبكة ليايل منى من اأجل �صقايته فاأذن له.

)11٨)  اأخبار مكة ملحمد بن عبداهلل بن اأحمد االأزرقي ت ٢44, ٢/٢49 .
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�أ�سهر من �أن تذكر))11).
7- الوقف على �صكنى احلجيج واإطعامهم:

حيث �أوقف عمر ر�سي �هلل عنه د�ره �لتي يف مكة على �حلجاج)1)1), وت�سدق 
عمر ب���ن عبد �لعزيز رحمه �هلل ب���د�ره على �حلجاج و�ملعتمري���ن)1)1), و�أوقف 
�ملغ���رية بن عبد�لرحمن بن �حلارث بن ه�س���ام �ملخزومي �س���يعة له لعمل طعام 

مبنى �أيام �حلج)))1).
8- الوقف على طريق احلج:

�أوقف �ل�س���لطان �أحمد بن حممد بن مر�د �أوقاف���اً على طريق �حلج بني م�رش 
ومكة)3)1).

9- الوقف على العاجزين عن احلج:
ذكر �بن بطوطة رحمه �هلل يف رحلته �أثناء حديثه على �الأوقاف يف دم�س���ق �أن 
منها �أوقافاً على �لعاجزين عن �حلج يعطى ملن يحج عن �لرجل منهم كفايته)4)1).

املطلب الثاين
 الأوقاف على املجالت الجتماعية وال�سحية

و�لوق���ف يف هذ� �لباب مم���ا تكاثر يف تاريخ �مل�س���لمني وتنوعت طرقه, ومن 
�أ�سهر �أمثلته ما ياأتي:

)119)  اأخبار مكة ٢/ ٢37, 3٢7.
)1٢٠)  اأخبار مكة ٢/٢63.

)1٢1)  امل�صدر نف�صه ٢/٢41.
)1٢٢)  كتاب ن�صب قري�س مل�صعب الزبريي ٢/3٠5, 3٠6.

)1٢3)  خال�صة االأثر يف اأعيان القرن احلادي ع�صر, للمحبي 1/٢9٠.
)1٢4)  حتفة النظار, البن بطوطة 1/11٨.
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1- الوقف على توفري املاء:

كان للوقف �أثٌر كبري يف توفري �ملاء للم�سلمني منذ بد�ية ن�ساأة �لدولة �الإ�سالمية 
يف مدينة �لر�س���ول �سلى �هلل عليه و�سلم, وقد �ساع �لوقف لهذ� �لوجه من �لرب 
يف �س���ائر �أنحاء �لعامل �الإ�سالمي, لعظم ف�سله وثو�به, ووقف عثمان لبئر رومة 

وحث ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم دليل على ذلك كما �سبق ذكره.
وقد تبارى �مل�سلمون يف �إن�ساء �الأ�س���بلة, باعتبارها نوعاً من �ل�سدقة �جلارية 
�لتي ي�س���ل ثو�بها �إلى �س���احبها حتى بعد موته, فقد روي عن �س���عد بن عبادة 

ر�سي �هلل عنه �أنه قال: يا ر�سول �هلل: �أي �ل�سدقة �أف�سل؟ قال: �سقي �ملاء)5)1).
وقد �أ�سهم نظام �لوقف يف �نت�سار �الأ�سبلة, و�سادفت مبانيها رو�جاً وترحيباً 
حار�ً من �مل�س���لمني, نظر�ً ملا ترتبط به من فع���ل �خلري بتو�فر مياه �ل�رشب للمارة 

يف �ل�سو�رع و�لطرق, وال �سيما يف �أوقات �لقيظ. 
وميكن �لقول: �إن �الأ�سبلة كانت تقوم مقام مرفق �ملياه حالياً, يف �ملدن وبدرجة 
�أقل يف �لقرى, وغالباً ما كانت تلحق �أ�س���بلة �ملياه �ل�س���احلة لل�رشب بامل�ساجد 
�أو تكون و�س���ط �ملدينة �أو على طرق �لقو�ف���ل, لتكون يف متناول �جلميع, وقد 
�أن�سئت �الأ�س���بلة بني �حلار�ت لتقدمي �ملاء �لبارد, وخ�سو�ساً يف مناطق �زدحام 
�ل�سكان منها, بل كانت هناك �الأ�س���بلة �لتي تقوم بتخ�سي�ش جزء منها للن�ساء 
�لالتي ال يقدرن على دفع �أجور �ل�سقائني للح�سول على حاجاتهن �ملنزلية من 

�ملاء.

)1٢5)  رواه ابـــن ماجـــه, كتـــاب االأدب, بـــاب ف�صـــل �صدقة املاء, برقـــم 36٨4 , واأبي داوود, باب ف�صل �صقـــي املاء برقم: 1679, 
واأحمد, حديث �صعد بن عبادة, برقم:  ٢٢459, والن�صائي, باب االختالف على �صفيان, برقم: 3665, وح�صنه االألباين, 

�صحيح اأبي داوود, اجلزء اخلام�س, �س: 36٨.
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وتزخر حج���ج �الأوقاف بكيفية تنظي���م ورود �ملاء �لعذب �إلى �ل�س���بيل على 
مد�ر �أيام �لعام, و�الهتمام بنظافة �ل�س���بيل, و�لقائمني عليه, كما �أن�سئت �الآبار 
�الرتو�زية يف �لطرق �لربية �لتي تربط بني �ملدن على �متد�د �لعامل �الإ�س���المي 

ل�سقاية �لر�حلة وما �سابهها.
كما �س���مل �لوقف توفري �ملياه و�ل�س���قاية للحيو�نات و�لدو�ب �أي�ساً, فعينت 
لها �أحو��ش ل�س���قياها, طلباً للمثوبة, و�أن�سئت هذه �الأحو��ش كمن�ساآت خريية 
خلدم���ة �لدو�ب على طرق �ملدينة, وعلى �لطرق �لت���ي تربط بني �ملدن, خدمة 
للقو�فل �لتجارية و�مل�س���افرين �ملتنقلني بني هذه �مل���دن, كما كان ُيلحق ببع�ش 
�الأ�س���بلة مثُل هذه �الأحو��ش, كما يف �سبيل دروي�ش با�سا يف منطقة �لدروي�سية 

�لقريبة من �سوق �حلميدية يف دم�سق)6)1).
ويحفل �لتاريخ �الإ�س���المي باأ�س���ماء �لكثري من �ل�سخ�س���يات �لتي كانت لها 
�إ�س���هامات بارزة يف �لوق���ف على �ملاء, مث���ل: �أبي جعفر حمم���د علي بن �أبي 
من�سور, �ملعروف باجلو�د �الأ�سبهاين, وزير �ساحب �ملو�سل �الأيوبي, فقد بنى 
ووقف �لكثري من �الأ�س���بلة يف مكة, و�ختط �س���هاريج �ملاء, وو�سع �جلباب يف 

طرق �حلج لتجميع ماء �ملطر فيها)))1).
ومن �أ�سهر �الأ�سبلة �ملائية: عني زبيدة مبكة �ملكرمة ؛ تن�سب الأم جعفر زبيدة بنت 
جعفر بن �ملن�سور, توفيت �سنة �ست ع�رش ومائتني يف خالفة �ملاأمون, ��سمها �أمة 
�لعزيز وهي �بنة عم �لر�سيد وزوجته و�أم �الأمني, وكانت من ف�سليات �لن�ساء؛ 
وهي �لتي بنت �الآبار و�لربك و�مل�س���انع مبكة �مل�رشف���ة, وحفرت �لعني �ملعروفة 

)1٢6)  االأ�صبلة ماء احل�صارة, د. اأحمد ال�صاوي.
)1٢7)  ال�صهب الالمعة يف ال�صيا�صة النافعة, اأبو القا�صم بن ر�صوان املالقي.
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با�سمها ؛ جلبت �إليها �ملاء من �أق�سى و�دي نعمان, �رشقي مكة, و�أقامت له �الأقنية 
حتى �أبلغته مكة ؛ قال �حلافظ �أبو �لفرج �بن �جلوزي يف كتاب )�الألقاب(: �إنها 
�س���قت �أهل مكة �ملاء بعد �أن كان���ت �لر�وية عندهم بدينار, و�إنها �أ�س���الت �ملاء 
ع�رشة �أميال بحط �جلبال ونحوت �ل�س���خر حتى غلغلت���ه من �حلل �إلى �حلرم؛ 
وذكر �مل�س���عودي يف مروج �لذهب �أنها �أحدثت بناء دور �ل�سبيل مبكة, و�تخاذ 
�مل�سانع و�لربك و�الآبار مبكة, وطريقها �ملعروفة �إلى هذه �لغاية, كما �أحدثت من 

�لدور للت�سبيل بالثغر �ل�سامي وطر�سو�ش, ووقفت على ذلك �لوقوف. 
ومن �الأ�سبلة �ملائية: بئر �لوطاويط: هذه �لبئر �أن�ساأها �لوزير �أبو �لف�سل جعفر 
بن �لف�س���ل بن جعفر بن �لف���ر�ت, �ملعروف بابن خرت�به, لينق���ل منها �ملاء �إلى 
�ل�سبع �سقايات �لتي �أن�ساأها وحب�سها جلميع �مل�سلمني, �لتي كانت بخط �حلمر�ء, 
وكتب عليها: ب�س���م �هلل �لرحمن �لرحيم, هلل �الأمر من قبل ومن بعد, وله �ل�سكر 
ول���ه �حلمد, ومنه �ملنُّ على عبده جعفر بن �لف�س���ل بن جعف���ر بن �لفر�ت, وما 
وقفه له من �لبناء لهذه �لبئر وجريانها �إلى �ل�سبع �سقايات, �لتي �أن�ساأها وحب�سها 
جلميع �مل�س���لمني, وحب�سه و�س���بله وقًفا موؤبًد� ال يحل تغيريه وال �لعدول ب�سيء 
م���ن مائه, وال ينقل وال يبطل وال ي�س���اق �إالرَّ �إلى حيث جمر�ه, �إلى �ل�س���قايات 
َ �َس���ِميٌع  لُونَُه �إِنرَّ �هللرَّ َا �إِْثُمُه َعَلى �لرَِّذيَن ُيَبدِّ منرَّ لَُه بَْعَد َما �َس���ِمَعُه َفاإِ �مل�س���بلة, "َفَمْن بَدرَّ
َعِليٌم" وذلك يف �س���نة خم�ش وخم�س���ني وثالثمائة, و�سلى �هلل على نبيه حممد 

و�آله و�سلم.
٢- الوقف على توفري الغذاء:

كان للوقف �أثٌر كبري يف حتقيق �الأمن �لغذ�ئي الأبناء �لدولة �الإ�س���المية, ويف 
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مرحل���ة باكرة من تاريخ �لدولة �الإ�س���المية, تناف�ش �مل�س���لمون يف تخ�س���ي�ش 
�الأوقاف الإطعام ذوي �حلاجة من �لبائ�س���ني و�أبناء �ل�س���بيل و�ملغرتبني يف طلب 
�لعلم, وقد تبارى �لعثمانيون و�أبناء �لدول �لتي خ�سعت ل�سلطة �خلالفة �لعثمانية 
يف �إن�س���اء )�لتكايا( �لتي كان له���ا دور بارز يف تو�فر �لطعام لطو�ئف كثرية من 
�لفقر�ء و�مل�ساكني و�بن �ل�س���بيل وطلبة �لعلم, وقد �أن�سئت �لتكايا يف خمتلف 
مدن �لعامل �الإ�س���المي, مبا يف ذلك مكة �ملكرمة و�ملدينة �ملنورة, وكانت �لتكية 
تقدم وجبات جمانية مرتني يف �ليوم لكل من يق�س���دها يف �الأيام �لعادية, يف 
حني كانت تقدم وجبات خا�س���ة يف �أيام �جلمع و�س���ائر �لليايل �ل�رشيفة وليايل 
�س���هر رم�س���ان, ومل يقت����رش دور �لتكية, على تق���دمي �لطع���ام و�ل�رش�ب, بل 
كانت يف حقيقة �الأمر موؤ�س�سة �إ�س���المية متعددة �الأغر��ش, �إذ كانت ت�ستخدم 
�أحياناً ال�ست�س���افة �لغرباء و�مل�س���افرين, وتارة الإيو�ء �لفقر�ء و�مل�س���اكني, وتارة 
�أخرى الإقامة طلبة �لعلم, وقد �أبدع �لو�قفون يف عمارة �لتكايا ويف ت�س���اميمها 
�لعمر�نية, بحيث ال تبدو جمرد ماأوى �أو مطعم, فعلى �س���بيل �ملثال, كانت تكية 
�لو�يل �لعثماين �أحمد با�س���ا من حما�سن دم�سق, على حد تعبري �ملوؤرخ �ملعا�رش 

له: �حل�سن بن حممد �لبوريني)))1).
و��س���تهرت �جلامع���ات �الإ�س���المية �لعريقة, مث���ل �الأزهر, بتوزي���ع ما عرف 
باجلر�ية وهي وجبات طعام يومية على طالبها, حتى يتفرغو� للدر��س���ة, وكان 
يتم متويل هذه �جلر�يات من عو�ئد �الأوقاف �ملخ�س�س���ة لالإنفاق على �مل�سجد 

وعلى �سيوخه ومنت�سبيه.

)1٢٨)  دور �ل�قف يف �ملجتمعات �لإ�سالمية, د. حممد م�فق �لأرناوؤوط.
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3- الوقف على توفري الدور:

�أ�س���هم �لوقف يف �لتنمي���ة �الجتماعية يف �حلو��رش و�ملدن �الإ�س���المية, فقد 
��س���تغلت �أمو�ل �الأوقاف يف �إيو�ء �ليتام���ى و�للقطاء ورعايتهم, وكانت هناك 
�أوقاف خم�س�س���ة لرعاية �ملقعدين و�لعميان و�ل�سيوخ, و�أوقاف الإمد�دهم مبن 
يقودهم ويخدمهم, و�أن�س���ئت يف بع�ش �ملدن دور خا�سة حب�ست على �لفقر�ء 
الإقام���ة �أعر�����ش �لفقر�ء وغري �لقادري���ن على توفري �لنفقة لذلك, كما �أن�س���ئت 
دور الإيو�ء �لعجزة �مل�س���نني, و�لقيام على خدمتهم, و�إ�سافة �إلى ذلك, �أقيمت 
�ملو�ئل و�خلانات لكي ينزل بها �مل�سافرون يف حلهم وترحالهم, ويف تنقلهم من 
منطقة �إلى �أخرى, وبخا�س���ة �إذ� كانو� م���ن �لفقر�ء �أو �لتجار �لذين ال طاقة لهم 

بدفع �إيجار �ل�سكنى.
وذكر �بن جبري �هتمام �أهل دم�س���ق برعاية �لغرباء بد�ر �لربوة, و�أن لها �أوقافاً 
كثرية من ب�س���اتني و�أر��ٍش بي�ساء, ورباع, ينفق ريعها على ر�حة �لغرباء, فمنها 
ما خ�س�ش لطعام �لبائتني من �لزو�ر, ومنها ما خ�س�ش للك�ساء وتوفري �ملهاجع 
�لليلية, ومنها ما خ�س����ش لالإنفاق على �لقائمني عليها, )�أمني �لد�ر, و�الإمام, 

و�ملوؤذن()))1).
ووقف �لدور هو �أ�سهر �أوقاف �ل�سحابة ر�سي �هلل عنهم)131).

4- الوقف على بناء املدن والتقدم العمراين:

�أ�س���هم �لوقف يف منو �ملدن �الإ�سالمية �لتي ن�ساأت يف ع�سوره �لز�هرة, ومل 
يقت�رش �الأمر على ذلك بل �سمل �ملدن �ملوجودة قبل �الإ�سالم مثل مدينتي دم�سق 

)1٢9)  االأوقاف يف اململكة العربية ال�صعودية, �س93
)13٠)  ينظر: االأوقاف النبوية, ووقفيات بع�س ال�صحابة الكرام , عبد اهلل بن حممد احلجيلي. �س167
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وحلب حيث �س���اهمت �الأوقاف يف بنائها وتطوره���ا من خالل تو�فر �خلدمات 
�الأ�سا�س���ية فيها, �ملمثلة يف �إن�ساء �ملد�ر�ش و�مل�ست�سفيات و�ملرب�ت ومر�فق �ملياه 

وغريها, كما �أ�سهم يف منو �ملدن �جلديدة مثل �ل�ساحلية وغريها.
5- الوقف على الرعاية ال�صحية:

كان لنظ���ام �لوقف �الإ�س���المي �أثر كب���ري يف دعم خدمات �لرعاية �ل�س���حية 
للمو�طنني و�ل�س���كان على �ختالف مذ�هبهم ونحلهم, وقد خ�س�س���ت بع�ش 
�الأوق���اف لالإنف���اق من ريعها على �مل�ست�س���فيات, على نحو م���ا نر�ه يف وقف 
�ل�سلطان نور�لدين زنكي, فقد قام بوقف �لقطيفة)131) كلها على �لبيمار�ستان))13) 
�لذي بناه يف دم�سق, كما ��ستثمرت �أمو�ل �الأوقاف يف بناء �أحياء طبية متكاملة. 
وجتل���ى �لدور �لبارز للوقف يف �ملجال �ل�س���حيِّ منذ �لقرن �الأول �لهجري, 
ل من �ترَّخذها للمر�سى هو �خلليفة �الأموي  حيث �تخذت �لبيمار�س���تانات, و�أورَّ
�لوليد بن عبد �مللك؛ حيث بنى بيمار�س���تانًا بدم�س���ق �سنة 88 و�سبرََّله للمر�سى, 
���ا مبر�س���ى �جلذ�م, ومنعهم من �س���وؤ�ل �لنا�ش,  وقد �أبدى �لوليد �هتماًما خا�سًّ
و�أَْوَقَف عليهم وقفاً خا�س���اً َيِدرُّ عليهم �أرز�ًقا, كما �أمر لكل ُمْقَعٍد خادًما, ولكل 

�رشير قائًد�)133).
ويذكر �بن جبري يف رحلته �أنه وجد ببغد�د حياً كاماًل من �أحيائها, ي�سبه �ملدينة 
ى ب�سوق �لبيمار�س���تان, يتو�سطه ق�رش فخم جميل, وحتيط  �ل�سغرية, كان ي�سمرَّ
به �حلد�ئق و�لريا�ش و�ملقا�س����ري و�لبيوت �ملتع���ددة, وكلها �أوقاف �أوقفت على 

)131)  منطقة تقع بن دم�سق ومدينة حم�ص, �نظر: دور �ل�قف يف �ملجتمعات �لإ�سالمية, د. حممد م�فق �لأرناوؤوط,.
)13٢) البيمار�صتان: حمل املري�س اأي امل�صت�صفى, وهو فار�صي معرب, ينظر: املعجم الو�صيط )بيمار�صتان). 

)133)  الكامل,  ابن االأثري ٢9٢/4 , اجلوهر الثمني, ابن دقماق �س65.
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�ملر�س���ى, وكان يوؤمه �الأطباء و�ل�سيادلة وطلبة �لطب, �إذ كانت �لنفقات جارية 
عليهم من �الأمو�ل �لوقفية �ملنت�رشة يف بغد�د)134).

وحتدثنا كتب �لتاريخ عن �مل�ست�س���فيات �لتي �أن�س���ئت يف م�رش بف�سل �أمو�ل 
�لو�قف. ويذكر �ملوؤرخون منها م�ست�س���فى �أن�ساأه �لفتح بن خاقان وزير �ملتوكل 
ي  على �هلل �لعبا�س���ي, وم�ست�سفى �آخر �أ�س�س���ه �أمري م�رش �أحمد بن طولون, �ُسمِّ
با�سمه, وحب�ش له من �الأوقاف ما يلزم لالإنفاق عليه)135), وقد حتدث �ملوؤرخون 
و�لرحال���ة ع���ن هذ� �مل�ست�س���فى �لذي جعله �ب���ن قالوون وقفاً لعالج مر�س���ى 
�مل�س���لمني. وقد قال عنه �بن بطوطة: �إنه يعجز �لو�سف عن حما�سنه, وقد �أعد 

فيه من �الأدوية و�ملر�فق �خلدمية ما ال يح�سى.
وقد نه�ست �الأوقاف بالرعاية �ل�سحية حيث �أقيمت على �الأوقاف م�ست�سفيات 
كبرية يف �أهم �ملدن, وحتدث عنها �ملوؤرخون باإ�س���هاب, مثل م�ست�س���فى �سيدي 
فرج يف فا�ش, �أ�س�سه �ل�سلطان يو�سف بن يعقوب �ملريني, ووقف عليه عقار�ت 

كثرية بر�سم �لنفقة عليه, و�لعناية باملر�سى)136).
ولقد حفظ لنا �لتاأريخ �أوقاف ملوك �الإ�س���الم و�الأمر�ء و�ملو�رشين �ملح�سنني 
و�الأطباء �أنف�س���هم مل�ست�س���فيات ومر�كز �سحية, وخ�س�س���و� �أحياء طبية ومدنا 

�سحية. 
و�أ�س���هر هذه �لبيمار�ستانات: �لبيمار�س���تان �لنوري ن�سبة لالإمام �ملجاهد نور 

�لدين زنكي �ملعروف بال�سهيد, �لذي كان فيه طبيب ع�رشه �بن �لنفي�ش.  

)134)  التذكرة باالأخبار يف اتفاقات االأ�صفار, ابن جبري.
)135)  اخلطط املقريزية )املواعظ واالعتبار), اجلزء الثاين, تقي الدين املقريزي.

)136)  املرجع ال�صابق.
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ِقيِّ و�العتناء  وبل���غ �الهتمام بالبيمار�س���تانات �ملوقوف���ة َمْبَلًغا عظيًما م���ن �لرُّ
م؛ حتى ذكر بع�ش �ملوؤرخني �أن نا�س���ا كانو� يتمار�س���ون رغبة منهم يف  و�لترََّقدُّ
�لدخول �إلى �لبيمار�ستان؛ مِلَا يجدونه من عناية ورعاية طيبة, وكان بع�ش �الأطباء 
خ خليل بن �س���اهني  ���ون �لط���رف �أحيانًا عن ه���ذ� �لتحايل؛ فقد ذكر �ملوؤرِّ َيُغ�سُّ
�لظاهري))13) �أنه ز�ر �أحد �مل�ست�س���فيات يف دم�س���ق عام )831ه�( فلم ُي�س���اِهد 
ا يف هذ� �مل�ست�سفى فكتب  ���ا كان متماِر�سً مثله يف ع�رشه, و�س���ادف �أن �سخ�سً

له �لطبيب بعد ثالثة �أيام من دخوله: باأن �ل�سيف ال ُيقيم فوق ثالثة �أيام))13).
وكان من �هتمامهم ودقتهم يف هذه �مل�ست�س���فيات �لت���ي �أقاموها �أنه مل يكن 
ي���وؤذن الأحٍد مببا�رشة عمله حتى يكون كبري �الأطباء قد �س���هد له باملعرفة �لكاملة 
و�ل�سبط و�لدقة, ونتيجة خلطاأ طبي حدث يف زمن �لدولة �لعبا�سية وحتديد�ً يف 
زمن �خلليفة �ملقتدر عام 319 تويف ب�س���ببه �أحد �مل�س���لمني فكان �أن �أمر �خلليفة 

مبنع �سائر �ملتطببني �إال من �متحنه كبري �الأطباء �سنان بن ثابت بن قره))13).
وتاأكي���د�ً على رقي هذه �الأوق���اف جاء يف كتاب �لدكت���ورة �الأملانية زيغريد 
هونكة "�س���م�ش �لعرب ت�سطع على �لغرب" و�س���فا للم�ست�سفيات �الإ�سالمية 
يف عهد �خلليفة �لعبا�سي هارون �لر�سيد من خالل عر�ش ر�سالة من مري�ش �إلى 
�أبيه يقول فيها "�أبتي �حلبيب, ت�س���األني �إن كنت بحاجة �إلى نقود, فاأخربك باأنني 
عندما �أخرج من �مل�ست�س���فى �سيعطونني ثوباً جديد�ً وخم�سة قطع ذهبية حتى ال 
�أ�سطر �إلى �لعمل حال خروجي مبا�رشة, مع �لعلم �أنه ملا �أخذوين بعد �سقوطي, 

)137)  خليـــل بـــن �صاهـــني الظاهـــري )٨13- ٨73هـ), يعرف بابن �صاهني: كـــان من املولعني بالبحث, ولـــه ت�صانيف ونظم, 
ا�صتهر مب�صر, من ت�صانيفه: زبدة ك�صف املماليك وبيان الطرق وامل�صالك. انظر: االأعالم, الزركلي 31٨/٢.

)13٨)  ينظر: التمري�س يف التاريخ االإ�صالمي, عكرمة �صعيد �صربي, �س٢9, 3٠.
)139)  تاريخ البيمار�صتانات يف االإ�صالم د. اأحمد عي�صى, �س 43
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فح�س���ني �لطبيب ثم �أخذين �ملمر�ش فحممني, و�ألب�س���ني ثياباً نظيفة, هناك يا 
�أبتي من�س���ي �لوقت باملطالعة �ملفيدة و�ليوم قال يل رئي����ش �الأطباء: �إن باإمكاين 
�لنهو�ش �سباحاً و�خلروج من �مل�ست�سفى معافى فاإنني �أكره ذلك, الأن كل �سيء 
هنا جميل, �الأ�رّشة وث���رية, و�أغطيتها كاحلرير ويف كل غرفة جتد �ملاء جارياً على 

�أ�سهى ما يكون, ويف �لليايل �لقار�سة تدفاأ �لغرف")141). 
6- الوقف على االأيتام واالأرامل:

وقد �عتنى �لوقف �الإ�سالمي باالأر�مل و�مل�ساكني �نطالقاً من توجيهات �لنبي 
�س���لى �هلل عليه و�سلم, فهذ� �أمري �ملوؤمنني عمر ر�سي �هلل عنه ي�سري �إلى �الهتمام 
بهذه �لفئة فيقول: "لئن �س���لمني �هلل الأدَعنرَّ �أر�مل �لعر�ق ال يحتجن �إلى رجل 

بعدي �أبد�ً")141).
ذكر �بن �لعماد �حلنبلي رحمه �هلل يف ترجمة نور �لدين حممود زنكي رحمه �هلل 

�سنة ت�سع و�ستني وخم�سمائة �أنه بنى �ملكاتب لالأيتام ووقف عليها �الأوقاف))14).
وذكر �أي�س���اً �أن عماد �لدين عبد�لرحيم بن �أحمد بن عبد�لرحيم بن �لرتجمان 
�حللب���ي كان ذ� ث���روة وبنى مكتباً لالأيتام ووقف عليه وقف���اً)143), ويف رحلة �بن 
جبري خالل و�س���فه ملدينة دم�س���ق قال: "ولالأيتام من �ل�س���بيان حم�رشة كبرية 
بالبلد لها وقف كبري ياأخذ منه �ملعلم لهم وهذ� �أي�سا من �أغرب ما يحّدث به من 

مفاخر هذه �لبالد")144).

)14٠)  �صم�س العرب ت�صطع على الغرب للدكتورة زيغريد هونكة  ترجمة وحتقيق: فاروق بي�صون - كمال د�صوقي.
)141)  اخلراج, ليحيى بن اآدم  القر�صي �س59 .

)14٢)  �صذرات الذهب , البن عماد احلنبلي 4/٢٢٨.
)143)  امل�صدر نف�صه ٢91/6.
)144)  رحلة ابن جرب ٢45.
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ولعل مما حت�س���ن �الإ�سارة �إليه �أن د�ر �الأيتام �لقائمة حالياً يف �ملدينة �ملنورة تعد 
من �الأوقاف �لتي �أن�س���اأها حج���اج �لقارة �لهندية قبل قر�ب���ة ثمانني عاماً الأيتام 
�ملدينة �ملنورة ففي عام1352ه� قام �ل�سيخ عبد�لغني د�د�- يرحمه �هلل- بتاأ�سي�ش 
مكان ياأوي �أيتام �ملدينة �ملنورة و�أوقف عليها د�ر�ً له و��س���تمر �ل�رشف عليها من 
غلة ذلك �لوقف باالإ�سافة �إلى �مل�ساعد�ت �لتي كانت ت�سله من �لهند �إلى �أيتام 
�لد�ر, حتى �أن�سئت وز�رة �لعمل و�ل�سئون �الجتماعية وتولت �الإ�رش�ف �لكامل 
عليه���ا, وما ز�ل مبناها �حل���ايل وقفاً على �أيتام �ملدينة �ملن���ورة, وهذ� مثبت يف 

�سك �رشعي �سادر من حمكمة �ملدينة �ملنورة عام )1356ه�(. 
7- اأوقاف خم�ص�صة خلتان االأوالد اليتامى:

وم���ن �أروع �أنو�ع �لوقف �لتي وجدت يف �لتاريخ �الإ�س���المي: ما يذكر عن 
�إ�س���ماعيل بن �لقا�س���م, و�لذي �أقام وقفاً بالقريو�ن وما جاورها, خلتان �الأطفال 
�ليتام���ى, من �أبن���اء رجاله وجنده, وح�رش عددهم يف ع���ام 330ه� فبلغ ع�رشة 

�آالف طفل)145).
٨- الوقف على االأوالد واالأقارب والذرية:

قال �حلميدي: "ت�سدق �أبو بكر ر�سي �هلل عنه بد�ره على ولده, وعمر ر�سي 
�هلل عن���ه بربعه عند �ملروة على ولده, وعثمان ر�س���ي �هلل عنه برومة, وت�س���دق 
علي باأر�س���ه بينبع وت�سدق �لزبري بد�ره مبكة ود�ره مب�رش, و�أمو�له باملدينة على 
ولده, وت�س���دق �سعد بد�ره باملدينة على ولده ود�ره مب�رش على ولده, وعمرو 
ب���ن �لعا�ش بالوهط)146), ود�ره مبكة على ول���ده, وحكيم بن حز�م بد�ره مبكة 

)145)  االأوقاف يف اململكة العربية ال�صعودية, �س 9٢ .
)146)  الوهط: ما كان لعمرو بن العا�س بالطائف على ثالثة اأميال من مرج.
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و�ملدين���ة عل���ى ولده فذلك كله �إلى �لي���وم"))14). وقد جعل �أب���و طلحة – كما 
تقدم – بريحاء يف �الأقربني, كما �أمره ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم . وروى 
ه�س���ام بن عروة: "�أن �لزبري جعل ُدوره �سدقة على بنيه ال تباع وال توهب و�أن 
للمردودة من بناته �أن ت�س���كن غري م�رشة وال م�رش�ً بها, فاإن ��س���تغنت بزوج فال 
ح���ق لها يف �لوقف"))14). ويف ه���ذ� زيادة تنبيه على م����رشف ذي �أهمية وهو 

�ملطلقات وبخا�سة من بنات �لو�قف.
9- الوقف على اأبناء ال�صبيل:

�أخرج �لبخاري عن �بن عمر ر�س���ي �هلل عنهما: "�أن عمر ت�سدق مبال له على 
عهد ر�س���ول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم – وكان يقال له ثمغ – وكان نخاًل, فقال 
عمر: يا ر�س���ول �هلل �إين ��س���تفدت مااًل وهو عندي نفي�ش فاأردت �أن �أت�سدق به 
فقال �لنبي �س���لى �هلل عليه و�سلم: "ت�سدق باأ�سله ال يباع وال يوهب وال يورث 
ولكن ينفق ثمره" فت�س���دق به عمر ف�س���دقته تلك يف �س���بيل �هلل ويف �لرقاب 

و�مل�ساكني ياأكل منه باملعروف �أو يوكل �سديقاً غري متمول به"))14).
و�أخ���رج �لبخاري عن عمر بن �حلارث قال: "ما ترك ر�س���ول �هلل �س���لى �هلل 
عليه و�س���لم دينار�ً وال درهما وال عبد�ً وال �أمة �إال بغلته �لبي�ساء �لتي كان يركبها 

و�سالحه, و�أر�سا جعلها البن �ل�سبيل �سدقة")151).
قال �بن بطوطة يف رحلته: "كان باأيدي �لق�س���اة يف م�رش و�ل�س���ام �الأوقاف 

)147)  املغني البن قدامة ٨/1٨5, 1٨6. 
)14٨)  املغني البن قدامة ٨/٢٠5, ٢٠6.

)149)  رواه البخاري كتاب الو�صايا باب ما للو�صي اأن يعمل يف مال اليتيم وما ياأكل منه بقدر عمالته.
)15٠)  �صحيح البخاري, كتاب املغازي باب مر�س النبي �صلى اهلل عليه و�صلم ووفاته, برقم )419٢).
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و�ل�سدقات مل�ساعدة �أبناء �ل�سبيل")151).
1٠- الوقف على الربيد:

ذك���ر �س���احب �لنج���وم �لز�ه���رة يف ح���و�دث 747ه� �أن���ه ورد �خل���رب �إلى 
�ل�س���لطان))15) باختالل مر�كز �لربيد بطريق �ل�سام قال: فاأخذ من كل �أمري مقدم 
�ألف �أربعة �أفر��ش, وُك�س���ف عن �لبالد �ملر�س���دة للربيد فوجد ثالث بالد منها 
وقف �مللك �ل�س���الح �إ�سماعيل؛ َوَقَف بع�سها, و�أخرج باقيها �إقطاعات, فاأخرج 
�ل�س���لطان عن عي�سى بن ح�سن �لهجان بلد�ً تعمل)153) يف كل �سنة ع�رشين �ألف 

درهم وثالثة �آالف �إردّب وجعلها مر�سدة ملر�كز �لربيد)154).
11- الوقف على اإعمار االأوقاف:

قرر الفقهاء اأن نفقة اإعمار الوقف تكون من حيث �رشط الواقف فاإن مل يكن 
عني م�س���در�ً فاإنها تكون من غلته)155) وقد تُوَقف �الأوقاف الإحياء �أوقاف �سابقة 
الأهميته���ا �أو ملحل موقفها ومن ذلك ما ذكره �لزبري بن بكار �أن بع�ش خلفاء بني 
�لعبا�ش كانو� يوقفون غالت بع�ش �ل�سياع على �إعمار �سدقات �لنبي �سلى �هلل 

عليه و�سلم.)156).
1٢- الوقف على ر�صف الطرق وتعديلها:

ذك���ر �بن بطوطة يف رحلته عند حديثه عن �أوقاف دم�س���ق �أن من �مل�س���ارف 

)151)  حتفة النظار , البن بطوطة 66/1.
)15٢)  كان ال�صلطان اآنذاك هو حاجي بن حممد بن قالوون.

)153)  هكذا, وقد يكون اللفظ "حتمل" باحلاء اأي يحمل منها.
)154)  النجوم الزاهرة يف اأخبار م�صر والقاهرة, البن تغرى بردى االأتابكي 157/1٠.

)155)  املغني , البن قدامة ٨/٢34.
)156)  االأخبار املوفقيات للزبري بن بكار, �س 491, 49٢ حتقيق �صامي مكي العاين.



 العدد |64| رجب 1435هب258

�أوقافاً على تعديل �لطريق ور�سفها قال: الأن �أزقة دم�سق لكل و�حد منها ر�سيفان 
يف جنبيه مير عليهما �ملرتجلون ومير �لركبان بني ذلك))15).

13- الوقف على التزويج:

من �الأوقاف �لتي وجدت �سنة 878ه� وقف تزويج �الأيامى, حيث يعطى منه 
كل من تزوج من فقر�ء �حلنابلة))15).

وم���ن غر�ئب �لوقف يف �حل�س���ارة �الإ�س���المية: �الأوق���اف لتزويج �لفقري�ت 
و�ملكفوفني و�ملعوزين, كما ذكر ذلك �بن بطوطة �أنه وجد وقفاً بال�س���ام لتزويج 
�لبنات �لفق���ري�ت �للو�تي ال قدرة الأهلهن على تزويجه���ن. كما ذكر �أن هناك 
وقفاً مماثاًل خ�س�ش لتزويج �لبنات �لفقري�ت بتون�ش, ويف مدينة فا�ش باملغرب, 
كانت هناك د�ر لتزويج �ملكفوفني �لذين ال ميلكون �سكناً الإقامة مر��سم �لزفاف, 
كما وجدت د�ر �أخرى و��سعة وفخمة بفا�ش, وقفت لتزويج �ل�سعفاء و�ملعوزين, 

وقد جهزت غرف دورها �الأربع بالفر�ش و�الأثاث �لالئق بوليمة �لزو�ج.
14- اأوقاف احللي والزينة لالأعرا�س وغريها:

 ويف �أكرث من بلد �إ�سالمي كان هناك وقف الإعارة �حللي و�لزينة يف �الأعر��ش 
و�الأفر�ح, في�س���تفيد من هذ� �لوقف �لفقر�ء و�لعامة مبا يلزمهم من �حللي الأجل 
ُ للفقري �أن يربز  �لتزيُّن به يف �حلفالت, وُيعيدونه �إلى مكانه بعد �نتهائها, فيتي�رشرَّ

يوم عر�سه بحلرَّة الئقة, ولعرو�سه �أن حُتلرَّى بحلية ر�ئعة مما ُيجرب خاطرهما))15).
15- وقف االأواين وحاجات املوايل:

�إذ قال عن جتربة �سخ�سية  ومن �أعجب ما ذكره �بن بطوطة "�أوقاف �الأو�ين", 
)157) حتفة النظار, البن بطوطة 1/11٨.

)15٨) الدار�س يف تاريخ املدار�س, لعبد القادر بن حممد النعيمي الدم�صقي 1٢6/٢ , حتقيق جعفر احل�صني.
)159)  حا�صر العامل االإ�صالمي, �صكيب اأر�صالن 3/٨ .
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له: "مررت يوًما ببع�ش �أزقة دم�س���ق فر�أيت به مملوًكا �سغرًي� قد �سقطت من يده 
حن, فتك�رشت و�جتمع عليه  �س���حفة من �لفخار �ل�سيني, وهم ي�س���مونها �ل�سرَّ
�لنا�ش فقال له بع�سهم: �جمع �سقفها, و�حملها معك ل�ساحب �أوقاف �الأو�ين, 
فجمعه���ا, وذهب �لرجل معه �إليه, فاأر�ه �إياها, فدفع له ما ��س���رتى به مثل ذلك 
�ل�س���حن, وهذ� من �أح�سن �الأعمال؛ فاإن �س���يد �لغالم ال بُدرَّ له �أن ي�رشبه على 
���ا- ينك�رش قلبه, ويتغري الأجل ذلك فكان  ك�رش �ل�س���حن, �أو ينهره, وهو -�أي�سً
هذ� �لوقف جرًب� للقلوب, جزى �هلل خرًي� من ت�س���امت همته يف �خلري �إلى مثل 

هذ�")161).
16- اأوقاف لتنزه الفقراء وامل�صاكني باأوالدهم:

ومن ذلك �لوقف �لذي �أقامه �ل�سلطان نور �لدين �ل�سهيد قرب ربوة دم�سق. 
حيث جعل مكاناً ف�س���يحاً جمياًل ليتنزه فيه �لفقر�ء باأوالدهم مثل ما لالأغنياء من 

ب�ساتني و�سياع حتى ال ي�سعر �أوالد �لفقر�ء باحلرمان و�مل�سكنة.
17- اأوقاف للن�صاء املر�صعات:

ومن عجائب �الأوقاف يف هذ� ما ذكر �ل�س���يخ م�س���طفى �ل�سباعي رحمه �هلل 
يف كتابه: من رو�ئع ح�س���ارتنا: �أن �أوقافاً خ�س�س���ت للن�ساء �ملر�سعات ت�سمى 
"�أوقاف نقطة �حلليب" يوزع منها �حلليب على �ملر�س���عات يف �أيام حمددة يف 

كل �أ�سبوع, �إلى جانب �ملاء �ملذ�ب فيه �ل�سكر.
وق���د كان من م���رب�ت �لقائد �ملجاهد �س���الح �لدين �الأيوب���ي رحمه �هلل يف 
�أحد �أبو�ب �لقلعة يف دم�س���ق ميز�ب ي�س���يل منه �حلليب, و�آخر ي�سيل منه �ملاء 
�ملذ�ب فيه �ل�س���كر, تاأتي �إليه �الأمهات يومني من كل �أ�سبوع لياأخذن الأطفالهن 

)16٠)  امل�صدر نف�صه �س1٠٠.
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ما يحتاجونه من ذلك)161).
ومنها ما كان موقوفاً الإ�سالح �لطرقات و�جل�سور و�لقناطر. 

1٨- اأوقاف ملن يقع بينها وبني زوجها نفور:

قة"))16),  �ك�ش باملغرب, موؤ�س�س���ة وقفية تُ�س���مى "د�ر �لدُّ حيث كان مبدينة َمررَّ
وهي ملجاأ تذهب �إليه �لن�ساء �لالتي يقع بينهن و�أزو�جهن نفور وبغ�ساء, فلهن 

�أن يقمن �آكالت �ساربات �إلى �أن يزول ما بينهن و�أزو�جهن من نفور)163)!

19- الوقف على املوايل:
ويف هذ� داللة على رحمة �مل�س���لمني مبو�ليهم م���ن �لعبيد و�الإماء فقد ُوقفت 
عليهم �الأوقاف ومن ذلك ما كان من عبد�لرحمن بن �أحمد بن حممد �الإدري�سي 
�ملكنا�سي �ملتوفى �سنة 1085ه� رحمه �هلل, حيث كان يعتق �لعبيد ويوقف عليهم 

�الأوقاف)164).
ووجدت �أوقاف بال�سليمانية بدم�سق كانت للمعتقني من �لعبيد وذر�ريهم)165).

٢٠- الوقف على ذوي االأقدار واملكانة:
قد ت�س���يب بع�ش علية �لقوم م�س���ائب وك���و�رث, وتاأبى عليهم نفو�س���هم 
و�أقد�رهم �أن ي�ساألو� �لنا�ش فر�عى بع�ش �أ�سحاب �الأمو�ل هذ� �جلانب و�أوقفو� 
�الأوقاف يف ه���ذ� �مل�رشف ليقيلو� بها ذوي �الأقد�ر عرث�تهم, ومن �الأمثلة على 

)161)  من روائع ح�صارتنا, ال�صباعي �س1٢٨ 
)16٢) الدقة: التوابل املخلوطة بامللح, واملق�صود هنا: الدار التي َتُدقُّ على يد الزوج الظامل امل�صيء يف معاملته اإلى زوجه, 

ه. حتى توقفه عند حدِّ
)163)  احل�صارة العربية االإ�صالمية, �صوقي اأبو خليل, �س336, 337.

)164)  خال�صة االأثر يف اأعيان القرن احلادي ع�صر ٢/347.
)165)  امل�صدر نف�صه 3٨5/4, 3٨6.
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هذه �لوقوف:
�أ– �أوقف حميد بن عبد�حلميد �لطو�س���ي �س���ياعاً على �أهل �لبيوتات وذوي 

�الأقد�ر غلتها مائة �ألف دينار �أيام �ملاأمون)166).
ب – �أوق���ف �مللك عنرب ملك �لهند �ملتوفى �س���نة 5103ه� �أر�س���اً يف مدينة 

بيجافور يف �لدكن ت�رشف غالتها على �ل�سادة و�لعرب))16).
٢1- الوقف على املقابـــر:

�ملق�س���ود بالوقف على �ملقابر هبة �الأر�ش, وجعلها وقفاً للدفن ووقف �الأوقاف 
لعمل �للنب, وحفر �لقبور, وتهيئة ما يحتاج �إليه لدفن �مليت, و�أما �لوقف على �لقبور 
لبناء �مل�ساهد عليها و�إنارتها و�لقر�ءة عليها فكله من �لبدع �ملحدثة �لتي �سل بها كثريون 
ب�سب �جلهل وقد ي�سل �الأمر ببع�ش �أ�س���حابها �إلى �ل�رشك, و�الأمثلة على �لوقف 
�مل�رشوع على �ملقابر كثرية م�س���اهدة قدميا وحديثاً الأنها مما يحتاج �إليه �مل�سلمون 

يف كل زمن))16).
وقد �س���ملت غلة �الأوقاف حفر مقابر �ل�سدقة �لتي يقرب فيها �لفقر�ء �لذين ال 

متتلك �أ�رشهم مد�فن خا�سة بهم.
22- �لتفريج عن �ملع�سرين عن طريق �لقرو�ص �مل�ؤجلة �أو �مل�ساعد�ت:

وهذ� من �مل�س���ارف �لتي ذكرها من يرى جو�ز وقف �لنقود, ويتم ذلك بعدة 
وجوه منها �إقر��ش �ملع�رشين و�إنظارهم))16).

)166)  زبدة ك�صف املمالك وبيان الطرق وامل�صالك خلليل بن �صاهني الظاهري, حتقيق بول�س راوي�س �س ٢9.
)167)  خال�صة االأثر يف اأعيان القرن احلادي ع�صر ٢33/3.

)16٨)  ينظـــر : �صـــذرات الذهـــب , البن عماد احلنبلـــي 1٢٢/5, 147. والفتاوى الهندية )عاملكـــري) 464/٢ –473 . االأوقاف 
ال�صيا�صية يف م�صر, د. اإبراهيم البيومي غامن.

)169) ر�صالة يف وقف النقود الأبي ال�صعود حممد بن حممد بن م�صطفى العمادي احلنفي )خمطوطة). �س 1.
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ويكون يف �ل�س���ورة �حلديثة باالإقر��ش من غلة �لوقف ال من �أ�س���له كما يف 
وقف �لنقود.

٢3- تفطري ال�صائمني:
 م���ا عرف يف هذ� �إل���ى زمان قري���ب �أن �الأوقاف كانت توق���ف على تفطري 
�ل�س���ائمني بكرثة )1)1) ويف هذ� �لوقت �نت�رش تفطري �ل�س���ائمني بكرثة ولكن يف 

�لغالب من �سدقات مقطوعة.
٢4- الوقف على عموم امل�صلمني:

�الأ�سل يف �الأوقاف �أو غالبها �أن تكون على �مل�سلمني �أو على فئة منهم ولكن 
قد يكون �لوقف على عموم �مل�سلمني ومن ذلك:

�أ – ملا فتح عمر ر�س���ي �هلل عنه �لفتوح جعل �أر�ش �لغنيمة – �أر�ش �لعنوة – 
وقفاً على �مل�سلمني كما ذكره �لفقهاء)1)1).

ب – وقف �خلطيب �لبغد�دي رحمه �هلل كتبه على �مل�سلمني)))1).
٢5- اأوقاف على رعاية البيئة واحليوانات والطيور:

�متدت �الأوقاف �إل���ى رعاية �لبيئة و�حليو�ن فوجدت �أوقاف ل�س���يانة �لرتع 
و�الأنهار, و�أوقاف لطيور �حلرم �ملكي �ل�رشيف, و�أن�سئت �أوقاف الإطعام �لطيور 
و�لع�س���افري يف مدن عديدة منها دم�س���ق و�لقد�ش وفا�ش, و�أوقاف للحيو�نات 
�الأهلية �لهرمة الإيو�ئها وعالجها كما هو �ساأن يف وقف �ملرج �الأخ�رش يف دم�سق 

وغريها.
)17٠) فتـــاوى ور�صائـــل �صماحـــة ال�صيـــخ حممـــد بـــن اإبراهيـــم 1٨5/9 . وعدة و�صايـــا, ينظر لذلـــك التقريـــر ال�صنوي 14٢٠ 

–14٢1ه� مل�ؤ�س�سة �ل�قف �لإ�سالمي �ص ٢7.
)171) مغني املحتاج, ملحمد بن اأحمد ال�صربيني ٢/377. 

)17٢) وفيات االأعيان, البن خلكان 77/1.
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املطلب الثالث
 الأوقاف على اجلهاد واملجالت الع�سكرية

كانت جم���االت اجلهاد والرباط حمل عناية الواقف���ني واهتمامهم، وتعددت 
م�ساركاتهم يف هذ� �لباب, ومن �أمثلة ذلك ما ياأتي:

1- الوقف على الثغـــور االإ�صالمية)3)1):

وم���ن ذلك ما وقفه �خلليفة �ملقتدر ما غلته ت�س���عون �أل���ف دينار على �حلرمني 
وعلى �لثغور و�أن�ساأ ديو�نا للوقف �سماه ديو�ن �لرب.

وذكر ياقوت �حلموي رحمه �هلل ما خال�س���ته �أن مو�س���ى �له���ادي بنى مدينة 
باإز�ء قزوين تعرف مبدينة مو�سى و�بتاع �أر�ساً ووقفها على م�سالح تلك �ملدينة: 
ونقل عن حمم���د بن �إبر�هيم �الأ�س���بهاين قال: "و�جتاز �لر�س���يد بهمذ�ن وهو 
يريد خر��سان فاعرت�سه �أهل قزوين و�أخربوه مبكانهم من بلد �لعدو وعنائهم يف 
جماهدتهم و�س���األوه �لنظر لهم وتخفيف ما يلزمهم من ع�رش غالتهم ف�سار �إلى 
قزوين ودخلها وبنى جامعها وكتب ��س���مه على باب���ه يف لوح حجر و�بتاع بها 

حو�نيت وم�ستغالت ووقفها على م�سالح �ملدينة وعمارة قبتها و�سورها…".
٢- الوقف على اجليو�س:

�أ– �أمري �جليو�ش مب�رش بدر �جلمايل وقف �س���ياعاً وقرى على �جلي�ش وي�سمى 
باحلب�ش �جليو�سي.

)173)  جمـــع ثغـــر وهـــو املو�صـــع الذي يكون حداً بـــني بالد امل�صلمني والكفـــار. انظر: القامو�س الفقهـــي ل�صعدي اأبو جيب, 
�س 51.



 العدد |64| رجب 1435هب264

ب – زي���ن �لدين عبد�لبا�س���ط خليل ب���ن �إبر�هيم �لدم�س���قي ناظر �جليو�ش 
بالدي���ار �مل�رشية وقف وقوفا على �جلي�ش و�ملد�ر����ش باحلرمني و�لقد�ش وم�رش 

ودم�سق)4)1).
ج  – كان���ت بع����ش �لقرى وقفاً على �ملقطعني �أي �ملقاتلة غري �مل�س���جلني يف 

�لديو�ن)5)1).
3- الوقف على فكاك االأ�صرى:

وقفت �لوقوف لفك �الأ�رشى من �مل�س���لمني �لذين �أ�رشهم �الأعد�ء و�ملالحظ 
�أن �أكرث هذه �لوقوف كانت حني �حلروب �ل�س���ليبية وم���ا بعدها ومن �لنماذج 

على ذلك:
�أ ( �لقا�س���ي عبد�لرحيم �لبي�س���اين ببغ���د�د وقف �أوقافاً على �ل�س���دقة وفك 

�الأ�رشى)6)1).
ب( ذكر �بن كثري �أنه كان لعبد �لرحيم بن �لقا�سي �الأ�رشف و�لذي عمل كاتباً 
�أيام �لفاطميني و�سالح �لدين بديو�ن �الإن�س���اء �أوقاٌف على تخلي�ش �الأ�سارى 

من يد �لن�سارى)))1).
ج( وذك���ر �بن كثري �أي�س���اً �أن بع�ش �الأوقاف يف �ل�س���ام كانت موقوفة لفك 

�الأ�سارى من �مل�سلمني)))1).
د( ذكر بع�س���هم �أن هن���اك وقفاً يف �أر����ش �مل�رشكني على �أ�رشى �مل�س���لمني 

)174) الدار�س يف تاريخ املدار�س 14٢/٢, وينظر النجوم الزاهرة 15/55٢.
)175) تاج العرو�س للزبيدي 475/5 .

)176) الكامل يف التاريخ البن االأثري 159/1٢ .
)177) البداية البن كثري ٢3/13 .

)17٨) البداية 14/٢5٢.
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لديهم)))1).
4- الوقف على امل�صاجني:

�أوق���ف عبد�هلل بن م�س���كور �حللبي ناظر �جلي�ش و�ملتوفى �س���نة 778ه� �أوقافاً 
على �مل�ساجني)1)1).

5- رعاية اأ�صر من غاب عنهم عائلهم وتوفري االحتياجات الالزمة 

لهم فرتة غياب عائلهم:

و�أ�س���ل ذلك قول �لنبي �سلى �هلل عليه و�س���لم: "من جهز غازياً يف �سبيل �هلل 
فقد غز� ومن خلف غازياً يف �سبيل �هلل بخرٍي فقد غز�")1)1). وهذ� �مل�رشف من 

�لت�سامن و�لتعاون و�لرت�حم بني �مل�سلمني.

اخلامتة 

�حلم���د هلل �لذي بنعمته تتم �ل�س���احلات, وبعد: هذ� ما منرَّ �هلل به, وبه يتبني ما 
ياأتي:

اأواًل: النتائج:
1-�أدلة �لكتاب و�ل�س���نة و�الإجماع وفعل �ل�سحابة ر�سي �هلل عنهم و�لقيا�ش 

توؤكد م�رشوعية �لوقف.
2-�تفاق �ل�سحابة ر�سو�ن �هلل عليهم على ف�سيلة �لوقف و�لعمل به. 

3-�لوقف نظام �إ�سالمي فريد له خ�سائ�ش و�سمات متيزه وتربز �أهميته.

)179) ن�صوار املحا�صرة واأخبار املذاكرة , التنوخي, حتقيق عبود ال�صاجلي .
)1٨٠)  الدرر الكامنة 41٢/٢.

)1٨1) رواه البخاري , كتاب : اجلهاد وال�صري , باب : من جهز غازياً اأو خلفه بخري.
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4-�لوقف يعد بحق مفخرة من مفاخر �الإ�سالم.
ب فيها,  5-�لوق���ف من �أعظ���م  �لقربات �لتي يحبها �هلل �س���بحانه تعالى ورغرَّ

وحّث عليها ر�سوله �سلى �هلل عليه و�سلم.
6-�أن كرثة �الأوقاف وزيادتها عالمة و��سحة على رقي �الأمة وح�سارتها.

7-�أثر �الأوقاف �لعظيم و�إ�سهامها يف نه�سة �الأمة وتقدمها.
8-ارتباط االأوقاف بتنمية املجتمع���ات واأثرها يف حتقيق التكافل االجتماعي 

بني �أفر�دها.
9-حقائق �لتاأريخ و�سو�هده تثبت �أن �الأوقاف �الإ�سالمية كانت تقوم بجميع 
م�س���الح رعايا �لدولة �مل�س���لمة و�حتياجاتهم �ملهمة بال ��س���تثناء لتخفف وترفع 
بذلك عباأً كبري�ً عن �لدولة �مل�س���لمة, وتعطي �أماناً وطماأنينًة لرعاياها, وقد كانت 
�لدول و�ملمالك �الإ�س���المية تزول ويحل حملها غريها وم�س���الح �مل�س���لمني ال 
تتاأثر بذلك! ب�س���بب قيام تلك �مل�سالح على �الأوقاف بكل ��ستقاللية عن �لدول 

و�سيادتها وتعقيد�تها, وحما�سنها وم�ساوئها.
10-�س���عور فئات �ملجتمع �ملحتاجة من �لفقر�ء و�مل�س���اكني وغريهم باالأمان  

باإذن �هلل عند وجود �الأوقاف و�زدهارها.
11-�إ�س���هام �الأوقاف يف �لتنمية �القت�س���ادية لالأمة, و�أث���ره �لبنيِّ يف تنويع 

فر�ش �لعمل.
12-�الأثر �لو�سح و�لكبري لالأوقاف يف عالج كثري من �ملع�سالت �الجتماعية 

وحت�سني �الأحو�ل �ملعي�سية, ورعاية �لعاجزين وذوي �الحتياجات �خلا�سة.
13-�س���خامة �لتجربة �لغربية ومتيزها يف �لعمل �لوقفي و�خلريي, وذلك من 

حيث قيامها على �أ�سا�ش �لعمل �ملوؤ�س�سي �ملنظم.
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14-�أهمي���ة �الإف���ادة من جتارب �ل���دول �لغربية يف عملية ��س���تثمار �الأوقاف 
لتفعيل �الأوقاف وتنميتها وزيادة عو�ئدها �ال�ستثمارية.

15-مبادرة رجال �الأعمال �لغربيني �إلى �لوقف, و�عتبار ذلك و�جباً �جتماعياً.
16-�لو�س���ول �إلى �أ�س���باب �لنهو����ش باالأوقاف بعد �س���مورها يف �لع�رش 

�حلديث.
17-�لوقف هو �مللك �حلقيقي للمال.

ثانياً: التو�صيات 
1-�رشورة ن�رش ثقافة �لوقف و�إحياء �س���نته و�لقيام برب�مج وحمالت توعوية 

و�إعالمية لتب�سري عموم �مل�سلمني باأهميته وحاجة �الأمة �إليه.
2-�أن يتم تنظيم �لوقف بعيد�ً عن �س���لطة �حلكومات نظر�ً ملا ظهر من ف�س���ل 
بع����ش �الإد�ر�ت �حلكومية يف جمال قطاع �الأعمال, و�عتب���ار �الأوقاف �أمو�اًل 

خا�سة تد�ر بطريقة معينة.
3-�إع���ادة �لنظر يف �لقو�نني و�لت�رشيعات �لت���ي حتكم �لوقف, وتنظيمها يف 

�سوء �آر�ء �لفقهاء.
4-�لعناية بو�س���ع ن�س���و�ش �س���ارمة للحفاظ على �أمو�ل �لوق���ف, و�أهمية 
�الأخذ بالو�س���ائل �مل�رشوعة �لتي يتم من خاللها تفعيل �الأوقاف وزيادة عو�ئدها 

�ال�ستثمارية.
5-�أهمية ��س���تحد�ث م�س���اريع وقفية متو�ئم���ة مع �حتياج���ات �ملجتمعات 

�الإ�سالمية.
6-�رشورة حتويل �مل�س���اهمات �لفردية يف جمال �لوقف �إلى عمل موؤ�س�س���ي 
مقنن, له �س���و�بطه و�رشوطه, يتحقق من خاللها حفظ �أ�سول �لوقف و�سيانتها 
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وتنفيذ �رشوط الواقفني.
7-�رشورة در��سة معوقات �لوقف يف �لع�رش �حلا�رش, و�سبل �لنهو�ش بها.

8-�رشورة �إن�ساء مر�كز متخ�س�سة يف بحوث �الأوقاف ودر��ساتها.
9-توفري �لبيئة �لنظامية �ملالئمة للجهات �لوقفية ت�س���جيعاً لها للقيام بو�جبها 

�ملاأمول.
وختاماً, هذ� ما تي�رش �إير�ده, وتهياأ �إعد�ده, وباهلل �لتوفيق, و�س���لى �هلل و�سلم 
وبارك على نبينا حممد وعلى �آله و�سحبه �أجمعني, و�حلمد هلل �لذي بنعمته تتم 

�ل�ساحلات.




