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﴿ َوُقل َرّب زِْدِن ِعلًْم ﴾
]سورة طه: آية: 114[

اللَُّهمَّ لك الَحْمد أَكَْملُه..

َناء أْجَملُه.. ولك الَقْول أبْلَُغه..  ولك الثَـّ

لْطَان أقَْوُمه.. ولك الَجالل أْعظَُمه..الَحْمد لِلَّه  ولك الِعلْم أْحَكُمه.. ولك السُّ

با اْختَصَّ به ِعباَده ِمن َسْمع وبََص وأَفِْئدة،وِبا َهيّأ لَُهم من ُصُنوف 

الِعلْم، وِبا أَعانَُهم ِبه عىل تَْوثِيق ِخطاِبِهم عىل وْجه يَرْضاه..

َحْمًدا كَِثريًا يَلِيق ِبَجالل وجهه وعظيم سلطانه، وثَناًء وشكرًاوهو أَْهل 

كر. لَِعِظيم الثّناء والَحْمد والشُّ

د، وَصلِّ اللَُّهمَّ َعىل املَبعوث رَْحمًة للَعالَِمني نَِبيَِّنا ُمَحمَّ

َوَعىَل آلِه وَصْحِبه يف األَوَّلنِي َواآلِخِرين..

ين. َويِف الَْمأل األَْعىَل إِىَل يَْوم الدِّ



أُْهِدي هذا الِكتاب

إىل والِِدي -رَِحَمه الله- وإىل والَِدِت..
َصاِحبَي الَفْضل، وأَبْلَغ األَثَر يف ساِبق َمَحطّات َحياِت وقاِدِمها..

إىل َزْوَجِتي..
رَِفيقة الّدرْب، أَمانة اللَّه ِعْنِدي وَوِصيّة رَُسولِه.

َوأَبْناِئ..
َحصاد الُعْمر، وقُرّة الَعنْي..

يف ِحْفظ اللَّه وكَالَءته.



ُشكْر وِعرْفان

َوما ُوفِّق َسْعي واْجِتهاد وبَْحث إاّل ِبَفْضل اللّه وِمنَِّته؛ 
فالَحْمد لِلّه أَّواًل وآِخًرا؛ أَن أَيََّدنَا بِنَعِمه..

كْر، وَعِظيم االْمِتنان، لَِمن أَْسَدى ِل املَُشورة  َوصاِدق الشُّ
راسة.. وأَعانَِني ِلْتام هذه الدِّ

وألَساتَِذِت الِكرام، ولَِمن أَشار إَلّ بُنْصح أَو ِفكْرة..
 إْقراًرا ِبَفْضلِِهم وَدْورِِهم..

َفَجزاُهم اللَّه َخْيًا، وأَْعىَل َمقاَمُهم.
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يَُعّد الَوْقف من النُّظُم االْجتمعيَّة األصيلة ُمتشّعَبة األبعاد، الَّتي َعرََفْتَها مجتمعاتُنا 
العربيَّة والســـالميَّة مبكًّرا، وَماَرَسْتَها بانتظام منذ َفْجر السالم إىل يومنا هذا. 
ال يف َدْعم َمســـية َحضاَرتنا العربيَّة السالميَّة،  وقد ســـاَهم هذا الّنظام بَدور فعَّ

واملحافظة عىل أصالتها وَتَيُّزها َعْب العصور املْخَتلَفة. 

ــا واقتصاديًّا متكامل األبعاد، وميكن النظر  فالَوقْـــف يف جوهره يُعّد نظاًما اجتامعيًـّ
إليه عىل أنَّه نتاج إنســـايّن شامل، فال ميكن َعزْوه لحضارة بعينها أو َشْعب بذاته، فهو 
م الحضارّي، فأينام ُوِجَدت الحضارة  عّي للتقدُّ وليد الحضارة اإلنســـانيَّة واالبن الرشَّ
اإلنسانيَّة ُوِجَد َشْكل من أشكال الوقف، فدور الحضارات املتعاقبة كان يف تطوير هذا 
النظام ورَفْده بأُُسس جديدة فكريًّا وتنظيميًّا وتطبيقيًّا، فالَوقْف يف اإلسالم قد ال يكون 

ُمْنتًَجا إسالميًّا خالًصا، لكّنه ويف ظّل اإلسالم شهد نهضته الكربى تأصياًل وتطبيًقا.
وبًا من  وقـــد َعرَفَت الَحضارات البرَشيَّة القدمية، ُمْختَلَِفـــة األديان واألجناس، ُضُ
األعامل الَوقْفيَّة ذات الّصبَْغة املاليَّة، وذات التَّشابُه يف َجْوَهرها وفَلَْسَفتها مع َجوهر 
الَوقْف وفَلَْســـَفته من املْنظُور اإلسالمّي، عىل غرار بَْعض األماكن الَّتي كانت تُْحبَس 
لتَكون َمَحالًّ للْعبَاَدة؛ كالكنائس واملعابد والِْبيَع.. ونحوها، إضافًَة إىل بعض املُْنَشـــآت 
والخْدمات األُْخرى املوقُوفَة ملَْصلََحة أَماكن العباَدة ســـالَفة البَيان، وكانت ِمثْل هذه 
ـــَور الَوقْفيَّة َمْعُروفًَة لََدى الَحضارات الفْرُعونيَّة واإلْغريقيَّة والرُّومانيَّة، وغريها  الصُّ

من الَحضارات اإلنسانيَّة الَعريَقة.

ويف َمَسار الَحضارَة اإلســـالميَّة ارْتََكز نظام الَوقْف عىل ِقيَم أساسيَّة تَتَّصل بالحيويَّة 
َدى االْجتاَمعّي املُلتزم با هو  الروحيَّة، فكان التَّعبري عن »إراَدة الواقف« باعتبارها الصَّ
ة املْسلم،  َخريّي وإنْسايّن يف املجتمع، وكان ُمرْتَبطًا بتعاليم الّدين اإللهّي املُتََجلّية يف ذمَّ

وتَطْبيق إراَدته يف فْعل الخرْي؛ حيث يَتَجىلَّ ذلك يف الرشوط الَّتي يََضُعَها الواقف.

َمة ُمَقدِّ
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ولقد َعرَّفت النُّصوص الفْقهيَّة اإلسالميَّة الَوقْف بأنَّه إرادة تَْعميم َخرْي وبّر وإحسان، 
ة،  ة، واإلنســـانيَّة عامَّ مامَّ تَحُصل به الفائدة، ويَعود بالنَّْفع يف ُصَوره االْجتامعيَّة خاصَّ
َدقَـــة الجارية« لُعموم املحتاجني  وبُحصول املْصلََحة الدامئة وبلوغ مســـتوى »الصَّ
واملنتفعني بها من املســـلمني وغريهم؛ فمتى تَوافَرت هذه الّصفات فإّن ذلك يَُشّكل 
دليـــاًل عقليًّا وَماّديًّا قاطًعا وكافيًا إلثبات َمرْشُوعيَّـــة الَوقْف، يف حني يَْفقد الَوقْف 
َشعيَّتَـــه إذا كان ُمالزًمـــا ملعصية أو لفعٍل يُْقَصد بـــه اإلضار باآلخرين، كام أنَّ من 

شوطه - أيًضا- أن يكون الواقف ُمتَمتًّعا بأهليَّة التَّرَبُّع.

إّن اســـتعراَضنا لنظام الَوقْف )األوقاف عْند املشـــارقَة، واألحباس عْند أهل املغرب( 
-الَّذي نَشـــأ يف ظّل َحركة الفْقه وديناميَّته يف نطاق الحضارة اإلســـالميَّة- يُعطينا 
ي -يف إطار الفلسفة-: »النَموذَج األصيّل الَعيْنّي لإلسالم«، كقيمة  أساًسا لقيمة ما ُسمِّ
َحَضاريَّة تَجد َســـَنًدا لها يف َحركَة التاريخ؛ حيث يَْنشـــأ النموذج األصيّل املُؤَثّر يف 
ابُط الَنْفيّس  َحركَة التاريخ من تلك األفـــكار املَُولََّدة. وهذه األفكار تتوالد بتأثري الرتَّ

واالْجتاَمعّي والتطبيقّي َحْول هذا النموذج األصيّل. 

ابُط الَنْفيّس  وهكذا فإّن فْكرة الَوقْف قد اكتســـبت َمســـاحتَها يف حدود ذلـــك الرتَّ
واالْجتاَمعّي والتَّطبيقّي الَّذي نََشأ من َمْصدره األصيّل؛ حيث جاء به الوحي املَُنزَّل يف 
ٌة يَْدُعوَن إِىَل الَْخرْيِ َويَأُْمُروَن ِبالَْمْعُروِف َويَْنَهْوَن  قـــول الله -تعاىل-: ﴿َولْتَُكْن ِمْنُكْم أُمَّ
َعِن الُْمْنَكِر َوأُولَِئَك ُهُم الُْمْفلُِحوَن﴾ ]ســـورة آل عمران، آية: 104[، وقد حث الله -عّز 
وجّل- يف كتابه الكريم عىل اإلنفاق، فقال -تعاىل-: ﴿ لَْن تََنالُوا الرِْبَّ َحتَّى تُْنِفُقوا ِمامَّ 

ٍء فَِإنَّ اللََّه ِبِه َعلِيٌم﴾]آل عمران: 92[ تُِحبُّوَن َوَما تُْنِفُقوا ِمْن َشْ

وقد أشاعت فْكرة الخري واستقامة املجتمع تلك الّروح الرَّائَعة الَّتي استظلَّت بها -عىل 
وام التَاريخّي- َحركة املجتمع املْســـلم يف َوْحَدته، بحيث َجَعلت من شعار »الخري«  الدَّ
معياًرا لالســـتقامة، وعالمًة عىل الرتابُط االْجتاَمعّي، كَســـَند إلشعاع رسالة اإلسالم 

العالَميَّة. 

َمة ُمَقدِّ
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وقد ارتَبَطت هذه الرشوط -يف الوقت نْفســـه- برَقَابـــة املْجتمع عىل َمَدى األَجيال 
ة ذات  َســـًة قامئًة بذاتها، تَتََمتَّع بشخصيَّة خاصَّ املُتعاقبَة؛ حيث أَْصبح »الَوقْف« ُمَؤسَّ
بُْعد اْجتاَمعّي واقْتَصادّي وذات إشعاع دينّي وعلْمّي -أيًضا- الَّتي رَسمت معاملَها كُتُب 

الفقه عىل اختالف مذاهبها. 

َســـاتيَّة الَّتي تَرتَبط برشوط  ومـــع َمجيء القانـــون الَوْضعّي تَّم تصنيف البْنيَة املُؤسَّ
ـــخصيَّة املَْعَنويَّة لوْحدة الَوقْف الَّتي  الواقف، وبالتَّايل أعطاها القانون مصطلح الشَّ
ْعّي، مع الِعلْم بأّن الَوقْف  مُيَثّلُها »املُتَـــَويّل«، أو »النَّاظر« تحت إشاف القضاء الرشَّ
ة، َعربَّ عنها الفقه اإلْساَلمّي بقاعدته الشهرية: »َشْط  ارتبط بَنْوع من الُقدسيَّة الخاصَّ

اَللَة«)1(. ارع يف املعَنى والدَّ الَواقف كََنّص الشَّ

َوقد اتََّســـَمت األوقاف يف التَّرْشيع اإلْســـالمّي -الفْقهّي واالقتَصـــادّي- بتأصيلها 
التَّْفصييّل الّشـــامل؛ الَّذي اســـتَْغرق الحديث عن َمفهوم الَوقْف بشـــكل َعاّم، وعن 
شوطه، وأنواعه، وتقســـيامته، وطُرُق إدارته، وأغراضه وأهدافه، واعتباراته وأدواره 

االْجتامعيَّة، واالقتَصاديَّة واإلنسانيَّة.

ويف هذا الســـياق َميَّزَت الخرْبة الَوقْفيَّة اإلســـالميَّة بني ثالثة أَْضُب من ُضُوب 
الَوقْـــف، َوفًْقا للبُْعـــد الَهَديّف، أال وهي الَوقْف الّدينـــّي، والَوقْف الَخرْيّي، والَوقْف 
ّرّي أو األْهيّل(؛ حيث يَقتيض الرضْب األَوَّل )الَوْقف الّدينّي( تَْخصيص  الَخاّص )الذُّ
األمـــوال َوَوقَْفها لَغرَض العبادة البَْحتَة، الَّتي تَتََمثَّل يف بناء أماكن العبادة، وما يَتََعلَّق 
بها من أنشطة وفََعاليَّات دينيَّة ذات صلَة، كام هو معروف لدى الحضارات القدمية، 

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

ابن القيّم، محمد بن أيب بكر بن أيوب،  إعالم املَُوّقعني، اململكة العربيَّة السعوديَّة، دار ابن الجوزي، ط1، 1423ه، 3/64؛ . 1
اللة، ويف تخصيص عاّمها بخاّصها، وحمل ُمطْلقها عىل مقيّدها، واعتبار َمفهومها  ــارع يف الدَّ واملَعنى: أنّها كنصوص الشَّ
كام يُعترب َمنطوقُها، وأّما أن تكون كنصوصه يف وجوب االتّباع وتأثيم من أَّخّل بيشء منها فال يُظّّن ذلك بن له نْســبة 
ارع، بل يُرَّد ما خالف ُحكم اللَّه ورسوله من ذلك، فرشط الواقف إذا  ما إىل العلم، فإذا كان حكم الحاكم ليس كَنّص الشَّ

كان كذلك كان أْوىل بالرَّّد واإلبطال
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َمة ُمَقدِّ

وكذلك لدى الحضارة اإلسالميَّة؛ ومن أْمثلة أماكن العباَدة املوقوفة عىل َمّر التاريخ؛ 
الِْبيَع والهياكل، والكنائس واملعابد، واملساجد، ونحوها.

ويُْعَنـــى الرّضْب الثان من ُضوب الَوقْـــف )الَوْقف الَخْيّي( بتخصيص العقارات 
واألموال ونحوها ألغراض الخري والرِْبّ واإلحسان، وما يَْشملُه ذلك من توفري الّرعاية 
ة؛ الّصّحيَّة والتَّعليميَّة، واالْجتامعيَّة، وحتى الثَّقافيَّة، مع  والخْدمات اإلنســـانيَّة العامَّ
التَّأكيد عىل أّن هذا النَّوع من األوقاف كان معروفًا يف ُعصور ما قبل اإلســـالم، كام 
ًعا كبريًا مع ظهور اإلسالم الَّذي ُعنيَت شيعتُه الَغرّاء  سلَف بيانُه، بَيْد أنَّه قد َشهد تََوسُّ
ْب الَوقْفّي الَخرْيّي اإلنْســـايّن بشكل كبري مل تَْعرفْه الحضارات والديانات  بهذا الضَّ
الّسابقة عىل اإلســـالم، ماّم جَعلَه مجااًل للنَّْقل والتَّقليد ِمن ِقبَل الحضارات اإلنسانيَّة 

املعارصة والحديثة، با فيها الحضارة الغربيَّة الرَّاهنة. 

ّرّي( ليَكون »ابتكاًرا إسالميًّا خالًصا«)1(؛ حيث  ثُّم يأت الَوْقف الَخاّص )األْهيّل أو الذُّ
أنشأه وابتََكرَه املْسلمون األوائل من صحابة الرَّسول الكريم صىل الله عليه وسلم، وعىل 
رأسهم عمر بن الَخطَّاب ريض الله عنه؛ صاحب »َوْقف َخْيب«)2( الشهري، الَّذي كان 
َمَحالًّ للتَّقليد من الصحابة الكرام؛ حيث سارعوا إىل إنشاء الكثري من األوقاف، سواًء 

من أموالهم العينيَّة، أو من عقاراتهم كحوائطهم وبساتينهم.

ل الصحابة الكرام للقاعدة اإلسالميَّة الَّتي صارت ُعرْفًا َوقْفيًّا بعد ذلك؛ وهي  لقد أَصَّ
أن تَُكـــون خريات األموال املوقوفة لُذّريَات املوقوف عليهم أَوَّاًل، ثُّم بعد ذلك لوجوه 

1 .https://cutt.us/koprR :الرسجاين، راغب، "الوقف الّذري ووقف األرصاد"، 5 مايو 2013م، متاح عىل الرابط
ابعة لهجرة، جاء  وقف خيب: وهي أرض بخيرب أوقفها عمر ريض الله عنه، فبعد غزوة خيرب يف أواخر السنة السَّ  .2
الم-، وقال له: "أصبُت أرًضا بخيرب مل أصُب مااًل أنفس منه قط، فكيف تأمرين  الة والسَّ عمر للرسول -عليه الصَّ
ق عمر أال يُباع أصلها وال يُوَهب وال يُورَث، وأن يُْنَفق يف  قت بها"؛ فتصدَّ به؟ قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدَّ
الفقراء والقرىب والرقاب ويف سبيل الله والضيف وابن السبيل، وال جناح عىل َمن وليها أن يأكل منها باملعروف. 
https://cutt.us/jEF8G :للمزيد الطاهر زياين، "الوقف يف زمن النبي صىل الله عليه وسلم"، ُمتاح عىل الرَّابط
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ّرّي- ُمْنتًَجا إســـالميًّا خالًصا، مل  ة، فكان هذا النَّوع الفريد -الَوقْف الذُّ الخـــري العامَّ
تَعرفْه الحضارات القدمية، كـــام مل تعرفْه الحضارات املعارصة إالَّ منذ عقود قريبة 

ًة يف الواليات املُتَّحَدة األمريكيَّة. َخلَْت، وخاصَّ

وعليه -واتّســـاقًا مع تلك التفريعات التأْصيليَّة ألمناط الَوقْف- فَقد َغدا نظام الَوقْف 
َساتيًّا، أَكَْســـبَه اإلسالم -كديانة وكترشيع وكمنظور اقْتَصادّي َساٍم-  نظاًما دينيًّا ُمؤسَّ
َســـًة نظَاميَّة كُربى ذات  تنظيـــاًم؛ فأصبح الّنظام الَوقْفّي بصيغته اإلســـالميَّة ُمَؤسَّ
أبعاد ُمتََعّدَدة وُمتشـــابكة، يختلط فيها الّدينّي باالْجتاَمعّي واالقْتَصادّي، وبالثقايف 
َســـة الَوقْف يف ظّل اإلسالم ُمرْتََكزًا  امل، وهو األمر الَّذي جَعل ُمَؤسَّ واإلنْســـايّن الشَّ
َسة من ِقيَم السامَحة  وُمْنطَلًَقا للحضارة اإلسالميَّة عىل َمّر العصور، با ُتَثّلُه تلك املؤسَّ
والعطاء اإلنْســـايّن، والتََّضاُمن والتكافل بني أبناء آدم -عليه الســـالم- عىل اختالف 
دياناتهم وألوانهم وأجناسهم؛ حيث اتَّسَعت مظَلَّة الَوقْف اإلْسالمّي لتَُغطّي سائر أَْوُجه 
النَّشاط اإلنَْسايّن اتّصااًل بُصَور كثرية من التكافل والعطاء اإلنْسايّن للفقراء واملُْعَوزين 
عىل اختالف أنواعهم؛ من َمرَْض، وُضَعفاء، وأرامل، ومساكني، وغارمني.. وغريهم، 
ســـواًء كان ذلك النشـــاط َخدميًّا أو إنتاجيًّا، ُوصواًل إىل مرْفََقي الّدعوة والجهاد يف 

َسبيل الله، ومروًرا باملدارس واملستشفيات، وُدور العلْم واملكتبات. 

وعىل ما سبق، يسعى هذا الكتاب إىل بيان وتَْحليل نظام الَوقْف اإلْسالمّي من خالل 
التَّْعريف بْفهوم الَوقْف وأَهّميَّته، وأنواعه وُشوطه ومجاالته، وَمرْشوعيَّته ومناذجه 
َسات الَوقْفيَّة  التَّطْبيقيَّة، وأهداف الَوقْف ومقاصده، إضافًة إلحاطته بأُُسس إدارة املُؤسَّ
َسات الَوقْفيَّة، ودراسة ُمختلف  وأهّميَّة تطبيق الحوكمة ومبادئها لضامن فاعليَّة املُؤسَّ
اخيّل والخارجّي،  يات التي تُواِجه نظام الَوقْف اإلســـالمّي عىل املســـتوى الدَّ التَّحدِّ
وتحديد ُمرْتََكزَات تطوير الَوقْف اإلسالمّي، وكذا تبيان أَوُجه التبايُن واالختالف بني 
النامذج التَّطْبيقيَّة والتَّنظرييَّة للوقف -غربيًّا وإسالميًّا-، وبيان تَطَوُّر الَوقْف؛ تَْنظريًا 
وتَطبيًقا، عىل َمّر العصور والحَقب التاريخيَّة. وأخريًا تَســـعى الّدراسة لبيان وتحليل 

الَعالقة بني الَوقْف وأَبْنية املجتمع املديّن بتطْبيقاتها املعارصة. 
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راَسة الشكاليَّة الَبحثيَّة للدِّ
يُْعتَـــرَب الَوقْف من األمور الَّتي ُتّهد الطريق وتَُهيّئ الســـبيل لتَُحّقق أهداف الّدين 
وَمقاصد الرشيعة، فـــإذا نَظرْنا إىل الّدين بوْصفه الربنامج اإللهّي لالرتقاء باألَبعاد 
اإلنســـانيَّة والبرَشيَّة، ولتأســـيس املجتمع املثايّل، فإّن الَوقْف -بالتَّأكيد- يَُعّد ُجزًءا ال 
يَتجزّأ من هذا الربنامج، وواحًدا من ُمَكّوناته الرئيسة، وأمرًا الزًما لَنيْل هذه األهداف 
ة الَوقْف الَّذي يكون ملَُعونَة قُطَّاع  وتَْحقيقهـــا؛ ومن ثَّم فقد أَفْتى الُفَقهاء بَعـــَدم صحَّ
الطريق؛ ملا فيه من تَْخريب إنْسايّن واْجتاَمعّي، كام ذهبوا إىل عدم شعيَّة الَوقْف عىل 
الكنيســـة، أو الَوقْف للمعونة عىل الزّنا أو ُشب الَخمر، أو عىل ُكتُب التوراة واإلنجيل. 

ة الَوقْف)1(. كام َجعلوا َعدم اإلعانة عىل اإلثم واملعايص يف عداد شوط صحَّ

ْعّي  ويف هذا الّســـياق ال بُّد لألهداف الَوقْفيَّة املُبتغـــاة أن تَبْقى داخل إطارها الرشَّ
يعة الَغرّاء، لتَبَْقى استنباطات واجتهادات  الفْقهّي املقاصدّي املتَّســـق مع ثوابت الرشَّ
ْعيَّة والعلميَّة ُمْســـتنَدًة إىل أصول راسخة يُقاس عليها ويُْجتََهد  املجامع الفْقهيَّة والرشَّ
عىل أَساســـها. كام أّن القامئني عىل األوقاف املختلفة -َوقًْفا وإدارًة- ُمطالَبون بوْضع 
ْعيَّة َصْوب أعينهم حال أّي تََحرُّك تَْنظيمـــّي أو إَدارّي أو َمايّل يَُخّص  املقاصـــد الرشَّ
ــات، وتَْقديم األهّم عىل املُهّم فيام يَتََعلَّق بأَْوُجه  الَوقْـــف، وذلك يف َضْوء فْقه األَْولَويَـّ

اإلنفاق الَوقْفّي والخْدمات الَوقْفيَّة.

ـــخيّص من أعامل الرِْبّ الَّتي مَيْحو الله بها  وإذا كان الَوقْف عىل الصعيد الفردّي الشَّ
الذنوب واآلثام، الَّتي يَســـتَجلب بها العبد ثواب الله وحْفظَه؛ فإّن الَوقْف اإلْســـالمّي 
عيد االْجتاَمعّي- يَبَْقـــى َملَْحَمًة َحَضاريَّة؛ فالحضارة وإن كانت يف أَْصلها  -عىل الصَّ
معًنى إنســـانيًّا دنيويًّا َمْحًضا، إالَّ أّن حضارة اإلسالم فَرع عن اإلميان بْنهج اإلسالم 
تنا اإلسالميَّة  يف الحياة واالجتامع، ولَعّل هذا البُعد اإلميايّن األخروّي ًهو ما أكَْسب أُمَّ

العاين، محمد شفيق، أحكام األوقاف، الرشكة اإلسالميَّة للطباعة، بغداد، 1375ه، ص 23. . 1
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ة  ابقة عىل أّمة اإلسالم، ولن تَبلَُغها أُمَّ م السَّ ة من األُمَّ خصوصيًَّة إنســـانيَّة لَم تَبلُْغها أُمَّ
أخرى إىل أن يَرث الله األرض وَمن عليها.

ـــابقة عىل أّمة اإلســـالم لَم تَْعرف ميادين الرِْبّ املستنَدة إىل صيَغ َوقْفيَّة  فاألَُمم السَّ
ًة يف العْص الَحديث-  ة اإلســـالم -وخاصَّ إالَّ يف أضيـــق الحدود، واألمم التالية ألُمَّ
لَم تَعرف روحانيَّة الَوقْف كام َخربَتْها الحضارة اإلســـالميَّة، والتطبيقات اإلســـالميَّة 
الَوقْفيَّة الرَّاهنة، حتى يف أَهّم الحواضن الَوقْفيَّة الغربيَّة الحديثة الَّتي اتَّســـَعت يف 
َمجاالتها لتَْشمل الحاجات اإلنسانيَّة كافَّة؛ املَعيشيَّة والَخدميَّة، لكّنها -قَطًْعا- مل تَصل 
ُمّو اإلْســـالمّي املْقرتن باإلخالص كَرشٍط لَقبُول األعامل عند الخالق الكريم  إىل السُّ
هرة وحّب الظهور، وطَلَب  معة، والشُّ -جّل يف ُعاله-، بَعيًدا عن ســـياقات الّرياء والسُّ

الجاه والّذكْر واملكانة عند الناس.

ومن ثَّم تَتَمحور اإلشـــكاليَّة البحثيَّة للّدراســـة حول تَساؤل بَحثّي رئيس َمفاُده؛ كيف 
ُيكـــن تَحليل اآلثار املُْجَتَمعيَّة واالقتَصاديَّة لنظام الَوْقف الْســـالمّي يف املايض 
َســـات الَوْقفيَّة يف العرص الَحال سابقًة عىل  والحارض؟، وكيف ُيكن اعتبار املُؤسَّ
َســـات املجتمع املََدّن« باملفهوم الَغريّب الحديث،  تَجليَّات ما أَصبح يُْعرَف بـ »ُمؤسَّ
ْولة بُسلْطَتها الَفوقيَّة  ة بنْي الدَّ مّم يَُؤكّد أسبقيَّة الحضارة السالميَّة يف َجْس الُهوَّ
هاته الفاعلة من جهة أخرى، ومن ثَّم فم اســـراتيجيَّات  من جهة، واملْجَتَمع بَتوجُّ
النهوض بنظام الَوْقف يف َعرْصنا الحاّل، وكَيف ُيْكن قراءة النمذج الرَّائَدة عىل 

عيد التطبيقّي يف هذا الطار؟ الصَّ

هذه اإلشـــكاليَّة البحثيَّة هي مْحور بناء وتَصميم هذه الّدَراَســـة الَّتي بني أَيدينا؛ من 
حيـــث تَحديد األهداف الغائيَّة املطلوبة منها، ومقرتبُها البحثّي املالئم، وتَْقســـيُمها 

املباحثّي املتسلسل.
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َراَسة تساؤالت الدِّ
َراَسة  َراَسة عدًدا من التساؤالت الَفرِعيَّة، وتسعى الدِّ تُثري اإلشكاليَّة البَْحِثيَّة الرَّئِيَسة للدِّ
للبحث عـــن إجابات لها، تنتظم، من خاللها، مجتمعـــًة، َحلََقاُت اإلجابة الوافية عن 
َراَسة، ولََعلَّ أبرز هذه التساؤالت ما ييل: اإلشكاليَّة البَْحِثيَّة الرئيسيَّة َمَحّل التحليل والدِّ

ما مدى َمرْشُوعيَّة نظام الَوقْف َوفًْقا للخرْبة اإلسالميَّة الفْقهيَّة والقانونيَّة؟ 	 

ما أهّم النامذج التَّطْبيقيَّة لنظام الَوقْف؟	 

ما أهداف الَوقْف؟ وما مقاصُده؟	 

كيف تَطَوَّر نظام الَوقْف َعرْب التَّاريخ؟	 

َسات الَوقْف من ُمواَجهة الحاجات املُتَزَايَدة للمجتمع؟	  كيف َتَكََّنت ُمؤسَّ

كيف مُيْكن قراءة األدوار االقتَصاديَّة واآلثار االْجتامعيَّة للَْوقْف يف املجتمع؟	 

َسات الَوقْفيَّة؟	  ما أهّم أُُسس إدارة املُؤسَّ

َسات الَوقْفيَّة؟	  ما أهّميَّة الحوكمة ومبادئها يف إدارة املُؤسَّ

يات التي تُواجه نظام الَوقْف اإلسالمّي يف العص الحايل؟	  ما أبرز التَّحدِّ

ما أهّم وسائل استثامر وإدارة الرثَوات الَوقْفيَّة وتنميتها؟	 

ما آليَّات تَطوير استثامر أَموال الَوقْف؟	 

ما أهّم أَْوُجه االختالف والتباين بني النَّظْرة اإلسالميَّة والنَّظْرة الغربيَّة للَْوقْف؟	 
 

ُفُروض الّدَراَسة
 Hypotheses تَستهّل الّدَراَسة إجراءاتها البَْحثيَّة من خالل َعَدٍد من الُفُروض املسبَّقة
الَّتي تَُعّد بثابة إجابات ُمَؤقَّتَة عن األســـئلة البَْحثيَّة، الرئيسة والفرعيَّة الَّتي تَطْرُحها 
ة الختبار هذه  إشـــكاليَّة الّدَراَسة، ومن ثَّم تَسعى الّدَراَســـة من خالل فُصولها املُْمتَدَّ
ة أو خطأ هذه الُفُروض، وذلك قَبْل استخالص  الُفُروض األوليَّة؛ من حيث َمدى صحَّ
نتائج نهائيَّة للَعَمليَّة البَْحثيَّة يف نهايتها ُتَثّل إجابات بَْحثيًَّة عن تَساؤالتها املُتََعّدَدة. 
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الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

وتََتَمثَّل أبرز ُفُروض الّدَراَسة يف الّنقاط التَّالية:

عيَّة وأعظمها أثرًا. 	  الَوقْف من أنْبل األعامل التَّطَوُّ

أسبقيَّة اإلسالم يف ترَشيع الَوقْف والحّث عليه. 	 

األوقاف اإلسالميَّة لها دور ُمهّم يف تنمية املجتمع واملُساَهَمة يف َحّل مشكالته. 	 

د مجاالتـــه الَّتي َغطَّت كثريًا من حاجات 	  َتَيُّز الَوقْف يف تاريخ اإلســـالم بتََعدُّ

املجتمع الضوريَّة؛ من تعليم وتوفري لحاجات الضَعفاء، ورعاية املرض، وغريها. 

الَوقْف أحد وسائل َدْعم العمل الَخرْيّي واإلنسايّن. 	 

َسات الَوقْفيَّة اإلسالميَّة إىل تطوير املبادئ اإلداريَّة املُعتََمدة يف إدارة 	  تحتاج املُؤسَّ

َسات الَوقْفيَّة. املُؤسَّ

َسات الَوقْفيَّة اإلسالميَّة من تراجع واضح يف تطبيق مبادئ الحوكمة 	  تعاين املُؤسَّ

واإلفصاح املايّل واملحاسبّي.

اخليَّة والخارجيَّة التي تَُحّد 	  يات الدَّ يُواجه نظام الَوقْف اإلسالمّي جملًة من التَّحدِّ

من فاعليّته.

تُشـــكِّل التَّجربة الغربيَّة املعـــارِصة يف إدارة الَوقْف مرتكـــزًا لتطوير التَّجربة 	 

اإلسالميَّة املعارصة.

َراَسة يَّة الدِّ أَهمِّ
تُْعترََب الّدَراَســـة الَّتي بني أيدينا بثابة إطار واســـع للبحث يف نظام الَوقْف، من حيث 
ْعّي الفْقهّي، وتطبيُقـــه االْجتاَمعّي، ووظائُفه املختلفة، وآثارُه االْجتامعيَّة،  األصل الرشَّ
فضاًل عن َعْقد مقارنة بني نظام الَوقْف يف اإلسالم والنُّظم االْجتامعيَّة الغربيَّة املشابهة. 
وتَْجُدر اإلشـــارة هنا إىل أّن نظام األوقاف -كأحد أنظمة النََّسق االْجتاَمعّي اإلْسالمّي 
ة الّدولـــة مًعا، وأنَّه بثابة »مجال  ة املجتمع وقُوَّ العـــاّم- هو َمْصـــدر من َمصادر قُوَّ

ُمْشرَتك« يَُؤّش عىل تَصاُعد ونزول مْحَور العالقة بينهام.
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َســـات وأنشـــطة  ة املجتمع؛ فبام يوفّره من ُمؤسَّ ا من حيث كَون الَوقْف َمْصدًرا لُقوَّ أَمَّ
أْهليَّة تَظْهر بصورة تلقائيَّة، وتَتََمتَّع بالتمويل الّذاتّ من الحالل الطيّب، وباالستقالل 
َسات وتلك األنشطة يَتّم خاللها تَقديم الَعديد  اإلَدارّي والتّنوع الَوظيفّي؛ وهذه املُؤسَّ
ة من دون مقابل غالبًا، ســـواًء يف مجال العبادة وَدْعم  ة والعامَّ من الخْدمات الخاصَّ
ة والخدمات  الِقيَـــم الرُّوحيَّة واألخالقيَّة، أو يف مجاالت التَّعليـــم والثَّقافَة، والّصحَّ

ة، ويف مجاالت التكافل االْجتاَمعّي بُصوره املختلفة.  العامَّ

َولَـــامَّ كان البحث العلمي بطبيعته َعَمليًَّة ُمْنَضبطًة وُمَنظََّمًة، تَْهدف إىل َضبط وتَْحليل 
الظاهرة الَّتي يَقوم البحث بدراســـتها بطريقة علْميَّـــة ُمَمْنَهَجة، َوفًقا ألدوات علميَّة 
منضبطة؛ فإّن أهّميَّة هذه الّدَراَســـة -املعنيَّة بدراسة اآلثار االقتَصاديَّة للَْوقْف- ترَْبُز 
مستنَدًة باألساس عىل بُْعَديْن رَئيَسنْي؛ أحدهام علْمّي، واآلخر َعَميّل؛ وإن كان الفصل 
ـــفيًّا بالّنظر إىل أّن كُّل شـــّق  بني كال البُْعَديْن من الناحية الواقعيَّة قد يَبدو أمرًا تََعسُّ

منهام يُْعترب ُمَكّماًل للّشّق اآلخر، ومتقاطًعا معه بشكل كُيّلّ أو ُجزيّئ.

يَّة عىل النحو التَّاِل: ْوء عىل كال النَّْوَعنْيِ من األَهمِّ وبشكٍل عاّم يكن إلقاء الضَّ

يَّة الِعلِْميَّة: األَهمِّ
تَُعّد هذه الّدَراَســـة محاولًة تحليليًَّة منهجيًَّة لدراسات الَوْقف؛ من حيث األُطُر 	 

التَّرْشيعيَّة والفْقهيَّة التنظرييَّة والتَّطْبيقيَّة، َوفًقا للخرْبة اإلســـالميَّة، الَّتي تََحوَّلَت 
-بدْورها- لخرْبة عالَميَّة ُمتََعّديَة لألديان والثَّقافات بعد نَْقلها إىل حواضن أخرى 

تَْختَلف عن الحاضنة اإلسالميَّة قيميًّا وَعَقديًّا. 

التَّأصيل املَفاهيمّي لدراســـات الَوْقف للتَّامهي مـــع الّصيَغ املعارصة، ومن ثَّم 	 
تَحديـــث بْنيَته الَعَمليَّة يف صيغة تتالءم وُمتَطَلَّبَات العص، وتَْكشـــف الكثري من 
َجوانبه اإليجابيَّة الَّتي مُيكن البناء عليها إلحداث النْهضة والتَّْنميَة املنشـــودة يف 

املجتمعات العربيَّة واإلسالميَّة.

َمة ُمَقدِّ
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تقديم رؤية علميَّة كُلّيَّة حـــول نظام الَوْقف باعتباره أحد الحقول االقتَصاديَّة 	 
ـــس إلثراء املجتمع، وذلك من خالل املشـــاركة املُْجتََمعيَّة  واالْجتامعيَّة الَّتي تُؤسِّ
البَنَّـــاَءة بني ُمَكّونَاته املختلفة با يَُعّمق َمفهومي التَّعاون والتَّعارف اإلنْســـايّن، 
يعة اإلسالميَّة الَّتي تَقوم -يف َجوهرها- عىل التَّعارُف بني  وبا يَتَّسق وروح الرشَّ

عوب اإلنسانيَّة عىل اختالفها. الشُّ

إبـــراز األهّميَّة الكبى للَْوْقف يف َجـــرْس الُهوَّة بني حاجيَّات املجتمع املُتَزَايَدة 	 
وَضْعف املوارد الَّتي َتتلُكها الّدولة يف كَثري من األحيان إلشـــباع تلك الحاجات 
من ناحية أخرى، وِمن ثَمَّ التَّأكيد عىل تََضافُر الجهود املُْجتََمعيَّة لتنمية اإلنســـان 

بشكٍل راٍق وبنَّاء. 

يَّة الَعَمليَّة األَهمِّ
تأت الّدَراَســـة لتُحلل الّســـياقات املعارصة ملفهوم الَوْقـــف يف ضوء الخربات 	 

التَّطْبيقيَّة التاريخيَّة إســـالميًّا وغربيًّا، مع التَّأكيد عىل ُخصوصيَّة وفَراَدة الخربة 
اإلسالميَّة الَّتي استَقت منها الخربة الغربيَّة الكثري من األُطُر التَّطْبيقيَّة والَفلَْسفيَّة 

لجوهر َعَمليَّة الَوقْف.

االقـــرتاب من تحليل ُصـــور الَوْقف، ومدى تقاطُعها مـــع األبعاد االْجتامعيَّة 	 
ــة لالقتصـــاد املعارص با يُعّمق العالقة بـــني التَاريخّي واملعارص يف  والتَْنَمويَـّ
تَطبيقات الَوقْف، ويؤّصل العتبار الَوقْف وسيلًة قدميًة/ُمتََجّدَدًة مُيكُنها اإلسهام 

الفاعل يف تنمية املجتمعات اإلنسانيَّة املعارصة.

التَّأكيد عىل دْور الَوْقف يف التَّْنمَية، ومناقشة اآلثار االقتَصاديَّة للَْوقْف عىل الصعيد 	 
العميّل التطْبيقّي يف ضْوء الخربات املامرســـاتيَّة املختلفة بني عدد من الحواضن 
بْق يف التأصيل الفْقهّي  ًة اإلسالميَّة منها، والَّتي كان لها َشَف السَّ التَّطْبيقيَّة، وخاصَّ

ْور التطبيقّي لفلسفة الَوقْف. الترشيعّي القانويّن، وِمن ثَمَّ التَّأكيد عىل الدَّ

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع
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كَْيفيَّة تنمية األموال تعني -إىل حّد قريب- االهتامم باالســـتثامر، وتلك ضورة 	 
يعة اإلسالميَّة، والغريزة الفرديَّة -أيًضا- وهي ضورة تتمثّل يف ُحّب  أكََّدتَْها الرشَّ

املال وتنميته واملُحافَظة عليه. 

ـــامل؛ األمر 	  بيان أّن الَوْقف يَُعّد أحد ُمرْتَكَزَات التَّْنمَية املُْجَتَمعيَّة بفهومها الشَّ
ــذي يؤكّد أهّميَّة إحياء َدْور الَوقْـــف يف التّطبيقات املُْجتََمعيَّة املعارصة؛ حيث  الَـّ
يَُعّد الَوقْف الصورة اإلســـالميَّة لَدْور املجتمع املََديّن يف خدمة اإلنســـان، فرديًّا 

وجامعيًّا.

َراَسة أهداف الدِّ
تَسعى الّدَراَسة َعرْب ُمْقرتباتها النَّظريَّة وأُطُرها التَّطْبيقيَّة وتَساؤالتها البَْحثيَّة الرئيسة 
والفرعيَّة، إىل تَحقيق ُجْملَة من األهداف البنيويَّة املتامســـَكة، الَّتي تَؤول يف األخري 

ة ُمْخرجات تَحليليَّة تَتََعلَّق بدراسة الَوقْف. إىل تَقديم عدَّ

ة نقاط تَتََمثَّل يف البيانات النَّظريَّة  ومُيكننا تَحليل أهّميَّة هـــذا البحث من خالل عدَّ
واإلطار التَّطبيقّي له، وبها يَتّم التَّأكُّد من تَحقيق األهداف األساسيَّة البَنَّاَءة  للّدراَسة 

من خالل النقاط التَّالية:

التََّعـــرُّف عىل املفهوم العاّم للَْوقْف، وآثـــاره االقتَصاديَّة واالْجتامعيَّة عىل َمدى 	 
ًة عىل َصعيد الخربة اإلســـالميَّة صاحبـــة الّريادة يف التَّأصيل  العصور، وخاصَّ
لفلسفة الَوقْف، وإلْبَاسه ثَوبًا إميانيًّا يَتَّسق مع ُروحانيَّة الّدين اإلْسالمّي وَجوهره 

امل.  اإلنْسايّن الشَّ

ة أمثلة َحيَّة من 	  إبـــراز َدور الَوقْف اقتصاديًّا واجتامعيًّا من خالل َعـــرْض عدَّ
التاريخ اإلْسالمّي، وكذلك الخرْبَة الغربيَّة املعارِصَة، الَّتي لَعب فيها نظام الَوقْف 

َدوًرا حيويًّا يف خدمة األهداف التَْنَمويَّة للمجتمعات اإلنسانيَّة. 

بيـــان اآلثار اإليجابيَّـــة لثَمرات الَوقْف؛ من خالل التََّعـــرُّف عىل بْنيَته ومزاياه 	 
َسات الَوقْفيَّة بُعالجتها. سيَّة، واإلْشَكاليَّات الَّتي تَضطلع املُؤسَّ املَُؤسَّ

َمة ُمَقدِّ
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التََّعرُّف عىل األهداف األساسيَّة للَْوقْف وفلسفته اإلنسانيَّة الَّتي تَهدف إىل خْدمة 	 
نيا باعتباره َخادًما  اإلنسان، من خالل التَّأكيد عىل َحقيقة َدور املال يف الحياة الدُّ

لإلنسان وحاجياته وليس العكس.

التَّأكيد عىل أســـبقيَّة الحضارة اإلسالميَّة يف ابتكار صيَغ تَطبيقيَّة هادفة للَْوقْف، 	 
تَتقاطَع فيها املعاين القيميَّة اإلنســـانيَّة -لَكون املال َخادًما لإلنسان- مع َمسؤوليَّة 
اإلنســـان عن خْدمة ورعاية أَخيه اإلنســـان با يَُعّمق مفهوم التكافل بني أبناء 

الجنس اإلنْسايّن كَُكّل.

َســـات الَوقْفيَّة القامئة عىل 	  تحديد أُُســـس وُمرْتََكـــزَات اإلدارة العصيَّة للُمؤسَّ
املدارس اإلداريَّة الحديثة.

َسات الَوقْفيَّة اإلسالميَّة.	  تحديد ُمرْتََكزَات تطبيق الحوكمة يف املُؤسَّ

يات التي تواجه نظام الَوقْف اإلسالمي يف العص الرَّاهن.	  تحديد أيرز التَّحدِّ

تحديد أُُســـس اســـتثامر األموال املوقوفة با يزيد من فاعليَّة نظام الَوقْف وال 	 
يُؤثِّر عىل جوهره.

دراسة املدارس الَوقْفيَّة املعارصة املختلفة، الَّتي ُعنيَت بالّربط بني الَوقْف وعلَْمي 	 
االقتصاد واالجتـــامع، لتْعظيم اآلثار االقتَصاديَّة االْجتامعيَّـــة للَْوقْف وَربْطها 

يّس فاعل. باألهداف التَْنَمويَّة املَعارَصة بشكل ُمَؤسَّ

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع
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اِبَقة َراَسات السَّ الدِّ
َثَّة دراســـات ُمتََعّدَدة تناولت نظام األوقاف من حيـــث أحكاُمه الفْقهيَّة وقواعُده 
القانونيَّـــة؛ وال تَكاد الكتب الفْقهيَّة القدمية تَْخلو من باب خاّص بفْقه الَوقْف، إضافًة 
ة؛  ـــة تَناولت مفهوم ونظام الَوقْف عىل حدَّ إىل مـــا أفْرََده العلامء من ُمَؤلََّفات خاصَّ
منهـــا القديم مثل كتاب »أحكام األوقاف« لإلمام الخصاف )ت261 هـ( )1(، وكتاب 
»الســـعاف يف أحكام األوقاف« لربهان الديـــن الطرابليس )ت 922هـ()2(؛ ومنها 
الحديث نسبيًّا مثل كتاب »قانون العدل والنصاف للقضاء عىل مشكالت األوقاف« 
ملحمد قدري باشـــا )ت 1886م، وكتابه مطبوع ســـنة 1904م( )3(، وهناك دراسات 
ْعيَّة؛ ومن أَبرز تلك  معارصة َعملت عىل التأصيل لنظام الَوقْف ومعرفة أحكامه الرشَّ

الّدَراَسات املعارصة:

املنهـــل الصايف يف الَوْقف وأحكامه، محمد أســـعد اإلمـــام، املطبعة الوطنيَّة، 	 
القدس، 1982م. 

املواّد العلميَّـــة لبنامج التدريب عىل تَطبيق الزكاة يف املجتمع الْســـالمّي 	 
املعـــارص، وقائع ندوة رقم: 33، املعهد اإلْســـالمّي للبحـــوث والتدريب - البنك 

اإلسالمي للتنمية، جدة، اململكة العربيَّة السعودية )1416هـ - 1995م(. 
قانون الَوْقف، محمد أحمد فرج السنهوري، مطبوع عام1949م. 	 
مؤسســـتا الزكاة والَوْقف هدية السالم للَبرشيَّة، شوقي الفنجري، مقابلة يف 	 

5 يونيو 2009م. 

َمة ُمَقدِّ

الخصــاف، أحمــد بن عمرو، أحــكام األوقاف، بريوت، دار الكتــب العلميَّة، ط1، 1420 هـــ- 1999م. قال عنه . 1
أه الله دار الســالم،  الطرابليس: وإّن كتاب أحكام األوقاف لإلمام الهامم أيب بكر أحمد بن عمرو الخصاف- بوَّ
ملا كان العمدة يف هذه الفّن، من تأليف األوائل، وكان ُمَكّرر الّصور واملســائل، مشــحونًا بجعل أحكام الوقف له 
دالئــل، وكان كثــري األبــواب غري خال عن اإلطناب، اختصته إىل كتاب احتــوى عىل ما فيه من املقاصد، وعىل 
ما يف كتاب هالل بن يحيى من الزوائد. وَضَممت إليه كثريًا من املسائل واألصول، ورتَّبته عىل أبواب وفصول.

الطرابليّس، إبراهيم بن موىس بن أيب بكر، السعاف يف أحكام األوقاف، مص، مطبعة األزبكيَّة، الطبعة الثانية، . 2
1320 هـ - 1902م.وهذا الكتاب هو اختصار لكتاب "أحكام األوقاف" للخصاف.

يَّان، . 3 َســة الرَّ قدري باشــا، محمد، قانون العدل والنصاف للقضاء عىل مشــكالت األوقاف، مص، مطبعة ُمَؤسَّ
ط1، 2007م.
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نظام الَوْقف الْسالمّي والنُّظُم املُشـــاِبَهة يف العامل الغريّب.. دراسة مقارنة، 	 
يغ  د. محمـــد عبد الحليم عمر، بحث مقـــّدم إىل املؤتر الثاين لألوقاف »الصِّ

عوديَّة.  التَْنَمويَّة والرُّؤى املستقبليَّة« جامعة أم القرى - مكة املكرمة، السُّ
نظام الَوْقف الْسالمّي. تطوير أساليب العمل وتحليل نتائج بعض الّدَراَسات 	 

الحديثة«، د. أحمد أبو زيد األستاذ بجامعة محمد الخامس يف »الرباط«. 
نظام الَوْقف الْســـالمّي: تَطَوُّر أساليب العمل وتَحليل نتائج بعض الّدَراَسات 	 

الحديثة، أحمد أبو زيد، املَُنظََّمة اإلسالميَّة للرتبية والعلوم والثَّقافَة اإليسيسكو، 
الرباط، 2000م. 

الَوْقف الْســـالمّي وأثرُه يف تنمية املجتمع، برزنجي جامل، ضْمن أبحاث ندوة 	 
نحو َدْور تَْنَموّي للَْوقْف، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالميَّة، الكويت، 1993م. 

الَوْقف الْسالمّي، تطوُره، إدارته، تنميته، منذر قحف، دار الفكر، دمشق، الطبعة 	 
األوىل 1421هـ.. 

الَوْقف، عبد الجيل عبد الرحمن عشوب، ط2 مطبعة الرجاء، 1935م.	 
الَوْقف السالمّي )تطوُّره، إدارته، تنميته(، د. منذر بن قحف، دار الفكر، 2000م.	 
الَوْقف يف الرشيعة السالميَّة )ُحكْمه وحكْمته وأبعاده الدينيَّة واالجتمعيَّة(، 	 

أ.د. سليامن بن عبد الله أبا الخيل، جامعة نايف العربيَّة للعلوم األمنيَّة، 2008م.
الَوْقف وَدورُه يف خْدمة البحث العلمّي ونرْش الثقافة السالميَّة، محيي الدين 	 

عفيفي، مجمع البحوث اإلسالميَّة بالقاهرة، السلسلة العلميَّة.
َســـات الَوْقفيَّة، د. إســـامعيل مومني د. 	  حوْكَمة الَوْقف وعالقُتها بتطوير املُؤسَّ

أمني عوييس، إدارة الّدَراَسات والعالقات الخارجيَّة الكويت، 1440 هـ، 2018م.
الوظيفة االجتمعيَّة للوقف السالمّي يف َحّل املشكالت الرَّاهَنة، د. عبد السالم 	 

رياح، إدارة الّدَراَسات والعالقات الخارجيَّة، الكويت، 1440هـ ، 2018م.
فتاوى الوقف، ســـليامن بن جارس بن عبد الكريم الجارس، ط 1 مدار الوطن 	 

للنرش، 1433 هـ ، 2012 م. 

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع
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َراَسة حدود الدِّ
تســـتند هذه الدراســـة يف جوهرها عىل دراســـة وتحليل نظام الَوقْف يف اإلسالم، 
وانطالقًا من هذا الهدف العام ميكن القول بأّن حدود الّدَراَســـة الَّتي ســـيلتزم بها 
الباحث، والَّتي ستكون مجااًل لتطبيق آليَّات البحث املقرتَحة، وبالتَّأكيد ستكون النتائج 
ل إليها هذه الّدَراَسة ُملْزَمة علْميًّا لهذه الحدود املُْقرَتََحة فقط، وفيام ييل  الَّتي ستَتََوصَّ

يَْها الزََّمايّن واملََكايّن.ّ تبيان هذه الحدود بشقَّ

الحدود الزََّمانِيَّة: تشـــمل الحدود الزََّمانيَّة للّدَراَسة الفرتة الَحاليَّة للمجتمعات 	 
البَرَشيَّة بشـــكل َعاّم، واملجتمعات اإلسالميَّة عىل وجه الخصوص، باإلضافة إىل 
ـــابَقة، عىل اعتبار أّن هذه العهود هي  شـــمولها الزمايّن للعهود اإلســـالميَّة السَّ
املصادر التاريخيَّة والترشيعيَّة املُؤّصلة ألُُســـس العمل يف نظام الوقف، املعمول 

به يف الوقت الحايل.

الحدود املكانيَّة: تشمل الحدود املكانيَّة للّدَراَسة املناطق الجغرافيَّة ذات االنتشار 	 
ين اإلســـالمّي، كون اإلســـالم هو املصدر الرئيس ترشيعيًّا وتنفيذيًّا  الواضح للدِّ
ق؛ حيث يرتكز غالبيَّة املسلمني يف العالَم، أو يف  لنظام الوقف، ســـواء يف الرشَّ
الغرب حيث تُوجد جاليات إســـالميَّة ال بأَس بها؛ إضافًة للعامل الغريّب من حيث 

َسات الَوقْفيَّة. دراسة أهّم التّجارب الغربيَّة يف إدارة املُؤسَّ

َمنهج البْحث:
ة مقاربات بَْحثيَّـــة تَتكامل -مًعا- لبحث  اعتمَدت الّدَراســـة َخليطًا منهجيًّـــا من عدَّ
الظاهرة َمَحّل التحليل، وهي هنا دراسة الَوقْف، وبحث آثاره االقتَصاديَّة واالْجتامعيَّة، 
راسة ســـتعتمد خليطًا منهجيًّا يقوم عىل اثنني من مناهج البحث العلمّي؛ وهام  فالدِّ
املنهج االستقرايّئ واملنهج االستنباطّي، وتّم اعتامد هذين املنهجني كونهام متعارضان 
ًة، وبالتَّأكيد  راسة تغطيًة تامَّ يف األسلوب؛ فالتعارض هنا قد يقود إىل تغطية جوانب الدِّ

َمة ُمَقدِّ
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ِعي أنَّ املنهجني ســـيتّم اســـتخدامهام يف ذات املحاور، فبعض  فـــإّن الباحث ال يَدَّ
التَّســـاؤالت البحثيَّة قد يلجأ للمنهج االستقرايّئ يف معالجتها واإلجابة عنها، وبعض 

التساؤالت األخرى قد تتطلب طبيعتها االستناد عىل املنهج االستنباطّي.

املنهج األَوَّل: املنهج االستقرايّئ، ويقوم هذا املنهج عىل االعتامد عىل االستدالل الذي 
، بعنى الحكم عىل الكّل با يُوَجد يف الجزئيات، ويُعّد  ّ ينتقـــل من الجزيّئ إىل الُكيلِّ
هذا املنهج من أقدم مناهج البحث العلمّي، ويف دراســـتنا هذه ميكن االعتامد عىل 
هذا املنهج يف تعميم االســـتنتاجات واملاُلَحظات املُتعلِّقة بحالٍة ما أو بظاهرٍة جزئيَّة 

. ّ بيهة؛ بحيث يكون االستنتاج الجزيّئ مدخالً للتَّعميم الُكيلِّ عىل كامل الحاالت الشَّ
ــل ُمرَبِّرات اســـتخدام هذا املنهج يف صعوبة َحْص جميـــع مفردات املجتمع  وتَتمثَـّ
َسات الَوقْفيَّة املوجودة يف العامل اإلسالمّي  املدروس، فال ميكن دراســـة جميع املُؤسَّ
َسات، ولكن ميكن دراسة مناذج  قدميًا وحديثًا، ال سيَّام يف ظّل ضخامة عدد هذه املُؤسَّ
ل إليه  ة ما تّم التَّوصُّ دة، أو االعتامد عىل دراســـة نظريَّة وعند الوثوق من صحَّ محدَّ

يصبح باإلمكان تعميم هذه النَّتائج عىل مفردات البيئة املدروسة.

املنهج الثان: املنهج االســـتنباطّي: ويختلف هذا املنهج عن االســـتقرايّئ يف االتجاه، 
فهو ينتقل من التَّعميم إىل التخصيص، ويقوم هذا املنهج عىل االنطالق من املُسلَّاَمت 
ة وِمن ثَمَّ االنتقال إىل الجزئيَّات، ويُطلَق أحيانًا عىل هذا  والبديهيـــات واملعارف العامَّ
املنهج اسم االستداليّل أو االستنتاجّي، ويف دراستنا هذه تتمثَّل املُسلَّامت يف األهّميَّة 
راسة من هذه املُسلََّمة يف  االقتصاديَّة واالجتامعيَّة لنظام الَوقْف اإلسالمّي، وتنتقل الدِّ
إطارها العاّم إىل الجزئيَّات املُتمثِّلة بتحديد مفهوم الَوقْف وتأصيله ودراســـة أهدافه 

راسة. يّته وأُُسس إدارته وغريها من املحاور املرتبطة بالدِّ وأهمِّ

وهنـــا ال بُّد من التَّأكيد عىل أنَّ املنهج االســـتنباطّي لن يتـــمَّ االعتامد عليه بفرده 
اعتامًدا مطلًقا، بل سيعمد الباحث إىل استخدام مزيٍج من مناهج علميَّة، إالَّ أنَّ بعض 
التســـاؤالت البَْحثيَّة قد تَْفرض مياًل الستخدام املنهج االستنباطّي أكرث من غريه من 

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع
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املناهج، وميكن تربير هذا االعتامد عىل املنهج االســـتنباطّي يف كونه عادًة ما يلجأ 
إليه يف العلوم االجتامعيَّة، وبالتَّأكيد فإنَّ قضيَّة الَوقْف تندرج بشـــكٍل بديهّي ووثيق 

يف خانة العلوم االجتامعيَّة.

َمة ُمَقدِّ
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َمة • ُمَقدِّ
املَْبَحث األَوَّل: يف َمْفهوم الَوْقف وُشُوطه •

َمرْشُوعيَّة وَمكانة الَوقْف 	 
ُشُوط الَوقْف	 

املَْبَحث الثَّاِن: أَْركان الَوْقف •
ملْكيَّة الَوقْف	 
َوقْف النُُّقود ونَْحوها	 
تَْحديد ُمّدة الَوقْف	 

املَْبَحث الثَّالِث: َخصائص الَوْقف يف الْسالم •
لُزوم الَوقْف يف الفْقه اإلْسالمّي	 

الَفْصل األَوَّل

فْقه الَوْقف وأَْركانه وَخصائصه
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الَفْصل األَوَّل

فْقه الَوْقف وأَْركانه وَخصائصه

َمة ُمَقدِّ
َســـات النسانيَّة ذات الطّابَع االْقتصادّي واالْجتمعّي،  يُعَتب الَوْقف من أَْقدم املُؤسَّ
نْيوّي، َفَقد ساَهم  َســـات السالميَّة الَّتي تَْجَمع الُبعد الّدينّي بالدُّ ويَُعّد من أََهّم املُؤسَّ
خـــالل ُعْمره الطَّويل يف تَْحقيق نَْهضة اْقتصاديّة واْجتمعّية، إضافًة لُقْدرته عىل 
ُمعالَجـــة َمظاهر الَخلَل االْجتمعّي، وانْطالًقا من هذه األهّميَّة، َفَقد َحظي الَوْقف 
ْعّية فيه، وهذا  باْهتـــمم الُعلَمء والُفَقهاء َقديًا وَحديًثا، فأَْوَضحوا الَجوانب الرشَّ
ما ياُلَحظ أَثَرُه من خالل انْتشـــار األَْوقاف يف كُّل أَْرجاء املَْعمورة السالميَّة، ويف 
هي ابْن ُجَبْي)1( ُمشاَهداته لَنْحو ثاَلثني َمْدَرسة  هذا الّســـياق يَروي الرَّحالة الشَّ
يف بَْغداد، ُمَؤلَّفة من َقرْص وبناية كَبية، واصًفا »املَْدَرســـة النَّظّامّية«)2( بَأَْشَهرها 
ج فيها أكابر الُعلَمء)3(  وأَكَْبهـــا، وضاربًا املثال بوْقف »نَظّامّية بَْغداد« الَّتي تََخرَّ

ْهر. -َحْسب وْصفه-، وبَلََغت واردات أَْوقافها َخْمسة َعرَش أَلْف دينار يف الشَّ

ابْن ُجَبْي: واحد من أَْشــُهر الرَّّحالة املُْســلمني، طاف الَكثري من البالد، وَوثَّق الَكثري من املَْعلُومات، وكان َشــديد . 1
املاُلَحظة، وكانَت رْحالتُه وتَْدويناتُه من أََهّم املَصادر للباحثني يف التّاريخ والَحضارة يف الَقرْننَْي الّسادس والّسابع 
مــن الهْجــرة. )للَمزيد يُْنظَــر: َمقال؛ الرَّّحالة األَديب ابْن ُجبَرْي األَنَْدليُّس، َمْوقع إْســالم ويب، ُمتاح عىل الرَّابط: 

)https://goo.gl/ZQxe69
املَْدَرســة النَّظّامّية يف بَْغداد: هي َمْدرَســة تاريخيّة كَبرية أَنَْشــأَها الَوزير الَعبّايس نَظَّام املُملْك عام 459ه، وبََدأ . 2

الجقة يف عام  ــلْطان أَلْب أَرَْســالن َعرْش السَّ التَّْفكري الفْعيّل يف إنْشــاء هذه املَدارس النَّظّاميّة، َعقب اْعتالء السُّ
ــلْطان رَُجاًل قَديرًا وُســّنيًا ُمتََحّمًسا، هو الَحَسن بْن َعيّل بْن إْسحاق الطّويّس، املُملَقَّب  455ه، فََقد اْســتَْوَزر هذا السُّ
ـام املُملْــك، فََرأَى هذا الَوزير أَنَّه لتَْحقيق النُُّهوض واالْســتْقرار املُْجتََمعّي ال بُّد من تَْحقيق نَْهضة فْكريّة داخل  بَنظَـّ
املُْجتََمع، تُصاحبُها نَْهضة سياســيّة، وأَن يَْعَمل عىل تَْربية األُّمة عىل كتاب اللَّه وُســّنة رَُسوله -َصىلَّ اللَّه عليه وَسلََّم- 
ــّنة والَجامعة املُْســتََمّدة من الَوْحي اإللَهّي، ومن هنا كان تَْفكريُه يف إنْشــاء املَدارس النَّظّاميّة  وَعقيدة أَْهل السُّ
الَّتي نُســبَت إلَيْه؛ ألَنَّه الّذي َجّد يف إنْشــائها وَخطَّط لَها، وأَْوقَف عليها األَْوقاف الواســعة، واْختار لَها األَكْفاء من 
ــام َحَسن املَْسلامين، املَْدرَسة النَّظّاميّة، َمْوقع لها أونالين، 30 أُُغْسطُس 2014م عىل  األَســاتذة. )للَمزيد يُْنظَر، بَسَّ

)http://cutt.us/gXN94 :الرّابط
ْولة الْســالمّية، الُكَويْت، وكالة املَطْبُوعات، ط1 ، 1973م، . 3 د الُحَســيْني، الَحياة العلْمّية يف الدَّ َعبْدالَعزيز، ُمَحمَّ

ص 58-61. 
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أما يف َعْصنا الحاض، فيُْمكن الَقْول: إّن أمَْناط التَّعاُمل وتَدابري الَوقْف قد َشهَدت 

طَْفرًة َحقيقيًّة يف التَّعاُمل مع هذه األَْمالك »املُحبَّسة«)1( عىل أَْعامل الَخرْي الّدامئة؛ 

حيث نَسوق مثااًل ســـاطًعا ترَْبُز فيه طُرُق االْستثاْمر الَحديث لألَْوقاف، َعرْب َمرْشُوع 

غري، عىل أَساس  بَْحث رائد يَْهدف إىل تَطوير مَنُوذج ُمتكامل للتَّْمويل اإلْســـالمّي الصَّ

َسات التَّْمويل  الَوقْف اإلْسالمّي، لتَْحقيق اْســـتخدام أَْمثَل للموارد املُْشرَتَكة بني ُمؤسَّ

اإلْســـالمّي والَوقْف يف ُدول ُمَنظَّمة املُْؤَتر اإلْســـالمّي)2(؛ وذلك لتَلْبية االْحتياجات 

االْجتامعيَّة واالقْتصاديَّة للُمْجتَمع اإلْسالمّي، ال سيَّام من خالل تَْجريب وتَطْبيق ُخطّة 

ْويّل)3( يف بَرامج الَحّد من الَفْقر، وهي  ُموازية لتلك الَّتي يَْعتَمُدها ُصْندوق النَّْقد الدَّ

ُخطّة تَُشوبُها ُعيوب، وثََغرات كَبرية.

 SESRIC( ومن خالل التعاون الَّذي اْســـتََمّر عىل َمدار عاَمنْي بني َمرْكز سيرسيك

 The Statistical، Economic and Social Research and Training Centre

ــة والبُُحوث االْجتامعيَّة  for Islamic Countries َمرْكَـــز اإلْحصاءات االقْتصاديَـّ

َول اإلســـالميَّة( برُتْكيا، وَمرْكَز االقْتصاد اإلْسالمّي بالجامعة اإلسالميَّة  والتَّْدريب للدُّ

العالَميّة باليّزيا )IIUM International Islamic University Malaysia(، َحْول 

هذا املرَْشُوع البَْحثـــّي التَّْموييّل، أَظَْهرت نَتائج هذا التَّعاون أّن هذا املرَْشُوع البَْحثّي 

الَّذي يَْسَعى إىل االْستْخدام األَْمثَل ألَْموال الَوقْف اإلْسالمّي من أَْجل تَلْبية اْحتياجات 

الَفْصل األَوَّل

من الَحبْس أَو األَْحباس عْند أَْهل الَغرْب اإلْسالمّي، يف ُمقابل الَوقْف واألَْوقاف عْند املَشارَقة. . 1
ْوليّة الّتي تَّم إنْشــاُؤها يف عام 1969م يف َمدينة الّرباط . 2 ُمَنظَّمة املُْؤَتَر الْســالمّي: هي إْحَدى املَُنظَّامت الدَّ

َول من  املَْغربيّة، وهي تَْهدف إىل تَْوحيد ُجُهود 56 َدْولًة تَْنتَمي إلَيْها، واملُشــاَركة يف املَوارد الَّتي َتْتَلُكها هذه الدُّ
َول اإلْســالميّة )للَمزيد يُْنظَر:  م والرَّفاهية لهذه الّدَول، وملُْختَلف الدُّ أَْجل حامية َمصالحها، والتَّأْمني الاّلزم للتََّقدُّ

)https://goo.gl/QcYGf9 :ُمَنظَّمة املُْؤَتَر اإلْسالمّي.. فْكرة عاّمة، َمْوقع الَجزيرة نت، ُمتاح عىل الرَّابط
ســات املُتََخّصصة الّتي تَتْبَع ملَْنظُومة األَُمم املُتَّحدة، وتَّم إنْشــاء ُصْنُدوق . 3 َوّل: هو إْحَدى املَُؤسَّ ُصْنُدوق النَّْقد الدُّ

ْويّل عام 1945م، وذلك بُوَجب اتّفاقيّة َدْوليّة عىل إنْشائه بَهَدف تَْعزيز االقْتصاد العالَمّي ملُْختَلف الّدَول  النَّْقد الدَّ
https://goo.gl/ :ْنُدوق، ُمتاح عىل الرَّابط َويّل، املَْوقع الرَّْســمّي للصُّ )للَمزيد يُْنظَر: لَْمحة عن ُصْنُدوق النَّْقد الدُّ

 .)rHnPJq
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الُفَقراء، َســـْوف يُركّز عىل ثاَلث ُدَول تَْنتَمي ملَُنظَّمة املُْؤَتَر اإلْسالمّي، وهي ماليْزيا 
وإنْدونيسيا وبْنجالديش)1(.

ْولة، إىل  ى يف أَهّميَّته املَظاهر االقْتصاديَّة املَْعُروفة يف الدَّ فَـــال َغْرو أّن الَوقْف يَتعدَّ
أَبْعـــاد ُمتََعّددة تَُصّب يف َمْفُهوم التَّْنميـــة، َجَعلَت البَْعض يَصُفه بأنَّه َعَصب االقْتصاد 
واالْجتامع مًعا؛ فالَوقْف شكَّل -أيًضا- أََحد أَهّم َمصادر الُقروض الَحَسنة، الَّتي كانت 
لْفة الَّتي يَجب أن تُرَّد، ولَيس هذا  تُعطَى للرّاغبني يف الَعَمل والتّجارة عىل َســـبيل السُّ

ُجون. فَحْسب، بَل كان الَوقْف أيًضا يُعطَى من إيراده َمُعونة للُمْفَرج عنهم من السُّ

ى نظام الَوقْف يف آثاره اإليجابيّة ما َسلَف ذكْرُه ليَصل إىل َمفاهيم أُْخَرى تُْعترََب  وتَعدَّ
َسبًْقا َحضاريًّا؛ فنظام الَوقْف أْوَجد ُحلواًل َعَمليًّة وفّعالًة للَعديد من الَقضايا ُمْنذ قُرون 
عّدة، والَّتي ما زال َحلُّها يُؤَّرق الَعديد من املُْجتََمعات َغرْي اإلسالميَّة حتَّى اآلن؛ فَقضيّة 
الحيوانات املَريضة أو الّضالة لَقيَت نَصيبًا من االْهتامم يف اإلْسالم؛ فالرَُّسول -عليه 
ـــالُم- َمّر ببعري لََصق ظَْهرُه ببَطْنه فَقال: "اتَُّقوا اللَّه يف البَهائم املُْعَجمة،  الة والسَّ الصَّ
فاْركَبُوهـــا صالحًة، وكُلُوها صالحًة")2(؛ وكان لهـــذه الَحيوانات الّضالّة نصيب من 
الَوقْـــف، َتَثَّل بأوقاف عّدة أُوقَفت لعـــالج الَحيوانات املَريضة، وإطْعام الَحيوانات 
الّضالّة، كَوقْف أَرْض املَْرج األَْخَض بدَمْشق، وَوقْف للقطَط الّضالّة يُطْعُمها ويَْسقيها، 
ُسّميَت بَْدرَسة القطاط، وهي يف الَقيَْمريّة الَّذي كان حّي التُّّجار يف دَمْشق؛ وَوقْف 
للكالب الّشـــاردة يُْؤويها ويُداويها، ُسّمي اساًم غريبًا "َمْحَكمة الكالب"، وهو يف َحّي 
"العـــامرة)3(؛ كُّل هذا يَُدّل عىل َعظَمة نظام الَوقْف وُعُموم نَْفعه ليَطال حتَّى البَهائم، 

1. Savaş Alpay and Mohamed Aslam Haneef )Editors(، INTEGRATION OF WAQF AND ISLAMIC 
MICROFINANCE FOR POVERTY REDUCTION: Case Studies of Malaysia، Indonesia and 
Bangladesh، The Statistical، Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries 
)SESRIC( and International Islamic University Malaysia )IIUM(، Gombak، Kuala Lumpur، 2015.

َصحيح أيَب َداُود، حديث رقم )2548(.. 2
الّســباعّي، ُمْصطَفى، من َروائع َحضاَرتنا، برَيوت، لُبنان، دار الَورَّاق للنَّرْش والتَّْوزيع، املَْكتَب اإلْســالمّي، الطَّبْعة . 3

األُوىَل، 1999م. ص 184.

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع
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ليل عىل هذا قَْول  فالَوقْف عىل البَهائم وإطْعامها وُســـْقياها من أَْخالق اإلْسالم، والدَّ
الرَُّسول -صىلَّ الله عليه وسلَّم-: "يف كُّل كَبد رَطْبة أَْجر")1(.

امن االْجتامعّي)2(،  وبناًء عليه، مُيكن القول: إّن الَوقْف َشكَّل البَْذرة األُْوىَل لفكرة الضَّ
َول الغربيَّة الحًقا يف العالَم الَحديث)3(، فكانَت للَوقْف أهّميَّة كَبرية  الَّتـــي طبََّقتْها الدُّ
يف حامية أفراد املُْجتََمع من الَفْقر والتََّسوُّل والرّّق وُمَخلَّفاته، وكان له َدور كبري أيًضا 
يف كَفالة حياة كرمية للُفَقراء، فاإلْســـالم ال يَرَْض إاّل بحياة كَرمية لكّل البَرَش، َحتَّى 
لَو كانُوا عىل ملّة َغري ملَّة اإلْســـالم، فالَجميع يف َدولة اإلْســـالم يَجب أَن يَْحيا كَرميًا 

آمًنا َغرْي ُمضطََهد.

ـــيّس كُمْنتَج َحضارّي إْسالمّي)4( مُيَثّل أهّميَّة خاّصًة، كمْصَدر  والَوقْف يف إطاره املَُؤسَّ
ْبَويّة اإلسالميَّة، ُمَمثَّلًة يف املَساجد وما يَقف عليها وعىل  َســـات الرتَّ رئيس ألََهّم املُؤسَّ
َسات الَّتي انْطَلََقت منها الَكتاتيب واملَدارس الُقرْآنيّة الَّتي تُْعترَب  ُملَْحقاتها، وهي املُؤسَّ
اللَّبنة األَصيلة للعلْم يف الَحضارة اإلســـالميَّة، ومن ثَّم املَدارس التَّْعليميّة، الَّتي َجمَعت 
ســـة الَوقْفيَّة  نْيا بَْعد ذلك، ثُم تَحوَّلت تلك املَُؤسَّ بـــني العناية بُعلُوم الّدين، وُعلُوم الدُّ
ــة والَخدميّة، با َتْتلُكه من  إىل مجـــال الخْدمات العاّمة؛ االْجتامعيَّة، واالقْتصاديَـّ
َموارد َتْويليّة كَبرية، لتُْصبـــح َمعيًنا ال يَْنَضب لخْدمة املُْجتََمعات عىل األَْصعدة كافًّة؛ 
ــة، االْجتامعيَّة، الرتبويّة، التَّْعليميّة، الّصّحيّـــة، وحتَّى البيئيّة، ُوُصواًل إىل  االقْتصاديَـّ

املَشاريع االسرتاتيجيّة، وخْدمات البْنية التَّْحتيّة. 

َصحيح البُخارّي، حديث رقم )2363(.. 1
ْولة بَُعونة املُْحتاجني، ويَُعرّفُــه بَْعض الباحثني بأنَّه الْتزام الَجامعة ُمَمثَّلًة يف . 2 ــمن االْجتمعــّي هو قيام الدَّ الضَّ

صات  د َسعيد الغامدّي، َمَدى إْشباع املُخصَّ ْولة بتَْوفري ُمْستََوى كفاية لُكّل ُمْحتاج. )للَمزيد يُْنظَر: َسارة بْنت ُمَحمَّ الدَّ
https://goo. :امنيّة للَحاجات األَساسيّة للُمْستَفيدات من َمْنظُور الخْدمة االجتامعيّة، ُمتاح عىل هذا الرّابط الضَّ

)gl/EYaeEH
3 .goo. :َمْجُموعة باحثني، "إْسالمّية املَْعرفة"، َمَجلّة الفْكر اإلْسالمّي املُعارص، الَعَدد 77، 2014م، ُمتاح عىل الرَّابط

gl/FL81u0
د بْن إْدريس، . 4 ــافعّي، ُمَحمَّ ــافعّي -رَحمه اللَُّه-: "لَم يَْحبس أَْهل الجاهليّة داًرا وال أرًضا فيام َعلْمت". الشَّ قَال الشَّ

كتاب األُّم، دار املَْعرفة، برَْيوت، الطَّبْعة الثّانية )1393هـ(، )4/ 52(. 

الَفْصل األَوَّل
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ة اإلسالميَّة  ت باألُمَّ لْبيَّة؛ الّسياسيَّة واالقْتصاديَّة واالْجتامعيَّة، الَّتي أَلَمَّ لَكّن الّسياقات السَّ
َســـات الَحضاريّة  ـــلبيَّة عىل كُرْبَى املُؤسَّ خالل الَقرْننَْي املاضيَنْي، أَلَْقت بظاللها السَّ
َسات  َمت َمجاالتها، فََخرََجت املُؤسَّ سة الَوقْف(، فََقلََّصت نَشاطَها وَحجَّ اإلسالميَّة )ُمَؤسَّ

ْعيّة املَرُْجّوة لعامرة األَرْض وخْدمة اإلنْسان. الَوقْفيَّة يف غالبها عن َمقاصدها الرشَّ

سة الَوقْفيَّة، ترَْشيًعا وتَْنظياًم وإدارًة،  اخليَّة الَّتي أَحاطَت باملَُؤسَّ بَيْد أَّن اإلْشكاليّات الدَّ
يات الخارجيَّة الَّتي واَجَهتْها األُّمة اإلسالميَّة خالل  ا تَُكون أََشـــّد تَأْثريًا من التَّحدِّ ُربَّ
سة الَوقْفيَّة بَشْكل كَبري والفت ال مراء  الَقرْننَْي املاضيَنْي، وأَدَّت إىل تَراُجع أَْدوار املَُؤسَّ
فيـــه، وهو األَْمر الَّذي َحدا بالَكثري مـــن املَُفّكرين والُعلاَمء للَعَمل عىل إيجاد َمخارج 
ســـة الَوقْفيَّة اإلســـالميَّة من كَبَْوتها وإعاَدتها إىل سالف َعْهدها  واقعيّة إلنْقاذ املَُؤسَّ

الَحضارّي الّريادّي البّناء. 

سة إسالميَّة َحضاريّة أَصيلة وبَْذل الُجُهود  َوال َشـــّك أَّن الَعَمل عىل إْحياء الَوقْف كَُمَؤسَّ
الفْكريَّة والتَّرْشيعيّة واإلداريَّة للنُُّهوض به، هو أَْوىَل من االكْتفاء باْسترياد مَناذج َغرْي 
إســـالميَّة للَعَمل الَخرْيّي وخاّصًة من البيئة الَحضاريّة الغربيَّة الَّتي أَْصبََحت ُمَهيْمنًة 
اُجع الَحضارّي واالنْكشاف  عىل ســـياقات العالَم املُعارص بَشـــْكل كَبري، يف ظّل الرتَّ
االســـرتاتيجّي الَّذي تَعيُشه أُّمتُنا اإلســـالميَّة ماّم فَتَح املَجال أَمام الَحضارة الغربيَّة 

عيد العالَمّي. دارة عىل الصَّ وتَوابعها للَهيَْمنة والصَّ

ق املُْستَعني باملَصادر واملَراجع والّدراسات والنََّدوات، يف إطار املُقاَربات  والتَّْحليل املَُعمَّ
الَوْصفيّة التَّْحليليّة، يف املَباحث القادمة من دراسة الَوقْف َهذه، يَسري يف هذا املَْنَحى 
د  من أَْجل إيضاح َعظَمة الَوقْف اإلْسالمّي وفاعليّته يف كُّل املَجاالت اإلنسانيَّة؛ فَتََجدُّ
َســـاته وأَْحكامه، يَتََوخَّى  االْهتامم بالَوقْف، وتَرْكيز البَْحث والتَّْفكري َحْول نُظُمه وُمؤسَّ
تَيْسري البَْحث عن أَْحَسن الطُّرُق لتَطْوير آليّات َعَمله وُمضاَعفة االْستفادة من ُمْنتَجاته 

با يَتَوافَق والظُُّروف الرّاهنة الَّتي َتُّر بها األُّمة اإلسالميَّة.

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع
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املبحث األَوَّل

يف َمْفُهوم الَوْقف وُشُوطه

عيد اللَُّغوّي، يَأْت الَوْقف عىل عّدة َمعان؛ أَبَْرزُها: املَْنع والَحْبس)1(، َفُيقال:  عىل الصَّ
وَقْفت كَذا وأَْوَقْفُته مبَْعَنى َحَبْسُته وَمَنْعُته، كَم تُْسَتْعَمل لَْفظة الَوْقف بَشكْل َمجازّي 
لَتُدّل عىل َمعان عّدة؛ أَبَْرزُها: االطاّلع والحاطة والَحرْص. أَّما إطاْلق كَلمة الَوْقف 
عىل املَْوُقوف؛ وهو اْســـم املَْفُعول، َفهو من باب املَْشُهور يف اللُّغة، والَوْقف والَحْبس 

مبَْعًنى واحد)2(. 

عيد االْصطالحّي؛ فَإّن الَوقْف كََمْفُهوم، لَه َمداخل تَْعريفيّة ُمتََعّددة، بناًء  أَّمـــا عىل الصَّ
د التَّْعريفات االْصطالحيّة  عـــىل ُرْؤية الُعلاَمء ملََدى لُزُوم الَوقْف من َعَدمه، وهنا تَتََعدَّ

الفْقهيّة للَوقْف)3(.

َمْفُهوم الَوْقف لََدى املَذاهب األَْربَعة
تَتَقاطَـــع التَّْعريفات الفْقهيّة للَوقْف عْنـــد الُفَقهاء األَْربَعة وتاَلمَذتهم يف نقاط عّدة، 
وتَْختَلـــف يف أُْخَرى قَليلة؛ مْنها: اللُّزُوم، والتَّأْبيـــد، والجهة املالكة للَعنْي بَْعد وقْفها، 
وَغرْيها من الّنقاط، وزيادًة يف الُوُضوح، وُعْمًقا للَفْهم، َسُنبَنّي فيام ييَل أََهّم التَّعاريف 

الفْقهيّة للَوقْف يف َمذاهب األمَئّة األَْربَعة. 

د، ُمْعَجم ُعلُوم الُقرْآن، دَمْشق، دار الَقلَم، ط1، 2001م، ص319.. 1 الجرْمّي، إبْراهيم ُمَحمَّ
ــد بْــن أيَب بَْكر، ُمْختار الّصحاح، تَْحقيق: َمْحُمود خاطر، َمْكتَبــة لُبْنان برَْيُوت، ط1، 1415ه، ج1، . 2 الــرّازّي، ُمَحمَّ

د بْن ُمْكرَم، لســان الَعرَب، دار صادر، برَْيُوت، الطَّبْعة األُوىَل، 1997م، ج9، ص359،  ص305، ابن منظور، ُمَحمَّ
ماّدة: )وقف(. َعّشوب، َعبْدالَجليل َعبْدالرَّْحَمن، الَوقْف، مص، َمطْبَعة الرَّجاء ط2، 1354هـ - 1935م، ص 1.

انْظُر يف َذلك: الزّحييّل، وْهبة، الفْقه الْســالمّي وأدلُّته، دَمْشــق، ُســوْريا، دار الفْكر، ط4، 1984م، ج10، ص . 3
7599. األَمني َحَســن َعبْداللَّه )1410ه(، وقائع الَحلْقة الّدراســيّة لتَثْمري ُمْمتَلَكات األَْوقاف الّتي ُعقَدت بُجّدة من 
20/03/1404ه وَحتَّى 03/04/1404ه، املَْعَهد اإلْسالمّي للبُُحوث والتَّْدريب، البَْنك اإلْسالمّي للتَّْنمية بُجّدة، الطَّبْعة 

األُوىَل، 1410ه، ص 14. 
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املَْذَهب الَحَنفّي: 
يَـــرى اإلمام أبو َحنيفـــة)1( أَّن الَوقْف هو »َحبْس الَعنْي عـــن ملْك الواقف، والتَّرَبُّع 
بَْنَفَعتها، وهو بَْنزلة اإلعارة«)2(. وعليه فَإّن الَوقْف ال يَلْزَم؛ كَام العاريّة، إاّل بأََحد أُُمور 
ثاَلثـــة؛ أَوَّلُها: أَن يَْحُكم به الحاكم بأَن يَْختَصم الواقف مع الّناظر؛ ألَنَّه يُريد أَن يَرْجع 
بعلّة َعَدم اللُّزُوم، فَيَْقيض الحاكم باللُّزُوم، فَيَلْزَم؛ ألَنَّه أَْمر ُمْجتََهد فيه، وُحْكم الحاكم 
يَرْفَع الخالف، وثانيها: أَن يَُعلَّقه الواقف بَْوته: فَيَُقول: إذا مّت فََقد وقَْفت داري َمثاًَل 
عىل كَذا، فَيَلْزَم باملَْوت كَام تَلْزَم الَوصيّة باملَْوت، وثالثُها: أَن يَْجَعلَه وقًْفا ملَْسجد، ويُْفرزَه 

الة فيه؛ فَإذا َصىلَّ فيه واحد، زال ملُْكه عن الواقف)3(.  عن ملْكه، ويَأَْذن بالصَّ
د بْن الَحَســـن)5(، وُهام تلْميذا أيَب َحنيفة، أَّن  ويَرى الّصاحبان أَبُو يُوُســـف)4( وُمَحمَّ
ق بَْنَفَعتها يف الحال أو يف املَآل«،  الَوقْـــف هو »َحبْس الَعنْي عىل ُحْكم اللَّه، والتََّصدُّ
وهو تََصُّف الزم عْنَدُهام )6(، ومن ثَّم يَْخُرج عن ملْك الواقف بَُجرَّد الَوقْف، ويُْصبح 

.)7(»- يف ُحْكم ملْك اللَّه -َعّز وَجلَّ

المــام أَبُــو َحنيفــة هو أََحد األمَئّة والُفَقهاء الكبار من أَْصحاب املَذاهب الفْقهيّة األَْربَعة، ولُّقب بإمام األمَئّة الُفَقهاء، واْســُمه . 1
النُّْعامن بْن ثابت ابْن املَْرُزبان، وهو من أَبْناء فراس، ويَْنتَمي ألرُْسة َشيفة يَرْجع أَْصلُها إىل َمدينة كابُل يف أَفْغانْســتان، وقَد 
ُولد بَدينة الُكوفة يف العراق. )للَمزيد يُْنظَر: وْهبي ُسلَياْمن غاوجي، أَبُو َحنيفة الُنْعامن إمام األمَئّة الُفَقهاء، دار الَقلَم، دَمْشق، 

)https://goo.gl/fLWt6k :ط5، 1993م، ص47، ُمتاح عىل الرَّابط
قائق، مْص: املَطْبَعة األَمرييّة ببُوالق، الطَّبْعة . 2 ح كَْنز الدَّ ــلَبي، شــهاب الّدين أَْحَمد )1313ه(، حاشية عىل تَْبيني الَحقائق َشْ الشَّ

األُوىَل، عام 1313ه، ج 3، ص 324. ابْن الُهامم، كاَمل الّدين أَْحَمد بْن عبْدالواحد الّسيوايس، فَتْح الَقدير،  مْص، َشكة َمْكتَبة 
وَمطْبَعة ُمْصطََفى البايب الَحلَبي وأَْوالده، الطَّبْعة الثالثة، 1373هـ، ج 6، ص 203.  

يُْنظَر يف َذلك: الزّحييّل، وْهبة، الفْقه اإلْسالمّي وأدلّتُه، دَمْشق، ُسوْريا، دار الفْكر، ط4، 1984م، ج8، ص155.. 3
أَبُو يُوُسف )113هـ182-هـ( يَْعُقوب بْن إبْراهيم األَنْصارّي املَْشُهور بأيَب يُوُسف، اإلمام املُْجتَهد الَعاّلّمة املَُحّدث قايض الُقضاة، . 4

ه عىل اإلمام أيَب  أَبُــو يُوُســف يَْعُقــوب بْن إبْراهيم بْن َحبيب بْن ُحبَيْش بْن َســْعد بْن بَُجرْي بْن ُمعاوية األَنْصــارّي الُكويّف، تََفقَّ
َحنيفة، وهو أََحد كبار فَُقهاء املَْذَهب الَحَنفّي، وأََخذ الَحديث، وتََوىلَّ الَقضاء، وُمنح لََقب قايض الُقضاة، تُُويّف يف َعْص هاُرون 

 http://cutt.us/pF50k :الرَّشيد َسنة 182ه.، للَمزيد يُْنظَر الرّابط
د بْن الَحَســن الّشــْيباّن )131هـ189-هـ( فَقيه وُمَحّدث ولَُغوّي، صاحب اإلمام أيَب َحنيفة النُّْعامن، وناش َمْذَهبه، يُلَّقب . 5 ُمَحمَّ

»صاحب أيَب َحنيفة، وفَقيه العراق«، ُولد بواسط َسَنة 131ه، ونََشأ بالُكوفة، وأََخذ عن أيَب َحنيفة بَْعض الفْقه، وَتَّم الفْقه عىل 
القايض أيَب يُوُســف، وأََخذ عن ُســْفيان الثَّْور ّي واألَْوزاعّي، ورََحل إىل مالك بْن أَنَس يف املَدينة، تََوىلَّ الَقضاء زََمن هاُرون 

http://cutt.us/X1nbf :الرّشيد، وانْتََهت إلَيْه رياسة الفْقه بالعراق بَْعد أيَب يُوُسف. للَمزيد يُْنظَر الرّابط
اث، الطبعة األوىل، 1417ه، ج3، ص13، . 6 ح البداية، مص، دار إْحياء الرتُّ املَْرغيايّن، أَبُو الَحَســن بُرْهان الّدين، الهداية يف َشْ

ابْن َمْوُدود املُْوصيّل، االْختيار لتَْعليل املُْختار، ط الَحلَبّي، ج3، ص41.
ب يف فْقه المام الّشافعّي، برَْيُوت، لُبْنان، دار . 7 َمراجع الَحَنفيّة الّسابقة: الّشريازّي، أَبُو إْسحاق إبْراهيم بْن َعيّل بْن يُوُسف، املَُهذَّ

ــاف القناع، دار الفْكر، برَْيُوت، ط1، 1402ه، ج 4،  الُكتُب العلْميّة، ط1، 1970م، ج1، ص440، البَُهوتّ، َمْنُصور بْن يُونُس، كَشَّ
اث الَعَريّب، الطبعة األوىل، 1957م، ج7، ص100. ص292، املرْداوّي، َعيّل بْن ُسلَيْامن، اإلنْصاف، برَْيُوت، لبنان، دار إْحياء الرتُّ

الَفْصل األَوَّل/ املبحث األَوَّل
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املَْذَهب املاليّك:
دة، ويَبَْقى  الَوقْف عْند املالكيّة وفًْقا البْن َعرَفة)1( ُهو: »إْعطاء َمنافع ملْك ما ملُّدة ُمَحدَّ
األَْصل يف ملْكيّة صاحبه«)2(؛ ويَراه عياض بْن ُموىَس)3( بأَنَّه »َوقْف وَحبْس املال ملُّدة 

َمْفتُوحة ُمَؤبَّدة لَوْجه من ُوُجوه الَخرْي أو إلفادة َجامعة ُمَعيَّنة من الّناس«)4(. 

املَْذَهب الّشافعّي:
يََرى فَُقهاء الّشـــافعيّة، ومْنُهم اإلمام النَّـــَووّي)5( أَّن الَوقْف ُهو: »َحبْس مال مُيْكن 

االنْتفاع به، مع بَقاء َعيْنه، بَقطْع التََّصُّف يف رَقَبَته عىل َمْصف ُمباح َمْوُجود«)6(.

املَْذَهب الَحْنَبيّل:
يََرى الَحنابلة أَّن الَوقْف هو »تَْحبيس مالك، ُمطْلَق التََّصُّف، مالَه املُْنتََفع به، مع بَقاء 
َعيْنه، بَقطْع تََصُّف الواقف وَغرْيه يف رَقَبَته، يُْصَف ريُعه إىل جهة بّر، وتَْسبيل املَْنَفعة؛ 

بًا إىل اللَّه«)7(. تََقرُّ

د بْن َعرَفَــة الَوْرَغمّي التُّونيّس األَْصل، وكُْنيَتُه أَبُو َعبْداللَّه، وهو إمام تُونُس وأََحد أَكْرَب ُعلاَمئها، . 1 ابْــن َعرفــة: هو اإلمام ُمَحمَّ
ر  يْتُونة، وقَد تََصدَّ وقَــد تَتَلَْمــذ عــىل يََديْه الَكثري من الطُّاّلب يف جامع تُونس، وقَد اقْتََص عىل اإلمامة والَخطَابة بجامع الزَّ
لتَْجريــد القــراءات يف الُقرْآن الَكريم، وانَْقطَع عن الَخطابة النْشــغاله بالعلْم. )للَمزيد يُْنظَر: ابْن َعرَفة الَوْرَغمّي التُّونيّس، 

)https://goo.gl/5MNEA6 :َمْوقع َمرْكَز أيَب الَحَسن األَْشَعرّي للّدراسات والبُُحوث الَعْقديّة، ُمتاح عىل الرَّابط
سة َخلَف أَْحَمد الَحبْتُور لألَْعامل الَخرْييّة، الطَّبْعة األُوىَل 1435هـ . 2 املاليّك، ابْن َعرَفة، املُْختََص الفْقهّي، اإلمارات، ديب، ُمَؤسَّ

- 2014م. ج8، ص429.
عيــاض بْــن ُمــوىَس: هو عياض بْن ُموىَس بْن عياض أَبُو الَفْضل، وهو قــاض وُمَحّدث، ويُلَقَّب باملَُحّدث الحافظ، وهو من . 3

َمواليد َمدينة َسبْتَة املََغْربيّة، طَلَب العلْم من َمشايخ املَْغرب، ثُّم رََحل إىل األَنَْدلُس، َدرَس الفْقه وُعلُوم الّدين، وتََوىلَّ الَقضاء 
ــفا، َمْوقع  يف بَلَــده لَفــرْتة طَويلــة، وتُُويّف عام 544ه، ملَزيد من املَْعلُومات يُْنظَر: )َمن هو القايض عياض ُمَؤلّف كتاب الشَّ

)https://goo.gl/eiM8xe :اإلْسالم ُسؤال وَجواب، ُمتاح عىل الرَّابط
عياض، القايض عياض بن موىس بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، َمشارق األَنْوار عىل صحاح اآلثار، تونس، املَْكتَبة . 4

اث، ط1، 1333هـ، ج2، ص293. الَعتيقة، مص، دار الرتُّ
ــافعّي: )1277-1233م(، املَْشــُهور باْســم "النََّووّي"، ُمْحّدث . 5 اإلمام النَّووّي، أبو َزكَريّا يَْحيى بْن َشَف الحزامّي النََّووّي الشَّ

اجم، كَرياض  وفَقيه ولَُغوّي، وأََحد أَبَْرز فَُقهاء الّشــافعيّة، اْشــتُهر بُكتُبه وتَصانيفه الَعديدة يف الفْقه والَحديث واللُّغة والرتَّ
الّصالحني، واألَْربَعني النََّوويّة، ومْنهاج الطّالبني، والرَّْوضة، ويُوَصف بأَنَّه ُمَحرر املَْذَهب الّشافعّي وُمَهّذبُه، وُمَنّقُحه وُمرَتّبُه؛ 
َحيْث اْســتََقّر الَعَمل بني فَُقهاء الّشــافعيّة عىل ما يُرَّجُحه النََّووّي، ويُلَقَّب النََّووّي بَشيْخ الّشافعيّة، َمْوقع ويكيبيْديا املَْوُسوعة 

 https://cutt.us/ctm44 :الُحرّة، ُمتاح عىل الرَّابط
د بْن أَْحَمد، نهاية املُْحتاج . 6 د الَخطيب، اإلقْناع، برَْيُوت، دار الفْكر، ط1، 1415ه، ج2، ص 360، الرَّْميّل، ُمَحمَّ بينّي، ُمَحمَّ الرّشْ

ح املْنهاج، مْص: َشكة وَمطْبَعة ُمْصطََفى البايب الَحلَبي وأَْوالده، ط1، 1386 / 1967م، ج 5، ص 385. إىل َشْ
اف القناع، دار الفْكر، برَْيُوت، ط1، 1402ه، ج 4، ص 240.. 7 البَُهوتّ، َمْنُصور بْن يُونُس، كَشَّ
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والتَّْعريـــف الَّذي نَْختارُه هو تَْعريف الَحنابلة؛ َحيْـــث قالُوا: إّن الَوقْف ُهو: »تَْحبيس 
األَْصل، وتَْســـبيل املَْنَفعة«)1(. وقَد َجَعل الَعاّلمة أَبُو زُْهرة)2( -رَحَمه اللَُّه- هذا التَّْعريف 
أَْجمع التَّعاريف فَقال: »أَْجَمع تَْعريف ملَعاين الَوقْف أَنَّه: َحبْس الَعنْي وتَْســـبيل َثَرَتها، 

ق بَْنَفَعتها«)3(.  أو َحبْس َعنْي للتََّصدُّ

َوقوام هذا التَّْعريف ُهو: َحبْس الَعنْي، الَّتي ال يُتََصَّف فيها بالبَيْع، أَو الرَّْهن، أَو الهبة، 
وال تَْنتَقـــل باملرياث، أَما املَْنَفعة أو الَغلّة فَإنَّها تُـــْصَف لجهات الَوقْف عىل ُمْقتََض 
ُشُوط الواقفني)4(، وُمرَبّرات اْختيار هـــذا التَّْعريف للَوقْف تَتََمثَّل يف كَْونه تَْعريًفا 
جامًعـــا، فََجميع تَعاريف املَذاهب األَْربَعة تَتَّفق عىل ُجزْئيّة يف تَْعريف الَوقْف وتَْختَلف 
يف أُْخَرى، لذلك تَّم اْختيار هذا التَّْعريف الَّذي يُْعترََب جامًعا ملا اتََّفَقت عليه املَذاهب، 
فَُكّل التَّعاريف اتََّفَقت عىل أَّن َجْوَهر الَوقْف هو قَطْع تََصُّف الواقف باملال املَْوقُوف 
ْكيز عىل  وَوْهب املَْنَفعة، فالَهَدف من هذا االْختيار البُْعد َعاّم اْختَلَف فيه الُفَقهاء والرتَّ

ما اتََّفُقوا عليه.

ْركَيّش عىل الخرَقّي، الســعودية، . 1 ح الزَّ الزَّْركَيّش، شــمس الدين محمد بن عبد الله الزركيش املصي الحنبيل، َشْ
دار العبيكان، الطبعة األوىل، 1413 هـ - 1993م، ج4، ص 268؛ ابن املربد، جامل الدين أبو املحاســن يوســف 
بن حســن بن عبد الهادي الحنبيل الدمشــقي، الدر النقي يف شح ألفاظ الخرقي، تحقيق: رضوان مختار بن 
غربية، السعودية، دار املجتمع للنرش والتوزيع، جدة، الطبعة: األوىل، ١٤١١هـ - ١٩٩١م، ج2، ص 464. وَعلَّق عىل 
هــذا التَّْعريــف يف املطلع بَقْوله: هذا التَّْعريف لَم يَْجَمع ُشُوط الَوقْــف، وقَد َعرَّفَه بَْعُضُهم بَقْوله: تَْحبيس مالك 
ـَصُّف مالَه املُْنتََفع به، مــع بَقاء َعيْنه، بَقطْع تََصُّف املالك، وَغرْيه يف رَقَبَته، يُْصَف ريُعه إىل جهة بَّر  ُمطْلَــق التَـّ

بًا إىل اللَّه تَعاىَل. انْظُر: البَْعيّل، املطلع، ص 285. تََقرُّ
د أَبُو زُْهرة أََحد ُعلاَمء مْص َوفَُقهائها، ُولد يف َمدينة املََحلّة الُكرْبَى يف عام 1898م، . 2 أبُو زُْهرَة: هو الَعاّلمة ُمَحمَّ

وَحفــظ الُقــرْآن الَكريــم يف صَغره وتََعلَّم يف الجامــع األَْحَمدّي بطَْنطا، ثُّم اْمتََهن التَّْعليــم وَدرَس اللُّغة الَعَربيّة، 
ــكه بَواقفه فيام يَُخّص املَســائل  واْختارَتْه كُلّيّة الُحُقوق للتَّْدريس فيها نَظَرًا لرَباَعته الفْقهيّة، وقَد اْشــتُهر بتََمسُّ
ْعيّــة، وتُــُويّف عام 1974م، ومن َخلْفه الَكثري من املَْوُروثــات العلْميّة املُتََميّزة. )للَمزيد، يُْنظُر: أَبُو زُْهرة عالَم  الرشَّ

)https://goo.gl/7eNBuR :يُْعرَف قَْدرُه، َمْوقع أَرْشيف إْسالم أون الين، ُمتاح عىل الرَّابط
د أَبُو زُْهرة، ُمحارَضات يف الَوْقــف، القاهرة، مْص، دار الفْكر الَعريّب، الطَّبْعة الثانية، 1971م، . 3 أَبُــو زُْهــرة، ُمَحمَّ

ص44.
املَرْجع الّسابق، ص 45. . 4

الَفْصل األَوَّل/ املبحث األَوَّل
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َمرْشُوعّية وَمكانة الَوْقف
ال يَْخلُو َمْصَدر من َمصادر التَّرْشيع اإلْسالمّي من ذكْر لنظام الَوقْف، وتبْيان ملَْفُهومه 
ـــّنة النَّبَويّة وأَفْعال  وأَْحكامه، وفيام ييَل أَدلّة َمرْشُوعيّة الَوقْف يف الُقرْآن الَكريم والسُّ

لَف الّصالح. حابة والسَّ الصَّ

نظام الَوْقف يف الُقرْآن الكَريم
ق والتَّرَبُّع؛  تَـــأْت َمرْشُوعيّة نظام الَوقْف يف الُقـــرْآن الَكريم فيام ورَد عن التََّصدُّ
كََقْوله -تَعاىَل-: }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمُنوا أَنِْفُقوا ِمْن طَيِّبَاِت َما كََســـبْتُْم َوِمامَّ أَْخرَْجَنا لَُكْم 
ُموا أِلَنُْفِسُكْم ِمْن َخرْيٍ تَِجُدوُه  ِمَن اأْلَرِْض{ ]البََقرة: 267[؛ وقَْوله -تَعاىَل-: }َوَما تَُقدِّ
ِعْنَد اللَِّه ُهَو َخرْيًا َوأَْعظََم أَْجرًا{ ]املُزَّّمل: 20[، وُعُموم قَْوله -تَعاىَل-: }لَْن تََنالُوا الرِْبَّ 
ــى تُْنِفُقوا ِمامَّ تُِحبُّوَن{ ]آل عْمران: 92[. وُروي أَنَّه لاَّم نَزَلَت هذه اآلية قال أَبُو  َحتَـّ
طَلْحة )1(: »إّن َربَّنا لَيَْســـأَلُنا عن أَْموالنا؛ فَأُْشـــهُدك يا رَُسول اللَّه أيَّن َجَعلْت أَريْض 
للَّه، قال رَُســـول اللَّه: »اْجَعلْها يف قَرابَتك«؛ قال: فََجَعلَها يف َحّســـان بْن ثابت )2( 

وأيُّب بْن كَْعب)3()4(.

أَبو طَلَْحة األَنْصارّي: َصحايّب من بَني َعدّي بْن َعْمرو بْن مالك بْن النَّّجار، أَْســلَم وَشــهد بَيْعة الَعَقبة الثّانية، وَشــهد مع . 1
الرَُّسول -َصىلَّ اللَّه عليه وَسلََّم- الَغزَوات كُلَّها؛ وبَْعد الهْجرة آَخى الرَُّسول بَيَْنه وبني األَرْقَم بْن أيَب األَرْقَم؛ تُُويّف يف املَدينة 
املَُنوَّرة َســنة 34 ه، وَصىلَّ عليه ُعثاْمن بْن َعّفان، وقيل مات غازيًا يف البَْحر، َمْوقع ويكيبيديا املَْوُســوعة الُحرّة، ُمتاح عىل 

https://cutt.us/F8Oop :الرَّابط
حّســان بْن ثَابت: شــاعر الرَُّســول -َصىلَّ اللَّه عليه وَســلََّم-، واْســُمه هو أَبُو الَوليد َحّســان بْن ثابت بْن املُْنذر الَخْزرَجّي . 2

ــالُم- بثاَمين َسَنوات، وكان يَْكتُب الّشْعر قَبْل  الة والسَّ األَنْصارّي، وقَد ُولد يف املَدينة املَُنوَّرة قَبْل ميالد الرَُّســول -عليه الصَّ
ر الّشْعر للّدفاع عن الرَُّسول -َصىلَّ اللَّه عليه وَسلََّم- وعن اإلْسالم، َحتَّى لُّقب  ُدُخوله يف اإلْسالم، ولاَّم َدَخل يف اإلْسالم َسخَّ
د أَُويْس، اإلميان باللَّه وصفاته يف شْعر َحّسان بْن ثابت، َمَجلّة القْسم الَعَريّب، جامعة  بشاعر الرَُّسول، )للَمزيد يُْنظَر: ُمَحمَّ

)https://goo.gl/JMca8N :بَْنجاب، باكْستان، الَعَدد 22، 2015 م، ص 115: 117، ُمتاح عىل الرَّابط
حابة الَّذين أَْوَص رَُســول اللَّه بأَْخذ الُقرْآن َعْنُهم، وهو من . 3 أيَُبّ بْن كَْعب:  صحايّب َجليل، َســيّد الُقرّاء، وهو واحد من الصَّ

حابة الَّذين كَتَبُوا الَوْحي بني يََدي الرَُّســول -َصىلَّ اللَّه عليه وَســلََّم-، َحفظ الُقرْآن الَكريم يف َعْهد رَُســول اللَّه،  أَوائل الصَّ
حابة وأَْعلَمهم بالّدين. )للَمزيد يُْنظَر: أيَُبّ بْن كَْعب حرْب اليَُهود الَّذي صار َسيّد املُْسلمني، َمْوقع َصحيفة  وكان من أَفَْقه الصَّ

.)https://goo.gl/Q8fYku :االتّحاد، ُمتاح عىل الرَّابط
أَْخرََجه البَُخارّي، حديث رقم  )1461(، وُمْسلم، حديث رقم )998(.. 4
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ّنة النََّبويَّة نظام الَوْقف يف السُّ
إّن أَوَّل وقْف يف اإلْســـالم)1( كان َصدقة الرَُّسول -صىلَّ الله عليه وسلَّم- الَّتي َتَثَّلَت 
يف أَرايض ُمَخرْييـــق اليَُهودّي)2(، والَّذي أَْعلَن قَبْـــل َمْعرَكة أُُحد أَنَّه إذا أُصيب فَإّن 
د -َصىلَّ اللَّه عليه وَسلََّم- يََضُعها َحيْث أَراه  أَْموالَه -وَكانَت َسبْعة بَساتني باملَدينة- ملَُحمَّ
اللَّه، وبالفْعل قُتل ُمَخرْييق يف َغزْوة أُُحد، فَأَْصبََحت أَْموالُه يف عاّمة َصَدقات الرَُّسول 

-َصىلَّ اللَّه عليه وَسلََّم- فَأَْوقََفها.
ّنة ما فََعلَه َزيْد بْن حارثة )3(؛ َحيْث جاء إىل رَُسول  َومن أَدلّة َمرْشُوعيّة الَوقْف من السُّ
اللَّه -َصىلَّ اللَّه عليه وَســـلََّم- بَفرَس كانَت أََحّب أَْمواله إلَيْه، فَقال: هذا يف َسبيل اللَّه، 
فَقال -َصلَوات اللَّه وَســـالُمه عليه- ألُسامة: )اقْبْضُه(، فََكأَنَّه وَجد من ذلك يف نَْفسه، 

فَقال رَُسول اللَّه: )إّن اللَّه قَد قَبلَها مْنَك()4(.

َومْنها -أَيًْضا- ما َصّح عن أَنَس بْن مالك -رَض اللَّه َعْنُه- أَّن أَبا طَلْحة قال: »يا رَُسول 
ــه، إّن اللَّه تَعاىَل يَُقول: }لَْن تََنالُوا الرِْبَّ َحتَّى تُْنِفُقوا ِمامَّ تُحبُّون{، وإّن أََحّب أَْموايل  اللَـّ
إيَلّ برَْيُحـــاء)5(، وإنَّها َصَدقة للَّه أَرُْجو برَّها وُذْخرَها عْند اللَّه، فََضْعها يا رَُســـول اللَّه 

1 .https://cutt.us/5jKLY :املَْجلس األُوُرويّبّ لإْلفْتاء والبُُحوث، "الَوْقف وما يتَّصل به من أَْحكَام"، ُمتاح عىل الرَّابط
ُمَخْييق بْن النَّضي: هو أََحد اليَُهود يف َعْهد رَُسول اللَّه -َصىلَّ اللَّه عليه وَسلََّم-؛ َحّث قَْوَمه عىل ُمنارَصة النَّبّي يف َمْعرَكة . 2

أُُحد، فَُقتل بها، فَقال فيه رَُســول اللَّه -َصىلَّ اللَّه عليه وَســلَّم -: " ُمَخرْييق َخرْي يَُهود "، َمْوقع ويكيبيديا املَْوُســوعة الُحرّة، 
https://cutt.us/pdud3 :ُمتاح عىل الرَّابط

ــيّدة َخديجة َزْوجة رَُســول اللَّه، . 3 َزيْد بْن حارثة: من بَني قُضاَعة، اْشــرَتاه َحكيم بْن حزام يف الجاهليّة، وأَْهداه إىل السَّ
وأَْهَدتْه هي لرَُســول اللَّه، وقَد أَْعلَن الرَُّســول تَبَّني َزيْد قَبْل اإلْســالم، ولاَّم جاء اإلْسالم وُحرّم التَّبَّني رَدَّه رَُسول اللَّه الْسم 
أَبيه ولُّقب بلََقب أَبيه، وقَد َحَض مع رَُســول اللَّه الَكثري من الَغزَوات، واْستُْشــهد يف َغزْوة ُمؤْتة عام 8 ه. )للَمزيد يُْنظَر: 

)https://goo.gl/y57oRR :َزيْد بْن حارثة، َمْوقع قّصة اإلْسالم، ُمتاح عىل الرَّابط
ّر املَْنثُور 2/50.. 4 يُوطّي يف الدُّ أَْخرََجه الطَّرَبّي يف تَْفسريه 3/247؛ والسُّ
حايّب الَجليل أَبُو طَلْحة األَنْصارّي، وكان رَُســول اللَّه يُحبُّها ويَْســتَظّل بأَْشجارها، ويرَْشَب . 5 بَْيُحاء: هي َحديقة مَيْتَلُكها الصَّ

حايّب الَجليل أَبُو طَلْحة َوقًْفا للَّه تَعاىَل، يَْســتَفيد مْنها  مــن مائهــا الَعْذب إذ كانَت بجوار املَْســجد النَّبَــوّي، وقَد َجَعلَها الصَّ
املُْسلُمون لَوْجه اللَّه تَعاىَل. )للَمزيد يُْنظَر: إبْراهيم بْن فَْهد بْن إبْراهيم الوَدعان، أَبُو طَلْحة وبرَْيُحاء، َمْوقع َشبَكة األَلُوكة، 

)https://goo.gl/uVtFny:ُمتاح عىل الرَّابط

الَفْصل األَوَّل/ املبحث األَوَّل
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َحيْث أَراك اللَّه. فَقال: )بٍَخ بٍَخ؛ ذلك مال رابح، َمرَّتنَْي، وقَد َسمْعت ما قُلْت، وإيّن أََرى 
َمها أَبُو طَلْحة يف  أَن تَْجَعلَها يف األَقَْربنَي(؛ فَقال أَبُو طَلْحة: أَفَْعل يا رَُســـول اللَّه، فََقسَّ

أَقاربه وبَني َعّمه«)1(.
َومن أَدلّة َمرْشُوعيَّته ما ُروي عن الرَُّســـول -َصىلَّ اللَّه عليه وَسلََّم-: »إذا مات ابْن آَدم 
انَْقطَع َعَملُه إالَّ من ثاَلث؛ َصَدقة جارية، أو علْم يُْنتََفع به، أو ولَد صالح يَْدُعو لَه«)2(. 

لَف الّصالح حابة والسَّ نظام الَوْقف لدى الصَّ
حابة وعىل رَأْســـهم الُخلَفاء الرّاشـــُدون -رْضوان اللَّه عليهْم- عىل نَْهج  أَتَت أَفْعال الصَّ
الُم-، فَكانَت أَفْعالُُهم ُمَؤّصلًة لنظام الَوقْف، وفيام ييَل أََهّم  الة والسَّ الرَُّسول -عليه الصَّ
حابة الَّتي تَُوّضح َمرْشُوعيّة نظام الَوقْف. فَأَبُو بَْكر الّصّديق)3( -ريَض اللَّه  أَفْعـــال الصَّ
َعْنُه- َحبَس رباًعا لَه بَّكة املَُكرَّمة، وكَذلك أَْوقَف ُعثاْمن بْن َعّفان)4( -ريَض اللَّه َعْنُه- بْئًا 

َصحيح البُخاري، ج 3، ص1019.. 1
َصحيح ُمْسلم، ج 5، ص 73؛ ُسَنن أيَب داُود، ج 3، ص 77؛ َمْسَند اإلمام أَْحَمد، ج14، ص438.. 2
أبو بَكر الّصديق َعبْداللَّه بْن أيب قُحافة التَّيمّي الُقرَّش )50 ق هـ. 13هـ/573م. 634م( هو أَوَّل الُخلَفاء الرّاشــدين، وأََحد الَعرَشة . 3

ّنة والَجامعة  ه أَْهل السُّ ين بالَجّنة، وهو وزير النَّبّي - َصىلَّ اللَّه عليه وَسلَّم - وصاحبُه، ورَفيُقه عْند هْجرَته إىل املَدينة املَُنوَّرة، يَُعدُّ املُبَرشَّ
د بَْعد َزْوَجته عائشــة، أَْســلَم ُدون تَرَدُّد،  حابة إميانًا وزُْهًدا، وأُحّب الّناس إىل النَّبي ُمَحمَّ َخرْي الّناس بَْعد األَنْبياء والرُُّســل، وأَكْرَث الصَّ
الة، تُُويّف  وَشــهد الَغزَوات واملُشــاهد كُلَّها مع رَُســول اللَّه، ولاَم َمرض النَّبّي َمرََضه الَّذي مات فيه أََمر أَبا بَْكر أَن يَُؤّم الّناس يف الصَّ
النَّبّي - َصىلَّ اللَّه عليه وَســلَّم - يَْوم االثَْننْي 12 َربيع األَوَّل َســنة 11ه، وبُويع أَبُو بَْكر بالخالفة يف اليَْوم نَْفســه، فَبََدأ بإدارة ُشــُؤون 
ت كَثري من الَقبائل الَعَربيّة عن اإلْســالم، فَأََخذ يُقاتلُها ويُرْســل  ْولة اإلْســالميّة من تَْعيني الُوالة والُقضاة وتَْســيري الُجيُوش، وارْتَدَّ الدَّ
الُجيُوش ملُحاَربَتها َحتَّى أَْخَضع الَجزيرة الَعَربيّة بأَكَْملها تَْحت الُحْكم اإلْسالمّي، ولاَم انْتََهت ُحُروب الرّّدة، بََدأ أَبُو بَْكر بتَْوجيه الُجيُوش 
اإلْسالميّة لَفتْح العراق وبالد الّشام، فََفتَح ُمْعظَم العراق وُجزًْءا كَبريًا من أَرْض الّشام. تُُويّف أَبُو بَْكر يَْوم االثَْننْي 22 ُجامَدى اآلخرة 
د رضا، أَبُو بَْكر الّصّديق أَوَّل الُخلَفاء  َسنة 13ه، وكان ُعْمرُه ثاَلثًا وستنّي َسنًة، فََخلََفه من بَْعده ُعَمر بْن الَخطّاب. )للَمزيد، انْظُر: ُمَحمَّ

الرّاشدين، دار الَقلَم للنَّرْش )القاهرة(، ط1، 2003، ص 9 - 10(.
ُعثــمن بْــن َعّفان األَُموي الُقرَش )47 ق.هـ. 35 هـ / 576 - 656م( ثالث الُخلَفاء الرّاشــدين، وأََحد الَعرَشة املُبَرّشين بالَجّنة، ومن . 4

ــالم -؛ َحيْث تَزَوَّج من رُقْية ثُّم بَْعد  الة والسَّ الّســابقني إىل اإلْســالم. يَُكنَّى ذا النُّوَريْن؛ ألَنَّه تَزَوَّج اثَْنتنَْي من بَنات النَّبّي - عليه الصَّ
وفاتها تَزَوَّج من أُّم كُلْثُوم، كان ُعثاْمن أَوَّل ُمهاجر إىل أَرْض الَحبَشة. ثُّم هاَجر الهْجرة الثّانية إىل املَدينة املَُنوَّرة، وكان رَُسول اللَّه يَثق 
َه بالَجّنة كَأيَب بَْكر  به ويُحبُّه ويُْكرُمه لَحيائه وأَْخالقه وُحْسن عرْشَته وما كان يَبُْذلُه من املال لُنْصة املُْسلمني والَّذين آَمُنوا باللَّه، وبرَشَّ
وَرى الَّتي َتَّت بَْعد وفاة ُعَمر بْن الَخطّاب َسنة  وُعَمر وَعيّل وبَقيّة الَعرَشة، وأَْخرَبَه بأَنَّه َسيَُموت َشهيًدا، بُويع ُعثاْمن بالخالفة بَْعد الشُّ
23 ه )644 م(، وقَد اْســتََمرَّت خالفَتُه نَْحو اثَْني َعرَش عاًما. تَّم يف َعْهده َجْمع الُقرْآن وَعَمل تَْوســعة للَمْســجد الَحرام، وكَذلك املَْسجد 
ْولة اإلْسالميّة، فَمن البُلْدان الَّتي فُتَحت يف أَيّام خالفَته أَرْمينيًّة وُخراسان  َعت الدَّ النَّبَوّي، وفُتَحت يف َعْهده َعَدد من البُلْدان وتََوسَّ
واطئ اإلْسالميّة من َهَجامت البيزَنْطيّني.  وكَرْمان وْسجْســتان وإفْريقيّة وقرُْبُص، وقَد أَنَْشــأ أَوَّل أُْســطُول بَْحرّي إْسالمّي لحامية الشَّ

د رضا، ُذو النُّوَريْن ُعثاْمن بْن َعّفان، دار الَقلَم للنَّرْش )برَْيُوت - لُبْنان(، ط1، 1997، ص11(. )للَمزيد، انْظُر: ُمَحمَّ

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع
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ْقيا، كام أَْوقَف َعيّل بْن أيَب طالب)1( -ريَض اللَّه َعْنه- بُْستانًا عىل  اْشـــرَتاها وأَْوقََفها للسُّ
بيل والَقريب والبَعيد يف الّسلْم والَحرْب)2(؛  الُفَقراء واملَساكني ويف َسبيل اللَّه وابْن السَّ

وذَكَرْنا يف ُمَقّدمة هذه الّدراسة وقْف َخيْرَب الَّذي أَْوقََفه ُعَمر -ريَض اللَّه َعْنُه-.
َونُقل عن جابر بْن َعبْد اللَّه -ريَض اللَّه َعْنُه-، أَنَّه قال: »لَم يَُكن أََحد من أَْصحاب النَّبّي 
-َصىلَّ اللَّه عليه وَسلََّم- ذا َمْقدرة إاّل وقَف«)3(. ونََقل الَعديد من الُفَقهاء اإلْجامع عىل 

واهد عىل َذلك«)4(. َمرْشُوعيّة الَوقْف، ذاكرين الَعديد من األَْمثلة والشَّ

ـــّك َمْوضًعا عىل أَّن  فَفيام َســـبَق كُلّه من أَدلّة َشْعيّة وفْقهيّة بَيان واضح ال يََدع للشَّ
الَوقْف باب من أَبْواب الَخرْي واإلْحسان، فَهو وإن لَم يَُكن فَرْض َعنْي عىل آحاد األُّمة، 
كاة وَغرْيهام من َشـــعائر اإلْسالم، إاّل أَنَّه ماّم َحّض عليه اإلْسالم كََوْجه  الة والزَّ كالصَّ
من ُوُجوه الرِبّ واإلْحسان ذات النَّْفع الَجْمعّي لألُّمة، فَهو أَْمر ُمْستَْحَسن، وَمن تَرَكَه ال 
عائر األَساسيّة للّدين، إاّل أَنَّه طَريق واسع للَخرْي. إثْم عليه)5(؛ فَهو وإن لَم يَُكن من الشَّ

فالَوقْف يف اإلْسالم لَه َمكانة كَبرية، وهو مْحَور رَئيس من َمحاور التَّْنمية، وفًْقا للتَّْعبري 
املُعارص، أو إْعامر األَرْض وفًْقا للُمقاَربة اإلســـالميَّة، وتَتَأَكَّد َمكانَتُه وتُْســـتَلَْهم من 
حابة والتّابعني وإْجامع  ّنة وَعَمل الصَّ ْعيّة ســـالفة البَيان؛ من الُقرْآن والسُّ األَدلّة الرشَّ
الُعلاَمء؛ ملا لَه من َمْنَفعة ُمتََعّدية تَتَجاَوز ُحُدود املَْصلَحة الَفرْديّة إىل َمْصلَحة األُّمة يف 

َمْجُموعها؛ ُدَواًل وُمْجتََمعات وأَفْراًدا.

الَفْصل األَوَّل/ املبحث األَوَّل

عيّل بْن أيب طَالب: أَبُو الَحَســن عيّل بن أيب طالب الهاشــمّي الُقرَّش )23 ق هـ/599م 40-هـ/ 661م( ابْن َعّم الرَُّســول . 1
ين بالَجّنة، ُولد  د بْن َعبْد اللَّه وصْهرُه، من آل بَيْته، وأََحد أَْصحابه، هو رابع الُخلَفاء الرّاشــدين، وأََحد الَعرَشة املُبَرشَّ ُمَحمَّ
يف َمّكة، وأَْســلَم قَبْل الهْجرة النَّبَويّة، وهو من أَوائل الّناس ُدُخواًل يف اإلْســالم، وأَوَّل َمن أَْســلَم من الّصبْيان، هاَجر إىل 
َجه ابَْنتَه فاطمة يف  د مع نَْفسه حني آَخى بني املُْسلمني، وَزوَّ املَدينة املَُنوَّرة بَْعد هْجرة الرَُّسول بثاَلثة أَيّام وآخاه النَّبّي ُمَحمَّ
د عىل املَدينة،  نة الثّانية من الهْجرة، شارَك َعيّل يف كُّل َغزَوات الرَُّسول َعدا َغزْوة تَبُوك؛ َحيْث َخلََّفه فيها النَّبّي ُمَحمَّ السَّ

https://cutt.us/ABQpW :َمْوقع ويكيبيديا املَْوُسوعة الُحرّة، ُمتاح عىل الرَّابط
يعة بالجامعة الْسالمّية، يُوليو 2003م. . 2 م إىل كُلّّية الرشَّ د الحجييّل، بْئ ُرومة، بَْحث ُمَقدَّ الَحْريّب، َعبْد الله بْن ُمَحمَّ
أَْورََده ابْن قُدامة يف املُْغني 5/348، والزَّْركَيّش 4/269.. 3
تَْفسري الُقرْطُبّي 6/339؛ وانْظُر: ابْن َمْوُدود املَْوصيّل، االْختيار لتَْعليل املُْختار، ج3، ص 40-41.. 4
د بْن َســْعد، َمرْشُوعّية الَوْقف وُخطُورة االْعتداء َعلَْيه، وبَيان بَْعض أَْحكامه، َمْوقع َشــبَكة . 5 ـه بْن ُمَحمَّ آل ُخَنــنْي، َعبْداللَـّ

.)https://goo.gl/RLVYBH :األُلُوكة، 7 مايُو 2017م، تاريخ الّزيارة 3 فرَْباير 2020م، ُمتاح عىل الرَّابط
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ُشوط الَوْقف: 
وابط، الَّتي  ُوط والضَّ لَم يَْكتَف اإلْســـالم بترَْشيع الَوقْف، بَل وَضـــع لَه ُجْملًة من الرشُّ
ْعيّة الَّتي  وابط الرشَّ ُوط والضَّ تَْضَمن تَْحقيق املَْنَفعة املَْعُقودة عليه، وفيام ييَل أََهّم الرشُّ

وَضَعها الُفَقهاء للَوقْف أو للجهة املَْوقُوف لَها:

أَن تَكُـــون الجهة املَْوُقوف عليها جهة بّر؛ بَْعَنى أَنَّه إذا تَّم وقْف دار َمثاًَل لجهة 	 
أو َجامعة يَجب أَن تَُكون جهًة ُمْختَّصًة يف أَْعامل الرِبّ والَخرْي، وال يَُجوز أَن يَُكون 
الَوقْـــف يف أَْعامل ال تُريْض اللَّه تَعـــاىَل؛ كَأَن يَُكون الَوقْف عىل نائحة أو ُمَغّنية، 
ومُيْكـــن َتْليك الَوقْف للجهة الَّتي تَْعَمـــل يف أَْعامل الرّب)1(، َحتَّى يَُكون الَوقْف 
َدقات الجارية، ولَكّن التَّطْبيق الَعَميّل للَوقْف َحَدث به  َهَدفُه التََّقرُّب إىل اللَّه بالصَّ
الَكثري من الَخلْط بني جهات الرّب، وأَيًْضا الجهات األُْخَرى، وهو ما َدفَع املَْذَهب 
الّشـــافعّي والَحْنبَيّل إىل تَْحديد الَوقْف والجهة املُْستَفيدة مْنه)2(، واْشرَتَطُوا أاَّل 
تَُقـــوم بَْعصية َحتَّى ال يَضيع ثَواب الواقـــف، وأَن تَُقوم الجهة املَْوقُوف لَها عىل 

ع.  ْ أَْمر َمْعُروف بأَنَّه َغرْي ُمْستَْنَكر يف الرشَّ

أَن تَكُـــون الجهـــة املَْوُقوف عليها َغـــْي ُمْنَقطعة؛ إذ يَجب أَن يَتَّســـم الَوقْف 	 
باالْستْمراريَّة، أَي: أَنَّه ال يَتََوقَّف وال يَْنتَهي املُْستَفيُدون مْنه، وإن تَّم الَوقْف لجهة 
قَد تَْنَقطع فَهناك اْختالف فْقهّي كَبري َحْول هذه املَْســـأَلة؛ فاملَْذَهب الّشافعّي أَكَّد 
عىل َعَدم َجواز هذا النَّْوع من الَوقْف)3(، أَّما املَْذَهب الَحَنفّي فَلَه رَأْيان يف هذا 
ـــأْن؛ األَوَّل يَُؤكّد أَّن الَوقْف يَجب أاَّل يَْنَقطع، وأَن يَُكون ُمْســـتَمرًّا وُمَؤبًَّدا، أَّما  الشَّ
الثّـــاين فرََيَى أَنَّه من الجائز أَن يَُكون الَوقْـــف لجهة قَد تَْنَقطع، وبَْعَدها تَْذَهب 

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

الَوْقــف عــىل الُقرْآن، َمْوقع َمَجلّة البُُحوث اإلْســالميّة، الَعَدد 77، الّصــادر يف ذي الَقْعدة لعام 1427-1426ه، ُمتاح عىل . 1
)https://goo.gl/jH5z7n :الرَّابط

ح . 2 ب 2/ 323، ابْن قُدامة، املُْغني 5/ 376، الزَّْركَيّش، َشْ املاَورْدّي، الحاوي الكَبي 7/ 524، أَبُو إْســحاق الّشــريازّي، املَُهذَّ
ْركَيّش عىل ُمْخَترَص الخرَقّي 4/ 297. الزَّ

د بْن َحبيب، الحاوي الكَبي، برَْيوت، لُبنان، دار الُكتُب العلْميّة، ط1، 1994م، 7/ 521.. 3 املاَورْدّي، أَبُو الَحَسن َعيّل بْن ُمَحمَّ
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فائدة هذا الَوقْف للَمســـاكني بَشْكل عاّم)1(، وبالّنْسبة للَمْذَهب املاليّك فقد رَأَى 
أّن الَوقْـــف املُْنَقطع أَْمر َصحيح وجائز )2(؛ أَّما املَْذَهب الَحْنبَيّل فرََيَى أَّن الَوقْف 

لجهة مُيْكن أَن تَْنَقطع أَْمر جائز وَصحيح)3(.

أاَّل يَُعود الَوْقف عىل الواقف، فََقد يقف الَفرْد لَنْفســـه، أو يَقف لَنْفســـه ومن بَْعده 	 
املَســـاكني، أو يَقف لَنْفسه طَوال ُمّدة َحياته ومن بَْعَده الُفَقراء، فاملَْقُصود هنا أَنَّه ال 
ْخص وقًْفا للَّه -تَعاىَل- وهو يَْستَفيد مْنه، وهو أَْمر اْختَلَف يف َجوازه  يَجب أَن يَقف الشَّ
ته الُعلاَمء، وقَد رَأَى ُعلاَمء املَْذَهب الَحَنفّي أَّن الَوقْف يف هذه الحالة َصحيح؛  وصحَّ
وهو رَأْي أَكْرَثهم، وهو قَْول اإلمام أيَب َحنيفة وأيَب يُوُســـف وإْحَدى الّروايَتنَْي وهو 
املُْعتََمد َعْنُهم)4(، وقَد وافَق هذا الرَّأْي َشـــيْخ اإلْســـالم ابْـــن تَيْميّة)5(؛ ألَنَّه بَهَدف 
ــه، وهناك أَيًْضا من الَحَنفيّة َمن نََفى صّحة الَوقْف عىل النَّْفس)6(؛  التََّقرُّب إىل اللَـّ
ْخص من الَوقْف يَْنفي صّحة الَوقْف.  َحيْث إنَُّهم يَْعتَقُدون أَّن اْشرتاط اْستفادة الشَّ

أَّما الّشـــافعيّة فَلَم يَتَّفُقوا عىل بُطاْلن الَوقْف يف حالة اْشرتاطه للنَّْفس، فََقد وافَق 
بَْعُضُهم عىل َجوازه)7(، ولَكّن ُمْعظََمُهم اتََّفَقوا عىل بُطاْلن الَوقْف يف هذه الحالة)8(، 

أَّما عن رَأْي الَحنابلة فََقد رَأَى ُجْمُهورُُهم أَّن الَوقْف عىل النَّْفس َغرْي َصحيح)9(.

الَفْصل األَوَّل/ املبحث األَوَّل

املرغينــاين، عــيل بن أيب بكر بن عبد الجليل الفرغاين، الهداية يف شح بداية املبتدي، املحّقق: طالل يوســف، الناش: . 1
دار إحياء الرتاث العريب - بريوت – لبنان، ط1، 1996م، 3/ 16، 17.

ح ُمْخَترص َخليل، القاهرة، . 2 د بن َعبْدالرَّْحمن، َمواهب الَجليل يف َشْ د بن ُمَحمَّ الطَّرابْليُّس، َشْمس الّدين أبو َعبْدالله ُمَحمَّ
مْص، دار الفْكر، الطَّبْعة الثّالثة، 1992م، 7/ 640.

اث الَعَريّب، الطبعة األوىل، 1957م، 16/ 407.. 3 املرْداوّي، َعيّل بْن ُسلَيْامن، اإلنْصاف، برَْيُوت، لبنان، دار إْحياء الرُّ
املرغينــاين، عــيل بن أيب بكر بن عبد الجليل الفرغاين، الهداية يف شح بداية املبتدي، املحّقق: طالل يوســف، الناش: . 4

دار إحياء الرتاث العريب - بريوت – لبنان، ط1، 1996م، 3/ 19.
الَفْضيل، َجرّاح نايف ُشَعيْب، الَوْقف عىل النَّْفس يف َضْوء الفْقه الْسالمّي، ُمَجلَّد 28، َعَدد 92، مارس 2013م، ص 324.. 5
املرغينــاين، عــيل بن أيب بكر بن عبد الجليل الفرغاين، الهداية يف شح بداية املبتدي، املحّقق: طالل يوســف، الناش: . 6

دار إحياء الرتاث العريب - بريوت – لبنان، ط1، 1996م، 3/ 19.
الَفْضيل، َجرّاح نايف ُشَعيْب. َمرْجع سابق.. 7
د بْن َحبيب، الحاوي الكَبي، برَْيوت، لُبنان، دار الُكتُب العلْميّة، ط1، 1994م، 7/ 526.. 8 املاَورْدّي، أَبُو الَحَسن َعيّل بْن ُمَحمَّ
اث الَعريّب للنَّرش، القاهرة، مْص، الطَّبْعة األُوىَل، 1985م، 5/ 353.. 9 املَْقديّس، ابْن قُدامة، املُْغني، دار إْحياء الرتُّ
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زَه  ْط َغرْي جائز، وَجوَّ َوأَّما اْشرتاط الَغلّة للنَّْفس فََقد َذَهب بَْعُضُهم إىل أَّن هذا الرشَّ
دة، مثْل َمَدى الَحياة وبَْعَدها يَْذَهب إىل  آَخـــُرون، برَشْط كَْون الَوقْف ملُّدة ُمَحـــدَّ
الُفَقـــراء واملُْحتاجني)1(، أَّما املالكيَّة فََقد َذَهب ُعلاَمُؤُهم إىل َعَدم َجواز الَوقْف 
عـــىل النَّْفس َتاًما وبُطاْلنه)2(، ويُوافق هـــذا َمْذَهبَُهم الَّذي يَْعترَب الَوقْف عىل 

النَّْفس أَوَّل أَْسباب بُطاْلن الَوقْف. 

أَن يَكُـــون الَوْقف لجهة ُيْكن أَن تََتَملَّك املَْوُقوف، وتَتَّفق املَذاهب كُلُّها عىل أَّن 	 
الَوقْـــف يَجب أَن يَُكون عىل جهة مُيْكُنها التَّملُّك، ويَصّح التَّْمليك لَها، وذلك َحتَّى 
يُْصبح جائزًا؛ ألَّن األَْصل يف الَوقْف هو أَّن تَُصَف َعوائُده عىل املَْوقُوف لَُهم)3(. 

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

ُعوديّة، دار بَلَْنسيّة للنَّرْش، الطَّبْعة الثّانية، 1996م، ص ص 6 - 9.. 1 ْدالن، صالح بْن غانم، أَْحكام الَوْقف والَوصّية، السُّ السَّ
وهذا خالفًا أليَب يُوُســف، يَْنظُر: البغدادي، القايض عبد الوهاب، املعونة عىل مذهب عامل املدينة، الجزائر، منشــورات . 2

دار قرطبة، الطبعة الثانية، 2010م، ص: 1602.
املَْصَدر الّسابق.. 3
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املَْبَحث الثَّاِن

أَْركان الَوْقف 

بًا من رُضُوب الُعُقود  َثّة أَْربَعة أَْركان َرئيسة للَوْقف، الَّذي يُْنظَر إلَْيه باْعتباره رَضْ
وااللتزامات)1( الَّتي تََتطَلَّب َركائز أَساسّيًة تَُقوم عليها وتَْنَهض من خاللها؛ وتََتَمثَّل 
هذه األَْركان األَْربَعة يف؛ َشـــْخص الواقف، املـــال املَْوُقوف، املَْوُقوف عليه، وصيغة 

ن اليجاب)2(. الَوْقف الَّتي تََتَضمَّ

ُوط الَّتي يَجب اكْتاملُها َحتَّى يَُكون  َولُكّل من األَْركان ســـالفة البَيان َعَدد من الـــرشُّ
الرُّكْن ُمْكتَماًل وعاماًل وُمْنتًجا آلثاره.

الرُّكْن األَوَّل؛ َشْخص الواقف: 

الواقف هو املالك للَوقْف أو ملَْنَفَعته، ويُْشـــرَتَط يف الواقف تَوافُر ُجْملة من الّصفات، 
ُوط: والَّتي بغياب أََحدها يُْعترََب الَوقْف باطاًل، وفيم يَيل هذه الرشُّ

غري املَُميّز، ولو أَذن له وليُّه)3(.	  الُبلُوغ: فال يَجوز وقْف الصَّ

بّي َغرْي املَُميّز)4(.	  الَعْقل: فال يَصّح وقْف املَْعتُوه أو املَْجُنون أو الصَّ

الُحّريّة واالختيار: فباْشـــرتاط الُحّريّة يَبْطُل وقْف الرَّقيق إاّل إذا أَذن لَه َسيُّده، 	 
وباْشرتاط االْختيار يَبْطُل الَوقْف يف حال اإلكْراه)5(.

ح ُمْخَترَص الطَّحاوّي"، تَْحقيق: د. عْصَمت اللَّه عنايَت . 1 الَجّصاص، أَْحَمد بْن َعيّل أَبُو بَْكر الرّازّي الَجّصاص الَحَنفّي، "َشْ
د َحَسن فالتة، دار البَشائر اإلْسالميّة. ودار الرّساج،  د ُعبَيْد للَّه خان، د. َزيَْنب ُمَحمَّ د، أ. د. سائد بْكداش، د. ُمَحمَّ اللَّه ُمَحمَّ
د بْن أَْحَمد بْن َجْعَفر بْن َحْمدان أَبُو الُحَســنْي، "التَّْجريد  ط األُوىَل 1431 ه. 2010 م )4/ 16(؛ الُقُدورّي، أَْحَمد بْن ُمَحمَّ

الم، القاهرة، ط الثّانية، 1427 هـ، 2006م، )8/ 3780(. للُقُدورّي"، ت: َمرْكَز الّدراسات الفْقهيّة واالقْتصاديّة، دار السَّ
نــاوي، برَْيُوت، لُبْنان، دار الُكتُب . 2 د أَمني الضَّ د بْن أَْحَمــد بْن ُجزَّي، "الَقوانني الفْقهّية"، ت: ُمَحمَّ الَكلْبــّي، القاســم ُمَحمَّ

غري"، القاهرة، مْص، دار أَبُو املَعارف،  ح الصَّ ْ د بْن أَْحَمد، "الرشَّ رْديــر، أَْحَمــد بْن ُمَحمَّ العلْميّــة، ط1، 2017م، ص243؛ الدَّ
1974م، ج5، ص 378.

د بْن . 3 غي"، املَرْجع الســابق، ج 4، ص 101؛ الرَّْميّل، َشــْمس الّدين ُمَحمَّ ح الصَّ ْ د بْن أَْحَمد، "الرشَّ رْدير، أَْحَمد بْن ُمَحمَّ الدَّ
ح املْنهاج"،  برَْيُوت، لُبْنان، دار الُكتُب العلْميّة، ط3، 2003م، ج5 ص358. أَْحَمد، "نهاية املُْحتاج إىل َشْ

َعّشوب، َعبْدالَجليل َعبْدالرَّْحَمن، الَوْقف، مص، َمطْبَعة الرَّجاء ط2، 1354هـ - 1935م، ص 15.. 4
َعّشوب، َعبْدالَجليل َعبْدالرَّْحَمن، الَوْقف، َمرْجع سابق، ص 15.. 5
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َغْي َمْحُجور عليه لَسَفه أو َغْفلة: فاملَْحُجور عليه لَسَفه أو َغْفلة يُْعترََب وقُْفه باطاًل، 	 
ـــفيه وُذو الَغْفلة لَيْسا من أَْهل التَّرَبُّعات؛  وذلك كَْون الَوقْف من التَّرَبُّعات، والسَّ
ـــفيه عىل نَْفسه وأَْوالده  وهنا يَجب التَّْنويه إىل أَّن بَْعض الُفَقهاء أَجاُزوا وقْف السَّ

من بَْعده؛ وذلك كَْون هذا الَوقْف مُيْكن اْعتبارُه َصْونًا ملاله)1(.

َغْي َمْحُجـــور عليه لَديْن: فللُغرَماء َحّق يف مال املَْحُجور عليه لَديْن، فال يَصّح 	 
وقُْفه إاّل إن أَجازَه الُغرَماء)2(.

غي مريض َمرَض املَْوت: فاَل يَصّح وقْف املَريض َمرَض املَْوت إذا جاَوزَت قيمة 	 
الَوقْف ثمُلْث ماله؛ ألَنَّها يف هذه الحال يف ُحْكم الَوصيّة)3(.

دين الواقف: اتََّفق ُمْعظَم الُفَقهاء عىل صّحة وقْف الّذّمّي)4(؛ وذلك كَْونُه يَْشرَتك مع 	 
ْعّي عىل صّحة هذا الَوقْف، هو وقْف ُمَخرْييق؛  ليل الرشَّ املُْسلم يف أْهليَّة التَّرَبُّع، والدَّ
الَّذي أَْوقََفه الرَُّسول -َصىلَّ اللَّه عليه وَسلََّم-، وُمَخرْييق كان يَُهوديًّا؛ أَّما وقْف املُرْتَّد 
فَهو باطل، بَْعَنى إن َوقَف املُْسلم، ثُّم ارْتَّد يَبْطُل وقُْفه، ويُعاَمل ُمعاَملة املرياث)5(.

الرُّكْن الّثان؛ املال املَْوُقوف:

ق بَْنَفَعتها، ويُْشرَتَط يف  واملَْوقُوف هو الَعنْي الَّتي وقَع عليها الَحبْس والَوقْف، والتََّصدُّ
ُوط: ُوط ليُْعترََب الَوقْف َصحيًحا، وفيم يَيل هذه الرشُّ املَْوقُوف تَوافُر ُجْملة من الرشُّ

ًما؛ بَْعَنى أَن يَُكون مااًل يف ذاته أو يف قيَمته، وكَلمة 	  أن يَكون املال املَْوُقوف ُمَتَقوَّ
ًما، أَي مااًل  ُمتََقـــوَّم تُْعترََب رَديفًة لَكلمة َشْعّي، فاَل يَُجوز وقْف أَّي مال لَيْس ُمتََقوَّ

الَخّصــاف، أَبُــو بَْكر أَْحَمد بْن َعْمرو، "أَْحــكام األَْوقاف"، َمطْبَعة ديوان ُعُموم األَْوقــاف املْصيّة، القاهرة، مْص، ط 1، . 1
1904م، ص 293.

ُؤون اإلْسالميّة، املَْكتَبة الَوقْفيّة للُكتُب، الُكَويْت، 2007م، ج 44، ص 126.. 2 "املَْوُسوعة الفْقهّية"، وزارة األَْوقاف والشُّ
بَجّي، عيل، "الفْقه املَْنَهجّي"،  دَمْشــق، ُســوْريا، دار الَقلَم للطّباعة والتَّْوزيع والنَّرْش . 3 ْ الخّن، ُمْصطََفى، البَغا، ُمْصطََفى، الرشُّ

ط 1، 1992م، املَُجلَّد الثّاين، ص 217.
يعة والّدراسات اإلْسالميّة، . 4 الُقضاة، آَدم نُوح، "أَْحكام َغْي املُْسلمني يف نظام الَوْقف الْسالمّي"، جامعة الرَيُْموك، كُلّيّة الرشَّ

https://cutt.us/scWkf :َمْوقع دار اإلفْتاء، 12 يُولْيُو 2012م، تاريخ الّزيارة 9 أَبْريل 2020م، ُمتاح عىل الرَّابط
ّر املُْختار"، برَْيُوت، . 5 د أَمني بْن ُعَمر بْن َعبْدالَعزيز عابدين الّدَمْشــقّي الَحَنفّي، "َرّد املْحتــار عىل الدُّ ابْــن عابديــن، ُمَحمَّ

لُبْنان، دار الفْكر، ط 2، 1992م، ج 4، ص 343.

الَفْصل األَوَّل/ املبحث الثَّايِن
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ًما يَجب أَن يَُحّقق َشْطنَْي الزمني؛ األَوَّل أَن  َغـــرْي َشْعّي، وليَك يَُكون املال ُمتََقوَّ
ع)1(، فالَهواء عىل َسبيل املثال  ْ يَتَعارَف عليه الّناس كَامل، والثّاين أَن يُبيَحه الرشَّ
ْط  لَيْس مااًل لَعَدم تَعارُف الّناس عليه كََشْكل من أَْشكال املال، فالَهواء ال يَُحّقق الرشَّ
ْط األَوَّل فَبَْعض األَْديان تَتَعارَف عليهام  األَوَّل، والَخْمر ولَْحم الخْنزير يَُحّقق الرشَّ
ع لَه، فالّدين  ْ ْط الثّاين وهـــو إباحة الرشَّ وتَْقبَلُْهـــام كَامل، إاّل أَنَّه ال يَُحّقق الرشَّ
اإلْســـالمّي يَُحرّم كلَيْهام، فَُهام مال ولَكن َغرْي ُمتََقوَّم؛ لذلك مُيْكن الَقْول ال يَصّح 
ًما كَحال  اب يف َمْوضعـــه، وما لَيْس ُمتََقوَّ وقْـــف ما لَيْس بال، كَام هو حال الرتُّ

الخْنزير والَخْمر، وما ال يَُجوز بَيُْعه يف األَْصل)2(، فَلَيْس أَّي مال مُيْكن وقُْفه.

أَن يَكُون املال املَْوُقوف َمْملُوكًا للواقف: يُْشرَتَط أَن يَُكون هذا املال َمْملُوكًا للواقف 	 
وقْـــت الَوقْف؛ إذ ال يَصّح وقْف َغرْي املَْملُوك، كاألَرْض املَوات، وأَْشـــجار البادية، 
والَحيَـــوان قَبْل َصيْده؛ وذلك َك يَتََمكَّن الواقف من َحبْس الرَّقَبة، وَتْليك َمْنَفعة 

املَْوقُوف للَمْوقُوف عليهم)3(.

أن يَكُـــون املال املَْوُقوف َمْعلُوًما: ال َجهالة فيـــه، كَأَن يَقف الواقف أَرًْضا بُدون 	 
تَْحديد َمْوقعها أو مســـاَحتها، وذلك َدفًْعـــا للَجهالة املَُؤّدية إىل نزاع؛ وألَّن َجهالة 

َمَحّل الَعْقد تَْجَعل الَعْقد ُملًْغى)4(.

أَن يَكُـــون املال املَْوُقوف ثابًتا: َغرْي آيل إىل تََغريُّ أو نُْقصان؛ كالُخْضَوات والثاّمر 	 
َوبان)5(. الَّتي يُْفسُدها طُول املُْكث، أو الثَّلْج ألَّن َمآلَه الذَّ

1 .https://cutt.us/3IemW :ْعّية، ُمتاح عىل الرَّابط َمْعنى مال ُمتَقوَّم، ُمْعجم املُْصطلَحات الرشَّ
الزّحييّل، وْهبة، الفْقه الْسالمّي وأدلُّته، دَمْشق، ُسوْريا، دار الفْكر، ط4، 1984م، ص 7634.. 2
ــد رافع يُونُــس، "أَْركان الَوْقف وُشُوطُه"، َمَجلّة الّرافدين للُحُقوق، الَعــَدد 40، 2009م، ص 143، تاريخ . 3 ــد، ُمَحمَّ ُمَحمَّ

https://cutt.us/46r8F :الّزيارة 9 أَبْريل 2020م، ُمتاح عىل الرَّابط
د أَمني بْن ُعَمر . 4 ُؤون اإلْسالميّة، َمرْجع سابق، ج 44، ص 166؛ ابْن عابدين، ُمَحمَّ "املَْوُسوعة الفْقهّية"، وزارة األَْوقاف والشُّ

ّر املُْختار"، َمرْجع سابق، ج 3، ص 360. بْن َعبْد الَعزيز عابدين الّدَمْشقّي الَحَنفّي، "رَّد املْحتار عىل الدُّ
د بْن . 5 ــُنويّس، ُمَحمَّ الزَّرْقــا، ُمْصطََفــى، "أَْحــكام الَوْقف"، عامن، دار َعاّمر للنَّرْش والتَّْوزيع، ط 2، 1997م، ص 51-45؛ السَّ

ُعثاْمن، وآخرون، "الرَّْوض الزّاهر يف إْســناد الَحبْس لإلْســالم الباهر"، برَْيُوت، لُبْنان، دار الُكتُب العلْميّة، ط1، 2009م، 
ص16.

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع
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الرُّكْن الّثالث؛ املَْوُقوف عليه: 

َويَْجـــري عىل املَْوقُوف عليه ما َجَرى عىل الرُّكَْننْي ســـالَفي الّذكْر من ناحية ُوُجوب 
ُوط: ُوط ليَُكون الَوقْف َصحيًحا، وفيم يَيل هذه الرشُّ تَوافُر ُجْملة من الرشُّ

أَن يَكُون ُقْربة: فَيُْشـــرَتَط يف املَْوقُوف عليه أَن يَُكـــون قُْربَة من الُقُربات؛ ويُْقَصد 	 
بُقْربـــة أاَّل يَُكون عىل َمْعصية)1(، فاَل يَُجوز أَن يَُكون الَوقْف عىل بَيْت عبادة لَغرْي اللَّه 
-تَعـــاىَل-؛ إذ ال يَُجوز أَن يَُكون املَْوقُوف عليه عاصيًا أو عاماًل باملُْنَكرات، كام ال يَُجوز 
ـــْخص املُْستَأَْمن يف بالد املُْسلمني، وهو يُقيم إقامًة  أَن يَُكون َحْربيًّا، والَحْريّب هو الشَّ
ُمَؤقَّتًة َمْعلُومة املُّدة يف بالدهْم؛ وبناًء عىل َشْط الُقْربة ال يَُجوز الَوقْف عىل األَْغنياء 
َدقة)2(،  ُدون َغرْيهْم؛ ألَّن الَوقْف عليهم ال قُْربة فيه، وهو َشْكل من أَْشكال الهبة ال الصَّ
وهنا يَجب التَّْنويه إىل أَّن َشْط الُقْربة ال يُْعترََب الزًما عْند َجميع املَذاهب، فاْشـــرَتَط 
يعة والْعتقاد الواقف َمًعا)3(؛ أَّما فَُقهاء باقي  فَُقهاء الَحَنفيّة الُقْربة وفًْقا ألَْحكام الرشَّ

املَذاهب فَلَم يَْشرَتطُوا الُقْربة، ولَكن اْشرَتَطُوا أاَّل يَُكون الَوقْف عىل َمْعصية)4(.
واْشـــرتاط الُقْربة يُْفيض إىل َعَدم َجواز الَوقْف عىل ُدور عبادة َغرْي املُْســـلمني، 
كاألَْديرة والَكنائس ونَْحوها، فالَوقْـــف عىل الَكنائس واملَعابد، أو عىل األَْديرة أو 
ُوط األَساســـيّة  البُيُوت الَّتي يُْعبَد فيها َغرْي اللَّه -تَعاىَل- َغرْي جائز؛ ألَّن من الرشُّ
للَوقْف أاَّل يَُكون عىل َمْعصية، والَوقْف عىل هذه األُُمور يُْعترََب تَْشجيًعا لَغرْي املُْسلمني 
عـــىل الرّشْك باللَّه، ثُّم إّن قَبُول الَوقْف عىل مثْل هذه األُُمور يُناقض أََحد املَبادئ 
املُهّمة يف التَّرْشيع اإلْســـالمّي)5(؛ واتََّفَقت َجميع املَذاهب عىل َعَدم َجواز الَوقْف 

َْخيّس، َشْمس األمَئّة، "املَْبُسوط"، برَْيُوت، دار املَْعرفة، ط3، 2009م، ج 14، ص 101.. 1 الرسَّ
َعّشوب، َعبْدالَجليل َعبْدالرَّْحَمن، الَوْقف، مص، َمطْبَعة الرَّجاء ط2، 1354هـ - 1935م، ص 23.. 2
قائق"، ت: َزكَريّا ُعَمرْيات، دار الُكتُب العلْميّة، برَْيُوت، لُبْنان، . 3 ح كَْنز الَّدَّ ابْن نَُجيْم الَحَنفّي، َزيْن الّدين، "الَبْحر الّرائق َشْ

ط1، 1997م، ج 5، ص 204.
د، "أَْركان الَوْقف وُشُوطُه"، َمرْجع سابق، ص 145.. 4 د، رافع يُونُس ُمَحمَّ ُمَحمَّ
بينّي، َشْمس . 5 قائق"، َمرْجع سابق، ج 5، ص 204 – 205؛ الرّشْ ح كَْنز الدَّ ابْن نَُجيْم الَحَنفّي، َزيْن الّدين، "الَبْحر الّرائق َشْ

د بْن أَْحَمد الَخطيب، "ُمْغني املُْحتاج إىل َمْعرفة َمعاين أَلْفاظ املْنهاج"، برَْيُوت، لُبْنان، دار الُكتُب العلْميّة، الطَّبْعة  الّدين ُمَحمَّ
ســة الرّســالة،  د الَحْنبَيّل، "الُفُروع"، بريوت، ُمَؤسَّ األُوىَل، 1994م، الُجزْء الثّالث، ص531؛ ابْن ُمْفلح، َشــْمس الّدين ُمَحمَّ

الطَّبْعة األُوىَل، 2003م، الُجزْء الرّابع، ص587.

الَفْصل األَوَّل/ املبحث الثَّايِن
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الُقضاة، آَدم نُوح، "أَْحكام َغْي املُْسلمني يف نظام الَوْقف الْسالمّي"، َمرْجع سابق.. 1
ليل: عىل َمْذَهب المام أَْحَمد بْن َحْنَبل"، برَْيُوت، لُبْنان، دار . 2 ح الدَّ بيل يف َشْ د، "َمنار السَّ ابْن ضويان، إبْراهيم بْن ُمَحمَّ

الُكتُب العلْميّة، ط1، 1997م، الُجزْء الثّاين، ص6.
املقديس، ابْن قُدامة. املُْغني. برَْيُوت، دار الفْكر،  ط1، 1968م. الُجزْء 8، ص11.. 3
. الَوْقف املُْنَقطع، املَْكتَبة الّشاملة الَحديثة، ص251.. 4 الفْقه املُيَرسَّ
د، "أَْركان الَوْقف وُشُوطُه"، َمرْجع سابق، ص146.. 5 د، رافع يُونُس ُمَحمَّ ُمَحمَّ
َعّشوب، َعبْدالَجليل َعبْدالرَّْحَمن، الَوْقف، مص، َمطْبَعة الرَّجاء ط2، 1354هـ - 1935م، ص 25.. 6

ها أَّن أَْهل الّذّمة نَزَلُوا يف  عىل ُدور عبادة َغرْي املُْسلمني، وذلك لعّدة أَْسباب؛ أََهمُّ
تهم كافًّة عىل أَْحكام املُْسلمني فيام يَُخّص التَّعاُمالت. والُحْكم اإلْسالمّي  َعْقد ذمَّ
يَُؤكّد َعَدم َجواز الَوقْف عىل األُُمور الَّتي تَتَناَف مع الَعقيدة اإلســـالميَّة، كَام أَّن 
نظام الَوقْف باألَســـاس هو نظام إْسالمّي، ويَجب أَن يُتَبَّع التَّْعليامت، واألَْحكام 
ُوط اإلســـالميَّة فيه)1(؛ وقَد أَجاز الَحنابلة الَوقْف عىل الّذّمّي، خالف ُدور  والرشُّ
َدقة عىل الّذّميّني، إاّل ما كان منهم ُملَْحًقا  العبادة، وذلك قياًســـا عىل َجواز الصَّ
َدقة جاز الَوقْف عليه، وكَْون َصفيّة َزْوج النَّبّي - عليه  بالَحْريّب وَمن جازَت لَه الصَّ

الم - وقََفت عىل أَخ لَها يَُهودّي)2(. الة والسَّ الصَّ

َغْي ُمْنَقطع: ويُْقَصد باملُْنَقطع َجـــواز انْقراض الجهة املَْوقُوف عليها، كالُفَقراء 	 
واملُجاهدين أو طاُّلب العلْم ونَْحوهْم؛ واْشرتاط َعَدم االنْقطاع َمْوضع اْختالف بني 
املَذاهب األَْربَعة، فاَل يَُجوز الَوقْف عىل جهة ُمْنَقطعة عْند الَحَنفيّة والّشافعيّة)3(، 
م انْقطاُعها عْند الَحنابلة، أَّما املالكيّة فَلَم تُجزْه)4(؛ كَْونُُهم  وجائز عىل جهة يُتََوهَّ
أَجاُزوا الَوقْف ُمَؤقَّتًا وُمَؤبًَّدا، فَإذا َحَصل وانَْقطََعت الجهة يف حال الَوقْف املَُؤبَّد، 
رُصف املَْوقُوف عىل أَقْرَب ُعْصبة من فَُقراء الواقف، أَّما يف الَوقْف املَُؤقَّت فَيَُعود 
املَْوقُوف للواقف أو ورَثَته)5(؛ وهنا يَجب التَّْنويه إىل َعَدم اْشرتاط ُوُجود املَْوقُوف 
عليه وقْت الَوقْف، فلَو ُوقف عىل ولَد َزيْد ومن بَْعده للُفَقراء ولَيْس لَزيْد ولَد، َصّح 

الَوقْف ورُصف الّريع إىل الُفَقراء، فَإن صار لَزيْد ولَد عاد الّريع لَه)6(.

أاّل يَُعـــود الَوْقف عىل الواقف: فبالَوقْف يَـــزُول َملك الواقف عن املَْوقُوف، وال 	 
يَُجوز له االنْتفاع به إاّل إذا َدَخل يف ُجْملة املَْوقُوف عليهم، كَمن وقَف َمْســـجًدا، 

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع
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َدقة والهبة، فمن َغرْي الجائز  الة فيه؛ ويُقاس هذا االْشـــرتاط عىل الصَّ فَلَه الصَّ
ق عىل النَّْفس أَو الهبة لها. التََّصدُّ

أَن يَكُون لجهة يَصّح ملْكُها أو التََّملُّك لها: وذلك كَْون َغلّة الَوقْف َمْملُوكًة، فَإذا 	 
كان الَوقْف عىل َمن ال يَصّح ملُْكه كان الَوقْف باطاًل، فالَقْول بَوقْف دار عىل دابّة 

َزيْد َغرْي َصحيح؛ ألَّن الّدابّة ال َتْلك)1(.

الرُّكْن الّرابع؛ الّصيغة: 

يُْقَصد بالّصيغة ما يَْصُدر عن الواقف ويَُكون داالًّ عىل إنْشاء الَوقْف، َسواء كان لَْفظًا 
ء يَُدّل عىل إرادة الواقف بَوقْف َعنْي؛  أو إشارًة ُمْفهمًة من أَْخرَس، أو كتابًة، أو أَّي َشْ

ُوط الاّلزمة للّصيغة لَيكُون الَوْقف َصحيًحا: وفيم يَيل تْبيان الرشُّ

اللة، َغرْي ُمْقرَتنة بتَْعليق، 	  أَن تَكُون الّصيغة جازمًة: بَْعَنى أَن تَُكون باتًّة قاطعة الدَّ
ْط)2(. وخاليًة من الرشَّ

زًَة: فاَل يَُجوز لصيغة الَوقْف أَن تَُكون ُمَعلَّقًة عىل َشْط َغرْي 	  أن تَكُون الّصيغة ُمَنجَّ
كائن، أو ُمحالة ألََجل ُمْستَْقبَيّل، فال يَصّح قَْول الواقف: إذا اْشرَتَيْت هذه األَرْض 
فهي وقْف للَّه -تَعاىَل-، أو قَْولُه: وقَْفت أَريْض هذه ابْتداًء من العام القادم)3(. 

أَن تَكُـــون الّصيغة ُمَؤبَّدًة: فَيُْشـــرَتَط بصيغة الَوقْف أَن تَُكـــون ُمَؤبَّدًة، ويُْعترََب 	 
اْشـــرتاط التَّأْبيد َمَحّل خالف بني الُفَقهاء، وهذا ما َسَنتَطَرَّق لتبْيانه يف فْقرات 

الحقة من هذا املَبَْحث.

أاّل يَكُون فيها َشْط يُخّل يف أَْصل الَوْقف أو يُنايف ُمْقَتضاه: كَأَن يَْشرَتط الواقف أَن 	 
يَُكون لَه الَحّق يف بَيْع املَْوقُوف أو هبَته، فَإذا اقرَْتَنَت صيغة الَوقْف برُشُوط كَهذه ُعّد 
باطاًل، ويُْستَثَْنى من هذه القاعدة وقْف املَْسجد، فَإذا اقرَْتَنَت صيغة وقْف املَْسجد بأَّي 

الَفْصل األَوَّل/ املبحث الثَّايِن

د بْن َحبيب، "الحاوي الكَبــي"، دار الُكتُب العلْميّة، برَْيوت، لُبنان، 1994م، . 1 املــاَورْدّي، أَبُو الَحَســن َعيّل بْن ُمَحمَّ
الُجزْء الّسابع، ص523.

َزك، عيىس، "ُموَجز أَْحكام الَوْقف"، األَمانة العاّمة لألَْوقاف، َدْولة الُكَويْت، 1995م، ص6.. 2
َزكّ، عيىس، "ُموَجز أَْحكام الَوْقف"، َمرْجع سابق، ص6.. 3
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ْط)1(. وتُْعترََب صيغة الَوقْف َمْوضع خالف با يَُخّص  َشْط َصّح الَوقْف وبَطَل الرشَّ
وقْف املَســـاجد، وذلك يف حال وقْف املَْسجد بُدون صيغة، فاْختَلَف الُفَقهاء عىل 
هذه املَْسأَلة، إذ يَُجّوزُه ُجْمُهور األَْحناف، واملالكيّة والَحنابلة، فَُهم يََرْون أَّن الفْعل 
يَُقوم َمقام الَقْول ُعرْفًا فيام يَتََعلَّق بَوقْف املَساجد)2(؛ وخالََفُهم الّشافعيّة فََذَهبُوا 
ته)3(؛ إذ ال يَصّح الَوقْف عْنَدُهم إاّل بصيغة دالّة عىل التَّْوقيف؛ ألَنَّه  إىل َعَدم صحَّ

َتْليك للَعنْي واملَْنَفعة، فَأَْشبَه سائر التَّْمليكات)4(.

ملْكّية الَوْقف
فيام يَتََعلَّق بلْكيّة الَوقْف؛ اتََّفق الُعلاَمء عىل ملْكيّة املَْوقُوف عليه لَغلّة الَوقْف، واْختَلَُفوا 

يف ملْكيَّته لَعنْي الَوقْف عىل ثاَلثة رُضُوب)5(:
لُهـــا: َزوال ملْكيَّة الواقف للَعنْي املَْوُقوفـــة، وانْتقال ملْكيَّتها للَمْوقُوف عليه، وهو  أوَّ

املَْشُهور عن الّشافعيّة، وهو َمْذَهب الَحنابلة إن كان املَْوقُوف عليه ُمَعيًَّنا.
َوثانيهـــا: َزوال ملْكّية الواقف للَعنْي املَْوُقوفة ُدون انْتقال ملْكّيتها للَمْوُقوف عليه، 
وهو املُْفتَى به لََدى األَْحناف)6(، والظّاهر من أَقْوال الّشـــافعيّة، وهو َمْذَهب الَحنابلة 
إن كان املَْوقُوف َمَحّل عبادة، أو كان ذا َمْنَفعة عاّمة؛ كالَقناطر واملَدارس ونَْحوها)7(.

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع
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أَّما ثالُثها؛ فرََيَى َعَدم َزوال ملْكّية الواقف للَعنْي املَْوُقوفة، وهو َمْذَهب املالكيّة، إذا 
كان الَوقْف َغرْي َمْسجد)1(، وهو رَأْي اإلمام أيَب َحنيفة، وأََحد قَْويَل الَحنابلة.

لُُهم قَْول  وأّما الَوْقف َغْي املَْنُقول -َوهو ما سَوى الَعقار- فَفي َجوازه قَْوالن للُعلاَمء؛ أَوَّ
الُجْمُهور من املالكيّة والّشافعيّة والَحنابلة، الَّذين َذَهبُوا إىل َجوازه)2(. وثانيهم قَْول 
األَْحناف الَّذين رَأَْوا َعَدم َجوازه إاّل إذا كان املَْوُقوف املَْنُقول تابًعا ألَْصل َمْوُقوف َغْي 
َمْنُقول)3(؛ كَأَن يَقف َعقاًرا بَدوابّه وُعاّمله؛ ألَّن املَْنُقول -يف هذه الحالة- من َحوائج 

ولَوازم َغرْي املَْنُقول فَيَأُْخذ ُحْكَمه)4(.
الح  َويَُجوز وقْف املَْنُقول باتّفاق الَجميع إن كان ماّم شاع تَْوقيُفه بني الّناس؛ كََوقْف السَّ

يف َسبيل اللَّه، والُكتُب يف املَْكتَبات، واملَصاحف يف املَساجد، ونَْحو َذلك)5(.

َوْقف النُُّقود ونَْحوها 
تُْعترََب َمْسأَلة وقْف النُُّقود وما يََقع يف ُحْكمها من َمسائل الخالف بني الُعلاَمء؛ فاْختَلَُفوا 

أْيَنْي. عىل َجواز هذا الَوقْف من َعَدمه، وفيم يَيل تْبيان كال الرَّ
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ابْن نَُجيْم املْصّي، "األَْشباه والنَّظائر عىل َمْذَهب أيَب َحنْيفة النُّْعمن"، برَْيُوت، لُبْنان، دار الُكتُب العلْميّة، الطَّبْعة . 3

ح الَقواعد الفْقهيّة"، دَمْشق، ُسوْريا، دار الَقلَم،  د، "َشْ يْخ ُمَحمَّ األُوىَل، 1999م، ص 121-120؛ الزَّرْقا، أَْحَمد بْن الشَّ
د آل بُورْنُو، "الَوجيز يف  د صْدقي بْن أَْحَمد بْن ُمَحمَّ الطَّبْعــة الثّانيــة، 1989م، ص229؛ أَبُو الحارث الَغــزّّي، ُمَحمَّ

سة الرّسالة، الطَّبْعة الرّابعة، 1996م، ص206. إيضاح قَواعد الفْقه الُكلّيّة"، برَْيُوت، لُبْنان، ُمَؤسَّ
د صْدقي . 4 ح الَقواعد الفْقهّية"، َمرْجع سابق، ص229؛ أَبُو الحارث الَغزّّي، ُمَحمَّ د، "َشْ يْخ ُمَحمَّ الزَّرْقا، أَْحَمد بْن الشَّ

د آل بُورْنُو، "الَوجيز يف إيضاح قَواعد الفْقه الُكلّيّة"، َمرْجع سابق، ص207. بْن أَْحَمد بْن ُمَحمَّ
َمرْقَْندّي، َعالء الّدين، "تُْحفة الُفَقهاء"، َمرْجع سابق، الُجزْء الثّالث، ص378؛ الطرابليّس، إبراهيم بن موىس . 5 السَّ

بن أيب بكر ابن الشــيخ عيل الحنفّي، اإلســعاف يف أحكام األوقاف، طُبع بطبعة هندية بشارع املهدى باألزبكيَّة 
بص املحمية، الطبعة الثانية، 1320 هـ - 1902م، ص14.
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حيح  َعَدم َجواز وْقف النُُّقود: وهو املَْشُهور عْند األَْحناف، وهو َمْذَهب الّشافعيّة، والصَّ
من َمْذَهب الَحنابلة)1(. وثانيهم؛ َجواز وْقف النُُّقود، وهو َمْذَهب املالكيّة، ورواية عن 

اإلمام أَْحَمد هي املُْختارة عْند ابْن تَيْميّة، وهو َمْذَهب بَْعض الَحَنفيّة)2(.

بان؛ حسابات جارية، وحسابات  أَّما الَودائع النَّْقديّة فهي تَأُْخذ ُحْكم النُُّقود، وهي َضْ
اْســـتثاْمريّة؛ فَأَّما الحســـابات الجارية، فَيُْصَف مْنها بَحَسب ُشُوط الواقف، َسواء 
دة من طَرَفه، وأَّما االْســـتْثمريّة، فاألَْصل  ْف عىل الجهات املَُحدَّ لالقرْتاض، أو للصَّ
ْف من ريعه عىل املُْســـتَفيدين  الغالب فيها أَن يَُكون أَْصل الَوديعة َمْوقُوفًا، ويَتّم الصَّ

بَحَسب ُشُوط الواقف)3(.

َويَشيع اْستْعامل الَودائع النَّْقديّة املَْوقُوفة يف زَماننا هذا، وخاّصًة يف َمجال الَعالقات 
األرَُسيّة، وال يَْحتاج هذا النَّْوع من الَوقْف تَْكلفًة إداريَّة أو رقابيًّة؛ إذ يَُكون الواقف أو 
َمن يَُنوب َعْنه يف الغالب هو املرُْشف عىل الَوقْف وتَْوزيعه عن املُْســـتَفيدين مْنه، ويف 
ْكل املَُؤقَّت؛ ولاَّم كان الَغرَض من الَوقْف اْستْمرارَه بَقْدر  ورة الشَّ العادة تَأُْخذ هذه الصُّ
نانري ال يُْنتََفع بها إاّل باالْســـتْهالك، فََقد أَْوَجد الَحَنفيّة طَريقًة  راهم والدَّ اإلْمكان، والدَّ
راهم املَْوقُوفة لَشْخص يَتَّجر فيها ويَُكون لَه  الْستْغاللها مع البَقاء، وهي أَن تُْعطَى الدَّ
ُجزْء من الّربْح َحَســـب االتّفاق )ُمضاَربًة(، أو ال يَأُْخذ َشـــيْئًا من الّربْح )بضاعًة(، ثُّم 

يُْعطَى الّربْح كُلُّه أو بَْعُضه للَمْوقُوف عليهم)4(.

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

د بْن َعبْد الواحد الّسيوايّس، "َفْتح الَقدير"، َمرْجع سابق، الُجزْء الّسادس، ص218؛ . 1 ابْن الهامم، كَامل الّدين ُمَحمَّ
ح املْنهاج"، َمرْجع سابق، الُجزْء الثّالث، ص99. َشْمس الّدين الرَّْميّل، "نهاية املُْحتاج إىل َشْ

د بْن َعبْد الواحد الّســيوايّس، "َفْتح الَقدير"، املَرْجع الســابق، الُجزْء الّســادس، . 2 ابْــن الهــامم، كَامل الّدين ُمَحمَّ
ح ُغَرر األَْحكام"، بريوت، دار إْحياء الُكتُــب الَعَربيّة، 1380هـ، الُجزْء  و، ُمْنــال، "ُدَرر الُحــّكام َشْ ص218؛ َخــرْسُ

الثّاين، ص137. 
فَّداد، الَعيّاّش الّصادق، "َمسائل يف فْقه الَوْقف"، َمرْجع سابق، ص -18 19.. 3
د َعبْداللَّطيف صالح، "َوْقف النُُّقود يف الفْقه الْسالمّي"، َمَجلّة َمْجَمع الفْقه اإلْسالمّي، الَعَدد الثّاين . 4 الُفرْفُور، ُمَحمَّ

َعرَش، الُجزْء الرّابع، ص426.
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ة الَوْقف  تَحديد ُمدَّ
تُْعترََب َمْســـأَلة ُمّدة الَوقْف من املَسائل الخالفيّة بني الُفَقهاء، فاألَْحناف يَتَّفُقون عىل 
اْشـــرتاط تَأْبيد الَوقْف، بَل َذَهب بَْعُضُهم إىل اْشـــرتاط النَّّص عىل التَّأْبيد ِمْن ِقبَل 
الواقـــف، وعْنَدُهم ال يَتـــّم َشْط التَّأْبيد إاّل إذا نَّص عليه الواقف يف َعْقد الَوقْف)1(، 
ويُخالُفُهم يف ذلك الّشـــافعيّة، الَّذين ال يَُجوز عْنَدُهـــم تَأْقيت الَوقْف بحال؛ ألَنَُّهم 

يَْعترَبُونَه قُْربًة، والُقْربة ال تَُؤقَّت)2(.
وإىل هـــذا الرَّأْي َذَهـــب الَحنابلة -أَيًْضا- فَقالُوا: إنَّه ال يَصـــّح الَوقْف ُمَعلًَّقا برَشْط 
التَّأْقيـــت)3(، يف حني يََرى املالكيّة أَّن األَْصـــل يف الَوقْف أَنَّه يََقع ُمَؤقَّتًا يف األَْصل، 
إاّل إذا نَـــّص الواقف يف الَعْقد عىل التَّأْبيد، فَإن نَّص الواقف عىل التَّأْبيد يَُكون وفًْقا 
لرَشْطه، وَعنْي الَوقْف عْنَدُهم كَبَقيّة أَْمالك الواقف تَْنتَقل إىل ورَثَته من بَْعد َمْوته)4(.

ُوط من ُجْمُهور الُفَقهاء والُعلاَمء إاّل أَّن هناك أَْحكاًما إضافيًّة  َوَرْغم ترَْشيع هذه الرشُّ
للَوقْـــف يف اإلْســـالم أَقَرَّها الُعلاَمء وَشََّعها الُفَقهاء.. وهـــي: أَّن الَوقْف قَد يَْختَلف 
)5( أو َمبْلَغ  باْختالف أَْحوال الّناس، وَمَدى إْمكانيّاتهم، لذلك لَيْس للَوقْف مْقدار ُمَعنيَّ
د؛ فََكم من َغنّي ال وريث لَه قَد أَْوقَف َجميع ماله بَْعد وفاته! وكَم من َغنّي َجَعل  ُمَحـــدَّ

من ثَْرَوته ُجزًْءا للَورَثة، وَجَعل القْسم اآلَخر للَوقْف!

البَلَْدحّي، َعبْد اللَّه بْن َمْحُمود بْن َمْوُدود املَْوصيّل، "االْختيار لَتْعليل املُْختار"، برَْيُوت، لُبْنان، دار الُكتُب العلْميّة، . 1
ط1، 1937م، الُجزْء الثّالث، ص 42.

ب يف فْقه المام الّشافعّي"، برَْيُوت، لُبْنان، دار الُكتُب . 2 الّشريازّي، أَبُو إْسحاق إبْراهيم بْن َعيّل بْن يُوُسف، "املَُهذَّ
العلْميّة، ط1، 1970م، الُجزْء الثّاين، ص 441.

د، "الُفُروع"، َمرْجع سابق، الُجزْء الرّابع، ص 588.. 3 ابْن ُمْفلح، َشْمس الّدين ُمَحمَّ
د َجالل الّدين َعبُْداللَّه بْن نَْجم بْن شاس بْن نزار الُجذامّي، "عْقد الَجواهر الثَّمينة يف َمْذَهب . 4 ْعدّي، أَبُو ُمَحمَّ السَّ

د لَْحَمر، دار الَغرْب اإلْســالمّي، برَْيُوت، لُبْنــان، الطَّبْعة األُوىَل، 2003م،  عــامل املَدينــة"، ت: أ. د. ُحَميْد بْن ُمَحمَّ
د ، "الكايف يف فْقه أَْهل املَدينة املاليّك"،  الُجزْء الثّالث، ص 37؛ ابْن َعبْدالرَبّ، أَبُو ُعَمر يُوُسف بْن َعبْداللَّه بْن ُمَحمَّ
ت: َسليم بْن عيد الهاليّل، دار ابْن َحزْم، برَْيُوت، لُبْنان، الطَّبْعة األُوىَل، 1987م، الُجزْء الثّاين، ص 309 - 310.

ْوليّة، ط1، . 5 د بْن إبْراهيم بْن َعبْداللَّه، "َمْوُســوعة الفْقه الْســالمّي"، الســعودية، بَيْت األَفْكار الدَّ التَُّويْجرّي، ُمَحمَّ
2009م، املَُجلَّد الثّالث، ص687.

الَفْصل األَوَّل/ املبحث الثَّايِن
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دة أو زََمن ُمَعنيَّ لتَْنفيذه)1(؛ فََمن أَراد أَن يَقف َعقاًرا  ــه لَيْس للَوقْف ُمّدة ُمَحدَّ كَام أَنَـّ
أو أَرًْضا يف َسبيل اللَّه؛ فََقد َخرََجت من ملْكه إىل ملْك اللَّه؛ فَيَْستَطيع الواقف أَن يَقف 
هـــذا امللْك ُمباشًة، ولَه الَحّق يف أَن يَقف مالَه بَْعد وفاته؛ ألَنَّه ُحّر يف اْختيار الَوقْت 
املُناســـب لَوقْفه، وَمْهام كان َحْجم الَوقْف وُمـــّدة إيقافه فهو ال يُباع، وال يُوَهب، وال 
يُورَث، وال يُْســـرَتَّد، فال يَتََصّف فيه الَورَثة بَْعد َمـــْوت الواقف؛ ألَنَّه َخَرج عن ملْكيّة 

رَها طََمًعا يف الَخرْي واإلْحسان. املَُورّث الَّذي وَهب َمْنَفَعتَه وَسخَّ

 

الزّحييّل، وْهبة، الفْقه اإلْسالمّي وأدلّتُه، دَمْشق، ُسوْريا، دار الفْكر، ط4، 1984م، الُجزْء العاش، ص 341.. 1

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع
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املَْبَحث الثَّالِث

َخصائص الَوْقف يف اإلْسالم 

يعة السالميَّة  يَْســـَتمّد نظام الَوْقف الْسالمّي َخصائَصه وسمته من كُلّّيات الرشَّ
- لعباده املُْصطََفنْي، وَجَعلَها كاملًة  يعة الَّتي اْختاَرها اللَّه -َعّز وَجلَّ الَغّراء؛ تلك الرشَّ
لًة تَتَّســـق مع َحوائج النْسان وُمَتطَلَّباته لعمرة األَْرض واالْستْخالف فيها ِمْن  ُمكَمَّ
ِقَبل الَعزيز الَحكيم -تَبارَك وتَعاىَل-، وعليه َفإّن َخصائص وسمت الّنظام الَوْقفّي 
َدها  هي ُجزْء من كُّل، وَفْرع من أَْصل؛ َفَشـــَجرة الَوْقف اليانعة تَُثّبت ُجُذوَرها وَتَدُّ

مء. يعة السالميَّة الّثابت، وتُْعيل ُفُروَعها باسقًة َغّناء يف السَّ من أَْصل الرشَّ

وعىل خـــالف التَّناُول العاّم، واملُتَعارَف عليه لهذه الَخصائـــص الَّذي يُلَّخُصها يف َعَدم 
مْيُومة، وَعَدم قابليّة التََّصُّف فيه -عىل خالف  قابليّة الَوقْف لالْســـرتْجاع، وَتَيُّـــزه بالدَّ
َذلَك- َسُنحاول يف هذا املَبَْحث أَن نَتَناَول َخصائص نظام الَوقْف يف اإلْسالم، يف ُشُموليَّته 
وُجزْئيّاته؛ با مُيَيّز ويُْغني هذه الّدراســـة، وهنا َسُنرْبز تلك الَخصائص املَُميّزة األُْخَرى؛ 

ُموليّة، واالْستْقالليّة، واملُُرونة، واملُواكَبة ملُتَطَلَّبات الَعْص.  بّانيّة، والشُّ خاّصًة الرَّ
يعة اإلسالميَّة الَّتي أَكَْمل اللَّه ترَْشيعاتها وأََتَّها وَجَعلَها ديَنه وَمْنَهَجه هي َشيعة  فالرشَّ
َربّانيّة خالصة، مْصداقًا لَقْوله تَعاىَل: }الْيَْوَم أَكَْملُْت لَُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَْمُت َعلَيُْكْم نِْعَمِتي 
َورَِضيُت لَُكُم اإْلِْساَلَم ِديًنا{ ]املائدة: 3[، فرََشيعة اللَّه الخالصة ذات طَبيعة خاّصة تَبْتَعد 
كُلّيًّا وُجزْئيًّا عن قَوانني البَـــرَش الَوْضعيّة وَمذاهبهم التَّْوفيقيّة، ولََعّل الَوقْف بصبَْغته 
يعة  اإلســـالميَّة َخرْي مثال عىل تلك الُخُصَوصيّة، وذلك التََّفرُّد الَّذي تَتَّســـم به الرشَّ
اإلسالميَّة؛ إذ َسبََقت اإلشارة إىل أَّن األَرْض لَم يَُكن عليها وقْف باملَْفُهوم والتََّصوُّر الَّذي 
بّايّن الخاتَم، ويف هذا اإلطار  يعة، وقَبْل ظُُهور اإلْســـالم، ذلك الّدين الرَّ تَْحتَويه الرشَّ
يَُقول اإلمام الّشافعّي -رَحَمه اللَّه تَعاىَل-: »لَم يَُحبّس أَْهل الجاهليّة -فيام َعلْمتُْه- داًرا 

ا َحبَّس أَْهل اإلْسالم«)1(. وال أَرًْضا ترََبًُّرا بَحبْسها، وإمنَّ

الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس، "األم"، بريوت، دار املعرفة، ط1،1410هـ/1990م، )4/52(.. 1
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الَفْصل األَوَّل/ املبحث الثَّالِث

يعة اإلسالميَّة هي َربّانيّة أَصيلة، ال َمجال فيها لتََدخُّالت البَرَش بآرائهم  فََكام أَّن الرشَّ
وأَْهوائهـــم، فََقد جاَءت كافّة أُُصولها وفُُروعها لرُتاعي اْحتياجات البَرَش وُمْقتََضيات 
عامرة األَرْض، ومن أَبَْرز تلك الُفُروع الّســـامقة: نظام الَوقْف يف اإلْســـالم، ومَيْتاز 
هذا الّنظام بُجْملة َخصائص وســـامت، وهي َخصائـــص َتْييزيّة من جهة، كَام أَنَّها 
َخصائـــص تَطْبيقيَّة من جهـــة أُْخَرى، بَْعَنى أَنَّها ُتَيّز نظـــام الَوقْف عن َغرْيه من 
األَنْظمة االقْتصاديَّة اإلســـالميَّة وَغرْي اإلسالميَّة، كَام تَُشّكل هذه الَخصائص تَْوضيًحا 

ملَْنَهج َعَمل الَوقْف وكَيْفيّة تَأْثريه.

وفيم يَيل نُبنّي أَهّم َخصائص وسمت نظام الَوْقف يف الْسالم:

الَوْقف نظام َربّاّن َقويم	 
يعة اإلسالميَّة، ومن أَدلَّتها وأُُصولها، فنظام  فهو ُمســـتََمّد من األُُصول الُكلّيّة للرشَّ
الَوقْف يف كُلّيّته جاء ُمْستنًدا إىل اآليات الُقرآنيّة واألَحاديث النَّبَويّة، وفْعل َصحابة 
الرَُّسول الَكريم -رْضوان اللَّه عليهم أَْجَمعنَي-، ليَُكون كُّل ذلك بَثابة اإلْجامع عىل 
َمرْشُوعيّة الَوقْف، هذا فيام يَتََعلَّق بأُُصول وقَواعد الَوقْف، وأَّما فَضائلُه الَّتي تَْستَقي 
ظاللَها من ُسَنن اإلسالم ونَوافله فهي موّجهة وُمَكّملة لُكّل األَْعامل الَّتي يَبْتَغي بها 
الَعبْد رضا اللَّه -تَعاىَل-، وهي ُمرْشدة له َك ال يَْنىَس -يف الَوقْت ذاته - نَصيبَه من 
َدقات الجارية الَّتي تَْنَفع املَرْء يف َحياته وحتَّى بَْعد َمامته. نْيا، فالَوقْف من الصَّ الدُّ
وعىل الرَّْغم من ُوجود أشـــكال للَوقْف لََدى الحضارات الَقدمية الَّتي َســـبَقت 
َول والَحضارات الَّتـــي عارَصَتْه؛ فإّن نظام الَوقْف يف  اإلْســـالم وحتَّى لََدى الدُّ
اإلْســـالم مَيْتاز بَكْونه نظاًما ُمتكاماًل، وُمستَنًدا عىل َمرْشوعيّة إلهيّة ولَيْس نظاًما 

وْضعيًّا، وهذا ما يُْعطيه بُْعًدا ُروحيًّا وماديًّا يف ذات الَوقْت. 

الَوْقف نظام شامل	 
فالَوقْف يَُضّم بني َجَنباته َمجاالت الرِبّ واإلْحسان والَخرْي كافًّة من جهة، ويَْستَْغرق 
املَجاالت اإلنســـانيَّة التَْنَمويّة والخْدميّة كافّـــًة وَغرْيَها من جهة أُْخَرى، فَهو كَام 
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د يَارس ، "دَراَسات يف االْقتَصاد اْلْسالمّي"، القاهرة، دار نيو بوك للنَّرْش والتَّْوزيع، ط1، 2017م، ص126.. 1 الَْخَواَجة، ُمَحمَّ
ُسَنن الَبْيَهقّي )ج 2/ ص 190(.. 2
َنه األَلْبايّن يف َصحيح الجامع ٨٧٧.. 3 أَْخرََجه أَْحَمد )٢٢٣٠١( وَحسَّ

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

يَْشَمل ويَْرَعى األُُمور املُتََعلّقة بالّدين والعبادة، كاملَساجد والَكتاتيب وَحلَقات الّذكْر 
نْيا ويَْرعاها، وحاجات الّناس  واملَصاحف ونَْحوها؛ فَإنَّه يَْشَمل األُُمور املُتََعلّقة بالدُّ
الخْدميّة والتَْنَمويّة؛ َحيْث َتْتَّد ظاللُه الوارفة لتَْشَمل املَجاالت التَّْعليميّة والّصّحيّة 
والثَّقافيّة والعلْميّة، وَحتَّى الَعْسَكريّة وَغرْيَها، ُمُروًرا بالحاجات البيئيّة الَّتي تَْشَمل 

الَحيَوان والطَّرْي وَحتَّى الَجامدات.
َوترَْبُز ُشـــُموليّة نظام الَوقْف يف اإلْســـالم من خالل تَجاُوزه ُحُدود الّدين والعرْق 
واللُّغة والجْنس، فَهو إطار ُمْمتَّد من الَخرْي يَتَّســـع ليَْشـــَمل اإلنْسان وَغرْي اإلنْسان، 
واملُْسلم وَغرْي املُْسلم)1(، فَثََمرات األَْوقاف اليانعة يَْستَطيع أَّي أََحد أَن يَْجني مْنها كَام 
يعة الَّتي َجَعل اللَّه  يعة اإلسالميَّة، تلك الرشَّ يَشـــاء، وهذا األَْمر يَتَّسق مع كُلّيَّات الرشَّ
-تَعاىَل- رَُسولَها الَكريم رَْحمًة للعالَمني، وَجَعل ديَنها الدين الخاتَم الَّذي جاء ليُتَّمم 
َمكارم األَْخالق، ويُْعيل راية اإلنســـانيَّة ويَُحّررَها من ُغواية النَّْفس وأرَْس الَهَوى إىل 
آفاق رَْحبة؛ من ُحّب الَخرْي للَجميع، واْحرتام الَكرامة اإلنسانيَّة والتَّْعبري عن َمطالب 
النَّْفس البَرَشيّة بواقعيّة وإحاطة، وقَد ُروي عن َصفيّة بْنت ُحيَّي -ريَض اللَّه َعْنها-؛ 

َزْوج رَُسول اللَّه -َصىلَّ اللَّه عليه وَسلََّم- أَنَّها وقََفت عىل أَخ لَها يَُهودّي)2(.

االْستمراريّة	 
فالَوقْف وعاء ُمْستَمّر للَخرْي والرّب، ال يَْنَقطع أَثَرُه وال يَْفَنى َثَرُه، وال يَْنُضب َمْورُده، 
فَُكّل أَْوُجه الرِبّ األُْخَرى يف اإلْسالم يَزُول أَثَرُه بانْتهاء أََمده، إاّل أَّن الَوقْف يَْستَمّر أَثَرُه 
ليل  فاَل يَْنقطع، وباق ما بَقيَت الَعنْي املَْوقُوفة، فَيَْنَعم الّناس بأَثَره جياًل بَْعد جيل، والدَّ
عىل َذلك: قَْول رَُسول اللَّه -َصىلَّ اللَّه عليه وَسلََّم-: "أَْربَعة تَْجري عليهم أُُجورُُهم بَْعد 
املَْوت؛ رَُجل مات ُمرابطًا يف َسبيل اللَّه، ورَُجل َعلَّم علاًْم فَأَْجرُه يَْجري عليه ما ُعمل 
به، ورَُجل أَْجَرى َصَدقًة فَأَْجرُها لَه ما َجرَت، ورَُجل تَرَك ولًَدا صالًحا يَْدُعو لَه")3(.
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َدقات؛ إذ هو َصَدقة جارية  فََوفًْقا لخاصيّة االْستْمراريّة فَإّن الَوقْف من أَْدَوم الصَّ
باقية، فالَعنْي املَُحبَّســـة َمْوقُوفة األَْصل، وَغلَّتُها ُمَسبَّلة املَْنَفعة، ولَضامن اْستْمرار 
مْيُومة تَُعّج كُتُب الفْقه، وكُتُب االقْتصاد اإلْسالمّي بالتَّْوصيات واملُْقرَتَحات  هذه الدَّ
الرّامية إىل املُحافَظة عىل األَْوقاف، وعىل الَعَمل عىل تَْنميَتها واالْســـتثاْمر فيها 

ْكل الَّذي يَُعظّم من َدْورها يف خْدمة اإلنْسان واملُْجتََمع. بالشَّ

االْستْقاللّية	 
فالَوقْف يَتََمتَّع باْســـتْقالليَّة كاملة، وهذه االْســـتْقالليّة من َشأْنها زيادة فاعليَّته، 
فَعىل الرَّْغم من أَّن الَوقْف يَْنبُع يف َجْوَهره من إرادة الواقف، إاّل أَنَّه وبَْعد اتّخاذ 
الَقرار بالَوقْف فَإّن الَعنْي املَْوقُوفة تَْخُرج عن ملْكيَّة صاحبها، فالَوقْف ُمْستَقّل عن 
الواقف وُذّريَّته، وتَُعّد خاّصيّة االْســـتْقالليّة من أََهّم َخصائص الَوقْف ولَها يَرْجع 
سة الَوقْف عىل َمّر الُعُصور، وَحتَّى يف أََشّد حاالت َضْعف  الَفْضل يف ُصُمود ُمَؤسَّ
األُّمة اإلسالميَّة، فَهذه الخاّصيّة َحَمت األَْوقاف وأَبَْقتْها بَعيدًة عن أَْهواء األَنْظمة 
سة اْجتامعيَّة ُمْجتََمعيّة ُمْستَقلّة تَْعَمل  والُحّكام وتََقلُّبات الّسياســـة، فالَوقْف ُمَؤسَّ

عىل النَّْفع اإلنْسايّن العاّم بُدون تَْسييس أو انْحياز إىل فئة. 

د	  التََّجدُّ
فالَوقْـــف لَيْس نظاًما جامًدا، بَل ُمتََجّدًدا با يَْجَعلُه ُمتَناســـبًا مع ُروح كُّل َعْص، 
يعة اإلســـالميَّة الَغرّاء الَّتي تَتَناَسب مع ُروح كُّل َعْص  د َمْصَدرُه الرشَّ وهذا التََّجدُّ
وزَمـــان، فَلَطالاَم َغطَّى الَوقْف حاجات كُّل َعْص، ولَطالاَم تَطَوَّر بتَطَوُّر األَزْمان 
مْيُومة  والحاَجات، با يَْحملُه ويَتَّصف به من ســـامت االْستْمراريّة والتَّأْبيد والدَّ

واالْستْقالليّة، وُمواكَبة اْحتياجات األُّمة واملُْجتََمع.
د نَجد أَّن الَوقْف انَْسَجم مع ُمتَطَلَّبات التَّطَوُّر، وذلك بَهَدف  واتّساقًا مع خاّصيَّة التََّجدُّ
املُحافَظة عىل َدْوره يف َســـّد حاجات األُّمـــة، كالحاجة لجامعات وَمراكز األَبْحاث 
َسات العلْم الَوقْفيَّة املُتََخّصصة، يف الطّّب والَهْنَدسة والُعلُوم املُْختَلفة،  الَوقْفيَّة، وُمؤسَّ
ُوُصـــواًل إىل التّْقنيّات العلْميّة املُتَطَّورة يف َعْص الثَّْورة االتّصاليّة واملَْعلُوماتيّة الَّتي 

الَفْصل األَوَّل/ املبحث الثَّالِث



- 61 -

يَْشـــَهُدها عالَُمنا اليَْوم، ويف هذا املَْعَنى يَُقـــول بَْعض الُعلاَمء األَقَْدمني: »إّن نظام 
الَوقْف يف اإلْســـالم يُراعي حاجات األُّمة، بََحَســـب كُل َعْص، وبَحَسب كُّل مْص، 
واتّساقًا مع البيئة املُحيطة باألُّمة)1(، وكُّل هذا َدليل ال لَبْس فيه عىل التَّْجديد يف نظام 
الَوقْف. وهذا هو التَّْجديد، وهذه هي ُروح االبْتكار الَّتي يَْســـتَبْطُنها الّنظام الَوقْفّي 
يعة تَتَّسع لتَْستَْوعب كُّل ُمْستََجّدات الَحياة اإلنسانيَّة، فَإّن  يف اإلْسالم، فََكام أَّن الرشَّ
يعة الَغرّاء يُْشبه أَْصلَه املُتََجّدد املُتَطَّور يف ُمواكَبة  الَوقْف كََفْرع أَصيل عن هذه الرشَّ

تَْعقيدات الَحياة املُعارصة وتَشابُك َمجاالتها.

املُُرونة	 
ســـة ُمْجتََمعيَّة َمرنة  تُْعترََب املُُرونة من أََهّم َخصائص نظام الَوقْف، فالَوقْف ُمَؤسَّ
من َحيْث التَّْوقيت، ونَْوعيّة املَْوقُوف، ونَْوعيّة املَْوقُوف عليه، وهذا ما يَْفتَح الباب 
واسًعا أَمام اْختيار األَنَْسب، واألَكْرَث إلْحاًحا ليَطَّلع الّنظام الَوقْفّي بَسّده، وُمعالََجته 

با يُفيد األُّمة يف َمْجُموعها، ويُفيد املُْجتََمعات يف أَفْرادها بَشْكل عاّم.

فالَوقْف ال يُْشـــرَتَط يف أَْركان الَوقْف إاّل ما يَْخدم صّحة الَوقْف وَدوام أَثَره، فَهو 
يَْفتَح املَجال واســـًعا أَمام الواقف وأَمام املُْجتََمع كُلّه الْختيار مَناذج ُمتََعّددة من 
الَوقْف، فَهذه املُُرونة أَدَّت لظُُهور مَناذج رائدة من األَْوقاف، ومْنها عىل َســـبيل 
ْولـــة الُعثاْمنيّة تَُدّل عىل تَْخصيص أَْوقاف  املثـــال ُوُجود ُعُقود َوقْفيَّة يف َعْهد الدَّ
صة للَحيَوانات املُسّنة لرعايَتها، كَام  لتَطْبيب الَحيَوانات املَريضة، وأَْوقاف ُمَخصَّ
ُوجـــَدت أَْوقاف أُْخَرى َمْوقُوفة لصالـــح القطَط، تَأْكُل مْنها وتَنام فيها)2(؛ فَهذه 

النَّامذج تُْعترََب َدلياًل واضًحا عىل املُُرونة الَّتي يَتََمتَّع بها نظام الَوقْف.

ابْن َحزْم، َعيّل بْن أَْحَمد بْن َسعيد األَنَْدليُّس، "املَُحىلَّ باآلثار"، ت: َعبْد الَغّفار ُسلَيْامن البْنداري، دار الُكتُب العلْميّة، . 1
برَْيُوت، لُبْنان )د.ت(، الُجزْء التّاسع، ص 178 – 179.

د َشــْعبان، "من َعجائب األَْوقاف الْســالمّية"، َمْوقع الَجزيرة نت، 27 فرَْباير 2017م، تاريخ الّزيارة . 2 أَيُّوب، ُمَحمَّ
https://cutt.us/P1RPM :11 أَبْريل 2020م، ُمتاح عىل الرَّابط
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لُُزوم الَوْقف يف الفْقه الْسالمّي
َثّـــة خالف فْقهّي يف تَْكييف َعْقد الَوقْف الَّذي يُْعترََب من ُعُقود التَّرَبُّعات املاليّة)1(، 
ولَيْس من ُعُقود املُعاَوضات)2(، ويَتََمْحَور الخالف يف َمْســـأَلة لُزُوم الَوقْف؛ َهل يَلْزَم 
بَُجرَّد التَّلَفُّظ به، أَم ال يَلْزَم إاّل باملُباَشة، أَم أَنَّه ال يَلْزَم باألَساس، ويَُجوز الرُُّجوع فيه؛ 
وهنـــا ال بُّد من التَّْوضيح عىل أَّن ُجْمُهور الُفَقهاء اتََّفُقوا عىل لُزُوم الَوقْف يف حاالت 

دة، واْختَلَُفوا يف َغرْيها؛ وفيم يَيل تْبيان لهذه الحاالت: ُمَحدَّ

االتّفاق عىل لُُزوم الَوْقف:
اتََّفق ُجْمُهور الُفَقهاء عىل أَّن الَوقْف الزم ال رَْجعة فيه وذلك يف حاالت عّدة، هي:

أَن يَكون الَوْقف َمْسجًدا أو أْرًضا، ففي هذه الحالة فإّن الَوقْف ُملْزم باإلْجامع)3(، 	 
وال مُيْكن الرُُجوع عنه.

إذا كان ُملَْحًقا بَوصّية، فتَْنســـحب عىل الَوقْـــف أَْحكام الَوصيّة)4(، فيَُكون الزم 	 
التَّْنفيذ بَْعد َمْوت الواقف أَي: املُويص.

إذا َقَض القـــايض بلُُزومه، فاتََّفق الُعلاَمء عىل أّن قَرار القايض بإلْزام الَوقْف 	 
يُعترَب اْجتهاًدا نافًذا قاطًعا للخالف)5(.

إذا أَلْزَم الواقف نَْفَســـه بذلك)6(، كأَن يَُنّص عىل أنَّه أَْوقَف كذا؛ من األَْموال أو 	 
الَعقـــار، وأّن هذا املَْوقُـــوف ال يُباع وال يُوَهب وال يُورَّث، فيَُكون الَوقْف الزًما يف 

هذه الحالة، وفًْقا للقاعدة األُُصوليّة »َشْط الواقف كََنّص الّشارع«)7(.

بًا إىل اللَّه تَعاىَل، والتَّرَبُّع . 1 ُعُقود التََّبُّعات املالّية: هي ُعُقود تَُنظّم املُعاَمالت املاليّة اإلْحسانيّة، الّتي يُْجريها املُترََبّع بإراَدته الُحرّة تََقرُّ
هو أَن يَبُْذل املَُكلَّف مااًل أَو َمْنَفعًة لَغرْيه يف الحال وذلك بال عَوض، قاصًدا الرّب واملَْعُروف، وهذه الُعُقود َتْتَلك خاّصيّة اإلْحســان 

د ُعثاْمن ُشبَرْي، "املَْدَخل إىل فْقه املُعاَمالت املاليّة"، دار النَّفائس للنَّرْش والتَّْوزيع، ط2، 2010، ص46: 47.( والَخرْي. )للَمزيد: ُمَحمَّ
ُعُقود املُعاَوضات يف االْصطالح، هي الُعُقود الّتي تَْحتَوي عىل ُمباَدلة بني طَرَفنَْي، واملُعاَوضات قْسامن؛ ُمعاَوضات َمْحضة وُمعاَوضات َغرْي . 2

َمْحضــة، أَّمــا املَْحضــة فََمْقُصود بها املال من الجانبَنْي كالبَيْع، وَغرْي املَْحضة الّتــي يَُكون فيها املال من جانب واحد مثْل اإلجارة. )للَمزيد: 
الم للنَّرْش والتَّْوزيع، ط 1، 2015، ص116( د َدوابه، "التَّْمويل املَْصيّف اإلْسالمّي.. األَساس الفْكرّي والتَّطْبيقّي"، دار السَّ أَْشَف ُمَحمَّ

أَبُو البََصل، َعيّل، "لُُزوم الَوْقف يف الفْقه الْســالمّي"، َمْوقع َشــبَكة األُلُوكة، 27 ديســْمرب 2015م، تاريخ الّزيارة يف 14 . 3
 https://goo.gl/LVzrQg :أُُغْسطُس 2018م، ُمتاح عىل الرَّابط

الَخفيف، َعيّل، أَْحكام الَوصّية، مص، دار الفكر العريب، ط1، 2010م، ص18:19.. 4
ُؤون اإلْسالميّة والَعَمل الَخرْيّي بُديَب، ط2، 2014م، ص18.. 5 الَحّداد، أَْحَمد َعبْدالَعزيز، "من فْقه الَوْقف"، اإلمارات، دائرة الشُّ
أَبُو البََصل، َعيّل، َمرْجع سابق.. 6
الزَّرْقا، ُمْصطََفى، "أَْحكام األَْوقاف"، َمرْجع سابق، ص 21.. 7
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فَهذه الحاالت األَْربَعة عليها اتّفاق بني ُجْمُهور الُفَقهاء عىل كَْون الَوقْف فيها الزًما ال 
رَْجعـــة فيه، إاّل أَنَّه ويف الحاالت األُْخَرى تَبايََنت اآلراء بني َمن يَراه الزًما وآَخرين ال 

يََرْونَه كََذلك، وفيام ييَل تبْيان هذه اآلراء.

االْختالف يف لُُزوم الَوْقف:
غ هذا الخالف بَيَْنُهم كَْون الَوقْف  ا َسوَّ اْختَلَف الُعلاَمء يف لُزُوم الَوقْف من َعَدمه، وُربَّ
لًة يف الُقرْآن الَكريم، كَام أَنَّه قَرار َشـــْخيّص  من األَْعامل الّصالحة الَّتي لَم تَرد ُمَفصَّ
بًا إىل اللَّه -تَعاىَل-، كََغرْيه من أَبْواب الرِبّ واإلْحسان  باألَســـاس، يَتَّخُذه اإلنْســـان تََقرُّ

يعة اإلسالميَّة. الَّتي َحثَّت عليها الرشَّ
فَفـــي لُزُوم الَوقْف نَجد رَأْينَْي لَفريَقـــنْي؛ َفريق يََرى لُُزوم الَوْقف، وَفريق ال يََرى 
لُُزوَمه؛ فـــاألَوَّل يَْعترَب الَوقْف الزًما بَُجرَّد ُصُدوره من الواقف، ال يَُجوز لَه الرُُّجوع 
فيه ُمطْلًَقا، كَام ال يَُجوز لَه بَيُْعه أو هبَتُه، أو َغرْي ذلك من ُعُقود املُعاَمالت، وأَّما الَفريق 
الثّاين فََذَهب إىل َعَدم لُزُوم الَوقْف إاّل يف حاالت أَْربَعة، َتَّت اإلشارة إلَيْها َسلًَفا يف 

ُمْستََهّل هذه الفْقرة. وفيام ييَل تبْيان كال الرَّأْينَْي مع ذكْر ألَدلّة كُّل مْنُهام:

الرَّأْي بلُُزوم الَوْقف: 
وهذا الرَّأْي يَُضّم ُجْمهور الُفَقهاء من؛ املالكيّة)1(، والّشـــافعيّة)2(، والَحنابلة)3( 
والظاهريّـــة، وَجامهري الَحَنفيّة)4(، وقَد اْســـتََدّل هذا الَفريق بُجْملة من األَدلّة، 
ه عىل أَنَّها ال تُباع وال  أَبَْرزُهـــا واقعة وقْف ُعَمر بْن الَخطّاب أَرًْضـــا بَخيْرَب، ونَصُّ
تُوَهب وال تُـــورَث، والَحديث يف َصحيح البُخارّي)5(. وَذَهب الُعلاَمء املُعارُصون 

ُؤون اإلْسالميّة بالُكَويْت، ط1، 2006م، ج44، ص 119.. 1 املَْوُسوعة الفْقهّية، صادرة عن وزارة األَْوقاف والشُّ
الَحرّاسيس، َسمري، "أَْحكام الرادة املُْنَفردة يف الفْقه الْسالمّي"، األردن، دار الجنان للنَّرْش والتَّْوزيع، ط1، 2016م، ص 136.. 2
يعة الْسالمّية"، ُحْكُمه وحْكَمتُه وأَبْعاُده االْجتامعيّة والّدينيّة، جامعة نايف . 3 أَبا الَخيْل، ُسلَيْامن بْن َعبْداللَّه، "الَوْقف يف الرشَّ

الَعَربيّة للُعلُوم األَْمنيّة، ط1، 2008م، ص10.
ح املْنهاج"، َمرْجع سابق، الُجزْء الخامس، ص 358؛ ابْن الَهامم، "َفْتح . 4 الرَّْميّل، َشْمس الّدين، "نهاية املُْحتاج إىل َشْ

الَقدير"، َمرْجع سابق، الُجزْء الخامس، ص 358.
ح َصحيح البُخارّي، القاهرة، املطبعة السلفية ومكتبتها، ط1، 1397هـ، )7 / 325(.. 5 الَعْسَقاليّن، ابْن َحَجر: فَتَح الباري َشْ
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إىل أَّن الَحديـــث يَُدّل رَصاحًة عىل لُزُوم الَوقْف؛ ملا ورَد فيه من أَلْفاظ تَُدّل عىل 
َمْعَنى الَحبْس، وهو قَطْع األَْصل عن التََّصُّف، وتَْسبيل الثََّمرة أَو املَْنَفعة.

َويف الَحديـــث -أَيًْضا- ما يَُدّل عىل صّحـــة ُشُوط الواقف وُوُجوب اتّباعه فيها، 
وَعَدم اْشـــرتاط تَْعيني املَْوقُوف عليهم لَْفظًا، وكَْون الَوقْف ال يَُجوز فيام ال يَُدوم 
االنْتفـــاع به)1(، كاألَطْعمة واألَْشبة، ويُْشـــرَتَط يف الّصيغة النَّّص عىل الَوقْف؛ 
َدقات األُْخَرى كافّـــًة، كَام يَُجوز الَوقْف عىل األَْغنياء)2(، وأَن  إلْخراجـــه من الصَّ

يَُكون للواقف ُجزْء من ريع الَوقْف)3()4(. 

َوماّم اْستََدلُّوا به -أَيًْضا- َحديث أيَب ُهَريْرة املَْشُهور أَّن رَُسول اللَّه -َصىلَّ اللَّه عليه 
وَســـلََّم- قال: »إذا مات اإلنْسان انَْقطَع َعَملُه إاّل من ثاَلث؛ َصَدقة جارية، أو علْم 
يُْنتََفـــع به، أو ولَد صالح يَْدُعو لَـــه«)5(؛ وقَد فرَسَّ الُفَقهاء الَصَدقة الجارية بأَنَّها 

الَوقْف، وَجَريانُها يَْقتيَض اللُّزُوم، وبَغرْيه يَْحُصل االنْقطاع)6(.

نَّة الفْعليَّة فَلَم يَثْبُت عن رَُسول اللَّه -َصىلَّ اللَّه عليه وَسلََّم-، وال عن  َوعىل َصعيد السُّ
َصحابَته من بَْعده أَنَُّهم رََجُعوا فيام أَْوقَُفوه، فََدّل ذلك عىل لُزُوم الَوقْف، ومن ذلك 
َوقْف ُعثاْمن -ريَض اللَّه َعْنُه- بْئ ُرومة اْستجابًة لَدْعوة رَُسول اللَّه -َصىلَّ اللَّه عليه 
وَسلََّم- الَّذي قال: »َمن يَْشرَتي بْئ ُرومة، فَيَْجَعل فيها َدلَْوه مع دالء املُْسلمني، بَخرْي 
لَه مْنها يف الَجّنة«)7(، َحيْث اْشرَتاها ُعثاْمن، واْستََدّل الُعلاَمء عىل لُزُوم الَوقْف من 

ق بَُجرَّد ُصُدوره من ُعثاْمن -ريَض اللَّه َعْنُه-. هذه الواقعة؛ ألَّن أَثَر الَوقْف تََحقَّ

الَفْصل األَوَّل/ املبحث الثَّالِث

د، "األَْوقاف النََّبويّة وأَْوقاف الُخلَفاء الّراشــدين"، دار الُكتُب العلْميّــة، َمْوقع كُتُب ُجوجل، . 1 الُحَجيْــيّل، َعبْــد اللَّه بْــن ُمَحمَّ
.https://goo.gl/pK2UtQ :ص129، ُمتاح عىل الرَّابط

الَخّن وآَخُرون، ُمْصطََفى، "الفْقه املَْنَهَجّي عىل َمْذَهب المام الّشافعّي"، دار الَقلَم للنَّرْش، دَمْشق، ط3، 1992م، ص22.. 2
ْدالن، صالح بْن غانم، "أَْحكام الَوْقف والَوصّية والَفْرق بَْيَنُهم"، دار بَلَْنسيّة للنَّرْش، 1996م، ط2، ص 14.. 3 السَّ
الَعْسَقاليّن، ابْن َحَجر، فتح الباري، مرجع سابق، )7 / 325(.. 4
ح َصحيح الّرْمذّي )6 / 143(.. 5 ابْن الَعَريّب: عارضة األَْحَوذّي برَشْ
عليــش، محمــد بن أحمــد بن محمد، أبو عبد الله املالــيك "منح الجليل شح مخترص خليل"، بــريوت، دار الفكر ط1، . 6

1409هـ/1989م )8 / 108( وما بَْعَدها.
ْوِجردي الخراســاين، "الســنن الكبى" املحقق: محمد عبد . 7 أبو بكر البيهقي، أحمد بن الحســني بن عيل بن موىس الُخرْسَ

القادر عطا، الناش: دار الكتب العلمية، بريوت – لبنان، الطبعة الثالثة، 1424 هـ - 2003م )6/166(.
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َوقَد َذَهب هذا الَفريـــق إىل ُوقُوع اإلْجامع عىل لُزُوم الَوقْف بفْعل النَّبّي -َصىلَّ 
اللَّه عليه وَســـلََّم- وَصحابَته الكرام؛ إذ لَم يَثْبُت رُُجوع أََحد مْنُهم عن وقْفه، ويف 
حايّب الَجليل جابر بْن َعبْداللَّه -ريَض اللَّه َعْنُهاَم-: »لَم يَُكن أََحد  هـــذا يَُقول الصَّ
حابة لَه َمْقدرًة إاّل وقَف وقًْفا، وكَتَبُوا يف ذلك كُتُبًا، وَمَنُعوا فيها من البَيْع  من الصَّ

والهبة، وأَْوقافُُهم َمْشُهورة بالَحرََمنْي برُشُوطها وأَْحوالها«)1(.

الرَّأْي بَعَدم لُُزوم الَوْقف:
َوأَْصحاب هذا الرَّأْي يََرْون أَّن الَوقْف َغرْي الزم إاّل يف الحاالت األَْربَعة الَّتي َسبَق 
ذكْرُهـــا، وهذا ما َذَهب إلَيْه اإلمام أَبُو َحنيفة، وزُفَر من األَْحناف، وهو قَْول عْند 
ته عىل ُجْملة أَدلّة مْنها: ما ورَد  الَحنابلة)2(؛ ويَْســـتَدّل أَْصحاب هذا الـــرَّأْي بصحَّ
عن ابْن َعبّاس -ريَض اللَّه َعْنُهاَم-، أَنَّه قال: لاَّم نَزَلَت الَفرائض يف ُسورة الّنساء 
قال رَُسول اللَّه -َصىلَّ اللَّه عليه وَسلََّم-: »ال َحبْس بَْعد ُسورة الّنساء«)3(. وَعْنه أَيًْضا 
قال: قال رَُســـول اللَّه -َصىلَّ اللَّه عليه وَسلََّم-: "ال َحبْس عن فَرائض اللَّه")4(. وقَد 
أََخـــُذوا من َهَذيْن الَحديثنَْي أَّن لُزُوم الَوقْف يرََتَتَّب عليه َحبْس عن فَرائض اللَّه 
بَْنـــع الَورَثة من َحقهم يف املرياث، ومن ثَّم يَُكون هذا اللُّزُوم باطاًل)5(. وتَْجُدر 

اإلشارة إىل تبْيان أَّن رواية ابْن لَهيعة لألَحاديث َضعيفة)6(.
َومـــن أَدلّتهم -أَيًْضا- ما ُروي عن ُعَمر بْن الَخطّـــاب -ريَض اللَّه َعْنُه- أَنَّه قال: 
"لَْوال أيَّن ذَكَرْت َصَدقَتي لرَُســـول اللَّه -َصىلَّ اللَّه عليه وَسلََّم- لَرََدْدتُها«)7(؛ َحيْث 

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

َنن الكُْبَى، املرجع السابق )6/161(.. 1 البَيَْهقّي: السُّ
ج، َحَســن عبْداملُطَّلب، "آلّيات أَْعمل الُحُقوق االْقتصاديّة يف مرْص"، ُمتاح عىل َمْوقع كُتُب ُجوجل، 2008م، ص79، . 2 األرَْسَ

 https://goo.gl/AcddSp :ُمتاح عىل الرَّابط
ـرَبايّن )3/114/1( والّدارَقُطْنّي )4/68/3َو4( . 3 ح َمعاين اآلثار " )2/250( والطَـّ َحديــث َضعيــف، أَْخرََجه الطَّحــاوّي يف " َشْ

والبَيَْهقّي يف "ُسَننه " )6/162(.
َنن الكُْبَى، مرجع سابق )6/162، 163(.. 4 البَيَْهقّي، السُّ
الكاســاين، عــالء الدين، أبو بكر بن مســعود بن أحمد الحنفي "بدائع الصنائع يف ترتيــب الرشائع"، الناش: دار الكتب . 5

العلمية، بريوت، الطبعة الثانية، 1406هـ - 1986م، )6/219(.
6 .https://cutt.us/nV3bt :َمْرويّات الَعبادلة الثَّالث عن أيَب لَهيعة َصحيحة، َمْوقع إْسالم ويب، ُمتاح عىل الرَّابط
، مرجع سابق )9/181(.. 7 ح َصحيح الُبخارّي، مرجع سابق، )7/324(، ابْن َحزْم: املَُحىلَّ ابْن َحَجر الَعْسَقاليّن، َفْتح الباري َشْ
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ح َصحيح الُبخارّي )7/324(.. 1 ابْن َحَجر الَعْسَقاليّن: َفْتح الباري َشْ
َنن الكُْبَى، مرجع سابق، )6/163(.. 2 البَيَْهقّي، السُّ
الشــوكاين، محمد بن عيل بن محمد بن عبد الله اليمني "الســيل الجرار املتدفق عىل حدائق األزهار"، بريوت، . 3

دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 1991م، )3/314(.
ْعّي، 1 أَبْريل 2017م، ُمتاح عىل الرَّابط:: . 4 أَبُو البََصل، َعيّل، "لُُزوم الَوْقف يف الفْقه الْسالمّي"، َمْوقع األُلُوكة الرشَّ

goo.gl/oTZWxV

اْســـتََدّل الُعلاَمء بهذا األَثَر عىل أَّن الَوقْف َغرْي الزم؛ ألَنَّه لَو كان كَذلك لاَم فَكَّر 
ُعَمـــر -ريَض اللَّه َعْنُه- يف رَده أَو الرُُّجـــوع َعْنه، وهذا عْنَدُهم َدليل رَصيح عىل 

َعَدم لُزُوم الَوقْف)1(.

َومن أَدلَّتهم -أَيًْضا- ما ُروي عن َعبْداللَّه بْن َزيْد أَنَّه أََت رَُسول اللَّه -َصىلَّ اللَّه عليه 
وَسلََّم- فَقال: يا رَُسول اللَّه حائطي هذا َصَدقة، وهو إىل اللَّه ورَُسوله، فَجاء أَبَواه 
فَقاال: يا رَُســـول اللَّه كان قوام َعيْشنا، فَرَدَّه رَُسول اللَّه إلَيْهام، ثُّم ماتا، فََورثَُهام 
ابُْنُهام بَْعد«)2(؛ وَوفًْقا ألَْصحاب هذا الرَّأْي فَإّن هذا الَحديث يَُدّل عىل َعَدم لُزُوم 
الَوقْف؛ ألَنَّه لَو كان الزًما لاَم رَّد النَّبّي -َصىلَّ اللَّه عليه وَسلََّم- الحائط إىل والَدي 

الواقف، وهذا َدليل رَصيح عىل َعَدم لُزُومه.

َوقَـــد ناقَش الُعلاَمء أَدلّة كال الَفريَقنْي، َتْحيًصـــا وتَْنقيًحا، وَخلَُصوا إىل تَرْجيح رَأْي 
الُجْمُهور بلُزُوم الَوقْف)3(؛ ألَنَّه يَْستَند إىل أَدلّة َصحيحة، يَُؤيُّدها إْجامع َعَميّل من فْعل 
حابة  الرَُّسول -َصىلَّ اللَّه عليه وَسلََّم- وَصحابَته األَبْرار؛ وقَد َعمل بلُزُوم الَوقْف بَْعد الصَّ
التّابُعون -أَيًْضا- وتابُعو التّابعني، ُوُصواًل إىل َعْصنا َهذا، من ُدون أَن يُخالَف يف َهذا.

كَـــام أَّن القائلني بَعَدم اللُّزُوم يَْســـتَنُدون إىل أَدلّة َضعيفة، تَُقوم عىل اْحتامالت 
َغرْي قَطْعيّة، فاَل يَصّح االلتفات إلَيْها َعَماًل، وقَد َعَمد الُعلاَمء إىل الَجْمع بني كافّة 
األَدلّة الواردة يف هذا الباب والتَّْوفيق بَيَْنها، فَكان رَأْيُُهم تَرْجيح لُزُوم الَوقْف؛ ملا 
فيـــه من َمْصلَحة ُمْعترََبة َشًْعا تَتََمثَّل يف حْفظ املال املَْوقُوف عن الَعبَث، والَعَمل 

عىل َدوامه واْستْمراريَّته)4(. 

الَفْصل األَوَّل/ املبحث الثَّالِث
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الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

أَبُو البََصل، َعيّل ، لُُزوم الَوْقف يف الفْقه الْسالمّي، املَرْجع السابق.. 1

كَام أَّن الُفَقهاء األَقَْدمني كانَت لََديْهم إْشـــكاليّة يف َمْسأَلة »تَْسييب املال« بَْعَنى 
ا انْتََهت هذه اإلْشـــكاليّة يف  إىل َمن يَُؤّول املال املَْوقُوف بَْعد َمْوت الواقف، وُربَّ
الُعُصور التّالية للَعْص األَوَّل، وزاَدت ُوُضوًحا يف َعْصنا َهذا؛ ألَّن الَوقْف أَْصبَح 
ْخصيّة  ـــْخصيّة االْعتباريّة املُْستَقلّة عن صاحب الَوقْف، والشَّ سًة تَتََمتَّع بالشَّ ُمَؤسَّ

االْعتباريّة ذات ذّمة ُمْستَقلّة يف الُعُقود كَام هو َمْعُروف)1(.

وُخالصة الَقْول: إّن َخصائص نظام الَوقْف يف اإلْسالم َمكََّنتْه من االْستْمرار والتَّطَوُّر 
َعرْب الُعُصور، وهي كَفيلة بحْفظه واْســـتْمراريَّته يف األَزْمان القادمة، بَحيْث تَْنَعم به 
األَْجيال القادمة كَام نَعَمت به الّسابقة، وكُّل ذلك يف إطار َشْعّي ال يََحيد عن األَْحكام 
ع ملَصالح وفَوائد ال مُيْكن أَن تُوَجد يف َغرْيه من  واملَقاصد األَْصليّة، ما دام الَوقْف ُشّ

َدقات والتَّرَبُّعات والهبات. الصَّ

ى  كَام أَّن أَْحكام الَوقْف كَفيلة بحْفظه، فَهي لَيَْســـت أَْحكام تَْنظيم وترَْشيع فََقط، بَل تَتََعدَّ
ذلـــك ألَن تَُكون أَْحكاًما حافظًة، فَهذه األَْحكام كَفيلـــة بحْفظ نظام الَوقْف من الَعبَث، 
وبالتّـــايل انْخفاض الفائدة املَرُْجّوة مْنه، فَُكلَّام تَـــّم االلتزام بهذه األَْحكام كُلَّام ازْداَدت 

املَْنَفعة املَْقُرونة به، وساَعَدتْه عىل النُُّمّو والتَّطَوُّر با يَْنَسجم مع ُروح كُّل َعْص وزَمان.
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عيَّة للَوْقف وأْدواره املَقاصد الشَّ

َمة • ُمَقدِّ
املَْبَحث األَوَّل: َمقاصد الَوْقف يف الْسالم: •

الَوقْف وحْفظ الّدين	 
الَوقْف وحْفظ النَّْفس	 
الَوقْف وحْفظ الَعْقل	 
الَوقْف وحْفظ املال	 
الَوقْف وحفظ النَّْسل	 
َمقاصد َشْعيّة أُْخَرى للَوقْف	 

ّاملَْبَحث الثَّاِن: أْدوار الَوْقف: •
ْور االْجتامعّي للَوقْف	  الدَّ
ْور االقْتصادّي للَوقْف	  الدَّ
ْور الّسيايّس للَوقْف	  الدَّ
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الَفْصل الثَّاِن

عيَّة للَوْقف وأْدواره املَقاصد الشَّ

َمة ُمَقدِّ
ع الَحنيف يف ُمْخَتلف تََجلّياته إىَل َصْون دين النْســـان وعمرة ُدنْياه،  ْ يَْهـــدف الرشَّ
ع الْسالمّي، َففي كُّل ما أباَحه وكُّل  ْ نْيا َهَدفان ُمَتالزمان للرشَّ َفَصْون الّدين وعمرة الدُّ
ما أَتاَحه كان َهذان الَهَدفان ُهم املَْقصد األَســـاس؛ ولََعّل يف نظام الَوْقف مثال واضح 
وَجيّل عىل هذا األَْمر، فالَوْقف كَنظام شـــامل ُمَتكامل ساَهم يف عمرة ُدنْيا املُْسلمني، 
ا وكاماًل،  يعة الســـالميَّة تَْحقيًقا تامًّ ق َمْقصد الرشَّ ويف َصْون دينهم، مبَْعَنى أنَّه َحقَّ
يعة يَُقول المام الَغزاّل)1(: »نَْعني باملَْصلَحة املُحاَفظة عىل َمْقُصود  ويف َمقاصد الرشَّ
ع من الَخلْق َخْمســـة، وُهو: أن يَْحَفظ عليهم ديَنُهم، وأَنُْفَسُهم،  ْ ع، وَمْقُصود الرشَّ ْ الرشَّ
ن املُحاَفظة عىل هذه األُُصول الَخْمسة َفهو  وُعُقولَُهم، ونَْسلَُهم، وأَْموالَُهم، َفكُّل ما يََتَضمَّ

َمْصلَحة، وكُّل ما يَُفّوت هذه األُُصول فهو َمْفَسدة وَدْفُعها َمْصلَحة«)2(.

يف املُقابـــل، يَُعرّفُها املُعارُصون من أَْمثال الطّاهر بْن عاُشـــور)3( بـ»املَعاين والحَكم 
املَملُْحوظة للّشارع يف َجميع أَْحوال التَّرْشيع أو ُمْعظَمها بَحيْث ال تَختَّص ُمالَحظَتُها بالَكْون 

د الغزّاّل الطُّويّس النَّْيسابُورّي )450هـ - 505هـ(، أََحد أْعالم َعْصه وأََحد أَْشَهر ُعلاَمء املُْسلمني . 1 أبو حامد ُمَحمَّ
يف الَقرْن الخامس الهجرّي، كان فَقيًها وأُُصوليًّا وفيلســوفًا، وكان ُصويّف الطريقة، شــافعّي الفقه، لُّقب الَغزايّل 
بـ"ُحّجة اإلســالم"، وكان له أثر كبري وبَْصمة واضحة يف عّدة ُعلوم مثل الَفلْســفة، والفْقه الّشافعّي، وعلْم الكالم، 
والتََّصوُّف، واملَْنطق، وتَرَك َعَدًدا من الُكتُب يف تلك املَجاالت. )للَمزيد: صالح أَْحَمد الّشامّي، "اإلمام الَغزايّل ُحّجة 

اإلْسالم وُمجّدد املئة الخامسة"، دار الَقلَم، دَمْشق، الطَّبْعة األُوىَل، 1993م، ص-11 20(.
اث الَعريّب، 1997م، الُجزْء األَوَّل، ص217.. 2 الَغزايّل، أبو حامد، "املُْسَتْصَفى من علْم األُُصول"، برَْيوت، لُبنان، دار إحياء الرتُّ
د الطَّاهر بْن عاُشــور، ُمَفرّس وُمْفت وعامل كبري، ُمْفتي تُونس يف . 3 ــيخ العاّلمة ُمَحمَّ الطَّاهر بْن عاُشــور: هو الشَّ

َحياته، ُولد يف تُونس يف إْحدى املَناطق الَقريبة من العاصمة عام 1879م، وقَد بََدأ تََعلُّم الُقرْآن الَكريم وهو يف 
الّسادســة مــن ُعْمره، وقد تََعلََّمه وَحفظَه كام تََعلَّم اللُّغة الَعَربيّة وعــدًدا من املُتُون، ثُّم تََعلَّم الفْقه املاليّك واألَدب 
والبَالغة، وتَتَلَْمذ عىل يَد كبار املَشــايخ وكان من كبار ُعلامء الَعرَب. )للَمزيد: أَْحَمد بْن َمْحُمود الّداهن، "الَعاّلمة 

).https://goo.gl/pZtZGY :د الطَّاهر بْن عاُشور"، َمْوقع َشبَكة األَلُوكة، ُمتاح عىل الرَّابط ُمَحمَّ
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يعة وغايَتُها العاّمة  يعـــة، فَيَْدُخل يف هذا أَْوصاف الرشَّ يف نَـــْوع خاّص من أَْحكام الرشَّ
واملَعـــاين الَّتي ال يَْخلُو التَّرْشيع من ُمالَحظَتها، ويَْدُخل يف هذا أَيًْضا َمعان من األَْحكام 

لَيَْست َملُْحوظًة يف سائر أَنْواع األَْحكام، ولَكنَّها َملُْحوظة يف أَنْواع كَثرية مْنها«)1(.

فالَوقْـــف -وكَام بَيَّّنا يف الَفْصل الّســـابق- يُْقَصد به التََّقرُّب إىل الله وكَْســـب رضاه، 
واإلْحســـان إىل املُْحتاجني، وهذه من ُصَور البُْعد الّدينّي لنظام الَوقْف؛ كام يُساهم 
الَوقْف يف تَْوفري اْســـتْقرار اقْتصادّي واْجتامعّي يف البيئة الَّتي يُقام بها، وهذه من 
نْيا؛ وهذا االْستْقرار يَُعود بالنَّْفع عىل املُْسلمني من ناحية قُْدرَتهم عىل  ُصَور عامرة الدُّ
االْستْقالل وتَفادي التَّبَعيّة للغري، ويَُؤّدي أيًْضا إىل َتْتني أَوارص املُْجتََمع وتَْحصينه ضّد 
األَْمراض االْجتامعيَّة املُْنتجة للَفْقر والَعَوز، وتَْحقيق األَْمن االْجتامعّي واالقْتصادّي يف 
املُْجتََمع املُْســـلم، ماّم يُعني الَفرْد املُْسلم عىل َعَدم إْشغال فْكره بُهُموم الَعيْش وتَكاليف 
ه إىل تَْحقيق الغايات الّســـامية يف َحياته، أال وهي عبادة الله  الَحياة، وبالتّايل التََّوجُّ

-، وعامرة األَرْض بالَعَمل واإلنْتاج. -َعّز وَجلَّ
ـــالم- يَطْلُب من َربّه -َجل وَعال- أن يُحّقق األْمن االْجتامعّي  فهذا إبْراهيم -عليه السَّ
واالقْتصادّي ألَْهل بَلَـــده َحتَّى يَتََمكَُّنوا من عباَدته عىل أكَْمل وْجه، يف قَْوله -تَعاىَل-: 
}َوإِْذ قَـــاَل إِبْرَاِهيُم رَبِّ اْجَعْل َهَذا بَلًَدا آَِمًنـــا َواْرزُْق أَْهلَُه ِمَن الثََّمرَاِت َمْن آََمَن ِمْنُهْم 

ِباللَِّه َوالْيَْوِم اآْلَِخِر{ ]البقرة: 126[.

وإذا نَظَرْنا للَوقْف يف الُعُصور اإلســـالميَّة الّسابقة بَعنْي املُتََفّحص للَحقائق، لََوَجْدنا أّن 
الَوقْف ساَهم ُمساَهمًة ُمباشًة وفاعلًة يف ازْدهار الَحضارة العربيَّة واإلسالميَّة، ولََوَجْدنا 
ى ُحُدود املُســـاَهمة يف البناء االْجتامعّي واالقْتصادّي، ليَصل إىل َمرَْحلة  أّن الَوقْف تََعدَّ
البناء الفْكرّي؛ من خالل َدْوره الرّائد يف املُحافَظة عىل الَعديد من ُدور العلْم وَمْكتَباتها، 

صة لَها ثانيًا. بَفْضل الله أَوَّاًل، ثُّم با كانَت تُدرُّه عليها إيرادات األَْوقاف املَُخصَّ

الَفْصل الثَّايِن

كة التُّونسيّة للتَّْوزيع، ط1، 1978م، م1، ص 51. . 1 يعة الْسالمّية"، تونس، الرشَّ د الطّاهر، "َمقاصد الرشَّ ابْن َعاُشور، ُمَحمَّ
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وانْطالقًا ماّم َســـبَق، َسُنْفرد هذا الَفْصل لتَناُول ُجْملة من َمقاصد نظام الَوقْف َوفًْقا 
للرُّْؤية اإلســـالميَّة، ترَْشيًعا وخرْبًة، وكََذلك نَُعرّف بـــاألَْدوار الَّتي طالاَم لَعبَها الَوقْف 
تاريخيًّا يف املُْجتََمعات اإلســـالميَّة، كام يَُفّصل الَفْصل يف األَْدوار االْجتامعيَّة لنظام 
الَوقْف يف اإلْســـالم، بناًء عىل سياقات ُمامرَساتيّة اطَّلَع بها الَوقْف، بُصَوره املُْختَلفة، 

بَهاّم اْجتامعيَّة َخَدميّة للُمْجتََمعات اإلسالميَّة عىل مّر الُعُصور. 

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع
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املَْبَحث األَوَّل

َمقاصد الَوْقف يف اإلْسالم

ًسا َرئيًسا  لَطالَم َشكَّلَت األَْوقاف السالميَّة عىل َمدار الّتاريخ الْسالمّي التَّليد ُمَتَنفَّ
َسته الرَّْغدة حينم تَحّل بها الُخطُوب، وتَُدور  لألُّمة تَْســـَتند عليه وتَتَّكئ عىل ُمَؤسَّ
ســـة الَوْقفيَّة ظَلَّـــت تاريخيًّا َمنارة بناء وعمرة  ْهر، كم أّن املَُؤسَّ عليهـــا َدوائر الدَّ
ت بَني النْسان، أيًّا كان جْنُسه  وَحضارة، ُمْسَتمّدًة َخْييََّتها من َخْييّة األُّمة الَّتي تََعدَّ
أو لَْونُه أو َعقيَدتُه، لتْشـــَمل الَحَيوان والطَّـــْي وَحتَّى البيئة والَجمدات. والَوْقف 
َدقـــات الجارية الَّتي تَْنَفع صاحَبها َحتَّى  بهـــذا املَْعَنى الَعميق هو من رُضُوب الصَّ
َدها الواقف، فبهذا  ُوط الَّتي حدَّ بَْعد َممته)1(؛ وخاّصًة أّن الَوْقـــف يَْبَقى يف الرشُّ
الطار يَُعّم َخْي الَوْقف الَجميع، فالَخْي الّدينّي يَطال الواقف، والنَّْفع االْقتصادّي 

واالْجتمعّي يَطال املَْوُقوف عليهم، ويَْنَترش أَثَرُه لَيُعّم املُْجَتَمع كُلَّه.

يعة  وتَبْـــُدو َمقاصد الَوقْف يف اإلْســـالم َغرْي ُمْنبَتّة الّصلة َعـــن املَقاصد الُكلّيّة للرشَّ
اإلســـالميَّة الَغـــرّاء، الَّتي تَْنطَلق أَوَّاًل من ُمراعاة َحّق اللـــه -تَعاىَل-، ومن ثَّم ُمراعاة 
ُحُقوق العباد وَمصالحهم، وما فيه صالح َمعاشهم وَمآلهم، وعليه فَإّن َمقاصد الَوقْف 
تَْنطَلق يف كُلّيّاتها من إدامة أَبْواب الَخرْي والرّب واإلْحســـان، واْستدامة الَعَمل الَخرْيّي 
يعة اإلسالميَّة يف عامرة األَرْض، وإفادة الَخلْق، ونرَْش  واإلنْسايّن املُتَّسق مع ُرؤية الرشَّ

الَخرْي يف أَرْجاء املَْعُمورة.

ويف هذا اإلطار يَبُْدو اإلطار الَوقْفّي َمقاصديًّا ُمتَّسًقا مع الّنظام اإلْسالمّي العاّم، سياسيًّا 
يعة الَغرّاء بأَنْوارها وتََجلّياتها  واقتصاديًّا واجتامعيًّا، فالَوقْف ال يَْخُرج عن مْشـــكاة الرشَّ

د أَبُو زُْهرة، ُمحارَضات يف الَوْقف، القاهرة، مْص، دار الفْكر الَعريّب، الطَّبْعة الثانية، 1971م، ص3.. 1 أَبُو زُْهرة، ُمَحمَّ
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الَّتي تَْحمل الَخرْي لإلنسانيَّة َجْمعاء، ُدومَنا تَْفريق أو َتْييز من أَّي نَْوع، فََمقاصد الَوقْف 
يعة  إسالميَّة ذات بُْعد إنْسايّن جامع، تَتَوافَق مع النَّظْرة اإلنسانيَّة العاّمة الَّتي تَْحملُها الرشَّ
اإلســـالميَّة؛ تلك النَّظْرة الَّتي تَتَّسع لتَْشـــَمل املُْسلمني وَغرْي املُْسلمني، وتَتَّسع أَكْرَث فَأْكْرَث 

لتَْشَمل َحيَوات َغرْي إنسانيَّة باألَساس؛ َحيَوانيًّة ونَباتيًّة، وَحتَّى بيئيًّة جامدًة.

َولََقد جاء اإلْســـالم حافظًا للَمصالح الُعلْيا واملُتََمثّلة يف الحفاظ عىل الّدين، النَّْفس، 
الَعْقل، املال، والنَّْســـل، فَفي كُّل ما َشََعه اإلْسالم تَبُْدو هذه املَقاصد ماثلًة وواضحًة، 
يعة الَغرّاء؛ من  ق َمقاصد الرشَّ وهذا حال الَوقْف؛ فالَوقْف َوفَْق املَْنظُور اإلْسالمّي َحقَّ
خالل أَثَره املُباش وَغرْي املُباش عىل األَبْعاد الَخْمســـة ملَصالح املُْسلمني الُعلْيا، والَّتي 

َسُنْفرد هذا املَبَْحث لدراسة أَثَر الَوقْف عليها، وتبْيان َدْوره يف تَْعزيزها وَصْونها.

الَوْقف وحْفظ الّدين
إذا كانَـــت الُعُبوديّة لله -تَعاىَل- هي غايـــة العباد الَّتي يَتََحرَّكُون من أَْجلها، ويَْضبطُون 
بَْوَصلـــة َحياتهم يف إطارها؛ مْصداقًـــا لَقْوله -تَعاىَل-: }َوَما َخلَْقـــُت الِْجنَّ َواإْلِنَْس إاِلَّ 
لِيَْعبُُدوِن{ ]الّذاريات: 56[، وقَْوله -َجّل وَعال-: }إِيَّاَك نَْعبُُد َوإِيَّاَك نَْســـتَِعنُي{ ]الفاتحة: 
5[، وقَْوله -ُســـبْحانَه-: }َواْعبُْد َربََّك َحتَّى يَأْتيَـــَك الْيَِقنُي{ ]الحْجر: 99[؛ فَإّن الَوقْف ال 
يَْخُرج عن هذه الغاية الّســـامية؛ تَْحقيق الُعبُوديّة لله -تَعاىَل-، باْعتباره قُْربًة من أَْعظَم 
ل بها للَّه َعّز وَجّل، فالَوقْف لَيْس فَرًْضا، ولَكنَّه ُمساَرعة إىل الَخرْيات من  الُقُربات، املُتََنفَّ
جانب الواقـــف، يَبْتَغي به َوْجه الخالق الَعظيم، يَرُْجو رَْحَمتَه ويَْخَش َعذابَه، وهو إطار 
جامع للرّب والَخرْي، وَضْب ُمســـتَدام للَعطاء والبَْذل، وُهو إنْفاق طَْوعّي دائم يف َسبيل 

الله، يُحّقق به الَعبْد ُروح العبادة والتََّقرُّب إىل الله ببَْذل ما فيه َمْصلَحة العباد والبالد.

نْيا، كان حارًســـا للّدين، وهذه الحراسة للّدين كانَت عىل  فالَوقْف بجانب عامرته للدُّ
به من الله، بالبَْذل والَعطاء،  ُمْستََوينَْي؛ األَوَّل فَرْدّي عىل ُمْستََوى الواقف؛ من خالل تََقرُّ
وُمشـــاَركَته اآلَخرين َمنافع أَْمالكه؛ إضافًة إلكْسابه َصفاًء ُروحيًّا ولباًسا من التَّْقَوى؛ 
وعىل ُمْستََوى املُْجتََمع كان نظام الَوقْف حافظًا للّدين من خالل الَوقْف عىل املَرافق 

الَفْصل الثَّايِن/ املبحث األَوَّل
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الّدينيّة كاملَســـاجد وُدور تَْحفيظ الُقرْآن، وفيام يَأْت َسُنبَنّي الَجوانب الَّتي يَتَّضح بها 
َدْور الَوقْف يف حْفظ دين الَفرْد الواقف ودين األُّمة.

صـــة للَحّج؛ وَذلك لَغرْي  تَْحقيق أَْركان الْســـالم كاملـــًة: من خالل األَْوقاف املَُخصَّ
ل نََفقاته، فَبالرَّْغم من كَْون الَحّج لَم يُْفرَض إاّل عىل َمن اْســـتَطاع  القادرين عىل تََحمُّ
إليه َسبياًل، إاّل أنَّه ما من ُمْسلم إاّل وقَلْبُه يَْهُفو إىل بَيْت الله الَحرام، فاطَّلََعت األَْوقاف 
اإلسالميَّة بَسّد هذه الحاجة النَّفسيَّة اإلميانيَّة لَغرْي القادرين، فانْترََشَت الَوقْفيّات عىل 
املَْســـجد الَحرام بَّكة واملَْسجد النَّبَوّي باملَدينة، لتَْوفري املَأَْوى واملَأْكَل واملرَْشَب والزّاد 

والرّاحلة للَحجيج من أَْصقاع األَرْض كافًّة.

تَْحقيق ُروح العبادة)1(: حني يُْنفق اإلنْســـان مالَه عن طيب نَْفس راجيًا ما عْند الله 
نْيا، فإنَّه يَُحّقق ُروح العبادة، الَّتي لَن يَتََذّوق َحالَوتَها إاّل عْند تَْحقيق قَْول  زاهًدا يف الدُّ
الرَُّسول -َصىلَّ الله عليه وَسلَّم-: "ال يُْؤمن أََحُدكُم َحتَّى يُحّب ألَخيه ما يُحّب لَنْفسه")2(؛ 
فبالَوقْف يَُحّقق املُْســـلم هذا التَّْوجيه النَّبَوّي؛ فَُهو يَقف أَفَْضل ماله راضيًا َمرْضيًّا بال 
ن وقاه  تَرَدُّد وبال مّنة يف الَعطيّة، وال راجًعا فيها عن بُْخل أو ُشـــّح، فَيَُكون بَذلك ممَّ

نُوب واآلثام. َدقة واإلنْفاق يف َسبيل الله من َدَرن الذُّ اللَّه ُشّح نَْفسه، وطَهَّرَتْه الصَّ

ْعوة اإلســـالميَّة من أَْعظَم  ْعوة إىل الله: فالَوقْف عىل أَبْواب الدَّ هدايـــة الّناس والدَّ
ة، واْستْنقاًذا للّناس  ْعوة اإلســـالميَّة الَحقَّ املَقاصد الَوقْفيَّة قاطبًة؛ ملا فيه من نرَْش للدَّ
من الغواية إىل الهداية، ومـــن الُكْفر إىل اإلميان، وهو َمْقصد َشْعّي َعظيم؛ وفيها 
يَُقول -َجّل من قائل-: }ادُْع إِىَل َســـِبيِل َربَِّك ِبالِْحْكَمِة َوالَْمْوِعظَِة الَْحَســـَنِة َوَجاِدلُْهْم 
ِبالَِّتي ِهَي أَْحَســـُن{ ]النحل: 125[، ويَُقول -ســـبحانه-: }قُْل َهِذِه َسِبييِل أَْدُعو إِىَل اللَِّه 

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

عّية الْســالمّية"، بَْغداد، َمطْبعة اإلرشــاد،  ط1، 1977م، الُجزْء األَوَّل، . 1 د، "أَْحكام الَوْقف يف الرشَّ الكبييّس، ُمَحمَّ
ص )396-397(.

أَْخرََجه البُخارّي يف كتاب اإلميان، َحديث رَقْم )13(،  وُمْسلم يف كتاب اإلميان، َحديث رَقْم )45(. . 2
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َعىَل بَِصريٍَة أَنَا َوَمِن اتَّبََعِني َوُسبَْحاَن اللَِّه َوَما أَنَا ِمَن الُْمرْشِكنَِي{ ]يوسف: 108[؛ وهذه 
ْعوة تَُكون من خالل الَوقْف عىل املَساجد وُدور العلْم واملَدارس اإلسالميَّة  الهداية والدَّ
واملَجامع الفْقهيّة والَوقْف عـــىل طباعة الُكتُب الّدينيّة ونرَْشها وتَرَْجَمتها إىل اللُّغات 
األُْخَرى؛ وال يَْخَفى عىل أََحد َدْور هذه األَْوقاف يف نرَْش الّدين اإلْســـالمّي الَحنيف، 
عاة وأرَُسهم، وتَأْليف  َعويَّة وكَفالة الدُّ ويَْدُخل يف هذا الباب أَيًْضا تَْســـيري الَقوافل الدَّ
قُلُوب َغرْي املُْســـلمني بَسد حاجاتهم املَعيشـــيّة والتَْنَمويّة، وإغاثة املَملُْهوف مْنُهم، من 

خالل األَْوقاف اإلسالميَّة، ال سيَّام يف وقْت الَكوارث واألَزَمات اإلنسانيَّة.
عها، بَعيدًة عن  َعويّة اإلسالميَّة، عىل تََنوُّ سة الدَّ فَمن خالل األَْوقاف اإلسالميَّة، ظَلَّت املَُؤسَّ
تََقلُّبات الّسياسة واْضطرابات الُحْكم، فَمن خالل هذه الَوقْفيّات املُباَركة، افْتُتَحت املَراكز 
اإلسالميَّة يف بالد َغرْي املُْسلمني، لتَُكون يف خْدمة األقَلّيَّات املُْسلمة من أَبْناء تلك البُلْدان 

من جهة، وَسفريًا ُمَعرّبًا عن دين الله -تَعاىَل- بني َغرْي املُْسلمني هناك من جهة أُْخَرى.

َتْكني األُّمة الســـالميَّة: وهو من َمقاصد الَوقْف الّدينيّة الّسامية، إذ مَيْتَدح املَْوىَل 
- عبـــاَده املُْؤمنني بَقْوله -تَعاىَل-: }الَِّذيـــَن إِْن َمكَّنَّاُهْم يِف اأْلَرِْض أَقَاُموا  -َعّز وَجلَّ
كَاَة َوأََمُروا ِبالَْمْعُروِف َونََهْوا َعِن الُْمْنَكِر َولِلَِّه َعاِقبَُة اأْلُُموِر{ ]الحج:  ـــاَلَة َوآَتَُوا الزَّ الصَّ
- من عباده َمن يَقُفون أَْموالَُهم ألْعامل الرِبّ والَخرْي  41-40[؛ إذ يَُسّخر الله -َعّز وَجلَّ

الَّتي ُتَّكن لألُّمة يف األَرْض، وتَرْفَع راياتها الَحضاريّة بنَْي األَُمم َجْمعاء.

الحفاظ عىل الُهويّة الّدينيَّة لألُّمة: وخاّصًة أَّن الّدين اإلْســـالمّي دين َعْقل وعلْم، ال 
َسات الَوقْفيَّة لَم تَْكتَف بالَعَمل عىل َشعائر الّدين ونرَْش  دين ُخرافات وَشْعَوذات، فاملُؤسَّ
ت هذا األَْمر إىل االطاّلع بَدْور ُمهّم يف تَْعليم املُْسلمني  ْعوة بنَْي َغرْي املُْسلمني، بَل تََعدَّ الدَّ
أَنُْفسهم أُُمور دينهم، والَقضاء عىل البَدع والُخرافات الَّتي تَوارَثَها الّناس من ُمْجتََمعات 
سابقة، وذلك من خالل الَوقْف عىل ُدور العلْم واملَْكتَبات ونرَْش الُكتُب العلْميّة والفْقهيّة.

إْعالء راية الْســـالم: فَمن خالل الَوقْف أُنْشئَت الُحُصون والقالع واألَبْراج واألْسوار، 
ت الثُُّغور، وكُفي املُجاهُدون وأرَُسُهم ُمؤنة الحاَجة، وبُنيَت األَْربطة الَّتي كانَت  وُســـدَّ

الَفْصل الثَّايِن/ املبحث األَوَّل
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ليبّية: هي ُحُروب َشــنَّتْها الَكنيســة عىل العالَم اإلْسالمّي يف الَفرْتة من الَقرْن الحادي َعرَش وَحتَّى . 1 الُحروب الصَّ
ليبيّة يف  ى للُحُروب الصَّ ــيْطَرة عىل بَيْت املَْقدس، وقَد ظََهر أَوَّل ُمَســمًّ الَقــرْن الخامــس َعرَش للميالد، بَهَدف السَّ
الَقرْن الّســابع َعرَش عىل يَد أََحد الُكتّاب اإلنْجليز، ويُْدَعى توماس فوللر، وقَد أَطْلَق عليها فوللر يف دراَســته اْسم 
ليبيّة يف  ســة"؛ ألَّن َهَدفَها دينّي من الطَّرَفنَْي. )للَمزيــد: إْدريس الَكْنبُوري، "َمْفُهوم الُحُروب الصَّ "الُحــُروب املَُقدَّ

).https://goo.gl/iMvWAQ :أُوُروبّا وُمَقّدَمتُها"، َمْوقع دار الفْكر، ُمتاح عىل الرَّابط
الزنكيُّون: ُهم ُساللة تُرْكيّة األَْصل َحَكَمت مْنطَقة َشامل ُسوْريا والعراق يف الَفرْتة بني 1127 وَحتَّى 1174م، ومن . 2

ليبيّنْي يف بالد الّشــام  أَبَْرز القادة الزّنْكيّني: نُور الّدين َمْحُمود وعامد الّدين زَنيْك، اللََّذيْن قاَدا الَحرْب عىل الصَّ
الالت  قا نَتائج رائعًة. )للَمزيد: ماركوس هاتشــتاين، "الُفُنون والَهْنَدســة اإلْسالميّة"، َمْوقع تاريخ الُحّكام والسُّ وَحقَّ

).https://goo.gl/AUKbiH :الحاكمة، ُمتاح عىل الرَّابط
ْولة األَيُّوبيّة وَحَكُموا ُســوْريا والّشــام ومْص لَفرْتة طَويلة، وأَبَْرز قادتهم . 3 األيوبيُّون: من أَْصل كُرْدّي، أَقاُموا الدَّ

ليبيّني وَحرَّر بَيْت املَْقدس، وَحَكم دَمْشق يف الَفرْتة من  ق الَكثري من االنْتصارات عىل الصَّ َصالح الّدين األَيُّويّب َحقَّ
).https://goo.gl/vRF27j :1169م وَحتَّى 1250م. )للَمزيد: "األَيُّوبيُّون"، َمْوقع اكْتَشف ُسوريّة، ُمتاح عىل الرَّابط

أَْخرََجه البُخارّي )1468(، وُمْسلم )983(.. 4

َمدارس راقيًة تَْجَمع بني التَّْعليم الّدينّي والتَّأْهيل الَنْفيّس والَعْســـَكرّي لالنْخراط يف 
ُجيُوش األُّمة املُدافعة عن حامها والرّافعة لَرايَتها بني األَُمم، ولَطالاَم َخرََجت الُجيُوش 
ْولة  اإلسالميَّة ُمْعتَمّدًة عىل أَْموال الَوقْف، تَْجهيزًا وتَْسليًحا وخْدمًة، بَعيًدا عن َخزينة الدَّ
ليبيّة)1(،  ا يَظَْهر ذلك األَْمر َجليًّا يف فرَْتة الُحُروب الصَّ ا َعَجزَت عن َذلك، وُربَّ الَّتي ُربَّ

وخاّصًة يف زََمن الزّنْكيّني)2( واأليُّوبيّني)3(.

كَام َشمل الَوقْف يف هذا اإلطار األَرايض والعقارات الَّتي يُوقَف ريُعها عىل املُجاهدين 
يف َســـبيل الله، كَام انْترََش وقْف الَخيْل والَعتاد، خاّصًة يف ظّل الَهَجامت الَّتي كانَت 
تَُشـــّن عىل اإلْسالم واملُْسلمني، وهذا الَوقْف ظََهر ُمْنذ َصْدر اإلْسالم؛ فالرَُّسول -عليه 
ا خالد؛ فَإنَُّكم تَظْلُمون خالًدا، قَد اْحتَبَس أَْدراَعه وأْعتاَده  الُم- يَُقول: "َوأمَّ الة والسَّ الصَّ
يف يُوّضح أّن َوقْف الّسالح والَعتاد من األَْوقاف  يف َسبيل الله")4(؛ فََهذا الَحديث الرشَّ
اإلســـالميَّة الَّتي َشََعها رَُسول الله، والَّتي بُدون أْدَن َشّك لَعبَت َدْوًرا ُمهامًّ يف إْعالء 

كَلمة اإلْسالم ورَفْع رايَته.

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع
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الَوْقف وحْفظ النَّْفس
يَتّم حْفظ النَّْفس بَدفْع ما يَُســـبّب فَناَءها، وفَناء النَّْفس إّما أَن يَُكون باملَرَض والعلَل، أو 
بانْقطاع حاجات الَجَسد الرَّئيسة من طَعام وَشاب؛ والَوقْف حْفظ للنُُّفوس بَدفْع أَْسباب 
الَفناء هذه، وفيام ييَل َدْور الَوقْف يف تَأْمني َضُوريّات الَحياة للُمْسلمني، واملُتََمثّلة يف 

تَْوفري الّصّحة والخْدمات الطّبّيّة، وتَأْمني ُمْستَلْزَمات الَحياة من َمأْكَل وَمرْشَب.

الَوْقف عىل املُْسَتْشـــَفيات: َمن يُراجع تاريخ الَحضارة اإلســـالميَّة بإْمكانه املاُلَحظة 
يَْدلة وانْتشار األَْوقاف عىل  وبُســـُهولة االرْتباط الَوثيق بني ازْدهار مْهنة الطّّب والصَّ
املُْستَْشـــَفيات، ويُْستََدّل عىل هذا االرْتباط بالنُُّمّو الواسع واالنْتشار األُفُقّي والَعُمودّي 
ْق والَغرْب، ويف هذا األَْمر يَْذَهب  للخْدمات الطّبّيّة يف ُمْختَلَف بالد املُْسلمني يف الرشَّ
م العلْمّي وازْدهار علْم الطّّب  الَكثري من املَُحلّلني للتّاريخ اإلْســـالمّي إىل أَّن التََّقـــدُّ
يَْدلة والكيْمياء يف بالد املُْسلمني كان َثَرًة من َثَرات نظام الَوقْف اإلْسالمّي)1(،  والصَّ
فاَل تَكاد َمدينة واحدة تَْخلُو من َعَدد من املُْستَْشـــَفيات "البيامرستانات"، ولََعّل الَوقْف 
ل الَوقْف اإلْسالمّي  كان من أََهّم َمصادر اإلنْفاق عىل هذه املُْستَْشـــَفيات، كَام َســـجَّ
ة باألَْمراض النَّْفسيَّة  سابقًة َعْصيًّة آنَذاك، من خالل الَوقْف عىل املُْستَْشَفيات الخاصَّ
والَعْقليَّة؛ فَفي َمدينة قُرْطُبة وْحَدها ُوجد أَكْرَث من َخْمســـني ُمْستَْشـــًفى َمْوقُوفًا)2(، 
وباْختصاصات ُمتََعّددة تَكاد تُشـــابه اْختصاصات الطّّب الحايّل؛ ولََعّل البيامرْستان 
النُّورّي)3( يف دَمْشق أََحد أَْشَهر املَشايف يف اإلْسالم الَّذي ُوقف عىل ُمعالَجة الُفَقراء، 

الَفْصل الثَّايِن/ املبحث األَوَّل

يعة"، دَمْشق، ُسوْريا، دار الفْكر، ، ط1، 2003م، ص142.. 1 َعطيّة، َجامل الّدين، "نَْحو تَْفعيل َمقاصد الرشَّ
عيىس، أَْحَمد، "تاريخ البيمرستانات يف الْسالم"، دَمْشق، ُسوْريا، الّدار الهاشميّة، ط1، 1939م، ص21.. 2
البيمرْســتان النُّورّي: يُْعترََب من أََهّم املَباين التّاريخيّة يف َمدينة دَمْشــق، يََقع يف قَلْب َمدينة دَمْشق الَقدمية يف . 3

َصه كََمْشَفى  الَحريقة، َجُنوب َغرْب الجامع األَُموّي، بَناه املَلك العادل نُور الّدين زَنيْك عام 543 ه/ 1154م، وَخصَّ
يَْدلة يف البالد اإلْسالميّة، وقَد  للَمساكني والُفَقراء، ثُّم تََحوَّل ليُْصبح واحًدا من أَْشَهر املَشايف وَمدارس الطّّب والصَّ
تََعلَّم فيه كبار األَطبّاء مثْل ابْن ســينا والزَّْهراوّي، وهو اآلن َمتَْحف للطّّب والُعلُوم. للَمزيد يُْنظَر َمْوقع ويكيبيديا 

https://cutt.us/5HkNB :عىل الرّابط
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والاّلفت هنا أَّن هذا "البيامرْســـتان" كان يُْعطي الُفَقراء الخارجني مْنه مااًل يَْكفيُهم 
نََفقة أُْسبُوَعنْي، وهي ُمّدة النَّقاهة الاّلزمة لشفاء املَريض التّاّم)1(، وَكُّل هذه النََّفقات 
كانَت تَُغطَّى من األَْوقاف املَْوقُوفة عىل هذا "البيامرْستان"، وماّم ال َشّك فيه أَّن هذه 

املُْستَْشَفيات لَعبَت َدْوًرا بالغ األهّميَّة يف حْفظ َحياة املُْسلمني ال سيَّام الُفَقراء مْنُهم.

اب للُمْحتاجني َشـــْكاًل من  اب: يُْعترََب تَْوفري الطَّعام والرشَّ الَوْقف عىل الطَّعام والرشَّ
اب القَى َرواًجا واســـًعا يف البالد  أَْشـــكال حْفظ النَّْفس، والَوقْف عىل الطَّعام والرشَّ
اإلســـالميَّة ال سيَّام يف الُعُصور الّسالفة، فََقلَّام تَْخلُو َمدينة أو قَْرية يف بالد املُْسلمني 
من وقْف عىل بْئ ماء، وَوقْف الطَّعام مْنه ما كان دامئًا ومْنه ما كان يف املُناَســـبات 
الّدينيّة كََشْهر رََمضان، ومْنه ما كان َوقًْفا يُْصَف عائُده يف شاء األَطْعمة الَّتي تَُوزَّع 
حايّب َتيم بْن أَْوس  عىل الُفَقراء واملَســـاكني، ولََعّل أَْشَهر َوقْف للطَّعام كان َوقْف الصَّ
الـــّدارّي يف َمدينة الَخليل بفلَْســـطني)2(، والَّذي ما زال َحتَّى اآلن يُْصَف ريُعه عىل 

إطْعام الُفَقراء واملَساكني يف َمدينة الَخليل وقُراها.

الَوْقف وحْفظ الَعْقل
لَم يُْغفل اإلْسالم االْهتامم بالَعْقل لَكْونه َمْوضع التَّْكليف، ونظام الَوقْف ساَهم وبَشْكل 
َمه من َوقْفيَّات َعديدة تُْعَنى َجميُعها بإْعامل  واضح يف حْفظ الَعْقل؛ من خالل ما قَدَّ
الَعْقـــل والَحّض عىل التَّْفكري، كَُدور الُكتُب واملَْكتَبـــات وَمجالس العلْم واإلنْفاق عىل 
املَُدرّســـني فيها، ولََعّل الَكتاتيب الَّتي انْترََشَت يف َجميع بالد اإلْســـالم كان لَها الّدور 

ضاهر، َعبْدالَوّهاب ُمْصطَفى، "البيمرْستان النُّورّي الكَبي"، َمْوقع األَلُوكة، 6 سبْتمرب 2016م، تاريخ الّزيارة 14 . 1
https://cutt.us/jWis1 :أَبْريل، 2020م، ُمتاح عىل الرَّابط

حايّب َتيم بْن أَْوس . 2 وْقف تيم الّدارّي: أَرْض بَدينة الَخليل بفلَْسطني، وَهبَها الرَُّسول -َصىلَّ اللَّه عليه وَسلََّم- للصَّ
ــنة التّاســعة للهْجرة، وتََحوَّلَت هذه األَرْض إىل وقْف يُْصَف ريُعه عىل إطْعام الُفَقراء واملَســاكني  الّدارّي يف السَّ
حايّب الَجليل َتيم بْن أَْوس الّدارّي يف الَخليل"،  يف َمدينــة الَخليــل وقُراها، )للَمزيد: عامر الهنيني، "َوقْــف الصَّ

)https://cutt.us/6AXWd :ْوليّة للُمرَتْجمني واللَُّغوينّي الَعرَب، ُمتاح عىل الرَّابط الَجْمعيّة الدَّ
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األَبَْرز يف تَْوطني العلْم يف ُعُقول الّناس ُمْنذ طُُفولَتهم، وإبْعاد قَيْد الَجْهل، فََقلَّام َخال 
َحّي أو شارع يف املُُدن اإلسالميَّة من َحلَقات علْم أو كَتاتيب تُْعَنى بتَْعليم النَّْشء وَحثّه 
عـــىل التَّْفكري والتََّدبُّر، وغالبيّة هذه املَـــدارس والَكتاتيب كان يُوقَف عليها ما يَُؤّمن 

نََفَقتَها ونََفقة القامئني عليها من ُمَدرّسني وفَُقهاء.

َوقد ساَعد نظام الَوقْف عىل انْتشار العلْم بنَْي ُمْختَلف طَبَقات املُْجتََمع، فََحتَّى الَعبيد 
واملاَمليك واألَياَمى والَخَدم والَعرَب والَعَجم كُلُّهم كانُوا َسواســـيًة يف َحّق التََّعلُّم كَْون 
َسات التَّْعليميّة كانَت تَْشرَتط أَن يَُكون التَّْعليم للَجميع. ُشُوط الَوقْف عىل هذه املُؤسَّ

َســـات التَّْعليميّة وكان يف غالب األَْحيان يَتّم  ــام كان الَوقْف دامئًا عىل هذه املُؤسَّ َولَـّ
تَْوزيع نََفقة عىل الطاُّلب ليَتََفرَُّغوا للعلْم والبَْحث وال يَْنَشغلُوا بَتاعب الَحياة، فََقد َتَكَّن 
طَلَبة العلْم يف ظّل هذه الظُُّروف الَّتي وفَّرَها نظام الَوقْف من تَْحقيق إنْجازات علْميّة 
ْق اإلْســـالمّي وُمعايََنته  ـــأْن يَُقول ابْن ُجبَرْي)1( عن رْحلَته للرشَّ واضحة، ويف هذا الشَّ
َســـات التَّْعليميّة املَْوقُوف عليها وما تَُقّدُمه من خْدمات َجليلة لطَلَب  للَمدارس واملُؤسَّ
ْق لطَلَب العلْم "تَْكرُث األَْوقاف عىل  العلْم وَحثّه لَشـــباب املَْغرب الَعَريّب عىل قَْصد الرشَّ
طاُّلب العلْم يف البالد املرَْشقيّة كُلّها، وبخاّصة دَمْشـــق، فََمن شـــاء الَفالح من أَبْناء 
َمْغربنا فَلرَْيَْحل إىل هذه البالد؛ فَيَجد األُُمور املُعينة عىل طَلَب العلْم كَثريًة، وأََدلُّها فَراغ 
البال من أَْمر املَعيشـــة")2(؛ فَُمْعظَم َعباقرة املُْسلمني وُعلاَمئهم قَد َدرَُسوا وتََخرَُّجوا 
ْور  َسات لاَم َتَكََّنت من القيام بالدَّ َســـات، ولَْوال الَوقْف عىل هذه املُؤسَّ من هذه املُؤسَّ

املَُنوط بها.

د بن أَْحَمد بْن ُجبَرْي: ُجْغرايّف، رّحالة، كاتب وشــاعر، ُولد يف بلنســيّة يف األَنْدلُس َسنة  1145م، . 1 ابن َجَبْي: ُمَحمَّ
أتَّم حْفظ الُقرْآن الَكريم، وَدرَس ُعلوم الّدين وُشــغف بها وبََرزت ُميولُه أيًضا يف علم الحســاب والُعلوم اللُّغويّة 
واألََدبيّة وأَظَْهر َمواهب شْعريًّة ونرَْثيًّة، َخَرج ابْن ُجبَرْي يف رْحلة طويلة وَدوَّن ُمشاَهداته وُمالَحظاته يف يَْوميّات 
ُعرفَت برْحلة ابْن ُجبَرْي، وُسّميَت باْسم "تَْذكرة باألَْخبار عن اتّفاقات األَْسفار". للَمزيد يُْنظَر َمْوقع ويكيبيديا عىل 

https://cutt.us/Pyedh :الرّابط
د، "رْحلة ابْن ُجَبْي"، برَْيوت، لُبْنان، دار صادر، ، ط1، 1980م، ص258.. 2 ابْن ُجبَري، أبو الَحَسن ُمَحمَّ
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الَوْقف وحْفظ املال
يُْعترََب املال يف اإلْســـالم ملًْكا للَّه -تَعاىَل-، واإلنْسان ُمْستَْخلَف عىل هذا املال، ونظام 
ا من الفْكر  الَوقْف يَتَعاَمل مع املال من ذات االْعتبار؛ كَْونَه نظاًما ُمْســـتًَقى وُمْســـتََمدًّ
اإلْسالمّي، ويَرْتَبط املال بالَوقْف ارتباطًا ُعْضويًّا، فاَل وقْف بال مال، َسواء أَكان عقاًرا 
ل يف نظام الَوقْف أَن يَجد  أو أرًضا أو َغرْيَها من أَْشكال املال؛ ومُيْكن وبُسُهولة ملَن يَتَأَمَّ
ياع  أَّن هذا الّنظام حافظ للامل، فَهو يَْسَعى لحْفظ الَعنْي املَْوقُوفة وحاميَتها من الضَّ
مع اإلبْقاء عىل َمْنَفَعتها دامئًة، وتَتَّضح هذه املُحافَظة عىل املال بانْتزاع ملْكيَّتها بَُجرَّد 
الَوقْف من الواقف واملَْوقُوف عليهم، فالَوقْف لَيْس ملًْكا ألََحد بَعيْنه فَيَتََصَّف به، فاَل 
ــَصُّف إاّل باملَْنَفعة املُتَأَتّية عن املال املَْوقُوف؛ وهذا ما ال يُوَجد يف ُضُوب  مُيْكن التَـّ
ق واإلنْفاق من ماله َحتَّى يَْفَنى، فَيَظَّل  الرِبّ والَخرْي األُْخَرى، فََقد يُْكرث املَرْء من التََّصدُّ
املُْحتاُجـــون عىل حاَجتهم وَعَوزهم، لَكّن الَوقْف نَبْع ال يَْفَنى ماُؤه وال يَْجُدب َعطاُؤه، 
َمْهام أََخذ مْنه املُْحتاُجون ونََهل مْنه الظَّْمَى واملُْعوُزون؛ ومن ثَّم فاَل أَْحَســـن وال أَنَْفع 
بيل يُْصَف عليهم َمنافُعه، ويَبَْقى  ء َحبًْســـا للُفَقراء وابْن السَّ للعاّمة من أَن يَُكون َشْ

أَْصلُه)1(، وهذه هي َعبَْقريّة الَوقْف.

َدقات وأَْدَومها، بالنَّظَر إىل فَلَْســـَفته الرَّئيسة الَّتي تَُقوم  كَام أَّن الَوقْف من أَفَْضل الصَّ
عىل بَقاء األُُصول ثابتًة؛ إذ ال تُباع وال تُوَهب وال تَُورَّث، يف حني تَُســـبَّل ثارُها ونَْفُعها 
وَخرْياتها لتُفيد األُّمة يف َمْجُموعها جياًل بَْعد جيل، ُدومَنا اْستئْثار من أَّي أََحد كائًنا َمن 
كان، َحتَّى ُذّريّة الواقف من بَْعده، وهذا الجانب املُتََعّدي الّدائم هو ما مُيَيّز الَوقْف عن 
يعة اإلسالميَّة الَغرّاء؛  َغرْيه من أَبْواب الرِبّ واإلْحســـان والَخرْي الَّتي تَْشتَمل عليها الرشَّ
ياع وُســـوء التََّصُّف، كَام أَنَّه حفاظ  فَفـــي الَوقْف حفاظ عىل املال من الَهْدر والضَّ

لَدمْيُوَمته وَضامن لتََمتُّع الَجميع بَخرْياته جياًل بَْعد جيل.

ــيّد ســابق، بريوت، لُبنان، دار الجيل، الطَّبْعة األُوىَل، . 1 ْهلَوّي، شــاه ويّل الله، "ُحّجة الله البالغة"، تَرَْجمة: السَّ الدَّ
2005م، الُجزْء الثّاين، ص116.
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الَوْقف وحفظ النَّْسل
النَّْســـل اْمتداد لعامرة األَرْض، وحْفظ النَّْســـل من الَقضايا الَّتي اْهتَّم بها اإلْســـالم، 
ُوريّات؛ والَوقْف كَنظام إْسالمّي، اْستََمّد نَظْرَتَه للنَّْسل من النَّظْرة  واْعترََبَها أََحد الضَّ
م الَوقْف مَناذج تَرَكَت  اإلســـالميَّة، فَأَْوىَل النَّْسل أََهّميَّتَه الكافية؛ ويف هذا اإلطار قَدَّ

بالغ األَثَر يف حْفظ النَّْسل وَدوام اْستْمراره، وفيام ييَل أََهّم هذه النَّمذج:

ص الَوقْف عىل أَْهل الواقف 	  ّرّي: فَفي هذا النَُّموذَج من الَوقْف يَُخصَّ الَوْقـــف الذُّ
وأَبْنائه جياًل بَْعد جيل، با يَُحّقق َدوام األَْصل وانْتفاع األَْجيال بَْنَفَعته.

ص ريع هذه األَْوقاف لتَْوفري ُمُهور الَفتَيات 	  باب والَفَتيات: فَيَُخصَّ َوْقف تَْزويج الشَّ
باب يف تَكاليف الزَّواج، وماّم ال َشّك فيه أَّن هذا  الَفقريات واليَتيامت، وإعانة الشَّ
الَوقْف لَه األَثَر الَكبري والواضح يف حْفظ النَّْسل، من خالل اإلعانة عىل الزَّواج؛ 
فَفي الُكَويْت عىل َســـبيل املثال، أُنْشئ ُصْنُدوق َوقْفّي للُمساَعدة يف تَْسهيل أُُمور 

الزَّواج من خالل تَأْمني املُُهور للُمْقبلني عىل الزَّواج)1(.

ى "أَْوقاف نُْقطة الَحليب"، وتُْعَنى هذه النَّامذج 	  َوْقف الّنســـاء املُرْضعات: وتَُســـمَّ
هات املُرْضعات، وذلك يف  مـــن األَْوقاف بتَْقديم الَحليب لألَطْفـــال والغذاء لألُمَّ
دة؛ فََقد كان من َمرَبّات القائد َصالح الّدين يف أََحد أَبْواب الَقلْعة  أَْوقات ُمَحـــدَّ
كَّر، تَأْت  يف دَمْشق ميزاب يَسيل مْنه الَحليب، وآَخر يَسيل مْنه املاء املُذاب فيه السُّ

هات يَْوَمنْي يف األُْسبُوع ليَأُْخْذن ألَطْفالهّن ما يَْحتَْجَنه من ذلك)2(. إلَيْه األُمَّ

الَفْصل الثَّايِن/ املبحث األَوَّل

ة لألوقاف، الكُويت، الَعَدد الثامن، . 1 ْعد، أَْحَمد، "الَوْقف وَدْوُره يف رعاية األرُسة"، َمَجلّة أوقاف، األَمانة العامَّ السَّ
نة الخامسة، مايو 2005م، ص150-151. السَّ

الّســباعّي، ُمْصطَفــى، "من َروائع َحضاَرتنــا"، بَيوت، لُبنان، دار الَورَّاق للنَّرْش والتَّْوزيع، املَكَْتب الْســالمّي، . 2
الطَّْبعة األُوىَل، 1999م، ص128.
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َمقاصد َشْعّية أُْخَرى للَوْقف
ُوريّـــات الَخْمس، بَل تَتََعّداها  ْعيّة يف تَْحقيق الضَّ ال تَْنَحص َمقاصـــد الَوقْف الرشَّ
ُوريّات الَخْمس لتَُشـــّكل ُمْجتَمعًة البُْعد  ملَقاصـــد أُْخَرى، تَتَكاَمل مع بَْعضها ومع الضَّ
نْيا، فَهو يَُعّمر ُدنْيا  الّدينـــّي للَوقْف، ويَتَناَغم هذا البُْعد مع نَظْرة اإلْســـالم للّدين والدُّ
اإلنْســـان، ويَُصون ديَنه، فَمع أَّن الَوقْف يَُقوم عىل املاّديّات إاّل أَنَّه يُْعترََب وعاًء ُروحيًّا 

ْعيّة األُْخَرى لنظام الَوقْف. خالًصا؛ وفيام ييَل بَْعض املَقاصد الرشَّ

االْستْخالف يف األَْرض: فَفي الَوقْف تَْحقيق ملَْقصد االْستْخالف يف األَرض، وعامرَتها، 
والقيام عىل ُشؤونَها؛ تَْحقيًقا ملُراد الله، َوفًْقا لَقْوله -تَعاىَل-: }َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آََمُنوا ِمْنُكْم 
الَِحاِت لَيَْســـتَْخلَِفنَُّهْم يِف اأْلَرِْض كَاَم اْستَْخلََف الَِّذيَن ِمْن قَبْلِِهْم َولَيَُمكَِّننَّ  َوَعِملُوا الصَّ
لَُهـــْم ِديَنُهُم الَِّذي ارْتََض لَُهْم{ ]النُّور: 55[، وقَْوله -ُســـبْحانَه-: }َوأَنِْفُقوا ِمامَّ َجَعلَُكْم 
ُمْســـتَْخلَِفنَي ِفيِه{ ]الحديد:7[، وقَْوله َجّل وَعال: }ُهَو أَنَْشأَكُْم ِمَن اأْلَرِْض َواْستَْعَمرَكُْم 

ِفيَها فَاْستَْغِفُروُه ثُمَّ تُوبُوا إِلَيِْه إِنَّ َريبِّ قَِريٌب ُمِجيٌب{ ]هود: 61[.

ولََعّل املُتَأَّمل يف فْقه الَوقْف ونظامه وفَلَْسَفته يف َشيعة اإلْسالم؛ يُْدرك، بال أَْدَن َشّك، 
أنَّه ُمْنتَج إْســـالمّي خالص، َهَدفُه األَْسَمى عامرة األَرْض وخْدمة اإلنْسان؛ َخليفة الله 
ا يَْستَبْطن، يف  يف األَرْض، وعليه فَإّن كُّل ما يَْشـــَملُه الَوقْف من َمجاالت وسياقات إمنَّ
َجْوَهره وأَْصله، هذا املَْقَصد اإلْسالمّي النَّبيل؛ عامرة األَرْض وتَْحقيق َمناط االْستْخالف 
اإلنْسايّن فيها؛ ولَيْس أَقَْدر من الَوقْف يف الّنظام اإلْسالمّي عىل تَْحقيق عامرة األَرْض، 
ببناء الَحضارات وتَْوطني الثَّقافات، وكفاية الّناس عن الحاجة والَعَوز، فيُْقبلُون عىل 
ؤال، بَْعد أن  عبادة الله بُقلُوب صافية، قَد كُفيَت ُمؤنة الحاَجة وَمَشّقة الطَّلَب وُذّل السُّ

أَْغناُهم الَوقْف عن هذه األُُمور كافًّة.

ًة َواِحَدًة َوأَنَا َربُُّكْم  تُُكْم أُمَّ تَْحقيق َوْحـــدة األُّمة: مْصداقًا لَقْوله -تَعاىَل-: }إِنَّ َهِذِه أُمَّ
ًة َواِحَدًة َوأَنَا َربُُّكْم  تُُكْم أُمَّ فَاْعبُُدوِن{ ]األَنْبياء: 92[، وقَْوله -ُســـبْحانَُه-: }َوإِنَّ َهِذِه أُمَّ
فَاتَُّقوِن{ ]املُْؤمنون: 52[؛ وإْعاماًل لَحديث الرَُّســـول الَكريم -َصىلَّ الله عليه وَسلَّم-: 
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"َمثَل املُْؤمنني يف تَواّدهم وتَراُحمهم وتَعاطُفهم كالَجَسد الواحد؛ إذا اْشتََك مْنه ُعْضو 
ى")1(. َهر والُحمَّ تَداَعى لَه سائر الَجَسد بالسَّ

َولَيْس أَكْرَث تَْحقيًقا لَوْحدة األُّمة وَصْهرها يف بَْوتَقة واحدة، وَجْعلها َجَسًدا واحًدا، وبُْنيانًا 
َمرُْصوًصا يَُشّد بَْعُضه بَْعًضا من الَوقْف، فالَوقْف َمظَْهر َحضارّي راق للتَّكافُل بني أَبْناء 
املُْجتََمع الواحد، وهو باب َمْفتُوح أَمام الَجميع، كُل عىل قَْدر طاقَته؛ للُمســـاَهمة يف 
ْولة وأَفْرادها، وحيَنام يَجد  الَعَمل الخْدمّي العـــاّم، وهو َحلَقة وْصل ال تَْنَقطع بني الدَّ
اإلنْســـان كُّل حاجاته ُملَبّاًة وكُّل طَلَباته ُمَغطّاًة، من َخرْيات الَوقْف، تَْشتَّد اللُّْحمة بَيَْنه 
ته الَخرّية الَّتي  ته، فَيَُذوب الَجميع يف بَْوتَقة اإلْســـالم وأُمَّ وبـــني ُمْجتََمعه، ومن ثَّم أُمَّ

َجَعلَها الله -تعاىل- َخرْي األَُمم.

إغاثة النْســـان: وهي من املَقاصد املُهّمة للَوقْف يف اإلْســـالم، وهي باب َعظيم من 
أَبْواب اإلْحســـان، الَّتي تَتَّسع لتَْشَمل اإلنْسان، أيًّا كان ديُنه أو لَْونُه أو جْنُسه، ويف هذا 
يَأُْمرُنا الله الخالق باإلْحســـان الَّذي هو َمْعًنى جامع لُكّل خصال الرِبّ والَخرْي، فَيَُقول 
الله َعّز وَجّل: }َوأَْحِســـُنوا إِنَّ اللََّه يُِحبُّ املُْحِســـِننَي{ ]البقرة: 195[، ويَُقول يف َوْصف 
َا نُطِْعُمُكْم لَِوْجِه  أَْهل الَجّنة: }َويُطِْعُموَن الطََّعاَم َعىَل ُحبِِّه ِمْســـِكيًنا َويَِتياًم َوأَِسريًا * إمِنَّ
اللَِّه اَل نُِريُد ِمْنُكْم َجزَاًء َواَل ُشُكوًرا{ ]اإلنسان: -8 9[؛ ويَْجَعل اإلْحسان بَّوابة العتْق من 
الّنار فَيَُقول: }فاََل اقْتََحَم الَْعَقبََة * َوَما أَْدَراَك َما الَْعَقبَُة * فَكُّ رَقَبٍَة * أَْو إِطَْعاٌم يِف يَْوٍم 
ِذي َمْسَغبٍَة * يَِتياًم َذا َمْقَربٍَة * أَْو ِمْسِكيًنا َذا َمرْتَبٍَة * ثُمَّ كَاَن ِمَن الَِّذيَن آََمُنوا َوتََواَصْوا 

رْبِ َوتََواَصْوا ِبالَْمرَْحَمِة * أُولَِئَك أَْصَحاُب الَْميَْمَنِة{ ]البَلَد: -11 18[. ِبالصَّ

سة الَوقْف اإلْسالمّي لتَُقّدم  ومن هذا املُْنطَلَق اإلميايّن املَقاصدّي الَكريم انْطَلََقت ُمَؤسَّ
َخَدماتها اإلنســـانيَّة إلغاثة املَملُْهوف وإطْعام الجائع، وإيواء املرَُشَّد وُمداواة املَريض، 
وتَْعليم الجاهل، وتَْفريج كُُروب املَْكُروبني، وتَْنفيس الَهّم عن املَْهُمومني، كُّل ذلك عىل 

الَفْصل الثَّايِن/ املبحث األَوَّل

أَْخرََجه البُخارّي )6011(؛ وُمْسلم )2586(.. 1
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املُْستََوى الَفرْدّي والَجامعّي، با يَْشـــَمل أَبْناء األُّمة اإلسالميَّة وَغرْيََهم، وخاّصًة يف 
أَْوقات الَكوارث واألَزَمات؛ البيئيّة واإلنسانيَّة. 

َوَهَكذا تَتَّضح َعظَمة َمقاصد الَوقْف يف اإلْســـالم، وســـعة َمجاالته، با يَْجَعلُه َمنارًة 
نْيا، وَعَماًل يَْفتَخر به املُْســـلُمون عىل َمّر الُعُصور، ومن ثَّم يَتَّجُهون إلْحياء َمقاصده  للدُّ
ا كانَت هذه املَقاصد الّســـامية للَوقْف من أَْسباب الَحرْب  يف الَعْص الَحديث؛ ولَُربَّ
َسات الَوقْفيَّة اإلسالميَّة لتَْقليص َدْورها وتَْهميشه  ُوس الَّتي طالاَم ُشنَّت عىل املُؤسَّ الضَّ
وَحْصه يف املَجاالت التََّعبُّديّة املَْحضة كَإقامة املَساجد وُملَْحقاتها الّدينيّة بَشْكل كَبري، 

ْور التَّْمكينّي للَوقْف با يَْدعم األُّمة، ومُيَّكن لها يف األَرْض. حرًْصا عىل تَْقليص الدَّ

نْيَويّة، ونَظَرًا لفاعليَّته  ونَظَـــرًا لتََمكُّن الَوقْف من القيام بهذه املَقاصد الّدينيّـــة والدُّ
العالية يف بناء الَحياة واإلنْســـان، كان الَوقْف َمَحالًّ للتَّْقليد ِمْن ِقبَل الَعديد من األَُمم 
َول املُعارصة، فَفي أُوُروبّا والواليات املُتَّحدة األَْمريكيّة تَّم اقْتباس نظام الَوقْف  والـــدُّ
واْستْنساخ ثَقافَته وفَلَْسَفته؛ فَفي ظّل تَراُجع اْهتامم املُْسلمني بهذا الّنظام، نَجد الَغرْب 

يُوليه األهّميَّة املُتَزايدة يَْوًما إثْر يَْوم.

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع
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املَْبَحث الثَّاِن

أَْدوار الَوْقف 

مع ازْدياد َدْور وأهّميَّة نظام الَوْقف؛ اقتصاديًّا، واجتمعيًّا؛ وثقافيًّا، وَحتَّى سياسيًّا، ويف 
ْولة لالطاّلع  لّية للدَّ هات التََّدخُّ َضْوء التَّطَوُّرات الَنْوعّية الَّتي يَْشَهُدها تَنامي التََّوجُّ
بـــَدْور فاعل يف الّرعاية املُْجَتَمعّية للُمواطنني، من ُدون أن يُخّل ذلك باْرتباطاتها 
ا  ْولّية وانْدماجها يف َمْنظُومة االْقتصاد العالَمّي وتَرْتيباته التَّأْطييّة، الَّتي ُرمبَّ الدَّ
عيَديْن؛ االْقتصادّي  تَتعاَرض يف كَثي من األَْحيان مع َدْورها املَرُســـوم عـــىل الصَّ
ورًة ُملّحًة، تَْفرُضها  واالْجتمعـــّي، يَْبُدو الَحديث َعن األَْدوار الَجديدة للَوْقف رَضُ
َول من جهة، وطَبيعة  اخليَّة والخارجيَّة للدُّ ســـياقات الواقع املُعارص للتَّفاُعالت الدَّ
سة تَْنطَلق من املُْجَتَمع وتَُعود إلَْيه؛ إفادًة وتَأْثيًا  الّنظام الَوْقفّي الْســـالمّي كُمَؤسَّ

من جهة أُْخَرى.

عيد االْجتامعّي أَو االقْتصادّي  فالَوقْف كَنظام ُمتَكامل، اطَّلَع بأَْدوار عّدة، َسواء عىل الصَّ
أَو الثَّقايّف، وهذا االطاّلع لَم يَُكن تَْكليًفا، بَل كان ماّم أَفَْرزَتْه فَلَْســـفة الَوقْف بَشـــْكل 
َعْفوّي، من خالل تَفاُعل فَلَْسفة الَوقْف مع النَّظْرة اإلسالميَّة للَحياة، تلك النَّظْرة الَّتي 
َسَعت لآلخرة وإىل عامرة األُوىَل؛ وانْطالقًا من أهّميَّة هذه األَْدوار الَّتي يَطَّلع بها نظام 
الَوقْف، َسُنْفرد هذا املَبَْحث لدراسة هذه األَْدوار، مع بَيان التَّطَوُّرات واآلفاق الَجديدة 
الَّتي تَتََعلَّق بالَوقْف اإلْسالمّي املُعارص، مع التَّْعريج عىل َمَدى الحاَجة إىل مَناذج َوقْفيَّة 
َجديدة، تَُقوم بأَْدوار أُْخَرى َغرْي تَْقليديّة، تَْفرُضها ســـياقات الواقع املُعاش من جهة، 

وتَطَوُّر الحاَجات اإلنسانيَّة؛ الَفرَديّة والَجامعيّة، من جهة أُْخَرى.

ْور االْجتمعّي للَوْقف الدَّ
َســـات االْجتامعيَّة َعرْب تاريخ الَحضارة اإلسالميَّة  ســـة الَوقْف أََحد أََهّم املُؤسَّ كانَت ُمَؤسَّ
الطَّويـــل، با َمثَّلَتْه من طاقـــة اْجتامعيَّة كُرْبَى، كانَت بَثابة الرُّوح من َجَســـد املُْجتََمع 
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َقت من َمشـــاعر اللُّْحمة والُهويّة والَوْحدة واالتّحاد، وكانَت َمْدَخاًل  اإلْســـالمّي؛ َحيْث َعمَّ
ـــؤال، وفَتََحت اآلفاق أَمام إبْداع  رَئيًســـا لحْفظ الَكرامة اإلنســـانيَّة عن ُذّل الحاجة والسُّ
اإلنْسان فَتََحرَّر من ربْقة الَعَوز، فََحلَّق بَعيًدا نَْحو آفاق العلْم واملَْعرفة، فَتََخرَّج يَف َمدارسه 
الُعلَـــامء والُحَكامء واملُْخرَتُعون، وانْطَلََقت مـــن أَْربطَته الُجيُوش لَنرْش دين اللَّه -تَعاىَل-، 

عاة إىل اللَّه -تَعاىَل- لَنرْش اإلْسالم يف أَْصقاع األَرْض. َساته َخرََجت قَوافل الدُّ ومن ُمؤسَّ

إّن الَوقْف نتاج َحضارّي قيَمّي إْســـالمّي، يَتَّســـق وُعُموميّة الرّسالة اإلسالميَّة وُسُمّو 
غايَتَها اإلنســـانيَّة الَّتي تَتََمثَّل يف تَْعبيد العباد لرَّب العباد، وإْخراج اإلنْسان من َجْور 
سة تَْستَقي  نْيا)1(، وهي ُمَؤسَّ نْيا إىل سعة الدُّ األَْديان إىل َعدالة اإلْسالم، ومن ضيق الدُّ
مْيُومة، فالَوقْف إطار دائم لَعَمل الَخرْي  من الرّســـالة الخاتة صفة االْستْمراريّة والدَّ
ســـة تَْحَفظ تُراث األُّمة  والـــرّب ال يَتَأَقَّت بزََمن وال يَتََقيَّد بَقيْد ُجْغرايّف، والَوقْف ُمَؤسَّ

لْطة والُحْكم. َسات السُّ ْولة واملُْجتََمع ال ُمؤسَّ الَخرْيّي كَام تَْحَفظُها األُّمة ال الدَّ

َسات  َوطَوال التّاريخ املَديد لألُّمة اإلســـالميَّة، طالاَم َســـَقطَت ُدَول وقاَمت أُْخَرى واملُؤسَّ
سة  َول، ومن ثَّم فََقد َمثَّلَت املَُؤسَّ الَوقْفيَّة قامئة راسخة ُمتََجّذرة، تَْحيا بَحياة املُْجتََمعات ال الدُّ
الَوقْفيَّة رابطًا َحضاريًّا لألُّمة اإلســـالميَّة عىل َمـــّر الُعُصور واألَزْمان، وظَلَّت دامئًا َحَجر 
ْعوة وُمْنطَلَقاتها األُوىَل.  الزّاوية يف البناء الَحضارّي والثَّقايّف اإلْســـالمّي ُمْنـــذ فَْجر الدَّ
وباْســـتْقاللها؛ ترَْشيًعا وتَْنظياًم وإدارًة، عن تََقلُّبات الّسياســـة وأَْهواء الّساســـة، َحفظَت 

سة الَوقْفيَّة ُهويّة األُّمة اإلسالميَّة عىل الرَّْغم ماّم حاق باألُّمة من نَوازل وأَْخطار. املَُؤسَّ

إّن األَثَـــر االْجتامعّي للَوقْف قَد ال يَظَْهر آنيًّا، وقَد يَْحتاج لَفرَتات زََمنيّة طَويلة لتَظَْهر 
آثارُه وانْعكاساتُه، إاّل أَنَّها آثار دامئة وانْعكاسات َمديدة، تَْنَعم بها أَْجيال عّدة، فََقد يَصّح 

الَفْصل الثَّايِن/ املبحث الثَّايِن

د بْن َعبْد اللَّه . 1 القائل هو َربْعّي بْن عامر -ريَض اللَّه َعْنُه- حني التََقى برُْســتُم َعظيم الرُّوم. يُْنظَر: القايض ُمَحمَّ
د الّسلَياْمين، دار القبْلة للثَّقافة اإلْسالميّة، ُجّدة،  أَبُو بَْكر بْن الَعَريّب املَعافرّي اإلْشبييّل املاليّك، قانُون التَّأْويْل، ُمَحمَّ

سة ُعلُوم الُقرْآن، برَْيُوت. ط األُوىَل، 1406هـ. 1986م، )ص44(. ُمَؤسَّ
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ْور  الَقْول َعن الَوقْف بأَنَّه اْســـتثاْمر اْجتامعّي طَويل األََجل، ولتبْيان تَفاصيل هذا الدَّ
ْور االْجتامعّي للَوقْف. َسُنورد فيام يَأْت أََهّم الّنقاط الَّتي يَظَْهر َمَعها الدَّ

ابُط بني  التَّْخفيف من حّدة الَفوارق الطََّبقّية: فَنظام الَوقْف هو جرْس التَّواُصل والرتَّ
فَُقراء األُّمة وأَْغنيائها؛ فََحفظ َتاُسك املُْجتََمع داخليًّا من إْشكاليّات الطَّبَقيّة والُفُروق 
َوات  كاة هي اإلطار اإللْزامّي لَفلَْسفة تَْوزيع الرثَّ الَجْوَهريّة بني ُمَكّوناته؛ وإذا كانَت الزَّ
ُخول يف املُْجتََمع املُْســـلم، بني األَْغنياء والُفَقراء، فَإّن الَوقْف هو اإلطار الطَّْوعّي  والدُّ
دًة قَْدًرا وَمْصَفًا، فَإّن يف الَوقْف ُمتََّسًعا ليَْشَمل  كاة ُمَحدَّ لهذه الَفلَْسفة، وإذا كانَت الزَّ
كافّة الحاجات اإلنســـانيَّة َمْصَفًا، وما تَيَرسَّ لألَْغنيـــاء واملُورسين من مال تَْقديرًا، 
ُوُصواًل إىل ترََبُّع األَْغنياء بكافّة أَْموالهم وَوقْفها أْلَْعامل الرِبّ والَخرْي واإلْحســـان، ما 
يَْجَعل الَوقْف يف األَخري َعطاًء بال ُحُدود، فاَل تُْحتََكر األَْموال يف يَد فَرْد ُدون آَخر وال 

يف إقْليم ُجْغرَايّف ُدون َغرْيه. 
سة الَوقْف تُْعترََب مَنّصًة رَئيسًة لتَْحقيق الَعدالة  َدد مُيْكن الَقْول بأَّن ُمَؤسَّ َويف هذا الصَّ
االْجتامعيَّة بني َشائح املُْجتََمع املُْختَلفة، وذلك من خالل قيامها بَدْور واضح بإعادة 
ابُط بني أَفْراد  ُخول، وهذا األَْمر يَظَْهر َدْورُه اإليجايّب يف تَْعميق أَوارص الرتَّ تَْوزيع الدُّ
املُْجتََمـــع وَشائحه، فالَوقْف حاضنة للَعطاء والبَْذل، فَهو رابط بني الُفَقراء واألَْغنياء، 
َدقة أَمام األَْغنياء ويَْحَفظ كَرامة الُفَقراء، فَتَتَقارَب ُمْستََويات املَعيشة  فَيَْفتَح باب الصَّ

وتَقّل حّدة الَفوارق الطَّبَقيّة بني املُْجتََمع.

الحفاظ عىل الُهويّة االْجتمعيَّة لألُّمة: فالَوقْف اإلْســـالمّي هو املَُعرّب عن ُروح األُّمة 
وُهويّتَها املُتََفرّدة، كاَم َحفظ املُْجتَمع من االنْهيار عْنَدما وقََعت بُلْدان اإلْسالم يف قَبْضة 
َساته الَوقْفيَّة بَعيًدا عن سياقات التَّْغريب  املُْحتَلنّي وُحْكم املُْستَْعمرين، فَظَّل املُْجتََمع بُؤسَّ
والتََّفرْنُج الَّتي لَحَقت بسياقات الُحْكم وطَبَقاته الُعلْيا؛ اإلداريَّة والّسياسيّة، إىل َحّد كَبري؛ 
فََقد أَدَّى الَوقْف أَْدوارَه االْجتامعيَّة املَُنوطة به عىل أَكَْمل وْجه وأَْحَســـن أَداًء، فََخرََجت 
املُْجتََمعات اإلســـالميَّة ساملًة غامنًة لَم يُؤَثّر فيها ُمْستَْعمر ولَم يََنل مْنها غاصب عىل َمّر 

ْعف واالْضمْحالل الَّتي لَحَقت باألُّمة اإلسالميَّة. الُعُصور، َحتَّى يف أََشّد فرََتات الضَّ

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع
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فَمع اْشـــتداد َحْملة التّْغريب واالْســـتْعامر)1( لَحواض األُّمـــة َعْقب انْهيار الخالفة 
ّد املَنيع وَخّط الّدفاع األَوَّل  َســـاته املُْختَلفة، حائط الصَّ الُعثاْمنيّة)2(، ظَّل الَوقْف، بُؤسَّ
عن ُخُصوصيّـــة األُّمة الَحضاريّة والّدينيّة واالْجتامعيَّـــة، عىل الرَّْغم من ُمحاَوالت 
سة الَوقْفيَّة بالَعَمل عىل تَْهميشها  قَُوى االْستْعامر وأَْذنابهم يف الّداخل النَّيْل من املَُؤسَّ
َسات الُحْكم. خُّل يف َعَملها، أو تَأْميمها، وَجْعلها يف قَبْضة ُمؤسَّ وتَْقليص َمواردها، والتَدَّ

ُعور باالنْتامء  تَْعزيز االنْتمء االْجتمعّي واملُواطَنة: فالَوقْف يُســـاعد يف تَْعميق الشُّ
ْعم للَفـــرْد من املَْنظُومة االْجتامعيَّة  ْولـــة ولألُّمة كَُكّل، كَْونَه يَُؤّمن الدَّ للُمْجتََمع وللدَّ
املُحيطة به، بَحيْث يََرى الَفرْد نَْفَســـه يف ظّل ُمْجتََمعه ومن خالل أَْوقاف هذا املُْجتََمع 

الَفْصل الثَّايِن/ املبحث الثَّايِن

ــلْطان يُْحكــم قَبَْضتَه عىل البالد الَعَربيّة باْعتبارها أََهّم ما . 1 ْولة الُعثاْمنيّة كان السُّ يف الَفــرْتة األَخرية من ُحْكم الدَّ
لْطَنة، وكانَت قَد ظََهرَت بَْعض الَحرَكات الَعَربيّة بَْعد الَحرْب العالَميّة األُوىَل ملُقاَومة الُحْكم  ى لَه من ُحْكم السَّ تَبَقَّ
الُعثاْميّن يف البالد الَعَربيّة، وقَد تَعاَونَت هذه الَحرَكات الَعَربيّة مع الُقَوى األُوُروبّيّة، وبَْعد َتَكُّن الُقَوى األُوُروبّيّة 
من اْســتْغالل الَحرَكات الطّائفيّة يف البالد الَعَربيّة ضّد الُحْكم الُعثاْميّن، َجَعلَت واجَهتَه نَْحو ُشــيُوخ الحجاز، وقَد 
َول الَعَربيّة الَّتي تََقع  ْولــة الُعثاْمنيّة يف الدُّ أَْحَكَمــت بريطانْيا وفَرَنْســا قَبَْضتَها عىل الَحرَكات الَّتي أَبَْدت املَيْل للدَّ
َول الُكرْبَى القْتسام األَرايض  تَْحت االْســتْعامر الربيطايّن والَفرَنيّْس، وبَْعد الَحرْب العالَميّة األُوىَل َســَعت هذه الدُّ
الَعَربيّــة تَْحــت طائلة االنْتداب. )للَمزيد: نادية َمْحُمود ُمْصطََفى، الَعــْص الُعثاْميّن من الُقّوة والَهيَْمنة إىل بداية 

ْقيّة، املَْعَهد العالَمّي للفْكر اإلْسالمّي، 1981م، ص 305: 308(. املَْسأَلة الرشَّ
َســَقطَت الخالفــة الُعْثمنّية يف عــام 1341ه/ 1924م، وقَد كانَت الخالفة الُعثاْمنيّة آخر إْمرباطُوريّة إْســالميّة . 2

لْطان عبْدالَحميد الَّذي وَضع أَوَّل ُدْستُور يف  ْولة الُعثاْمنيّة: السُّ يف التّاريخ اإلْسالمّي، وكان من آخر َسالطني الدَّ
َول الَغْربيّة املَســيحيّني يف بالد البُلْغار  ْولة الُعثاْمنيّة عام 1293ه/1876م ويف العام نَْفســه وّجَهت الدُّ تاريخ الدَّ
ــلْطان لَضّم ُشــُؤون الُحْكم يف يَده، فََحّل الرَبْلاَمن  إىل إْحداث اْضطرابات ضّد الُحْكم الُعثاْميّن، وهو ما َدفَع السُّ
ــلْطان َعبْدالَحميد لنظام  ْســتُور، ونَظَرًا الْســتْمرار هذا الَوْضع ملُّدة 40 عاًما، وبَْعد تَْكوين السُّ وأَْوقَف الَعَمل بالدُّ
ْولة الُعثاْمنيّة يَبْلُغ  ه، وبََدأ التََّمرُّد عىل الدَّ ــْخط الَغْريّب ضدَّ ُمخابَرات َشــديد الُقّوة ويَْصُعب اْخرتاقُه للغاية، زاد السُّ
ــلْطان، وَخرََجت األُُمور عن  ــه يف عــام 1326ه/1909م وظََهــرَت الَعديد من الَحرَكات اللّيرْباليّة املُناوئة للسُّ أَُوجَّ
د َشوْكَت باشا، وكان ذلك 31 مارس  َسيْطَرَته بظُُهور َحرَكة َتَرُّد َعْسَكريّة من قُّوات الَجيْش بقيادة الجرنال ُمَحمَّ
د الّسادس بَْعَدما كانَت الُقَوى األُوُروبّيّة قَد  ــلْطان عبْدالَحميد وتََوىلَّ بَْعَده أَُخوه ُمَحمَّ 1909م، ثُّم َســَقط ُحْكم السُّ
ْولة الُعثاْمنيّة، ويف هذه الَفرْتة بََدأ ظُُهور كَامل أَتاتُورْك ُمَؤّسس تُرْكيا  يْطَرة عىل بَْعض أَرايض الدَّ َتَكََّنت من السَّ
ــْعبّي، واتََّخذ بَْعض اإلْجراءات الَّتي أَنَْهت ُحْكم الَدْولة الُعثاْمنيّة  الَحديثة، والَّذي َتَكَّن من اْمتصاص الَغَضب الشَّ
عــام 1341ه/ 1924م. )للَمزيــد: أَْحَمد الُجّنايب، "نهاية اإلْمرباطُوريّة الُعثاْمنيّة"، َمْوقع الَجزيرة، 27 يَناير 2013، 

).https://goo.gl/bGa4BN :تاريخ الّزيارة 16 أُُغْسطُس 2018، ُمتاح عىل الرَّابط
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ْولة الَحديث يُْعترََب أََحد  ْهر ونَوازله؛ وعىل َصعيد َمْفُهـــوم الدَّ َمْحميًّا مـــن نَوائب الدَّ
ُعور بالُهويّة وتَْعزيز االنْتامء والتَّعاُضد بني أَبْناء البَلَد الواحد. ُمَحّفزات املُواطَنة والشُّ

ْولة ال َتْلك  ْولة عىل املُْجتََمع، فالدَّ َدد، يُْعترََب الَوقْف ضامًنا لَعَدم تََغوُّل الدَّ َويف هذا الصَّ
ســـة ُمْجتََمعيّة خالصة،  املُْجتََمع، بَل هي خادَمتُه والقامئة عىل ُشـــُؤونه، فالَوقْف ُمَؤسَّ
تَْنبَع من املُْجتََمع وتَُصّب فيه، يف دائرة تَكافُليّة ُمتَكاملة تَسري بانْسيابيّة ويرُْس، لَيَْست 
سًة ُحُكوميًّة وال َهيْئًة حْزبيًّة وال ْشكًة رَأْسامليًّة، ومن ثَّم فاَل َمجال فيها لتَْسييس،  ُمَؤسَّ
سة للَّه وباللَّه، تَْنَهض فَلَْسَفتُها وقيَُمها عىل  وال َدْور فيها لَشْخص وال لَجامعة، فَهي ُمَؤسَّ

ُحّب الَخرْي وإْعامر األَرْض وخْدمة بَني اإلنْسان.

ْولة وداعاًم لَدْورها املُْجتََمعّي،  ْولة: فالَوقْف يَُشّكل ظَهريًا للدَّ ْور االْجتمعّي للدَّ َدْعم الدَّ
سة الَوقْفيَّة ال تَْنتَمي لَهيَْكل  يف االطاّلع بَوظائفها األَساســـيّة، وعىل الرَّْغم من أَّن املَُؤسَّ
ْولة كَُكّل، كَام أَّن  ْولة الرَّْسميّة، لَكّن قُوَّتها تَُصّب يف قُّوة الدَّ َســـات الدَّ الُحُكومات وُمؤسَّ
ْولة،  ْولة أَيًْضا، فَهي صامم أَمان للَعالقة بني املُْجتََمع والدَّ ْعف عىل الدَّ َضْعَفها يَُعود بالضَّ
ْولة  َسات الَوقْفيَّة تَُشّكل رَديًفا َحقيقيًّا للدَّ ْعب؛ فاملُؤسَّ وهي َحلَقة الَوْصل بني الُحُكومة والشَّ
يف القيام بأَْعبائها االْجتامعيَّة، كَام تُســـاعد يف انْتشار الخْدمات االْجتامعيَّة وتَْقدميها 

للَجميع، األَْمر الَّذي يَُشّكل رافعًة َحقيقيًّة وفاعلًة للخْدمات االْجتامعيَّة الُحُكوميّة.

سة، وعاًء تَْربَويًّا لألُّمة  ْبَوّي والتَّْعليمّي للُمْجَتَمع: فََقد كان الَوقْف، كَُمَؤسَّ ْعم الرَّ الدَّ
يف َمْجُموعهـــا وأَفْرادها، فَهو إىل جانب كَْونه َدلياًل عىل ُعْمق اإلميان وإرادة الَخرْي 
َساته  ْخيّص، فَهو أَيًْضا، من خالل ُمؤسَّ عيد الشَّ يف النَّْفس اإلنســـانيَّة املُْسلمة، عىل الصَّ
ْبَويّة الجامعة، كاملَســـاجد والَكتاتيب واملَدارس، وُدْور العلْم، والَجْمعيّات الَخرْييّة،  الرتَّ
ونَْحوها، يُْعترََب َمْدَخاًل تَْربَويًّا رَئيًسا لتَْزكية األُّمة واإلْعالء من قيَمها اإلنسانيَّة املُتَّسقة 
َسات الَوقْفيَّة نرْباًسا لرَتْبية املُْسلمني  بّانيّة؛ ولَطالاَم كانَت املُؤسَّ مع قيَم اإلْســـالم الرَّ

وَغرْس قيَم االنْتامء والُهويّة الّدينيّة يف قُلُوبهم.
َســـات الَوقْـــف املُْختَلفة َخَرج الُعلاَمء وَحَفظة الُقـــرْآن الَكريم واملَُفّكُرون  ومن ُمؤسَّ
واملُبْدُعون واملُجاهُدون يف َســـبيل اللَّه، وانْتَـــرَشَت الَكتاتيب لتَْعليم الّصبْيان الُقرْآن 
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ْعيّة واللَُّغويّة  َســـات الَوقْف نرَُشت الُكتُب واملَُؤلَّفات العلْميّة؛ الرشَّ الَكريم، ومن ُمؤسَّ
والطَّبيعيّة، با أَفاد البَرَشيّة َجْمعاء يف بناء َحضارَتها اإلنسانيَّة الرّاهنة.

َسات الَوقْف العلْميّة يف نرَْش العلْم بني أَفْراد األُّمة اإلسالميَّة، ويف  َولََقد ســـاَهَمت ُمؤسَّ
هذا اإلطار نَُذكّر بَْكتَبة "بَُنو َعاّمر" يف ُسوريا)1(، تلك املَْكتَبة الَوقْفيَّة الَّتي كانَت تَْحتَوي 
عىل ملْيُون كتـــاب)2(، وَمْكتَبة القاهرة الَوقْفيَّة الَّتي كانَـــت تَتَوافَر بها نَْحو أَكْرَث من 
ملْيُويَن كتاب، الَّتي تََفَوقَّت عىل َمْكتَبة اإلْسَكْنَدر األَكْرَب)3( الَشهرية من َحيْث َعَدد الُكتُب 
ونَْوعيَّتُها، وقَد أثَّرَت أَْخالق الَوقْف وتَْربَويّاتُه َحتَّى يف أََشّد الَقبائل بدائيًّة، فََنجد الَقبائل 
َت أَْخالقيّاتُها بَْعد ُدُخول اإلْســـالم، فََعَمُدوا إىل تَأْســـيس األَْوقاف  التَّرَتيّة)4(، قَد تََغريَّ
ورعايَتهـــا لتَُكون ُمْنطَلًَقا ألَْعامل الرِبّ والَخرْي واإلْحســـان، فَفي بُخاَرى َمثاًَل قاَمت أُّم 

ُهوالكُو ببناء َمْدرََستنَْي كَبريَتنَْي تَْستَْوعب كُّل مْنُهام أَلْف طالب وَجَعلَتُْهام َوقًْفا)5(.

الَفْصل الثَّايِن/ املبحث الثَّايِن

َســها بَُنو َعاّمر يف َمدينة طَرابُلُس ُســوْريا، وَجَمُعوا . 1 َمكَْتبة بَُنو َعّمر ُســوريا: هي إْحَدى املَْكتَبات الُكرْبَى الَّتي أَسَّ
فيهــا الَكثــري من الُكتُب الَقيّمة واملَْخطُوطــات التّاريخيّة الّنادرة، واكْتََمل بناء هذه املَْكتَبــة وُمْحتَواها يف الَقرْن 
د أَبُو  َســها ُمَحمَّ َول الَّتي قاَمت يف طَرابُلُس، أَسَّ العاش امليالدّي، وتُْعترََب َدْولة بَُنو َعاّمر يف ُســوْريا من أَزَْهى الدُّ
https://cutt. :ْولة عام 1070م. للَمزيد: َمْوقع املَْعرفة، ُمتاح عىل الرَّابط طالب الَحَســن بْن َعاّمر، واْســتََقّل بالدَّ

us/h68K3
ْور االْجتمعّي لألَْوقاف يف إدارة واْســتْثمر ُمْمَتلَكات األَْوقاف"، املَْعَهد اإلْسالمّي . 2 ــيّد، َعبْداملالك أَْحَمد، "الدَّ السَّ

ُعوديّة، ط1، 1423هـ، ص 268.  للبُُحوث والتَّْدريب، البَْنك اإلْسالمّي للتَّْنمية، ُجّدة، املَْملَكة الَعَربيّة السُّ
ت من اليُونان وَمرَّت برُتْكيا . 3 نُــوا إْمرباطُوريًّة كَبريًة اْمتَدَّ الْســكَْندر األَكْــَب: أََحد قادة الَحرْب الُقداَمى الَّذين كَوَّ

ْق األَْوَســط َحتَّى وَصلَت إىل أَفْغانْســتان، وذلك يف الَفرْتة من )323-356 قَبْل امليالد(، وقَد َشــيَّد اإلْسَكْنَدر  والرشَّ
األَكْرَب الَعديد من املُُدن، وأَطْلَق َعلَيْها اْســم اإلْســَكْنَدريّة نْســبًة إىل اْســمه، ومنها َمدينة اإلْســَكْنَدريّة يف مْص، 
وَمدينة اإلْسَكْنَدريّة أراكوزيا بأَفْغانْستان، وَمدينة اإلْسَكْنَدريّة يف أريانه بهرات أَفْغانْستان. )للَمزيد: "إْمرباطُوريّة 
اإلْســَكْنَدر األَكْرَب وبْعثاتُه"، َمْوقع املَْكتَبة الرَّقْميّة العالَميّة، تاريخ الّزيارة 16 أُُغْســطُس 2018، ُمتاح عىل الرَّابط: 

.)https://goo.gl/y9TE4g
الَقبائل التََّريّة: أُطْلق اْســم الَقبائل التَّرَتيّة عىل َمْجُموعة الَقبائل البدائيّة الَّتي انْطَلََقت من َمْنُغولْيا َشــامل الّصني، . 4

رَت الَحضارة الَعبّاسيّة، وكان من أَبَْرز قادة التَّتار  وهي قَبائل بدائيّة َهَمجيّة اْجتاَحت َمناطق شاسعًة من العالَم وَدمَّ
ر قُطُز، وبَْعد اْحتكاكهم  َمُهم يف َمْعرَكة َعنْي جالُوت بقيادة املُظَفَّ ى املُْسلُمون للتَّتار وأَْوقَُفوا تََقدُّ جنكيز خان، وقَد تََصدَّ
ْجايّن، "قّصة التَّتار  عن قُرْب وتََعرُّفهم عىل اإلْســالم عاد َعَدد كَبري مْنُهم إىل بالدهم ُمْســلمني. )للَمزيد: راغب الرسَّ

سة اقَْرأ للنَّرْش والتَّْوزيع، القاهرة، الطَّبْعة األُوىَل، 2006م، ص -15 16.( من البداية إىل َعنْي جالُوت"، ُمَؤسَّ
الرّسْجايّن، راغب، "قّصة التَّتار من البداية إىل َعنْي جالُوت"، َمرْجع سابق، ص 259.. 5
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ســـة الَّتي ُشنَّت عىل اإلْسالم ُمْجتََمًعا وديًنا وثَقافًة، بَقيَت  َوبالرَّْغم من الَهَجامت الرشَّ
تها التَّْعليميّة والتَّْنويريّة، وظَلَّت ُمْستَمرًّة  املَدارس وُدور العلْم الَوقْفيَّة ُمْستَمرًّة يف َمَهمَّ
يف تَْخريج طُـــاّلب ُمتََمّكنني علْميًّا، وُمْنتَمني اجتامعيًّـــا وتَْربَويًّا ملُْجتََمعهم وبيئَتهم 
َســـات َحَجر َعرْثة يف وْجه ُمحاَوالت تَْغيري ثَقافة األُّمة  وَحضارَتهم، وبَقيَت هذه املُؤسَّ

وَوْجهها الَحضارّي.

ْور االْقتصادّي للَوْقف الدَّ
َوات واملَداخيل الخاّصة،  تَُقوم الَفلَْســـفة االقْتصاديَّة للَوقْف عىل تَْحويل ُجزْء من الرثَّ
َســـات إىل َموارد َخرْييّـــة تَكافُليّة لتَْغطية َجوانب ُمْختَلفة من  املَْملُوكة أْلَفْراد أو ملُؤسَّ
أَْعـــامل الَخرْي والرّب واإلْحســـان؛ من خالل تَْخصيص ريعهـــا؛ َعوائدها أو َمنافعها؛ 

الّسلَعيّة والَخْدميّة؛ لتَلْبية اْحتياجات ُمْجتََمع املُْستَفيدين بَشْكل عاّم.

ْولة زيادة قُُدراتها الَخْدميّة واإلنْتاجيّة  وبهذا املَْدَخل االقْتصادّي للَوقْف فَإنَّه مُيْكن للدَّ
الاّلزمة لتَْكوين وتَطْوير وتَْنمية واْســـتدامة القطاع األَْهيّل التَّكافيُّل، باْعتباره الرَّكيزة 
الرَّئيســـة لالقْتصاد بصبَْغته االْجتامعيَّة، ال ســـيَّام مع اطاّلع الَوقْف بَدْور فاعل عىل 
يّة أو املُورسة،  َوات عىل املُْجتََمع كَُكّل، وَعَدم اكْتنازها بأَيْدي القلّة الرثَّ َصعيد تَْوزيع الرثَّ
ما يَُقلّص بَشـــْكل حاســـم الَفْجوات الطَّبَقيّة يف املُْجتََمع اإلْسالمّي، وخاّصًة أَّن هذا 
التّْوزيع يَتّم بَشـــْكل طَْوعّي اْختيارّي، ملَقاصد أُْخَرويّة خالصة تَتََعلَّق بقيَم اإليثار وُحّب 
الَخـــرْي للّناس والرَّْغبة يف إْعامر األَرْض، وتَْحقيق ُمراد اللَّه -تَعاىَل- من اْســـتْخالف 

نْيا. اإلنْسان يف هذه الَحياة الدُّ

َف  َف والرسَّ َومن َشأْن املَْدَخل االقْتصادّي للَوقْف أَن يُعالج إْشكاليّة النُّزُوع اإلنْسايّن إىل الرتَّ
والبََذخ وُحّب املال والرَّْغبة يف االكْتناز والَجْمع، األَْمر الَّذي يَزيد من التَّكافُل االْجتامعّي 
عىل حساب اإلنْفاق الَفرْدّي االْســـتْهالكّ اإلرْسايّف، كَام يَْعَمل الَوقْف عىل زيادة الرَّْغبة 
االّدخاريّة الْعتبارات تَكافُليّة ال اْستْهالكيّة، ما يَُؤّدي إىل تَراكُم املَوارد واألَْموال التَّكافُليّة، 
َوات املُْجتََمعيّة يف األُّمة املُْســـلمة، ويَُغطّي الَكثري  جيـــاًل بَْعد جيل، ما يَُعظّم من َحْجم الرثَّ
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َول عن تَْدبريها أو الَوفاء  مـــن الَفْجوات املاليّة والتَْمويليّـــة الَّتي تَْعَجز الخزانة العاّمة للدُّ
بُتَطَلَّباتها. فاألَثَر االقْتصادّي للَوقْف لَيْس بحاجة لُجْهد َجهيد يف تَْوضيح َمعامله واْستظْهار 
أَثَره، ولََعّل هذا األَثَر االقْتصادّي أَكْرَث أَْدوار الَوقْف ظُُهوًرا وأَْوَضُحه َعيانًا، ومع ذلك َسُنورد 
فيـــام يَأْت بَْعًضا من ُصَور األَثَر االقْتصادّي للَوقْف، وخاّصًة لجهة تَناُول هذه اآلثار وفْق 

النَّظْرة االقْتصاديَّة الَحديثة، وتَبًَعا ملَعايري وُمَؤّشات املَدارس املُْستَْحَدثة يف االقْتصاد.

الَوْقـــف وَدْوُره التَّْموييلّ: تُْعترََب ُمْعضلة التَّْمويل واْســـتدامة املَـــوارد التَْمويليّة، أَبَْرز 
عيد  َول املُعارصة، فَإّن َعبَْقريّة الَوقْف، عىل الصَّ اإلْشكاليّات الَّتي تُعاين مْنها اقْتَصادات الدُّ
االقْتصادّي، تَتََمْحَور َحْول كَْونه َمْورًدا اقتصاديًّا؛ دامئًا وُمْستَداًما، يُلَبّي اْحتياجات املُْجتََمع 
ْولة عىل َحّد َسواء، ومن ثَّم يُْعترََب َركيزًة ُمهّمًة للتَّْنمية املُْستَدامة، باملَْفُهوم االقْتصادّي  والدَّ
االْجتامعـــّي املُعارص. فالَوقْف أَداة اقْتصاديَّة َتْويليّـــة تَْنَمويّة لتَْحقيق االكْتفاء الّذاتّ 
لألُّمة، وَســـّد الحاجات الرّئيسة للُمْجتََمع، وهو بَديل ُمهّم وَحيَوّي، حال قيامه بالَوظائف 
املَُنوطة به كَام يَجب عن لُُجوء األُّمة إىل االْستدانة واالقرْتاض، وخاّصًة من الخارج، با 

لَه من إْشكاليّات تُعيق اْستْقالليّة الَقرار الّسيادّي والّسيايّس لألُّمة؛ ُدَواًل وُشُعوبًا.
لَيْس هذا فََحْســـب، بَل إّن الَوقْف لَيْس وسيلة اكْتفاء ذاتّ فََحْسب، لَكنَّه أَيًْضا وسيلة لتَْعبئة 
املَوارد وتَْحقيق الَفوائض الاّلزمة لتَْعظيم ثََروات األُّمة، وتَْوظيَفها تَْنَمويًّا بَشْكل فَّعال، إضافًة 
إىل إْمكانيّـــة تَْوظيَفها يف أَْغراض الرّب، ذات الّصبْغة العالَميّة، كاإلغاثة اإلنســـانيَّة وَدْعم 
ـــُعوب الَفَقرية أو الَّتي تَْضبُها الَكوارث الطَّبيعيّة واألَزَمات اإلنسانيَّة، ما يُْعيل من َشأْن  الشُّ
ى إْحســـانُها َحتَّى إىل َغرْي املُْسلمني. واملَوارد الَوقْفيَّة  األُّمة اإلســـالميَّة كَأُّمة بّر وَخرْي يَتََعدَّ
ْولة وخزانَتها العاّمة، وَمْورًدا رَئيًسا من َموارد املُْجتََمع،  لَطالاَم كانَت دعامًة رَئيسًة ملَوارد الدَّ
َحتَّى يف أَْصَعب الَفرَتات الَّتي َمرَّت بها األُّمة طَوال تاريخها املَديد، ويف هذا اإلطار يَُقول 

الرَّّحالة ابْن بَطُّوطة: )األَْوقاف يف دَمْشق ال تُْحَص أَنْواُعها وَمصارفُها؛ لَكرْثَتها()1(.

الَفْصل الثَّايِن/ املبحث الثَّايِن

ابْن بُطُوطة، محمد بن عبد الله، "تُْحفة النُّظّار يف َغرائب األَْمصار وَعجائب األَْسفار"، برَْيُوت، لُبْنان، دار إْحياء . 1
الُعلُوم، ط1، 1987م، الُجزْء األَوَّل، ص122.
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الَوْقف وتَواُزن الَعرْض والطَّلَب: تُْعترََب قَضيّة الَخلَل بني ُمْســـتََوى الطَّلَب والَعرْض 
يف االقْتصادات املُعارصة مـــن أَكْرَث الَعَقبات االقْتصاديَّة ُصُعوبًة يف الَحّل، وأَكْرَثَها 
م أو الرُّكُود، ونظام  ُخطُـــورًة، خاّصًة با تُْفرزُه من آثار اقْتصاديَّة َســـلْبيّة؛ كالتََّضخُّ
م ُحلُواًل َمْنطقيًّة وَعَمليًّة لهذه  الَوقْف كَأََحد تََجلّيات الَفلَْسفة االقْتصاديَّة اإلسالميَّة قَدَّ
املُْشـــكلة، وهي ُحلُول ُمْستَدامة، وذلك بقيامه بتَْخفيف حّدة الطَّلَب يف االقْتصاد من 
خالل الَوقْف عىل َمشاريع وُمْنَشآت تَُقّدم خْدمات أَساسيًّة، كالَوقْف عىل املُْستَْشَفيات 
اب وُدور العلْم، فَقيام هذه األَْوقاف بتَْقديم خْدماتها لُعُموم الّناس  والطَّعام والـــرشَّ
َسيُْسهم وبَشْكل ُمباش يف تَْخفيف حّدة الطَّلَب عليها، كَام َسيَزيد الَعرْض من الخْدمات 

األَساسيّة أَيًْضا، األَْمر الَّذي َسيُوصل إىل تَْحقيق التَّواُزن بني الَعرْض والطَّلَب.
َويَظَْهر أَثَر الَوقْف يف تَْحقيق هذا التَّواُزن من خالل تَْوجيه الفئات الَغنيّة يف املُْجتََمع إىل 
يَّف  اإلنْفاق االْســـتثاْمرّي التَّكافيُّل الَوقْفّي، بََداًل من اْستْغراقهم يف اإلنْفاق الّذاتّ الرتَّ
هة للفئات األَكْرَث حاجًة واألَقَّل  صات الَوقْفيَّة املَُوجَّ أو االْستْهالكّ، وبالتّايل تَزْداد املَُخصَّ
ْعم النَّْقدّي  ثَـــراًء، فَتَزيد الُقّوة الرّشائيّة للفئات الَفقرية، بَشـــْكل ُمباش، من خالل الدَّ
ْعم الَعيْنّي  َســـات الَوقْفيَّة، أو بَشـــْكل َغرْي ُمباش، من خالل الدَّ ه لَها ِمْن ِقبَل املُؤسَّ املَُوجَّ

َسات أَيًْضا، وهذا ما يَْعَمل عىل تَْحفيز الطَّلَب. ه لَها ِمْن ِقبَل تلك املُؤسَّ والخْدمّي املَُوجَّ
ــنْي، تَْعَمل عىل تَْخفيض  تلـــك الَحرَكة اإليجابيّة عىل َصعيـــد الَعرْض والطَّلَب الُكلّيَـّ
ُخول أو من  يَّف لألَْغنياء وزيادة الُقّوة الرّشائيّة للُفَقراء من َعدميي الدُّ االْستْهالك الرتَّ
ُخول املُْنَخفضة، ما يَْعَمل عىل تَواُزن الَعرْض والطَّلَب عىل الّســـلَع والخْدمات  َذوي الدُّ
الرَّئيســـة ويَزيد من َعَجلة اإلنْتاج لتَلْبية تلك الَحرَكة النَّشـــطة الَّتي نََجَمت عن زيادة 
َســـات الَوقْفيَّة الَّتي تَلَْعب َدْور  الُقّوة الرّشائيّـــة للُمواطنني بفْعل ُدُخول َموارد املُؤسَّ
ْولة  الَوســـيط بني الفئات الَغنيّة والَفقرية يف املُْجتََمع، وتَْعَمل عىل اْســـتْكامل َدْور الدَّ

عيد االْجتامعّي الخْدمّي. عىل الصَّ

الَوْقف وتَْرشيد االْســـتْهالك والنََّفقات: إّن اطاّلع الّنظام الَوقْفّي بَدْوره االقْتصادّي 
َسات الَوقْفيَّة عن  ْولة يُلْقي بظالله اإليجابيّة عىل ميزانيَّتها العاّمة؛ إذ تَرْفَع املُؤسَّ يف الدَّ

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع
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صات املاليّة، بَشْكل يَْعَمل عىل  كاهل تلك امليزانيّة العاّمة الَكثري من أَْوُجه اإلنْفاق واملَُخصَّ
انْتعاش تلك امليزانيّة وإفْساح املَجال أَمام تَْغطية َجوانب أُْخَرى من أَْوُجه اإلنْفاق العاّم.

ْولة عىل إْشاك املُواطنني يف تَْغطية النََّفقات العاّمة،  َويف هذا الّسياق، فَإّن إقْدام الدَّ
سة وفًْقا للرُّْؤية اإلسالميَّة، لَكنَّها  ْولة كَُمَؤسَّ َعرْب املَْنظُومة الَوقْفيَّة، الَّتي وإن لَم تَْنتَم للدَّ
قَطًْعا تَُعّد ظَهريًا لَها يف تَْنمية املُْجتََمع واْســـتدامة التَّْنمية به بَشـــْكل فَّعال، من َشأْنه 
َسات الَوقْفيَّة يف هذا اإلطار،  تَْخفيض الّنَفقات العاّمة بالَقْدر الَّذي تُســـاهم به املُؤسَّ
ائب وإثْقال كاهل  ْولة نَْحو َمزيد من الضَّ ه الدَّ كَام أَّن ذلك من َشـــأْنه أَن يَُقلّص تََوجُّ
ه أَْغنياء املُْجتََمع  املُواطنني بَزيد من الرُُّســـوم والجبايات ونَْحوها، وخاّصًة مع تََوجُّ
ْولة  عّي للُمســـاَهمة بَشْكل ذاتّ يف َدْعم اسرتاتيجيّات الدَّ إىل اإلنْفاق الَوقْفّي التَّطَوُّ

وخطَطها التَْنَمويّة لالرْتقاء باملُْجتََمع.

َوإذا كانَت االقْتَصادات الَحديثة تُْنشـــد الَكامل فيام يَتََعلَّق برَتْشـــيد النََّفقات العاّمة 
والبَْحث عن أُطُر فَّعالـــة لتَْقليص َعْجز املُوازَنة، فَلَيْس أَقَْدر من الّنظام الَوقْفّي عىل 
َول، با مَيْلُكه من َموارد َضْخمة  ْور املُهّم عىل َصعيد االقْتصاد الُكيّلّ للدُّ لَْعـــب هذا الدَّ
سة عىل قَواعد وقيَم وأَْخالق إسالميَّة سامية تَْجَعل  هي نتاج َحرَكة طَْوعيّة قيَميّة ُمَؤسَّ
الَفرْد يُؤْثر الَجميع عىل نَْفسه، ولَو كان به من الحاجة والَخصاصة ما به؛ راجيًا ما عْند 
اللَّه وراغبًا يف َجنَّته ورْضوانه. كَام أَّن اطاّلع الّنظام الَوقْفّي بَدْوره يف االقْتصاد يَرْفَع 
ْولة الّنَفقات املُتََعلّقة بالَجوانب اإلداريَّة والتَّْشـــغيليّة الخاّصة بالخْدمات  عن كاهل الدَّ
االْجتامعيَّـــة، كاألُُجور والرَّواتب وَمصاريف اإلْهالك واالّدخار االْســـتثاْمرّي املُتََعلّق 
ْولة بَشْكل كَبري، ما يَْجَعل الَوقْف كَنظام اقْتصادّي  بتَطْوير وتَْنمية الخْدمات العاّمة بالدَّ

َول. تَكافيُّل، َخرْي ُمعنيَّ للخطَط التَْنَمويّة املُْستَدامة للدُّ

َول َضُورًة ُملّحًة يف ُضْوء  َولََقـــد أَْضَحى تَْخفيض النََّفقات العاّمـــة يف ميزانيّات الدُّ
َول الَّتي عادًة ما تَبُْدو َشحيحًة، َحتَّى يف االقْتصادات  اإلْشكاليّات الَّتي تُواجُهها َموارد الدُّ
ْولة  الُكـــرْبَى، بالنَّظَر إىل تَزايُد َمجاالت النََّفقـــات العاّمة؛ كَامًّ وكَيًْفا، الَّتي تُناط بالدَّ
وال يَْســـتَطيع القطاع الخاّص وال َحتَّى القطاع الثّالث؛ املُْجتََمع املََديّن، ويف الَقلْب مْنه 

الَفْصل الثَّايِن/ املبحث الثَّايِن
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الّنظام الَوقْفّي، وفًْقا للَمْنظُور الَحضارّي اإلْســـالمّي، الَوفاء بها يف واقعنا املُعارص، 
مثْل األَْغراض األَْمنيّة والَعْسَكريّة واللُّوجْستيّة)1(.

الَوْقف وتَْحفيز النُُّمّو االْقتصادّي: يُساهم نظام الَوقْف يف تَْحريك االقْتصاد وإنْشاء 
املرَْشُوعات، وتَْحقيق الخْدمات، وتَْوطني البْنية التَّْحتيّة، واْستدامة التَّْنمية يف املُْجتََمعات 
اإلسالميَّة؛ وخاّصًة من خالل ما تَْفتَُحه من َمجاالت َعَمل واْستثاْمر، ال سيَّام يف َمجال 
اإلنْشـــاء والتَّْعمري واملُْنَشـــآت الَعقاريّة، وتَْحفيز اإلنْتاج الّصناعّي والّزراعّي، وتَْحفيز 
َوات،  ُسوق الخْدمات العاّمة؛ وبهذا املَْعَنى فَإّن الَوقْف، اقتصاديًّا، يَزيد من َحرَكيّة الرثَّ
ْخص، فَتُْصبح األَْموال الَوقْفيَّة ُذْخرًا  إيجابيًّا، با يُفيد الَجامعة ال الَفرْد، واملُْجتَمع ال الشَّ
م الَّتي َمرَّت  للبناء الَحضارّي لألُّمة اإلسالميَّة، كَام كان دامئًا يف ُعُصور الّريادة والتََقدُّ
م  باألُّمـــة طَوال تاريَخها املَديد، ومن ثَّم فَإّن الَوقْف يف واقعنا املُعارص هو لَبنة التََّقدُّ
الَحضارّي والّريادة اإلنسانيَّة حال تَْوظيفه بَشْكل َجيّد وإدارَته بَشْكل فَّعال؛ ناهيك عن 
أَثَره اإليجايّب يف تَْعزيز املَُؤّشات االقْتصاديَّة الّناجمة َعن النُُّمّو االقْتصادّي، كَزيادة 

ُخول، والّناتج الَقْومّي اإلْجاميّل وَغرْيها من املَُؤّشات ذات الّصلة. ُمْستََوى الدُّ
َويَظَْهر َدْور الَوقْف يف تَْحفيز النُُّمّو االقْتصادّي أَيًْضا من خالل َخلْق َحرَكة اقْتصاديَّة 
َسات  وتجاريّة َحْول املَراكز الَوقْفيَّة، فََكثريًا ما كان يَْنتَعش النَّشاط التّجارّي َحْول املُؤسَّ
ع ُوُجود األَْسبلة عىل َرواج َحرَكة  الَوقْفيَّة كاملَدارس واملَْكتَبات واألَْســـبلة)2(، فََقد َشـــجَّ
صة  واّب، وأَْســـبلة املياه املَُخصَّ صة للدَّ اخليَّة، كَام أَّن أَْحواض املياه املَُخصَّ التّجارة الدَّ
َمتْها األَْوقاف كَخْدمة إنسانيَّة َمّجانيّة،  لإلنْسان، الَّتي تََقع عىل طُرُق تجاريّة ُمهّمة؛ قَدَّ

وكان لَها أَثَر كَبري يف َرواج النَّشاط االقْتصادّي.

َعيل، إبْراهيم فُؤاد، "التَّْنمية االْقتصاديّة"، القاهرة، دار الفْكر الَعَريّب، ط1، 2007م، ص 16.. 1
بيل وللُفَقراء، بَهَدف الُحُصول . 2 األَْسبلة: َجْمع َسبيل، وهي عبارة عن ُمْنَشأة تَُقّدم خْدمات املاء والُسْقيا لعابري السَّ

بيل يف تاريخ  َمت األَْسبلة خْدمات كَبريًة للُمسافرين وعابري السَّ عىل األَْجر والثَّواب من عْند اللَّه -تَعاىَل-، وقَد قَدَّ
َمك،  الَحضارة اإلْسالميّة، فَهي من الخْدمات الَّتي ترُْبز َمْعَنى التَّكافُل بني الَغنّي والَفقري. )للَمزيد: َعبْد الَكريم السَّ
"األَْســبلة وْجه من ُوُجوه الَحضارة اإلنْســانيّة"، َمْوقع َشــبَكة األُلُوكة، 27 يُونْيُو 2013، تاريخ الّزيارة 16 أُُغْسطُس 

).https://goo.gl/Bkg2gE :2018، ُمتاح عىل الرَّابط
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َوقَـــد أَْوَجَدت األَْوقاف ارْتباطًا ُمَميَّزًا بني املَدينـــة والّريف، فََقد كانَت األَْوقاف يف 
املَدينة تَْعتَمد عىل الّريف لتَُغّذي نَْفَسها من َمرُْدود الُقَرى أو أَْجزاء مْنها، كَام ساَعَدت 
ابُط بني الحاضة والبادية وانْتقال األَفْراد من َمكان إىل آَخر، ومن  األَْوقاف عىل الرتَّ
َمدينة أو قَْرية إىل أُْخَرى، ومن ثَّم فََقد كان للُمْنَشـــآت الَوقْفيَّة َدْور ُمهّم وأَساس يف 
االتّصال بني ُمُدن العالَم اإلْســـالمّي التّجاريّة املُتَباعدة، وكُّل هذا ال يَْخَفى َدْورُه يف 

تَْحفيز النُُّمّو وَدفْع َعَجلة االقْتصاد.

الَوْقف واالْقتصـــاد التَّكاُفيّل: يَْنَدرج الّنظام الَوقْفّي تَْحت إطار االقْتصاد التَّكافيُّل، 
الَّذي يَْنَهض بأَْغراض تَْنَمويّة تَكافُليّة ُمتََنّوعة، تَُغطّي املَجاالت االْجتامعيَّة والخْدميّة 
ْولة، كَام أَنَّها  َسات عاّمًة َتْلُكها الدَّ واإلنْتاجيّة وَحتَّى الثَّقافيّة، وتَتَّسم بأَنَّها لَيَْست ُمؤسَّ
ال تَْنتَمي إىل القطاع الخاّص، لَكنَّها طَريق ثالث للتَّكافُل والتَّْنمية املُْجتََمعيّة، تُْشبه إىل 
َحّد كَبري ما يُطْلَق عليه يف األََدبيّات االْجتامعيَّة الَحديثة "القطاع الثّالث" أو "املُْجتََمع 
املََديّن"، ما يَُدّل عىل رُقّي الَحضارة اإلسالميَّة، ذات النَّزْعة الَعَقديّة القيَميّة األَْخالقيّة 

الّسامية، وأَْسبَقيّتها يف ابْتكار هذا اإلطار املُْجتََمعّي التَّكافيُّل الطَّْوعّي الفاعل.
َوبهذا االقرْتاب االقْتصادّي التَّكافيُّل يَلَْعب الَوقْف َدْوًرا رائًدا، عىل املُْستََوى االقْتصادّي 
هة لالْستثاْمر يف املَجاالت واألَنْشطة  صة واملَُوجَّ ْخمة املَُخصَّ املُْجتََمعّي، با ُتَثّلُه َموارُده الضَّ
االقْتصاديَّة املَْعنيّة بالنَّْفع املُْجتََمعّي والخْدمات العاّمة؛ ويف ذات الّســـياق وانْطالقًا من 
َركائز التَّكافُليّة الَوقْفيَّة الطَّْوعيّـــة؛ الَفرْديّة والَجامعيّة، يَطَّلع الّنظام الَوقْفّي بتَْحويل 
ْخيّص  الُقّوة الرّشائيّة؛ الَفرْديّة والَجامعيّة، الخاّصة، بَشـــْكل تلْقايّئ، من االْستْهالك الشَّ
ْفيهيّة التَّْكميليّة املُباحة إىل ُسلُوك اّدخارّي اْستثاْمرّي  ذي الّصبْغة اإلرْسافيّة أو َحتَّى الرتَّ
يَْنَهض بتَْمويل املَجاالت الخْدميّة التَّكافُليّة العاّمة، يف ُســـُمّو إنْسايّن فَريد يَْختَلف عن 
ُضُوب الرِبّ واإلْحســـان الَّتي تَطَّلع بها بَْعض الّسياقات الَحضاريّة املُشابهة يف النُّظُم 

الغربيَّة وَغرْيها من النُّظُم َغرْي اإلسالميَّة يف واقعنا املُعارص.
ْخيّص االْستْهالكّ  هذا التََّحوُّل الحاصل يف فَلَْســـفة اإلنْفاق الخاّص لإلنْسان من الشَّ
إىل الَجْمعّي الخْدمّي االْســـتثاْمرّي التَّكافيُّل، َعرْب بَّوابة الَوقْف، من َشأْنه أَن يَُقلّص 
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ْولة عىل الخْدمات لصالح إنْفاقها عىل اإلنْتاج واالســـرتاتيجيّات  من َحْجم إنْفاق الدَّ
ْولة بَشْكل ُمتََدّرج من  التَْنَمويّة األَكْرَث اْستْغراقًا ملَواردها املاليّة، با يَُخلّص ميزانيّة الدَّ
اخليَّة، والنََّفقات اإلداريَّة والتَّْشغيليّة  إْشكاليّات االقرْتاض أو االْستدانة؛ الخارجيَّة والدَّ
للقطاعات الخْدميّة، ونَْحو ذلك من أَْوُجه إنْفاق ُماّمثلة يف املُوازَنة العاّمة للدْولة)1(.
هذه الَحرَكة االقْتصاديَّة التَّكافُليّة تُســـاهم يف تَْنمية االْستثاْمر االْجتامعّي واالّدخار 
ْولة ويَْســـتَفيد املُْجتََمع، ويَُؤّدي األَْغنياء َدْورَُهم تجاه الُفَقراء،  التَّكافيُّل، فَتَْستَفيد الدَّ
الَّذين يَتََقلَّص َحْجُمُهم تَْدريجيًّا من خالل اإلْغناء التَّْدريجّي لَُهم َعرْب َمشاريع الَوقْف 

اإلنْتاجيّة الَّتي تُْخرُجُهم من دائرة الَفْقر والَعَوز إىل دائرة االكْتفاء والكفاية.

ْور التَّكافيُّل للَوقْف َشـــهد تَراُجًعا واضًحا، ولََعّل العامل األَبَْرز النْحراف  إاّل أَّن هذا الدَّ
الَوقْـــف املُعارص عن َدْوره الَحيَـــوّي يف االقْتصاد التَّكافيُّل يَرْجع إىل إْشـــكاليّات 
املاُمرَسة املُتََعلّقة بتَْقليد الخرْبة الغربيَّة والبُْعد َعن األَصالة الَحضاريّة للخرْبة الَوقْفيَّة 
اإلسالميَّة بَشـــْكل أو بآَخر. فالّنظام الَوقْفّي ُمْنتَج َحضارّي إْسالمّي خالص نََشأ ومَنَا 
وازَْدَهر يف الحاضنة اإلســـالميَّة، فْقهيًّا واقتصاديًّا وقيَميًّا، ما يَْجَعل من أَّي اْسترياد 
تَطْبيقّي أو ترَْشيعّي ألَنْظمة أُْخَرى َغرْي إســـالميَّة ُمَعرْقاًل رَئيًسا لهذا الّنُمّو واالزْدهار 
والُخُصَوصيّة القيَميّة للُمْنتَج الَحضارّي الَوقْفّي يف ُصورَته اإلســـالميَّة، األَْمر الَّذي 
يَتَطَلَّب اســـرتاتيجيّات عاجلًة إلعادة االْعتبار للّنظام الَوقْفّي من خالل تَثْمني َدْوره 

ه نَْحو التَّْغيري الَحضارّي االسرتاتيجّي الّشامل. الرّائد يف التََّوجُّ

ْور الّسيايّس للَوْقف الدَّ
قَد ال يَُكون أَثَر نظام الَوقْف يف الّسياســـة أَثَرًا ُمباًشا وال َمْقُصوًدا، والقْســـم األَكْرَب 
من هذا األَثَر الّســـيايّس يَظَْهر من خالل التَّداُخل بني االقْتصاد والّسياســـة، أو كَام 

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

د َخيَْض . 1 ْور االْقتصادّي واالْجتمعّي للقطاع الَوْقفّي"، َمَجلّة الُعلُوم اإلنْسانيّة، جامعة ُمَحمَّ الّصالحي، صالح، "الدَّ
بَسْكرة، الَجزائر، الَعَدد الّسابع، فرَْباير 2005، ص 164-170.
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سة ُمْجتََمعيّة خالصة َغرْي  ى باالقْتصاد الّسيايّس؛ فَعىل الرَّْغم من أَّن الَوقْف ُمَؤسَّ يَُسمَّ
ُمَسيَّســـة يف نَْشأَتها، ويف أَْهدافها، ويف ُرْؤيَتها الُكلّيّة، إاّل أَّن َثّة أَْدواًرا سياسيًّة تَطَّلع 

سة الَوقْفيَّة يف اإلْسالم، وخاّصًة يف واقعنا املُعارص. بها املَُؤسَّ
ات الُحْكم الَّتي عادًة  َسات الَوقْفيَّة تَْجَعل املُْجتَمع ُمْستَقالًًّ عن تََقلُّبات الّسياسة وتََغريُّ فاملُؤسَّ
ما تَْنَزع إىل األَْهواء واْختالط األَْمزجة، وخاّصًة يف ظّل غياب األُطُر الَهيَْكليّة الرَّشـــيدة 
َسات الَوقْفيَّة تَُكون َضامنًة رَئيسًة  للُحْكم يف كَثري من البُلْدان اإلسالميَّة)1(؛ كَام أَّن املُؤسَّ
َسات الَوقْفيَّة  َسات العلْميّة الُكرْبَى مع كَفالة املُؤسَّ الْستْقالل الَقضاء ونَزاهة الَفتَْوى واملُؤسَّ
ق  ْولة، وال تَْحت تَأْثري املُْجتََمع، فَتَتََحقَّ َســـات با ال يَْجَعلُُهم تَْحت َســـطْوة الدَّ لتلك املُؤسَّ

االْستْقالليّة العلْميّة والَقضائيّة واإلفْتائيّة، وَغرْيُها ماّم يَتََعلَّق بَصالح الّناس.

كَام يَلَْعب الَوقْف َدْوًرا ُمهامًّ يف التَّْنمية الّسياسيّة؛ من خالل املُشاَركة املاليّة يف ُهُموم 
األُّمة وتَْعزيز حالها، فالَوقْف الَخرْيّي عْنَدما يَُوزّع األَْموال عىل املُْحتاجني والُفَقراء، 
وعْنَدما يُْنْشئ املُْستَْشَفيات واملَدارس، فَْضاًل عن أَْعامل النَّْفع العاّم األُْخَرى، فَإنَّه يَزيد 
وَرى يف أُُمور املُْجتََمع، ويَُعّزز  ابُط الّسيايّس، وتَباُدل الرَّأْي ووْجهات النَّظَر، والشُّ الرتَّ
ليمة لألَْجيال؛ من خالل فَتْح باب  ْبية الّسياسيّة السَّ كَذلك الُجُهود الَّتي تُساهم يف الرتَّ

باب يف األَنْشطة الَّتي تَْخدم املُْجتَمع وُتَوَّل من ريع األَْوقاف. ع للشَّ التَّطَوُّ

سة  إّن هذه األَْدوار الّســـابقة الّذكْر لنظام الَوقْف ما هي إاّل َغيْض من فَيْض، فاملَُؤسَّ
َمت خـــالل ُعْمرها الطَّويل من الخْدمات الَجليلـــة ما يَْصُعب ذكْرُه يف  الَوقْفيَّـــة قَدَّ
َمها الَوقْف  َصَفحات؛ وبالرَّْغم من هذه الخْدمات الواضحة والقيمة املُضافة الَّتي قَدَّ
لألُّمة، إاّل أَنَّه َشهد انْحساًرا وتَراُجًعا َملُْحوظًا؛ وبالنَّظَر إىل حال ُمْجتََمعاتنا اإلسالميَّة 
اليَـــْوم، نَجد أَّن الَكثري مْنها يُعاين من قلّة اإلْمكانيّات، وتُواجه َكثريًا من املُْشـــكالت 

سة الَوطَنيّة لألَْوقاف واملَْعَهد . 1 الكتّاين، ُعَمر، "الَجوانب االْقتصاديّة للَوْقف"، املُملْتََقى املَُنظَّم بالتَّعاُون ما بني املَُؤسَّ
اإلْسالمّي للبُُحوث والتَّْدريب التّابع للبَْنك اإلْسالمّي للتَّْنمية واألَمانة العاّمة لألَْوقاف بالُكَويْت، 21 مارس 2008م، 

ص 2-3.
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م، وهو ما يَْســـتَْدعي تَضافُر  االقْتصاديَّة واالْجتامعيَّة الَّتي تَُعوق َعَجلة التَّْنمية والتََّقدُّ
صه،  ُجُهود فَُقهاء وُعلاَمء وُخرَباء األُّمة اإلسالميَّة لالنْكباب بجديّة، كُّل من باب تََخصُّ
َســـاتّ وقْفّي لَه اْمتداداتُه وتَْشبيُكه اإلقْليمّي والعالَمّي،  لتَْقديم وتَطْوير مَنُوذَج ُمؤسَّ
َسات َتْويليّة كُرْبَى، تَُنظّم  مَنُوذَج قادر بطاقاته وآفاقه َغرْي املَْحُدودة، يف َشـــْكل ُمؤسَّ
وتَُوّحد الُجُهود الَوقْفيَّة املُتَناثرة واملُتَنافرة سياسيًّا وتَُوّجُهها ملَْصلَحة البُلْدان اإلسالميَّة 
والجاليات اإلســـالميَّة، الَّتي تَْحتاج إىل ما يُعيُنها عىل ُمواَجهة ظُُروفها وُمْشـــكالتها، 
َسات التَّْمويل واملُساَعدة  ُوط املُْجحفة الَّتي ُتَثّلُها ُمؤسَّ ُخُصوًصا يف ظّل الَهيَْمنة والرشُّ

ْوليّة لَدْعم ورعاية َمرْشُوعات وبَرامج التَّْنمية املُْستَدامة َحْول العالَم. الدَّ

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع
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الَفْصل الثَّالِث 

أَْقسام الَوْقف وُصَوره

َمة • ُمَقدِّ
ّرّي أو األَْهيّل • املَْبَحث األَوَّل: الَوْقف الذُّ

ّرّي	  تَْعريف الَوقْف الذُّ
ّرّي	  تَأْصيل الَوقْف الذُّ
ّرّي أو األَْهيّل باملرياث	  عالقة الَوقْف الذُّ
الّريع يف الَوقْف األَْهيّل وكَيْفيَّة تَْوزيعه	 
الَوقْف األَْهيّل وأَهّميَّته يف تَْنمية املُْجتََمع	 
تَْوثيق الَوقْف األَْهيّل	 
َول مْنه	  إنْهاء الَوقْف األَْهيّل وَمْوقف القانُون يف بَْعض الدُّ

املَْبَحث الثَّاِن: الَوْقف الَخْيّي •
آثار الَوقْف الَخرْيّي	 
الَوقْف املُْشرَتك	 
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أَْقسام الَوْقف وُصَوره

َمة ُمَقدِّ
- ُحّب الَخْي فطْرًة وَجَبل عليها النْســـان، وَقد َعرََفت الَبرَشيّة  َجَعل الله -َعّز وَجلَّ
َدد،  أَْشكااًل من الَوْقف خالل َمسيتها الَحضاريّة الطَّويلة، ومّم يُذكَر يف هذا الصَّ
الم- لَم تَْعرف إاّل  الة والسَّ د -عليه الصَّ أّن املُْجَتَمعات الّســـابقة َقْبل َعهد النَّبّي ُمَحمَّ
لّيًة من األَْوقاف؛ إذ كانَت أَماكن العبادة وُملَْحقاتُها هي الّشائعة  أَْشكااًل َجنينّيًة أو أَوَّ
آنَذاك، والَقليل من الَوْقف الَخْيّي ُمْحَبس لخْدمة الُفَقراء واملَســـاكني، وأُْخَرى 

ُمرْتَبطة باملَكَْتبات الَقدية يف الُيونان وُروما، وَغيها. 

َدت  ســـة الَوقْف؛ إذ تََعدَّ َومع ظُُهور اإلْســـالم َحَدثَـــت النَّْقلة الُكرْبَى يف َمْفُهوم ُمَؤسَّ
أَْغراُضه وأَْهدافَه، واتََّسَعت دائرة املُشاركني به، ُمَسجاًل بَذلك نَْقلًة نَْوعيّة، فَلَم يَْقتَص 
ى ذلك إىل املَْفُهوم االْجتامعّي الرَّْحب، َعرْب تَلْبية  عـــىل املَْفُهوم الّدينّي فََقط، بَل تََعدَّ
الواقفني للحاجات االْجتامعيَّة ملُْجتََمعاتهـــم، ُمْدركني بَذلك أهّميَّة الَوقْف التَْنَمويّة 
ل األَْشكال القامئة  ع يف َحْقل تََدخُّ وُمبْتَكرين أَْشـــكااًل ُمْختَلفًة من الَوقْف، بَْعد التََّوسُّ
ع إىل َدرَجة مُيْكن َمَعها الَقْول بأّن نظام  األُْخـــَرى؛ ليَصل ملَرَْحلة من التَّطَوُّر والتََّنـــوُّ

الَوقْف نتاج إْسالمّي خالص، وإبْداع دينّي وُدنْيَوّي قَّل نَظريُه.
ويَُعـــّد َعَمل الَخليفة ُعَمر بْن الَخطّاب -ريَض الله َعْنُه- يف أَرايض البالد املَْفتُوحة من 
ها ضْمن أَكْرَب األَْوقاف املُْنَجزة يف  أََهـــّم وأَكْرَب الَوقائع التّاريخيّة، وبالتّايل مُيْكن َعدُّ
تاريخ البَرَشيّة؛ إذ رَأَى الَخليفة الثّاين، بَْعد اْستشارات عّدة، بَْعد الُفتُوحات اإلسالميَّة 
لبالد الّشـــام والعـــراق ومْص أاّل يُوزّع األَرايض الّزراعيّـــة يف البالد املَْفتُوحة َعىَل 
ا لألُّمة، أَوَّلها وآخرها)1( من خالل اْستْشهاده  املُجاهدين الفاتحني، واْعترََب أّن فيها َحقًّ

سات الَوْقف الْسالمّي يف تَْعزيز التَّعايُش الّسلْمّي بني األَُمم املُْخَتلفة"، َمْوقع املََجاّلت . 1 ُسلَيْامن، َخالد، "َدْور ُمَؤسَّ
https://goo.gl/aAx4RQ :األكادمييّة العلْميّة يف العراق، ص8، ُمتاح عىل الرَّابط
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بآيات من ُسورة الَحرْش )10-7(: ﴿ما أَفاء اللَّه عىل رَُسوله من أَْهل الُقَرى فَللَّه وللرَُّسول 
بيل َك ال يَُكون ُدولًة بني األَْغنياء منُكم  ولذي الُقْرىَب واليَتاَمى واملَســـاكني وابْن السَّ
﴾... إىل قوله تعاىل: ﴿والَّذين جاُءوا من بَْعدهم يَُقولُون َربَّنا اْغفر لَنا وإلْخواننا الَّذين 

َسبَُقونا باإلميان...﴾؛ فََقرَّر اْعتبار تلك األَرايض وقًْفا عىل األُّمة بكامل أَْجيالها.

ـــع الَكبري يف إنْشاء األَْوقاف اإلسالميَّة، واملُحافَظة عىل ما كان َمْوُجوًدا مْنها  فالتََّوسُّ
ع الَكبري، َسواء من  أَدَّى إىل تَراكُم َحصيلة كَبرية من األَْوقاف اإلســـالميَّة، ذات التََّنوُّ
َحيْث نَْوع األَْموال املَْوقُوفة كاألُُصول الثّابتة أو األَْموال املَْنُقولة والنُُّقود، أو من َحيْث 
ب للّناس، كان من أَْهداف  أَْغراض الَوقْف وأَْهدافُه، عىل َسبيل املثال تَْوفري مياه الرشُّ
الَوقْف اإلْســـالمّي، وإعانة الُفَقراء واملَســـاكني، وأَيًْضا األَْوقاف العلْميّة من َمدارس 
وجامعات، فالفائدة كانَت أَكْرَب وأََهّم من كُّل االْختالفات الفْقهيّة يف تَْفسري الَوقْف.

َويََرى كَثري من ُمؤَرّخي الَحضارة اإلسالميَّة، أّن الَوقْف إبْداع َحضارّي يف ُصورة نظام 
ق فائَدتُه يف َهَدفنَْي ُمزَْدَوَجني، األَوَّل: يَتََجىلَّ يف تَْنمية املَوارد البَرَشيّة  س تَتََحقَّ ُمَؤسَّ
عـــىل املََدى البَعيد، يَُهّم قطاعات ُمَعيَّنة يف املُْجتََمع من خالل ريع األَْوقاف، والثّاين: 
َضامن َحّد أَْدَن من اْستْقالليّة املُْجتََمع وحْفظ إنسانيَّة َذوي الحاجات، وتَبَّني أْصحاب 

املُباَدرات العلْميّة واملَشاريع الثَّقافيّة البَّناءة. 

وماّم ساَعد نظام الَوقْف عىل القيام بأَْدواره، املْقدار الَكبري من املُُرونة الَّتي يَتَّصف بها، 
فاملُُرونـــة من أََخّص َخصائص الَوقْف، ومن أَكْرَثها تَأْثريًا يف أَثَره وَدْوره، فَهذه املُُرونة 
الت  ات البيئة وتَبَدُّ َسَمَحت لَه بالظُُّهور يف أَْشكال عّدة، وُصَور ُمتََنّوعة، تَتَناَسب مع تََغريُّ
املُْجتََمع والَحياة، فَلَم يَْنَحص الَوقْف يف قالَب جامد، ولََعّل أَبَْرز ما تَظَْهر به هذه املُُرونة 
ّرّي أو األَْهيّل، والَوقْف الَخرْيّي، والَوقْف  هو األَْشكال املُتََنّوعة للَوقْف، وهي الَوقْف الذُّ
املُْشرَتَك؛ ولَذلك سُنْفرد هذا الَفْصل للَحديث َعن َهذه األْشكال من الَوقْف، وَخصائص 

ح والتَّْحليل. ْ كُل مْنها، مع تَناُول صفاتها وجوانب تَأْثريها بالرشَّ
 

الَفْصل الثَّالِث
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ّرّي أو األَْهيّل الَوْقف الذُّ

ّرّي إَل َمْعناه بَنْفسه، َفهو يُشي إىل وْقف الواقف عىل  يُشـــي ُمْصطَلَح الَوْقف الذُّ
ُذّريَّته وأَبْنائه، وهو بهذا الطار يُْعَتَب من أَْشـــكال الُقْربة، فالواقف بهذا الفْعل ال 
ْهر وتََقلُّب األَْحوال؛  يَْرُك ُذّريََّته عالًة عىل الّنـــاس، وال يََدُعُهم ُعرْضًة لَنوائب الدَّ
ّرّي أو األَْهيّل عىل  إاّل أّن هذا املُْصطَلَح يُْعَتَب َحديًثا نْســـبيًّا، َفال ذكْـــر للَوْقف الذُّ
َسبيل التَّْخصيص يف الكُُتب الفْقهّية الَقدية)1(، ولَكن ُيْكن اْستْنباط ُوُجوده من 
خالل ما كََتَبه الُفَقهاء عن الَوْقف بإطاره العاّم؛ إاّل أّن َعَدم ذكْره ال ُيْكن أن يُْعَتَب 
َدلياًل عىل َعَدم ُوُجوده أَبًَدا، َفهو َمْوُجود ُمْنذ ظُُهور نظام الَوْقف الْسالمّي، إاّل أّن 
الشـــارة لَه كانَت تَتّم يف إطار املَْفُهوم العاّم للَوْقف، ولَْيس عىل َوْجه التَّْخصيص، 
ّرّي َقديم قَدم الَوْقف نَْفســـه، إاّل أّن ُمْصطَلَح الَوْقف  َفُيْمكن الَقْول بأّن الَوْقف الذُّ
ّرّي أو األَْهيّل يُْعَتَب َحديًثا، فالَحداثة يف االْصطالح والتَّْســـمية، ولَْيَســـت يف  الذُّ
الُوُجود؛ وبالرَّْغم من َعَدم ذكْر هذا املُْصطَلَح يف كُُتب الفْقه الَقدية إاّل أّن الُفَقهاء 
املُعارصين َقد تَناَولُوا هذا املُْصطَلَح بإْســـهاب؛ وَقْبل تْبيان ما َذكَرَه املُعارُصون من 
ّرّي لَيكَْتمل املَْفُهوم  الُفَقهاء بُخُصوص هذا الَوْقف، ال بُّد من تَْوضيح املَْقُصود بالذُّ

وتَتَّضح املَعان، ويَْسُهل َعلَْينا تْبيان َجوانب هذا النَّْوع من الَوْقف.

ّريّة لَْفظًا كَلمة تَُدّل عىل املُْفرَد وَجْمعها َذرارّي، وهي نَْسل الثََّقلنَْي اإلنْس والجاّن)2(،  والذُّ
ّريّة اْصطالًحا فَهي ال تَْختَلف اْختالفًا واضًحا َعن َمْعناها اللَُّغوّي؛ فَهي تُشـــري  أّما الذُّ
إىل األَْوالد واألَْحفاد، َسواء أَكانُوا أَْوالد األَْوالد أم أَْوالد البَنات، وتَْشَمل الّصغار والكبار 

ّرّي وتَطْبيقاتُه املُعارصة، دراسة فْقهيّة ُمقارنة"، جامعة الُعلُوم اإلْسالميّة . 1 الَعالوين، فَْدوى أَرْشيد َعيّل، "الَوْقف الذُّ
https://cutt.us/2JDEx :العامليّة، عاّمن، األُرُْدّن، 2011م، ص 41، ُمتاح عىل الرَّابط

ُمْختار الّصحاح، مادَّة ذرأ. . 2
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والّنساء)1(؛ وَدليل هذا املَْعَنى قَْول الله -تَعاىَل-: }َوَوَهبَْنا لَُه إِْسَحاَق َويَْعُقوَب كُالًّ َهَديَْنا 
يَِّتِه َداُووَد َوُســـلَيْاَمَن َوأَيُّوَب َويُوُسَف َوُموىَس َوَهاُروَن  َونُوًحا َهَديَْنا ِمْن قَبُْل َوِمْن ُذرِّ
وَكََذلَِك نَْجِزي الُْمْحِسِننَي{ ]ُسورة األَنْعام: 84[؛ فَمن خالل سياق هذه اآلية الَكرمية، 
ا َتْتَد لتَْشـــَمل النَّْسل  ّريّة ال تَْقتَص عىل األَْوالد واألَْحفاد، وإمنَّ مُيْكن املاُلَحظة بأّن الذُّ

إىل أََجل َغرْي َمْحُدود.

ّرّي تَْعريف الَوْقف الذُّ
ّرّي ذلك النَّْوع من الَوقْف الَّذي يَُكون املَْوقُوف عليهم ُذّريّة الواقف،  يُْقَصد بالَوقْف الذُّ
إّما عـــىل َوْجه التَّْعميم أو التَّْخصيص؛ وكام ذَكَرْنا يف ُمْســـتََهّل هذا املَبَْحث، فال ُوُجود 
ّرّي أو األَْهيّل يف كُتُب الفْقه الَقدمية، إاّل أّن الُفَقهاء املُعارصين أَْورَُدوا  لتَْعريف الَوقْف الذُّ
كْتُور َوْهبة الزَُّحييّل بأنَّه "هو الَّذي يُوقَف  ْكل من الَوقْف، فََعرَّفَه الدُّ تَعاريف عّدًة لَهذا الشَّ
يف ابْتداء األَْمر عىل نَْفــــس الواقف أو أّي َشْخص أو أَْشخاص ُمَعيَّنني، ولَو َجَعل آخرَه 
لجهة َخرْييّة، كَأَن يَقف عىل نَْفسه، ثُـّم عىل أَْوالده، ثُّم من بَْعدهم عىل جهة َخرْييّة")2(؛ 
ق بريعها  د الّصالح بأنَّه "يَُقوم عىل أَســـاس َحبْس الَعنْي والتََّصدُّ كْتُور ُمَحمَّ وَعرَّفَـــه الدُّ
وثارها يف ُوُجوه الَخرْي يف الحال أو املَآل، فَإنَّه يَْذَهب أَوَّاًل إىل ُذّريَّته أو َغرْيهم -طبًْقا 

وط الَّتي يَُحّدُدها الواقُف-، ثُّم َجَعل الَوقْف بَْعد ذلك عىل جهة الرب والَخرْي")3(. للرشُّ

ّرّي  َوُعُموًما مُيْكن الَقْول بأّن الُفَقهاء املُعارصين اتََّفُقوا فيام يَُخّص تَْعريف الَوقْف الذُّ
أو األَْهـــيّل عىل أّن املَْوقُوف عليهم ُهم ُذّريّة الواقـــف، إاّل أنَُّهم اْختَلَُفوا عىل اْعتبار 
ّرّي أم ال؛ إاّل أّن غالبيّة الُفَقهاء رَأَْوا يف َعَدم  الَوقْف عىل النَّْفس من ُصَور الَوقْف الذُّ

ّرّي وتَطْبيقاتُه املُعارصة، دراسة فْقهّية ُمقارنة"، َمرْجع سابق، ص 45.. 1 الَعالوين، فَْدَوى أَرْشيد َعيّل، "الَوْقف الذُّ
الزَُّحييّل، َوْهبة، "الَوصايا والَوْقف يف الفْقه الْســالمّي"، دَمْشــق، ُســوْريا، دار الفكر، الطَّبْعة الثانية، 1993م، . 2

ص161.
يعة الْسالمّية وأَثَرُه يف تَْنمية املُْجَتمع"، الّرياض، املَْملكة . 3 د بْن أَْحَمد بْن َصالح، "الَوْقف يف الرشَّ الح، ُمَحمَّ الصَّ

عوديّة، َمْكتبة املَلك فَْهد الَوطَنيّة، الطَّبْعة األُوىَل، 2001م، ص54. الَعَربيّة السُّ
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د بن أَْحمد الَخطيب، "ُمْغني املُْحتاج إىل َمْعرفة َمعان أَلْفاظ املْنهاج"، برَْيوت، لُبْنان، دار الُكتُب . 1 بينّي، ُمَحمَّ الرّشْ
العلْميّة، الطَّبْعة األُوىَل، 1994م، الُجزْء الثّاين، ص384.

أَْخرَجه البُخارّي )1295(.. 2
َنن الكُْبَى، مرجع سابق، )12243(.. 3 البَيْهقّي، السُّ
ب"، دَمْشق، ُسوْريا، دار الفْكر، الطَّبْعة األُوىَل، 1994م، . 4 ح املَُهذَّ النََّووّي، ُمْحيي الّدين يَْحيى بن َشف، "املَْجُموع َشْ

املَُجلَّد الّسابع َعرَش، ص163.

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

ء َجديد)1(،  صّحـــة الَوقْف عىل النَّْفس؛ من ُمْنطَلَق أّن الَوقْف عىل النَّْفس لَم يَأْت بيَشْ
وال يَتَـــأَتَّ عن هذا الفْعل أَّي أَثَر أو َمْنَفعة، فََفلَْســـفة الَوقْف تَُقوم عىل َحبْس األَْصل 
ق فيه، ماّم يَُدّل عىل بُطاْلن هذا  ق بَْنَفَعتها، والَوقْف عىل النَّْفس ال تََصـــدُّ والتََّصـــدُّ
ّرّي أو األَْهيّل هو َحبْس األَْصل  ـــْكل من الَوقْف؛ فَُخالصة الَقْول: أّن الَوقْف الـــذُّ الشَّ

ّريّة بالتَّْخصيص أو التَّْعميم. ق بَْنَفَعتها عىل الذُّ والتََّصدُّ
َوقَـــد يَُكون َغرْي طَبَقّي "ُمْنَقطع اآلخر"؛ كَأَن يَقف عىل أَْوالده، ويَْســـُكت، أو قَد يَُكون 
طَبَقيًّا كَأَن يَقف الواقف عىل أَْوالده طَبَقًة بَْعد طَبَقة، هذا ويف حال كان الَوقْف طَبَقيًّا 

فَإّما أن يَُكون ُمرَتَّب الطَّبَقات أو َغرْي ُمرَتَّب. 

ّرّي تَأْصيل الَوْقف الذُّ
ّرّي أو األَْهيّل ُمْســـتَْحَدثًا، إاّل أّن ُوُجود هذا  عـــىل الرَّْغم من كَْون ُمْصطَلَح الَوقْف الذُّ
ـــْكل من الَوقْف َمْوُجود ُوُجود الَوقْف كَام أَْســـلَْفنا؛ فََقْول الرَُّسول -َصىلَّ الله عليه  الشَّ
ُفون الّناس")2(؛ َدليل  وَسلَّم-: "إنَّك أَن تََذر ورَثَتَك أَْغنياء، َخرْي من أَن تََذرَُهم عالًة يَتََكفَّ
ؤال وَمرارة الحاجة؛  ّريّة َمرْشُوع، كَْونَه يَْكفيهم ُذل السُّ واضح عىل أَّن الَوقْف عىل الذُّ
كَام أّن عائشـــة أُّم املُْؤمنني قالَت: "إن رَُســـول الله -َصىلَّ الله عليه وَسلَّم- َجَعل َسبْع 
حيطان لَه باملَدينة َصَدقًة عىل بَني املُطَّلب وبَني هاشم")3(؛ كَام أّن الزُّبرَْي بْن الَعّوام 
-ريَض الله َعْنه- قَد وقَف داًرا عىل املَرُْدودة من بَناته، أَي املُطَلَّقة مْنُهّن)4(؛ فَماّم َسبَق 
ّرّي فَْرع أَصيل من فُُروع  ّك، أّن الَوقْف الذُّ كُلُّه، يَتَّضح وبَشْكل ال يََدع َمجااًل للَّبْس أو الشَّ

الَوقْف، وَمْنَهج َشْعّي وفْقهّي َصحيح.
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ّرّي أو األَْهيّل باملياث عالقة الَوْقف الذُّ
نَظَّم اإلْســـالم َمْوُضوع املرياث يف األرُْسة، فََقد تََوىلَّ الله -ُسبْحانَه- و-تَعاىَل- بَنْفسه 
تَْوزيع ما يَُخلُّفه اإلنْسان ألرُْسَته "األَقْرَب فاألَقْرَب"، كُّل عىل َحَسب صلَته باملَُورّث، فمن 
ْوة، وما قَد يَُولّده اْختالف  رَْحَمته -ُسبْحانَه- و-تَعاىَل- أنَّه لَم يرَْتُك للّناس تَْوزيع تلك الرثَّ
د لُكّل وارث نَصيبَه  الّناس وتَنازُُعهم يف التَّوزيع من الخالف وقَطْع لألَرْحام، لَذلك َحدَّ
كَر  بالَحّق والقْســـطاس؛ بَحيْث ال يَْجَعل َمجااًل للخـــالف أو االْجتهاد، فَكان نَصيب الذَّ
ضْعف نَصيب األُنْثَى؛ ألنَّه الكافل لألرُْسة وعليه يََقع عْبء اإلنْفاق، كَام أُلْحَقت الزَّْوجيّة 

يف املرياث بالَقرابة تَْقدميًا للّصلة بني الزَّْوَجنْي، وإبْرازًا ملَظاهر الَوفاء.
فََنجد َعرْب َذلك كُلّه، أّن اإلْســـالم قَد نَظَّم عالقة اإلنْســـان بأرُْسَته خالل َحياته وبَْعد 
َماّمته، تَْنظياًم َدقيًقا يَُدّل عىل َمَدى عناية الخالق -ُسبْحانَه- و-تَعاىَل- باملَْخلُوق، الَّذي 
لَو تُرك ليَُحّدد ويَُخطّط مْنهاًجا لَحياته؛ لَكان قَد َضّل وأََضّل، وَوقَع يف فَســـاد َعظيم، 
ت الفتْنة النُُّفوس، لَكّن الله  وتََفشَّ الخالف والَفســـاد والّصاع، وأُزْهَقت األَْرواح وَعمَّ

-ُسبْحانَه- هو الَعليم الَخبري خالق الَخلْق والعامل با يف أَنُْفسهم.

ّرّي يف َمواضع َعديدة، ويَكاد يَُكون التَّقاطُع  َوُعُموًمـــا يَْختَلف املرياث عن الَوقْف الذُّ
بَيَْنُهام شبْه َمْعُدوم، وإلظْهار الَفرْق بَيَْنُهام سيَتّم ُموازَنَتُُهام من َحيْث التَّرْشيع والتَّْقسيم 

واالْستْحقاق، إلظْهار َمَدى العالقة والُفُروق بَيَْنُهام.

ـــم 	  ع ترَْشيًعا َربّانيًّا بأََدّق تَفاصيله؛ إذ قَسَّ مـــن َحْيث التَّرْشيع: فاملـــرياث ُمرَشَّ
االْســـتْحقاق املريايّث بني الَورَثة، فاَل يَُجـــوز بأّي حال من األَْحوال ُمخالَفة هذه 
االْســـتْحقاقات زيادًة أو نُْقصانًا، وال يَُجوز حرْمان أّي ُمْستَحّق من َحّقه تَْحت أّي 
ّرّي، فال ُوُجود لَنّص ترَْشيعّي يَُحّدد  ظَرْف من الظُُّروف؛ أّما فيام يَتََعلَّق بالَوقْف الذُّ
املَْوقُوف عليهم، ال من ناحية اْســـتْحقاقهم، أو تَْحديدهم عىل وْجه التَّْخصيص؛ 

فَهذا األَْمر َمرْتُوك لَرْغبة الواقف.

من َحْيث الرادة: َفال إرادة للُمَوّرث يف تَْحديد الَوَرثة أو حَصصهم، عىل َعْكس 	 
ّرّي؛ فالَوقْف َمرُْهون أَوَّاًل وأَخريًا بإرادة الواقف. الَوقْف الذُّ

الَفْصل الثَّالِث/ املبحث األَوَّل
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من َحْيث تَْنفيذ االْستْحقاق: ال بُّد فيه من تَْحقيق َمْوت املَُورّث "َحقيقًة أو ُحْكاًم" 	 
بَذلك)1(؛ أّما الَوقْف فيَتََقرَّر االْســـتْحقاق فيه َحَســـب َشْط الواقف، فََقد يَُكون 
الَوقْف عىل َشـــْخص ُمَعنيَّ بأَْخذ اْستْحقاقه والواقف عىل قَيْد َحياته، وقَد يَُكون 
االْســـتْحقاق بَْعد ُمْوت الواقف)2(؛ أو حني يَْجـــري َمْجَرى الَوصيّة، فيَُكون من 

الثُّلُث، ويُْعطَى املُْستَحّق اْستْحقاقَه حيَنئذ بَْعد وفاة الواقف)3(.

من َحْيث ُوُجود املُْســـَتحق: فَفي املرياث ال اْســـتْحقاق إاّل بإثْبات ُوُجود الوارث، 	 
ويف حال كَْون الـــوارث َجنيًنا َحْماًل، تُوَجد تَفاصيل َشْعيّة لَحْجز الحّصة لحني 
ق الوالدة وتَبَنيُّ جْنس املَْولُود)4(، وَذلك يف حال اْســـتْعجال الَورَثة يف تَْقسيم  تََحقُّ
كة؛ لَكّن الَوقْف لَيْس كاملرياث يف هذه الحالة، فََقد يَقف الواقف عىل أَْوالده،  الرتَّ

ثُّم أَْحفاده وأَْوالدهم، وقَد يَُكون بَْعُضهم َغرْي َمْوُجود حني إقْرار الَوقْف.

مـــن َحْيث َمَحّل التَّْنفيذ: َففي املـــياث ال يُْعَتَب دامئًا كُّل ما تََركَه املَّيت َمَحالًّ 	 
كة إاّل بَْعد إْخراج ما يَتََعلَّق بها من تَْجهيز َدفْن املَُورّث،  لإلْرث، فال يَتّم تَْوزيع الرتَّ
وَسداد ُديُونه وإْخراج وصيَّته إّن ُوجَدت، وكانَت ُمجازًة َشًْعا)5(؛ بخالف الَوقْف 

ذ الَوقْف يف كامل ما أَْوقََفه.  فَإنَّه ال تََعلُّق لَه بَذلك، ويَُنفَّ

الهاشم، َعبُْدالرَّْحمن بْن إبْراهيم، "الَوجيز يف الَفرائض"، السعودية، األحساء، دار املعامل، ط1، 1418هـ، ص29.. 1
د بْن أَْحَمد الَخطيب، "ُمْغني املُْحتاج إىل َمْعرفة معان ألْفاظ املْنهاج"، َمرْجع سابق، الُجزْء الثاين، ص384؛ . 2 بينّي، ُمَحمَّ الرشَّ

ر املُْختار"، َمرْجع سابق، الُجزْء الثّالث، ص498. د أَمني بْن ُعَمر بْن َعبْدالعزيز، "رَّد املْحتار عىل الدُّ ابْن عابدين، ُمَحمَّ
د َعيّل َمْحُمود، "أَْحكام الَوصيّة يف الفْقه اإلْســالمّي"، رســالة ماجستري، كُلّيّة الّدراسات الُعلْيا، جامعة . 3 يَْحيى، ُمَحمَّ

https://cutt.us/5XiiE :النَّجاح الوطنيّة، فلَْسطني، 2010م، ص131، ُمتاح عىل الرَّابط
يف َحــال ُوجــود َحْمل َوقْت املرياث فَإّن هناك َشْطنَْي يَجب االْعتبــار لَُهام يف املرياث، أَوَّلُُهام أَن يَُكون الَحْمل . 4

ْط الثّــاين أَن يُولَد الطّْفل َحيًّا، وقَد اْختَلَف الُفُقهاء والُعلاَمء يف تَْحديد أَقَْص  َمْوُجــوًدا وقْــت وفاة املَُورّث، والرشَّ
يعة اإلْسالميّة"،  ليمي، "مرياث الَحْمل يف الرشَّ د الدَّ ُمّدة للَحْمل وأَْدناها؛ وكُّل له َدليلُه؛ )للَمزيد: ياسني َحَسن ُمَحمَّ
https:// :َمَجلّــة جامعة تَْكريت للُْعلُوم اإلنْســانيّة، املَُجلَّد 14، الَعَدد 10، نُوفَْمــرب 2007، ص6، ُمتاح عىل الرَّابط

ُوط يَتّم التَّْوريث بطَريَقتنَْي، األُْوىَل أَن يَتّم انْتظار وْضع الطّْفل فَتَظَّل  cutt.us/ggNRM(؛ َوبناًء عىل هذه الرشُّ
كة بتَْقدير نَصيب الطّْفل َحَسب اْحتامالت والَدته، فَإّما أَن يَُكون  كة ُدون قْسمة َحتَّى يُولَد، أَو يَتّم تَْقسيم الرتَّ الرتَّ
ذَكَرًا َحيّا أَو أُنْثَى َحيًّة، أَو ذَكََريْن أَو أُنْثَيَنْي أَو ذَكَرًا وأُنْثَى، ويف هذه الحالة يُوقَف النَّصيب األَكْرَب من التَّْقديرات 
لصالح الَحْمل َحتَّى يُولَد، وتُْعطَى بَقيّة األَنْصبة لبَقيّة الَورَثة. )للَمزيد: ُمْصطََفى ُمْسلم، "مرياث الَحْمل"، َمْوقع َشبَكة 
.)https://goo.gl/uWHwhR األُلُوكة، 13 مارس 2017م، تاريخ الّزيارة 19 سبْتَْمرب 2018م، ُمتاح عىل الرَّابط

كة"، َمْوقع دار اإلفْتاء باألُرُْدّن، 10 يَناير 2012، تاريخ الّزيارة 19 سبتمرب . 5 َسعيد فَرْحان، "الُحُقوق املَُتَعلّقة بالرَّ
https://goo.gl/PNuuML :2018، ُمتاح عىل الرَّابط

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع
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ه وبرَشْطه إذا 	  من َحْيث تَْنصيص أَْحكام املياث عىل الرَّد يف الْرث: َمن يَْستَحقُّ
كة، يف َحني أَنَّه ال َمجال لَذلك يف الَوقْف، فاإلْعطاء  لَم تَْســـتَْغرق الُفُروض الرتَّ
ون املَْنُصوص عليهم،  فيه عىل َحَســـب َشْط الواقف، وَمآلُه، إذا لَم يُوَجد املُْستَحقُّ

إىل جهة الرِبّ الَّتي َعيََّنها الواقف أو الحاكم يف حال أَْغَفلَها الواقف.

ـــلْبّية: كاملَْوىَل َمن 	  من َحْيث تَْنصيص أَْحكام املياث عىل الْرث بالُعُصوبة السَّ
ْعّي)1(، فَهذا الحال َغرْي ُمتََوفّر يف الَوقْف، فَيَُكون  العتْق َحَســـب التَّْفصيل الرشَّ

اإلْعطاء بَنّص أو َشْط من الواقف، وَهَكذا يف بَقيّة جهات االْستْحقاق.

م نَْستَْنتج أّن الَوقْف ال يَتَّفق مع املرياث من َحيْث جهة االْستْحقاق،  ومن خالل ما تََقدَّ
ء إاّل إن ذَكَر  وتَرْتيبُها وقَْدر اْســـتْحقاقها، واإلْعطاء، والحرْمـــان، فاَل يَتّم رَصْف َشْ
الواقف َذلك، فاملرياث وْضع َربّايّن، وتَْقسيم َشْعي، يف حني أّن الَوقْف وْضع وتََصُّف 
برََشّي، ولذا قال الُفَقهاء يف الَوقْف: "الَوقْف يَْســـتَمّد أَْحكاَمه من الَوصيّة والهبَة")2(؛ 
ّرّي النَّّص  وهنا تَْجُدر اإلشـــارة إىل أّن يف بَْعض الحاالت قَد تُخالف صيغة الَوقْف الذُّ
ْعّي املُتََعلّق بأَْحكام املرياث، ويف هذه الحالة يُْعترََب الَوقْف باطاًل، فاَل يَُجوز بأّي  الرشَّ
بّايّن بَنّص برََشي وْضعّي، فاَل يَُجوز أَن يَُقود الَوقْف  حال من األَْحوال ُمخالَفة النَّّص الرَّ
ّرّي إىل حرْمان أّي من الَورَثـــة من َحّقهم بناًء عىل الَوقْف؛ فالَوقْف الَّذي يَُكون  الـــذُّ

الَفْصل الثَّالِث/ املبحث األَوَّل

يّد الَّذي يُطْلق رَساح َعبْده ويَُحّررُه من الُعبُوديّة، وقَد . 1 َوالء العْتق: هو لَْفظ اْستَْخَدَمه الَعرَب قَدميًا وأَطْلَُقوه عىل السَّ
ا لََدى املَْعتُوق، ويف بَْعض األَْحيان كان الَعرَب يَْنُسبُون املَْعتُوق إىل املَْوىَل، وإىل  َجَعل الَعرَب قَدميًا ملَْوىَل العتاقة َحقًّ
َعشريَته، ويف هذه الحالة يَظَّل املَْعتُوق ذا والء كامل لألرُْسة الَّتي انْتََمى إلَيْها بَل وتَرث هذه األرُْسة والَءه لُهم، وقَد 
انَْدَمج َموايل العتاقة إىل نََسب الَقبائل، وقال رَُسول اللَّه -َصىلَّ اللَّه عليه وَسلََّم- َعْنُهم: "َمْوىَل الَقْوم من أَنُْفسهْم". 
رَجة الثّانية ألَنَُّهم ال يُعاَملُون ُمعاَملة األَْحرار يف املرياث وال يف الزَّواج، وقَد  لَكّن الَعرَب ظَلُّوا يَْعترَبُونَُهم من الدَّ
يعة اإلْســالميّة أَّن َمْوىَل الَعتاقة يُورَث وال يَرث، ويُورَث الُذكُور وال تُورَث الّنســاء، فَعىل العاتق َحّق  ثَبَت يف الرشَّ
الَوالء واإلرْث من املَْعتُوق، وقَد قال رَُسول اللَّه -َصىلَّ اللَّه عليه وَسلََّم- يف َذلك: "الَوالء ملَن أَْعتَق، وال تَرث الّنساء 
د، "عتْق الرَّقيق وَوالء الَعتاقة عْند الَعرَب قَبْل اإلْســالم وَعْص الرّسالة"، َمَجلّة  من الَوالء". )للَْمزيد: رَنا ســلم ُمَحمَّ

https://cutt.us/KwGwG :آداب الرّافَديْن، الَعَدد 57، 2010م، ص -312 314، ُمتاح عىل الرَّابط
ْعيّة، 27 ديَسْمرب 2015م، تاريخ . 2 أبو البََصل، َعيّل، "لُُزوم الَوْقف يف الفْقه الْســالمّي"، َمْوقع َشــبَكة األَلُوكة الرشَّ

https://cutt.us/BhT8G :الّزيارة 16 أبريل 2020م، ُمتاح عىل الرَّابط
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ه َصَدقًة أو قُْربًة، وال فْعاًل  كُور فَْقط ُدون اإلناث، ال مُيْكن َعدُّ املَْوقُوف عليهم األَبْناء الذُّ
يُـــراد به وْجه الله، بَل هو ُمخالَفة َشْعيّة واضحة، وقَطْع ملا أََمر الله بَوْصله؛ ويف هذا 
د أَبُو زُْهرة -رَحَمه اللُه-: "عىل القايض تََوّخي الَحَذر والّدقّة  َدد يَُقول الَفقيه ُمَحمَّ الصَّ
عْند إنْشاء الَوقْف، والَكْشف َعاّم يُحيط به، وما تُومي إليه عباراتُه")1(؛ وُعُموًما أَْجمع 
ّرّي الَّذي يَُقود إىل حرْمان املُْســـتَحّقني  الُفَقهاء عىل بُطاْلن أَّي َشْط يف الَوقْف الذُّ

الرّشْعينّي للمرياث من َحّقهم، بَغّض النَّظَر عن غناهم أو فَْقرهم.

الّريع يف الَوْقف األَْهيّل وكَْيفيَّة تَْوزيعه
يتّم تَْوزيع الّريع يف الَوقْف األَْهيّل َوفْق قاعَدتنَْي اثَْنتنَْي تَْضبطان َمرْشُوعيّة التَّْوزيع، 
ُهام نَّص الواقف من جهة، وُمْقتََض اللَّْفظ من جهة أُْخَرى، فََنّص الواقف هي قاعدة 
ُمطَّردة ُمتََّفق عليها ِمْن ِقبَل َجميع فَُقهاء الفْكر اإلْســـالمّي بَجميع َمذاهبه، فَأَْجَمُعوا 
اللة عىل ُمراد الواقف؛ َحيث  كُلُُّهم عىل قَْول: "إّن َشْط الواقف كََنّص الّشارع"، أَي للدَّ
يُْســـتَفاد ُمراُده من أَلْفاظه املرَْشُوطة، كَام يُْستَفاد ُمراد الّشارع من ألْفاظه ويُلزَم به، 
ع الله -تَعاىَل-، فاَم كان  مـــا لَم يُْفض إىل اإلْخالل بَْقُصود الَوقْف، أو ما يُخالف َشْ
ْف َشْطًا من  مـــن َشْط لَيْس يف كتاب الله فَهو باطل)2(؛ وعليه فَإن َشَط يف الصَّ
ُمساواة بني الطَّبَقات، أو حرْمان َمن ال يَراه أَْهاًل، أو تَْخصيص الَفقري ُدون الَغنّي، أو 
ذي العيال ُدون َغرْيه، فَللواقف أن يَْجَعل مالَه َحيث يَشاء ما لَم يَُكن فيه َمْعصية)3(. 

ّريّة كانَت القْسمة عىل كُّل َمن َصَدق عليه ذلك الَوْصف َشًْعا، من  فَإذا أَْوقَف عىل الذُّ
بنَْي البَنني والبَنات با يَْقتَضيه اللَّْفظ، وإذا أَْوقَف عىل األَْوالد كانَت القْسمة كََذلك بني 
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د، "ُمحارَضات يف الَوْقف"، القاهرة، مْص، دار الفْكر الَعريّب، الطَّبْعة الثانية، 1971م، ص51.. 1 أَبُو زُْهرة، ُمَحمَّ
م يف ُمْؤتر األَْوقاف األَوَّل يف املَْملكة . 2 املشيقح، خالد َعيّل، "تَْوحيد األوقاف املُتََنّوعة يف َوقْف واحد"، بَْحث ُمقدَّ

 https://goo.gl/KRf8fp :عوديّة نظَّمتْه جامُعة أُّم الُقَرى عام 1422 هـ، ص 24، ُمتاح عىل الرَّابط الَعَربيّة السُّ
آل ُمبارَك، فَيَْصل بْن َعبْدالَعزيز، "َمْسأَلة الَعَمل برَشْط الواقف"، َشبَكة األَلُوكة، 26 ديَسْمرب 2015، تاريخ الّزيارة . 3

.https://goo.gl/CHi7u3 :20 سبْتمرب 2018، ُمتاح عىل الرَّابط
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الَفْصل الثَّالِث/ املبحث األَوَّل

الَجميع األَبْناء والبَنات عىل َحّد َسواء، لَكن إن قَيََّده بَقْوله: نَْساًل بَْعد نَْسل، أو بَطًْنا بَْعد 
بَطْن فذلك يَْقتيَض التَّْسوية بني َجميع الطَّبَقات)1(، فيُشارك أَْهل البَطْن األَْسَفل البَطْن 
األَْعـــىَل فاألَْعىَل، فإّن قال: عىل أَْوالدي، أو عـــىل أَْوالد أَْوالدي، أو عىل أَْوالدي وأَْوالد 
ْتيب، فاَل يَأُْخذ أَْهل الطَّبَقة الثّانية َشيْئًا  أَْوالدي األَْعىَل فاألَْعىَل، كانَت القْسمة عىل الرتَّ
وواحد من أَْهل الطّبَقة األُوىَل َمْوُجود؛ اْعتباًرا بَنّص الواقف.لَكن ال يَْدُخل يف الَوقْف 
م، ويَْدُخل  عىل األَْوالد، وأَْوالد األَْوالد، أَْوالد البَنات عىل رَأْي الّسادة املالكيّة)2( كاَم تَقدَّ
عىل َمْذَهب الّسادة الُفَقهاء يف َمْذَهب الَحَنفّي عىل خالف، والّشافعيّة)3( قَطًْعا إاّل يف 
حال أن يَُقول الواقف: "عىل َمن يَْنتَسب إيّل مْنُهم"، فاَل يَْدُخلُون، ثُّم إنَّه يُتَبَّع يف َذلك 
زَع عىل َحَسب ما يَراه الواقف)4(. َشْطُه يف التَّْوزيع عىل أَّي وْجه كان، فَريع الَوقْف يُوَّ
وهنا ويف تَْوزيع ريع الَوقْف عىل املُْستَحّقني لَه، تَظَْهر َمْسأَلة ُمتََعّددة الُوُجوه، وتَتََعلَّق 
بُوُجـــود املَْوقُوف عليهم واتّصالهم أو انْقطاعهـــم، بَْعَنى َهل الجهة املَْوقُوف عليها 
ْعّي بها،  ُمتَّصلـــة أم ُمْنَقطعة؟، وهذه الُوُجوه مْنها ما اتَّفـــق الُفَقهاء عىل الُحْكم الرشَّ
ع  ومَنها ما اْختَلَُفوا فيه، ومُيْكن َحْص ُوُجوه هذه املَْســـأَلة يف ثاَلث نقاط رَئيسة يَتََفرَّ

ع بها. ْ َعَنها أُْخَرى، وفيم يَيَل هذا الُوُجوه وبَيان ُحكْم الرشَّ

الَوْقف ُمتَّصل االبْتداء والَوَســـط واالنْتهاء: وهو ما اتََّفق ُجْمُهور الُفَقهاء عىل 	 
ته)5(، كَأَن يَُقول الواقف: وقَْفت عىل أْوالدي وأْوالد أْوالدي ما تَناَسلُوا، ومن  صحَّ
ـــْكل من الَوقْف يَُوزَّع ريع الَوقْف  بَْعدهم عىل الُفَقراء واملَســـاكني، ويف هذا الشَّ

عىل كُّل طَبَقة لحني انْتهائها.

د بْن أَْحَمد الَخطيب، "ُمْغني املُْحتاج إىل َمْعرفة َمعان أَلْفاظ املْنهاج"، َمرْجع سابق، الُجزْء الثّالث، ص540.. 1 بينّي، ُمَحمَّ الرّشْ
اث الَعريّب للنَّرش، الطَّبْعة األُوىَل، 1985م، الُجزْء الخامس، . 2 املَْقــديّس، ابْن قُدامة، "املُْغني"، القاهرة، مــْص، دار إْحياء الرتُّ

ح ُمْخَترص َخليل"،  د بن َعبْدالرَّْحمن، "َمواهب الَجليل يف َشْ د بن ُمَحمَّ ص615؛ الطَّرابْليُّس، َشْمس الّدين أبو َعبْدالله ُمَحمَّ
القاهرة، مْص، دار الفْكر، الطَّبْعة الثّالثة، 1992م، الُجزْء الّسادس، ص31.

د أَمني بْن ُعَمر بْن َعبْدالَعزيز، . 3 املَْقديّس، ابْن قُدامة، "املُْغني"، َمرْجع ســابق، الُجزْء الخامس، ص 615؛ ابن عابدين، ُمَحمَّ
ّر املُْختار"، َمرْجع سابق، الُجزْء الثّالث، ص443. "َرّد املْحتار عىل الدُّ

الَحّداد، أَْحَمد بْن َعبدالعزيز، "من فْقه الَوْقف"، ُديَبّ، اإلمارات الَعَربيّة املتَّحدة، دائرة الشؤون اإلْسالميّة والَعمل الَخرْيّي، . 4
الطَّبْعة الثانية، 2014م، ص259.

املَْقديّس، ابْن قُدامة، "املُْغني"، َمرْجع ســابق، الُجزْء الّســادس، ص211؛ الّشريازّي، أبو إْسحاق إبْراهيم بْن َعيّل بْن يُوُسف، . 5
ب يف فْقه المام الّشافعّي"، َمرْجع سابق، الُجزْء األَوَّل، ص576. "املَُهذَّ
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الَوْقف ُمتَّصل االبْتداء ُمْنَقطع الَوَســـط ُمتَّصل االنْتهاء: كَأَن يَقف عىل أْوالده 	 
وأْوالد أْوالده، ثُّم عىل الُفَقراء واملَساكني، ولَم يَُكن ألَْوالده أَْوالد، فََهذا الَوقْف جائز 
عْند ُجْمُهور الُفَقهاء)1(؛ ألّن جهة االنْتهاء َغرْي ُمْنَقطعة؛ فلَـو وقَـَف عىل ولََديْه، ثُّم 
عىل أْوالدهام، ثُّم عىل الُفَقراء، فإذا مات أََحد ولََديْه رُصفَت نـْصف الَغلّة لآلَخر، 
ورُصف الّنْصـــف اآلَخر من الَغلّة للُفَقراء َحتَّى مَيُوت ولَُده اآلَخر؛ فتُْصَف حيَنئذ 
ا َجَعل أَْوالد األَْوالد بَْعد انْقراض  إىل أَْوالدهمـا َعَماًل برَشْط الواقف، والواقف إمنَّ

الـبَطْن األَوَّل؛ فـإذا مات أََحُدُهام يُْصَف الّنْصف إىل الُفَقراء)2(.

الَوْقـــف ُمتَّصل االبْتداء وُمتَّصل الَوَســـط وُمْنَقطع االنْتهاء: وهو الَوقْف عىل 	 
أَْصل َمْوُجود وفَْرع َمْعُدوم)3(، كَأَن يَقف عىل أَْوالده ويَْســـُكت، وَذَهب اإلمام أَبُو 
َحنيفة إىل َعَدم َجواز هذا الَوقْف)4(، بَل اْشـــرَتَط أَن يَُكون لجهة ال تَْنَقطع أَبًَدا، 
كَـــْون الَوقْف ُمْقتَضاه التَّأْبيد، فََكْونُه ُمْنَقطًعا صار َوقًْفا عىل َمْجُهول، فلَم يَصّح. 
وخالََفه ُعلاَمء املالكيّة وبَْعض الّشـــافعيّة)5(؛ وَمْصف هذا الَوقْف لَه عّدة أَْوُجه، 
بَحَســـب الُفَقهاء، فَإّما أن يَُعود الّريع بَْعد انْقطـــاع املَْوقُوف عليهن إىل أَقارب 
الواقف بَحَســـب إرْثهم)6(، أو أن يَُكون الَوقْف يف الُفَقراء واملَســـاكني)7(، أو أن 

يَُكون يف بَيْت مال املُْسلمني؛ ألنَّه أَْشبَه بال ال وارث لَه)8(.

واتََّفق ُجْمُهور الُفَقهاء عىل َعَدم صّحة الَوقْف املُْنَقطع االبْتداء والَوَســـط واالنْتهاء، وهو ما 
كان أَْصلُه َمْعُدوًما وفَْرُعه كََذلك َمْعُدوًما)9(؛ كَأن يَقف عىل أْوالده ويَْسُكت، وال أَْوالد لَه.

د بْن أَْحَمد الَخطيب، "ُمْغني املُْحتاج . 1 بينّي، ُمَحمَّ ْ الّصاوي، أَْحَمد، "بُلْغة الّسالك ألَْقرَب املَسالك"، َمرْجع سابق، الُجزْء الرّابع، ص24؛ الرشَّ
د أَمني بْن ُعَمر بْن َعبْدالَعزيز، "َرّد املْحتار  إىل َمْعرفة َمعان أَلْفاظ املْنهاج"، َمرْجع سابق، الُجزْء الثّاين، ص384؛ ابن عابدين، ُمَحمَّ

ّر املُْختار"، َمرْجع سابق، الُجزْء الّسادس، ص645؛ املَْقديّس، ابْن قَُدامة، "املُْغني"، َمرْجع سابق، الُجزْء الّسادس، ص218. عىل الدُّ
ح ُمْخَترَص َخليل"، َمرْجع . 2 د بْن َعبْدالرَّْحَمن، "َمواهب الَجليل يف َشْ د بْن ُمَحمَّ الطَّرابُليُّس، َشْمس الّدين أَبُو َعبْداللَّه ُمَحمَّ

سابق، ص99.
د بْن َحبيب ، "الحاوي الكَبي"، َمرْجع سابق، الُجزْء الّسابع، ص522.. 3 املاَورْدّي، أَبُو الَحَسن َعيّل بْن ُمَحمَّ
د بْن عبْدالواحد الّسيوايّس، "َفْتح الَقدير"، َمرْجع سابق، الُجزْء الّسادس، ص213.. 4 ابْن الهامم كَامل الّدين ُمَحمَّ
د بْن عبْدالواحد الّســيوايّس، "َفْتح الَقدير"، َمرْجع ســابق، الُجزْء الّسادس، ص213؛ الطَّرابُليُّس، َشْمس . 5 ابْن الهامم كَامل الّدين ُمَحمَّ

ح ُمْخَترَص َخليل"، َمرْجع سابق، الُجزْء الّسادس، ص29. د بْن َعبْدالرَّْحَمن، "َمواهب الَجليل يف َشْ د بْن ُمَحمَّ الّدين أَبُو َعبْداللَّه ُمَحمَّ
د بْن َحبيب، "الحاوي الكَبي"، َمرْجع سابق، الُجزْء الّسابع، ص522.. 6 املاَورْدّي، أَبُو الَحَسن َعيّل بْن ُمَحمَّ
املَرْجع الّسابق.. 7
املَْقديّس، ابْن قُّداَمة، "املُْغني"، َمرْجع سابق، الُجزْء األَوَّل، ص1322.. 8
ّر املُْختار"، َمرْجع سابق، الُجزْء الّسادس، ص536.. 9 د أَمني بْن ُعَمر بْن َعبْدالَعزيز، "َرّد املْحتار عىل الدُّ ابن عابدين، ُمَحمَّ
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الَفْصل الثَّالِث/ املبحث األَوَّل

الَوْقف األَْهيّل وأَهّميَّته يف تَْنمية املُْجَتَمع
لَهـــذا النَّْوع مـــن األَْوقاف َدْور ُمهّم يف التَّْنمية االْجتامعيَّـــة واألرَُسيّة؛ كَْونَها ُتَثّل 
امن االْجتامعّي لألَْجيال القادمة، وحامية املُْجتََمعات من األَْمراض االْجتامعيَّة،  الضَّ
فاألَثَر اإليجايّب األَْعَمق واألََهم للَوقْف األَْهيّل يرََتَكَّز بَشـــْكل كَبري عىل األرُْسة؛ كَْونَه 
يُْعترََب َوقًْفا عائليًّا يَْستَْهدف يف املَقام األَوَّل حامية أَفْراد األرُْسة الواحدة؛ كَْونَها اللَّبنة 
األُوىَل واألَساســـيّة يف بناء املُْجتََمعات، فكان الَوقْف األَْهيّل ذا أَثَر إيجايّب عىل َحياة 
ّرية،  األرُْسة يف املُْجتََمع اإلْســـالمّي، فَوفَّر َتاُســـَكها، وكان الضامن االْجتامعّي للذُّ
ّرّي من أَْعامل الرِبّ  وحال ُدون انْقسام األَْمالك وَضياعها. ويُْعترََب الَوقْف األَْهيّل أو الذُّ
ّريّة وتَْجنيبهم عاديات  االْجتامعيَّة؛ َحيْث يَْهـــدف يف َمْضُمونه إىل رعاية األَْهل والذُّ
الزََّمن املاّديّة، كام أنَّه يَْدُخل يف باب أَْعامل الرِبّ االقْتصاديَّة؛ َحتَّى وإن كان االنْتفاع 
مْنـــه َمْحُدوًدا وَمْحُصوًرا يف َذوي الواقف، فهو يَْهدف للحفاظ عىل املال يف إطارات 
اْســـتثاْمريّة تُحافظ عىل أُُصولها، كَام يَتيح اْستثاْمرَها وتَْوزيع العائد منها، ويف َذلك 

أَيًْضا َمْنَفعة املُحافَظة عىل َخرْيات األُّمة وثََرواتها، وإتاحة اْستْمراريّة َعطائها.

ويُْعترََب الَوقْف األَْهيّل النَُّموذَج األَْمثَل الَّذي َهَدف إىل َحْص اْستْخدام أَْعيان الَوقْف 
يف إطار الَقرابة أو العائلة بَشـــْكل َمْحُدود من َحيث اإلنْفاق واالنْتفاع، فساَهم بذلك 

يف تَْحقيق الّسياسات االدخاريّة الَّتي تَُحّقق َمصالح اقْتصاديَّة ألَفْراد املُْجتََمع.
 

فالَوقْـــف األَْهيّل ال يَجـــب أَن يُْفَهم عىل أَنَّه اكْتناز لألَْمـــوال، بَل هو أَقْرَب ما يَُكون 
لالّدخار، وبالتَّأْكيد فَإّن الَفرْق بني االكْتناز واالّدخار شاسع؛ فاالكْتناز َسلْبّي واالّدخار 
إيجايّب، والَوقْف األَْهيّل يَُقوم عىل االّدخار، وهو يَْهدف من خالل هذا االّدخار لتَْحقيق 
َمصالـــح األفْراد، وهو يَتَقاطَع مـــع َمْفُهوم التَّأْمني، فهو َضامن وتَأْمني عىل األَْجيال 
القادمـــة، وهو يَُحّقق الَعدالة االْجتامعيَّة بني األَْجيال املُتَعاقبة، ومن الَجدير بالّذكْر 
هنا أَّن قَضيّة الَعدالة بني األَْجيال املُتَعاقبة من الَقضايا الَّتي اْهتَّم بها علْم االقْتصاد، 

وحاَول إيجاد ُحلُول لها، لَكّن الَوقْف األَْهيّل أَْوَجد َحالًّ لهذه الَقضيّة.
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تَْوثيق الَوْقف األَْهيّل 
ياع،  ْعيّة؛ يُْعترََب من أََهّم ما يَْحَفظُه من الضَّ إّن تَْوثيق الَوقْف بالكتابة، ويف املَحاكم الرشَّ
ْعّي ثابت بصيغة الواقف، والكتابة فيه َمْنُدوبة  أو من تاَلُعب النُّظّار؛ فالتَّْوثيـــق الرشَّ
كَسائر الُعُقود)1(؛ ملا لَها من أهّميَّة يف َضامن حْفظها من التَّْغيري والتَّبْديل أو الّنْسيان، 
وَغَدت الكتابة املَُوثّقة من أَقَْوى األَدلّة الَّتي تُثْبت الُحُقوق، كَام كان حالُها بادئ األَْمر 
يف املايض، والَّتي يُْســـتََدّل عليها بَقْوله -تَعاىَل-: ﴿يَأَيُّها الَّذين آَمُنوا إذا تَدايَنتُم بَديْن 
بّايّن  ى فاكْتُبُوُه﴾ ]البََقرة: 282[. وقَد رَأَى ُجْمُهور الُعلاَمء أّن األَْمر الرَّ إىل أََجل ُمَســـمًّ
ُهود، إاّل أّن  يف هذه اآلية للنَّْدب ال للُوُجوب)2(. فالَوقْف، وإن ثَبَت بَُجرَّد الّصيغة والشُّ
حْفظَه يَتََوقَّف عىل َمْعرفة ُشُوط واقفه، وأَْحوال ُمْستَحّقيه، وُحُدود الَوقْف، وَغرْي َذلك، 
وهذا ال يَْحَفظُه إاّل الكتابة والتّْوثيق؛ فََقد كاَدت أَْوقاف املُْســـلمني يف بالد الّشـــام أَن 
لْطان الظّاهر بيرَبْس)3(؛ ملّا مل يَُكن عْند أَْصحابها أَّي ُمْستََندات،  تَْذَهب وتَزُول أَيّام السُّ

لَْوال الُعلاَمء مثْل اإلمام النََّووّي الَّذي َصّد َذلك بُحّجة اليَد وتَقاُدم الَعْهد)4(.
وَحيـــث إّن من أَْوُجب واجبات ويّل األَْمر حْفظ الُحُقوق، وَمْنع الظُّلْم، وإقامة الَعْدل، 
ْولة لَســـّن قَوانني تَْحَفظ مال الَوقْف وأَْعيانَه  ل الدَّ فَإّن من ُمْقتََضيات َذلك أَن تَتََدخَّ

الَحّداد، أَْحَمد بْن َعبْدالَعزيز، "من فْقه الَوْقف"، َمرْجع سابق، ص259... 1
د بْن أَْحَمد األَنْصارّي، "الجامع ألَْحكام الُقرْآن )تَْفسي الُقرْطُبّي("، تَْحقيق: َعبْداللَّه بْن َعبْداملُْحسن . 2 الُقرْطبّي، ُمَحمَّ

سة الرّسالة، الطَّبْعة األُوىَل، 2006م، الُجزْء الثّالث، ص383. ْكّ، برَْيُوت، لُبْنان، ُمَؤسَّ الرتُّ
ْولة املَْملُوكيّة وُمَؤّسُسها الَحقيقّي، بََدأ . 3 ــلْطان الظّاهر بيَبْس: )1270-1233م(، ُسلْطان مْص والّشام ورابع َسالطني الدَّ السُّ

بُه املَلك الّصالح  الطني يف الَعْص اإلْسالمّي الَوسيط. لَقَّ َمْملُوكًا يُباع يف أَْسواق بَْغداد والّشام، وانْتََهى به األَْمر أََحد أَْعظَم السَّ
أَيُّوب يف دَمْشق ب"ُركْن الّدين"، وبَْعد ُوُصوله للُحْكم لَقَّب نَْفَسه باملَلك الظّاهر، َحقَّق خالل َحياته الَعديد من االنْتصارات 
ليبيّني وخانات املُُغول ابْتداًء من َمْعرَكة املَْنُصورة َســنة 1250م وَمْعرَكة َعنْي جالُوت انْتهاًء بَْعرَكة األبلســتني ضّد  ضّد الصَّ

https://cutt.us/7Znsk :املُُغول َسنة 1277م. للَمزيد يُْنظَر: َمْوقع ويكيبيْديا عىل الرّابط
حاَول الظّاهر بيرَبْس االْســتيالء عىل األَرايض واألَْوقاف الَّتي لَيْس لَها ورَقة وال َســَند، ولَكّن اإلمام النََّووّي قاد الُعلاَمء يف . 4

َحَملة ضّد الظّاهر بيرَبْس وأَكَّّد لَه أَّن ما يَْفَعلُه ال يُحلُّه أََحد من الُعلاَمء، وأَّن َمن ترََبَّع بأَرْض للَوقْف وهو مالك لها فاَل يَحّق 
يْطَرة عىل األَرايض َحتَّى  ــيْطَرة عليها، وظَّل اإلمام النََّووّي يف ُمناَهضة ُمْســتَمرّة ألَْعامل الظّاهر بيرَبْس يف السَّ للْحاكم السَّ
د أَبُو زُْهرة، "تاريخ  ائــب؛ )للَمزيد: ُمَحمَّ اْضطَــّر الظّاهــر بيرَبْس للرُُّجوع عن هذا األَْمر، واْســتَبَْدلَه بَفرْض َمزيد من الضَّ
الَوْقف"، ُمحاَضة تَّم إلْقاُؤها يف َمْعَهد الّدراســات الَعَربيّة بالقاهرة عام 1959م، َمْوقع بَّوابة األَْهرام، تاريخ الّزيارة 21 

)https://goo.gl/fhGnWx :سبْتَْمرب 2018م، ُمتاح عىل الرَّابط

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع
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وتَْحميها وتَُصونَها من الَعبَث بالتَّْوثيق والّنظارة واملُحاَســـبة، وهذا ما تَُقوم به املَحاكم 

ْعيّة. َول اإلسالميَّة الرشَّ َسات الدُّ ْعيّة، وُمؤسَّ الرشَّ

َول مْنه إنْهاء الَوْقف األَْهيّل وَمْوقف القانُون يف بَْعض الدُّ

يعة تَْدُعو  ُورة تَْفرُضه والرشَّ الَوقْف ُسّنة ماضية ال يَْقدر أحد عىل َمْنعه وإنْهائه، فالضَّ

إلَيْه، فاَل يَْقدر أََحد عىل ُمصاَدرة َعَمل األُّمة، إاّل أّن الَعديد من األْســـباب قاَدت إلنْهاء 

الَعَمل بهذا الَوقْف، والَّتي َســـْوف نَتَطَرَّق إلَيْها يف سياق هذه الفْقرة؛ ولََعّل من أُوىَل 

ّرّي أو األَْهيّل كانَت إبّان َعْهد الظّاهر بيرَبْس يف الَقرْن الّسابع  بدايات إلغاء الَوقْف الذُّ

الهْجرّي، ويف َعْص النَّْهضة هناك الَعديد من البلْدان اإلســـالميَّة الَّتي أقَْدَمت عىل 

ّرّي أو األَْهيّل، بَسبَب ما لهذا النَّْوع من األَْوقاف من َمشاكل وازْدياد  إلْغاء الَوقْف الذُّ

ن لَُهم صلة بهذا النَّْوع من األَْوقاف، فََقد  كاَوى املَرْفُوعة عليه ِمْن ِقبَل الَعديد ممَّ الشَّ

َول  َجـــَرى بَذلك تَْضييق الخناق َعلَيه ِمْن ِقبَل بَْعـــض األَنْظمة املُعارصة يف بَْعض الدُّ

اإلســـالميَّة مع بدايات الَقرْن الرّابع َعرَش الهْجرّي إىل أن وَصل األَْمر يف بَْعض تلك 

َول إىل إلْغائه. الدُّ

ولَعّل أَبَْرز الَعوامل الَّتي أدَّت إىل إلْغائه:

ّريّة؛ بَسبَب ُشُوط بَْعض 	  ُشـــيُوع املُْشكالت الَقضائيّة يف املَحاكم َحْول أَْوقاف الذُّ
الواقفني.

ُوط الَّتي قَد تَُكون 	  ّريّة الواحدة؛ بَسبَب الرشُّ ُشيُوع الُخُصومة والفتْنة بني أَبْناء الذُّ

ُمْجحفًة ِمْن ِقبَل بَْعض الواقفني.

ْعيّة بناًء عىل َشْط الواقف، والَعديد 	  ُشيُوع األَْوقاف َغرْي القامئة عىل األُُسس الرشَّ

ّريّة من أَبْناء اإلناث وُهم َمن أَْســـُموُهم  مـــن تلك األَْوقاف الَّتي يُْحرَم فيها الذُّ

اْصطالًحا بأبْناء البُطُون.

الَفْصل الثَّالِث/ املبحث األَوَّل
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إّن الَكثري من الُعلاَمء والُفَقهاء يََرى تَطْبيق النَّّص الرْشْعّي "ال وصّية لوارث")1(.	 

لْبيَّة، الَّتي نََتَجت  لت بالباقي املَساوئ واآلثار االْجتمعيَّة واالْقتصاديَّة السَّ فيم تَكَفَّ
َعن كَْثة األَْوقاف األْهليَّة، ومن بَنْي تلك املَساوئ: 

اْعتبار الَوقْف األَْهيّل َسبَبًا رَئيًسا يف َعرْقَلة تَداُول األَْموال، وهو ما يُنايف َمقاصد 	 
يعة اإلسالميَّة والحْكمة من نظام اإلرْث.  الرشَّ

تَكاثُر املُْســـتَفيدين مع تَوايل األَْجيال، يَُؤّدي إىل تَْفتيت الحَصص، كَام يَْجَعل تلك 	 
األَْوقاف َمْنَشأً للخالفات والّنزاعات بني أبْناء العائلة الواحدة. 

إشاعة التَّكاُسل والتَّواكُل والبَطالة بني املُْستَفيدين، ُخُصوًصا مع َوفْرة الحَصص 	 
املَْوقُوفة لفائَدتهم. 

يعة اإلســـالميَّة 	  قَضيّة حرْمان اإلناث من ُحُقوقهّن، ماّم يَْجَعلُه أَْمرًا ُمخالًفا للرشَّ
وأَْحكام املرياث.

ّرّي،  َول العربيَّة والسالميَّة بإلْغاء الَوْقف األَْهيّل أو الذُّ وبناًء عليه، قاَمت بَْعض الدُّ
ونَْذكُر مْنها:

ُسوريا: َحيث أَقَْدَمت عىل إلْغاء الَوقْف األَْهيّل َسنة 1949م)2(.	 

مرْص: اتَّجَهت الُحُكومة املْصيّة َســـنة 1952م إىل الرَّأْي العاّم َحْول إلْغاء هذا 	 
النَّْوع من الَوقْف، فَأَْصَدرَت قانُون َمْنع األَْوقاف األْهليَّة، وأَلَْغت ما كان َمْوُجوًدا 

"ال وصّيــة لــوارث" َحديث َشيف أَْخرََجه أَبُو داُود )3/296، رَقْم 3565(، وابْن ماَجه )2/905، رَقْم 2713(، وقَد . 1
اْختَلَــف الُعلَــامء يف صّحة وصيّة الوارث من َعَدمها، فََقد أَكَّد بَْعض الّشــافعيّة وبَْعــض الَحَنفيّة واإلمام أَْحَمد أَّن 
الَوصيّة للوارث باطلة ُمطْلًَقا اْستْدالاًل بَحديث رَُسول اللَّه َصىلَّ اللَّه عليه وَسلَّم " ال وصيّة لوارث". وأَجازَها بَْعض 
ء إاّل بإجازة الَورَثة".  الَحَنفيّــة وبَْعــض الَحنابلــة بَقْول املرْداوّي يف اإلنْصاف "ال يَُجوز ملَن لَــه وارث الَوصيّة بيَشْ
يعة والّدراســات اإلْســالميّة،  )للَمزيد: عارف أَبُو عيد، "الَوصّية للْوارث بني الَحظْر والباحة"، َمَجلّة كُلّيّة الرشَّ

الَعَدد 25، 2007م، جامعة قَطَر، ص -339 340.(
ــُؤون اإلْســالميّة باملَْغرب، الَعَدد . 2 د، "ناظر الَوْقف3--"، َمَجلّة َدْعوة الَحّق، َمْوقع وزارة األَْوقاف والشُّ َعبْداللَّه، ُمَحمَّ

https://goo.gl/x2DedW :240، ُذو الحّجة 1404ه، تاريخ الّزيارة 21 سبْتَْمرب 2018، ُمتاح عىل الرَّابط

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع
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من تلك األَْوقاف، وَجَعلَت أَْموالَها املَْوقُوفة ُحرًّة طَليقًة، وَمَنَعت تَبًَعا لَذلك إْحداث 
أَْوقاف أْهليَّة َجديدة)1(.

العراق: كانَت الُخطُوة األُوىَل إللْغاء الَوقْف األَْهيّل عام 1929م)2( عْنَدما قاَمت 	 
َمْجُموعة من نُّواب َمْجلس األُّمة العراقّي باقرْتاح َمرْشُوع قانُون يَرْمي إىل وقْف 
ّرّي، لَكنَّه القَى آنَذاك ُمعارَضًة، ويف عام 1952م اْستََقّر  الَعَمل وإلْغاء الَوقْف الذُّ

ًدا عىل َجواز إلْغاء الَوقْف األَْهيّل، وبََدأ تَطْبيَقه عام 1954م)3(.  الرَّأْي ُمَجدَّ

ى فيه بـ "َوقْف املَُعّقبة"، يف ُحدود َســـنة 	  املَْغرب، أُلْغي الَوقْف األَْهيّل أو ما يَُســـمَّ
1977م)4(.

َساته  وَكانَت هذه التَّْنظيامت والتَّْعديالت القانُونيّة َسبَبًا يف تَْقليص َدْور الَوقْف وُمؤسَّ
يف التَّْنمية االْجتامعيَّة، فانَْحَص َدْورُه أو كاد أن يَْنَحص يف رعاية املَساجد وصيانَتها، 
ويف بَْعض األنْشـــطة الّدينيّة والثَّقافيّة، كَام كانَت َســـبَبًا يف انْقطاع الَوقْف بَنْوَعيْه 
األَْهيّل والَخرْيّي، ويف َصْمت الُعلاَمء واملَُفّكرين َعن الَحديث َعْنه، والبَْحث يف أَبْعاده 

وقَضاياه.
 

الَفْصل الثَّالِث/ املبحث األَوَّل

َمأُْمون، َحَسن، "َوْقف اْستْحقاقّي وَحّق الرُُّجوع فيه"، َمْوقع املَْوُسوعة الّشاملة، تاريخ الّزيارة 21 سبْتَْمرب 2018، . 1
https://goo.gl/MCKyny :ُمتاح عىل الرَّابط

ــُعوديّة، َمطْبَعة . 2 ّريّــة وأَبْناء الُبطُون"، ُجــّدة، املَْملَكة الَعَربيّة السُّ ّرّي، الذُّ الَعويــيض، أَْحــالم أَْحَمــد، "الَوْقف الذُّ
املَْحُموديّة، ط1، 2009م.

ّريّة وأَبْناء الُبطُون"، املَرْجع السابق.. 3 ّرّي، الذَّ الَعوييض، أَْحالم أَْحَمد، "الَوْقف الذَّ
ــالم للنَّرْش، الطَّبْعة األُوىَل، . 4 د، "دراســات يف التَّْمويل الْســالمّي"،  القاهرة، مْص، دار السَّ َدوابّه، أَْشَف ُمَحمَّ

2007م، ص152.



َعّشوب، َعبْدالَجليل َعبْدالرَّْحَمن، الَوْقف، مص، َمطْبَعة الرَّجاء ط2، 1354هـ - 1935م، ص1.. 1
د، "الَوْقف الَخْيّي يف الســالم"، َمْوقع َشــبَكة األَلوكة، 6 َسبْتَمرب 2016، تاريخ الّزيارة 22 . 2 عاُشــور، أَْحَمد ُمَحمَّ

https://goo.gl/Eg5Ysz:َسبْتمرب 2018، ُمتاح عىل الرَّابط
ــد ُمْصطَفى، "أْحــكام الَوصايا واألَْوقاف"، برَْيوت، لُبْنان، الّدار الجامعيّــة للطّباعة والنَّرْش، الطَّبْعة . 3 َشــلَبي، ُمَحمَّ

الرّابعة، 1982م.
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املبحث الثَّاِن

الَوْقف الَخْيّي

ْعوة السالميَّة،  بالرَّْغم من أّن َمْفُهوم الَوْقف كَنظام َعَمل إْسالمّي ُوجد ُمْنذ بداية الدَّ
إاّل أنَّه لَم يَْعرف حيَنها أَّي أنْواع أو أْشـــكال، فَتْقســـيم الَوْقف إىل أَْقسام وأنْواع كان 
يف َفَرات الحقة، ولَعّل الَوْقف الَخْيّي هو أَوَّل أَْشـــكال الَوْقف يف الظُُّهور، وعادًة 
ما كان يُشـــي لَْفظ الَوْقف إىل الَوْقف الَخْيّي؛ كَْونَه أَكَْث أْشـــكال الَوْقف انْتشاًرا 
وأَكَْثَهـــا نَْفًعا، ويُْعرَف الَوْقف الَخـــْيّي بأنَّه ما ُجعل ابْتداًء وانْتهاًء عىل جهة بّر 
دة  ال تَْنَقطـــع)1(، ويَكُـــون الَوْقف َخْييًّا إذا أُوقف عىل جهـــات بّر ال تَْنَقطع ُمَحدَّ
بالَوْصف كالُفَقراء أو املَساكني أو طَلَبة العلْم، أو أن يَكُون عىل جهات بر عاّمة ُدون 

تَْخصيص كاملُْسَتْشَفيات واملَساجد وُسُبل املاء، وَغْيها. 

ويَُكـــون مْقدار التَّْفرقة بني الَوقْف الَخرْيّي والَوقْف األَْهيّل هو الجهة املَْوقُوف عليها 
بادئ األَْمر)2(، فلَو َجَعل أََحُدُهم أَرَْضه املَُعيَّنة وقًْفا عىل نَْفســـه َمَدى َحياته، ومن ثَّم 
ألْوالده من بَْعده، ثُّم عىل َمْســـجد أو َجْمعيّة َخرْييّة، كان الَوقْف أَْهليًّا، ولَو َجَعل هذه 
األَرْض وقًْفا ابْتداًء عىل َجْمعيّة َخرْييّة أو ملَْسجد ُمّدة َخْمس َسَنوات، وبَْعد انْقضاء املُّدة 

تَُكون َوقًْفا عليه ُمّدة َحياته، ثُّم عىل أْوالده من بَْعده يُْعترََب الَوقْف َخرْييًّا)3(.

وُعُموًما، فالَوقْف الَخـــرْيّي، هو وقْف عىل جهة بّر وَخرْي، ماّم يَتََعلَّق بَصالح الّناس 
ــا؛ ألنَّه جالب للَخرْي، وملا فيه من  كافّـــًة يف بَلَد أو يف بلْدان ُمتََعّددة، ويُصنَّف َخرْييًـّ
ا، وهذا النَّْوع هو يف الغالب يَُكون يف األَْوقاف،  تَْعميـــم االنْتفاع به، فَصار َخرْيًا عامًّ
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حابة -رْضوان الله عليهم-، وتَسابَق إلَيْه املُتَسابُقون، وَسَعى  وهو الَّذي َحَصل من الصَّ
إلَيْه َمن يَبْتَُغون ما عْند الله، فيام أَقْســـامه تَتوزَّع فُُروع املََحّل املَْوقُوف، فمْنها: وقْف 
الَعقار، وَوقْف املَْنُقول، وَوقْف النُُّقود، وغالبًا عْندما تُْذكَر كَلمة "وقْف" ُدون تبْيان نَْوع 

أو صْنف؛ فاملَْقُصود ُهنا الَوقْف الَخرْيّي.
يعة اإلسالميَّة  وفيام يَُخّص ُحْكم الَوقْف الَخرْيّي يف اإلْســـالم؛ فََقد اتََّفق ُعلاَمء الرشَّ
يفة  ـــّنة النَّبَويّة الرشَّ َمت السُّ وُجْمُهور الُفَقهاء عىل َمرْشُوعيّة الَوقْف الَخرْيّي)1(، فَقدَّ
يفة، ومْنها َوقْف ُعَمر بن  أَدلًّة كَثريًة عىل َمرْشُوعيَّته من خالل األَحاديث النَّبَويّة الرشَّ
الَخطّاب -ريَض الله َعْنُه-، وإْذن الرَُّســـول -َصىلَّ الله َعلَيه وَســـلَّم- لُعَمر بَوقْف أَرْض 

َخيْرَب، والَّذي أَْورَْدناه يف الَفْصل األَوَّل من َهذه الّدراسة)2(.

آثار الَوْقف الَخْيّي
للَوقْـــف الَخرْيّي، الَّذي ُجعلَت فيه املَْنَفعة لجهة بّر أو أَكْرَث وكُّل ما يَُكون اإلنْفاق عليه 
قُْربًة لله -تَعاىَل-، األَثَر البالغ يف ُمســـاَعدة الفئـــات االْجتامعيَّة املُْحتاجة من أَيْتام 
وَعَجزة، وُمســـاَعدة بَْعض أرَُس املَْســـُجونني والرّاغبني بالزَّواج أو األرَُس املَْنُكوبة)3(، 
ل أَْعباء نََفقات  كَام أّن للَوقْف عىل املُْستَْشَفيات َدْوًرا يف عالج َغرْي القادرين عىل تََحمُّ
العالج، كام يُســـاهم الَوقْف يف تَْقليل ُمْشـــكلة البَطالة؛ من خالل إيجاد ُحلُول لَهذه 
املُْشكلة باْستثاْمر أَْموال هذا الَوقْف با فيه من َمْصلَحة لعاّمة املُْسلمني وأَفْراد املُْجتََمع 
فهو يُْســـهم يف الَعَمليّة اإلنْتاجيّة يف َجوانبها كافًّة، كَام أّن لَه أَثَرًا يف املُســـاَهمة يف 

يعة اإلْسالميّة وَمجاالته، . 1 الُعبَيدّي، ُحَسنْي َعبْدالله، "َمرْشوعّية الَوْقف وَمذاهب الُعلمء فيه"، نَْدوة الَوقْف يف الرشَّ
https://goo. :َمْوقع َمرْكَز واقف لُخرَباء الوصايا والَوقْف، تاريخ الّزيارة 22 ســبْتمرب 2018، ُمتاح عىل الرَّابط

gl/sKxkRU
حابة . 2 ّنة املُطَهَّرة وفْعل الصَّ تَّم إيراد أَدلّة َشْعيّة عّدة َحْول َمرْشُوعيّة الَوقْف يف اإلسالم، من الُقرْآن الَكريم والسُّ

-رْضوان الله َعلَيْهم-، مُيْكن الَعْودة للَفْصل األَوَّل من هذه الّدراسة لالطاّلع عىل هذه األدلّة. 
تَّم تَناُول أَثَر الَوقْف عىل عّدة ُمْســتَويات اقْتصاديًّا واْجتامعيًّا وسياســيًّا يف الَفْصل الثّالث من هذه الّدراســة، . 3

باإلْمكان الَعْودة لهذا الَفْصل واالطاّلع عىل هذه اآلثار. 

الَفْصل الثَّالِث/ املبحث الثَّايِن
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ْخل بني أَفْراد املُْجتََمع، ويَُعّد عنًصا أْخالقيًّا يف االقْتصاد من خالل  إعادة تَْوزيع الدَّ
ُنه من القيَم واألَْخالق، كَام أّن لَه َدْوًرا ُمهامًّ يف حْفظ املال واألُُصول املُْنتجة  ما يَتََضمَّ

فتَُدوم املَْصلَحة واالنْتفاع مْنه ُمّدًة طَويلًة من جيل آلَخر.

ّح والبُْخل، واألَنانيّة،  عيد املَْعَنوّي فَلَه أَثَر يف تَطْهري نُُفوس الواقفني من الشُّ وعىل الصَّ
وتَْدريبهـــم عىل اإلنْفاق والبَْذل، وكََذلك يَُنّمي يف نَْفس الواقف ُروح الطّاعة وُشـــْكر 
الله، فيَُعود بالرَّخاء عىل املُْجتََمع، ويُبْعد الَفْقر والحاجة. أّما أَثَرُه عىل َصعيد املَْوقُوف 

عليهم، فيَُقوم بتَطْهري نُُفوسهم من الَحَسد والبَْغضاء.
قة والرّْشـــوة  وكان للَوقْف الَخرْيّي أَثَر واضح يف الَوقاية من الَجرائم املاليّة )كالرسَّ
والتََّسوُّل... إلخ( الَّتي تَرْجع لَسبَب الَفْقر، والَوقاية من الَجرائم املاّسة باألَْخالق، الَّتي 
م يَتَّضح  منها عىل َسبيل املثال َجرائم اْستْغالل الّنساء وَجرائم األَْحداث)1(، وماّم تََقدَّ

ما للَوقْف الَخرْيّي من األَثَر يف إْصالح املُْجتََمع.
رًا إللْغاء ماّدة الَوقْف الَخرْيّي، بالنَّّص  وتَْجُدر اإلشارة ُهنا، إىل أَّن هناك َدَعوات ُمؤَخَّ
عوات َخطيئة كُرْبَى يف َحّق الّدين  َول العربيَّة، وهـــذه الدَّ عىل َذلك يف َدســـاتري الدُّ
واملُْجتََمـــع واالقْتصاد؛ ألّن إلْغاء هذه املاّدة يَْحرم املُْجتَمع من فْعل الَخرْي الَّذي عاش 
ها  ْولة َسدَّ عليه املُْجتََمع اإلْسالمّي؛ فالَوقْف الَخرْيّي يَُسّد الحاجات الَّتي لَم تَْستَطع الدَّ
عىل َمّر الُعُصور، من تَْعليم وصّحة، وَسَكن للطاُّلب، ورعاية األَيْتام واملُْحتاجني وعالج 
املَرَْض، فَإن يَأْت البَْعض فَْجـــأًة ويُطالب بإلْغاء هذه املادَّة ُدون ُمرَبّرات فهذا َغرْي 
َمْقبُـــول، وكان يَجب عىل َمن أَْوَص بإلْغاء هذه املـــاّدة بَعرْض املرُّبرات الَّتي َجَعلَتْه 
يُويص بَذلـــك َحتَّى يَتّم الرَّّد عىل هذه املرُّبرات، وال تُوَجد ُمرَبّرات إللغاء َهذه املاّدة 

الَّتي تَْحمل الَكثري من أَْوُجه الَخرْي للُمْجتََمع")2(.

د، "الَوْقف الَخْيّي وأثَرُه يف الوقاية من الَجرية - دراسة تَأْصيلّية"، رسالة ماْجستري . 1 ورَسّي، عيد بْن ُمَحمَّ الدُّ
َغرْي َمْنشورة، كُلّيّة الَعدالة الجنائيّة، جامعة نَايف للُْعلُوم األَْمنيّة، السعودية، 2009م.

عصام هاشــم وخالد املَطْعنّي ونادر أبو الُفتُوح، "الَوْقف الَخْيّي يَْبَحث عن نَّص دســُتورّي"، َصحيفة األَْهرام، . 2
goo.gl/2ZjPXQ :13 سبْتمرب 2013م، تاريخ الّزيارة 31 مايو 2017م، ُمتاح عىل الرَّابط
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إّن من الواجب أن يُْدرك الَجميع ُوُجود نظام الَوقْف يف كُّل ُدَول العالَم، با يف َذلك 
سة َخرْييّة اْجتامعيَّة َمَدنيّة ال نَظري لَها،  َول الغربيَّة، وأَّن هذا النَّْوع من الَوقْف ُمَؤسَّ الدُّ
فَكيْف يُطالب البَْعض بإلغاء هذا الّنظام الَّذي يُوَجد حاليًا يف كُّل أَنْحاء العالَم؟! َحتَّى 
َول َغرْي اإلســـالميَّة تَْســـتَفيد من هذا الّنظام، فالَوقْف َشعرية أساسيّة يف اإلْسالم  الدُّ

يَْستَفيد مْنها املُْسلم وَغرْي املُْسلم، من أَْهل الكتاب وَغرْيهم. 

الَوْقف املُْشَرك
ال يُْشرَتَط بالَوقْف أن يَُكون ُذّريًّا أو َخرْييًّا فََقط، فيَُجوز أن يَْجمع الَوقْف الواحد بني 
ص املَْنَفعة فيه لصالح  ـــْكلنَْي َمًعا، فالَوقْف املُْشرَتَك نَْوع من أنْواع األَْوقاف، تَُخصَّ الشَّ
ّريّة، إضافًة إىل جهة بّر َمًعا، فَكام يَُكون  أَفْـــرَاد ُمعيَّنني أو لصالح جهة ُمَعيَّنة من الذُّ
ًعا، بَْعُضه َخرْيّي وبَْعُضه أَْهيّل،  الَوقْف كُلُّه َخرْييًّا أو أَْهليًّا، فََقد يَُكون كََذلك األَْمر ُمَنوَّ
فَإذا أَْوقَف أََحُدُهم مالَه عىل نَْفســـه ثُّم ُذّريَّته من بَْعده، وَجَعل َسْهاًم ُمَعيًَّنا كُربُع املال 
عىل َسبيل املثال، أو ُمرَتَّبًا ُمعيًَّنا ليُْنفق مْنه عىل ُمْستَْشًفى ُمَعنيَّ أو عىل دار َعَجزة، فمثْل 
ورة األَوىَل، ويف حّصة بََدى قيمة  هذا النَّْوع من الَوقْف يُْعترََب َخرْييًّا يف ريعه يف الصُّ

ورة الثّانية، وأَْهليًّا يف الباقي. املُرتَّب يف الصُّ
وإذا أْوقَف أََحُدُهم مالَه عىل فَُقراء قَْريَته، وَشَط لَنْفســـه أو لُذّريته أو لَشْخص ُمَعنيَّ 
بَعيْنه حّصًة ُمَعيَّنًة كالثُّلُث عىل َسبيل املثال، أو ُمرتَّبًا َشْهريًّا ُمَعيًَّنا، فَيَُكون بَذلك الَوقْف 
ورة األُوىَل، ويف حّصة تُغّل ريًعا بََدى املُرَتَّب يف كُّل َشْهر يف  أَْهليًّا يف الثُّلُث يف الصُّ

ورة الثّانية، ويَُكون َخرْييًّا يف الباقي)1(. الصُّ

د أنْواع الَوقْف،  ع يف آراء فَُقهاء الفْكر اإلْســـالمّي َحـــْول تََعدُّ وعىل الرَّْغم من التََّنوُّ
د تَْصنيفاته واتّفاقهم واْختالفهم؛ فإنَّنا نَجد الَقوانني املُعارصة تُْغفل الَكثري من  وتََعـــدُّ
التَّْفصيل فيها، فبَْعض الَقوانني كالقانُون الَجزائرّي َمثاًَل يَْقتَص يف ذكْره أنْواع الَوقْف 

الَفْصل الثَّالِث/ املبحث الثَّايِن

د ُمْصطَفى، "أَْحكام الوصايا واألَْوقاف"، َمرْجع سابق. . 1 َشلَبي، ُمَحمَّ
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ّرّي، ويَُسّميها الَوقْف العاّم والَوقْف الخاّص، يف حني  عىل نَْوَعنْي فََقط: الَخرْيّي والذُّ
ودايّن، تُقّسم الَوقْف إىل األنْواع املَْذكُورة أَْعاله  أّن هناك قَوانني أُْخَرى كاألُرُْديّن والسُّ

من وقْف َخرْيّي ووقف ُذرّي وَوقْف ُمْشرَتَك)1(.
وُمْصطَلَح »املُْشَرَك« عْند الُفَقهاء يف هذا املُْستََوى من الَوقْف، ال يَْخُرج عن اْستْعامله 
 '' اللَُّغوّي من َحيث أنَّه يُشري إىل ما يَْشرَتك فيه أَكْرَث من فَرْد واحد، أّما ُمْفرَدة ''املَُعنيَّ
د، وُهو: املَُميَّز واملُْفَرز، واملَْقُسوم  يف الَوقْف املُْشرَتَك، فال يَْخُرج عن َمْعناه اللَُّغوّي املَُحدَّ
َحَســـب النَّصيب، فيام لَْفظ "املُشـــاع"، لَم يَُقم الُفَقهاء املُتََقّدُمون بتَْخصيص تَْعريف 
ا اقْتََصُوا عىل ما يَُدّل عىل َمْعناه اللَُّغوّي، وعْند الَحديث عىل املُشاع  ُمْستَقّل لَه، وإمنَّ

نَجُده يَأُْخذ اتّجاَهنْي)2(: 

االتّجاه األَوَّل: َمشـــاع يَْقبَل القْســـمة؛ وهو ما مُيْكن أن يُْنتَُفع به بَْعد القْســـمة، 	 
واالنْتفاع الَّذي كان َمْقُصوًدا مْنه قَبْل القْسمة، َسواء َعيُْنه أو جْنُسه. 

االتّجاه الّثان: َمشاع ال يَْقبَل القْسمة؛ وهو ما ال مُيْكن أن يُْنتََفع به االنْتفاع الَّذي 	 
كان َمْقُصوًدا مْنه قَبْل القْسمة.

وقَد اْختَلَف الُفَقهاء يف ُحْكم َوقْف ما يَْقبَل القْســـمة، عىل قَْولنَي؛ أََحُدهام بالَجواز، 
واآلَخر باملَْنع، والرّاجح ما َذَهب إلَيْه الُجْمُهور وهو صّحة الَوقْف املُْشـــرَتَك؛ ماّم يَْقبَل 
القْسمة، أّما ما ال يَْقبَل القْسمة، فََقد اْختَلَُفوا يف صّحة َوقْفه كذلك، والرّاجح الّصّحة)3(.

ويَْنُقلُنا الَحديث عن الَوقْف املُْشرَتَك إىل ما يُْعرَف بالتَّهايُؤ، أو املُهايَأة)4( عىل املَنافع، 

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

قََحف، ُمْنذر، الَوقْف اإلْسالمّي تَطَوُّرُه وإدارَتُه وتَْنميَتُه، برَْيُوت. لُبْنان. دار الفْكر املُعارص، ط1. 2000م. . 1
ــؤون اإلْســالميّة واألَْوقاف . 2 ، املَشــاع"، نَْدوة وزارة الشُّ اللويحق، َعبْدالرَّْحمن بْن ُمعاّل، "الَوقْف املُْشــرَتك: املَُعنيَّ

عيّة، تاريخ الّزيارة 31 مايو  ــعوديّة تَْحت ُعْنوان: األَْوقاف والَقضاء، شــبكة األلوكة الرشَّ ْعوة واإلرْشــاد السُّ والدَّ
goo.gl/bGj5nk :2017م، ُمتاح عىل الرَّابط

ْورة التّاســعة َعرْشَة ملَْجمع الفْقه . 3 ُكوك والُحُقوق املَْعنويّة"، الدَّ يف، َحْمزة بْن ُحَســنْي، "ُحْكم َوقْف األَْســُهم والصُّ الرشَّ
.https://goo.gl/TDBgq6 :ْويّل املُْنَعقدة يف الّشارقة بتاريخ 26 أَبْريل 2009م، ص11، ُمتاح عىل الرَّابط اإلْسالمّي الدَّ

قْسمة املُهايَأة تَعني القْسمة بَحَسب الَوقْت، أي: إنَّه إذا اقْتََسم ثاَلثة إْخوة داًرا ُمْشرَتكًة، وأَرادوا قْسَمتَها باملُهايَأة، . 4
دًة، ويرَْتُكها لآلَخر، وهكــذا. )للَمزيد: تَْعريف َمْعنى  فهــذا يعني أّن كُّل واحد منهم َســْوف يَْســُكن فيها ُمّدًة ُمَحدَّ

)https://goo.gl/aSb11K :ُمهايَأَة، َمْوقع ُمْعَجم املَعاين، تاريخ الّزيارة 22 سبْتمرب 2018م، ُمتاح عىل الرَّابط
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بنَي؛ َمكانيّة وزَمانيّة، وتَْجري األُْوىل عىل الَوقْف املُْشـــرَتَك ماّم يَْقبَل  وهـــي عىل َضْ
القْسمة، يف حني تَْجري الثّانية عىل الَوقْف املُْشرَتَك ماّم ال يَْقبَل القْسمة.

وَثّة قَْوالن لََدى الُفَقهاء َحْول قْســـمة الَوقْف املُْشرَتَك عىل املَْوقُوف عليهم بالتَّهايُؤ، 
حيح مْنُهام َجواز قْســـمة الَوقْف املُْشرَتَك بنظام املُهايَأة)1( املَكانيّة أو الزَّمانيّة،  والصَّ

بَحَسب طَبيعة الَوقْف املُْشرَتَك من القابلية للقْسمة من َعَدمه.

وُخالصـــة الَقْول: إّن الَوقْف اإلْســـالمّي يف أَْهدافه العاّمة يَْحتَمل وظيفًة اْجتامعيَّة 
عًة، َحَسب األَْحوال والظُُّروف، ويَتطوَّر ُخُصوًصا يف ظّل بُُروز حاجات  ضوريًّة وُمَوسَّ
َجديدة، كَام يف أَْهدافه الخاّصـــة الَّتي تَتَّصل بالَجوانب الخاّصة بالطَّبيعة البَرَشيّة، 
وافع الّدينيّة واالْجتامعيَّة  مثْل دافع فْعل الَخرْي عْند اإلنْســـان، وأُْخَرى َعديدة مثل الدَّ
يعة  والعائليّـــة والواقعيّة وَحتَّى الَغريزيّة، الَّتي ال تَْخُرج يف ُمْجَملها َعن َمقاصد الرشَّ
اإلســـالميَّة وغاياتها الُكلّيّة. ومن الاّلزم هنا التَّأكيد عىل أهّميَّة َجميع هذه األَقْســـام 
املَْذكُورة يف الَوقْف اإلْســـالمّي؛ نَظَرًا ملا لُكّل مْنهـــا من أَثَر فيام يَتََعلَّق بإدارة الَوقْف 
ُورّي إْدخال تَْقسيامت  هاتها، بل إنَّه من الضَّ وأُْسلُوب تَْحقيق أَْهدافه عىل اْختالف تََوجُّ
أُْخَرى أَيًْضا، عىل َسبيل املثال تَْصنيفه عىل َحَسب أنْواع األَْموال املَْوقُوفة، فُنَميّز بَذلك 
ْخص  بني وقْف األَْعيان املُدرّة للَعوائد، وَوقْف املَنافع والُحُقوق، أو من َحيث تََصوُّر الشَّ
الواقف ألَْهدافه من هذا الَوقْف، هذا مع ُوُجوب اإلشـــارة إىل أّن تَْقســـيامت الَوقْف 
األَْهيّل مْنه، والَخرْيّي، واملُْشـــرَتَك أيًضا، لَم تَُكن ُمْعتََمدًة يف ُعُصور اإلْسالم األُوىَل؛ 

َدقات الطَّْوعيّة")2(. َحيث كان يُطْلَق عىل األَْوقاف ُمْصطَلَح "الصَّ

عوات تَظَْهر َحْول أَنْواع َجديدة من األَْوقاف،  وتَبًْعا ملُْســـتََجّدات الَعْص، فََقد بََدأَت الدَّ
تُســـاير ُروح الَعْص وُمتَطَلَّباته؛ َحيث يُْعترََب َوقْف البَحث العلْمّي من بنَْي أَْوُجهها)3(؛ 

الَفْصل الثَّالِث/ املبحث الثَّايِن

، املَشاع"، َمرْجع سابق، ص68.. 1 ، "الَوْقف املُْشَرَك: املَُعنيَّ اللويحق، َعبْد الرَّْحمن بْن ُمعالَّ
َحَسنة، ُعَمر ُعبْيد، "أَْوقاف الّرعاية الّصّحّية يف املُْجَتمع الْسالمّي"، َمْوقع َمْكتبة إْسالم ويب، تاريخ الّزيارة 22 . 2

https://goo.gl/G2h1hy :سبتمرب 2018م، ُمتاح عىل الرَّابط
عصام هاشم وخالد املَطْعنّي ونادر أبو الُفتُوح، َمرْجع سابق.. 3
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د، "َدْور الَوْقف يف َدْعم الَبْحث العلْمّي"، َمْوقع َمْوسوعة االقْتصاد والتَّْمويل اإلْسالمّي، . 1 الُعْمرايّن، َعبْدالله بْن ُمَحمَّ
https://goo.gl/zABLtM :َديَسْمرب 2010م، تاريخ الّزيارة 22 سبْتَمرب 2018م، ُمتاح عىل الرَّابط

وال َشـــّك أّن للَوقْف َدْوًرا كَبريًا يف َدْعم البَْحث العلْمّي وَمجاالته، وُهناك دراســـات 
ُمتَكاملـــة)1( َعن َدْور الَوقْف يف َدْعم البَْحث العلْمـــّي؛ ملا للعلْم من أهّميَّة كَبرية يف 

رفْعة األُّمة اإلسالميَّة.

 وختاًما، مُيْكن الَقْول بأنَّه لَم تَْشَهد أُّمة من األَُمم يف تاريخ اإلنسانيَّة أَنَّها أَْولَت عنايًة 
بُون إىل الله -َعّز  تنا اإلســـالميَّة؛ فاملُْسلُمون ال يَزالُون يَتََقرَّ قُْصَوى باألَْوقاف مثْل أُمَّ
لَف  - بالَوقْف عىل ُمْختَلف أَقْســـامه، اقْتداًء بالنَّبّي -َصىلَّ الله عليه وَسلَّم- وبالسَّ وَجلَّ
الّصالح لهذه األُّمة، وبالتّايل فَإّن اْســـتْمراريّة الَوقْـــف كََمْصَدر ال يَْنَضب لَعدد َغري 
َمْحُدود من أَْعامل الَخرْي واإلْحسان، يَْحتاج قَطًْعا إىل إعادة نَظَر يف أَْحكامه وَمسائله 
ــة واْجتامعيَّة ال تَْخرج َعن  يف قَضايـــاه من وْجهـــة نَظَر وُمراَجعة فْقهيّة واقْتصاديَـّ
ْعيّة، وتَْجَمع بني دراســـة األَْحكام، وَمْعرفة ما يُناسب الَوقْف  وابط والُحُدود الرشَّ الضَّ
من أَْوُجه االْستثاْمر الَحديث واملُْنتج للقيمة املُضافة عىل الَفرْد واملُْجتََمع. ُخُصوًصا وأّن 
َسات  زَمانَنا هذا الَّذي نَعيُشـــه، يَْشَهد مُنُّو وتَطَوُّر التََّكتُّالت االقْتصاديَّة، واْحتكار املُؤسَّ

التَْمويليّة واإلنسانيَّة، وَغرْيها من ُصُنوف الَعَمل االْستثاْمرّي التَّْنَموّي.

َولََعل من بنَْي أََهّم األَْهداف الَّتي تَْهتَّم بها فَعاليّات التَّْنمية املُْستَدامة ما يَتََمثَّل يف ُحْسن 
تَْدبري املَوارد الطَّبيعيّة، وتَْسخريها لتَْحسني َمْعيشة الَعنارص االْجتامعيَّة، وإّن أَبْعاد الَوقْف 
ْخل، وتَطْوير البْنية التَّْحتيّة لالقْتصاد، وتَْوفري  اإلْسالمّي تَصل إىل َضُورة إعادة تَْوزيع الدَّ
ْغَرى واملُتََوّسطة، با  ة لَكثري من النَّشاطات املَعاشيّة، وأَيًْضا اإلنْتاجيّة الصُّ الُقُروض املُيَرسَّ
يُْعترََب َدلياًل واضًحا عىل اْهتامم الَوقْف باْستْغالل املَوارد الطَّبيعيّة، وتَْقليص الَفْجوة بني 
الطَّبَقات االْجتامعيَّة؛ وال أََدّل عىل َذلك من أَقْســـام الَوقْف املَْذكُورة واملُتََميّزة بني عاّم 

وخاّص، ُمْستَْنبَطًة َحَسب الحاجيات وتَطَوُّر الحاَجة.

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع
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ُشوط الواقف

َمة ُمَقدِّ
أَْعطَى الْســـالم النْسان ُحّريّة التَّرَصُّف بأَْمواله؛ َشيطة أَن ال يَُقوم هذا التَّرَصُّف 
ق الطَّْوعّي،  عىل رَضَر أو َمْعصية، وَفَتح الباب أَمام املُْســـلمني لإلنْفـــاق والتََّصدُّ
ع الْسالمّي  ْ والَوْقف من أَْوُجه النْفاق الَّتي أَباَحها الْســـالم وَشََعها، وَمَنح الرشَّ
أَيًْضا الواقف ُحّريّة َوْقف ما يَشـــاء من ماله، ولَم يُلْزْمه بصيغة ُمَعيَّنة للَوْقف، بَل 
تَـــرَك املَجال لرادة الواقف فيم يَْختـــار من مال أو َمْوُقوف عليهم، فهذه املُُرونة 
الَّتي أَْعطاها الْســـالم للَوْقف أَدَّت َدْوَرها يف زيادة فاعلّية نظام الَوْقف يف املُْجَتَمع 
الْسالمّي، َفمع تَطَوُّر الَحياة وتََقلُّب األَْحوال وتَطَوُّر املُْجَتَمعات كان الَوْقف يََتطَوَّر 
لَيْبَقى يف سياق ُمْسَتجّدات الَحياة؛ ولََعّل يف َمْنح الْسالم الواقف َحّق االْشراط يف 

الَوْقف َشكْاًل من أَْشكال هذا املُُرونة.

إاّل أَّن هذه الُحّريّة يف االْشـــرتاط لَيَْســـت ُمطْلَقًة، فَهي ُمَقيَّدة بُجْملة ُشُوط، تَْهدف 
إىل َعـــَدم إْخراج الَوقْف عن ُروح مـــا ُشع ألَْجله، وتَْكُفل أَداء الَوقْف لألَْدوار املُناط 
بها؛ فاْشـــرتاطات الواقفني هي تَْعبري عن إراَدتهم فيام يَقُفون، وهذه اإلرادة إّما أَن 
ا َشْعيًّا، ويف حال َعَدم تَنافيها مع َجْوَهر نظام  تُْحـــرَتَم يف حال َعَدم ُمخالََفتها نَصًّ
ع أو أََخلَّت بَبادئ الَوقْف  ْ الَوقْـــف، أو أَن تُلَْغى وتُْعترََب باطلًة يف حـــال خالََفت الرشَّ
وأُُسســـه؛ واالْشرتاطات يف الَوقْف لَيَْست قَضيًّة ُمْحَدثًة، بَل هي َمْوُجودة ُمْنذ القَدم، 
ته، َســـلْبًا أو إيجابًا،  وانْطالقًا من أهّميَّة ُشُوط الواقف وانْعكاســـها عىل الَوقْف برُمَّ
ع لَها، وتَْحليلها من َحيْث  ْ َســـُنْفرد هذا الَفْصل ملُناقَشة هذه االْشرتاطات، ونَظْرة الرشَّ
املاهيّة والنَّّص، ودراســـة أَقْسام اْشرتاطات الواقفني، إضافًة إىل االطاّلع عىل أَبَْرز 

اْشرتاطات الواقفني يف ُعُصور إسالميَّة عّدة.
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ْعّي ماهّية اْشرتاطـات الواقف وتَأْصيلُها الشَّ

يَُعّد َمْوُضوع اْشراطات الواقفني، من أََهّم َمباحث الَوْقف؛ األَْمر الَّذي يَلْزَم الَبْحث 
فيه واللْمم بأَْحكامه لْدراك ماهّية الَوْقف وَدْوره يف املَْنظُور النْساّن والتَّْنَموّي 
ُوط الخاّصة بالواقفني تَأُْخذ َقلْب املَْركَز فيم يَُخّص تَْحقيق  الْسالمّي، هذه الرشُّ
الَغرَض األَساس من الَوْقف، َعْب َرْغبة الواقف من تَْنفيذ وْقفه وَضْبط َمْوقعه من 

ْعّية املَْعلُومة. خالل َضوابطه الرشَّ

اللة  د للدَّ ْعّي الْشرتاطات الواقفني لَم يَرد كَثريًا تَْعريف ُمَحدَّ َوفيام يَُخّص املَْفُهوم الرشَّ
املُرْتَبطة باْشـــرتاطات الواقفني عْند الُفَقهاء املُتََقّدمني، بَل كان ذلك يَأْت يف سياق 
ُوط، مع بَيان األَْحكام املُتََعلّقة بها،  االْستْشـــهاد ببَْعض األَْمثلة يف هذا الباب من الرشُّ
فيـــام ذَكَر بَْعض الباحثني املُْحَدثني يف َحْقـــل الَوقْف تَْعريفات جامعًة َتَْنح إْمكانيّة 

إْدخال ما ال يُْحَص من األَْمثلة واالْستْشهادات ضْمَنها.

َمْفُهوم االْشراط يف الَوْقف
َومن خالل االطاّلع عىل أَْمثلة االْشـــرتاطات لَـــَدى الُفَقهاء املُتََقّدمني، وَمْفُهوم هذه 
االْشرتاطات لََدى املُتَأَّخرين مُيْكن الُخُروج بتَْعريف قَد يَُكون جامًعا ملَْفُهوم اْشرتاطات 
الواقفني، فَيُْمكن تَْعريف اْشرتاطات الواقفني بأَنَّها "كُّل ما يُفيد ويَْشتَمل عليه الَوقْف 
مـــن صياغة قَواعده ِمْن ِقبَل الواقـــف، بَقْصد تَْنظيم الَعَمل بالَوقْف، من خالل بَيان 
َمصارف الَوقْف وطُرُق تَْوزيع ريعه وتَْحديد جهات اْستْحقاقه، وبَيان الوالية عليه، وكُّل 

ما من َشأْنه تَْنظيم الَوقْف وفْق ما يَْرَغب فيه الواقف")1(.

يعة والقانُون"، . 1 د، "ُمحارَضات يف الَوْقف"، َمرْجع ســابق، ص136؛ يََكن، زُْهدي، "الَوْقف يف الرشَّ أبو زُْهرة، ُمَحمَّ
بَــرْيوت لُبْنــان، دار النَّْهضة الَعَربيّة، ط1، 1388ه، ص50؛ املَناوي، َعبْدالرَّؤوف، "تَْيســي الُوُقوف عىل َغوامض 
ُعوديّة، َمْكتَبة نَزار ُمْصطَفى الباز، ط1، 1998م، الُجزْء األَوَّل، ص95. أَْحكام الُوُقوف"، الّرياض، املَْملَكة الَعربيّة السُّ
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دة، بَْعَنى ال يَجب التََّقيُّد  وفيام يَتََعلَّق بالّصيغة اللَّْفظيّة لالْشرتاط، ال تُوَجد صيغة ُمَحدَّ
بلَْفظ "أَْشرَتط كَذا"، فَأَّي صيغة تُفيد االْشرتاط تُْعترََب جائزًة، كَأَن يَُقول الواقف: وقَْفت 

أَريْض عىل أَْوالدي ما َعدا فاُلنًا.

فاالْســـتثْناء اللَّْفظّي يُْعترََب من أَْشكال االْشـــرتاطات، فَإّما أَن يَُكون اْستثْناء املَْعلُوم، 
كاْستثْناء أَْشخاص بَعيْنهم من املَْوقُوف عليهْم؛ أو قَد يَُكون اْستثْناء الّصفة، كَأَن يَُقول: 
وقَْفت عىل طاُّلب العلْم إاّل األَْغنياء مْنُهم، وقَد يَُعربَّ عن االْشـــرتاط بأُْسلُوب الَعطْف، 
كَأَن يَُقول: وقَْفت عىل أَْوالدي وعىل أَْوالد فاُلن من أَْوالدي، فَهذا الَقْول به اْشـــرتاط 
ْط يف الَوقْف  عىل أَّن الَوقْـــف عىل أَْوالد فاُلن فََقط ُدون َغرْيهْم؛ كَام يَُعربَّ عن الرشَّ

بأُْسلُوب الَجّر، كَأَن يَُقول وقَْفت عىل أَْوالدي عىل أَّن لَولَدي فاُلن كَذا ولُفالن كَذا.

ء أو إْخراجه، أو تَرْتيب أو تَْقديم أو  َومن الّصيَغ اللَّْفظيّة كََذلك، الّدالّة عىل إْدخال َشْ
تَأْخري، أو َجْمع، أو ُمساواة أو تَْفضيل، أو إْعطاء أو حرْمان أو تَْقييد يف النَّظَر بَشْخص 
ُمَعنيَّ أو صفة ُمَعيَّنة أو زَمان أو َمكان ُمَعيََّننْي)1(؛ وُعُموًما ال تُوَجد صيغة لَْفظيّة الزمة 
للتَّْعبري عن االْشرتاط يف الَوقْف، فَأَّي صيغة يَْستَْخدُمها الواقف تُْعترََب َمْقبُولًة يف حال 

يح وَداللَتها الواضحة عن َحقيقة إراَدته. تَْعبريها الصَّ
فَللواقف أَن يُْعطي بَْعض املُْستَفيدين مال الَوقْف كُلَّه أو بَْعَضه)2(، دامئًا أو ُمَؤقَّتًا، كَام 
لَه أَن مَيَْنع بَْعض املُْستَحّقني أَيًْضا من مال الَوقْف، دامئًا أو ُمَؤقَّتًا، كَام لَه أَن يُْدخل َمن 
يَشاء يف ُجْملة املَْوقُوف عليهم)3(، وكَذا أَن يُْخرج َمن يَشاء من ُجْملة املَْوقُوف عليهم)4(، 

املَنــاوي، َعبْدالرَُّؤوف، "تَْيســي الُوُقوف عــىل َغوامض أَْحكام الُوُقوف"، َمرْجع ســابق، الُجزْء األَوَّل، ص 96-95؛ . 1
ح املَُهّذب"، َمرْجع ســابق، الُجــزْء الرّابع، ص251؛ البَهوتّ،  النَّــَووّي، ُمْحيــي الّدين يَْحيى بن َشَف، "املَْجُموع َشْ
ُعوديّة،  ح ُمْنتهى اإلرادات"، الّرياض، املَْملَكة الَعَربيّة السُّ َمْنصور بن يُونُس بن َصالح الّدين بن َحَسن بن إْدريس، "َشْ

عالَم الُكتُب، الطَّبْعة األُْوىل، 1993م، الُجزْء الثّاين، ص501.
الدغيرث، َعبْدالعزيز بْن َســْعد، "َمســائل ُمْخَترصة يف أَْحكام الَوْقف"، َمْوقع َشــبَكة األَلُوكة، 6 يونيو 2016، تَاريخ . 2

 https://goo.gl/yfJ6VH :الّزيارة 13 أُْغسطس 2018، ُمتاح عىل الرَّابط
املاجد، ُســلَيْامن بن َعبَْداللَّه، "ُشُوط الواقفني َمْنزلُتها وبَْعض أَْحكامها"، َمْوقع رافد، 28 ســبْتمرب 2016، تاريخ . 3

https://goo.gl/URTxsT :الّزيارة 13 أُْغُسطس 2018، ُمتاح عىل الرَّابط
َزك، عيىس، "ُموَجز أَْحكام الَوْقف"، َدْولة الُكَويْت، األَمانة العاّمة لألَْوقاف، ط1، 1995م، ص7.. 4
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رَْشوان، أَْشَف، "َمْعلُومات أَساسّية عن الَوْقف"، َمْوقع كنانة أون الين، 16 يُونْيو 2013، تاريخ الّزيارة 13 أُْغْسطس . 1
 https://goo.gl/8qBu9r :2018، ُمتاح عىل الرَّابط

امليامن، نارص َعبْداللَّه، "ُمخالَفة َشْط الواقف.. املُْشــكالت والُحلول"، َمْوســوعة االقْتصاد والتَّْمويل اإلْســالمّي، . 2
https://goo.gl/tAo5xe :ديَسْمرب 2016، تاريخ الّزيارة 13 أُْغسطس 2018، ُمتاح عىل الرَّابط

د رُسور . 3 ْعّية، تَْحقيق: َمْجدي ُمَحمَّ د، ُمْرشد الَحْيان إىل َمْعرفة أَْحوال النْسان يف املُعاَمالت الرشَّ قَْدري باشا، ُمَحمَّ
باسلوم، برَْيوت، لُبنان، دار الُكتُب العلْميّة،  ط1، 2017م، ص67.

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

ويف كلْتا الحالَتنَْي لَه الَحّق يف التَّأْقيت أو اإلدامة، كَام لَه أَن يَُغرّي ويَُعّدل)1( يف حَصص 
املُْستَفيدين من الَوقْف، بأَن يَزيد من حَصص البَْعض، دامئًا أو ُمَؤقَّتًا، وأَن يَْنُقص كَذلك 
من حَصص البَْعض، دامئًـــا أو ُمَؤقَّتًا، وعليه فَللواقف التَّْغيري يف ُشُوط الَوقْف، كَام 

َسلَف بَيانُه يف الحاالت الّسابقة، كَام لَه أَن يَُغرّي يف َمصارف الَوقْف بَشْكل عاّم)2(.

ْعّي الْشراطات الواقف التَّأْصيل الرشَّ
تُْعترََب قَضيَّة َمرْشُوعيَّة االْشرتاط يف الَوقْف من املَسائل ذات األَبْعاد املُتََعّددة يف الفْقه 
اإلْسالمّي، فالبُْعد األَوَّل َمرْشُوعيّة االْشرتاط، والبُْعد الثّاين ُحْكم االْشرتاط يف الَوقْف؛ 
فَإّما أَن يَُكون اْشـــرتاطًا َصحيًحا أو باطاًل، وفيام ييَل َسُنبَنّي كال البُْعَديْن بالتَّْفصيل 

اْستناًدا إىل َمصادر التَّرْشيع اإلْسالمّي املُْختَلفة.

َمرْشُوعّية االْشراط:

ُوط الجائزة  ال خـــالف بني الُفَقهاء أَنَّه يَُجوز للواقـــف أَن يَُقيّد الَوقْف با يَراه من الرشُّ
ُوط)3(، واْستََند هذا التَّرْشيع بالَجواز عىل أَدلّة من الُقرْآن الَكريم  ويَجب الَوفاء بهذه الرشُّ
ـــّنة املُطَهَّرة، فََقْولُه -ُســـبْحانَه وتَعاىَل-: }يَا أَيُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْوفُوا ِبالُعُقوِد{ ]املائدة:  والسُّ
1[؛ ففـــي هذه اآلية الَكرمية أَْمر إلَهّي بالَوفاء بالُعُقود، وهذا األَْمر يَْشـــَمل الُعُقود عىل 
ص ُعُقود ُدون َغرْيها، فَيُْمكن االْستناد عىل َمْدلُول هذه اآلية يف  وْجه التَّْعميم، فَلَم تَُخصَّ
ّنة النَّبَويّة،  ُوُجوب اْحرتام َشْط الواقف، كَْون الَوقْف يُْعترََب من أَنْواع الُعُقود؛ وأَّما يف السُّ
لْح جائز بني املُْسلمني، إاّل ُصلًْحا َحرَّم َحالاًل،  فََقْول الرَُّسول- َصىلَّ اللَّه عليه وَسلََّم-: "الصُّ
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أو أََحّل َحراًما، واملُْســـلُمون عىل ُشُوطهم، إاّل َشْطًا َحرَّم َحالاًل، أو أََحّل َحراًما")1(؛ ففي 
ُوط تُْحرَتَم ما لَم تَُكن عىل َمْعصية َشْعيّة. يف تَْوضيح أَّن الرشُّ هذا الَحديث الرشَّ

ُحكْم االْشراط يف الَوْقف: 

كام أَْسلَْفنا فََقد اتََّفق الُفَقهاء عىل َجواز االْشرتاط يف الَوقْف، إاّل أَنَُّهم اْختَلَُفوا يف اْعتبار 
بَب الرَّئيس يف هذا االْختالف هو طَبيعة النَّظَر الفْقهيّة  ْط من بُطاْلنه، ولََعّل السَّ صّحة الرشَّ
للَوقْـــف، فاْختَلَف الُفَقهاء يف تَْصنيفهم لطَبيعة الَوقْف، ولهذا التَّْصنيف تَأْثري ُمباش عىل 
اْعتبار صّحة الَوقْف من َعَدمه؛ فَمْنُهم َمن نَظَر إىل َمْعَنى العبادة يف الَوقْف، فَلَم يَُصّحح 
ْط يف َحقيَقته َغرْي ُمَحرَّم، ومْنُهم  ُوط إاّل ما كان ُمَحّقًقا ملَْعَنى الُقْربة، وإن كان الرشَّ من الرشُّ
َمن نَظَر إىل الّناحية املاليّة للَوقْف، فَطَبَّق عليه ُشُوط املُعاَمالت، َحيْث أَجاز االْشرتاط يف 
املُعاَمـــالت ما لَم تَُكن َمْوضع نَْهي)2(؛ فَعْند النَّظَر للَوقْف عىل أَنَّه من العبادات، فالُحْكم 
يف صّحـــة أَّي اْشـــرتاط هو ُموافََقتُه لُحْكم العبادات وفْقههـــا؛ إذ ال َمجال لالْخرتاع يف 
العبادات)3(؛ أَّما يف حال اْعتبار الَوقْف من املُعاَمالت املاليّة فالُحْكم يف صّحة االْشرتاط 
ْط يف حال النَّظَر لَه عىل أَنَّه من العبادات،  هو َمْصلَحة الَوقْف؛ بَْعًنى آَخر، األَْصل يف الرشَّ
ليل عىل َجوازه، أَّما يف حال النَّظَر للَوقْف عىل أَنَّه من  ْط إاّل مـــا قام الدَّ هـــو بُطاْلن الرشَّ

ليل عىل بُطاْلنه)4(. ْط إاّل ما قام الدَّ املُعاَمالت املاليّة فاألَْصل هو َجواز الرشَّ

ــف وأَفْعالَه إّما عبادات أو  فاإلمام الّشـــاطبّي)5(-رَحَمه اللَّه- اْعترََب تََصُّفات املَُكلَـّ
ْط ألَْصل أو  ُمعاَمـــالت، فََذكَر أَّن ما كان من العبادات ال يُْكتََفى فيه بَعَدم ُمنافاة الرشَّ

الَفْصل الرَّاِبع/ املبحث األَوَّل

أَْخرََجه أبُو َداُود، برَقْم 3594.. 1
ْعّية"، َمرْجع سابق، ص68.. 2 د، "ُمْرشد الَحْيان إىل َمْعرفة أَْحوال النْسان يف املُعاَمالت الرشَّ قَْدري باشا، ُمَحمَّ
د اللَّْخمّي الغرْناطّي، "املُواَفقات"، القاهــرة، مْص، دار ابن َعّفان، الطَّبْعة . 3 الّشــاطبّي، إبْراهيــم بن ُموىس بن ُمَحمَّ

األُوىَل، 1997م، الُجزْء األَوَّل، ص283.
يعة اإلْســالميّة وَمجاالته، الّرياض، . 4 الحكمــّي، َعيل بن َعبّاس، "ُشُوط الواقفني وأَْحكاُمها"، نَْدوة الَوقْف يف الرشَّ

https://cutt.us/uUskB :ص165، ُمتاح عىل الرَّابط
د القاسم بْن أَْحَمد الُرَعيْنّي، ُولد عام 538ه يف مْنطَقة الّشاطبة . 5 اطبّي: الَفقيه األُُصويّل املُْقرئ، ُهو: أَبُو ُمَحمَّ المام الشَّ

يْخ أيَب َعبْد اللَّه النََّفرّي، وتََعلّم عىل  يف األَنَْدلُس وُسّمي بالّشاطبّي نْسبًة إلَيْها، تََعلَّم القراءات ُمْنذ صَغره عىل يَد الشَّ
يَد اإلمام أيَب الَحَســن بْن ُهَذيْل، وعن أيَب داُود، وأَْصبَح من كبار األمَئّة ولَه الَكثري من املَُؤلَّفات وتَتَلَْمذ عىل يََديْه 

https://cutt.us/DASRg :الَكثري من طاُّلب العلْم؛ للَمزيد َمْوقع ويكيبيْديا املَْوُسوعة الُحرّة، ُمتاح عىل الرَّابط
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ُمْقتَـــَض الَعْقد، ُدون أَن تَظَْهر املاُلَءمـــة؛ ألَّن األَْصل أاَّل يُْقدم عليها املُكَّلَّف إاّل بإْذن؛ 
ألَّن العبادة َمبْنيّة عىل التََّوقُّف. أَّما ما كان من العادات فَيُْكتََفى فيه بَعَدم املُنافاة؛ إذ 

ليل عىل خالفه)1(. األَْصل فيها اإلْذن َحتَّى يَُدّل الدَّ
َوبُخُصوص َمْوقف املَذاهب األَْربَعة من َمرْشُوعيّة االْشرتاطات يف الَوقْف؛ فالَحنابلة 
ُوط يف الُعُقود)2(، وُهـــم يََرْون الَوقْف من  يُْعتَـــرَبُون من املَُوّســـعني يف قَبُول الرشُّ
املُعاَمالت املاليّة؛ بَيَْنام الَحَنفيّة اْعترََبُوا أَّن األَْصل يف االْشرتاط يف الُعُقود هو الَحظْر، 
ًعا يف قَبُول  ليل عىل إباَحته؛ أَّما املالكيّة، فَيُْعترََبُون من أَكْرَث املَذاهب تََوسُّ إاّل ما قام الدَّ
ُوط بَْعد الَحنابلة، واألَْصل عْنَدُهم صّحة ولُزُوم أَّي َشْط ما لَم يَُنّص عىل ُمخالَفة  الرشُّ
َشْعيّة؛ بَيَْنام الّشـــافعيّة يُْعترََبُون من املَُشّددين يف ُشُوط الَوقْف، فاألَْصل عْنَدُهم 

ليل عىل إباَحته)3(. الَحظْر إاّل ما قام الدَّ
واْختَلَف الُفَقهاء أَيًْضا يف ُوْجهة نَظَرهم يف االْشـــرتاط نَْفســـه؛ فَمْنُهم َمن اْعترََب أَّن 
اْشرتاطات الواقف واجبة التَّْنفيذ، وال يَُجوز ُمخالََفتُها، َمتَى كانَت ال تَْنطَوي عىل ُمخالَفة 
َشْعيّة، ُمْستَندين يف هذا الرَّأْي عىل القاعدة الفْقهيّة " َشْط الواقف كََنّص الّشارع")4(.

، فَلَزم اتّباع ما  ويف هذا يَُقول ابْن الَقيّم )5(: "الواقف لَم يُْخرج مالَه إالَّ عىل وْجه ُمَعنيَّ
َعيََّنه يف الَوقْف من ذلك الَوْجه")6(؛ كَام اْعترََب بَْعض الُفَقهاء ُمخالَفة ُشُوط الواقف 

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

د اللَّْخمّي الغرْناطّي، "املُواَفقات"، َمرْجع سابق، الُجزْء األَوَّل، ص-196 198.. 1 الّشاطبّي، إبْراهيم بْن ُموىَس بْن ُمَحمَّ
غانم، إبْراهيم البَيُّومّي، "تَْجديد الَوْعي بنظام الَوْقف الْسالمّي"، َمرْجع سابق، ص33.. 2
الَحَكمّي، َعيّل بْن َعبّاس، "ُشُوط الواقفني وأَْحكاُمها"، َمرْجع سابق، ص -168 172.. 3
ّر املُْختار"، َمرْجع ســابق، الُجزْء الرّابع، . 4 د أَمني بْن ُعَمر بْن َعبْدالَعزيز، "َرّد املُْحتار عىل الدُّ ابــن عابديــن، ُمَحمَّ

ص400 - 432؛ ابْن نَُجيْم املْصّي، "األَْشباه والنَّظائر عىل َمْذَهب أيَب َحنيفة النُّْعامن"، َمرْجع سابق، ص195.
د بْن أيَب بَْكر بْن أَيُّوب بْن َسْعد بْن َحريز الزَُّرعّي، واملَْعُروف . 5 ابْن الَقّيم: )1292–1350م(، أَبُو َعبْداللَّه َشْمس الّدين ُمَحمَّ

باْسم ابْن الَقيّم الَجْوزيّة،  فَقيه وُمَحّدث وُمَفرّس وعامل ُمْسلم ُمْجتَهد وواحد من أَبَْرز أمَئّة املَْذَهب الَحْنبَيّل يف الّنْصف 
األَوَّل من الَقرْن الثّامن الهْجرّي، نََشــأ َحْنبَيّل املَْذَهب؛ فََقد كان والُده "أَبُو بَْكر بْن أَيُّوب الزَُّرعّي" قَيّاًم عىل "املَْدرَســة 
الَجْوزيّة الَحْنبَليّة"، وعْنَدما َشب واتَّصل بَشيْخه ابْن تَيْميّة َحَصل تََحّول بَحياته العلَميّة، فَأَْصبَح ال يَلْتَزم يف آرائه وفَتاويه 
ــلَف،  حابة وآثار السَّ ــّنة ثُّم عىل آراء الصَّ ليل من الكتاب والسُّ بــا جــاء يف املَْذَهب الَحْنبَيّل إاّل عن اقْتناع وُموافَقة الدَّ

https://cutt.us/Z0JK0 :ولهذا يَْعترَبُه الُعلاَمء أََحد املُْجتَهدين؛ َمْوقع ويكيبيْديا املَْوُسوعة الُحرّة، ُمتاح عىل الرَّابط
د بْن أيَب بَْكر بْن أَيُّوب، "إْعالم املَُوقّعني عن رَّب العالَمني"، تَْحقيق: َمْشُهور بْن َحَسن . 6 ابْن الِقيم، أَبُو َعبْداللَّه ُمَحمَّ

آل َسلاْمن أَبُو ُعبَيْدة، برَْيُوت، لُبْنان، دار الُكتُب العلَميّة، الطَّبْعة األُوىَل، 1991م، الُجزْء األَوَّل، ص236.
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بأَنَّها إْحَدى الَكبائر، "وهذا ظاهر وإن لَم يَُصُّحوا به؛ ألَّن ُمخالََفتَه يرََتَتَّب عليها أَكْل 
أَْموال الّناس بالباطل، وهو كَبرية")1(. 

َوهذا اإللْزام ِمْن ِقبَل الُفَقهاء يف فَْهم نَّص الواقف بأَلْفاظه وتَْصيحاته باْســـتْخدام 
ُوط وتَْنفيُذها،  اللُّغة العربيَّة وأَســـاليبها وتَْحليل َمعانيها، ومن ثَّم الَعَمـــل بهذه الرشُّ
ويَْذَهب بَْعض الُعلاَمء إىل أَنَّه من املُْمكن الَعَمل فيها ُدون فَْهمها طالاَم أَنَّها لَم تُخالف 

يعة اإلسالميَّة. الرشَّ

إاّل أَّن هذه القاعدة "َشْط الواقف كََنّص الّشـــارع" لَم تَلْق قَبُواًل من َجميع الُفَقهاء، 
ُوا هذه القاعدة عىل َوْجَهنْي؛ فَأَّما أَّن نَّص َشْط الواقف كََنّص الّشـــارع يف  وفَـــرسَّ
َمجازه اللَُّغوّي فَوافَق عليه ُجْمُهـــور الُفَقهاء، بَْعَنى أَّن املَْقُصود من األَلْفاظ َداللَتُها 
عىل ُمراد الّناطق بها، والَفقيه يَْحتاج يف َمْعرفة كَالم الّشـــارع إىل َمْعرفة لَُغته وُعرْفه 
وعاَدته)2(؛ فَهذا ُمتََّفق عليه كَام أَْســـلَْفنا؛ إاّل أَّن الخـــالف كان يف الَقْول بأَّن َشْط 
أْن رَفَض ابْن تَيْمية املُساواة بني  الواقف كََنّص الّشارع يف ُوُجوب الَعَمل، ويف هذا الشَّ
بًا من ُضُوب  ع يف ُوُجوب الَعَمل، وَذَهب إىل اْعتبار هذا التََّصوُّر َضْ ْ ْط والرشَّ الـــرشَّ
الُكْفر، فَيَُقول ابْن تَيْمية: "أَّما أَن يَْجَعل نُُصوص الواقف أو نُُصوص َغرْيه من العاقَديْن 
َمْنُصوص الّشارع يف ُوُجوب الَعَمل بها، فَهذا كُْفر باالتّفاق؛ إذ ال يُطاع أََحد من البَرَش 

يف كُّل ما يَأُْمر به بَْعد رَُسول اللَّه -َصىلَّ اللَّه عليه وَسلََّم-")3(.
وفيام يَُخّص اْعتبار َشْط الواقف نافًذا، فََقد رَأَى بَْعض الُفَقهاء ُوُجوب قَبُول املَْوقُوف 
ْط، فيام أَْسَقط آَخُرون هذا الُوُجوب، فَُجْمُهور الُفَقهاء من املالكيّة والّشافعيّة  عليه الرشَّ
يََرْون َضُورة قَبُول املَْوقُوف عليه ُشُوط الواقف ليَْستَحّق الَوقْف)4(، وذلك يف حال 

د بْن َعيّل بْن َحَجر، "الزَّواجر َعن اْقراف الكَبائر"، برَْيُوت، لُبْنان، دار الفْكر، . 1 الَهيْتَمّي، أَبُو الَعبّاس أَْحَمد بْن ُمَحمَّ
الطَّبْعة األُوىَل، 1987م، الُجزْء األَوَّل، ص439.

ْعّية"، َمرْجع سابق، ص70.. 2 د، "ُمْرشد الحيان إىل َمْعرفة أَْحوال النْسان يف املُعاَمالت الرشَّ قََدري باشا، ُمَحمَّ
الم، "الَفتاَوى الكُْبَى"، برَْيُوت، لُبْنان، دار الُكتُب الَعلَميّة، الطَّبْعة األُوىَل، . 3 ابْن تَيْمية، أَْحَمد بْن َعبْدالَحليم بْن َعبْدالسَّ

1987م، الُجزْء الرّابع، ص258.
البَــْدر بَــْدر بْن نارص، "الَوْقف عىل الُقرْآن"، َمَجلّة البُُحوث اإلْســالميّة، الَعــَدد 77، 1427ه، َمْوقع َمْكتَبة املَلك فَْهد . 4

https://cutt.us/ivYHo :الَوطَنيّة، ُمتاح عىل الرَّابط

الَفْصل الرَّاِبع/ املبحث األَوَّل



- 141 -

َعلَوّي، شــْهناز، "أَْحكام الَوْقف– دراســة ُمقارنة"، جامعة بَْسكرة، كُلّيّة الُحُقوق والُعلُوم الّسياسيّة، ص31، ُمتاح عىل . 1
https://cutt.us/mOcp7 :الرَّابط

كان َشْخًصا ُمَعيًَّنا، أَّما إذا كان املَْوقُوف عليه َغرْي ُمَعنيَّ انْتََفى َشْط قَبُوله، وهذا َشْط 
صّحة واْستْحقاق عْنَدُهم، يف حني يََرى املالكيّة أَنَّه َشْط اْستْحقاق ال صّحة)1(، ويف 
ن َشملَُهم َشْط الواقف،  ـــْخص املَُعنيَّ الَوقْف فَإنَّه يَْنتَقل إىل َغرْيه ممَّ حال رَفْض الشَّ

وإاّل آل الَوقْف إىل الُفَقراء يف األَخري.

ُوط يف الَوقْف إىل ما هو َصحيح وباطل، وإىل ما هو َشْط عىل املَْوقُوف  م الرشُّ َوتَُقسَّ
د االْعتبارات الَّتي يَتّم َوفَْقها تَْقسيم  عليهم أو ما هو عىل الَعنْي املَْوقُوفة، وُعُموًما تَتََعدَّ
ُوط ويُبْطلُون بها  ُوط، ومن الُفَقهاء َمن يَرُدُّون يف بَْعض األَْحيان هـــذه الرشُّ الـــرشُّ
ْط، وهو ما َسَنتَناَولُه  الَوقْف، ويف أَْحيان أُْخَرى يَُصّحُحون الَوقْف، ويُْســـقطُون الرشَّ

بالتَّْفصيل يف املَبَْحث التّايل.

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع
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املبحث الثَّاِن 

أَْقسام اْشرتاطات الواقف

يَُقوم الَوْقف عىل املَْنَفعة العاّمة من أَْمالك خاّصة يَْدَفع بها الواقف للجهة الَوْقفيَّة، 
صة، وُيْكن للواقف أَن يَْشـــَرط  ته وملْكيَّته إىل هذه الجهة املَُخصَّ وتَْخُرج من ذمَّ
ُوط ُمنافيًة  ُوط من الَعطاء أو املَْنع، ُدون أَن تَكُون هذه الرشُّ عىل الجهة بَْعض الرشُّ
يعة أو املَْنَفعة، واْشراطات الواقفني هي ما يُْشَرَط أو يََتلَفَّظ  ملُْقَتَض الَوْقف أو الرشَّ
به الواقف، ويَْذكُرُه عْند إْعطائه الَوْقف للجهة املُْســـَتَحّقة لَه، وذلك لَتَتواَفق غايَُته 
ْف واالْســـتْحقاق والوالية عليه والنْفاق عليه، وكَْيفّية تَْوزيع  من الَوْقف جهة الرصَّ

ُمْسَتَحّقات القامئني عليه أَيًْضا.

الالت اللَّْفظيّة من إْعطاء الُكّل أو َمْنع البَْعض، أو قَْولُه: أَْشرَتَط  وقَد يَْستَْخدم يف ذلك الدَّ
ُوط اللَّْفظيّة بُكّل الُحُروف العربيَّة املَْعُروفة من جار  كَذا وكَذا، ويُْســـتَفاد من هذه الرشُّ

َدها الُعلاَمء يف كُتُب الفْقه.  وَمْجُرور، وتَْقييد وإطاْلق، وَحْص، وَغرْيها، الَّتي َحدَّ

وط الَعرشة الرشُّ
يَحّق للواقف أَن يَْشـــرَتط يف الَوقْف عْند إنْشـــائه وصياَغته، وأَن يُثْبت لَنْفسه الَحّق 
ل أَْهل العلْم يف  يف هذا الَوقْف بَصْفه والجهة املُْســـتَحّقة فيه وما يَتََعلَّق به، وقَد فَصَّ
ُوط الَعرَشة")1(، كَام َســـلَف بَيانُه، وهي:  ُوط الَّتي ُعرفَت ب "الرشُّ هـــذا الباب الرشُّ
الّزيادة والنُّْقصان، اإلْدخال واإلْخراج، اإلْعطاء والحرْمان، التَّْغيري والتَّبْديل، واإلبْدال 

واالْستبْدال )2(، وفيم يَيل تَْفصيلُها:

القاسمّي، بَْدر الُحْسن، دراسات وأَبْحاث َحْول قضايا فْقهّية ُمعارصة، برَْيوت – لُبْنان، دار الُكتُب العلْميّة للنَّرْش، . 1
ط1، 2008م، ص10.

أَبُو زُْهرة، محمد، ُمحارَضات يف الَوْقف، َمرْجع سابق، ص 158-163.. 2
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الّزيادة والنُّْقصان:	 

هو الّزيادة أو النُّْقصان يف نَصيب ُمْســـتَحّق ُمَعنيَّ أو جهة ُمَعيَّنة يف الَوقْف، وقَد 
ْطان َمًعا، وقَد ال يَتاَلزَمـــان، ومثال َذلك: أَن تَُكون َغلّة الَوقْف  يَتَـــالزَم َهذان الرشَّ
بْع أَيًْضا،  بْع وآخرُها الرُّ ُمَوزَّعًة عىل عّدة جهات، فَإْحداها يَأُْخذ الّنْصف وإْحداها الرُّ
بْع فيها يَْستَْدعي النُّْقصان من الّنَسب األُْخَرى. وقَد ال تَرْتَبط  فالّزيادة يف نْسبة الرُّ
بـــه، وذلك بأَن يَتّم تَْحديد َمبْلَغ ُمَعنيَّ إلْحداها َمثاًَل كَأَلْف ُدوالر وأُْخَرى ثاَلثة آالف 
ُدوالر؛ فالّزيادة يف َمبْلَغ إْحداها لَن يُؤَثّر عىل األُْخَرى، خاّصًة إذا زاَدت َمكاســـب 
الَوقْف عن املُْعتاد، وعليه يُْعترََب اْشرتاط الواقف لرَشْط الّزيادة والنُّْقصان أََحُدُهام 
أو كالُهام جائزًا، وعْند اْشـــرتاط الواقف للّزيـــادة والنُّْقصان فَإنَّه ال يَْعني بذلك 

اْشرتاطَه الحرْمان للُمْستَحّقني من اْستْحقاقاتهْم؛ ألَنَّه لَم يَْشرَتط الحرْمان.

الْدخال والْخراج:	 

ْط الَّذي يَْشـــرَتط فيه الواقف إْدخال َمن ليس من أَْهل االْستْحقاق يف  َوهو الرشَّ
ا بالَوقْـــف خارًجا وَغرْي َمْوقُوف عليه)1(،  الَوقْف، واإلْخراج كَأَن يُْخرج ُمْســـتَحقًّ
ُوط  ْط َحيْث أَجازَه الَحَنفيّة)2(، وأَجاُزوا الرشُّ واْختَلَف بَْعُضُهم يف َجواز هذا الرشَّ
الَعرَشة، يف حني أَّن الّشافعيّة خالَُفوُهم يف األَْمر)3(؛ َحيْث رَأَْوا أَّن َشْط تَْحويل 
الَحّق لَغرْي املَْوقُوف عليهم َمتَى شـــاء الواقف َشْط فاســـد، ولَكنَُّهم أَجاُزوا هذا 

التَّْغيري إن كان يف َمْصلَحة الَوقْف)4(.
وكان لُفَقهاء املالكيّة والَحَنفيّة والَحنابلة آراُؤُهم يف الُقيُود املَْفُروضة عىل الواقف 
يف َشْط اإلْدخـــال واإلْخراج، فاملالكيّة قالُوا بأَنَّه يف حالة كان املَْوقُوف عليهم 
دة فَإنَُّهم يَْخرُُجون من الَوقْف  مـــن طَلَبة العلْم أو من الُفَقراء، أو من فئـــة ُمَحدَّ

ح ُمْنَتهى الرادات، مرجع سابق، 2/502.. 1 البهوت، َشْ
ابْن عابدين، َرّد املْحتار،  مرجع سابق، 3/388.. 2
النووي، َرْوضة الطّالبني، مرجع سابق، 5 /329.. 3
املَْوُسوعة الفْقهّية الكَُويْتّية، مرجع سابق، الُجزْء العاش، ص52. 4

الَفْصل الرَّاِبع/ املبحث الثَّايِن
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بـــزَوال هذه الّصفة، فَطالب العلْم عْنَدما يَْنتَهي من دراَســـته يَْخُرج من الَوقْف؛ 
ألَنَّه عْنَدما يَزُول الَوْصف يَزُول االْستْحقاق)1(؛ أَّما الَحَنفيّة فَلَم يَُكن لَُهم قَيْد عىل 
َشْط اإلْدخال واإلْخراج، فَُهم يََرْون أَنَّه جائز للواقف َذلك، ولَكن لَيْس لَه أَن يَُغرّي 
َمن أَْدَخلَه أو أَْخرََجه بَْعد ذلك إاّل أَن يَْشرَتط لَنْفسه هذا الَحّق ما دام َحيًّا)2(؛ أَّما 
الَحنابلة فَُهم يََرْون أَّن اإلْدخال واإلْخراج يَجب أَن يَُكون من أَْهل الَوقْف، ويََرْون 
أَّن الَوقْـــف ال يَصّح إن كان فيه َشْط إْدخال من َغرْي أَْهل الَوقْف، فَُهم يََرْون أَن 

ْط يُنايف ُمْقتََض الَوقْف ويُْفسُده)3(. هذا الرشَّ

الْعطاء والحرْمان:	 

َشْط الواقف لإلْعطاء يَُكون بتَْفضيل بَْعض املُْستَحّقني للَوقْف بالَعطاء عن َغرْيهم، 
دة أَم دامئة، والحرْمان هو َشْط الواقف بَْنع بَْعض  َسواء أَكان ذلك لَفرْتة ُمَحدَّ
املُْســـتَحّقني من االْستفادة مْنه ملُّدة ُمّؤقَّتّة أو دامئة. ويَْختَلف اإلْعطاء والحرْمان 
عن اإلْدخال واإلْخراج، فاإلْعطاء والحرْمان هو ألَْهل الَوقْف واملُْســـتَحّقني مْنه، 
يف حني أَّن اإلْدخال واإلْخراج يَُكـــون ُمتََعلًّقا بأَْهل الَوقْف وَغرْيهم، فالحرْمان 
ال يُْخرج املُْســـتَحّق للَوقْف من أَن يَُكون من املَْوقُوف عليهم، يف حني أَّن اإلْخراج 

يُْخرُجه من أَن يَُكون من أَْهل الَوقْف وُمْستَحّقيه)4(.
َويُْعترََب َشْط اإلْعطاء والحرْمـــان كَباقي ُشُوط الَوقْف ُمَقيًَّدا بَجواز ُوُجودها؛ 
ألَّن األَْصل يف الَوقْف اإلفادة، فَإن أَدَّى رَصْف الَوقْف يف َغرْي وْجهه األَْصيّل أو 
تَْفضيل أَْشـــخاص عىل آَخرين من أَْوالد الواقف َمثاًَل أو َغرْي املُْحتاجني لَه، فَإّن 

فَُقهاء الَحَنفيّة)5( َذَهبُوا إىل إبْطال الَوقْف عْنَدُهم. 

ح الكَبي، برَْيُوت، لُبْنان، دار الكتب العلمية، . 1 ْ ُســوقّي عىل الرشَّ د بْن أَْحَمد بْن َعرَفة، حاشــية الدُّ ُســوقّي، ُمَحمَّ الدُّ
ط1، 1996م، 4/ 97.

ابْن عابدين، رد املحتار، مرجع سابق 3/431.. 2
بينّي، ُمْغني املُْحتاج، مرجع سابق، 2/ 385.. 3 اليهوت، كَّشاف القناع، مرجع سابق 4/261، الرّشْ
د، ُمحارَضات يف الَوْقف، مرجع سابق، ص 143 144-.. 4 أَبُو زُْهرة، ُمحمَّ
يعة اإلســالميّة وَمجاالته، الّرياض، . 5 الَحَكمّي، َعيّل بْن َعبَّاس، ُشوط الواقفني وأَْحكاُمها، نَْدوة الَوقْف يف الرشَّ

.https://goo.gl/ykesVe :1423هـ، جامعة أُّم الُقَرى، ص 193، ُمتاح عىل الرَّابط
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التَّْغيي والتَّْبديل:	 

يَْحتَمل َشْطا التَّْغيري والتَّبْديل َمعاين ُمْختَلفًة بَحَســـب اْســـتْخدامهام، فَإّن تَّم 
ُوط الَعرَشة الّســـابقة؛ فَإّن تَْفسري َمْعناها يَضيق،  اْســـتْخداُمُهام مع إْحَدى الرشُّ
وتُْصبح اْستْحقاقات املُْستَفيدين من الَوقْف ُمتََعلّقًة برُتَبهم بََداًل من حَصصهم، أو 
بتَْخصيـــص فئة مْنُهم خاّصًة ُدون أَن تَُكون الفائدة عاّمًة. يف حني أَّن ذكْر َشْط 
التَّْغيري والتَّبْديل ُمْنَفرًدا فَإنَّه يَْعني الُعُموم ُشـــُمواًل، فََقد يَْشـــَمل َشْط اإلْخراج 

واإلْدخال)1(، أو الّزيادة والنُّْقصان، أو اإلْعطاء والحرْمان وَغرْيهم. 

وتَتََعلَّق ُمْفرَدة التَّْغيري باملَْصف وُمْفـــرَدة التَّبْديل ُمتََعلّقة بتَبْديل األَْعيان. فََمثاًَل 
ْطنَْي مـــع َشْط الّزيادة والنُّْقصان فَهو يَْشـــَمل ما َعدا ما تَّم  ذكْـــر َهَذيْن الرشَّ
يْهام، فَإّن ذلك يَْشـــَمل َشْط التَّْغيري  ذكْرُه، ولَكن ذكْر َشْط التَّْغيري والتَّبْديل وَحدَّ
يف املَصارف واألَْعيان املَْوقُوفة، والتَّبْديل كَذلك ذكْرُه ُمْنَفرًدا يَْشـــَمل املَصارف 

واألَْعيان املَْوقُوفة)2(.

البْدال واالْستْبدال:	 

َشْط اإلبْـــدال يف الَوقْف ُمتََعلّـــق بالَعنْي املَْوقُوفة من جهـــة بَيْعها، أَّما َشْط 
االْســـتبْدال فَهو شاء َعنْي بَعنْي أُْخَرى تَُكون بَديلًة َعْنها يف الَوقْف. وعليه يَُكون 
َشْط اإلبْدال واالْستبْدال ُمتاَلزَمنْي، وهذا يَْعني أَّن ذكْرَُهام يَأْت َمًعا، أَّما إذا ذُكر 
ْطنَْي َمًعا "اإلبْدال واالْستبْدال"،  أََحُدُهام يف الّسياق فَإّن املَْعَنى يَُفرسَّ بَجْمع الرشَّ
فَذكْر َشْط اإلبْدال وْحَده عىل َسبيل املثال يَْعني أَن يَتّم بَيْع الَعنْي املَْوقُوفة بأُْخَرى 

تَحّل َمَحلَّها، وكَذلك األَْمر عْند ذكْر َشْط االْستبْدال إذا تَّم ذكْرُه ُمْنَفرًدا)3(. 

د، ُمحارَضات يف الَوْقف. َمرْجع سابق. ص 146.. 1 أَبُو زُْهرة، ُمحمَّ
املَرْجع السابق.. 2
الَحَكمّي، َعيّل بْن َعبّاس، َمرْجع سابق، ص 195. وانْظُر أيًضا: أبو زُْهرة، ُمحاَضات يف الَوقْف، ص 145.. 3
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أبــو زُْهــرة، ُمحــارَضات يف الَوْقف، َمرْجع ســابق، ص 147 – 150. وانْظُر أيًضا: الَكبيــيّس، أَْحكام الَوْقف، ص . 1
.303 – 301

يعة الْسالمّية، مرجع سابق، ج1، ص 302.. 2 الَكبييّس، أَْحكام الَوْقف يف الرشَّ
أبو زُْهرة، محارضات يف الوقف، مرجع سابق، ص 301 – 303.. 3

ُوط الَّتي قَد يَْشـــرَتطُها الواقف عْنـــد إبْرام َعْقد الَوقْف؛  بالضافة لهذه الرشُّ
د أَبُو زُْهرة يف كتاب ُمحاَضات  ـــيْخ ُمَحمَّ ها الشَّ فَـــإّن ُهنالك َقواعد عاّمًة لَخَّصَّ
ُوط الّســـابقة، وتََتلَخَّص يف  الَوقْف)1(؛ هذه الَقواعد العاّمة تَْحُكم الَعَمل بالرشُّ

الّنقاط الّتالية: 

ُوط . 1 ُوط مع َعْقد الَوقْف عْند إبْرامه؛ ألَّن هذه الرشُّ أَن يَتـــّم إلْحاق هذه الرشُّ
تُْعترََب ُجزًْءا من َعْقد الَوقْف وُملَْحقًة به، فَإّن لَم يَتّم االْشـــرتاط عليها قُبَيْل 

إبْرام الَعْقد، ال يَحّق للواقف أَن يُطالب بها الحًقا، وال تَثْبُت عليه ُمطْلًَقا.

ا للواقف أو الّناظر الَّذي يَُكون وصيًّا عليه أو وكياًل . 2 ُوط تُثْبت َحقًّ هـــذه الرشُّ
َعْنه، وكَذلك األَْمر بالّنْســـبة للواقف إن اْشـــرَتَطَها َضمن الَعْقد، فَإن لَم يَتّم 
ذكْرُهـــا فَإنَّها ال تَثْبُت ألَّي طَرَف بَْعد إثْبات الَعْقـــد، وثُبُوتُها للواقف يُثْبتُها 
للوَكيـــل، ولَكن َعَدم إثْباتها للوَكيل رَصاحًة أو للواقـــف ال يُثْبتُها للَفْرع َعْنه 

املُتََصَّف فيه عن طَريق الوَكيل أو الَويّص. 

ْط يُْعطي صاحبَه الَحّق أَلَّن يَتَـــَصَّف بهذا الَحّق َمرًّة واحدًة، إاّل . 3 ذكْـــر الرشَّ
ون الَوقْف، كُّل  إن تَّم ذكْر َشْط التَّْكرار لفْعله أَكْرَث من َمرّة عىل َمن يَْســـتَحقُّ
ْط عىل طَرَف من األَطْراف املُْستَحّقني لَه  طَرَف مْنُهم عىل حَدة، فَتَْنفيذ الرشَّ
ال يُْعترََب تَْكراًرا إن تَّم تَْنفيُذه عىل فئة ُدون أُْخَرى، ولَكّن التَّْكرار يَُكون بإنْفاذ 
ْط الواحد عىل الفئة الواحدة أَكْرَث من َمرّة، أَّما إنْفاُذه عىل َمراحل لُكّل  الرشَّ

فئة عىل حَدة فاَل يُْعترََب تْكراًرا)2(. 

ُوط الَعرَشة الَّتي ذَكَرَهـــا الُفَقهاء الزمًة للواقف)3( بأَن . 4 ال تُْعتَـــرَب هذه الرشُّ
يَْحـــرص عىل ذكْرها، فاألَْصل يف الَوقْف هو اإلطاْلق لالْســـتفادة مْنه بَقْدر 
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املُْســـتَطاع با تَْقتَضيه َمْصلَحة الَجميع واملُْجتََمع، كـــام تَُعّد ُحُقوقًا ُمَجرَّدًة، 
فالواقـــف يَحّق لَه ذكْرُها إن اقْتََضت لََديْـــه الحاجة أو الرَّْغبة بذلك، لَكّنها 
ْعّي أَيًْضا. فََمثاًَل، يَحّق للواقف إن اْشرَتَط أََحد  لَيَْســـت من باب املُْقتََض الرشَّ
ُوط الَعرَشة كاإلْعطاء والحرْمان، أو الّزيادة والنَّْقص بأَن يُْسقطَها الحًقا،  الرشُّ
ْط، وال يَحّق  ْط، ولَكن يَبَْقى الَوقْف عىل حاله ُدون الرشَّ فَيَْســـُقط بذلك الرشَّ

ْط الحًقا بَْعد إْسقاطه، أو َعَدم ذكْره من ابْتداء الَعْقد)1( .  ذكْر الرشَّ

اْشراطات الواقف:
القْســـم األَوَّل لرُشُوط الواقف يَتََعلَّق بَـــَدى ُموافََقته وَعَدم ُموافََقته لنظام الَوقْف 
وفَلَْســـَفته، فالَوقْف هو ملْك يَْخُرج مـــن ذّمة صاحبه للجهة املَْعنيّة بالَوقْف عىل وْجه 
التَّأْبيد، وهو يف هذا الُخُروج يَجب أاَّل يَُكون ُمَعلًَّقا، بَل يَجب أَن يَتّم اإلنْجاز وُحُصول 
ُوط الَّتي تَْخُرج من الواقف ضْمن هذا الّســـياق قَد تَتَّفق مع هذه  االنْتفاع به، والرشُّ

الّنقاط وقَد تَْختَلف، ومن ثَّم َفهي تَْنَدرج تَْحت طائَفَتنْي: 

أُوالُهم:	 
ْط ُمْقتََض الَوقْف، وتَأْكيد ُحُصول املُراد واملَْقُصود مْنه، وذلك َمثاًَل  أَن يُوافق الرشَّ
باْشرتاط أاَّل يَتّم بَيُْعه أو تَْوريثُه، أو أَن يُْستَبَْدل بَغرْيه، وأَن يَتّم رَصْف إنْتاجه عىل 
أَْوُجه املُْستَحّقني والعاملني يف الرِبّ والَخرْي، وَغرْي ذلك من ُشُوط تَتَّفق مع أَْصل 

الَوقْف وأَساسه. 

وثانيهم:	 
ْط ُمْقتََض الَوقْف، ومَيَّس بأَْصله وَحقيَقته، كَأَن يَْشـــرَتط الواقف  أَن يُخالف الرشَّ
ه هو، أو أَن يَْشرَتط أَن  بأَنَّه يَحّق لَه أو للَمْوقُوف عليه بَيُْعه ورَصْف َثَنه با يَُخصُّ

الكبييّس، َمرجع سابق، ص 303.. 1
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ُوط ُمناقضة لَحقيقة الَوقْف وَجْوَهره، القائم عىل  ال يَتـــّم االنْتفاع به، وهذه الرشُّ
االنْتفاع وتَْحقيق املَْصلَحة العاّمة وَعَدم َحبْس األُُصول وتَْضييق املَْنَفعة.

أَّما القْسم الّثان لرُشُوط الواقف فَيَتَقاطَع مع ما تَتََعلَّق به أَْركان الَوقْف. وتَُكون هذه 
ُوط من الواقفني عىل املَْوقُوفني من جهة تََعلُّقها بَعنْي املَْوقُوف من ناحية اإلبْقاء  الرشُّ
أو التَّْغيري أو اإلنْفاق عليهم. أو تََعلُّقها باْســـتْحقاق املَْوقُوف عليهم من ناحية الوالية 

عىل الَوقْف وإدارة ُشُؤونه، ويَْنُتج عن َهَذيْن النَّْوَعنْي ثاَلثة أَْقسام: 

وط املَُتَعلّقة بَعنْي الَوْقف إبْقاًء أو تَْغيريًا أو اْســـتبْدااًل واإلنْفاق عليه وَغرْي . 1 الرشُّ
َذلك، وأَن يَْشرَتط الواقف بأَنَّه يَحّق لَه اْستبْدال الَوقْف فيام لو نََقَصت َمْنَفَعتُه أو 
عىل اإلطاْلق ُدون َشْط، أو أَن يَْشرَتط اإلنْفاق عليه بأَن يَُكون من َغرْي ما يُْنتُجه 
ْف عىل املُْستَحّقني، وَغرْي  ْف عىل الَوقْف عىل الصَّ هذا الَوقْف، أو أَن يَُقّدم الصَّ

ُوط املُتََعلّقة باملَْوقُوف.  ذلك من الرشُّ

وط املَُتَعلّقة باملَْوُقوف عليهم، وجهة رَصْف املُْخرَجات املاليّة للَوقْف. وهو ما . 2 الرشُّ
يَْشرَتطُه الواقف يف رَصْف األَْموال عىل الُفَقراء أو جهات ُمْختَلفة يَُقوم الواقف 

د.  بُع، أو بتَْقدير َمبْلَغ ُمَحدَّ بتَْحديدها مع تَْحديد حّصة لُكّل جهة؛ كالثُّلُث والرُّ

وط املَُتَعلّقة بالَوالية عىل الَوْقف وإدارة ُشـــُؤونه. وهو ما يَْشرَتطُه الواقف . 3 الرشُّ
بأَن تَُكون لَه والية إدارة الَوقْف ما دام َحيًّا، أو أَن يُْعطي الوالية لَشْخص آَخر يف 

أَثْناء َحياته وبَقائه، أو تَْحديد أََحد من أَفْراد عائلَته، وَغرْي َذلك)1(.

القْســـم الّثالث من اْشراطات الواقف، وهي املُتََعلّقة بصّحة الَوقْف من َعَدمه، وهذا 
ُوط املَُتَعلّقة بالواقَفني  الَقْســـم هو األَساس يف َعَمليّة الَوقْف، وهو يَُقّسم َجميع الرشُّ

إىل قْسَمنْي: 

يعة اإلسالميّة وَمجاالته، َموقع جامعة . 1 الَحَكمّي، َعيّل بْن َعبَّاس، ُشوط الواقفني وأَْحكاُمها، نَْدوة الَوقْف يف الرشَّ
.https://goo.gl/WX3mC3 :أُّم الُقرى. آخر زيارة يف 28 سبْتمرب 2018، ص 158، النَّّص ُمتاح عىل هذا الرّابط
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ْط الَّذي يُْبطل الَوْقف وَيَْنع انْعقاَده، وهو ما يُخالف ُمْقتََض الَوقْف من . 1 الـــرشَّ
ناحية تَْحديد امللْكيّة وتَأْبيده، واإلنْجاز فيه، وَغرْيهام. 

ْط الَّذي ال يُْبطل الَوْقف، بَل يَُكون الَوقْف فيه َصحيًحا وَمْعُقوًدا، ويَْنَقســـم . 2 الرشَّ
إىل قْسَمنْي: 

حيح مع صّحة الَوقْف. 	  ْط الصَّ الرشَّ
ْط الباطل يف ذاته وَغرْي املُبْطل للَوقْف)1(.	  الرشَّ

ْط الباطل يَبْطُل يف ذاته، ولَكّن بُطاْلنَه ال يُبْطل الَوقْف)2(، ولَكن مْنها ما  فالـــرشَّ
يُبْطل َعْقد الَوقْف ومْنها ما ال يُبْطلُه. 

َوُيْكـــن تَلْخيص ُجْملة مـــا َذكَرَه الُفَقهاء يف هذه االْشـــراطات، وخاّصًة ُفَقهاء 
الَحَنفّية، من َحْيث األَْقسام والتَّْفريعات إىل ثاَلثة أرَْضُب تََتَمثَّل يف الّتال:

اْشراطات باطلة وُمْبطلة للَوْقف:. 1
وهي ما ناَف لُزُوم الَوقْف وتَأْبيَده عْند َمن يَُقول به، كَأَن يَْشـــرَتط الواقف َحّق 
ــَصُّف يف الَوقْف بالبَيْع، أو الهبة، أو َغرْي َذلك، أو أَن يَُعود الَوقْف إىل ورَثَته  التَـّ

بَْعد َمْوته، أو تَُؤول ملْكيَّتُه إليهم عْند الحاجة والَعَوز)3(.

اْشراطات باطلة وَغْي ُمْبطلة للَوْقف:. 2
وهي اْشـــرتاطات ســـاقطة ال يُْعتَّد بها، ويَُكون الَوقْف َمَعها َصحيًحا، وغالبًا ما 
ْعيّة للَوقْف، أو ال تَُحّقق َمْصلَحة املُْستَحّقني، كاْشرتاط  تَُكون ُمنافيًة للَمبادئ الرشَّ
الواقـــف لعائد يَْدفَُعه املَْوقُوف عليه نَظري ما يَنالُه من َغلّة الَوقْف، أو اْشـــرتاط 

د بْن َعيّل، َمرجع سابق، ص 159.. 1 الَحَكمّي، ُمحمَّ
الَهيْتَمّي، شــهاب الّدين أَْحَمد بْن َحَجر امليَّكّ، الَفتاَوى الكُْبَى الفْقهّية عىل َمْذَهب المام الّشــافعّي، برَْيُوت – . 2

لُبْنان، دار الُكتُب العلْميّة، ط1، 1997م، ص 257.
ــعوديّة(، . 3 عيّة جامعة الَقصيم )السُّ د فَْوزي َعبْداللَّه، َشْط الواقف كَنّص الشــارع، َمجلّة الُعلُوم الرشَّ الحادر، ُمحمَّ

ُمجلَّد6. عدد2، مايو 2013م، ص 865.
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الَهــاميّل، مْفتاح الَهاميّل، الَوْقف يف والية طَرابُلْس، القاهرة، املَْجموعة الَعربيّة للتَّْدريب والنَّرش، ط1، 2010م، . 1
ص45. 

غي، ج5، ص403؛ الّصاوي، بُلْغة الّســالك، ج5، ص 7-3؛ الطَّرابُليّْس، . 2 ح الصَّ ْ رْدير، الرشَّ انْظُر يف املَوضوع: الدَّ
الْســعاف، ص ص 39-32؛ ابْن نَُجيم، الَبْحر الّرائق، ج5، ص 258؛ ابن عابدين، الحاشــية، ج4، ص 343؛ ابن 
قُدامة، املُْغني، ج8، ص 193-191؛ األَنْصارّي، أَْســنى املَطالب، ج2، ص 468؛ أبو زْْهرة، ُمحارَضات يف الَوْقف، 

َمرجع سابق، ص 151.

َعَدم َعزْل الّناظر ولَو كان خائًنا، أو اْشرتاط أاَّل يُْستَبَْدل بَعنْي الَوقْف َغرْيُها ولَو 
ْط باطاًل ُملًْغى)1(. صارَت َخربًة، فَعْند بَْعض الُفَقهاء يَُكون الَوقْف َصحيًحا، والرشَّ

اْشراطات ُمْعَتَبة وَمْقبولة يَجب الَعَمل بها:. 3
ُوط الَّتي ال تُنايف ُمْقتََض الَعْقد، كاْشـــرتاط أَن تَُكون َغلّة الَوقْف  وهي تلك الرشُّ
لجهة ُمَعيَّنة، أو اْشـــرتاط الواقف أَداء َديْن ورَثَته من َغلّة الَوقْف، أو اْشرتاط أَن 
يَُكون ملُتََويّل الَوقْف الَحق يف زيادة أو نُْقصان ُمرَتَّبات املُْستَحّقني، إىل َغرْي ذلك 

من االْشرتاطات املُشابهة)2(.

وال يَحّق للواقف أَن يرََتاَجع عن َشْط الَوقْف إن َجَعلَه ُمطْلًَقا، ولَم يَْحتَفظ لَنْفسه بّحّق 
ْط أَن يَْصُدر من صاحبه َصحيًحا والزًما  ْط. وإاّل فَإّن األَْصل يف الـــرشَّ التَّْغيـــري للرشَّ
لرُشُوط الَوقْف، وال يَحّق لَه الرُُّجوع َعْنه أَبًَدا أو تَْعديلُه أو تَْغيريُه إاّل لَضُورة أو َمْصلَحة 

يُرَّجُحها ويَْفصل فيها أَْهل العلْم.
َويُْعترََب أَْصل الَوقْف الزًما ُمتََعلًّقا بلُزُوم اْشـــرتاطات الواقفني وثَباتها واْعتامدها، فاَل 
يَُجـــوز لَُهم بَْعد ذلك تَْغيريُها أو تَبْديلُها أو الرُُّجـــوع َعْنها، وال تَْغيري أَْصل الَوقْف أو 
الرُُّجوع َعْنه، ما لَم يَُنّص الواقف عىل َشْط يف االبْتداء بَحّق يَْحَفظُه لَنْفسه يف َذلك.

ُوط ُمتََعلّقة بثاَلثة أَقْسام/ جهات؛ أُْوالها ُمتََعلّق باملَْوُقوف، وثانيها ُمتََعلّق باملَْوُقوف  وهذه الرشُّ
عليه، وثالُثها ُمتََعلّق بالنَّظَر والوالية. وعْند النَّظَر إىل االْشرتاطات، يَْنَقسم النَّظَر فيها من 
َحيْث أَثَرُها عىل صيغة الَوقْف إىل قْسَمنْي؛ قْسم يَبْطُل َمَعه الَوقْف فَيَبَْقى ضْمن ملْك صاحبه 

ْط نَْفُسه. وال يَْنَعقد َوقًْفا، والقْسم اآلَخر ال يَبْطُل َمَعه الَوقْف وإن بَطُل الرشَّ
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ُوط لَيَْســـت يف َدرَجة واحدة، وال هي من نَْوع واحد، لذلك نَجد ابْن الَقيّم  َوهذه الرشُّ
ع، وُشُوط َمْكُروهة، وُشُوط  ْ يُْقّسُمها إىل أَْربَعة أَقْسام هي: ُشُوط ُمَحرَّمة يف الرشَّ
ن ما هو واجب. فاألَقْســـام الثَّالثة األَُول ال  ن تَرْك ما هو واجب، وُشُوط تَتََضمَّ تَتََضمَّ

ْط املُتَّبَع الواجب االْعتبار)1(.  ُحرْمة لَها وال اْعتبار، والقْسم الرّابع هو الرشَّ

الَهاميّل، مْفتاح الَهاميّل، الَوْقف يف والية طَرابُلْس، مرجع سابق، ص45.. 1
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املبحث الثَّالِث 

أَبَْرز شوط الواقفني

نَظرة تَأْصيليَّة

يُْعَتَب الَوْقف الْسالمّي من املُشاَركات الَفّعالة يف بناء األُّمة السالميَّة عىل َصعيدها 
الّســـيايّس واالْقتصادّي واالْجتمعّي، وهو ما تََفرََّدت به األُّمة عن َغْيها من األَُمم؛ 
َحْيث اْسَتطاَعت بنظام الَوْقف، َوْفًقا للخْبة الّتاريخّية، أَن تَْبني اْقتصاد ُمْجَتَمعها 
عىل أُُسس َقويّة. فالَوْقف يَُقوم عىل الرادة الطَّْوعّية وَرْغبة الَفرْد يف الَعطاء طََمًعا 

يف نَْيل الثَّواب وكَْسب األَْجر.

َويَُعّد الَوقْف أََحد أَْركان الّنظام االقْتصادّي اإلْســـالمّي، الَّذي يَْحمل يف طَيّاته رسالًة 
إنســـانيَّة َعملَت عىل َمْحو آثار الَفْقر والحاجة باملُْجتََمع اإلْسالمّي، كام ساَهم الَوقْف 
يف انْتقال االقْتصاد اإلْســـالمّي نَْقلًة نَْوعيًّة؛ إذ أَْصبََحت كُّل ُمَكّوناته تَْعَمل، يف تَكاُمل 

وتَناُغم، عىل تَْكوين املُْجتََمع اإلْسالمّي وَدْعم اقْتصاده فيام بَْعد.

َوهذا ما كان َملُْموًسا حني تَراَجع َدْور الَوقْف يف املُْجتََمع اإلْسالمّي واقْتصاده خالل ما 
يُْعرَف تاريخيًّا بَعْص االنْحطاط)1(، وظََهرَت عىل إثْره الثّغرات االْجتامعيَّة واالقْتصاديَّة 
َوات الَّتي كانَت يف َحْوزة املُْسلمني، وهو  يف بْنية املُْجتََمع اإلْسالمّي، َرْغم املُْمتَلَكات والرثَّ
سة  ع واالْجتهاد البَّناء يف نظام املَُؤسَّ ما كان َســـبَبه فْقدان املُْجتََمع ُروح املُباَدرة والتَّطَوُّ
ديد َرْغم َوفْرة ثََرواته، ولَكنَّه  م املُْجتََمع اإلْسالمّي يَتَّسم بالبُْطء الشَّ الَوقْفيَّة، فَأَْصبَح تََقدُّ

يف الَوقْت ذاته يُعاين من الَعَوز والَفْقر وأَْمراض اْجتامعيَّة أُْخَرى ُمتَفاقمة. 

َول اإلْسالميّة، وَحَدث فيها حالة من . 1 ُعُصور االنْحطاط يف الّتاريخ الْسالمّي، هي تلك الَفرَتات الَّتي َمرَّت عىل الدُّ
َول اإلْســالميّة،  االنْحدار الَكبري يف الَحرَكة الفْكريّة، ونَتَج هذا االنْحدار الفْكرّي عن حالة التََّفكُّك الّســيايّس يف الدُّ
فَعىل َســبيل املثال: بَْعد ظُُهور األَدارســة يف املَْغرب وظُُهور األَغالبة يف إفْريقيا بََدأ التََّفكُّك الَحقيقّي لإْلْمرباطُوريّة 
اإلْسالميّة يف هذا الَوقْت، ويف الَقرْن الثّامن الهْجرّي بََدأ ظُُهور البَدع والتَّْقليد يف املَسائل الّدينيّة بََداًل من االْجتهاد، 
وهي حالة من االنْحطاط واالنْحدار الَّتي َحَدثَت يف الَعديد من املَراحل التّاريخيّة املُتَعاقبة. )للَمزيد: إبْراهيم َغرايْبة، 

).https://goo.gl/HLw7uU :إْسالم ُعُصور االنْحطاط، َمْوقع الَجزيرة نت، 12 فرَْباير 2008، ُمتاح عىل الرَّابط
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َوقَـــد تَطَوَّر الّنظام الَوقْفّي، كََغرْيه من األَنْظمـــة االقْتصاديَّة، عىل َمّر الزََّمن مع ما 
م الَّذي َحَصل  تَطَـــوَّرَت عليه الُعلُوم االقْتصاديَّة، وبذلك تَناَغم نظام الَوقْف مع التََّقدُّ
يف االقْتصاد العالَمّي كَُكّل، وهو ما عاد بالنَّْفع عىل اقْتصاد العالَم اإلْسالمّي وأََدواته 
االقْتصاديَّة. ونَتيجًة للَفْجوة الحاصلة بَسبَب غياب نظام الَوقْف عن فَعاليّته يف الَوقْت 
الحاض، ظََهرَت أهّميَّة إعادة دراَسته والنَّظَر فيه وفًْقا للُمْستََجّدات والُعلُوم االقْتصاديَّة 
الَحديثة ليُعاد بَلَْورة َمْفُهوم نظام الَوقْف َوفْق ما يَْقتَضيه التَّطَوُّر االقْتصادّي وحاجات 
املُْجتََمـــع املُتَطَّورة، ُدون إْغفال أَّن أَْحكام الَوقْف هي أَْحكام اْجتهاديّة تَْخَضع لَقواعد 
كْتُور وْهبة الزَُّحيْيل بَقْوله: "الَقليل من أَْحكام الَوقْف ثابت  فْقهيّـــة، وهو ما وَصَفه الدُّ

ّنة، وُمْعظَم أَْحكامه ثابت باْجتهاد الُفَقهاء")1(.  بالسُّ

َدد، ثاَلثة أُُمور ُمهّمة يَْســـتَلْزم األَْخذ بها عْند التَّْعريج  َوقَد وَضع الُفَقهاء يف هذا الصَّ
ع  ْ عـــىل ُشُوط الواقفني من ناحية الَجواز أو املَْنع، والَقبُول أو الرَّّد، مع ُمراعاة الرشَّ
يعة اإلســـالميَّة،  ْعيّة يف الُعُقود والتََصُّفات يف الرشَّ وقَواعده العاّمة واملَقاصد الرشَّ

وهذه األُُمور الثَّالثة هي: 

صيغة ونَْوع َمرْشُوعيّة الَوقْف.. 1

ُوط من ناحية إباَحتها وَحظْرها بَحَســـب َمذاهب . 2 َمْعرفة األَْصل يف الُعُقود والرشُّ
الُفَقهاء.

اْشرتاطات الَوقْف ونَظْرة الُفَقهاء للَوقْف من ناحية أَنَّه عبادة أو قُْربة أو باْعتباره . 3
من املُعاَمالت املاليّة َغرْي العبادات. 

ويف الفْقرات القادمة َســـَيكُون تَْفصيل كُّل نُْقطة عىل حدة، لَنقف عىل ُمْقَرَبات 
ْعّي يف أَْحكام ُشُوط الواقفني اتّســـاًقا مع  املَذاهب الفْقهّية وأَْقوال أَْهل العلْم الرشَّ

بْنية الّنظام الَوْقفّي يف الْسالم.

الَفْصل الرَّاِبع/ املبحث الثَّالِث

الزّحييّل، وْهبة، الفْقه الْسالمّي وأدلُّته، مرجع سابق، ج8، ص 157.. 1
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اًل: صيغة ونَْوع َمرْشُوعّية الَوْقف: أَوَّ

ُحْكم الَوقْف يف اإلْسالم هو النَّْدب أو االْستْحباب)1(، وهو ما َذَهب إلَيْه َجامهري أَْهل 
حابة َحتَّى من بَْعدهم. وألَْجل ذلك اْعترََب الُفَقهاء أَّن الواقف َجَرى  العلْم من لَُدن الصَّ
ع، وذلك يف القاعدة "ابْتداء الَوقْف  ْ يف اْشرتاط ُشُوطه ضمن ُحُدود وَضوابط الرشَّ

ُمَفوَّض إىل واقفه")2(.

ُوط: ثانًيا: َمْعرفة األَْصل يف الُعُقود والرشُّ

من ناحية إباَحتها وَحظْرها بَحَســـب َمذاهب الُفَقهـــاء؛ َحيْث اْختَلَف أَْهل العلْم فيام 
بَيَْنُهم بُخُصوص األَْصل يف الُعُقود َهل هو الَجواز واإلباحة)3(، - وهو يَْعني أَنَّه ال يَتّم 
تَْحرميُها طالاَم ال يُوَجد عىل ذلك نَّص رَصيح وَصحيح الثُّبُوت-، أَم أَّن األَْصل فيها املَْنع 

والَحظُْر؟ وبناًء عىل ذلك يََقوم َدليل خاّص بالَجواز؟ بََرز من هذا االْختالف قَْوالن؛
ُوط فيها هو الَحظْر إاّل ما ورَد يف  األَوَّل: يَْذَهـــب إىل أَّن "األَْصل يف الُعُقود والـــرشُّ

ع إجازَتُه")4(.  ْ الرشَّ
ُوط هو الّصّحة والَجواز، وأَّن الُحرْمة فيها  والثاين: يََرى أَّن "األَْصل يف الُعُقود والرشُّ

تَأْت بَدليل يَُحرُّمها ويُبْطلُها عن طَريق النَّّص أو القياس")5(. 

ثالًثا: اْشـــراطات الواقف ونَظْرة الُفَقهاء للَوْقف من ناحية أَنَّه عبادة أو ُقْربة 
أو باْعتباره من املُعاَمالت املالّية َغْي العبادات:

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

املُوقد، ماجد بْن صالح بْن مشــعان، من األدلّة عىل َمرْشوعّية الَوْقف، َمْوقع َشــبَكة األَلُوكة، 13 أُكْتوبر 2015، . 1
.https://goo.gl/eMFeoh :ُمتاح عىل الرَّابط

ح ُمْنَتهى الرادات، مرجع سابق، ص 352.. 2 البَُهوتّ، َشْ
الجريدان، نايف بن َجْمعان، األَْصل يف املُعاَمالت الباحة، َمْوقع املُسلم، 27 َشّوال 1434 هـ، ُمتاح عىل الرَّابط: . 3

.https://goo.gl/uAh2Kg
يخ أَْحمد شاكر، برَيوت، دار . 4 قه الشَّ ابن َحزْم، َعيّل بْن أَْحَمد بْن َسعيد األَنَْدليُّس، الحكام يف أُُصول األحكام، حقَّ

اآلفاق الَجديدة، ط2. 1983م، ج5، ص 15.
د الزَُّحييّل، الرياض، َمْكتَبة الُعبَيْكان للنَّرْش، ط1، 1993م، 1/ 322 . 5 ابــن النَّّجــار، َشح الكَوكَب املُني، تَْحقيق ُمحمَّ

.323-



- 156 -

 تُْعترََب نَظْرة اإلْسالم إىل الّنظام الَوقْفّي من باب اإلْحسان والرّب واملَْعُروف إىل الَخلْق، 
-، ويُْعترََب  وذلـــك باْعتباره ترََبًُّعا وَصَدقات يُبْتََغى بها األَْجر واملَثُوبة من اللَّه -َعّز وَجلَّ
ع الَحنيف، وهو عبادة كََغرْيه  ْ الَوقْف من أَفَْضل الُقُربات املَْنُدوبة واملُْســـتََحبّة يف الرشَّ

من العبادات يَْنتَظم يف سلْك العبادات.
ومـــن خالل نظـــام الَوقْف يُْخرج املَرْء بَْعض ماله ويَتََصّف بـــه بصيغة ُمَعيَّنة، وهو 
ُمعاَملـــة من املُعاَمالت املاليّة الَّتي يَْعترَبُهـــا الُفَقهاء من باب العادات)1(، واْختالف 
ُوط فيها من خالل تَْوســـيعها أو تَْضييقها، وإطاْلقها أو  نَظْرَتهم هذه أَثَّرَت عىل الرشُّ
ىَل: تُْدرُجه يف َمْعَنى العادة، والثّانية: تَرْفَُعه  تَْقييدها. فََنَشأَت بالنَّظَر إىل زاويَتنَْي؛ األَوَّ
إىل َمْعَنـــى العبادة. وكُّنا قَد تَطَرَّقْنا يف املَبَْحث األَوَّل من الَفْصل األَوَّل إىل َمرْشُوعيّة 
ُوط يف الُعُقود، وأَنَّها ُمْستََحبّة وعىل  الَوقْف، وتََسلُْسل اتّجاهات الُفَقهاء ونَظَرَتهم للرشُّ
َسبيل النَّْدب، ومُيْكن النَّظَر إلَيْها عىل أَنَّها قُْربة وعبادة، وبالتّايل تَْنطَبق عليها أَْحكام 
ُوط املُتََعلّقة بها، كَام مُيْكن النَّظَر إلَيْها عىل أَنَّها َعْقد مايّل من جهة  العبـــادات والرشُّ

الُعُقود املاليّة يف سلْك العبادات واملُعاَمالت واالْشرتاطات فيها. 

َومن خالل ما َسَبق َعرُْضه من اْشراطات الواقفني، طَبيَعتها وأَْقسامها، إضافًة إىل 
نَظْرة تاريخّية َحْول أَبَْرز أَْمثلَتهـــا، لَفْهمها والتَّعاُمل مع َدالالتها، نَْخلُص إىل أَّن 

ُشُوط الواقفني تََتَمْحَور َحْول ما يَيل: 

اْشرتاطات الواقفني املُّقيّدة للتََّصُّف يف أَْوقافهم من جهة اإلبْقاء أو االْستبْدال، . 1
والحْفظ واإلنْفاق عليها. وأَيًْضا من جهة رَصْف َمرُْدودها وإيراداتها، وَمْســـأَلة 
تَْوزيع ُمْســـتََّحّقات الفئة املَْوقُوفة عليها، ُدون إْغفال جانب الوالية عليها وكُّل ما 

يَتََعلَّق بإدارة ُشُؤونها.
اْشرتاطات الواقفني املُتََعلّقة باملَْوقُوف من جهة أُْوىَل، وباملَْوقُوف عليه من جهة . 2

ثانية، وكَذلك الّنظّارة والوالية.

الَقرَضــاوّي، يُوُســف، القواعــد الحاكمة لفقه املُعاَمالت، َموقــع املُلتَقى الفْقهّي، 30 َســبْتمرب 2009، ُمتاح عىل . 1
.https://goo.gl/w2Wfa1:الرَّابط
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مة أَساًسا من َحيْث األَثَر املُْنَسحب عىل صيغة الَوقْف . 3 اْشـــرتاطات الواقفني املَُقسَّ
إىل قْسَمنْي: 

األَوَّل ال يَْنَعقد وقًْفا، بَل يَبَْقى ملًْكا لصاحبه.	 

ْط يف َحّد ذاته.	  الثّاين ال يَبْطُل معه الَوقْف، ولو بَطَل الرشَّ

مة أَساًسا من َحيْث الُحْكم عليها بالّصّحة باإلْجامع أو . 4 اْشرتاطات الواقفني املَُقسَّ
البُطاْلن من طَرَف الُعلاَمء.

حيحة واجبة االْعتبار، الَّتي ال يَُجوز ُمخالََفتُها إاّل لَضُورة . 5 اْشرتاطات الواقفني الصَّ
اإلْجامع الفْقهّي، أو رُْجحان املَْصلَحة للَوقْف أو املَْوقُوف عليهم عْند بَْعض الُعلاَمء.

اْشـــرتاطات الواقفني املُتََّفق عليها من طَرَف الُفَقهـــاء، املَبْنيّة عىل قاعدة عاّمة . 6
تَتَلَخَّص فيام لَم يُناف ُمْقتََض الَوقْف منها، أو َمْنهيًّا َعْنه، أو فيه ُمخالَفة لقاعدة من 
ع. فَْضاًل عن َجواز وصّحة ما فيه َمْصلَحة للَوقْف أو للَمْوقُوف عليهم. ْ قَواعد الرشَّ

يَُؤّدي إىل تَبايُن يف تَْفسري تَْحقيق املَناط، املُْنطَبق عىل ما يَْشرَتطُه الواقُفون يف . 7
الواقع.

ُوط َصحيح؛ ألَنَّه َغرْي َمْنهّي َعْنه، وال . 8 قَـــد يََرى َمْذَهب أو فَقيه أَّن َشْطًا من الرشُّ
ع الثّابتة، ويَراه املَْذَهب اآلَخر َغرْي َصحيح؛ لَكْونه  ْ يُخالف قاعدًة من قَواعد الرشَّ
َمْنهيًّا َعْنه، وُمخالًفا لقاعدة َشْعيّة. فََمثاًَل: اْشـــرتاط إْخراج البَنات من الَوقْف 
ْط يََرى ُجْمُهور  ُمطْلًَقـــا أو إذا تَزَوَّْجن فيام إذا كان الَوقْف عىل األَوَّالد. هذا الرشَّ
تُه)1(، ولُزُوم األَْخذ به؛  الُفَقهاء من الَحَنفيّة والّشـــافعيّة والَحنابلة َجـــوازُه وصحَّ

لَعَدم النَّْهي َعْنه يف َحّد ذاته، ولَعَدم تَعارُضه مع قاعدة املرياث.
يف حني أّن املالكيّة)2(، يف الرّاجح من َمْذَهبهم، ومعهم بَْعض الُفَقهاء من املَذاهب . 9

ْط َوْحَده  األُْخـــَرى يََرْون بُطاْلنَه وبُطاْلن الَوقْف، وبَْعُضُهم يََرى بُطاْلن هذا الرشَّ

الكبييس، أحكام الَوْقف يف الرشيعة السالمّية، مرجع سابق، 1/249.. 1
ُؤون الْسالمّية الكَُويْت، مرجع سابق، ج10، ص 52.. 2 املَْوُسوعة الفْقهيّة، وزارة األَْوقاف والشُّ

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع
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وصّحـــة الَوقْف؛ ألَنَّه َشْط ُمخالف للنَّْهّي عن التَّْفريق بني األَبْناء يف األُْعطيات، 
ْعيّة يف املَواريث. ومثْل ذلك اْشرتاط إْخراج الزَّْوجات يف  وُمخالف للقاعدة الرشَّ
ُوط فيها")1(. َور املُْختَلَف يف صّحة الرشُّ حالة َزواجهّن. وَهَكذا سائر الُفُروع والصُّ

اْشـــرتاطات الواقفـــني وآثار الُقْربة يف أَْصل الَوقْف مـــن َحيْث الَجواز واملَْنع، . 10
عهم الَكبري يف ُشُوط  والّصّحة والبُطاْلن عْند بَْعض الُفَقهاء. "فالَحَنفيّة -مع تََوسُّ
الواقفـــني - يُولُون الُقْربة يف الَوقْـــف اْهتامًما بالًغا َحتَّى إنَُّهم لَيُبْطلُون الَوقْف 
ْط إلْعطاء األَْغنيـــاء وْحَدُهم ُدون الُفَقراء. كََمن وقَف عىل أَْوالده  إذا آل به الرشَّ
واْحتََفظ لَنْفســـه بَحّق إْعطاء َمن شـــاء وحرْمان َمن شـــاء، ثُّم أَْعطَى الَغلّة كُلَّها 

لألَْغنياء، فَإّن الَوقْف يَبْطُل عْنَدُهم بَسبَب َذلك")2(.
ويَرى كُّل من ابْن تَيْمية)3( وابْن الَقيّم)4( َعَدم َجواز أَّي من ُشُوط الواقفني إذا 
ُوط قُْربًة أو أَْمرًا ُمْســـتََحبًّا؛ ألَنَّها بهذه الحال ال تَُحّقق َمْقُصود  لَم تَُكن هذه الرشُّ
الواقـــف وُمراَده من الَوقْف. فاَم لَيْس غايَتُه اللَّه -تَعاىَل- ال يُتََقرَّب به إليه، وهذه 

قاعدة َشْعيّة عاّمة؛ إذ ال يُنال ما عْند اللَّه إاّل بطاَعته.

ُشُوط الواقفـــني؛ إَذن، هي مْحَور كافّة التََصُّفات املُتََعلّقة بالَوقْف؛ إْعاماًل للقاعدة 
األُُصوليّة األَْشَهر يف هذا اإلطار، أاَّل وهي؛ َشْط الواقف كََنّص الّشارع، وهي قاعدة 
يعة اإلسالميَّة الَغرّاء، كَام تَتَّسق أَيًْضا مع الَقواعد  ُمْســـتَقاة من أُُصول ونُُصوص الرشَّ
اللَُّغويّة واألُُصوليّـــة املَُؤّدية إىل املَْعرفة الّدالليّة لألَلْفاظ واملُْصطَلَحات، والُقْدرة عىل 

االْستْنباط الُحْكمّي مْنها.

يعة الْســالمّية وَمجاالته"، أَْوراق . 1 الَحَكمــّي، َعــيّل بْن َعبّاس، "ُشُوط الواقفني وأَْحكاُمها، يف الَوْقف يف الرشَّ
يعة اإلْسالميّة وَمجاالته، الّرياض، 1423ه، ص 192. نَْدوة الَوقْف يف الرشَّ

يعة الْسالمّية وَمجاالته"، املرجع السابق.. 2 الَحَكمّي، َعيّل بْن َعبّاس، "ُشُوط الواقفني وأَْحكاُمها، يف الَوْقف يف الرشَّ
د بْن قاســم، . 3 ــالم، َمْجُموع الَفتاَوى، تحقيق: َعبْدالرَّْحَمن بْن ُمَحمَّ ابْــن تَيْميــة، أَْحَمد بْن َعبْدالَحليم بْن َعبْدالسَّ

يف، ط2، 2004م. املَُجلَّد 31، ص 13. السعودية، َمْجَمع املَلك فَْهد لطباعة املُْصَحف الرشَّ
ابْن الَقيّم، إْعالم املَُوّقعني، مرجع سابق، 3/ 63.. 4
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ح الكَبي، مرجع سابق، 16 /476.. 1 ْ الدسوقي،الرشَّ
كة يف الَوقْف، بَْعنى لو كان أَكْرث من َشْخص أو جهة َمْوقوف لهم َوقْف يُساَوى بينهم.. 2 أي: الرشَّ
ح ُمْنَتهى الرادات، مرجع سابق، 2/503.. 3 البُهوتّ، َشْ

علاًْم بأَّن ما ورَد يف هذا الَفْصل ضْمن دراســـة الَوقْف، يَُشّكل ُمْنطَلًَقا نَظَريًّا يَْستَْشهد 
وابط العاّمة الْشـــرتاطات  ببَْعض األَْمثلة التَّطْبيقيّة، ويَُخوض يف الَقواعد الُكلّيّة والضَّ
الواقفني. وَحتَّى تَفاصيل الُفُروع والُجزْئيّات يف هذا املَْوُضوع الّشاســـع، فََقد أَْورََدها 

الُفَقهاء يف ُمَدوَّناتهم الفْقهيّة. 

ومن ذلك عىل َســـبيل املثال ال الَحْص، فََقد ذَكَر "بَْعـــض الُفَقهاء أَنَّه إذا ُجهل َشْط 
الواقـــف، بأَن قاَمت بَيّنة بالَوقْف ُدون َشْطـــه، ُعمل بعادة جارية ثُّم بُعرْف)1(؛ ألَّن 
العادة املُْســـتَّمرّة والُعرْف املُْســـتَّّقر يف الَوقْف يَُدّل عىل َشْط الواقف أَكْرَث ماّم يَُدّل 
لَْفظ االْستفاضة، ثُّم إن لَم تَُكن عادة وال ُعرْف ببَلَد الواقف، كََمن ببادية فَيُساَوى بني 

كة)2( ُدون التَّْفضيل'')3(. املُْستَحّقني لثُبُوت الرشَّ

وإجماًل، مُيْكن الَقْول بأَّن اْشرتاطات الواقفني تَتَلَخَّص فيام يَْذكُرُه الواقف عْند إنْشاء 
ْف واالْســـتْحقاق والنَّظَر والوالية عىل الَوقْف واإلنْفاق  الَوقْف من بَيان ألَْوَجه الصَّ
-، وبرًّا بَذوي الُقْرىَب  عليـــه ونَْحو ذلك ماّم يُشـــيع الَخرْي والرّب، قُْربًة للَّه -َعّز وَجـــلَّ
ق وُمحاَولة تَْكييف مع ُروح الَعْص الَحديث  واملُْجتََمع َمًعا، ماّم يَْحتاج إىل ُمراَجعة وتَْعمُّ
ْعيّة، الْســـتثاْمر اآلفاق املُعارصة  وابط واملَقاصد الرشَّ ُدون إْخـــالل أو ُخُروج عن الضَّ

َغرْي املَْحُدودة.

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع
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الَفْصل الَخاِمس 

تَطَوُّر نظام الَوْقف من ُعصور ما َقْبل 

اإلْسالم َحتَّى الَعْهد الُعْثامّن

َمة • ُمَقدِّ
املَْبَحث األَوَّل: الَوْقف يف الَحضارات الَقدية والْسالم •

الَوقْف يف ُعصور ما قَبْل اإلْسالم	 
األَْوقاف يف ظّل الُعصور اإلسالميَّة	 
األَْوقاف يف الَعْص الَحديث	 

ْولة الُعْثمنية • املَْبَحث الثَّاِن: الَوْقف يف َعْهد الدَّ
ْولة الُعثاْمنيّة	  واقع األَْوقاف يف ظّل الدَّ
ْولة الُعثاْمنيّة	  أَْسباب ازْدهار الَوقْف يف ظّل الدَّ

املَْبَحث الثَّالِث:  الَوْقف يف الخالفة الُعْثمنّية.. األهّميَّة واألَْدوار واملَجاالُت •
ْولة الُعثاْمنيّة	  َمجاالت الَوقْف يف الدَّ
صَور َوقْفيَّة يف الَعْهد الُعثاْميّن	 
يَفنْي يف الَعْهد الُعثاْميّن	  عامرة الَحرََمنْي الرشَّ
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الفصل الَخاِمس 

تَطَوُّر نظام الَوْقف من ُعصور ما َقْبل

اإلْسالم َحتَّى الَعْهد الُعْثامّن

َمة ُمَقدِّ
ـــمويّة اْهتمًما بنظام الَوْقف عىل  ائع السَّ يعة الســـالميَّة من أَكَْث الرشَّ تُْعَتـــَب الرشَّ
الطاْلق، َفعىل الرَّْغم من ُوجود نظام الَوْقف يف الّديانات الّســـابقة لإلْسالم تاريخيًّا 
ويف الَحضارات الّسابقة زََمنيًّا لَحضارة الْسالم، إاّل أَّن نظام الَوْقف فيها لَم يَْرق ملا وَصل 
ورة  إلَْيه يف الْســـالم، َفهناك الكَثي من ُشعوب العالَم الَّتي َعرََفت الَوْقف، ليس بالرضَّ
ـــكْل الَّذي وَضَعه الّدين الْسالمّي، ولَكن بأَْشكال ُمْخَتلفة تََتناَسب مع كُّل ُمْجَتَمع  بالشَّ
وكُّل َمـــكان، ويَْربط بَْعض الُعلَمء بني الَوْقف وبني الَحياة االْجتمعّية نَْفســـها؛ َفكُّل 
ـــمويّة هناك  ُمْجَتَمع بالطَّْبع يَُقّدم خْدمات عاّمًة لَجميع أَْفراده ويف كاّفة األَْديان السَّ

دور للعبادة كانَت تَُقّدم املُساَعدات املَُتَنّوعة للّناس بَحْسب اْحتجاجاتهم وإْمكانّياتها.

ه كَنظام اقْتصادّي واْجتامعّي  َولَكن وعىل الرَّْغم من أَّن اإلْســـالم أَْعطَى الَوقْف َحقَّ
ُمتَكامل، إاّل أَنَّه ال بُّد من االْعرتاف بأَّن الَوقْف َشـــهد أَْشـــكااًل َعديدًة يف ُعصور ما 
قَبْل اإلْســـالم، بَْدًءا من الَحضارات الَقدمية يف مْص وبالد الرّافدين وَغرْيها ولَيْس 
انْتهـــاًء بالَعْص الجاهيّل، ولذلك وانْطالقًا من أَّن فَْهم الَوقْف كَنظام ال يَتّم بَشـــْكله 
الكامل إاّل من خالل دراَســـته يف ســـياقه التّاريخّي َسُنَخّصص هذا الَفْصل لدراسة 
التَّطَوُّر التّاريخـــّي للَوقْف ابْتداًء من ُعصور ما قَبْل التّاريخ ُمروًرا بالَعْص الجاهيّل 
اًل لدراسة الَوقْف يف الَعْهد الُعثاْميّن، وذلك نَظَرًا  فاإلْسالمّي، وَسُنَخّصص َمبَْحثًا ُمَفصَّ
ْولة الُعثاْمنيّة  لطول أََمده الزََّمنّي وانْتشـــاره الُجْغرايّف عىل مساحة واسعة، وكَْون الدَّ
ًرا أُفُقيًّا وَعموديًّا َشـــمل  ا بنظام الَوقْف ماّم انَْعَكس تَطَوُّ أَْولَـــت الَوقْف اْهتامًما خاصًّ

ُمْختَلف َجوانب الَوقْف.
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املبحث األَوَّل 

الَوْقف يف الَحضارات الَقدمية واإلْسالم

عوبة مبَكان تَْحديد نُْقطة زََمنّية نََشأ عْنَدها الَوْقف، أو تَْحديد مْنطَقة ُجْغرافّية  من الصُّ
بَعْينهـــا ظََهر فيها، فالّتاريخ َذكَر َناذج َعديـــدًة لألَْوقاف يف ُمْخَتلف الَحضارات 
الَقدية، َفال تَْخلُو َحضارة ما أو تاريخ َشـــْعب مـــن صَور للَوْقف، وإن لَم يَكُن يف 
الّصَور الَّتي نَْعرُفها الَيْوم والَّتي َشََعها الْسالم، ولَم تَكُن تَْسمية هذا الّصَور تََتناَسب 
مع املُْصطَلَحات املَْرعّية الَيْوم، فالَوْقف َقديًا كان يف إطار أَْعمل الَخْي ُعموًما، فمن 
َحضارة املرْصيّني الُقَدماء إىل اليونانّيني فالّرومان َفَحضارات بالد الّشـــام وبالد 
الّرافَديْن يُوَجد صَور وأَْشكال ُمْخَتلفة من الَوْقف، إاّل أَنَّه وعىل الرَّْغم من ُوجود هذه 
الّصَور فلَم تَُقم بَدور فاعل كم َفَعل الْسالم، فالَوْقف يف الَحضارات الَقدية ُيْكن 
دة من املُْجَتَمع، كَُمريدي  هـــة لفئات ُمَحدَّ وْصـــف نَتائجه بالنَّْخَبويّة، فَمنافُعه ُموجَّ
املَعابد عىل َســـبيل املثال، بَْيَنم يف الْسالم كان للَوْقف نظام ُمَتكامل وطالَت َمنافُعه 
ائح وُمْخَتلف القطاعات االْقتصاديّة واالْجتمعّية والثَّقافّية، فاملَْنطق  ُمْخَتلـــف الرشَّ
العلْمـــّي وَمْنَهجّية املُقاَرنة تَُحّتم االْعراف بأَّن الُهّوة بني الَوْقف يف ُعصور ما َقْبل 
الْســـالم ال تَرَْقى إىل ما َوَصل إليه الْسالم يف تَطْوير نظام الَوْقف وإْعطائه صْبغة 
نظام ُمَتكامل، ولَكن وعىل الرَّْغم من هذه الَفْجوة الكَبية يف تَطَوُّر نظام الَوْقف بني 
الَحضارة السالميَّة والَحضارات الّسابقة إاّل أَنَّنا َسَنْعُرج عىل أَبَْرز ُصَور الَوْقف الَّتي 
َعرََفْتها هذه الَحضارات الَقدية، ونَْنَتقل لتْبيان تَطَوُّره يف ظّل الَحضارة السالميَّة 

ُمروًرا مبُْخَتلف الُعهود الَّتي َشهَدها الْسالم.

الَوْقف يف ُعصور ما َقْبل الْسالم
َشـــهَدت الَحضارات الَقدمية الَعديد من أَْشـــكال الَوقْف، والَّتي َتَثَّلَت يف تَْعبيد الطُّرُق 
وَحْفر اآلبار، وإنْشـــاء األَماكن العاّمة الَّتي تَُقّدم خْدَمات للّناس، ولَم تَُكن هذه األَماكن أَو 
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د، ولَكن كانَت تُوكَل إدارَتُها لَشْخص  الخْدمات مَيْتَلُكها َشْخص بَعيْنه أو يُديرُها َشْخص ُمَحدَّ
يَقوم برعايَتها، ويَْسَهر عىل صيانَتها؛ وهذه األَماكن كانَت تُبَْنى عىل األَْغلَب ِمْن ِقبَل املَلك أَو 
الحاكم، أو ِمْن ِقبَل األَْغنياء، واْختَلَط حيَنها تَْعريف امللْكيّة العاّمة بالَوقْف، وهو ما كان يَْدفَع 
الحاكم أَو املَلك يف بَْعض األَْحيان إىل َضّم َعوائد هذه األَماكن إىل ماله الخاّص أو إْدراجها 
يف امليزانيّة العاّمة، وعىل الرَّْغم من ذلك فََقد َحرََصت الَعديد من الّدَول والَحضارات عىل 
صة لالْستْخدامات العاّمة، الَّتي لَم يَُكن لَها ملْكيّة خاّصة وال عاّمة،  اإلبْقاء عىل أَماكن ُمَخصَّ
فالَوقْف يف هذه الَحضارات لَم يَُكن لَه َمْفهوم ُمْســـتَقّل بذاته، بَل كان َشـــْكاًل من أَْشكال 
امللْكيّة العاّمة، أو كََشـــْكل من أَْشكال الَعَمل الَخرْيّي الَّتي تَتَبَّناه ُدور العبادة، وهذا الُقصور 

يف املَْفهوم العاّم انَْعَكس عىل فاعليّة األَْوقاف، فَلَم يَُكن لَها ذاك األَثَر الواضح.

َور  وفيام يَُخّص ُصَور األَْوقاف الَّتي انْترََشَت يف الَحضارات الَقدمية، فمن أَبَْرز هذه الصُّ
ُدور العبادة الَّتي تَُعّد أَوَّل َشـــْكل لألَْوقاف َعرَفَتْـــه البَرَشيّة، وكان يُطْلَق عليها »الَوقْف 
الّدينّي«، وكانَت عىل األَْغلَب تُبَْنى بَهَدف أَن مُيارس األَفْراد َشعائرَُهم الّدينيّة فيه بَشْكل 
م للُفَقراء، ومن املاُلَحظ هنا أَّن خْدمات الَوقْف مُيْكن  رَئيس؛ إضافًة لخْدمات أُْخَرى تَُقدَّ
م لألَتْباع الّدينيّني، أو للُفَقراء بَهَدف َدفْعهم للَوالء الّدينّي. َوْصُفها باالنْتقائيّة، فهي تَُقدَّ
وفيام ييَل أََهّم األَْوقاف يف الَحضارات الَقدية، وإن كان إطاْلق لَْفظ األَْوقاف عليها 

َمجازيًّا كَْونَها لَم تَُكن َتْلك ُمَقّوماته.

َشهَدت َحضارة الَفراعنة)1( أَْشكااًل خاّصًة من الَوقْف، فَكانَت األَْوقاف يف َعْصهم 
عبارًة عن أَراض زراعيّة يَتّم تَْخصيص ما تُْنتُجه للَكَهنة)2(، وكان الَكَهنة يَْستَْخدمونَها 

َحضارة الَفراعنة: هي الَحضارة املْصيّة الَقدمية، وهي من أََهّم وأَبَْرز َحضارات العالَم الَقديم، وهي قْســامن؛ . 1
قْســم يَرْجع تاريُخه إىل بداية اْســتْقرار اإلنْسان املْصّي يف عام 6000 قَبْل امليالد، أَّما قْسُمها الثّاين هو التّاريخ 
املــْصّي الَقديــم ُمْنذ َعرَف املْصيّون الكتابــة عىل وَرق الرَبْدّي. )للَمزيد يُْنظَر: يــارا تعامرة، ما هي الَحضارة 

)https://goo.gl/MTv39P :املْصيّة، َمْوقع َمْوضوع، ُمتاح عىل الرَّابط
الكََهنــة يف الَحضــارة الفْرَعْونّية الَقدية، ُهم رجال لَُهم اْحرتاُمُهم وَهيْبَتُُهم ِمْن ِقبَل العاّمة والخاّصة واملُلوك، . 2

َف الَكبــري يف خْدمة َمْعبودهم، وكان  فَهــو بالّنْســبة إليهم رَُجل الّدين املَُقــرَّب إىل َمْعبودهم، وهو صاحب الرشَّ
الكاهن يف مْص الَقدمية العامل الَوحيد يف البالد. )للَمزيد: َمْحمود مْنَدراوي، الَكَهنة وُعلوُمُهم يف مْص الَقدمية، 

)https://goo.gl/ce5zEQ :َمْوقع ُحرّاس الَحضارة، ُمتاح عىل الرَّابط

الَفْصل الخامس/ املبحث األَوَّل
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ت زََمنيًّا . 1 الَحضــارة اليونانّيــة: تَُعّد الَحضارة اليونانيّة من أَْعظَم الَحضارات البَرَشيّة وأَكْرَثها إنْجازًا علْميًّا، واْمتَدَّ
َمت الَحضارة اليونانيّة إْســهامات علْميًّة وفَلَْســفيًّة  بني الَقرْن الثّامن قَبْل امليالد إىل الَقرْن الثّالث امليالدّي، وقَدَّ
ما زالَت آثارُها واضحًة َحتَّى اآلن، ومن رّواد هذه الَحضارة الَفالســفة أَرْســطو وُســْقراط وأَفاْلطون وأَرْخميدس 

https://cutt.us/WnrqY :وفيثاغورْث وَغرْيُُهم، للَمزيد: ويكيبيْديا املَْوسوعة الُحرّة، ُمتاح عىل الرَّابط
2 .https://cutt.us/t4eDC :الَوْقف يف املايض والحارض"، دائرة أَْوقاف الّشارقة، ُمتاح عىل الرَّابط"
ت زََمنيًّا بني الَقرْن الّسادس . 3 الَحضارة الّرومانّية: تَُعّد من أَْشَهر الَحضارات عىل َمّر التّاريخ بَْعد الَحضارة اليونانيّة، واْمتَدَّ

َمت إْسهامات هاّمًة فْكريًّة وتَْنظيميًّة وُعْمرانيًّة وقانونيًّة، وما زالَت غالبيّة رُصوحها  قَبْل امليالد والَقرْن الخامس امليالدّي، وقَدَّ
https://cutt.us/XDEex :املْعامريّة ماثلًة َحتَّى يَْومنا الحايّل، للَمزيد: َمْوقع املَْعرفة، ُمتاح عىل الرَّابط

فَْنطازي، َخرْي الّدين موىَس. ُعقود التََّبُّع الواردة عىل امللْكّية الَعقاريّة يف الَوْقف. زَْهران للنَّرْش والتَّْوزيع، األُرُْدّن، َعاّمن. . 4
الطَّبْعة األوىَل، 2012م، ص11.

ْخصيّة من َمأْكَل وَملْبَس، أو يَبيعونَها ويَْستَفيدون من أَْموالها يف  يف َسّد اْحتياجاتهم الشَّ
َسّد نََفقات ُدور العبادة الَّتي يَقومون عىل الَعَمل فيها، وكانَت األَرايض الّزراعيّة عىل 
ْولة أو من األَْغنياء، وبالطّبْع كان الُفَقراء يَْستَفيدون من  األَْغلَب ُتَْنح من العاملني بالدَّ
هذا الَوقْف؛ َحيْث كان الَكَهنة يَْحرصون عىل أَن يَوزّعوا من هذا الَوقْف عىل الُفَقراء 
واملُْحتاجني، ويَُعـــّد هذا الَوقْف أَيًْضا َوقًْفا دينيًّا، فَهو َمْحصور باألَتْباع الّدينينّي، وال 
ْعم  يَْشـــَمل عاّمة الّناس، ومُيْكن الَقْول بأَّن أَْهدافَه ال تَرْقَى ألَن تَُصنَّف من ضْمن الدَّ
االْجتامعّي واالقْتصادّي، فَإْحَدى أَْهدافه تَْعزيز الَوالء الّدينّي، ال ســـيَّام أَّن األَْديان 
املُْختَلفة الّسائدة آنَذاك كانَت تَتَنافَس يف َجْذب األَتْباع، فَتَْوزيع املُْنتَجات عىل الُفَقراء 

واملُْحتاجني تَُشّكل عامل َجْذب لَُهم وتَْكريًسا لَوالئهم.

ـــعائر الّدينيّة  ويف الَحضارة اليونانّية)1( أَْوقَف قَُدماء اليونانينّي أَرايض إلقامة الشَّ
يف بَْعـــض ُمُدنهم، كَام أَّن الّرومـــان أَيّام َعْهد ُجْمهوريَّتهم ارْتََقى نظاُمُهم بَْعد ظُهور 
الّديانة املَســـيحيّة؛ فََعيََّنت الُحكومة للَوقْف مَوظًَّفا ُعموميًّا يَْســـَهر عىل تَْنفيذ ُشوط 
ًرا ونُْضًجا  الواقفـــني)2(؛ ويُْعترََب الَوقْف يف ظّل الَحضارة الّرومانّيـــة)3( أَكْرَث تَطَوُّ
ماّم َســـبََقه من الَحضارات، ويَكاد يف بَْعـــض املَواضع يَتَقاطَع مع بَْعض ُصَور الَوقْف 
اإلْســـالمّي، فَأَْعيان الّرومـــان اْعتادوا عىل َوقْف بَْعض ُمْمتَلَكاتهم عىل َعشـــائرهم 
وأرَُسهم، يَْنتَفعون بَغلَّة الَوقْـــف ُدون ُحّريّة التََّصُّف بالَوقْف َعيْنه، كام أَتاح الُعرْف 
الّرومـــايّن أَن يَقوم الواقف بتَْحديد ُمّدة لالنْتفاع أو أَن يَْجَعلَه ُمَؤبًَّدا)4(، فالَوقْف يف 

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع
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ظّل الَحضارة الّرومانيّة لَم يَُكن َمْحصوًرا بالجانب الّدينّي بَل َشمل الَجوانب األُْخَرى، 
ًرا من ُصَور الَوقْف الَّتي َسبََقتْه يف الَحضارات األُْخَرى. وهذا ما َجَعلَه أَكْرَث تَطَوُّ

َوَعـــرَف الَعرَب يف جاهليَّتهم ُضوبًا من أَْشـــكال الَوقْف، وأَْشـــَهر أَْوقافهم "َوْقف 
الكَْعبة")1(؛ وكان يَْشـــَمل هذا الَوقْف كســـاء الَكْعبة وعامرَتَها؛ وهذا الَوقْف الجاهيّل 
ال يَتَناقَض مع قَْول اإلمام الّشـــافعّي: "لَم يَْحبـــس أَْهل الجاهليّة فيام َعلْمتْه داًرا وال 
ا َحبَس أَْهل اإلْســـالم"؛ فالّشافعّي لَم يَْنف ُوجود األَْوقاف  أَرًْضا ترََبًُّرا بَحبْســـها، وإمنَّ
يف الجاهليّة نَْفيًا قاطًعا)2(، بَل نََفى ُوجود األَْحباس الَّتي يُْقَصد بها الرّب؛ ويف الّسياق 
نَْفســـه يَجب أَن نَْذكُر أَّن الَكْعبة يف األَســـاس هي نَْوع من أَنْواع الَوقْف)3(؛ َحيْث إن 
الم)4(-، وأَكَْمل  كافّة التَّفاســـري تَُؤكّد أَّن أَوَّل َمن بََنى الَكْعبة هو َسيُّدنا آَدم -عليه السَّ
الم- بناء الَكْعبة ورَفَعا قَواعَدها، وكانَت  َسيُّدنا إبْراهيم وَسيُّدنا إْسامعيل -عليهام السَّ
الَكْعبة كَذلك وقًْفا دينيًّا يَْهدف للتَّْوحيد وعبادة اللَّه -ُسبْحانَه وتَعاىَل-، ويف الجاهليّة 
ل التّاريخ بَْعض ُصَور الَوقْف عىل  أَيًْضا ُوجَدت ُصَور للَوقْف َغرْي الَوقْف الّدينّي، فََسجَّ
األَبْناء، إاّل أَنَّه اْختُّص بالذُّكور مع حرْمان تاّم لإلناث، كَام لَم يَُكن لعاّمة األَبْناء، بَل كان 
لألَرَْشـــد مْنُهم)5(، وهذا ما يَْجَعل هذا الَوقْف يَْختَلف بَدرَجة كَبرية َعاّم َعرَفَه وَشَُعه 

اإلْسالم، وهو ما يَْجَعلُه يف الجاهليّة أَقْرَب للَوصيّة مْنه للَوقْف.

األَْوقاف يف ظّل الُعصور السالميَّة
َشـــهد نظام الَوقْف والَدتَه الَحقيقيّة يف ظّل اإلْسالم، فاكْتََسب طابَع الّنظام املُتَكامل 
األَْركان املُْنَضبط بترَْشيعات وقَوانـــني، واملَُؤطَّر بأُطُر دينيّة وُدنْيَويّة، وهذا ما َجَعل 

الَفْصل الخامس/ املبحث األَوَّل

1 .https://cutt.us/XZd2S :الَوْقف يف الجاهلّية"، َمْوقع تَْسبيل لتَطْوير األَْوقاف، ُمتاح عىل الرَّابط"
"الَوْقف يف الجاهلّية"، َمرْجع سابق.. 2
ــد، طــارق بْن َعَوض اللَّه، َروائع التَّْفســي )الجامع لَتْفســي المام ابْن َرَجب الَحْنَبــيّل(، املَْملَكة الَعَربيّة . 3 ُمَحمَّ

عوديّة، دار العاصمة،  الطَّبْعة األوىَل 1422 - 2001م، )1/ 493(. السُّ
لَمّي الَجَزرّي الَحرّايّن، "كتاب األَوائل"، تَْحقيق: . 4 د بْن أيَب َمْعرَش َمْودود السُّ الَجَزرّي، أَبو َعروبة الُحَسنْي بْن ُمَحمَّ

مْشَعل بْن باين الجرْبَين املُطريّي- دار ابْن َحزْم - لُبْنان / برَْيوَت- ط: األوىَل، 1424هـ - 2003م )ص53(.
فَْنطازي، َخرْي الّدين موىَس. ُعقود التََّبُّع الواردة عىل امللْكّية الَعقاريّة يف الَوْقف، َمرْجع سابق.. 5
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للَوقْف يف اإلْســـالم أَثَرًا وفاعليًّة ال مُيْكن ُمقارَنَتُها با َسبََقها من أَثَر يف الَحضارات 
والُعصور الَّتي َســـبََقت اإلْســـالم، وبات الَوقْف يف ظّل اإلْســـالم دعامًة اْجتامعيًّة 
واقْتصاديًّة هاّمًة ورَئيســـًة يف املُْجتََمع اإلْسالمّي، ولَم يَْقتَص عىل الَوقْف الّدينّي، بَل 
ّرّي وطال ُمْختَلف َجوانب الَحياة من الجانب اإلنْسايّن واالْجتامعّي  َشـــمل الَوقْف الذُّ
والفْكرّي وَغرْيها، وبََدأَت الرّْحلة األوىَل للَوقْف يف ظّل اإلْســـالم من َعْهد الرَّســـول 
ـــالُم- ُمروًرا بالُخلَفاء الرّاشـــدين -عليهم رْضوان اللَّه-،  الة والسَّ األَكْرَم -عليه الصَّ
واْمتداًدا للُعصور اإلســـالميَّة الاّلحقة، ويف كُّل َعْهد إْسالمّي َجديد كان الَوقْف يَْشَهد 
ًرا َجديًدا، وكُّنا قَد تَناَولْنا نَْشـــأة الَوقْف وُصَورَه املُتََعّددة يف َحياة الرَّســـول -عليه  تَطَوُّ
ـــالُم- ويف َعْهد أَْصحابه -رْضوان اللَّه عليهْم- يف الَفْصل األَوَّل من هذا  الة والسَّ الصَّ
الكتاب، ولذلك َســـَنْهتَّم هنا بتَطَوُّر الَوقْف يف الُعصور اإلســـالميَّة الاّلحقة بَْدًءا من 

الَعْص األَُموّي وانْتهاًء بالَعْص الَحديث. 

ْولة األَُمويّة األَْوقاف يف ظّل الدَّ

ْولة األَُمويّة َمرْتوكًة للُمْســـتَحّقني، أو للنُّظّار  ظَلّت إدارة الَوقْف َحتَّى ُمْنتََصف َعْهد الدَّ
ْولة اإلسالميَّة يف ظّل الخالفة الرّاشدة وبداية  وذلك وفًْقا لرُشوط الَوقْف؛ فَلَم يَُكن للدَّ
ل ُمباش يف الَوقْف، وظَّل األَْمر كذلك َحتَّى زََمن خالفة هشام بْن  ْولة األَُمويّة تََدخُّ الدَّ
َعبْداملَملَـــك)1(؛ الَّذي َعنيَّ تَْوبة بْن مَنر الَحْضَمّي)2( قاضيًا عىل مْص، والَّذي الَحظ 

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

هشام بْن َعْبداملَلك األَُموّي الُقَريشّ: )743-691م(، ُولد يف دَمْشق، بويع للخالفة بَْعد وفاة أَخيه يَزيد عام 723م، . 1
عاش ُخلَفاء بَني أَُميّة، ُويل الخالفة يف ُعْمر 33 عاًما واْستََمّر بها 19 عاًما، يف َعْهده بَلََغت اإلْمرباطوريّة اإلْسالميّة 
أَقَْص اتّساعها، حارَب البيزَنْطيّني واْستَْولَت ُجيوُشه عىل ناربونَه وبَلََغت أَبْواب بواتيه )فَرَنْسا( َحيْث وقََعت َمْعرَكة 
واوين، وَعمل عىل رعاية العلْم والثَّقافة، وتُرْجَمت يف َعْهده  ــَهداء، اْهتَّم هشــام بْن َعبْداملَلك بتَْنظيم الدَّ بالط الشُّ
الَكثري من املَُؤلَّفات، َعمل عىل إْصالح الّزراعة فََجفَّف املُْســتَْنَقعات وزاد مســاحة األَرايض املَْزروعة عىل ضفاف 

https://cutt.us/qMLaT :ْولة، َمْوقع ويكيبيْديا املَْوسوعة الُحرّة، ُمتاح عىل الرَّابط األَنْهار ويف أَرْجاء الدَّ
تَْوبة بْن َنر الَحرْضَمّي: أَبو مْحَجن تَْوبة بْن مَنر بْن َحرَْمل الَحْضَمّي، قايض مْص، وهو أَوَّل َمن قَبَض األَْحباس . 2

مــن أَيْــدي أَْهلها وأَْدَخلَها ديوان الُحْكم َخْشــيًة عليها مــن أَن يَتَجاَحدوها ويَتَوارَثوها، تُُويّف َســنة 120ه، للَمزيد: 
الَعْسَقاليّن، أَبو الَفْضل أَْحَمد بْن َعيّل بْن َحَجر، تَْعجيل املَْنَفعة بزَوائد رجال األمَئّة األَْربَعة، دار الُكتُب العلْميّة، ص61.
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تَداُواًل للَوقْف بني أَْهله ونُظّاره، فارْتَأَى أَن يَْجَعل من نَْفسه ُمرْشفًا عىل الَوقْف؛ حفاظًا 
ا أَْســـامه "ديوان الَوقْف"، والَّذي كان  عليه من الَعبَث، وأَنَْشـــأ لهذا األَْمر ديوانًا خاصًّ
ْولة األَُمويّة، ويَُعّد هذا الّديوان أَوَّل  واوين يف الدَّ اْســـتْكاماًل النْتشار ُمْختَلف أَنْواع الدَّ
تَْنظيم إدارّي لألَْوقاف يف التّاريخ اإلْسالمّي. َوقَد ساَعد هذا التَّْنظيم اإلدارّي إضافًة 
ْق والَغرْب إىل ازْدهار  لة بالُفتوح اإلسالميَّة يف الرشَّ إىل كَرْثة األَْموال والَغنائم املُتََحصَّ
نظام الَوقْف، وكََنتيجة لذلك لَم يَُعد الَهَدف من الَوقْف َمْحصوًرا بالُفَقراء واملَســـاكني، 

ى ذلك ليَْشَمل ُدور العلْم واملُْستَْشَفيات "البَيامرْستانات" والخْدمات العاّمة. بَل تََعدَّ

ْولة األَُمويّة كانَت يف َعْهد الَخليفة  َولََعّل النَّْهضة الَحقيقيّة يف نظام الَوقْف يف ظّل الدَّ
ُعَمـــر بْن َعبْدالَعزيـــز)1(، الَّذي أَوىَل األَْوقاف أهّميَّة خاّصـــًة، فََقد َحظيَت أَْوقاف 
يَفنْي باْهتامم بالغ يف َعْهده، فَتَـــّم فَتْح آبار َعديدة يف طُرُق الَحّج،  الَحرََمـــنْي الرشَّ
كَبْئ الَحفري، كام أَنَْشـــأ خانات َوقْفيَّة للُمســـافرين يف طَريق ُخراسان، بَحيْث كانَت 

تَأْوي املُسافرين باملَّجان)2(، واْستََمرَّت هذه األَْوقاف َحتَّى ُعهود إسالميَّة الحقة.

ْولة الَعّباسّية األَْوقاف يف ظّل الدَّ

ًرا إضافيًّا يف نظام الَوقْـــف وإدارَته، وكان َعْهد ازْدهار  َشـــهد الَعْص الَعبّايّس تَطَوُّ
للَوقْف ُمقارَنًة بالُعصور اإلســـالميَّة الّســـالفة، ويُقال: إّن مساحة األَرايض الّزراعيّة 
املَْوقوفـــة يف هذا الَعْص كانَت تَصل إىل ثمُلْث األَرايض الّزراعيّة يف أَكْرَث من بَلَد)3(، 

الَفْصل الخامس/ املبحث األَوَّل

ُعَمر بْن َعْبدالَعزيز: )681 – 720م(، أَبو َحْفص ُعَمر بْن َعبْدالَعزيز بْن َمْروان بْن الَحَكم األَُموّي الُقرَّش، ثامن . 1
ــديد عىل طَلَب العلْم، َتَيَّزَت خالفَتُه بَعَدد من  الُخلَفاء الرّاشــدين، ُولد يف املَدينة املَُنوَّرة، وُعرف َعْنه إقْبالُه الشَّ
املَُميّزات، مْنها: الَعْدل واملُســاواة، ورَد املَظامل، وَعزْل َجميع الُوالة الظّاملني وُمعاقَبَتُُهم، كَام أَعاد الَعَمل بالّشــوَرى، 
ولذلــك َعــّده كَثري من الُعلاَمء خامس الُخلَفاء الرّاشــدين، للَمزيد: َمْوقع ويكيبيْديا املَْوســوعة الُحرّة، ُمتاح عىل 

https://cutt.us/MSY38 :الرَّابط
ْهيّل، َعبْلة بْنت َعبْدالرَّْحَمن بْن فراح. الَوْقف يف الَحضارة الْسالمّية، األَْوقاف يف َعْهد الُعْمَريْن ريَض اللَّه . 2 السَّ

َعْنُهام أمُْنوَذًجا، جامعة األَمرية نَْورة بْنت َعبْدالرَّْحَمن، ص18.
ْق، تاريخ الّزيارة 6 أَبْريــل 2020م، ُمتاح عىل الرَّابط: . 3 املَْنــيس، َســيّد، "تَطَوُّر الَوْقف الْســالمّي"، َجريدة الــرشَّ

https://cutt.us/Wyc35
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وكانَـــت الَعقارات أَيًْضا من أَكْرَث األَْوقاف املَُميَّزة يف هذا الَعْص؛ َحيْث إّن الَعواصم 
واملُُدن اإلسالميَّة الَكبرية كانَت تَْكتَّظ بالَعقارات املَْوقوفة، وخاّصًة يف َمراكش وفاس 

باملَْغرب، وكَذلك دلْهي والُهور يف بالد املرَْشق.

َوفيام يَتََعلَّق بالتَّطَوُّر اإلدارّي يف نظام الَوقْف فََقد َشـــهد الَعْص الَعبّايّس اْســـتْقالل 
إدارة الَوقْف عن الَقضاء، فَُمْنذ إنْشـــاء ديوان الَوقْف عىل يَد تَْوبة بْن مَنر الَحْضَمّي 
يف الَعْهد األَُموّي، بَقي الَوقْف ُمداًرا ِمْن ِقبَل الُقضاة إىل أَن تَّم فَْصل إدارة األَْوقاف 
عن الَقضاء يف َعْهد الَخليفة الَعبّايّس الرّايض)1(، وأَْصبَح لألَْوقاف ديوان خاّص بها.

َوبَْعد هذه الَفرْتة بََدأَت تَظَْهر أَْشكال َجديدة من الَوقْف، فَكان هناك الَوقْف االْستثاْمرّي، 
وهو األَْصل الثّابت، والَّذي يَتّم االْستثاْمر فيه وتُْنَفق أَْرباُحه يف َمرْشوع ما، أو َعَمل ما، 
دة، أو َحْفر ُعيون للمياه، أو بناء ُجسور أو َمعابر، وكان أَْحيانًا  مثْل زراعة أَراض ُمَحدَّ
يُْستَْخَدم لبناء املَْكتَبات العاّمة، أو لتَْمويل َحلَقات الّدراسة والتَّْعليم، أو لبناء املَسارح.

ْولة الَعبّاسيّة، فَُمْعظَم الّدَول الَّتي نََشأَت  واْستََمّر التَّطَوُّر يف نظام الَوقْف بَْعد َضْعف الدَّ
ْولـــة الفاطميّة واألَيّوبيَّة وَدْولة املاَمليك وَغرْيها  ْولة الَعبّاســـيّة، الدَّ يف ظّل َضْعف الدَّ
لْطان َصالح الّدين األَيّويّب)2( أَْوقَف َمدينة بلْبيس -إْحَدى  ت بنظام الَوقْف، فالسُّ اْهتَمَّ

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

د بْن املُْقتَدر باللَّه ابْن املُْعتَضد باللَّه بْن طَلْحة . 1 الَخليفــة الَعّبايّس الّرايض باللَّــه: )940-907م(، أَبو الَعبّاس ُمَحمَّ
ن،  بْن املُتَوَكّل عىل اللَّه، الَخليفة الَعبّايّس العرْشون، بويع لَه يَْوم ُخلع القاهر باللَّه، هو آخر َخليفة، لَه شــْعر ُمَدوَّ
وآخر َخليفة كان يَْخطُب يَْوم الُجُمعة، وآخر َخليفة جالَس النَُّدماء، كان َسْمًحا، كَرميًا، أَديبًا، شاعرًا، فَصيًحا، ُمحبًّا 
للُعلاَمء، َســمع الَحديث من البََغوّي وَغرْيه، وتُويّف يف َســنة 940م، َمْوقع ويكيبيْديا املَْوســوعة الُحرّة، ُمتاح عىل 

https://cutt.us/cMeAZ :الرَّابط
نْيا يوُســف بْن أَيّوب بْن شــاذي بْن َمْروان بْن . 2 ر: َصالح الّدين والدُّ َصالح الّدين األَيّويّب: املَلك الّنارص أَبو املُظَفَّ

يَْعقوب الدويْنّي التَّْكريتّي )532 - 589 ه / 1138 - 1193م(، املَْشــهور بلََقب َصالح الّدين األَيّويّب قائد َعْســَكرّي 
َدت مْص والّشــام والحجاز وتَهامة واليََمن يف ظّل الرّاية الَعبّاسيّة، بَْعد أَن قََض  ْولة األَيّوبيّة الَّتي وحَّ ــس الدَّ أَسَّ
عىل الخالفة الفاطميّة الَّتي اْســتََمرَّت 262 َســنًة. قاد َصالح الّدين عّدة َحَمالت وَمعارك ضّد الفرنْجة وَغرْيهم 
ليبيّون قَد اْستَْولَْوا عليها يف أَواخر  سة الَّتي كان الصَّ ليبينّي األوروبّينّي يف َســبيل اْســتعادة األَرايض املَُقدَّ من الصَّ
الَقرْن الحادي َعرَش، وقَد َتَكَّن يف نهاية املَطاف من اْســتعادة ُمْعظَم أَرايض فلَْســطني ولُبْنان با فيها َمدينة 
الُقْدس، بَْعد أَن َهزَم َجيْش بَيْت املَْقدس َهزميًة ُمْنَكرًة يف َمْعرَكة حطنّْي، َمْوقع ويكيبيْديا املَْوسوعة الُحرّة، ُمتاح 

https://cutt.us/7D6IN :عىل الرَّابط
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ْقيّة يف مْص- لَفّك أرَْسَى املُْسلمني)1(، واْستََمّر وقْف هذه املَدينة  ُمُدن ُمحافَظة الرشَّ
لْطان نور الّدين زَنيْك)2( بتَْخصيص  َحتَّى لَم يَبْق أَسري ُمْسلم واحد؛ ويف دَمْشق قام السُّ
زاوية املالكيّة يف املَْســـجد األَُموّي)3( لخْدمة املُْغرَتبني، واْســـتََمّر نظام الَوقْف يف 
ْولة الَعبّاســـيّة، ليُْكمل َمســـريَتَه يف ظّل الخالفة الُعثاْمنيّة،  التَّطَوُّر بَْعد أُفول نَْجم الدَّ

ُوصواًل لَوقْتنا الحاض.

األَْوقاف يف الَعرْص الَحديث
َشـــهَدت الُقرون الَقليلة املاضية تَراُجًعا َملْحوظًا للَوقْف يف املُْجتََمعات اإلسالميَّة، يف 
ُمقابل انْتشاره يف املُْجتََمعات الغربيَّة؛ فاقْتََص الَوقْف يف املُْجتََمعات اإلسالميَّة عىل 
بَْعض القطاعات ُمْنَخفضة النَّْفع، فَبَْعَدما كان للَوقْف اليَد الُعلْيا يف الُعصور اإلسالميَّة 
الّســـابقة يف البناء االْجتامعّي واالقْتصادّي، بـــات َمْحصوًرا يف قطاعات َمْحدودة؛ 
َكبناء املَســـاجد وبَْعض األَْعامل الَخرْييّة َمْحدودة النَّْفع االْجتامعّي، وُيْكن َعْزو هذا 

اُجع يف املُْجَتَمعات السالميَّة ألَْسباب عّدة، مْنها: الرَّ

تََغريُّ مَنَط الَحياة العاّمة، وقيام الُحكومات بتَْقديم ُمْعظَم الخْدمات لألَفْراد.	 

د الَحْمد، "الَوْقف وأَثَرُه يف تَْشــييد بْنية الَحضارة الْســالمّية"، نَْدوة املَْكتَبات الَوقْفيّة . 1 املَُزينّي، إبْراهيم بْن ُمَحمَّ
https:// :ــعوديّة، 25 ُمَحرَّم 1420ه، تاريخ الّزيارة 6 أَبْريــل 2020م، ُمتاح عىل الرَّابط يف املَْملَكــة الَعَربيّــة السُّ

cutt.us/j9R4O
ْولة الزّنْكيّة، ُولد عام 511ه يف َمدينة َحلَب، . 2 الطني العادلني يف الدَّ لْطان نور الّدين َمْحمود زَنيْك هو أََحد السَّ السُّ

وتََعلَّم الُقرْآن والُفروســيّة، فَتَح الَعديد من البُلْدان اإلْســالميّة وأَْحَســن ُمعاَملة أَْهلها، وأَْوقَف الَعديد من األَْوقاف 
د ُمطيع الحافظ،  م الَكثري للُمْسلمني يف بالد الّشام وُعرف َعْنه الَعْدل وتُويّف عام 569ه. )للَمزيد، انْظُر: ُمَحمَّ وقَدَّ
يف، َمْوقع َشــبَكة األُلوكة، َمْنشــور  ــهيد َمْحمود بْن زَنيْك حامل راية تَْحرير الُقْدس الرشَّ ــلْطان نور الّدين الشَّ السُّ

.)https://cutt.us/d9mIe :يف 3 أُُغْسطُس 2015م، آخر زيارة يف 24 يونْيو 2019، النَّّص ُمتاح عىل الرَّابط
ْولة . 3 ع فُتوحات الدَّ املَْسجد األَُموّي هو أََحد أَْشَهر املَساجد التّاريخيّة يف َمدينة دَمْشق، تَّم تَأْسيُسه عام 86ه بَْعد تََوسُّ

األَُمويّة يف كَثري من بُلْدان العالَم، وذلك يف َعْهد الَخليفة َعبْداملَلك بْن َمْروان، ويَْحمل طرازًا مْعامريًّا إْســالميًّا 
ــالم، وللَمْســجد َدْور ُمهّم يف الثَّقافة اإلْسالميّة ويف  ُمَميَّزًا، ولَه ثاَلثة أَبْواب، يوَجد به قرَْب َســيّدنا يَْحيَى عليه السَّ
َمجال التَّْعليم. )للَمزيد، انْظُر: عائشــة أُســامة، أَيْن يََقع املَْســجد األَُموّي، َمْوقع َمْوضوع، َمْنشــور يف 28 نوفَْمرب 

.)https://cutt.us/b4Rxp :2018م، آخر زيارة يف 24 يونْيو 2019م، النَّّص ُمتاح عىل الرَّابط

الَفْصل الخامس/ املبحث األَوَّل
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غانم، إبْراهيم البَيّومي، "تَْجديد الَوْعي بنظام الَوْقف الْســالمّي"، القاهرة، دار البَشــري للثَّقافة والُعلوم، ط1، . 1
2015م، ص 157.

د، “الَوْقف يف املُْجَتَمع الَغْريّب”، َشــبَكة األُلوكة، 25 أُكْتوبَر 2015م، تاريخ الّزيارة 6 أَبْريل . 2 عاشــور، أَْحَمد ُمَحمَّ
https://cutt.us/WJyST :2020م، ُمتاح عىل الرَّابط

قيام الُحكومات بَوْضع يَدها عىل غالبيّة األَْوقاف.	 

إْصدار قَوانني وترَْشيعات تُعيق الَعَمل بنظام الَوقْف وتَُسبّب تَْحجيم َدْوره؛ فَُمْعظَم 	 
الُحكومات يف املُْجتََمعات اإلسالميَّة أَْصَدرَت قَوانني وترَْشيعات ُمَنظّمًة للَوقْف؛ 
قْسم ال بَأْس مْنها أَْعطَى الُحكومات َسيْطَرًة ُمطْلَقًة عىل الَوقْف عىل حساب ُشوط 

الواقفني، كالقانون رَقْم 247 لعام 1953م يف مْص، وَغرْيها من الّدَول)1(.

ظُهور الطَّْفرة النَّْفطيّة يف بَْعض الّدَول العربيَّة واإلسالميَّة، وارْتفاع ُدخول األَفْراد 	 
وُمْســـتََوى املَُؤّشات االقْتصاديّة، األَْمر الَّذي أَدَّى إىل تَراُجع الثّقة بَدْور الَوقْف 

يف النَّامء االْجتامعّي واالقْتصادّي.

ْعّي لحساب الفْقه القانويّن الَوْضعّي، 	  تَراُجع املســـاحة املَْمنوحة لفْقه الَوقْف الرشَّ
األَْمر الَّذي أَدَّى لُدخول الَوقْف يف َدّوامة البريوقْراطيّة الُحكوميّة.

يف ُمقابل انْحســـار نظام الَوقْف يف املُْجتََمعات العربيَّة َشهَدت بَْعض الّدَول الغربيَّة 
اْهتامًما َملْحوظًا بهذا الّنظام، وَســـْعيًا ُحكوميًّا وَشـــْعبيًّا َحثيثًا لالْســـتفادة من َدْوره 
االْجتامعّي واالقْتصادّي، فَعىل َسبيل املثال يُْعترََب الَوقْف من أََهّم املَوارد املاليّة ملُْعظَم 
جامعات الواليات املُتَّحـــدة األَْمريكيّة، فَقيمة الَوقْف املَْمنوح لهذه الجامعات تُجاوز 

177 ملْيار دوالر)2(، وهو ما يَفوق قيمة الَوقْف يف الّدَول اإلسالميَّة ُمْجتَمعًة.

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع
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املبحث الثَّان 

ْولة الُعْثامنّية الَوْقف يف َعْهد الدَّ

ْولة الُعْثمنّية اْمتداًدا لنظام الَوْقف الْســـالمّي، إاّل أَنَّه  يُْعَتـــَب الَوْقف يف ظّل الدَّ
ًرا واضًحا، فازْداَدت أهّميَّة األَْوقاف وازْداَدت فاعليَُّتها، وازْداَدت  يف ظلّها َشـــهد تَطَوُّ
ْولة الُعْثمنّية أُُفقيًّا وَعموديًّـــا، َفُيْمكن الَقْول بأَّن الَوْقف  األَْوقاف يف ُعمـــوم الدَّ
ْولة الُعْثمنّية، والَّذي  َشـــكَّل أََحد أُُســـس بناء الّنظام االْقتصادّي واالْجتمعّي للدَّ
س مبُباَدرة من َسالطني الخالفة، وأَْفراد عائالتهم، وَمَعُهم أَيًْضا كبار مَوظَّفي  تَأَسَّ
ْولة الَعلّية، مْثل الُوَزراء وُوالة األَقاليم واألَْمصار، وبناًء عليه، تََقلََّدت األَْوقاف  الدَّ
َسات  َدت حيَنها ُمؤسَّ لْطانّية َمكانًة ُمَتَمّيزًة يف نظام الَوْقف الُعْثمّن آنَذاك، وَجسَّ السُّ
ن َوْفرة ريعها  اْقتصاديًّة واْجتمعّيًة كُْبَى، بكُّل ما تَْحمل الكَلمة من َمْعًنى؛ إذ تََضمَّ
وَمواردها أَرايض زراعّيًة شاسعًة وأَْمالكًا َعقاريًّة كَثيًة ُمَتَنّوعًة، مبا َمكََّنها من تَْدبي 

ميزانّيات طائلة وتَْقديم خْدمات اْجتمعّية، تَْربَويّة ودينّية ُمَتكاملة وُمَتَقّدمة.

ومن ثَّم لَم تَْختَلف الخالفة الُعثاْمنيّة هي األُْخَرى عن َسابَقتَيَْها، َسواء الخالفة األَُّمويَّة أَو 
سة للَوقْف الُعثاْميّن يف  ْولة الُعثاْمنيّة أُقيَمت أَوَّل ُمَؤسَّ الَعبّاسيّة وَغرْيُُهام، فَبَْعد تَأْسيس الدَّ
الطني  لْطان أورخان غازي)1( )724-761 هـ( )1324-1360م(، وهو ثاين السَّ َعْهد السُّ
س الَحقيقّي للخالفة الُعثاْمنيّة)2(، وتَعاظَم االْهتامم  الُعثاْمنينّي، ويَْعترَبُه املُؤَرّخون املَُؤسَّ
ـــالطني الُعثاْمنيّني الاّلحقني، ونَظَرًا لألهّميَّة الخاّصة  بالَوقْف واألَْوقاف يف ظّل السَّ
ْولة الُعثاْمنيّة َســـُنْفرد هذا املَبَْحث لدراســـة  الَّتـــي َحظي بها نظام الَوقْف يف ظّل الدَّ

األَْوقاف فيها، ُمتَطَرّقني ألَْسباب انْتشار األَْوقاف وتَعاظُم َدْورها وأَثَرها.

لْطان أورخان غازي: )1281 – 1360م(، أورْخان خان بْن ُعثاْمن بْن أَرْطُْغرُل القايْوّي الرُتْكُاميّن، من أَلْقابه . 1 السُّ
ع اإلمارة  ــلْطان الغازي ُشــجاع الّدين والُدنْيا، وقَد اْمتَد ُحْكُمه َحوايَل 35 َسنًة، َشهد َعْهُده تََوسُّ املَلك املُجاهد والسُّ
ة البَيْزَنْطيَّة يف آْســيا  الُعثاْمنيَّــة وَضمهــا للَعديد من األَرايض والبالد املُجــاورة وتَْصفية آخر َمراكز الُنفوذ والقوَّ

https://cutt.us/JMXW4 :الُصْغَرى، للَمزيد: َمْوقع ويكيبيْديا املَْوسوعة الُحرّة، ُمتاح عىل الرَّابط
ْولة الُعْثمنّية النَّْشأة واالزْدهار، القاهرة، َمْكتَبة اآلداب، ط1، 2007م.. 2 يّد، تاريخ الدَّ د السَّ َمْحمود، َسيّد ُمَحمَّ
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الَفْصل الخامس/ املبحث الثَّاين

ْولة الُعْثمنّية واقع األَْوقاف يف ظّل الدَّ
بَلَغ الَوقْف وكَام أَْســـلَْفنا يف ُمْستََهّل هذا املَبَْحث َمبْلًَغا واضًحا من النُّمّو والتَّطَوُّر، َحيْث 
ـــلُجوقيّة  يَْحوي أَرْشـــيف املُديريّة العاّمة لألَْوقاف بأَنَْقرة 26 أَلْف َوقْفيَّة، لألَْوقاف السَّ
والُعثاْمنيّـــة، أَّما األَْوقاف الَّتي انْتََقلَت إىل تُرْكيا فَهي يف ُحدود 7 آالف َوقْفيَّة، وكان يف 
غرية يُوَجد عام 1879م َعَدد 131 َوقًْفا، مْنها 87 جامًعا وَمْسجًدا، و9  َجزيرة قرُْبُص الصَّ
َمدارس، و9 َزوايا، و3 أَْســـبلة، واألَْعداد الباقية كانَت من األَْوقاف الَّتي أَْوقََفها أَْركان 
ْولة الُعثاْمنيّة وتُْعرَف بالُكلّيّات، أَي أَْوقاف شاملة، فيها َمْسجد جامع، وَحْولَه املَْدرَسة،  الدَّ
واملَْســـَكن، والَحاّمم، واملَطْبَخ، واملُْستَْشَفى.. إلَخ)1(، ومن األُمور الَجديرة بالّذكْر هنا يف 
ْولة الُعثاْمنيّة أَّن املَْســـجد الجامع يف أَّي َمدينة ُعثاْمنيّة، كان من  تاريـــخ األَْوقاف بالدَّ
بيل، واملَطْبَخ الَخرْيّي، واملَْكتَبة، وبوجب اإلْحصاءات  ُمْشتََمالته؛ املَْدرَسة، واإلمارة، والسَّ
أَيًْضا كان يُوَجد يف بُلْغاْريا عام 1982م 3339 َوقًْفا من األَْوقاف الَّتي ورثَتْها من الَعْهد 
الُعثاْميّن مْنها 2356 َمْسجًدا جامًعا، و142 َمْدرَسًة، و273 جرْسًا، و16 خانًا )أَي خانقاُه(، 
والبَقيّة أَْسبلة وَحاّممات وَمْكتَبات)2(، وهذه األَرْقام تَُؤكّد وبَشْكل قاطع أهّميَّة األَْوقاف 

ْولة الُعثاْمنيّة، كَام تُشري إىل املَبْلَغ الَكبري الَّذي بَلََغه نظام الَوقْف. يف ظّل الدَّ

ْوة والخْدمات،  َسات إعادة تَْوزيع وتَْقسيم الرثَّ لْطانيّة كانَت تَْعَمل كَُمؤسَّ فاألَْوقاف السُّ
ْولة الُعثاْمنيّة، وتُعيد  با أَنَّها تَْســـتَْقبل عائدات الَوقْف الّريفيّة من ُمْختَلف َمناطق الدَّ
بالتّايل تَْوجيَهها نَْحو اقْتصاد املَدينة. وإعادة التَّْوزيع هنا تَْعني شاء األَْغذية واألََدوات 
املُْســـتََغلّة يف خْدمات اإلْحسان واألَْعامل الَخرْييّة أَوَّاًل، وصيانة عامرات الَوقْف ثانيًا، 
وأَيًْضا َرواتب مَوظَّفي وأَُجراء الَوقْف با مُيَثّلُه ذلك من قّوة تَْشـــغيليّة َتَْنح إْمكانيّات 
لني، مع تَْعزيز الُقْدرة الرّشائيّة  لني وَغـــرْي املَُؤهَّ هائلـــًة ملُكافَحة بطالة العاملني املَُؤهَّ

العائدة لهذه الفئة.

َعبْداللَّطيف، ياســني هشــام ياســني، دور الَوْقف الْســالمّي يف التَّْنمية الُعْمرانّية. القاهرة، َمْنشورات جامعة . 1
القاهرة، ط1، 2014م، ص31.

صابان، ُسَهيْل، "األَْوقاف يف تُْركيا، َمَجلّة الَفيَْصل، َعَدد 332، أَبْريل 2004م، ص ص 62-67.. 2
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الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

لْطان  ـــلَياْميّن الَكبري )نْسبًة للسُّ وعىل َســـبيل املثال ال الَحْص، كان َمرْكَب الَوقْف السُّ
ُســـلَياْمن القانويّن)1(( بإْسطَْنبول يَُضّم حيَنها 700 مَوظَّف مَوزَّعني عىل َمكاتب َعَمل 
مة  ُمْختَلفة، يُقيمـــون فيها مع عائالتهم لَضامن اْســـتْمراريّة وَدوام الخْدمات املَُقدَّ
َهت بَْعض  فيها، الَّتي تَْشـــَمل آالف األَْشخاص املَُعّوزين واملُْســـتَفيدين. يف حني تََوجَّ
ـــلْطانيّة الُعثاْمنيّة، عىل غرار وقْف ُمـــراد الثّاين ونَظريه بايَزيد الثّاين  األَْوقاف السُّ
يف أَْدرَنة إىل املَيْدان الّصّحّي؛ َحيْث أُنْشـــئَت واْســـتُغلَّت ُمْستَْشَفيات تَُقّدم التَّطْبيب 
والعنايـــة للَمرَْض واملُْحتاجني َمّجانًا)2(، كَام قاَمت هذه األَْوقاف املُتََقّدمة والرّائدة 
يف َعْصها بَدْور الحامية والتَّأْمني املََديّن، بتَْقديم َرواتب نَْقديّة للُمْحتاجني من أَْمثال 
ْخصيّات الّدينيّة الَّتي ال تَتََوفَّر عىل َمْورد َعيْش. بَل اْضطَلََعت أَيًْضا بأَْدوار  األَرامل والشَّ
َســـات التَّقاُعد والتَّأْمينات الَحديثة يف التَّْعويض، وتَأْدية أُجور التَّقاُعد ملَوظَّفي  ُمؤسَّ
ْولة، كَام الحال لَوقْف األَمري ُســـلْطان)3( ببُورْصـــة الَّتي كانَت من بنَْي خْدماتها  الدَّ

َعفاء يف الَقرْن الّسابع َعرَش امليالدّي. االْجتامعيّة: تَأْدية َرواتب الضُّ

َويف ذات اإلطـــار فَإّن الَعديد مـــن املُؤَرّخني ذَكَروا أَّن األَْوقـــاف يف الَعْهد الُعثاْميّن 
ـــيْطَرة  تَـــّم َضبْطُها وُمراقَبَتُها بَصامة تاّمة، ال ســـيَّام بَْعد ُمحاَولة بَْعض املُتََنّفذين السَّ
ـــلْطَنة الُعثاْمنيّة، ولذلك قَرَّر  عىل بَْعض األَْوقاف، ال ســـيَّام يف املَناطق الَّتي فَتََحتْها السَّ
َست يف ُمْختَلف األَْمصار  لْطان الُعثاْميّن إْجراء تَْدقيق شامل لَجميع األَْوقاف الَّتي تَأَسَّ السُّ

ــالطني الُعثاْمنينّي وَخليفة املُْسلمني الثَّامنون، بَلََغت . 1 ــلْطان ُســلَْيمن القانوّن: )1494 – 1566م(، عاش السَّ السُّ
ْولة اإلْسالميّة يف َعْهده أَقَْص اتّساع لَها َحتَّى أَْصبََحت أَقَْوى َدْولة يف العالَم يف ذلك الَوقْت. وصاحب أَطَْول  الدَّ
لْطان َسليم خان األَوَّل، ويف  فرَْتة ُحْكم من 6 نوفَْمرب 1520م َحتَّى وفاته يف 7 سبْتَْمرب َسنة 1566م  َخلًَفا ألَبيه السُّ
خَضّم تَْوســيع اإلْمرباطوريّة، أَْدَخل ُســلَيْامن إْصالحات قَضائيًّة تَُهّم املُْجتَمع والتَّْعليم والجباية والقانون الجنايّئ، 

https://cutt.us/7fRNd :للَمزيد: َمْوقع ويكيبيْديا املَْوسوعة الُحرّة، ُمتاح عىل الرَّابط
2. Kayhan Orbay، WAQF INSTITUTIONS )CHARITABLE ENDOWMENTS(، Turkish Culture، 

available at: goo.gl/5e3znd
د بْن َعيّل آل ُحَسنْي البُخارّي، عامل وُمَفّكر إْسالمّي . 3 أَمي ُســلْطان: )1386 – 1429م(، الَســيّد َشْمس الّدين ُمَحمَّ

ْولة الُعثاْمنيّة، كُْنيَتَه "أَمري ُســلْطان"، لرَشَف نَســبه  وُمــرَب وُمتََصــّوف عاش يف بورْصة خالل فرَْتة تَأْســيس الدَّ
https://cutt.us/0Nf46 :والتّصاله باإلمارة، للَمزيد: َمْوقع ويكيبيْديا املَْوسوعة الُحرّة، ُمتاح عىل الرَّابط
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ـــالطني  ْولة الُعثاْمنيّة)1(، وكُّل هذه األُمور تَُدّل عىل االْعتامم الواضح من السَّ التّابعة للدَّ
َساته وَسْعيهم للحفاظ عليه وحاميَته من الَعبَث والتََّعّدي. الُعثاْمنيّني بالَوقْف وُمؤسَّ

ْولة الُعْثمنّية أَْسباب ازْدهار الَوْقف يف ظّل الدَّ
لَعبَت أَْســـباب عّدة َدْوًرا َحيَويًّا يف ازْدهار نظام الَوقْف إبّـــان حْقبة الخالفة الُعثاْمنيّة، 
تلك األَْســـباب مُيْكن تَلْخيُصها يف ثاَلثة َعناوين رَئيسة؛ تَتََمثَّل يف العامل املَكايّن، والعامل 
الزَّمايّن، إضافًة إىل العامل الّدينّي؛ َحيْث تَكاَملَت الَعوامل الثَّالثة َمًعا لتَُشّكل بَْوتَقة ازْدهار 

لنظام الَوقْف اإلْسالمّي؛ مُنوًّا وإدارًة، وفيم يَيل تْبيان هذه الَعوامل بالتَّْفصيل.

العامل الُجْغرايفّ

ْولة الُعثاْمنيّـــة من أَكْرَب اإلْمرباطوريّات يف العالَم ال ســـيَّام يف الَقرْننَْي  تُْعتَـــرَب الدَّ
الّسادس َعرَش والّسابع َعرَش، إذ كانَت َتْتَّد ُجْغرافيًّا عىل رُقْعة واسعة من قاّرات العالَم 
الَقديم، آْســـيا وأوروبّا وأَفْريْقيا، وبَلَغ َعَدد والياتها آنَذاك 299 واليًة، َشـــملَت غالبيّة 
ْقيّة، فالَفتْح  ْغَرى ُوصواًل للقوقاز وبَْعض َمناطق أوُربّا الرشَّ الّدَول العربيَّة وآْســـيا الصُّ
ْولة الُعثاْمنيّة  الُعثْـــاميّن وَصل يف ُذْرَوته إىل أَبْواب فييّنـــا، وإضافًة إىل ذلك كان للدَّ
ُســـلْطة َغرْي ُمباشة عىل بَْعض األَقاليم املُجاورة، والَّتي لَم تَُكن تَْخَضع بَشْكل ُمباش 
ـــلْطَنة الُعثاْمنيّة، فَكانَت تُْشـــبه األَقاليم الفيْدراليّة َوفْق املَْفهوم الحايّل، ومْنها ما  للسَّ
لْطان  ـــلْطان الُعثاْميّن وذلك انْطالقًا من ُرْؤية دينيّة، كَْون السُّ كانَت تَدين بالَوالء للسُّ
وَمطْريّة الَّتي  الُعثاْميّن كان مُيَثّل َخليفة املُْســـلمني، كام يف حالة َســـلْطَنة آتْشيه السُّ
لْطان يف َسنة 1565م؛ أو عن طَريق اْستْحواذها عليها لَفرْتة ُمَؤقَّتة،  أَْعلََنت والَءها للسُّ
كـــام يف حالة َجزيرة "أنزاروت" يف املُحيط األَطْليَّس، الَّتي فَتََحها الُعثاْمنيّون َســـنة 

1. MURAT ÇİZAKÇA، A HISTORY OF PHILANTHROPIC FOUNDATIONS: THE ISLAMIC 
WORLD FROMTHE SEVENTH CENTURY TO THE PRESENT، ECONOMICS DEPARTMENT، 
BOGAZICI UNIVERSITYISTANBUL، 1995، p. 248.
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1585م)1(، فَهذا االْمتداد الُجْغرايّف الواســـع َشكَّل َعاماًل داعاًم لتَطَوُّر الَوقْف وذلك 
ائب وَغرْيها، كَام أَّن االْمتداد الُجْغرايّف الواسع  ْولة من الضَّ بَســـبَب زيادة َموارد الدَّ
ز من انْتشـــار الَوقْف وتَطَوُّره من خالل تَطَوُّر ومُنّو الَحرَكة التّجاريّة البَيْنيّة بني  َحفَّ
ْولة الُعثاْمنيّة، فَهذا النُّمّو التّجارّي انَْعَكس بَشْكل ُمباش عىل تَطَوُّر الَوقْف  واليات الدَّ

د املَوارد املاليّة. نَتيجة تََعدُّ

العامل الزمنّي

ْولة الُعثاْمنيّة زََمنيًّا ملا يَزيد عن 600 عـــام، وبالتَّْحديد من 27 يوليو  اْمتَـــّد نُفـــوذ الدَّ
1299م َحتَّى 29 أُكْتوبََر1923م)2(، األَْمر الَّذي َمكَّن َســـالطيَنها من بَْســـط نُفوذهم 
ْولة اإلسالميَّة بَْعد الُفتوحات  عىل الَعديد من األَرايض واملُْنَشآت الَّتي آلَت ملْكيَّتُها للدَّ

َقت، الَّتي كانَت عائداتُها لصالح املُْســـلمني وَرعايا الخالفة اإلسالميَّة، ويف  الَّتي تََحقَّ

الَقرْن الّسادس َعرَش كانَت نْسبة 20 % من األَرايض تَْدُخل ضْمن نظام األَْوقاف لََدى 

ْخل لألَْوقاف تَتََكوَّن من األَْســـُهم  ْولة الُعثاْمنيّة، وكان َحوايَل 15 % من َموارد الدَّ الدَّ

ْولة، فَفي هذه الحْقبة، كانَت إيرادات األَْوقاف تَُشـــّكل 12 %  املَْقبوضة من واردات الدَّ

ْولة وقَد ازْداَدت هذه الّنْســـبة فيام بَْعد لتَبْلُغ 20 % من  من بنَْي اإليرادات العاّمة للدَّ
ْولة، مع األَْخذ بَعنْي االْعتبار، أَّن إيـــرادات أَرايض األَْوقاف فََقط هي  إيـــرادات الدَّ
ما يُؤَْخذ بَعنْي االْعتبار يف حســـابات الّنَسب الّســـابقة، هذا وقَد وَصلَت نْسبة رجال 
ْولة الَّذين قاموا بتَأْســـيس أَْوقاف يف الَقرْن التّاسع َعرَش إىل نَْحو 42 % من كبار  الدَّ
ْولة، إضافًة إىل 16 % من الُعلاَمء، و9 % من أَْصحاب الطُّرُق الّصوفيّة،  رجـــاالت الدَّ
و2 % مـــن أَْصحاب الحرَف والّصناعات، و11 % من أَْصحاب املَهن املُْختَلفة، و18 % 

ــيْف، نــارص بْن َســعيد، "َمراحل التَّطَوُّر الَحضــارّي للنُّظُم االْجتمعّية يف الَعْهد الُعْثــمّن"، َمْوقع قَطْف . 1 السَّ
goo.gl/J9XNjK :الَفوائد، د.ت، تاريخ الّزيارة 6 يونيو 2017م، ُمتاح عىل الرَّابط التّايل

ْق األَْوَســط، تَرَْجمة: ُمْنذر الحايك، تَْحقيق: وسيم َحَسن . 2 ْولة الُعْثمنّية وتَْشــكيل الرشَّ فُرومكني، ديفيد. نهاية الدَّ
َعبْده، دمشق، َصَفحات للّدراسات والنَّرْش، ط1، 2017م.
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من الّنســـاء)1(، وماّم ال َشـــّك فيه أَّن اْمتداد الُحْكم الُعثاْميّن عىل فرَْتة زََمنيّة طَويلة 
تَجاَوزَت الّستّة قُرون أَدَّى بَشْكل َغرْي ُمباش الزْدهار الَوقْف وانْتشاره أُفُقيًّا وَعموديًّا، 

وذلك كَْون االْمتداد الزََّمنّي الطَّويل بأَّي َدْولة يَْعني اْستتْباب األَْمن وانْتشار االْستْقرار 

الّسيايّس واألَْمنّي، وهذه الَعوامل تُْعترََب من الَعوامل الّداعمة للَوقْف، والَعْكس َصحيح 

َتاًما، فانْتشـــار الَقالئل واالْضطرابات الّسياسيّة من َشأْنه التَّأْثري َسلْبًا عىل الَوقْف، 

ْولة الُعثاْمنيّة عىل قُرون طَويلة ساَعد عىل  ولهذا مُيْكن الَقْول بأَّن االْمتداد الزََّمنّي للدَّ

انْتشار الَوقْف وازْدهاره وتَطَوُّره.

العامل الّدينّي

اإلْســـالم دين يَقوم عىل فَلَْســـفة الَوْحدة واالتّحاد، َصحيح أَّن الّناس ُشعوب وقَبائل 

َشتَّى، لَكّن َربَُّهم واحد ونَبيُّهم واحد، وقُرْآنُُهم واحد، وُهم َمْهام اْختَلَفوا من أَب واحد، 

وَمصريُُهم وَمآلُُهم إىل خالق واحد يُحاسبُُهم عىل أَْعاملهم ويُجازيهم عليها. ومن ثَّم 

جاء اإلْســـالم ليَُحّث أَتْباَعه عىل االتّحاد والَوْحدة والتَّامُسك، وَحثَُّهم عىل أَّن املُْؤمن 

اُحم والتَّكافُل من  للُمْؤمن كالبُْنيان، فَكانَت ُمْفرَدات األُخّوة واملُســـاواة واإليثار والرتَّ

ُمرْتََكزَات بناء اإلنْسان املُْسلم، والَحضارة اإلسالميَّة كذلك.

َوتَعاليم اإلْسالم تَُحّض عىل التَّكافُل والتَّعاُضد، والَوقْف يُْعترََب من أَبَْرز أَْشكال التَّكافُل 
االْجتامعّي، ولذلك مُيْكن الَقْول بأَّن اإلْســـالم يُْعترََب الحاضن األَكْرَب للَوقْف واملَُعّزز 
ْولة الُعثاْمنيّة إبّان ُحْكمها كانَت ُتَثّل خالفة املُْســـلمني، فَبَْعد أَن آلَت  لتَطَـــوُّره، والدَّ
ـــلْطة الّدينيّة  الخالفة من بَني الَعبّاس إىل الُعثاْمنينّي أَْصبَح الُخلَفاء الُعثاْمنيّون السُّ
ْولة اإلســـالميَّة الَوحيدة الَّتي  ْولة الُعثاْمنيّة الدَّ األَْعىَل يف بالد املُْســـلمني، وباتَت الدَّ
تَْحتَضن ُعموم ُمْســـلمي العالَم، ولهذا األَْمر َدْور ُمهـــّم يف تَْعضيد الَوقْف وتَطَوُّره، 

أوْغلو، نُْعامن تُرْك، "الَوْقف الْسالمّي.. َحضارة واْقتصاد"، َمْوقع قّصة اإلْسالم، 17 فرَْباير 2013م، تاريخ الّزيارة . 1
goo.gl/PJFfTm :6 يونيو 2017م، ُمتاح عىل الرَّابط
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ْولة الُعثاْمنيّة هي املَُمثّل  وكَام أَْســـلَْفنا؛ فاإلْسالم هو الحاضن األَبَْرز للَوقْف، وكَْون الدَّ
ْعّي والّدينّي للُمْسلمني فَكان َحرّي بها أَن تَْدَعم الَوقْف وتَْسَعى لتَطْويره ترَْشيعيًّا  الرشَّ

وقَضائيًّا واقتصاديًّا.

ومن ثَّم كان العامل الّدينّي يف الَقلْب من الَحضارة اإلســـالميَّة الَّتي ساَدت ُجْغرافيًّا 
عىل رُقْعة َغرْي َمْســـبوقة يف الَحضارات الَقدمية، وهو أَيًْضا املُرْتََكز الرَّئيس لســـيادة 
وانْتشار نظام الَوقْف الَّذي كان بَثابة الّروح لَجَسد املُْجتََمع اإلْسالمّي الَكبري، خالل 
فرَْتة ُصعود َشـــْمس الَحضارة اإلسالميَّة يف أَرْجاء املَْعمورة، فالعامل الّدينّي والزََّمنّي 
ْولة الُعثاْمنيّة وانَْعَكس هذا التَّكاُمل مُنوًّا وازْدهاًرا يف  والُجْغـــرايّف تَكاَملوا يف ظّل الدَّ

ْولة الُعثاْمنيّة. نظام الَوقْف يف ُعموم أَْمصار الدَّ

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع





- 183 -

املبحث الثَّالِث 

الَوْقف يف الخالفة الُعْثامنّية

األهّميَّة واألَْدوار واملَجاالت

ْولة الُعْثمنيَّة، الَّذي اْمَتّد ألَكَْث من ســـتَّة ُقرون، يَجد أَّن  لََعّل الّناظر يف تاريخ الدَّ
ْولة الَقويّة  الَوْقف الْســـالمّي، كان هو الَعمود الفْقرّي واملُرْتَكَز الرَّئيس لهذه الدَّ
الَّتي نرََشَت الْســـالم، وَمكََّنت لَه يف بقاع كَثية كانَت َصْعبة املَنال. وكانَت األَْوقاف 
ْولة الُعْثمنّية وُعْنوان  والّنظام الَوْقفّي كّكُّل من َعوامل َتاُســـك االْقتصاد يف الدَّ
َحياة املُْجَتَمعات الســـالميَّة املُْمَتّدة الَّتي اْسَتظَلَّت براية ولواء تلك الخالفة الَّتي 
ت لُقرون، وَعَمَدت إىل بَْســـط الّدين الْسالمّي ونرَْشه يف الكَثي من األَْصقاع  اْمَتدَّ

الَّتي كانَت تاريخيًّا بَعيدًة عن ُفتوحات املُْسلمني األَوائل.

ْولة الُعثاْمنيّة؛ اقتصاديًّا، وصورًة بارزًة من  َولَطالاَم كانَت األَْوقاف اإلسالميَّة عامد الدَّ
ُصَور َتاُســـكها؛ اجتامعيًّا؛ َحيْث َشـــهد الّنظام الَوقْفّي تَطَوُّرات تاريخيًّة يف الحْقبة 
ســـة ُمْجتََمعيّة نابضة بالَحياة، وْشيان  سة الَوقْفيَّة كَُمَؤسَّ ـــَخت املَُؤسَّ الُعثاْمنيّة، وتَرَسَّ
ْولة واملُْجتَمع َمًعا بالَعْذب من الَخرْيات يف كافّة َمجاالت وَمناحي الَحياة؛  يَُغـــّذي الدَّ
يعة اإلســـالميَّة وأُصولها وَمْنَهجها َجْوَهر ازْدهار  دينيًّا وُدنْيَويًّا، وكان االلتزام بالرشَّ
ْولة الُعثاْمنيّة، فانْترََشَت الَوقْفيّات الَّتي اْضطَلَع بها الَخرّيون  الَعَمل الَوقْفّي يف ظّل الدَّ
ْولة،  الطني واألَُمراء والّنافذون يف الدَّ َسها السَّ املُْسلمون، إضافًة إىل األَْوقاف الَّتي أَسَّ
عىل َحّد َســـواء، واتََّسَعت مظَلّة تلك األَْوقاف لتَْشـــَمل املَساجد والَكتاتيب واملَدارس 
َســـات العلْميّة والتَّْعليميّة، وكَذلك األَْسبلة والتَّكايا واألَْربطة والُجسور والطُّرُق  واملُؤسَّ
َع واملَصارف املائيّة، األَْمر الَّذي َحـــدا بالبَْعض إىل وْصف الَحضارة الُعثاْمنيّة  والـــرتُّ

بأَنَّها "َحضارة َوقْفيَّة".
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لـــذا نَجد أَّن تُرْكيا املُعارصة، قَـــد ورثَت تَقاليد الخالفة الُعثاْمنيّة الَوقْفيَّة فَأَنَْشـــئُوا 
الجامعات الَوقْفيَّة الخاّصة الَحديثة، لتَْنطَلق بتَْمويل واســـع وباْســـتْقالليّة كَبرية، يف 
َمجـــاالت ُمتَطَّورة وُمتََعّددة االْهتاممات، مثْل: الّنانـــو تْكنولوجي، والبيو تْكنولوجي، 
والحاسبات الفائقة، وُعلوم البالزْما، والطّاقة النََّوويّة وَغرْيها، واْعتََمدوا عليها كَأَساس 
ْكيّة الَحديثة. َحتَّى لََقد أَنَْشـــأ األَتْـــراك كُلّيًّة َوقْفيَّة لُعلوم الَفضاء، وقَرَّروا  للنَّْهضة الرتُّ

إطاْلق أَوَّل َمّكوك فَضاء تُرْكّ إىل الَفضاء َسنة 2022م بأَْموال األَْوقاف)1(.

ْولة الُعثاْمنيّة، كانَت ُجزًْءا ال يَتََجزَّأ  فاألَْوقاف، الَّتي كانَت تَْحتَّل َمكانًة َمرْموقًة لََدى الدَّ
ت لتَْشَمل  من َحضارَتها الَّتي ساَدت لُقرون، وظَلَّت آثارُها باقيًة إىل وقْتنا َهذا، الَّتي اْمتَدَّ
َحتَّى الَجوانب الثَّقافيّة وتَطْوير الُفنون الَجميلة، وتَرَكَت آثاًرا فَّنيًّة رَفيعة املُْستََوى ظَلَّت 
ْولة اإلسالميَّة يف ظّل الُعثاْمنيّني، عىل الرَّْغم  م الَّذي وَصلَت إلَيْه الدَّ شاهدًة عىل التََّقدُّ
من َحَمالت التَّْشويه املَُمْنَهجة الَّتي طالَت تلك الحْقبة الّناصعة من التّاريخ اإلْسالمّي، 
كام كان لألَْوقاف أهّميَّة كَبـــرية أَيًْضا، يف َمجال اللُّغة والثَّقافة، والتّاريخ والقانون، 
ْولة الُعثاْمنيّة، َميْدانًا من  ــى يف الفولُْكلور، باْختصار؛ لَم ترَْتُك األَْوقاف لََدى الدَّ وَحتَـّ
َمت الخْدمات  املَيادين االْجتامعيّة، وال أَرًْضا من األَرايض الُعثاْمنيّة، إاّل وَدَخلَتْها وقَدَّ
ألَْهلهـــا، وبَفْضل هذه األَْوقاف، اْســـتََمرّت خْدمات التَّْعليـــم، والّصّحة، والخْدمات 
اخليَّة  الّدينيّة، والثَّقافيّة، من َغرْي َخلَل أو تَْقصري، َحتَّى يف فرََتات املَحن واألَزَمات الدَّ

ْولة.  والخارجيَّة للدَّ

ْولة الُعْثمنّية َمجاالت الَوْقف يف الدَّ
ـــمول الواسع  ْولة الُعثاْمنيّة، وهذا الشُّ د املَجاالت الَّتي َشـــملَها الَوقْف يف ظّل الدَّ تَتََعدَّ
ْولة وأَْمصارها،  مُيْكن َعزُْوه لتَطَوُّر نظام الَوقْف كَُكّل، وانْتشـــاره يف َجميع واليات الدَّ

ُســلَيْامن، أَْحَمد َعيل، األَْوقاف الْســالمّية تَصل باألَتْراك إىل الَفضاء، أَْخبار الَخليج، 2 ســبْتَْمرب 2012م، تاريخ . 1
goo.gl/h9AbeL :الّزيارة 6 يونْيو 2017م، ُمتاح عىل الرَّابط

الَفْصل الخامس/ املبحث الثَّالِث



- 185 -

ْولة السالميَّة. وفيم يَيل تْبيان ألََهّم املَجاالت الَّتي َشملَها الَوْقف يف ظّل الدَّ

أَْوقاف دينّية: وهذه األَْوقاف ُمتََعلّقة بأَداء بَْعض الخْدمات الّدينيّة، كَبناء املَساجد 	 
واملَُصلّيات والَجوامع وَغرْيها.

ْبية والتَّْعليم، 	  ْبية والتَّْعليم: وهي ُمْختَلف األَْوقاف املُْهتَّمة بقطاع الرتَّ أَْوقاف الرَّ
كاملَْكتَبات واملَدارس وُدور تَْحفيظ الُقرْآن وُدور العلْم املُْختَلفة.

كَن: كَبناء املَنازل الَوقْفيَّة، وتَْجهيز الَحدائق واملَزارع ونُزُل املُسافرين 	  أَْوقاف السَّ
وَغرْيها.

أَْوقاف َعْسكَريّة: وتَْشَمل بناء الثُُّكنات الَعْسَكريّة وأَْوقاف لتَْجهيز الُجيوش.	 

أَْوقـــاف اْقتصاديّـــة واْجتمعّية: وتَْهتَّم هذه األَْوقـــاف بالَجوانب االقْتصاديّة 	 
عات  واالْجتامعيّة املُرْتَبطة بَحياة الّناس، كاألَْسواق الَوقْفيَّة وأَْوقاف النُّقود والتََّجمُّ

التّجاريّة، وَمساكن خاّصًة بإرْضاع األَطْفال.

أَْوقاف صّحّية وطّبّيـــة: وتَْهتَّم هذه األَْوقاف بالَجوانب الطّبّيّة والّصّحيّة، كَبناء 	 
املُْستَْشَفيات الَوقْفيَّة وُدور الَعَجزة وَغرْيها.

ْقيا: كَبناء الَقَنوات املائيّة وَشّق الرّتْع وبناء األَْسبلة.	  أَْوقاف الرَّّي والسُّ

أَْوقاف ُمَتَنّوعة: وتَْشـــَمل َجوانب ُمتََعّددًة يف الَحياة العاّمة، كاملَجاالت الّرياضيّة 	 
عىل َســـبيل املثال، كَتَأْســـيس أَنْدية للُمصارعني وتَكايا للرَّْمـــي وُمْختَلف أَنْواع 

الّرياضات الَّتي كانَت سائدًة آنَذاك.

ْولة الُعثاْمنيّة  َســـت وازَْدَهرَت يف َعْهد الدَّ ويف الُعموم، تَبْدو املَجاالت الَوقْفيَّة الَّتي تَأَسَّ
َعصيًّة عىل اإلْحصاء والَعّد، ال ســـيَّام مع ُشمولها واْستْغراقها لكافّة املَجاالت اإلنسانيَّة 
َسات  ـــْخص من آحاد الّناس يف تلك الَفرْتة يَتََقلَّب يف املُؤسَّ بَشـــْكل عاّم، َحتَّى كان الشَّ
ل عىل عالجه  الَوقْفيَّة من يَْوم والَدته إىل يَْوم َمامته، فَيولَد يف ُمْستَْشًفى وقْفّي، ويَتََحصَّ
طَوال َحياته من املُْنَشآت الَوقْفيَّة الطّبّيّة، كَام يَْحُصل عىل طَعامه وَشابه من الَوقْف عىل 
ى تَْعليَمه يف َمدارس َوقْفيَّة، ويَْسُكن يف َعقارات َوقْفيَّة، ويَتََعبَّد  الطَّعام واألَْسبلة، ويَتَلَقَّ
إىل اللَّه -تَعاىَل- يف َمساجد َوقْفيَّة، ويَُنّمي َمعارفَه وقراءاته يف املَْكتَبات الَوقْفيَّة، ويَْعَمل 
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يف وظائف أَساُســـها وقْفّي، تَأْسيًســـا أو ريًعا وإنْفاقًا، وَهَكذا إىل أَن مَيوت فَيُْدفَن يف 
َمقابر َوقْفيَّة، فَكان الَوقْف ُمالزًما لرْحلة َحياة اإلنْسان من املَْهد إىل اللَّْحد. 

ُصَور َوْقفيَّة يف الَعْهد الُعْثمّن
خان املُســـافرين: وهو َمأًْوى يَوفّر للُمسافرين إقامًة َمّجانيًّة مع تَْوفري الطَّعام 	 

اب، ويَوفّر للُمسافر خْدمات قَد تَْستَمّر لثاَلثة أَيّام. والرشَّ

َوْقف )لـــكُّل ُمْحتاج فاكهة(: ويَْهتَّم هذه الَوقْف بتَْوفـــري الفاكهة للُفَقراء َغرْي 	 
القادرين عىل شائها، وقَد تَكون هذه الفاكهة إّما من بَساتني َوقْفيَّة أو من خالل 

شائها بأَْموال الَوقْف.

َوْقف الحْب: وهو وقْف يَْهتَّم بتَْقديم الحرْب للنُّّساخ والُكتَّاب وذلك بَهَدف َدْعمهم 	 
يف َعَملهم العلْمّي، ويُْعترََب هذا الَوقْف من األَْوقاف التَّْعليميّة.

َوْقف الَقوارب والَحّملني: ويَْهتَّم هذا الَوقْف بإعانة أَْصحاب الَقوارب والَحاّملني 	 
الكبار يف الّسّن، والَّذين لَم يَُعد يُْسَمح لَُهم ُعْمرُُهم بُزاَولة املْهنة، وهو يُْعترََب فْكرًة 

سابقًة َعْهَدها فيام يَتََعلَّق بالتَّأْمينات االْجتامعيّة والرَّواتب التَّقاُعديّة.

َوْقـــف بَْيت الطُّيور يف إْســـطَْنبول: وهو من املَعامل األَثَريّـــة حاليًّا يف َمدينة 	 
إْســـطَْنبول، وبُني يف الَعْهد الُعثاْميّن بَشـــْكل َهْنَديّس َجميل وذلك لتَْوفري َمأًْوى 
للطُّيور مع تَْوفري أَْعشاش لَها واملاء والطَّعام، وكان يُْنَفق عليها من أَْموال الَوقْف.

َوْقف إطْعام الطُّيور يف وْقت الثَّلْج: وأُّسس هذا الَوقْف لالْهتامم بالطُّيور وإطْعامها 	 
يف أَيّام الثُّلوج، وذلك كَْون الَعديد من الطُّيور كانَت تَْنُفق نَتيجة َعَدم ُوجود الطَّعام، 

رة عىل الثَّلْج لتَأْكُل مْنه الطُّيور. فََوفْق هذا الَوقْف كان يَتّم نرَْث البُذور والذُّ

َوْقف تَْجهيز الَعـــروس: ويَْهتَّم هذا الَوقْف بتَْوفري جهاز للَعروس الَفقرية الَّتي 	 
َســـتَتَزَوَّج ولَيْس لَها أو أَْهلُها ما يُْنفقونَه عىل جهازها، فَتَأُْخذ من هذا الَوقْف عىل 

َسبيل اإلعارة كساًء وزينًة وتُعيُده الحًقا لتَْستَفيد مْنه َعروس أُْخَرى.

َوْقف املَكْفوفني: ويَْهتَـــّم بتَْوفري خْدمة القراءة للَمْكفوفني من خالل ُمترََبّعني 	 
يَقومون بقراءة الُكتُب للَمْكفوفني.

الَفْصل الخامس/ املبحث الثَّالِث



- 187 -

ْفيه للطَّلَبة الُفَقراء 	  َوْقـــف الرّْحالت: ويَْهتَّم هذا الَوقْف بتَْوفري الرّْحـــالت والرتَّ
واألَيْتام، وتَْشَمل رْحالت تاريخيًّة وأَثَريًّة وعلْميًّة.

َوْقف تَْدريب الّنســـاء: ويف هذا الَوقْف يَتّم تَْدريب الّنساء عىل الحرَف اليََدويّة 	 
والحرَف الّنْســـويّة كالخياطة والطَّبْخ وصناعة الَخـــزَف وَغرْيها، وذلك بَهَدف 
تَْوفري َعَمل لَُهّن، وهذا الَوقْف يُْعترََب َســـبًْقا تاريخيًّـــا ويُْعترََب تَقاطًُعا مع َمْفهوم 

َتْكني املَْرأة يف َمْفهومه الحايّل.

ص هذا الَوقْف لرَتْميم بُيوت الُفَقراء الَّتي يُصيبُها 	  َوْقف الُبيوت املَْحروقة: ويَُخصَّ
الَحريق، وتَْجهيزُها باألَثاث.

َوْقف الُبَحـــْيات: ويُْنَفق ريع هذا الَوقْف عىل تَْنظيف البَُحرْيات واالْهتامم بها، 	 
وتَْسهيل املالحة بها.

يَفنْي يف الَعْهد الُعْثمّن عمرة الَحرََمنْي الرشَّ
يفان باْهتامم املُْســـلمني عىل َمّر الُعصور؛ َحيْث ســـاَرع  لَطالَـــام َحظي الَحرَمان الرشَّ
املُْسلمون بتَْدشني الَوقْفيّات لعامرة املَْسجد الَحرام بَّكة واملَْسجد النَّبَوّي باملَدينة املَُنوَّرة، 
ـــلْطان َسليم  وقَد اْســـتََمّر االْهتامم بهذه األَْوقاف يف الَعْص الُعثاْميّن َحيْث أَبَْقى السُّ
لْطان ُسلَياْمن  األَوَّل )ت 926هـ/ 1519م( أَْوقاف الَجراكسة ُعموًما، وسار عىل نَْهجه السُّ
القانـــويّن )ت 974هـ/ 1566م( الَّذي َضّم إىل هذا الَوقْف بَْعض األَْوقاف األُْخَرى. كَام 
ـــلْطان ُمراد الثّالث)1( )ت 1003هـ/ 1594م( أَضاف يف عام 991 هـ/ 1583م  أَّن السُّ

إىل هذا الَوقْف َعَدًدا من الّضياع واألَرايض املَْزروعة)2(.

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

ــلْطان ُمراد الّثالث: )1546 – 1595م(، ُمراد بْن َســليم الثاين بْن ُســلَيْامن القانويّن بن َسليم األَوَّل، َوَصلت . 1 السُّ
ُقوط، بََدء َعْهُده بَقرار َمْنع  ْولة الُعثاْمنيّة يف َعْهده إىل أَُوّجها وذلك عام 1594 وتَْهديدها فيينا َذاتها بالسُّ ُحدود الدَّ
ول األُوُروبيّة ال سيَّام يف املَجال التّجاري، للَمزيد: َمْوقع ويكيبيديا املَْوُسوعة  ُشْب الَخْمر، اْهتَّم بالَعالقات مع الدُّ

https://cutt.us/wW2Ry :الُحرَّة، ُمتاح عىل الرَّابط
يَفنْي: أََهّميَُّتها وَدْوُرها"، َمَجلة الحجاز، الَعَدد 89، ديســمرب 2010، تاريخ . 2 اليَزيدّي، َمها، "أَْوقاف الَحرََمنْي الرشَّ
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ـــالطني واألَُمراء واألَْعيان لَوقْف أَْموالهم للعناية بُشؤون  َولََقد ساَرع الَكثري من السَّ
يَفنْي، عامرًة وصيانًة وخْدمًة وتَْوســـعًة، وَغـــرْي ذلك من َمجاالت  الَحرََمـــنْي الرشَّ
الَوقْف عىل الَحرََمنْي؛ امليَّكّ واملََديّن. وتَأْكيًدا عىل اْهتاممها الَكبري بُشـــؤون الَحرََمنْي 
ْولة الُعثاْمنيّة بإنْشاء إدارة خاّصة بهام، ُعرفَت باْسم "نظّارة  يَفنْي، اْضطَلََعت الدَّ الرشَّ
الَحرََمـــنْي"، وذلك يف عام 995 هـ، تَتََوىلَّ تلك الّنظارة ُمهّمة إدارة األَْوقاف الخاّصة 

يَفنْي. بالَحرََمنْي الرشَّ

يَفنْي زاَدت أَْوقاف َسالطني  سة الَوقْفيّات الخاّصة بالَحرََمنْي الرشَّ وبالتَّوازي مع َمَؤسَّ
ْولة الُعثاْمنيّة،  ْولة وَزْوجاتهم وأَْوالدهم، وكَذا أَْوقـــاف الّنافذين واألَْعيان يف الدَّ الدَّ
يَفنْي، والقيام عىل ُشـــؤون الَحجيج، وعامرة املَْسجد الَحرام  للعناية بالَحرََمنْي الرشَّ

يف. واملَْسجد النَّبَوّي الرشَّ

ديّة" الَّذي أَنَْشـــأَه  يَفنْي؛ وقْف "املَُحمَّ ومـــن أََهّم األَْوقاف الُعثاْمنيّة عىل الَحرََمنْي الرشَّ
لْطان أَْحَمد  د بْن ُمراد الثّالث)1( )ت 1012هـ/ 1608م(، وَوقَف ابْنه السُّ ـــلْطان ُمَحمَّ السُّ
األَوَّل)2( )ت 1026هـ/ 1617م( َحيْث ُخّصص َهذان الَوقْفان لإلنْفاق عىل عامرة الَحرََمنْي 
يَفنْي؛ َمكَّة  يَفنْي، وكَذا اإلنْفاق عىل ُسّكان املَديَنتنَْي اللَّتنَْي تَْحتَضنان الَحرََمنْي الرشَّ الرشَّ

املَُكرَّمة واملَدينة املَُنوَّرة.

د الثّالث بْن ُمراد الثّالث بْن َســليم الثّاين بْن ُســلَيْامن . 1 د الّثالث: )1566 – 1603م(، كان ُمَحمَّ ــلْطان ُمَحمَّ السُّ
ْولة الُعثاْمنيّة، هو ابْن جارية بُْنُدقيّة  القانويّن بْن َســليم األَوَّل، الَخليفة الُعثاْميّن الثّالث َعرَش من َســالطني الدَّ
لْطان أَْحَمد  ــلْطان ُمراد واْصطَفاها لَنْفسه وكانَت ذات أَثَر كَبري يف الّسياسة وَخلَّف ابَْنه السُّ األَْصل، اْشــرَتاها السُّ
ْولة الُعثاْمنيّة، للَمزيد: َمْوقع ويكيبيْديا املَْوسوعة الُحرّة، ُمتاح عىل  ْعف ملَفاصل الدَّ األَوَّل، بََدأ يف َعْهده ترََسُّب الضَّ

 https://cutt.us/1I3px :الرَّابط
د الثّالث بْن ُمراد الثّالث بْن َســليْم الثّاين بْن . 2 ــلْطان ُمَحمَّ ــلْطان أَْحَمــد األَوَّل: )1590 – 1617م(، ابْــن السُّ السُّ

لْطان الُعثاْميّن الرّابع َعرَش، كان شاعرًا ولَه ديوان َمطْبوع، كان َعْهُده َعْهد  ُسلَيْامن القانويّن بْن َسليم األَوَّل، السُّ
ــالطني عن قَتْل إْخَوتهــم وأَبْنائهم وَعملوا بَبَْدأ  ــلْطان أَْحَمد تََوقَّف السَّ ُحــروب وَتَرُّدات وثَْورات. بَْعد وفاة السُّ
"األَكْرَب واألَرَْشد"، باْستثْناءات قَليلة َحَدثَت بَْعد َذلك، للَمزيد: َمْوقع ويكيبيْديا املَْوسوعة الُحرّة، ُمتاح عىل الرَّابط: 

https://cutt.us/yEeGv

الَفْصل الخامس/ املبحث الثَّالِث
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ـــلْطان  يَفنْي، كََذلك، َوقْف السُّ ـــالطني عـــىل الَحرََمنْي الرشَّ ومن أَبَْرز وقْفيّات السَّ
ـــالطني، كان لألَْعيان -كَام َســـلَف بَيانُُه- َدْور كَبري يف  ُمْصطََفى)1(، وإىل جانب السَّ

انْتشار األَْوقاف اإلسالميَّة خالل الحْقبة الُعثاْمنيّة.

ًرا ُمْستَمرًّا خالل الُعصور اإلسالميَّة الّسابقة،  ختاًما مُيْكن الَقْول بأَّن الَوقْف َشهد تَطَوُّ
ء فَهو يَُدّل عىل املُرونة العالية الَّتي يَتََمتَّع بها الَوقْف، وهذا ما  وهـــذا إن َدّل عىل َشْ
َمكََّنه من مواكَبة تَطَوُّرات الَحياة االقْتصاديّة واالْجتامعيّة، فَُمْنذ فَْجر اإلْســـالم َحتَّى 
وقْتنـــا الرّاهن لَم يَتََوقَّف تَطَوُّر نظام الَوقْف، فَهو لَيْس َمْحصوًرا بحْقبة زََمنيّة بَعيْنها، 
وال بَـــكان ُجْغرايّف بذاته، وعىل الرَّْغم من تَطَوُّر الَوقْف خالل الُعصور اإلســـالميَّة 
املُتاَلحقة إاّل أَّن الَعْهد الُعثاْميّن َشـــهد التَّطَوُّر األَبَْرز يف تاريخ الَوقْف، وهذا ما يَْجَعل 

للَوقْف ُخصوصيًّة يف الَعْهد الُعثاْميّن.

د الثّالث بْن ُمراد الثّالث بْن َســليْم الثّاين . 1 ــلْطان ُمْصطََفــى: )1591 – 1639م(، ُمْصطََفــى األَوَّل بْــن ُمَحمَّ السُّ
ْولة  ــلْطان الخامس َعرَش والّسابع َعرَش الُعثاْميّن وتََوىلَّ ُحْكم الدَّ بْن ُســلَياْمن القانويّن بْن َســليم األَوَّل، هو السُّ
ــلْطان أَْحَمد األَوَّل بإْعدامه  الُعثاْمنيّة َمرَّتنَْي األُوىَل )1618-1617( والثّانية )1622 - 1623(، لَم يَُقم إْخوة السُّ
عْنــد تََولّيه الُحْكم كَام فََعل أَْســالفُه وُســمح لَه وألُّمه بالَعيْش يف الرّساي الَقديــم، ونَتيجًة لتَْغيري أَْحَمد لقانون 
ــاللة الُعثاْمنيّة ســنًّا هو األََحّق بالَعرْش؛ فََقد فَتَح هذا الباب ملُْصطََفى لتَويّل  الوراثة بَحيْث يَكون أَكْرَب أَفْراد السُّ
ْولة، للَمزيد: َمْوقع ويكيبيْديا املَْوســوعة الُحرّة، ُمتاح عىل  ــلْطَنة بََداًل من أَبْناء أَخيه ألَوَّل َمرّة يف تاريخ الدَّ السَّ

 https://cutt.us/JbbM8:الرَّابط
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اِدس  الَفْصل السَّ

من جوانب َعظََمة الَوْقف يف اإلسالم

َمة • ُمَقدِّ

ع والَثَاء يف األوقاف السالميَّة • املَْبَحث األَوَّل: التََّنوُّ

الَوقْف عىل اليتامى واألرامل	 

الَوقْف عىل املساجد	 

الَوقْف عىل املرض واملستشفيات 	 

الَوقْف عىل املدارس وُدور العلْم	 

الَوقْف عىل َدفْن املوت	 

الَوقْف عىل الحيوان	 

املَْبَحث الثَّاِن: َمَحطَّات يف تاريخ األوقاف السالميَّة •

َوقْف ُعثاَْمن منوذج وقفّي راق	 

َمَحطَّات يف األوقاف عىل اليتامى واألرامل	 

الَوقْف عىل املساجد 	 

األوقاف الّصّحيَّة املرض واملستشفيات والطّّب	 

األوقاف التَّعليميَّة املدارس واملكتبات والجامعات	 

الَوقْف عىل الُعلامء واملُّربنّي واملَُعلّمني	 

املة	  الَوقْف عىل الحيوان رحمة اإلسالم الشَّ
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اِدس  الفصل السَّ

من جوانب َعظََمة الَوْقف يف اإلسالم

َمة ُمَقدِّ
ِالَوْقف من معامل الحضارة السالميَّة، وهو، بأبعاده القَيميَّة؛ الدنيويَّة واألخرويَّة، 
يَعة الســـالميَّة الَغرَّاء، تأسيًسا وتقعيًدا،  ُمْنَتج إْســـالمّي خالص، تفرَّدت به الرشَّ
وَمأَْسســـًة وإدارًة، ما جَعله ُمْنَتًجا َحَضاريًّا استعارته حضارات أخرى غي إسالميَّة، 
ًة يف عرصنا الحديث، ليصبح إىل جانب القطاعني العاّم والَخاّص، طريًقا  وخاصَّ

ثالًثا داعًم ومسانًدا لقضايا استدامة التَّْنمَية والنَّهضة املُْجَتَمعيَّة املعارصة.

ة؛ اقتَصاديَّة،  َســـة ماليَّة ُمْســـتَقلَّة تؤّدي خدمات عامَّ فالَوقْف اإلْســـالمّي بات ُمَؤسَّ
َسة تَُغطّي بذلك  واجتاَمعيَّة، ثَقافيَّة، وتَْنَمويَّة، وحتى اســـرتاتيجيَّة أحيانًا، وهي ُمَؤسَّ
ة من املصالح التَْنَمويَّة املُْجتََمعيَّة، تَتَّسع لتشمل ما يُستجّد  فضاًء واســـًعا، وشبكة ُمْمتَدَّ
من الحاجيَّات، ومن اشرتاطات الواقفني مًعا، يف تناغم غري مسبوق يف الحضارات 

السابقة، وحتى التَّالية عىل اإلسالم.

ة بالَوقْف  ويســـتعرض هذ الفصل عـــدًدا من املََحطَّات الفْقهيَّة والتَّاريخيَّـــة الخاصَّ
اإلْسالمّي، مثل فكرة تأبيد منفعة الَوقْف، الَّتي دار حولها كثري من الخالفات الفكريَّة 
بـــني أصحاب املذاهب األربعة. كذلك يتعرض ألشـــهر الواقفني يف اإلســـالم وهو 
الصحـــايّب الجليل عثامن بن عفان ريض الله عنه، وكيـــف كان َوقْفه الَّذي ال يزال 

موجوًدا حتى اآلن، سببًا يف تبشريه بالَجنَّة.
ع عرب  كـــام يَُقّدم الَفْصل إطاللًة عىل أبرز مجاالت األوقاف يف اإلســـالم، الَّتي تَتََنوَّ
العديد من األشـــكال، مثـــل الَوقْف عىل اليتامى واألرامل، والَوقْف عىل املســـاجد، 
يفني، والَوقْف عىل املرض واملستشـــفيات، وعىل املدارس  وأوقـــاف الحرمني الرشَّ
وُدور العلْم وعىل العلامء واملُربنّي واملَُعلّمني، وعىل َدفْن املوت وتجهيز القبور، وحتى 

عىل الحيوان، وغريها.
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املبحث األَوَّل

اء يف األوقاف اإلسالميَّة ع والثَّ التََّنوُّ

من أفضل أعمل الخي الَّتي يكن أن يقوم بها املســـلم يف حياته، لَتْســـَتمّر بعد 
موته، بل وموت أبنائه وأحفاده، الَوْقف الَخْيّي، الَّذي يَُخلّد اسم صاحبه، وينحه 
ا عىل الجانب  ـــاعة. هذا عىل الجانب الفردّي، أَمَّ اللـــه به ثوابًا دامئًا حتى قيام السَّ
املجتمعّي فإّن األوقاف    ُتَّثل جانًبا ُمهمًّ من جوانب الحضارة العريقة الَّتي نشأت 
يف ربوع العامل الْسالمّي من املحيط إىل الخليج، ويتَّسم الَوْقف الْسالمّي بكثي 
ع والثاء؛ حيث كان َمحـــّط أنظار واهتمم كثي من الخلفاء  مـــن عالمات التََّنوُّ
الرَّاشـــدين، ومن بعدهم ُدَول الخالفة السالميَّة عىل َمّر الُعُصور، حتَّى إّن بعض 
األوقـــاف التَّاريخيَّة ال تزال َصامَدًة عىل َمّر الزَّمن شـــاهدًة عىل عطاء أصحابها 

وسيتهم الَعطرَة حتَّى وقتنا الحال. 

يرتبط الَوقْف، إذن، بالحضارة اإلسالميَّة، ارتباطًا وثيًقا، فاإلسالم الَّذي ُعني بالفقراء 
ص لهم  كاة)1(، خصَّ ص لهم ركًنا كاماًل من أركان اإلسالم، وهو الزَّ أََشّد اعتناء، وخصَّ
أيًضا ما يغنيهم عن الســـؤال، ويوفّر لهم حياة كرمية، دون اللُُّجوء ألحد، وهو الَوقْف 
َا يحّث عىل  لْبيَّة، وإمنَّ الَخرْيّي، فال يَعرتف الّدين اإلْسالمّي بالفرديَّة أو األنانيَّة أو السَّ
ادقـــة، والقيَم النبيلة الَّتي جعلت  ة الصَّ احم يف إطار األُُخوَّ التَّعـــاون والتَّكافل والرتَّ
ة أُْخرَجت  املؤمنني أهاًل للقيادة والريادة يف شـــتَّى مجاالت الحياة، ليكونوا "َخرْي أُمَّ

للنَّاس")سورة آل عمران: آية 110(. 

كاة تَْعِنــي يف اللغة الطَّهارة والنَّامء والربكة، وتنقســم الزكاة لثالثة أنــواع: النوع األَوَّل هو زكاة النَّفس وهو . 1 الــزَّ
تطهريهــا مــن الرّشْك والنفاق والذنوب، والنوع الثاين هو زكاة البََدن، وهي صدقة الِفطْر التي تخرج يف نهاية 
ا النَّوع الثالث فهو زكاة املال، وهي ُركن أســايس من أركان اإلســالم الخمس. )للمزيد  شــهر رمضان الكريم، أمَّ
نة، السعودية، مركز الدعوة  يُْنظَر: ســعيد بن عيل بن وهف القحطاين، الزكاة يف اإلســالم يف ضوء الكتاب والسُّ

واإلرشاد، فهرسة مكتبة امللك فهد الَوطَنيَّة، ط1، 2008م، ص6(.
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اِدس/ املبحث األَوَّل الَفْصل السَّ

ويُْعترََب الَوقْف، بثابة قُْربَان ُمتََعّد، يَتََقرَّب بها العبد إىل َربّه؛ حيث يكون الَوقْف عىل جهة 
ة كالفقراء واملساكني وطلبة العلْم، ونحو ذلك، ويَْعترَب البعض الَوقْف أحد الظواهر  عامَّ
ة اإلســـالميَّة، وأحد أبرز إنجازاتها الَحَضاريَّة، وتعبريًا عميًقا عن  املَُميّزَة، يف تاريخ األُمَّ
فْكرها وثقافتها، كام أنَّه يَُعّد أحد مظاهر وحدة الشعور لدى املسلمني ومامرساتهم تَجاه 

ة يف حرصها عىل عمل الخري.  مجتمعاتهم، وتعبريًا صادقًا عن ضمري األُمَّ

فت للنظر أَّن بداية األوقاف اإلســـالميَّة، ترجع إىل رجل يهودي يُْدَعى "مخرييق"؛  الالَّ
حيـــث كان أول من أوقف مرياثه ألعامل الخري يف اإلســـالم، فقبل غزوة أُُحد كان " 
مخرييق " يهوديًّا ولكنه ُمحّب للرسول ومنارص له، وقاتل مع املسلمني يوم أُُحد، وأوص 
إن قُتل، أن تَُؤول أمالكُه للرَّسول صىل الله عليه وسلم يُْنفُقها عىل خدمة املسلمني، وهو 
ما حَدث بالفعل؛ حيث قُتل يف املعركة، وأوقف النَّبّي أَْمالكَه الَّتي كانت عبارة عن سبعة 

حوائط للفقراء، وقال عنه النبي صىل الله عليه وسلم: مخرييق خري يهود)1()2(. 

أسباب ازدهار األوقاف الَخْييَّة يف السالم
د األســـباب املَُؤّدية النتشـــار وازدهار األوقاف يف ظّل اإلسالم، وفيام ييل نُبَنّي  تتعدَّ

أَهّم هذه األسباب:

ُنُـــّو وازدهار ثقافة الَوْقف: يتوفّر لدى ُعُموم املســـلمني ثقافة ومعرفة َوقْفيَّة 	 
َجيّـــَدة، إضافًة إلدراك تـــاّم ألهّميَّة الَوقْـــف وأدواره االجتامعيَّة واالقْتصاديَّة 
والّدينيَّة، وهذه املعرفة والَوْعي اشـــرتك بها الرُّؤســـاء واملَْرُؤوسني يف الُعُصور 
ًة لَدْعم الَوقْف وتعزيز انتشاره يف عموم  ابقة، مامَّ أْوَجد نزعًة عامَّ اإلسالميَّة السَّ

بالد املسلمني.

يف ســية ابن هشــام 2 / 362، الحاكم: املســتدرك 3/204، وقال صحيح عىل شط ُمســلم، وسكت عنه الذهبّي، . 1
وقال األلبايّن: الحديث حسن. )سلسلة األحاديث الصحيحة 4/ 36 رقم 326(.

األصبهاين، أبو نعيم، كتاب دالئل النبوة، الجزء األول، ص 78-79.. 2
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الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

ُوُجود ترَْشيع يَْحمي األَْوَقاف: شـــهدت الباَلد اإلســـالميَّة يف ُمختَلَف ُعُهودها 	 
قوانـــني تَْحمي األوقاف وتَُصونها من الَعبَث والتَّْخريب والتََّعّدي، وإضافًة لهذا 
التَّرْشيع؛ ُوجد ترَْشيع فْقهّي يَْدُعو للَوقْف ويَُعّززه، وذلك من خالل اإلســـهامات 
ْعيَّة التي  الفْقهيَّة العديـــدة التي تناولت الَوقْف وترَْشيعه وَســـّن األَْحَكام الرشَّ

تتناسب مع ُروح كُّل َعْص.

ُوُجـــود إدارة لألوقاف: َعزَّز ُوُجود إدارة ُمتََخّصَصة باألوقاف من ازدهار نظام 	 
ون بالنَّظَر  الَوقْف، فَفي غالبيَّة البالد اإلســـالميَّة ُوجد َدواويـــن وقَُضاة ُمْختَصُّ
يف األوقاف وقضاياها، وَضاَمن تنفيذ ُشُوط الواقفني، وهذا ما عزَّز انتشـــار 

وازدهار األوقاف.

ع نظام األوقاف أساًسا َماّديًّا ومعنويًّا ُصلْبًا للعمران واالزدهار يف  وقد شكَّل غَنى وتََنوُّ
الحضارة اإلسالميَّة يف أَْوج عصور إشاقها وسط ظُلمة القرون الوسطى الَجاثَة عىل 
العالَـــم القديم. وبالتَّايل فإّن معظم إنجازات هذه الحضارة التوحيديَّة تدين للَوقْف 
بالكثري يف ُمْختَلف املجاالت، بدًءا باملجال الّدينّي عرب تشييد وتويل املساجد. مروًرا 
باملجال العلْمّي الربوي عرب إنشاء املدارس والجامعات. وانتهاًء باملجال املدن، أواًل، 

عرب إنشاء الَعاَمئر الكربى والفنادق والَحانَات واألسواق.

ويف املجال الَحْريّب كذلك، َعرْب إقامة الُحُصون والقاَلع واألســـوار وأربطة الجهاد. 
ويف املجال الّصّحي، َعرْب املستشـــفيات والصيدليات. ويف املجال الثَّقايف، عرب بناء 

ة بكافَّة مرافقها املدنيَّة. املكتبات العامَّ

أَْوُجه الَوْقف يف السالم
ع لَدرََجة أَنَّه بالكاد مُيْكن  د مناذج وأَْوُجه الَوقْف يف اإلسالم، فَقد َوَصل من التََّنوُّ تتعدَّ

إيجاد مجال اقتصادّي أو اْجتاَمعّي أو إنَْســـايّن أو علْمّي لَم يَْحظ بَجانب من جوانب 

الَوقْف، وفيام ييل تبْيَان ألَهّم أَْوُجه الَوقْف يف اإلسالم.
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الَوْقف عىل اليتامى واألرامل:
اهتَّم اإلسالم باملجتمع وُمَكّونَاته اهتامًما كبريًا، مراعيًا اختالف املستويات االجتاَمعيَّة 
َعفاء منهم اهتامًما بالًغا، ورغَّب يف رعايتهم، َوأََمر  واملَاّديَّة بني النـــاس، َوأَْوىَل الضُّ
باإلحســـان إليهم، وجعل الرِبّ يف رعايتهم، سببًا لُدُخول الَجنَّة وااللتحاق بالصّديقني 
والشهداء، قال تعاىل: }لَيَْس الرِبّ أَْن تَُولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقبََل الَْمرْشِِق َوالَْمْغرِِب َولَِكنَّ الرِبّ 
َمـــْن آََمَن ِباللَِّه َوالْيَْوِم اآْلَِخِر َوالَْماَلئَِكـــِة َوالِْكتَاِب َوالنَِّبيِّنَي َوآََت الاَْمَل َعىَل ُحبِِّه َذِوي 
اَلَة َوآََت  ائِلِنَي َويِف الرِّقَاِب َوأَقَاَم الصَّ ِبيِل َوالسَّ الُْقْرىَب َوالْيَتَاَمى َوالَْمَساكنَِي َوابَْن السَّ
َّاِء َوِحنَي الْبَأِْس  اِبِريَن يِف الْبَأَْساِء َوالضَّ كَاَة َوالُْموفُوَن ِبَعْهِدِهْم إَِذا َعاَهُدوا َوالصَّ الزَّ
أُولَِئَك الَِّذيَن َصَدقُوا َوأُولَِئَك ُهُم الُْمتَُّقوَن{ ]البقرة: 177[، وهو ما يؤكّد أّن من أفضل 

أعامل الخري، كفالة األيتام ورعاية األرامل. 
من جهـــة أخرى فاألصل يف الَوقْف أنَّه صدقة، وبهذا يكون جزًءا من منظومة إســـالميَّة 
ُمتََكاملَـــة، للتكافل االجتاَمعّي، تَتَّجه مباشًة إىل ُمحاَربَة الَفْقر، وَدْعم املحتاجني بختلف 
دقات العاجلة، واملنثورة ... إلخ. ومن هنا فإّن  دقة، والصَّ أنواعهـــم؛ يدخل فيها الزكاة والصَّ
ة للزكاة، أمر بالغ األهّميَّة، وإحدى ُســـبُل  الَوقْـــف عىل اليتامى واألرامل، كفئات ُمســـتحقَّ
التكافل االجتاَمعّي بني املسلمني، وقد أوضحت الكثري من آيات القرآن الَّتي تحّض عىل الرِبّ 
ْف عىل هاتني الفئتني؛ لعالج ما يعرتي املجتمع من خلل،  والتكافل واإلنفاق، ضورة الصَّ
ا الْيَِتيَم فاََل تَْقَهْر{ ]الضحى:  ة، قال تعاىل: }فَأَمَّ وتغطية احتياجاته من خالل موارده الخاصَّ
9[، وقال تبارك وتعاىل: } َواْعبُُدوا اللََّه َواَل ترُْشِكُوا ِبِه َشيْئًا َوِبالَْوالَِديِْن إِْحَسانًا َوِبِذي الُْقْرىَب 
َوالْيَتَاَمى َوالَْمَساكنِِي{ ]النساء: 36[.  وقد حّث النبّي عىل كفالة األيتام، وجعل ملن كفل يتياًم 
َا ُمْسلم َضّم يتياًم  وأواله الرعاية والحنان مقاًما يف الجنان، فقال صىل الله عليه وسلم: »أمّيُّ

بني أبوين مسلمني إىل طعامه وشابه حتى يستغني َوَجبَت له الَجنَّة البَتَّة«.)1(

اِدس/ املبحث األَوَّل الَفْصل السَّ

أخرجــه أحمد )١٩٠٢٥(، والطياليس يف »املســند« )١٤١٩(، وأبو يعىل )٩٢٦(، وقــال الهيثمي يف مجمع الزوائد . 1
١٦٤/٨: َحَسن اإلسناد .



- 199 -

الَوْقف عىل املساجد: 
ال يُْعترََب املســـجد يف اإلسالم، مكانًا للعبادة فقط، بل إّن له إىل جانب ذلك دوًرا بالغ 
م املعريّف، فهو مكان الُحْكم،  األهّميَّة، يف التَّْنشئَة الثَّقافيَّة، والفكريَّة، والعلميَّة، والتََّقدُّ
ة الرسول صىل الله عليه وسلم، كام أنَّه الجامعة التَّعليميَّة األُوىَل، الَّتي  خالل فرتة نُبُوَّ
حابة عىل يد رســـول الله صىل الله عليه وسلم، ومن هذا املنطلق كانت  تَعلَّم فيها الصَّ
كفالة املســـاجد، من خالل أوقاف خرييَّة، تنفق عليها، سواًء عىل مستوى العامرة، أو 
بية والتَّعليم والتَّثقيف من أبرز أوجه الَوقْف يف الخربة  العبادة، أو عىل مســـتوى الرتَّ

الَحَضاريَّة اإلسالميَّة. 

الَوْقف عىل املرىض واملستشفيات: 
ة،  ة العامَّ الة يف مجال الّصحَّ اشتهر الَوقْف اإلْسالمّي عىل مّر العصور باملَُساَهَمة الفعَّ
وما يَتََعلَّق بها من َحاجيَّات؛ ضامنًا ألمن املجتمع وســـالمته من األمراض واألسقام؛ 
ـــامل، ومن ثَّم ُمرْتََكزًا  باعتبـــار األمن الّصّحّي ضامنًة لألمن املجتمعي بفهومه الشَّ

ة واملجتمع. رئيًسا للتَّنمية املستَدامة يف األُمَّ
واء،  فلقد ُعني الَوقْف اإلْسالمّي ببناء املستشفيات واملراكز العالجيَّة، والَوقْف عىل الدَّ
ل  والَوقْـــف عىل املنظومة الطّبّيَّة يف مجموعها، من أطباء وطواقم مســـاعدة وُعامَّ
وإدارينّي، إىل جانب الَوقْف عىل الكتب الطّبّيَّة واملكتبات العلميَّة ذات الّصلَة، ُوصواًل 
إىل َدْعم التَّجارب واالختبارات الطَّبيَّة والدوائيَّة إلنجاز الطَّفرات العلميَّة يف مجايل 
الطّـــّب والصناعات الدوائيَّة، ما جعل الَوقْف الطّبّّي يف الرؤية اإلســـالميَّة منظومة 

متكاملة لخدمة اإلنسان بشكل عاّم.

الَوْقف عىل املدارس وُدور العلْم:
يَعة اإلسالميَّة الحفاظ عىل العقل، وهو ما ظَهر يف اتّجاه بعض  من بني مقاصد الرشَّ
ف عـــىل العلْم والتَّعليم والعلامء؛ حيث كان لهذا الَوقْف  األوقاف الخرييَّة إىل الصَّ
املحمود آثار ليس عىل الرتبية والتَّعليم فحســـب، بل إنَّه تداَخل بتأثريه اإليجايّب يف 

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع
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ة كمرشوع َحضارّي ال تقف آثاره عند جانب بل َتْتَّد لتشـــمل  جميع نواحي حياة األُمَّ
النَّواحي الحيَويَّة يف املجتمع بل ويُوفّر حالًّ ملشاكله االجتاَمعيَّة وأزماته االقتَصاديَّة.

ْب املُهّم من ضوب الَوقْف يف اإلســـالم إىل نهضة علميَّة شاملة  ولقد أدَّى هذه الضَّ
خالل عصور ازدهار الحضارة اإلســـالميَّة؛ حيث كانت ُجّل املنشآت التَّعليميَّة والعلميَّة 
يف ذلك الوقت أوقافًا خالصة تنرش ثارها اليانعة بني لَبَنات املجتمعات اإلســـالميَّة 

عىل امتداد رُقَْعتها الجغرافيَّة. 

الَوْقف عىل َدْفن املوىت:
وردت العديـــد من األحاديـــث النَّبَويَّة الرشيفة، الَّتي تُويص ببنـــاء َمقابر للفقراء 
واملســـاكني، كأحد تََجليات الَوقْف الَخرْيّي، فتحبيـــس األرض ووقفها لتكون قبوًرا 
دقة الجارية، وقد  للفقراء واملســـاكني من أعامل الخري والرّب، ويدخل يف إطار الصَّ
ورَد الحـــّث عىل فعل الخري يف عموم نصوص الـــرشع الكثرية، فمن ذلك قول الله 

-تعاىل-: }َوافَْعلُوا الَْخرْيَ لََعلَُّكْم تُْفلُِحوَن{ ]الحج: 77[ )1(.
ومن أمثلة الَوقْف عىل دفن املوت ما ورد يف كتب الّسرَي أّن ُعمر بن الَخطَّاب ريض 
الله عنه أوقف أرًضا يف مص لدفن املوت، فقد أورد ابن الحكم عن اللَّيْث بن سعد، 
د لها مبلًغا  أّن املقوقس َعرَض عىل عمرو بن العاص أن يشـــرتي ســـفح املُقطم، وحدَّ
كبـــريًا يف ذلك الوقت وهو 70 ألف دينار، فَلاَمَّ أرســـل عمرو إىل ُعمر بن الَخطَّاب 
ريض الله عنه خطابًا بذلك، رّد يســـأل عمرو بن العاص عن سبب هذا السعر املرتفع، 
رغم أن هذه األرض ال يُنتفع بها وال تُْزَرع، فسأل عمرو بن العاص املقوقس فقال له: 
إنَّها يرى صفة هـــذه األرض يف الُكتُب، وأنَّها محّل غرَاس الجنة، فلام بلغ الرّد لُعمر 
بن الَخطَّاب رد ُعمر قائاًل: "إيّن ال أرى غراس الجنة إالَّ املؤمنني؛ فأقرب بها من مات 

من املُسلمني، وال تبعها بيشء"؛ فامتثل ألمره َوتَّم دفنه فيها. )2(

اِدس/ املبحث األَوَّل الَفْصل السَّ

فتوى بُحكْم وقف مقبة للفقراء، موقع إسالم ويب، مركز الفتوى، 12 نوفمرب 2008م، تاريخ الزيارة 3 يونيو . 1
goo.gl/olC8Fk :2017م، ُمتاح عىل الرَّابط

ونَة، وقف الَجبَّانَات يف مرص، املوسوعة الشاملة ) 5 / 475(، تاريخ الزيارة يف 18 أكتوبر 2018، . 2 النواوي، َحسُّ
.https://goo.gl/mogMde :ُمتاح عىل الرَّابط
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الَوْقف عىل الَحَيَوان:
يَعة اإلسالميَّة الحيوانات؛ حيث كان لها نصيب من أنواع الَوقْف الَخرْيّي،  مل تُْغفل الرشَّ
وبخالف جواز أن يكون الحيوان نفســـه وقًفا خرييًّا؛ حيث أجاز اإلمام الشافعي)1(
ا خالد فقد احتبس أْدَراَعه  ـــة َوقْف الحيوان؛ لقوله صىل الله عليه وســـلم: "فَأَمَّ صحَّ

وأْعتَاَده يف سبيل الله")2(، فُنصوص الفقهاء الَّتي تُجيز هذا الَوقْف كثرية.
كام أجاز الكثري من الُفَقهـــاء الَوقْف إلطعام الحيوانات الضالَّة، فيصّح الَوقْف عىل 
الحيوانات)3( والطيور، وهو قول املَالكيَّة والحاريّث من الحنابلة؛ ألّن اإلحســـان إىل 
الحيوان من اإلحســـان املأجور عليه، ومَنع من ذلك الَحَنفيَّة)4(؛ لَكون الحيوانات ال 

َتلك ما ميكن أن تَقتات منه )5(. 
ق عىل الحيوان ورحمته ال  فاألوقاف يف النهاية قُْربَـــة إىل الله -عز وجل-، والتََّصدُّ
ميكـــن أن يَُعـــّد إالَّ صدقة جارية، فيها فضل وأجر، وهي أحد مظاهر تقوى الله -عز 

الَّة.  ة إذا كان األمر يَتََعلَّق بالحيوانات الضَّ وجل-، خاصَّ
وميكـــن للواقف أن يأخذها إىل مأوى تجد فيـــه طعامها وشابها وأمنها؛ ففي ذلك 
ة األطفال من شور تلك الحيوانات، وحْفظ للحيوان من شور  ة، وخاصَّ حْفظ للعامَّ
اإلنسان. مع ما يف ذلك من وقاية من األمراض واألوبئة وانتشارها، ونظافة املحيط 

من األوساخ والجيَف والروائح الكريهة )6(. 

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

الصديف، محمد أبو بكر، املعان البديعة يف معرفة اختالف أهل الرشيعة، تحقيق سيد محمد مهّني، بريوت – . 1
لبنان، دار الكتب العلْميَّة، ط1، 1999م، ص 115.

ُمتََّفق عليه: صحيح البخاري ١٤٦٨، صحيح مسلم ٩٨٣.. 2
 . الشــهراين، حســني بن معلــوي، حقوق االخراع والتأليف يف الفقه الســالمي، الريــاض، دار طيبة للنرش . 3

والتوزيع، ط1، 2005م، ص 422.
عوديَّة، وكالة املطبوعات والبحث العلْمّي وزارة الشؤون . 4 الُعثامن، عبدالرحمن بن إبراهيم، أموال الَوْقف ومرصفه، السُّ

اإلسالميَّة واألوقاف، ط1، 1428هـ، ص198، وانظر أيًضا: شح السري الكبري 5/ 2104، وبدائع الصنائع 6/220.
الدغيرث، عبدالعزيز بن ســعد، "مســائل ُمْخَترَصَة يف أحكام الَوْقف"، موقع األلوكة الرشعي، 6 يونيو 2016م، . 5

goo.gl/d4ni2a :تاريخ الزيارة 3 يونيو 2017م، ُمتاح عىل الرَّابط
ــنَّة والسرية، جامعة قطر، العدد 9، . 6 القرضاوي، يوســف، "نظرات يف التفســي العلْمّي للقرآن"، مجلَّة بحوث السُّ

1997م، ص 113.
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َدت أنواع وتجليَّات الَوقْف يف الخربة اإلسالميَّة، َولََعّل ما سبَق يَُقّدم لَْمَحًة  وهكذا؛ تعدَّ
رسيعة عىل شموليَّة واستغراق صور الَوقْف الَّتي كَفلَها النظام اإلْسالمّي، وقد يَتَّضح 
ذلك بصورة جليَّة عند استعراض جملة من املََحطَّات والنامذج التَّطْبيقيَّة لُصَور الَوقْف 
ســـالفة البيان وغريها مامَّ َذَخرَت به الحضارة اإلسالميَّة طوال تاريخها املمتّد، وهذا 

ما سيتناوله بيشء من التَّْفصيل يف املبحث الثاين من هذا الَفْصل.
 
 

اِدس/ املبحث األَوَّل الَفْصل السَّ
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املبحث الثَّاِن

َمَحطَّات يف تاريخ األوقاف اإلسالميَّة

الة  ُســـول األكرم -عليه الصَّ منذ َفْجر الســـالم بَدأ الَوْقف بالتَّطَوُّر، ففي عهد الرَّ
الم- ُمُروًرا بعهد أصحابه -رضوان الله عليهم-، كان للوقف ُوُجود وأثر واضح،  والسَّ
واســـتمّر يف التَّطَوُّر خالل العهد األُُموّي فالعبايّس وما َصاَحَبه من ُدَول وُدَويْاَلت 
ولَة األيوبيَّة والفاطميَّة والحمدانيَّة واململوكيَّة وغيها، والحًقا امتّد الَوْقف  من الدَّ
ولة العثمنيَّة، ويف كّل هذه الُعُصور والُعُهود ويف ظّل  واســـتمّر تَطوُّره يف عهد الدَّ
َول ظهرت ناذج جديدة من الوقف، واستمّر تَطَوُّره ليغدو نظاًما متكاماًل  هذه الدُّ
اجتمعيًّا واقتصاديًّا وإنسانيًّا وعلْميًّا، وليرك أثَرَه العميق يف كُّل مفاصل الحياة، 
ت  ولذلـــك يكن القول بأّن للَوْقف أياد بيضاء يف النهضة الســـالميَّة التي امتدَّ

طوال قرون طويلة.

وانطالقًـــا من أهّميَّة الَوقْف وضورة الُوقُوف عـــىل ُصَوره وَمَحطَّاته التي انترشت 
إبَّان الحضارة اإلســـالميَّة ال بُّد من املرور عىل أَهّم ُوُجوه الَوقْف التي سادت، وليس 
الهدف من هذا املرور تقريرًا تاريخيًّا للوقف فقط، بل الهدف منه دراســـة وتحليل 
أَهّم مناذج الَوقْف التي سادت يف ذلك الَعْص، فهي تَُقّدم توضيًحا ألَهّم النََّشاطات 
االقتصاديَّة واالجتامعيَّة والعلْميَّة التي سادت آنذاك، إضافًة لكونها ُمعيًنا ألّي مرشوع 
يســـعى إلحياء الَوقْف وبَّث الروح فيه، ولذلك سُنَقّدم يف هذا املبحث ُجْملَة من أَهّم 

َمَحطَّات الَوقْف التي سادت يف العصور اإلسالميَّة املُْختَلفة.

َوْقف ُعْثَمن.. نوذج َوْقفّي راق
ان، ثالث الخلفاء الراشدين، وُذو النُّوَريْن أحد  يُْعترََب الخليفة الراشـــد عثامن بن عفَّ
أشـــهر الواقفني يف التاريخ اإلْســـالمّي أجمع، وتاريخ عثـــامن بن عفان يف العمل 
الَخرْيّي والتكافل االجتاَمعّي، ونُْصَة اإلســـالم حافل بكثري من العطاء، والعالمات، 
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اِدس/ املبحث الثَّايِن الَفْصل السَّ

فهو من قام بتجهيز جيش الُعرْسَة)1(؛ حيث قام عثامن بفرده بتجهيز ثلث الجيش، 
فقام برشاء تســـعامئة وخمسني بعريًا، وخمســـني فَرًَسا، وقال ابن إسحاق)2(: "أنفق 
عثـــامن رض الله عنه نفقـــًة عظيمًة مل يُْنفق أحد مثلها، وقيل: جاء عثامن رض الله 
عنه بألف دينار، يف كُّمه حني جهَّز جيش الُعرْسَة، فنرثها يف حْجر رســـول الله صىل 
الله عليه وسلم وهو يقول: "ما ّض عثامن ما َعمل بعد اليوم)3(، وقال رسول الله صىل 

الله عليه وسلم: من جهَّز جيش الُعرْسَة فله الَجنَّة")4(. 
ورجل بثْل هذا العطاء، مل يكن ليبخل عىل املسلمني بأحد أشهر األوقاف،  الَّتي ظلَّت 
ان برشاء البئ  باقية حتى عصنا الحديث، وهو بئ رومة)5(؛ حيث قام عثامن بن عفَّ
من يهودّي بعرشين ألف درهم، وأَْوقََفه للمسلمني)6(، وقال عنه رسول الله صىل الله 

عليه وسلم : "َمن َحَفر بئ ُروَمة فله الَجنَّة".)7(
وهذه البئ عميقة يف املدينة املنوَّرة، وقال عنه رســـول الله صىل الله عليه وسلم "نْعم 
الحفري حفري املُزين، وهي بئ رومة"، فلام سمع عثامن ذلك ابتاع نصفها بـ 12 ألف 
ق بها عىل املســـلمني، بعد أن كان اليهودي يَْســـتَغّل حاجة املسلمني إىل  درهم، وتََصدَّ

يقال لغزوة تبوك: غزوة الُعرْسَة، مأخوذة من قوله تعاىل: )لََّقد تَّاب اللَّه َعىَل النَّبّي َوالُْمَهاجرين َواأْلَنَصار الَّذين . 1
اتَّبَُعوه يف َساَعة الُْعرْسَة من بَْعد َما كَاد يَزيغ قُلُوب فَريق ّمْنُهم ثُّم تَاب َعلَيْهم إنَّه بهم رَُءوف رَّحيم( ]التوبة . 117[.

هو محمد بن إســحاق بن يســار: عاّلمة وحافظ للسرية النبويَّة، وقد كان َجّده يسار من َسبْى عني التمر، وذلك . 2
يف عهد خليفة رســول الله صىل الله عليه وســلم، وقد ُولد ابن اســحاق يف عام 80هـ، وعارص أنس بن مالك 
وســعيد بن املُســيب. )للمزيد: ابن إسحاق، سري أعالم النبالء، الطبقة السادسة، موقع إسالم ويب، آخر زيارة يف 

) .https://goo.gl/wswPTM :18 أكتوبر 2018، النَّّص ُمتَاح عىل هذا الرَّابط
ان ) 5/626 برقم 3701(، ورواه أحمد يف املســند ) . 3 أخرجــه الرتمــذي يف املناقــب – باب مناقب عثامن بن َعفَّ

5/63( وحسنه األلباين.
أخرجه البخاري )2778(.. 4
ان، وجعلها وفًقا لله تعاىل . 5 بــر رومــة هي بئ من ماء عْذب كانت ملًكا ألحد اليهود، واشــرتاها عثامن بــن َعفَّ

م للمؤتر الثاين  يرشب منها املســلمون. )ســليم هاين منصور، الَوْقف ودوره يف التَّْنمَية االجتمعيَّة، بحث ُمقدَّ
)https://goo.gl/mXgTNR :عوديَّة، منشور عىل هذا الرَّابط لألوقاف باململكة العربيَّة السُّ

َســة الفرقان للرتاث . 6 الســمهودي، نور الدين، وفاء الوفاء، تحقيق الدكتور قاســم الســامرايئ، الســعودية، ُمَؤسَّ
اإلسالمي، الطبعة األوىل، 2001م، الجزء الثالث، ص: 679.

أخرجه البخاري حديث رقم )2778(.. 7



- 205 -

ان، لبنان، املركز الثَّقايّف اللُّبَْنايّن، ط3، 2005م، ص 25.. 1 رضا، محمد رشيد، ذو النُّوَريْن، عثمن بن َعفَّ
ان ريض الله عنه"، موقع . 2 الحريب، عبد الله بن محمد الحجييل، "بر رومة وقف الخليفة الراشد عثمن بن َعفَّ

goo.gl/4fX8kM :أهل الحديث، د.ت، تاريخ الزيارة 3 يونيو 2017م، ُمتاح عىل الرَّابط
الدولة األمويَّة: هي واحدة من الدول اإلسالميَّة الكربى، وتَُعّد ثاين خالفة يف العامل اإلسالمي، وُسّميَت الدولة . 3

األَُمويَّة نســبة إىل بني أميّة الذين حكموها، وأشــهر ُحكامها الذين ســعوا إىل نرش نفوذها هو ُمَعاوية بن أيب 
ُســْفيَان. )للمزيد يُْنظَر: إحســان العقلة، تاريخ الدولة األمويَّة، موقع موضوع، منشور يف 28 ديسمرب 2015، آخر 

.)https://goo.gl/KAFrXu :زيارة يف 18 أكتوبر 2018، ُمتاح عىل الرَّابط
صالح، أماين، األوقاف الَخْييَّة وعمرة النســان واملكان، جمعية دراســات املرأة والحضارة، مص، دار السالم . 4

للطباعة والنرش والتوزيع والرتجمة، ط1، 2011م. 

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

املاء، ويجربهم عىل دفع ثنها باهظًا، واتََّفق عثامن مع اليهودي عىل أن تكون البئ 
له يوم، ولعثامن يوم، وجعل عثامن الناس يَســـتقون من بئه، وملء ما يحتاجون منه 
مـــن املاء لليوم التَّايل دون مقابل، فلـــامَّ رأى اليهودي ذلك، باع نْصف البئ لعثامن 

بثمن أَقَل من نصفها األَوَّل، يصل إىل 8000 درهم)1(. 
ها بياهه يف عهدة وزارة الّزراعة  وحاليًا تقع هذه البئ واألرايض الّزراعيَّة الَّتي ميدُّ
ـــعوديَّة، وتحديًدا يف َحّي بئ عثامن باملدينـــة املنوَّرَة، وتصل  باململكـــة العربيَّة السُّ
املساحة الُكلّيَّة لتلك األرايض الّزراعيَّة حاليًا إىل 108449.43 مرتًا ُمَربًَّعا، وبها عيادة 
بَيْطَريَّة َوقْفيَّة تخدم كافَّة أرجاء املدينة املنوَّرَة، ويف املزرعة أيًضا العديد من املشاتل 

املُتََخّصصة يف شتالت املحاصيل والخضوات والفواكه املثمرة )2(. 

َمَحطَّات يف األوقاف عىل اليتامى واألرامل
َصة لإلنفـــاق عىل اليتامى واألرامل منذ عهد الدولة  بدأت األوقاف الخرييَّة املَُخصَّ
األمويَّة)3(، ســـواًء كان وقًفا أْهليًّا من خـــالل تخصيص أموال األعيان للفقراء ذوي 
ت األوقاف  الُقْرىَب واليتامى واألرامل، أو من خالل الَوقْف الَخرْيّي. وال تزال ســـجالَّ
َول اإلســـالميَّة تحفظ نصوص الوثائق الَوقْفيَّـــة الَّتي َشَط فيها  يف كثـــري من الدُّ
الواقفون أن تُْصَف يف بعض املواســـم، إعانات َماّديَّة ومـــواد غذائيَّة، تَُوزَّع عىل 

األيتام واألرامل)4(. 
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ص كثري من املحسنني العرب أوقافًا لكفالة اليتيم، وأُّمه األرملة،  وعىل َمّر العصور َخصَّ
د أحواله)1(، وال َشـــّك أّن  وذلك من خالل اإلنفاق عىل اليتيم، وتعليمه وتثقيفه وتََفقُّ
الَوقْف عىل األيتام واألرامل من أََهّم مظاهر التكافل االجتاَمعّي يف اإلســـالم، وهو 
ُركْن ركني لرتابط املجتمع اإلْســـالمّي وتاسكه، وتكاتف أبنائه الَّذين يَُشّكلون جسًدا 
ة للمجتمع وانعكاس  واحـــًدا متعاضًدا، كام أّن الَوقْف عىل األيتام واألرامل دليل صحَّ
حقيقّي ملا يسوده من روح تَضاُمنيَّة تَتَّسق مع تعاليم اإلسالم الّدين الَخاتَم، الَّذي جعل 
عي عىل األرملة من عالمات اإلميان، ومن طُرُق الولوج إىل الجنان  كفالة اليتيم والسَّ

ونيل رضا الرحمن.
ويف عصنـــا الحديث يُْعترََب التَّكافل والتَّضامن االجتاَمعّي الَقائم عىل أُُصول وموارد 
َوقْفيَّة من أكرث ألوان التََّضامن االجتاَمعّي إنسانيَّة، ومراعاًة لكرامة املستفيد منه؛ ألنَّه 
ول والحكومات من جهة، كام ال يُريق ماء  ال يجعل املستفيد تحت تقلُّبات الّسياَسة يف الدُّ
وجهه أمام أهل الرِبّ واإلحسان والَخرّيين من جهة أخرى، فهو ينال كفالته من أموال 
ة با يبعده عن ُذّل الســـؤال ووطأة الحاجة، كام يُعّمق من شعوره باالنتامء  َوقْفيَّة عامَّ
ل به، إضافًة إىل كون الَوقْف مورًدا متجّدًدا ودامئًا  لدينه وملجتمعه الَّذي يرعاه ويتكفَّ

للعطاء والرّْب ما يضمن استقرار املستحّق واطمئنانه عىل مستقبله ومستقبل أبنائه.

الَوْقف عىل املساجد:
بدأ الَوقْف الَخرْيّي عىل املســـاجد، منذ العهد النبوّي)2(؛ حيث يُْعترََب مسجد قُبَاء أَوَّل 
مســـجد يف التاريخ اإلْسالمّي تَّم بناؤه، ثم َوقََفه يف ســـبيل الله، تبعه بعد ذلك بناء 
املسجد النَّبَوّي، وكال املسجدين كانا منارًة لتدريس العلوم والثَّقافَة اإلسالميَّة، وأخرج 

ة للشــؤون اإلســالميَّة اإلماراتية، د.ت، . 1 بدون ُمَؤلّف، "خطبة جمعة، كفالة األيتام ورعاية األرامل"، الهيئة الَعامَّ
goo.gl/Xxn0vb :تاريخ الزيارة 3 يونيو 2017م، ُمتاح عىل الرَّابط

العهد النَّبوّي هو عهد بداية تكوين الدولة اإلسالميَّة بعد هجرة الرسول صىل الله عليه وسلم إىل املدينة املنوَّرَة، وتَولّيه . 2
شؤون املسلمني يف العامل اإلسالمي، للمزيد: الطيار، عيل بن عبدالرحمن. الدعوة والجهاد يف العهد النبوي، ص44.

اِدس/ املبحث الثَّايِن الَفْصل السَّ
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املسجد النبوي الكثري من الصحابة والتابعني، ليكونوا بذلك "الريع" الَّذي أخرجه هذا 
الَوقْف لعموم املســـلمني حول العالَم، عىل َمّر الزمان، وال يَزال املسجد النَّبَوي يَُخّرج 
علامء وُمَدرّسني، يف شتَّى فروع املعرفة، انترشوا يف كثري من ُدَول العامل، يُساهمون 

م املعريف، واالرتقاء بعقول األفراد وتنمية املجتمعات. يف تَعزيز التَّقدُّ

َسات الخرييَّة الَوقْفيَّة، الَّتي اهتَّم بها  ويف هذا الســـياق، كان املسجد أََحد أََهّم املُؤسَّ
ة، فقد أقبلوا عىل بنائها وَوقْفها بحامس وسخاء، وهو  املســـلمون عرْب ُعصورهم املُْمتَدَّ
أكرث األوقاف الخرييَّة ُحُضوًرا يف املدن والُقَرى املسلمة )1(، ومن أشهر املساجد يف 
تاريخ اإلسالم، الَّتي أُوقَفت لصالح املسلمني، الجامع األزهر)2(؛ حيث كان أوَّل مسجد 
أُُســـس يف القاهرة، بعد جامع)3( عمرو بن العاص)4(، أنشأه جوهر الصقيل)5(، قائد 

جيوش املُعّز لدين الله الفاطمي)6(، عام 361 هـ.

م الثقايف والعلمــّي"، امللتقى الفقهي، مايو . 1 أبــو غدة، حســن عبدالغني، "وقف املســاجد ودوره يف تعزيز التََّقدُّ
goo.gl/CPkTMG :2012م، تاريخ الزيارة 3 يونيو 2017م، ُمتاح عىل الرَّابط التايل

الجامع األزهر هو واحد من أََهّم وأكرب املســاجد اإلســالميَّة يف العامل، تَّم بناؤه يف 14 رمضان عام 359 هـ، . 2
وهــو أَوَّل جامــع يَتَحوَّل إىل جامعة علْميَّة لتدريس العلوم الّدينيَّة وعلوم القرآن الكريم، وتّم تحويله لجامعة عام 
1961م، )للمزيد: جامع األزهر، موقع الجزيرة نت، 30 نوفمرب 2015، تاريخ الزيارة يف 20 أكتوبر 2018، ُمتاح 

.)https://goo.gl/nbrZX3 :عىل الرَّابط
جامع عمرو بن العاص هو أَوَّل املســاجد التي تَّم بناؤها يف القاهرة بعدما افتتحها عمرو بن العاص؛ حيث تَّم . 3

بنــاؤه عــام 21 هـــ، وهو من منارات العلم والتاريخ يف مص، تََخرَّج منه الكثري من العلامء، ويعترب جامع عمرو 
ة  بن العاص أبرز رموز تحرير مص من االحتالل الروماين. )للمزيد يُْنظَر: مسجد عمرو بن العاص، موقع قصَّ

) https://goo.gl/JXQSKc :اإلسالم، 18 سبتمرب 2011، ُمتاح عىل الرَّابط
عمــرو بــن العاص: )575 – 644م(، عمرو بن العاص بن وائل الســّهمي، ولــد يف مكَّة املُكرَّمة يف عام 592 م، . 4

أســلم يف العام الثامن للهجرة، وأشــهر إسالمه أمام رســول الله صىل الله عليه وسلم، ونظرًا لُقوَّته وبسالته يف 
القتال وكّل إليه رسول الله صىل الله عليه وسلم العديد من املعارك الحربيَّة، وتّكن من فتح مص، للمزيد: موقع 

 https://cutt.us/sYECM :ويكيبيديا املوسوعة الحرة، ُمتاح عىل الرَّابط
جوهــر الصقــيل: )928 – 992م(، هو أحد القادة املشــهورين لدى الحاكم املُعــّز لدين الله الفاطمي، وهو أحد . 5

سوا الدولة الفاطميَّة يف مص وبالد املغرب، وترجع تسميته بالصقيل نظرًا ملولده يف جزيرة صقلية،  أبرز من أسَّ
وكانت كُْنيَتُه أيب عبد الله، َوُولد عىل األرجح بني عامي 298 و 300 هـ. )للمزيد: أسامة حسن، رجال لهم تاريخ، 

دار األمل للنرش )القاهرة(، ط1، 2001، ص101 102-(.
املُعز لدين الله الَفاطمّي: )932 – 975(، أحد أْعمدة الدولة الفاطميَّة وحّكامها، ويرجع نسبه إىل رسول الله صىل . 6

الله عليه وســلم، ولقبه الفاطمّي نْســبًَة إىل فاطمة بنت رســول الله، والَعلَوّي نسبة إىل زوجها عيل بن أيب طالب، 
وهــو من بََنى مدينة القاهرة، ولذلك ُســميّت بقاهرة املُعز لدين اللــه الَفاطمّي، للمزيد: عارف تامر، املُعّز لدين 

الله الَفاطمّي، دار اآلفاق الجديدة )بريوت(، ط1، 1982، ص14.
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وقـــد أوقَف الخليفة الَفاطمّي، الحاكم بأمر اللـــه، َرباًعا كثرية عىل الجامع األزهر، 
ت الَوقْفيَّة حينها  َســـة دار العلم بالقاهرة، ونصَّ جامع املَْقس، الجامع الحاكمي، وُمَؤسَّ
عىل ُمرَتَّب للخطيب، ومبلغ للُحْص، وآخر للزجاج، وللبخور الهندّي، يف شهر رمضان، 
انع وَشْمع وُمرَتَّبات لَكْنس الجامع،  وأيام الُجَمع، وثن للَكافُور واملســـك، وأجرة للصَّ
اب، خياطة الُحْص، وأجرة الخياطة، وفَْحم للبخور، ومائتي مْكَنَسة، وأزيار  ونقل الرتُّ

ار، لصّب املاء فيها، مع أجرة حمله، وُمرَتَّبات لخمسة عرش مؤذنًا )1(.   الُفخَّ
ويف إطار َوقْف املســـاجد أيًضا، تَّم َوقْف الكثري من األموال عىل ُخطَباء املســـاجد 
ب واملُؤّذنني فيها، وعىل الفرَّاشني واملوظَّفني اآلخرين،  وأمَئْتها، وعىل املَُعلّمني والطُّالَّ
كام تَّم توجيه كثري من األموال املوقوفة إىل بناء املساجد وترميمها، وشاء ما يلزمها. 
وحتى يومنا هذا ال يزال كثري من أثرياء املســـلمني، بل وغري األثرياء منهم، يقومون 
بوقْف الكثري من أموالهم لخْدمة املساجد يف كُّل مكان، ابتغاء مرضاة الله.  ويف هذا 
اإلطـــار؛ فإّن الحرمني الرشيفني، كانا من أكرث املســـاجد الَّتي َحَصلَت عىل أوقاف 
لرعايتها، من خالل ما يُْعرَف باسم َوقْف الحرمني الرشيفني)2(؛ حيث تَّم تخصيص 
الكثـــري من املرشوعات الَوقْفيَّة الَّتي تَْهدف لتوفري الخدمات الَّتي يَحتاجها قاصدو 
ص ريعها لصالح الحرمني الرشيفني،  البيت الحرام واملسجد النَّبَوّي الرشيف، ويخصَّ
وهي أوقاف بدأت منذ العهد اململوكّ)3(، وقد أوقَف الســـلطان األشف برْسبَاي)4( 

َسة املرأة والذاكرة، ط1، 2006م، صـ 62.. 1 البداري، أمينة، األوقاف يف سطور، القاهرة، ُمَؤسَّ
وقف الحرمني الرشيفني هي أوقاف أوقفها املُحســنون عىل الحرمني الرشيفني؛ ليَتّم توزيعها عىل محتاجيها، . 2

ى باألوقاف الُحكمية،  ولإلنفــاق عــىل الحرمني الرشيفني وخدمته، وقد بدأت مع العص اململوك، وكانت تُســمَّ
ويرجع أمرها إىل القضاء، وذلك من أجل تطبيق شط الواقف يف ذلك، واْستََمّر وقف الحرمني الرشفني لعهود 
عديــدة بعــد العهد اململوك. )للمزيد يُْنظَر: إبراهيم البيومي غانم، تَجديد الَوعي بنظام الَوقْف اإلســالمي، دار 

البشري للثقافة والعلوم )القاهرة(، ط1، 2016، ص91(.
عوديَّة، . 3 بدرشيني، أحمد هاشم، أوقاف الحرمني الرشيفني يف العرص اململويك، رسالة دكتوراه، اململكة العربيَّة السُّ

جامعة أُّم القرى، ط1، 2001م، ص 156-158.
السلطان األشف سيف الّدين برْسَباي: )1369 – 1437م(، أََحد أََهّم سالطني الجراكسة يف مص وهو ثامنهم، . 4

وقد كان مملوكًا ألحد ســالطني املامليك، ثم تَوىلَّ الســلطنة يف عام 825 هـ، وقد واجه العديد من املُواَجَهات 
االقتصاديَّة والحربيَّة مع املامليك بعد تَولّيه الُحْكم، ومن أشــهر األوقاف يف عهده املدرســة الغادريَّة واملدرســة 
الُعثاَْمنيَّة واملدرسة الُحسينيَّة وغريها من األوقاف. للمزيد: الجبورّي، عبدالسالم محمد شبيب، املشيََّدات الَوقْفيَّة 

والخرييَّة يف بالد الشام إبَّان العص اململوك، األردن، دار الكتاب الثقايف، ط1، 2014م، ص 112.
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الكثري من األوقاف عىل الحرمني الرشيفني، إىل َحّد أنَّه وقف بالًدا بأكملها يف هذا 

ة َوقْف برْسبَاي)1(، املؤرََّخة يف 16 من جامدى اآلخرة سنة 827  الصدد، وجاء يف ُحجَّ

هـ / 1424م، أّن األعيان املوقوفة هي: "مجموعة أراض ناحية الحمرا وأراض ناحية 

أبو رجوان بالجيـــزة"، ويُصف من خالل ذلك 24 ديناًرا للقارئ بالحرم امليَّك، و24 

ديناًرا سنويًّا للقارئ بالحرم النَّبَوّي")2(. 

ويف عهد السلطان األشف قانصوه الغوري)3(، املُؤَرََّخة يف 26 من محرم سنة 909هـ 

/ 1503م، واألعيـــان املوقوفة بها هـــي أماكن بجهات ُمتََعّدَدة بص من أجل رعاية 

والـــصف عىل الحرمني، وكان من أوجه الصف فيها، رصف 10 دنانري َذَهبيَّة لقاء 

قـــراءة املصحف الرشيف عىل أن يُقـــرأ تَجاه البيت الرشيف يف الحرم الرشيف يف 

كُّل يوم ما تيرسَّ له قراءته من القرآن العظيم يف أَّي وقت تَيَرسَّ من الليل والنهار)4(، 

وتبعها بعد ذلك ُحَجج َوقْفيَّة مشابهة يف العهد العثامين والعص الحديث.

ولة اململوكيَّة . 1 الســلطان األشف برْســَباي الدقمقي الظاهري الَجْركَيّس: )1369 – 1438م(، عاش ســالطني الدَّ
ْكَسيَّة(، ويُْعترَب من أكرب سالطينها، قَعد عىل َعرْش مْص سنة 1422م، وَحَكم حتَّى وفاته سنة 1438م،  الرُبْجيَّة )الرشَّ
للمزيد: ابن تغري بردي، الدليل الشايف، ج 1، ص 286 برقم 650، السخاوي، الضوء الالمع، ج3، ص 8 برقم 38. 

ة وقف السلطان األشف برْسَباي )وهي عبارة عن ُحّجة َوقْفيَّة تشتمل عىل مجموعة من األوراق يصل عددها . 2 ُحجَّ
إىل 229 ورقة تشــمل كَافَّة األوقاف التي أوقفها الســلطان اململوك األشف برْســبَاي يف سنوات ًحكمه الذي امتد 
إىل نحو 14 عام. )للمزيد: عمرو زهري حافظ، مناذج َوقْفيَّة من القرن التاســع الهجري، ندوة الَوقْف يف الرشيعة 
اإلســالميَّة ومجاالته )الرياض (، 1423 هـ، ص 784(، مؤَرََّخة يف 16 من جامدى اآلخرة ســنة 827هـ، رقم الوثيقة 
)880ق( أوقاف، ســطر 170، وقد نرش هذه الوثيقة أحمد دراج ضمن وثائق أخرى تَتََعلَّق بعص الســلطان برْســبَاي، 
املعهد الفرنيس، القاهرة 1963م، واستفاد منها د. عدنان الحاريث يف رسالته للدكتوراه بعنوان: " عامرة املدرسة يف 

مص والحجاز يف القرن 9هـ/15م. جامعة أم القري 1418هـ..
ــلْطَان َقانُصــوه الُغــورّي: )1441 – 1516م(، أحد الســالطني الذين تََولَّْوا الُحْكم بعد وفاة الســلطان األشف . 3 السُّ

قَايتْبَــاي، واختــالف أبنائه ورصاعهم عىل الُحْكم، وكان الغوري حينها رئيس أركان الجيش، ُولد الســلطان قَانُصوه 
الُغــورّي عــام 850هـ، وهو يُنســب إىل منطقة الُغور وهي إحدى املناطق املوجــودة يف بالد األتراك، للمزيد: موقع 

https://cutt.us/2kvGJ :ويكيبيديا املوسوعة الحرة، ُمتاح عىل الرَّابط
لطان األشف َقانُصوه الُغورّي، رقم الوثيقة )882ق( األوقاف سطر رقم 555 . 556 . 557 560-. . 4 ة َوْقف السُّ ُحجَّ
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إالَّ أنَّه من أضخم االســـتثامرات الَّتي جاءت لرعاية الحرمني الرشيفني، َوقْف املَلك 
عبدالعزيز)1( املجاور للمسجد الحرام؛ حيث إّن القيمة اإلجامليَّة ألصول هذه األوقاف 
تبلغ عرشة مليارات ريال ســـعودّي، وتَتََمثَّل يف أصول َعقاريَّة، تبلغ 7500 وقف، يفي 

ريعها بتكاليف اإلنفاق عىل مشاريع الحرمني الرشيفني التطويريَّة أو التشغيليَّة. 
ـــعوديَّة إىل توسيع  ويســـعى القامئون عىل تلك األوقاف حاليًّا يف اململكة العربيَّة السُّ
أنشـــطة اســـتثامراتها لتقديم خدمات النقل الجوّي من خـــالل شكة طريان تُوفّر 
وسيلة الســـفر للحجاج واملعتمرين والزوار من كافَّة أنحاء العامل اإلْسالمّي، وكذلك 
ع للحجاج  إنشاء سلســـلة من الفنادق يف عواصم الدول اإلسالميَّة لتكون نقاط تجمُّ
أو املعتمرين أو الزوار ومَقرًّا لتثقيفهم باملناســـك عرْب محاكاة الظروف الطَّبيعيَّة يف 

َسة. املشاعر للتعرف عليها قبل القدوم الفْعيّل للبقاع املقدَّ

األوقاف الّصّحيَّة: املرىض واملستشفيات والطّّب 
يَعة الخمس،  ة كونها ُتثّل أحد َمَقاصد الرشَّ يَعة اإلسالميَّة للحَفاظ عىل الّصحَّ تَْسَعى الرشَّ
واملُتََمثّلة بالحفاظ عىل الحياة، وانطالقًا من هذا املبدأ َسَعى املسلمون لتخصيص أوقاف 
ة النَّاس  خرييَّة تهـــدف لتقديم خدمات صّحيَّة، فالعديد من الخلفـــاء واألمراء وعامَّ
ُصـــوا أوقافًا خرييَّة تَُقّدم خْدَماتها الطّبّيَّة لُعُموم النَّاس ال ســـيَّام الُفَقراء منهم،  َخصَّ
ى حينها باملارستان)2(،  فانترشت املُْستَْشَفيات الَوقْفيَّة يف عموم بالد املسلمني، وكان يَُسمَّ

َوْقف املَلك عبدالعزيز عبارة عن إنشــاء ســاعة مكَّة يف برج الســاعة الشــهري والقريب من الحرم امليَّكّ، بحيث . 1
تكون الســاعة من جميع جهات الربج بضوء برّاق، وهي عبارة 4 ســاعات من جميع الجهات للربج، وهي أطول 
ســاعة يف العامل يصل ارتفاعها إىل 400 مرت. للمزيد: املوقع الرســمي للهيئة العامة لألوقاف يف اململكة العربية 

 https://cutt.us/dqr7c :عوديَّة، ُمتاح عىل الرَّابط السُّ
املارســتان هي مستشــفى كبري لعالج األمراض، واملارستان يعني بيت املريض، وكان املارستان الذي تّم بناؤه يف . 2

ى سوق املارستان وبُني عىل  عهد هارون الرشيد من أكرب املستشفيات الخرييَّة يف التاريخ اإلسالمّي، وكان يُسمَّ
هيئة حّي كبري وبه قص طبي يضم األطباء والصيادلة والطلبة الدارســني للعلوم الطبية. للمزيد: موقع املعرفة، 

 https://cutt.us/sBUXt :ُمتاح عىل الرَّابط

اِدس/ املبحث الثَّايِن الَفْصل السَّ



- 211 -

هارون الرشيد: )766 – 809م(، أبُو جعفر هارون بن محمد املهدي بن أيب جعفر املنصور، بن محمد بن عيل بن . 1
عبد الله بن عباس الهاشمّي القرّش، الخليفة العبايّس الخامس، يُْعترَب من أشهر الخلفاء العباسيّني، وأكرثهم ذكْرًا 
حتى يف املصادر األجنبيَّة كالحوليَّات األملانيَّة يف عهد اإلمرباطور شارملان التي ذكرته باسم )ارون(، والحوليَّات 
اليابانيَّة والّصينيَّة التي ذكرته باسم )الون(، بلغت الدولة العبَّاسيَّة يف عهده َمْجدها سيَاسيًّا واقْتَصاديًّا وعمرانيًّا، 

 https://cutt.us/Vnm3e :للمزيد: موقع ويكيبيديا املوسوعة الُحرَّة، ُمتاح عىل الرَّابط
عيىس، أحمد، تاريخ البيمرستانات يف السالم، مرجع سابق، ص 178. . 2
البيمرســتان، هي كلمة ذات أصل فاريّس، وهي منقســمة لجزأين؛ األَوَّل بيامر ومعناها مريض، وستان معناها . 3

دار، ليكــون معنــى الكلمــة دار املريض، وقد تّم اختصار الكلمة بعد ظهورها فأصبح يُطلق عىل املشــفى أو دور 
املرض مارســتان اختصاًرا. )للمزيد يُْنظَر: عبدالوهاب مصطفى ضاهر، تعريف البيامرستانات وأََهّميّتها، موقع 

 ).https://goo.gl/EetE36 :شبكة األلوكة، 17 مايو 2016، تاريخ الزيارة 20 أكتوبر 2018، ُمتاح عىل الرَّابط
أمــني، محمــد، األوقــاف والحياة االجتمعيَّة يف مرص )648 ه – 923 ه(، القاهــرة، دار النهضة العربيَّة، ط1، . 4

1980م، ص 169.
أبو سعيد سنان بن ثابت بن ُقرَّة الَحرَّاّن: )880 - 943م( طبيب وعامل فيزياء وريايض وفليك، انتقل إىل بغداد . 5

يف القرن الرابع الهجري، وعمل طبيبًا لدى الخليفة املقتدر بالله العبايس، وقد أسلم يف عهده، ثم خدم الخليفة 
القاهر بالله ثم الخليفة الرايض بالله. )للمزيد: األعالم للزركيل 3/141، املوســوعة الشــاملة، ُمتاح عىل الرَّابط: 

).https://goo.gl/uut2eT

ومنها عىل ســـبيل املثال: املارستان الذي أَمر ببنائه هارون الرشيد)1( يف مدينة بغداد، 
رَة التي تُقّدم  وتّم إتْبَاعه بأوقاف أخرى عديدة ُمَكّملة له، فكان يُْشبه املدينة الطّبّيَّة املَُصغَّ
ُمْختَلف الخْدَمات للَمرَْض، وكان هذا املارستان مركزًا علميًّا لتَْعليم الطّّب وعلومه أيًضا، 
وكان يُْنفـــق عىل األطباء الذين يعملون به مـــن األموال الَوقْفيَّة املُْنترَشَة يف بغداد)2(، 
فكانت بغداد يف الُعُصور اإلســـالميَّة املُتََعاقبَة ال سيَّام يف الَعْص الَعبَّايّس مركزًا طبّيًّا 

ُمتََقّدًما عىل مستوى الَعالَم اإلسالمّي، والَفْضل يَُعود يف هذا األمر إىل األوقاف.
ى  كـــام ظهرت أكرث من مستشـــفى يف َعدد من العواصم اإلســـالميَّة، تحت ُمســـمَّ
"بيامرستان)3("، مثل "البيامرستان الَعُضدّي" يف بغداد، و"البيامرستان النوري" يف 
دمشق، و"البيامرستان املنصوري" يف القاهرة، و"بيامرستان مراكش"، و"البيامرستان 
املقتدرّي"، وبيامرستان الســـلطان قاَلُوون يف القاهرة، والَّذي اشرتط فيه أن تتّد 

خدماته لتشمل كافَّة الفقراء واملحتاجني للرعاية الّصّحيَّة والدواء والغذاء)4(. 

ومل يقتص تأسيس املستشفيات الَوقْفيَّة عىل امللوك والسالطني فقط، بل امتّد ليشمل 
ة النَّاس، ال ســـيَّام املورسين منهم؛ حيث أُُســـس سنان بن ثابت )5( ُمْستَشًفى يف  عامَّ

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع
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العراق، وكان يصف عليه كّل شهر 600 دينار، كام تَناول املُؤَرّخون الكثري من أطباء 
مص والعامل اإلْسالمّي الَّذين حوَّلوا منازلهم ملستشفيات لعالج الفقراء، وأوقفوا تلك 

الدور لهذا الَغرَض النَّبيل. 
ومن بني األموال املوقوفة، تَّم تخصيص بعض األموال، لخدمة البحث العلْمّي يف مجال 
ت وثيقة وقف البيامرســـتان للخليفة املنصورّي، عىل تَْخصيص جزء  الطّّب؛ حيث نصَّ
من مال الَوقْف، لتعليم الطّب، ودراسته يف املستشفى، عىل يد أساتذة ُمتََخّصصني)1(، 
وهذا ما َعزَّز َواقع البَْحث العلْمّي والطّبّّي يف ُعُموم بالد املســـلمني، ولذلك ياُلَحظ 
يَْدليَّة بَلََغت َمْجدها يف ظّل الَحَضارة اإلسالميَّة، وبالتَّأْكيد فَإّن  أّن العلوم الطّبّيَّة والصَّ

للَوقْف اليَد الطُّوىَل يف هذه النَّْهَضة والتَّطَوُّر العلْمّي والطّبّّي.

وتشهد الحواض العربيَّة واإلســـالميَّة يف واقعنا املعارص طفرًة كبريًة يف مجال الَوقْف 
عىل املنشـــآت الطّبّيَّة والخْدَمات الّصّحيَّة، فمن خالل الَوقْف واألموال الَوقْفيَّة يَتّم بناء 
املستشفيات الكربى املُتََخّصصة يف عالج األمراض الفتَّاكة، ومن أموال الَوقْف يَتّم تويل 
األنشـــطة العلميَّة والبَْحثيَّة املُتََعلَّقة بجاالت األدويـــة والتجارب العلميَّة حول األمراض 
وطـــرق عالجها، هذا إىل جانب الَوقْف عـــىل شاء وصيانة األجهزة الطّبّيَّة واملختربات 
العلْميَّة، وتطوير املنشآت الطّبّيَّة القامئة، وإمدادها بكافَّة احتياجاتها من أجهزة ومعدات 
وتْقنيَّات حديثة، إضافًة إىل أّن لبعض املَيُْسورين إْسَهاَمات َوقْفيَّة من خالل اإلنفاق عىل 
ّكري وغريها. َصة لألمراض املُزْمَنة كأدوية القلب ومرض السُّ األدوية ال سيَّام تلك املَُخصَّ

وتُْعترََب مستشفى رسطان األطفال بص 57357)2( من األوقاف الخرييَّة الّصّحيَّة الَّتي 

اِدس/ املبحث الثَّايِن الَفْصل السَّ

ة لألوقاف الكويتيَّة، ط1، 2009م. . 1 عبدالرحمن، أحمد عوف، األوقاف والرعاية الصحيَّة، الكويت، األمانة العامَّ
مستشفى رسطان األطفال 57357:  أحد أكرب مستشفيات األطفال يف العامل يقع يف القاهرة بص، ويختّص يف . 2

عالج رسطانات األطفال. ويتميَّز هذا املستشفى بكونه بُني عن طريق التَّرَبَُّعات مع َحَملة دعائيَّة كبرية َصاَحبَت 
بناَءه، بدأت فكرة بناء أّول مستشًفى لعالج أورام األطفال بص مجانًا يف عام 1999م بعد ازدياد نسبة األطفال 
املصابــني بالرسطــان، وعدم قُدرة املعهد القومّي لألورام يف مص عىل اســتيعاب هذا الَكّم الهائل من املرض 
ومــوت األطفــال املرض لقلَّة اإلمكانيَّات لعالج الكثري منهم، وفتح أول حســاب مــصيف رقم 57357 يف بنك 
مص والبنك األهيل يف كافَّة الفروع، وأت اسم املستشفى مطابًقا لرقم حساب التَّرَبُّع، للمزيد: موقع ويكيبيديا 

https://cutt.us/jUa7E :املوسوعة الحرة، ُمتاح عىل الرَّابط
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تَّم إنشاؤها من خالل أوقاف وترََبُّعات املْصينّي والَعرَب واملسلمني، وهو يَُقّدم خْدَماته 
صيَّة يف املنطقة،  العالَجيّة لألطفال باملجان، ويُْعترَب من أَهّم املستشفيات الَوقْفيَّة والتََّخصُّ
طان يف األردن)1(،  ومن األوقاف الطّبّيَّة يف الَعالَم اإلســـالمّي حاليًا مركز الُحَسنْي للرسَّ

والذي تّم تأسيسه عام 1997م، وهو اآلخر يَُقّدم خْدَماته الطّبّيَّة باملَجاّن.

األوقاف التَّعليميَّة: املدارس واملكتبات والجامعات
تُْعتَـــرَب الكتاتيب واملدارس القرآنية املُملَْحَقة باملســـاجد هي النواة الَّتي انطلقت منها 
الَوقْفيَّات اإلســـالميَّة التَّعليميَّة،  الَّتي اتَّســـَعت بعد ذلك لتشمل املدارس والجامعات، 
ُوح التَّعليميَّة املُتََعّدَدة، تَاريخيًّا؛  ة واملُتََخّصصة، واملنشآت والصُّ واملعاهد واملكتبات العامَّ
كانت الكتاتيب، باعتبارها نواة األوقاف اإلسالميَّة التَّعليميَّة، مدارس شاملة، يَتّم فيها 
تعليم األطفال والناشـــئة، إىل جانب القرآن الكريم، القراءة والكتابة، ومبادئ العلوم 
والحســـاب، وكانت تلك الكتاتيب منشآت متكاملة يَتّم فيها كفالة غري القادرين من 
ب، كام كانت تنفق عىل املعلمني واملدرسني والقامئني عىل الَعَمليَّة التَّعليميَّة بها  الطُّالَّ

وأرَُسهم؛ لضامن تفرُّغهم للعلم والتَّعليم وتربية األطفال.

ومع تَطَوُّر الحياة االجتامعيَّة والفْكريَّة يف عموم بالد املســـلمني تَناَمى دور الكتاتيب 
َســـات تَْعليميَّة ُمتََكاملة، فعىل ســـبيل  كامًّ ونوًعا لتَتََحوَّل إىل مدارس وجامعات وُمؤسَّ
ادس الهجرّي يف مدينة بغداد َوْحدها  املثال: بلغ عدد املدارس الَوقْفيَّة يف الَقرْن السَّ
أكرث من 300 مدرسة َوقْفيَّة، وبلغ عدد املدارس يف القاهرة يف ذات الفرتة ما يقارب 
70 مدرسة، ويف مكَّة املَُكرََّمة بلغ عددها 300 مدرسة)2(، وهذه املدارس الَوقْفيَّة كانت 

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

ست عام 1997م باسم "مركز األمل . 1 َسة وطنيَّة مستقلَّة غري حكوميَّة وغري ربحيَّة، تأسَّ طان: ُمؤسَّ مركز الُحَسنْي للسَّ
َسة هيئة  للشفاء بإرادة ملكيَّة سامية ملكافحة الرسطان يف األردن ومنطقة الرشق األوسط. ترُْشف عىل أعامل املَُؤسَّ
ـة واملاليَّة، يتّم تعيينهم بإرادة ملكيَّة  أمنــاء تَُضــّم نُْخبَة من املُتَطَّوعني َوالُخرَبَاء يف املجاالت الّصّحيَّة واالقتصاديَـّ
https://cutt.us/fAaAW :سامية وبرئاسة األمرية غيداء طالل، للمزيد: املوقع الرسمي للمركز، ُمتاح عىل الرَّابط

الخويطر، خالد بن سلامن، "الَوْقف كوسيلة لدعم التعليم: رؤية مستقبلية"، ورقة بَْحثيَّة مقدمة إىل ندوة: ماذا . 2
يريد املجتمع من الرتبويني؟ وماذا يريد الرتبويون من املجتمع؟، تنظيم وزارة املعارف، الرياض، اململكة العربيَّة 
goo.gl/DaAhbH :عوديَّة، 1423ه، منشورة بََجلَّة الواحة، عدد 60، شتاء 2010م، ُمتَاَحة عىل الرَّابط التايل السُّ
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تُقـــّدم خدماتها التَّعليميَّة ملُختَلَف َشَائح املجتمع بَغّض النَّظَر عن االنتامء االجتامعّي 
والَواقع االقْتَصـــادّي، ومل يَْقتَص دور هذه األوقاف عـــىل كونها مدارس تقليديَّة، 
اها ليكون أقرب من الجامعات، ومراكز البَْحث العلمّي، فســـاهمت ُمساَهَمة  بل تعدَّ
ُمبَاشًَة يف رَفْع َســـويَّة البحث العلْمّي يف عموم البالد اإلســـالميَّة، وهو ما أثَّر بشكل 

ُمبَاش عىل النَّهَضة العلْميَّة اإلسالميَّة.

كـــم أوقف املســـلمون األوائل الكثري من املكتبات، الَّتـــي كانت أقرب إىل دور العلم 
ومراكـــز للنـــرش والرتجمة، وكان واقفوها من الُحكَّام أو مـــن رجال الدولة، أو من 
العلامء، أو من األثرياء. وخدماتها ال تقتص عىل توفري الكتب فقط، بل إفراد قاعات 
للمطالعة وأدوات النســـخ واإلضاءة والســـكن واإلعاشة، ومن أشهر األوقاف الَّتي ال 
تـــزال حتى اآلن تُدّر ريًعا مخصًصا لطلبة العلم: األوقاف النَّْجديَّة يف اململكة العربيَّة 
عوديَّة، الَّتي تضم سكًنا لطلبة العلم، وأربع مزارع نخيل لصالح طلبة العلم، أوقفها  السُّ
لهوبيَّة بدينة  حاكم قطر الشـــيخ )قاسم بن ثاين تويف عام 1321 هـ(، واملدرسة الشَّ
َسها الشيخ أحمد بن شلهوب عام )1183هـ(، الَّتي أوفقها  ـــعوديَّة، ملَُؤسَّ األحساء بالسُّ

ص ثلث ريع وقفها لخدمة الطالب. عىل طلبة العلم، وخصَّ

ست عام  من تلك املدارس الَوقْفيَّة، أيًضا: املدرســـة الصولتيَّة بَكَّة املَُكرَّمة، الَّتي تأسَّ
1292ه، وملحقاتها الَّتي تشـــمل مسجًدا ومكتبة وبســـتانًا للفاكهة واألشجار املثمرة. 
ة ُمُدن  ـــعوديَّة، والتي لها فروع يف عدَّ وكذلك مدارس الفالح يف اململكة العربيَّة السُّ
ص لها إىل 14000 جنيه ذهبي، ومدرسة النجاح الَّتي  ْعم املَُخصَّ منها، والَّذي وصل الدَّ
َصة لها أحد املنازل يف  تَّم تأسيســـها يف اإلحساء عام 1343ه، وكانت األوقاف املَُخصَّ
حي الهفوف باألحســـاء، الَّذي يُْصَف من ريعه عىل تَوفري الكتب الالزمة للتدريس، 
يَعة اإلسالميَّة،  والتكفل برواتب املعلمني والعاملني)1(، ومع استقرار الَوقْف يف الرشَّ
وتأبيده كام ذكرنا يف مباحث سابقة، وتوفري املناخ واإلمكانيات للتَّخطيط املستقبيّل، 

اِدس/ املبحث الثَّايِن الَفْصل السَّ

الخويطر، خالد بن سليامن بن عيل، "الَوْقف كوسيلة لدعم التعليم: رؤية ُمستقبليَّة"، املرجع السابق.. 1
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ة مع تَطَوُّر األوقاف  لَة لالستفادة منه بشكل كبري، خاصَّ َسات التَّعليميَّة ُمَؤهَّ فإّن املُؤسَّ
َسات استثاَْمريَّة تجلب أرباًحا أكرث ميكن االستفادة  يف العصور الحديثة، وتََحوُّلها ملُؤسَّ
منها بشـــكل أكرب. ومن هذا الطرح كله ميكن القول بأّن لألوقاف العلْميَّة دوًرا فاعاًل 
َسات  يف َدفْع الَعَمليَّة التَّْعليميَّة والفْكريَّة يف البالد اإلســـالميَّة، كام أتاحت هذه املُؤسَّ
َشـــة من الُحُصول عىل خْدَمات التَّعليم،  نرَْش التَّْعليم أُفُقيًّا، بحيث َتَكََّنت الفئات املَُهمَّ
وعىل مستوى االنتشـــار الَعُمودّي فإنَّها َساَهَمت يف تقديم علوم نوعيَّة واختصاصيَّة 

لطلبة العلْم وللبَاحثني.

الَوْقف عىل العلمء واملَُربّني واملَعلّمنَي
إذا كنا قد تناولنا يف النقطة السابقة، أهّميَّة الَوقْف عىل املدارس واملكتبات والجامعات، 
فمن الضوري هنا أن نُلْحق بها الَوقْف عىل العلامء واملعلمني، وكذلك األبحاث العلميَّة، 
ْعم من راحة نفسيَّة، وأمن اجتاَمعّي، واستقرار  وهو أمر ُمهّم للغاية؛ ملا يَُوفّرُه هذا الدَّ

غ للتعليم والتفكري واإلبداع والتأليف.  ة حتى تَتََفرَّ معييّش لتلك الفئة املُْجتََمعيَّة املُهمَّ
ويدخل يف إطار هذا الَوقْف توفري الُكتُب واملراجع العلميَّة للعلامء، دون مقابل، أو لقاء 
صه املَلك عبدالعزيز آل ســـعود  مبلغ زهيد، ومن أبَْرز األمثلة عىل تلك األوقاف ما َخصَّ
عيَّة املُتََقّدَمة، يف  -رحمه الله- للعلامء واملَُعلّمني الَّذين كان يدرّسون الطَّلَبة للعلوم الرشَّ
ـــعوديَّة الرياض، الَّتي تُوفّر نََفقة الَجيْب، والطَّعام،  أوائل القرن املايض، بالعاصمة السُّ
والُكتُب، والكسوة، وذلك من خالل مجموعة من األوقاف املحبوسة لصالحهم وتشمل؛ 
ر، األوقاف الّزراعيَّة، البيوت والُغرَف السكنيَّة.  ت التّجاريَّة الَوقْفيَّة الَّتي كانت تُؤجَّ املَحالَّ
زمة لهم من أجل اإلبداع واإلنتاج العلْمّي، تَّم تخصيص  ومن أجل توفري كافَّة املواد الالَّ
عدد من املكتبات الَوقْفيَّة للعلامء واملُعلّمني، الَّتي تساعدهم يف تنميتهم علميًّا وثَقافيًّا 
ليفيضوا عىل الطالب الصغار بعلمهم.  وكان ذلك من خالل الُكتُب املُْفرََدة، املجموعات 
ـــة، املكتبات الكاملة، عىل أن يكون َوقْـــف تلك الُكتُب وقًفا َخرييًّا ذا نَْفع عاّم  الخاصَّ
للعلامء، وبعض الَواقفني يحبس الكتاب بعد أن يقوم بَنْســـخه لغرض إيقافه، أو يأمر 

بطباعته وتوزيعه بَكّميَّات َوقْفيَّة كثرية. 

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع
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ة الَّتي تَّم تأسيسها عام 1350ه، وبعد عقود  ومن بني تلك املكاتب: مكتبة بريدة العامَّ
ة تابعة للوزارة. )1(.  من نشأتها آلت شؤونها إىل وزارة املعارف؛ حيث أعلنتها مكتبة عامَّ
وبلغت الرعاية للُْمَدرّسني أن بعض املدارس املوقوفة وصل رواتب املَُعلّمني من الَوقْف 
عليها ســـتنّي ألف درهم َســـَنويًّا، مع تخصيص بدالت انتقال، واإلنفاق عىل الخيول 
والبغال الَّتي تنقلهم من مســـاكنهم إىل مدارســـهم الَّتي يسكنون فيها )2(، ويف هذا 
اإلطار ميكن أيًضا أن يَتّم َوقْف العقارات واملنقوالت ذات الّريع الجيد، لتوفري ُمرَتَّبات 
غ املَُعلّم إىل أداء رســـالته العلميَّة،   املُعلّمني واملَُربنّي، والعلامء، وهو ما يَُؤّدي إىل تَفرُّ
كام ميكن أيًضا توفري ُمتَطَلَّبَات التَّعليم للعلامء من خالل األجهزة ووســـائل التعليم، 
كاملختربات واملعامل، أو األدوات املَْدرَسيَّة الَّتي يحتاجونها، كام ميكن تخصيص ُجزْء 

من الّريع الَوقْفيَّة إىل املَنح الّدراسيَّة يف الخارج.

املَة الَوْقف عىل الحيوان.. رحمة السالم الشَّ
ـــاملة، فقـــد أوقفت يف العهود  أخريًا، وانطالقًا من مفهوم الرحمة اإلســـالميَّة الشَّ
اإلسالميَّة العديد من األوقاف الَّتي ُخّصص ريعها لخْدَمة الحيوانات والرّفْق بها، من 
ة طيور الَحرَم؛ وحتى عهد قريب  ذلك أوقاف الخيول املُّســـنة، وأوقاف الطيور خاصَّ
كان هناك َوقْف خاص ملَرْكب شـــيخ األزهر ُعرف بسمى "َوقْف بَْغلَة شيخ األزهر"؛ 

ابَّة الَّتي يركبها شيخ األزهر ونفقاتها وَعلَفها ورعايتها.  كان يوفّر الدَّ

 ، ففي مدينة فاس املغربيَّة ُخّصص َوقْف عىل نوع من الطَّري يأت يف موســـم معنيَّ
ة من  فوقـــف له بعض الَخرْييّن ما يعينه عىل البقاء، ويســـّهل له العيش يف تلك املُدَّ
الزمن؛ وكأَّن هذا الطَّرْي املهاجر الغريب له عىل أهل البلد َحّق الضيافة واإليواء)3(. 

اِدس/ املبحث الثَّايِن الَفْصل السَّ
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ويف ختـــام هذا الَفْصـــل يتبنيَّ أّن مظاهر الَوقْف كثـــرية وُمتََعّدَدة، أوردها املرُشع 
اإلْســـالمّي رحمًة ورفْعًة للمســـلمني يف شـــؤون دينهم ودنياهم، بل ورأفة بالبرش 
والحيوانات كافَّة عىل َحّد ســـواء. ما جعله أحد مظاهـــر التَّكافل االجتاَمعّي، الَّتي 
يضمنها اإلســـالم ألفراد املجتمع، بهدف حفظ أمانه واستقراره، وهو ما ظهر خالل 

َذها املسلمون عىل َمّر العصور.  َدها اإلسالم، ونَفَّ رسد أنواع الَوقْف الَّتي َحدَّ

كام يَتَّضح لنا من نتائج هذا الفصل أّن الَوقْف اإلْسالمّي ُمتنّوع األشكال واألنواع إىل 
َحّد الرثاء، مامَّ ال يَتوقَّف عىل الَوقْف التقليدي، املندوب لخدمة الفقراء واملســـاكني 
َسات اإلسعاف والتطبيب، والرتبية  ة بُؤسَّ فقط، بل يتجاوزه ليشـــمل األوقاف الخاصَّ
ه يف الّدين، والرّفق بالحيوانـــات، وأمور أخرى مامَّ يطول  والتعليـــم، التعبُّد والتَّفقُّ
ـــامل ملا يجب أن تكون  رسدها أيًضا، وبهذا تُقّدم لنا الخربة اإلســـالميَّة النموذج الشَّ
عليه األوقاف املَْنُذورة لخْدَمة ُمختَلَف فئات وشائح املجتمع، دون استثناء ألحد. ومع 

تقديم النموذج والحلول املناسبة لكل فئة.

قيق بالَحاجيَّات  وتَتََجىلَّ العبقرية الَوقْفيَّة يف اإلســـالم، يف التخصيص والوعي الدَّ
املتاميزة حتى بني عنارص الرشيحة الواحدة. فعىل ســـبيل املثال، وَرْغم أّن املُعلّمني، 
واملُتَعلّمـــني، واملدارس، يجتمعون مًعا يف مجال واحد أالَّ وهو التعليم، إالَّ أَنَّنا نجد أَّّن 
لكل فئة من هؤالء نوًعا ُمَعيًَّنا من الَوقْف خاص به، يناســـبه ويفي باحتياجاته، فعىل 
َسات والجامعات يف الواليات املُتَّحَدة  سبيل املثال ال الحص، تقوم أنشطة كربى املُؤسَّ
ه لتمويل البحث العلْمّي ومَنح الطلبة من الطبقات  األمريكيَّة عىل أساس الَوقْف املوجَّ
ـــس يف عام 1994م)1(،  الفقرية. كام يقوم َوقْف الزوجني جيتس، بيل وميليندا، املَُؤسَّ
ة  الَّذي يساهم فيه أغنى أغنياء العامل، عىل تويل ثالثة مجاالت رئيسة؛ تشمل: الّصحَّ

ة بالواليات املُتَّحَدة األمريكيَّة. العالَميَّة، والتَّْنميَة العالَميَّة، وبرامج أخرى خاصَّ

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

سوف يأت ذكره بيشء من التفصيل يف فصل الحق من هذه الدراسة.. 1
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ويَُعـــّد وقف بيل جيتس من أضخم األوقاف يف عصنا الحاض، ومقرّه واشـــنطن 
بالواليات املُتَّحَدة األمريكيَّة؛ حيث دخل رجل األعامل املشهور وارن بافت، منذ يوليو 
َسة بيل وميلندا جيتس الخرييَّة بحصة ضخمة بلغت  2006م يف شاكة خرييَّة مع ُمَؤسَّ

نحو 31 مليار دوالر.

اِدس/ املبحث الثَّايِن الَفْصل السَّ
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اِبع  الَفْصل السَّ

خول يف  وات والدُّ الَوْقف وتوزيع الثَّ
يات  االقتصاد اإلْسالمّي.. الدور والتَّحدِّ

َمة • ُمَقدِّ
َوات يف املنظومة االقتصاديَّة السالميَّة • املَْبَحث األَوَّل: توزيع الثَّ

ْخل يف اإلسالم	  مفهوم عدالة توزيع الدَّ
ْوة يف اإلسالم	  ْخل والرثَّ خصائص توزيع الدَّ
ْوة يف اإلسالم	  ْخل والرثَّ مراحل توزيع الدَّ

ور التَّوزيعّي للَوْقف من املنظور االْقتَصادّي السالمّي  • املَْبَحث الثَّاِن: الدَّ
ْوة	  ْخل والرثَّ استثامر الَوقْف ودوره يف توزيع الدَّ
ْوة	  ْخل والرثَّ مظاهر من دور الَوقْف يف توزيع الدَّ

املَْبَحث الثَّالِث:  الَوْقف وَجب الفجوات الطَّبقيَّة يف املجتمع •
التَّاميز الطبقّي... واقع وُمؤّشات	 
دور الَوقْف يف الحّد من التَّفاوت الطبقّي	 
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اِبع الفصل السَّ

خول يف االقتصاد اإلْسالمّي  وات والدُّ الَوْقف وتوزيع الثَّ

يات الدور والتَّحدِّ

َمة ُمَقدِّ
يُْنظَر إىل االقتصاد الســـالمي باعتباره نظاًما شاماًل ومحيطًا؛ بالنظر إىل نْسبته 
إىل دين َسموّي شامل ينظّم عالقة النسان بالخالق، وعالقته بأخيه النسان عىل 
م النظام االْقتَصادّي السالمي القواعد املَُؤطّرَة لكّل أنواع  املستويات كَافَّة، ولقد قدَّ
ث عن قضايا الْملْكيَّة، والُحّرية، والعدالة،  العالقات واملعامالت االقتصاديَّة، فتحدَّ
ل الحكومات، وتوازن املصالح االقتصاديَّة، كم نظَّم  والضـــمن االجتَمعّي، وتدخُّ
شـــؤون املجتمع؛ أفراًدا وجمعـــات، والدولة، يف مختلـــف النواحي االقتصاديَّة 
وتجليَّاتها االجتمعيَّة وحتى السياســـيَّة؛ من خالل قواعـــد ثابتة تَْخدم أغراًضا 

َدة، وتُحّقق أهداًفا راقية بتنظيم إلهي دقيق. ُمَحدَّ

َوات؛ انطالقًا من النَّظريَّة االقتصاديَّة  خول والرثَّ وتُعتَـــرب قَضيَّة التَّوزيع املُتََعلَّقة بالدُّ
اإلسالميَّة، وُمرْتََكزَاتها الرئيسة، من أََهّم القضايا التي تُْعَنى بتحسني معاش اإلنسان 
ْوة  وأحواله االقتصاديَّة، بطُرُق وقواعد وآليَّات مختلفة، تنهض عىل مفهوم توزيع الرثَّ
ْخل، التي تظهر بشكل واضح يف فرض الزكاة وُسنَّة الَوقْف كإطار توزيعي راق  أو الدَّ

للرثوة يف الفكر االقْتَصادّي اإلسالمي.

ْخل ووســـائل اإلنتاج بطريقة عادلة يف اإلســـالم تقوم عىل أدوات  وقضيَّة توزيع الدَّ
واضحة، فهي ليســـت فكرة طوباويَّة غري قابلة للتَّطبيق، فاإلسالم ومن خالل مبادئ 
م  ْخـــل بصورة عادلة، ويف ذات الوقت قدَّ االقتصاد اإلســـالمّي طَرح مبدأ توزيع الدَّ
أدوات تطبيقيَّـــة لتحقيـــق هذا املبدأ، ومن أهّم وأبرز هـــذه األدوات نظام الوقف، 
ال  فالَوقْف ومن خالل بْنيته التَّنظيميَّة ومرونته التَّطبيقيَّة وشموليته تكَّن وبشكل فعَّ
خل؛ واســـتناًدا عىل محوريَّة هذه  ْوة والدَّ مـــن التَّطبيق الفعيّل ملبدأ عدالة توزيع الرثَّ
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الفكرة وأهّميّتها االقتصاديَّة واالجتامعيَّة سيتّم تخصيص هذا الفصل لدراسة وتحليل 
الرُّؤيـــة االقتصاديَّة اإلســـالميَّة الهادفة إىل تحقيق العدالـــة والتكافل االجتاَمعّي، 
وتأمني املصادر املاليَّة ألعامل الخري والرّْب؛ من خالل الدور الذي يلعبه الَوقْف؛ كأحد 
خول يف املجتمعات  َوات والدُّ أبرز معامل الحضارة اإلســـالميَّة، يف َعَمليَّة توزيع الرثَّ
اإلسالميَّة، باعتباره إطاًرا تنظيميًّا يجمع بني الجوانب الّدنيويَّة واألُْخَرويَّة، يف تناُغم 
بديـــع، يعمل عىل إفادة األجيال الحاضة واألجيـــال املُْنتَظَرَة؛ من خالل آليَّة تَْنَمويَّة 
مبتَكرَة تعمل عىل اســـتبقاء رأس املال، وتوظيف ريعه للموقوف عليهم با يشمل كَافَّة 

أوجه الخري املجتمعي الشامل.

ويتناول الفصل قضية التفاوت الطبقي يف املجتمعات اإلنســـانيَّة، وكيف يَُعّد الدور 
التَّوزيعي للَوقْف حالًّ ناجًعا وعمليًّا لَحلَْحلَة تلك املُْعضلَة اإلنسانيَّة التي َعَجزَت املذاهب 
الفكريَّة الوضعيَّة عن َوْضع إطار ُمنظّم لها بني رأســـامليَّة ُمتََوّحَشـــة تَُكرّس للُحّرية 
خول يف يد القلَّة، واشـــرتاكيَّة  َوات والدُّ ــة املطلقة التي قادت إىل احتكار الرثَّ الفرديَـّ
ُمتَطَرّفـــة تدعو إىل ذوبان الفرد يف املجتمـــع والقضاء عىل املنظومة املاليَّة الفرديَّة 
يات التي  واملُْجتََمعيَّـــة لصالح الدولة، تأمياًم ومصادرة؛ كام يُعالج الفصل أبرز التَّحدِّ
تُواجه الدور التَّوزيعي لنظام الَوقْف يف الحواض اإلســـالميَّة؛ سياسيًّا، واقتصاديًّا، 

واجتامعيًّا، وقانونيًّا.
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َوات يف املنظومة توزيع الثَّ

االقتصاديَّة اإلسالميَّة

يكن القول: إّن العدالة االجتمعيَّة أســـاس ومرتكَـــز رئيس لالقتصاد يف املنظور 
السالمي؛ فاملجَتَمع يف السالم يُْنظَر إليه باعتباره كيانًا إنسانيًّا متواصاًل ومراحًم، 
تتعاون فيـــه الجمعات واألفراد فيم بينها عىل الـــِبّ والتقوى؛ إذ يضطلع الّقوّي 
بُنـــرْصَة الضعيف، والعامل بتعليم الجاهل، والَغنـــّي بكفاية وكفالة الفقي، وهكذا، 

بغّض النظر عن اختالف األلوان واألجناس واللغات، فالجميع لدى السالم سواء.

ُخول من أْســـَمى ُصَور العدالة يف االقتصاد اإلسالمي؛ حيث  وتُعّد العدالة التَّوزيعيَّة للدُّ
َوات؛ عرب تكديس وتراكم املال  َحرََّمت الرشيعة اإلســـالميَّة الَغرَّاء اكتناز األموال والرثَّ
يف يَـــد فئة ُمَعيََّنة مـــن املجتمع وحرمان باقي فئات املجتمع من االنتفاع بتلك األموال 
املكتنزة، التي ال تفيد ســـوى فئة قليلة فحْسب، مامَّ اقتض الحّث عىل تشغيلها وعامرة 
األرض بها ثُّم إنفاق جزء من عوائدها وزكاتها يف أعامل الخري واإلحســـان، من دون 

إرساف أو تقتري.

ْخل، من فرائض إجباريَّة؛  ة لإلنفاق، وتحقيق عدالة توزيع الدَّ وقد أقّر اإلسالم ُسبُاًل عدَّ
ُمتََمثّلًة يف الزكاة التي تُعترَب الرُّكْن الثالث من أركان اإلسالم الخمسة، فالزكاة تُسهم 
يف توزيع جزء مـــن أموال األغنياء عىل الفقراء، وفرائـــض تَطوعيَّة؛ يَُؤّديها الفرد 
باختياره ســـعيًا للخري واإلحســـان، مثل الصدقات والهبَات والَوقْف، هذا إىل جانب 
املواريـــث أو الفرائض، التي تُحّقق إعادة توزيع أموال املَُورّث عىل ورثته، ومنعها من 
ح والتَّحليل مبدأ عدالة توزيع  الرتاكم واالكتناز؛ ويف هذا املبحث ســـيتّم تناول بالرشَّ

ْخل يف االقتصاد اإلسالمّي، وتبيان املفهوم العام لهذا املبدأ. الدَّ
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ْخل يف السالم مفهوم عدالة توزيع الدَّ
ْوة بني أفراد املجتمع  ْخل والرثَّ ْخل عىل أنَّه الطريقة التي يتم بها تقسيم الدَّ يعرف توزيع الدَّ
د من القيَـــم والتَّقاليد والتَّطلُّعات الحضاريَّة للمجتمع)1(،  وفئاته، يف ظل إطار محدَّ
ْخل ذات بُْعد دينّي واقتصادّي واجتامعّي، فغالبيَّة األديان تنادي  وتُعّد قضيَّة توزيع الدَّ
خل وللرثوة، إالَّ أّن غالبيتها تكتفي بالدعوة لهذه القضيَّة دون تقديم  بتوزيع عادل للدَّ
أُُســـس وأدوات تطبيقية واضحة، وحتى عىل مســـتوى النُّظُم والنظريَّات االقتصاديَّة 
ْوة، بعضها بالغ يف املثاليَّة  ْخل والرثَّ ة حول توزيع الدَّ فـــإن غالبيّتها قّدم مفاهيم خاصَّ
ْوة وفًقا  ْخل والرثَّ وآخر بالغ يف املاّديَّة، فعىل ســـبيل املثال فرضت الشيوعيَّة توزيع الدَّ
للمساواة، بغّض النَّظر عن العمل أو امتالك عنارص اإلنتاج، وهذا التَّوزيع القائم عىل 
املساواة يتعارض بشكل رصيح مع العدل، فالعدل ال يعني بالضورة املساواة، واملساواة 
هنا لها آثار سلبيَّة واضحة تتمثَّل بشكل رئيس يف إفساد مبدأ العمل، كام تتعارض بشكل 
ْوة يف  ْخل والرثَّ رصيح مع نزعة اإلنسان الفطريَّة للتَّملُّك، وهو ما يجعل مبدأ توزيع الدَّ
ْوة يعتمد  ْخل والرثَّ الشيوعيَّة غري قابل للتَّطبيق؛ ويف النَّظريَّة الرأسامليَّة فإّن توزيع الدَّ
بشـــكل رئيس عىل ملكيَّة عنارص اإلنتاج)2(، دون اهتامم بالعدالة االجتامعيَّة، وهو ما 

يجعل هذا املبدأ أيًضا غري أخالقّي كونه قادًرا عىل تحقيق االستقرار االجتامعّي.

ْوة يف النَّظريَّة االقتصاديَّة اإلســـالميَّة هو انتقال أو  ْخل والرثَّ أمـــا مفهوم توزيع الدَّ
ْوة بني األفراد عن طريق املعاوضة)4(، كام يف املبادالت  ْخل أو الرثَّ إعادة تقسيم)3( الدَّ
وقيَّة، أو أي طريق غريها كاإلرث، وسواء تّم بني األفراد؛ كالهبَات واألوقاف، أو عن  السُّ

الدباغ، أمين مصطفى حسني. نظرية توزيع العوائد عىل عوامل النتاج يف الفقه السالمي )دراسة مقارنة(، . 1
كلية الدراسات العليا، الجامعة األردنية، 2003م، ص 19.

حسام، غرادين. الال مساواة، إعادة التوزيع وآليَّة الحمية االجتمعيَّة، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية . 2
وعلوم التسيري، جامعة تلمسان، 2020م، ص 12. 

الزرقا، محمد حسن. نُظُم التوزيع السالميَّة، مجلَّة البحوث يف االقتصاد اإلسالمي، املركز الدويل للبحوث يف . 3
االقتصاد اإلسالمي، جامعة املَلك عبدالعزيز، املجلد2، 1984.

داودي، الطيب. االقتصاد السالمي ومعايي تقييم أداء النُّظُم االقتصاديَّة، املؤتر العلمي الدويل حول األداء . 4
املتميّــز للمنظــامت والحكومات، كُلّيَّــة الحقوق والعلوم االقتصاديَّة، جامعة ورقلــة )الجزائر(، املنعقد يف 8 – 9 

مارس 2005، ص211.
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طريق الدولة؛ كزكاة املال، أو بني الدولة واألفراد؛ كضامن بيت املال لحّد أدَن ملعيشة 
الفرد، وســـواء كان إلزاميًّا؛ كصدقة الفطر، أو تَطوعيًّا؛ كصدقة النافلة؛ وال يقتص 
َا اهتَّم كذلك  ْوة الشـــْخصيَّة فقط، وإمنَّ ْخل والرثَّ التَّوزيع يف اإلســـالم عىل توزيع الدَّ
ْوة الطَّبيعيَّة، ما قبل الَعَمليَّة اإلنتاجيَّة، وقبل أن تَتََحوَّل إىل ملْكيَّة ُمعترََبَة،  بتوزيـــع الرثَّ
ْوة الطَّبيعيَّة عىل أفراد املجتمع)1(. وهنا من  ووضـــع معايري ضابطة تَْحُكم توزيع الرثَّ
املالحظ ومن خالل خصائص نظام الَوقْف أنه يُعّد أداة ماليَّة واقتصاديَّة واجتامعيَّة 
ْخل عىل أُُســـس اجتامعيَّة واقتصاديَّة تُحّقق  بالغة الفاعليَّة يف تحقيق إعادة توزيع الدَّ
االســـتقرار االجتامعّي، وتُحّقق َدْمج مختلف شائح املجتمع يف الدورة االقتصاديَّة، 

وهذا ما سيتم تناوله تفصياًل يف مباحث هذا الفصل.

ْوة يف السالم ْخل والثَّ خصائص توزيع الدَّ
ة خصائص تجعله يساهم  ْوة يف اإلسالم بعدَّ ْخل والرثَّ يتَّســـم مفهوم إعادة توزيع الدَّ
بشـــكل مباش يف تحقيق املبدئ االقتصاديَّة التي نادى بها اإلسالم، وتقوم الفلسفة 
ْوة؛ وذلك  األخالقيَّة لإلســـالم عىل العدالة االقتصاديَّة، والتَّوزيع العادل للدخل والرثَّ
ْوة، لتقليل الفروقات االجتامعيَّة من  عن طريق قيام الدولة بباشة ضبط توزيع الرثَّ
ة اإلنسانيَّة، مامَّ ال يسمح بأّي توزيع جائر للرثوة)2(؛  خالل الزكاة، واحرتام مبدأ األُخوَّ

ْوة. ْخل والثَّ وفيم ييل تبيان ألهم املعايي التي اعتمدها السالم يف توزيع الدَّ

التَّوزيع عىل أساس العمل:
يُعد العمل يف اإلســـالم جوهر التَّملُّك وسببه الرئيس، وهذا األمر يتناسب مع النَّظرة 
اإلسالميَّة يف أن عامرة األرض واجب دينّي ودنيوّي، وهذا الواجب ال ميكن أن يتحّقق 
ْخل  إالَّ مـــن خالل العمل، ووفًقا لهذا املبدأ فإّن العمل يُعّد املعيار األهم يف توزيع الدَّ

عقل، نادية حســن محمد. نظريَّة التوزيع يف االقتصاد الســالمي: دراســة تَأْصيليَّة تَطبيقيَّة، رسالة دكتوراه، . 1
جامعة الريموك، كُلّيَّة الرشيعة والدراسات اإلسالميَّة، األردن، 2009م، ص 24.

مراد، نارص. مبادئ ومنهج االقتصاد السالمي، كُلّيَّة العلوم االقتصاديَّة وعلوم التسيري، جامعة البليدة، الجزائر، . 2
2011م، ص 10. 
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ْوة تتناسب  ْخل والرثَّ ة من الدَّ ْوة، وهذا التَّوزيع يُحّقق العدل، فلكّل شـــخص حصَّ والرثَّ
مع مقدار ما يبذله من جهد وعمل.

ضمن َحّد الكفاية:

ل بضامن َحّد الكفاية، وهو املستوى الالئق  ْوة يف اإلســـالم يتكفَّ ْخل والرثَّ فتوزيع الدَّ
للمعيشة، وليس ضامن َحّد الكفاف، املستوى األدن للمعيشة، فاإلسالم يُفرّق بني حّد 
ا حّد  الكفـــاف وحّد الكفاية، فحّد الكفاف هو ما يُبْقي اإلنســـان عىل قَيْد الحياة، أمَّ
الكفاية فهو ضامن مســـتوى الئق من الحياة، وهذا املبدأ يُعّد مرتكزًا رئيًسا يف توزيع 
ل الدولة لتوفري حّد الكفاية لفئة  ْوة، ويظهر هذا األمـــر من خالل تدخُّ ْخـــل والرثَّ الدَّ
األفراد التي ال تَســـتطيع عن طريق العمل أن توفّره، وكذلك إقامة التكافل العائيل 
باملرياث؛ حيث يعمل نظام املرياث عىل التكافل بني أفراد العائلة، وذلك بتوزيع املال 
كات عىل مســـتحّقيه، مامَّ يَُؤّدي إىل ربط العالقات العائليَّة وزيادة  املوروث عن الرتَّ
تـــداول املال يف املجتمع)1(؛ فضامن حّد الكفاية يف اإلســـالم يتّم عىل مســـتويني؛ 

مستوى الدولة ومستوى األرسة.

املفهوم العقدّي يف التَّوزيع:

َوات الطَّبيعيَّة انطالقًا من املفهوم الَعَقدّي الذي  اهتّم االقتصاد اإلسالمي بتوزيع الرثَّ
رة لإلنسان ألجل عامرتها وإحيائها بنهج  يَقيض بأّن األرض وما عليها لله، وأَنَّها ُمسخَّ
شعه عّز شـــأنه؛ حيث يقول الله تعاىل: }ُهَو أَنَْشـــأَكُْم ِمَن اأْلَرِْض َواْستَْعَمرَكُْم ِفيَها{ 
]هود: 61[، وأودع فيها -عز وجل- ما يلزم لإلنســـان يف حياته الدنيويَّة، قال تعاىل: 

}َولَُكْم يِف اأْلَرِْض ُمْستََقرٌّ َوَمتَاٌع إىَل ِحني{ ]األعراف: 24[. 

ْوة الطَّبيعيَّة مْنحة الله لإلنسان، يستوي  وتاشـــيًا مع قواعد االســـتخالف؛ فإّن الرثَّ
فيها الخلق يف االنتفاع، فأصلُها ملْك مباح، وليس آلحاد الناس ُخصوصيَّة فيها خارج 

الخالــدي، محمود. مفهوم االقتصاد يف الســالم، دار الجيل للطباعــة والنرش والتوزيع، القاهرة، ط1، 1984م، . 1
ص 33 - 41.
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عقل، نادية حســن محمد. نَظريَّة التوزيع يف االقتصاد الســالمي: دراســة تأصيليَّة تَطبيقيَّة، رسالة دكتوراه، . 1
جامعة الريموك، كُلّيَّة الرشيعة والدراسات اإلسالميَّة، األردن، 2009م، ص 66.

ـة دعوة الحق: وزارة األوقاف والشــؤون . 2 املــودودي، أبــو األعــىل. "مبادئ االقتصاد الســالمي وغاياته"، مجلَـّ
اإلسالميَّة، الرباط . املغرب، العدد: 117.

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

شوط املستخلف واملفّوض بالخالفة، فاألرض أرض الله يُورثها ملن يعمل ويُعّمر. ولذا 
ْوة الطَّبيعيَّة يف االقتصاد اإلسالمي، من معتقداته املذهبية ونظرته  ينطلق توزيع الرثَّ
ْوة، وأراد لها أن تنفع البرش؛ آحادهم  للملْكيَّة؛ حيث يدرك املسلم أّن الله هو خالق الرثَّ
ْوة الطَّبيعيَّة يف  ومجتمعاتهـــم، وتوافًقا مع تلك املعتقدات ُوضَعت أُُســـس توزيع الرثَّ

النَّظريَّة اإلسالميَّة)1(.

التَّوزيع عىل أساس العدالة وليس املساواة:

ْوة عىل قاعدة املساواة، بل  مبادئ نظام االقتصاد السالمي ال تدعو إىل توزيع الثَّ
عىل قاعدة العدل؛ فاالقتصاد اإلســـالمي ال يَستهدف توزيع وسائل الحياة وحاجاتها 
بني جميع األفراد عىل قدم املســـاواة، فالتَّوزيع املتساوي شء تَأْبَاه الفطْرَة نفسها، 
كام أَنَّه أمر يســـتحيل من جهة الواقع، حتى لو تّم فرضه عىل املجتمع بطرق ُمْفتََعلَة 
سينال الفشـــل املحتوم عىل الصعيد التطبيقي، وتَتَمخَّض عنه عواقب وخيمة ونتائج 
َسيّئَة، ولذلك فإّن اإلسالم يرفض توزيع أدوات اإلنتاج واملنتوجات عىل قََدم املساواة، 
ويُوجب التَّوزيع عىل أســـاس العدل من خـــالل طائفة من القواعد وااللتزامات)2(؛ 

وفيم ييل أبرز هذه القواعد التي تضمن التَّوزيع العادل للثوة.

َوات الطبيعيَّة املتاحة: فاإلســـالم يكفل لجميع 	  تكـــني الجميع من االنتفاع بالرثَّ
َوات املباحة عىل وْجه األرض وبداخلها  رعايـــا الدولة حّق االنتفاع بكّل أنواع الرثَّ

مام سمح الرشع باالنتفاع به، دون أي تييز أو محاباة لفئة أو فرد.

َوات الطَّبيعيَّة.	  عيَّة لحقوق االنتفاع بالرثَّ تحديد الضوابط الرشَّ

يعة 	  عيَّة املتعلّقة بنفقة الفرد عىل نفســـه وعىل غريه: فالرشَّ تحديد األحكام الرشَّ
اإلســـالميَّة بيَّنت عىل وجه التفصيل األحكام املرعية يف مجال النفقة عىل الفرد 
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خل؛ وتُعد  وعـــىل األهل، وهذه األحكام تُعد ضبطًـــا غري مباش لعدالة توزيع الدَّ
ْوة يف املجتمع. ْخل والرثَّ أحكام الزكاة وأحكام الغنائم تحقيًقا لعدالة توزيع الدَّ

ولة رعاية الحاجات 	  رعاية الدولة للحاجات األساســـيَّة: ففي ظّل اإلسالم عىل الدَّ
الرئيسة ألفراد املجتمع دون أّي تييز، كام وضع اإلسالم أحكاًما ملعالجة الحاالت 
ة للرشائح األكرث ضعًفا، وهذا األمر يُعّد تطبيًقا  الطارئـــة كاملجاعة واألوبئة خاصَّ

غري مباش ملبدأ عدالة التَّوزيع ومبدأ العدالة االجتامعيَّة.

ْوة يف السالم ْخل والثَّ مراحل توزيع الدَّ
ْوة يف اإلســـالم قضيَّة تطبيقيَّة، وليســـت فكرة  يُعّد مبدأ التَّوزيع العادل للدخل والرثَّ
ْخل يف  نظريَّة ال تتجاوز حدود األدبيَّات النظريَّة، لذا نجد عدالة التَّوزيع للرثوة والدَّ
ْخل،  ْوة، وتوزيع الدَّ االقتصاد اإلســـالمي تَتّم عىل ثالث مراحل؛ تتمثَّل يف توزيع الرثَّ

ْخل؛ وفيام ييل تبيان لهذه املراحل. ْوة والدَّ وإعادة توزيع كُل من الرثَّ

ْوة: املرحلة األوىل: مرحلة توزيع الثَّ

تتـــم هذه املرحلة قبـــل الَعَمليَّة اإلنتاجيَّة، بهدف تَحقيق العدالـــة التَّوزيعيَّة للموارد 
الطَّبيعيَّـــة؛ من خالل تنظيم َعَمليَّة التَّملُّك األَوَّليَّة للـــرثوات واملوارد الطَّبيعيَّة، التي 
ل منه؛ حيـــث يُحّدد تَنظيم التَّملُّك بالتبعيَّة  مَنحها الله تعاىل لإلنســـان من دون تدخُّ
ْخل عىل العنارص اإلنتاجيَّة املشـــاركة كَافَّة،  ْوة، ومن ثَّم توزيع الدَّ قاعدة توزيع الرثَّ
ة يف عمليَّة التَّوزيع، فعمليَّة  اإلسالم من خالله تنظيمه لعملية التَّملُّك وضع قواعد مهمَّ
وات وهو األمر الذي يرَتتَّب عليه التَّوزيع  تنظيـــم التَّملُّك تَعني التنظيم املبديئ للـــرثَّ
ْخل الذي يجب توزيعه عىل األفراد بشكل عادل)1(،  الحقيقي للدخل وتحديد قيمة الدَّ
وبالتايل فـــإّن مرحلة التَّوزيع هي املرحلة التي يَتّم تأصيل القواعد األساســـيَّة من 

ْخل بعد ذلك. خاللها من أجل التمهيد ملرحلة توزيع الدَّ

اِبع/ املبحث األَوَّل الَفْصل السَّ

1 .https://goo.gl/jKRRVh :حسنة، عمر عبيد. مرتكزات يف االقتصاد اإلسالمي، موقع إسالم ويب، ُمتاح عىل الرَّابط
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خل: املرحلة الثَّانية: مرحلة توزيع الدَّ

ْخل خالل الَعَمليَّة اإلنتاجيَّة ذاتها؛ من خالل توزيع عوائد اإلنتاج  تتـــم مرحلة توزيع الدَّ
ْخل عىل عنص العمل هنا عىل قاعدة  كدخول عىل عنارص اإلنتاج؛ حيث يكون توزيع الدَّ

ْوة. الجهد املبذول؛ ذهنيًّا وبدنيًّا، أو عىل قاعدة ملْكيَّة عنص العمل ألحد عنارص الرثَّ

هذا مع اعرتاف االقتصاد اإلســـالمي بقوى السوق؛ من عرض وطلب، واعتبارها يف 
َعَمليَّة تحديد العوائد عىل ملْكيَّة أحد عنارص اإلنتاج، من دون النظر إىل توازن قوى 
الســـوق كوسيلة وحيدة لَعَمليَّة تَحديد العوائد، انطالقًا من قاعدة أّن التوازن ال يَعني 
بالضورة العدل، كام سلف بيانه، مع تأكيد االقتصاد اإلسالمي عىل مبدأ الكفاية، ذات 
الصبغة اإلنسانيَّة، ال مبدأ "العامل تُرْس يف آلة)1("؛ الذي تَعتمده النَّظريَّات الوْضعيَّة، 

ة النَّظريَّة االشرتاكية. وخاصَّ

ْوة: ْخل والثَّ املرحلة الثَّالثة: مرحلة إعادة توزيع الدَّ

ْوة، وذلك من خالل معايري  ْخل والـــرثَّ يف هـــذه املرحلة يتّم إعادة توزيع كّل من الدَّ
تتجاوز املعايري الوظيفيَّة لعنارص اإلنتاج، وتتَّسم هذه املرحلة بكونها ذات أبعاد إنسانيَّة 
واجتامعيَّـــة، تَهدف إىل تَحقيق ما هو أعمق من مفهوم العـــدل، كَمْفهوَمي الرحمة 
واإلحسان، با يَعمل عىل حْفظ استقرار املجتمع، وتَحقيق التوازن بني فئاته وأفراده.

ـــوق هي املعيار الوحيد  فالنُّظُم االقتصاديَّة الوضعية القامئة عىل قاعدة أّن قُوى السُّ
للتوزيع بني الفئات املختلفة يف املجتمع، أَفَْضت إىل تقسيم املجتمع إىل طبقات، ترَتكَّز 
لطة بيد فئة قليلة، يف حني تعاين الفئات األخرى من الفقر والَعَوز؛  ْوة والسُّ فيها الرثَّ
األمر الذي يَُؤّدي إىل تَســـلُّط األغنياء عىل الفقراء، يف حني أّن النظام االقْتَصادّي 
اإلســـالمي تجاوز تلك املعضلة بأن َجَعل أســـاس التَّوزيع "الحاجة"، يف املقام األَوَّل، 

يتبعها العمل والْملْكيَّة واملخاطرة ثانيًا، لتحقيق "حّد الكفاية" لكل أفراد املجتمع.

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

الختاتنة، سامي محسن. علم النفس الصناعي، عامن – األردن، دار الحامد للنرش والتوزيع، ط1، 2013م، ص46.. 1
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فاإلسالم، إذن، قد كَفل التَّوزيع األمثل للرثوة والدخل؛ بحيث يتحقَّق أقص مدى من 
العدالة االجتامعيَّـــة والكفاءة اإلنتاجيَّة، ذلك أَنَّه النظام الوحيد الذي يُقيم التوازن 

والتكامل بني الروح واملادة، وبني َحّق الفرد وحّق الجامعة.

ولة َعَمليَّة اإلنتاج  فعىل صعيد التَّوزيع الوظيفي، ألغت االشـــرتاكية السوق، لتَتوىلَّ الدَّ
والتَّوزيع بالُكلّيَّة، ولتواجه بعد ذلك أََشـــّد املشاكل تَعقيًدا، كانعدام الحافز عىل العمل، 
وصعوبة املوازنة بني اإلنتاج واالستهالك.. إلخ، يف حني آمنت الرأسامليَّة إميانًا أعمى 
، بعد تجربة مريرة، ما يَنتج عن الُحريَّة املطلقة من  بالدور الّســـْحري للســـوق لتَتَبنيَّ
ل محدوًدا، ما  ل الدولة كان هذا التََّدخُّ احتكار وسوء توزيع، وحتى بعد أن أقرَّت تَدخُّ
أدَّى إىل تكريس الوضع االحتكاري وإطالة أَمده، وأما اإلســـالم فقد أقّر دور السوق 
وتوزيعه، لكن ضمن قواعد ومعايري تَنظيميَّة وأخالقيَّة، َتنع االستغالل والكْسب غري 
ل الدولة ملراقبة تَطبيق هذه املعايري، وتدارك ما ينتج عن توزيع  ع تَدخُّ املرشوع، وَشَ

السوق من آثار سلبيَّة)1(.

وعىل صعيد التَّوزيع الشـــخيص، ألغت االشرتاكية الْملْكيَّة الفرديَّة؛ زاعمًة أنها بذلك 
تَقيض عىل ســـبب االستغالل والظلم يف املجتمع، ليظهر هذا االستغالل بصورة أََشّد 
عي االشرتاكية، يَتمتَّعون بزايا تَفوق ما كانت تَتمتَّع به  وأقىس، عىل يَد طَبَقة من ُمدَّ
طبقة الرأســـامليني، ولتزداد هذه الطبقة ُسلْطًَة وظُلاًم وبطًشا، ما أخّل بالتوازن بني 
الفرد والســـلطة، با يَفوق االختالل بني الرأســـاميل والعامل، هذا فضاًل عن ما يف 

إلغاء الْملْكيَّة الفرديَّة من مناقضة للفطرة وقتل لحوافز اإلنتاج والعمل.
بينام تطرَّفت الرأسامليَّة يف االتجاه املعاكس؛ حيث أقرَّت الْملْكيَّة الفرديَّة عىل أوسع 
ْوة يف يَد فئة قليلة، ســـيطرت عىل  نطـــاق دون قيود أو قواعد أو تنظيم، لترتكَّز الرثَّ

اِبع/ املبحث األَوَّل الَفْصل السَّ

الدباغ، أمين مصطفى حســني. نَظريَّة توزيع العوائد عىل عوامل النتاج يف الفقه الســالمي: دراسة مقارنة، . 1
مذكــرة الســتكامل ُمتطلبات الحصول عىل درجة الدكتــوراه يف الفقه وأصوله، كُلّيَّة الدراســات العليا، الجامعة 

األردنية، األردن، 2003م، ص 34.
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َكافَّة نواحي الحياة السياسيَّة واالقتصاديَّة وغريها، وحتى عندما واجهت الرأسامليَّة 
ظاهرة التفاوت، اســـتبعدت فكرة تنظيـــم الْملْكيَّة أو تحديد مقدارها، إالَّ يف حاالت 
اســـتثنائية مل يكن باعثها مواجهة ظاهرة التفاوت، يف حني أّن اإلسالم َتيَّز بإقرار 

وتنظيم كُّل من الْملْكيَّة الفرديَّة أو إقرارها بإطالق.

َقت االشـــرتاكية عدالة اجتامعيَّة نسبيًَّة يف  وفيام يَتَعلَّق بإجراءات إعادة التَّوزيع، فقد حقَّ
ة التفاوت وتوفري مستوى  ظّل َدْخل منخفض، يف حني نجحت الرأسامليَّة يف تخفيف حدَّ
معيـــيش الئق لكل فرد يف املجتمـــع من خالل إجراءات إعادة التَّوزيـــع)1(، إالَّ أّن هذه 
اإلجراءات أثَّرت ســـلبًا عىل الكفاءة اإلنتاجيَّة، وأثَّرت عىل ثقافة العمل واإلنتاج، وخلقت 
بشكل مباش عىل تعزيز ثقافة االستهالك يف املجتمع، بينام اإلسالم َتَكَّن من إيجاد نظام 
اجتامعّي ميلك نظاًما قامئًا عىل التَّحفيز املاّدّي واألخالقّي واالجتامعّي، إضافًة لتحقيق 

االستهالك العادل للموارد وعدم اإلرساف والهدر، وتعزيز ثقافة اإلنتاج.

 

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

الدباغ، أمين مصطفى حســني. نَظريَّة توزيع العوائد عىل عوامل النتاج يف الفقه الســالمي: دراسة مقارنة، . 1
مرجع سابق.
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املبحث الثَّاِن

ور التَّوزيعّي للَوْقف من املنظور الدَّ
االْقتَصادّي اإلسالمّي 

َسة الَوْقف، والتي تظهر  ْوة من أهم اآلثار االقتصاديَّة والَتْنَمويَّة ملَُؤسَّ يَُعّد توزيع الثَّ
تجليَّاتها اقتصاديًّا واجتمعيًّا، إضافًة آلثاره عىل مســـتويات التَّشـــغيل وتوظيف 
املوارد، وتشـــجيع االستثمر، وهذا األمر يتّم يف السالم من خالل ترشيعات تعالج 
َوات يف أيدي القلَّة، ومعالجة قضيَّـــة احتكار أدوات النتاج،  س الثَّ قضيَّـــة تكدُّ
س  فالســـالم ســـعى ومن خالل ترشيعاته الدينيَّة والدنيويَّة ملعالجة ظاهرة تكدُّ
َوات يف أيدي القلَّة، والَوْقف كان من أبرز األدوات التي تّم من خاللها عالج  الـــثَّ
ْوة من  دقات، وحني ننظر إىل توزيع الثَّ هذه الظاهرة، إضافة لدور الزكاة والصَّ
س  املنظور الفقهي للَوْقف نجد أن ترشيعات السالم وقواعده وأصوله تَرُفض تَكَدُّ
َوات يف أيدي قلَّة من الناس يَتحكَّمون بها يف إشـــباع شـــهواتهم ورغباتهم،  الثَّ
واســـتعباد الناس ُفرادى وجمعات يف املجاالت السياسيَّة واالجتمعيَّة، واألخالقيَّة 
واالقتصاديَّة، والعالمية وقضايا التَّســـلُّط واالعتداء وشاء الّذَمم، فجاء السالم 
َوات َفتوزَّعت عىل أكب عدد ممكن  بترشيعات حكيمة قض فيها عىل تكديس الثَّ

من عباد الله؛ لتكون لهم قواًما.

ومن هذه الترشيعات الحكيمة؛ توزيع ثـروات املتوفَّ عىل ورثته من بعده؛ كّل بقدر 
، فعلْم املواريث يَُنظّم هذا التَّوزيع با فيها  ته اإلرثيَّة ومكانة قُْربه مـــن املتوفَّ حصَّ
من أحكام وفروض، وكذلك الحّض عـــىل الَوصيَّة للوالدين واألقربني وجهات الرِبّ 
ق إنفاذها بعد املوت، وكذلك الحّض عىل الصدقات والصالت  والخري واإلحسان ليتحقَّ
واإلنفاق يف سبيل الله، ويف وجوه الرِبّ واإلحسان، وأفضل ذلك ما كان من الشخص 

الصحيح القادر.
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اِبع/ املبحث الثَّايِن الَفْصل السَّ

هـــذا إىل جانب الحّض عىل رعاية الفقراء واملســـاكني، واأليتـــام وذوي اإلعاقات 
واملعوزات من النســـاء، مع وجوب الزكاة يف األموال الزكويَّة املختلفة التي شـــملها 
ل لقواعدها ومسائلها الفقهاء والعلامء، وكذا الحّض عىل الَوْقف  الشارع الحكيم، وأصَّ
ة من مدارس،  ة والخاصَّ عىل وجـوه الرِبّ عىل املحتاج من األقارب وعىل املرافق الَعامَّ

ومكتبات، ومستشفيات، ومساجد وغريها.

َوات عىل أكرب عدد ممكن  هذه األسباب وغريها مامَّ مل تذكر تُعّد من عوامل توزيع الرثَّ
ـــن ُهم أهلها ويف حاجتها، ولذلك واســـتناًدا عىل أهّميَّة الَوقْف ودوره يف توزيع  ممَّ
ْوة يف املجتمع ســـيتّم تخصيص هذا املبحث لدراسة هذا الدور وتحديد  ْخل والرثَّ الدَّ

مختلف جوانبه.

ْوة ْخل والثَّ استثمر الَوْقف ودوره يف توزيع الدَّ
يقوم فقه الَوقْف عىل جواز اســـتثامر العني املوقوفة با ينعكس إيجابًا عىل املوقوف 
عليهم وعىل العني املوقوفة بحّد ذاتها، وذلك من خالل تنميتها واســـتثامرها، وهنا 
ة حاالت، ويحكمها االســـتفادة من العني املوقوفة، فإما أن تكون االستفادة  تظهر عدَّ
بذات العني، فهذا ال اســـتثامر فيه، كاالنتفاع من املسجد، ومن الّسّجاد املوقوف يف 
املســـجد، وسائر مقتنيات املســـجد، أو األواين املوقوفة، أو األدوات املوقوفة، فهذه 
ا أن تكون طُرُق االستفادة  األوقاف يُنتفع بها بذاتها، وال مجال فيها لالســـتثامر، وإمَّ
ُمتََنّوَعة يف غريها كالـــدار واألرض الّزراعيَّة، فهذه ميكن االنتفاع بها مباشة، كأن 
يســـكن الفقراء يف الدار املوقوفة، وقد يكون بطريق غري مباش، وذلك عن طريق 
اســـتثامرها من غري املوقوف عليهم، ثم توزيع الَغلَّة والثَّمرة عىل املوقوف عليهم)1(؛ 
ة ذلك البُْعد الذي  كام أن للَوقْف بُعًدا اســـتثامريًّا ُمهامًّ ال ميكن ألحد تَجاُهلُه، خاصَّ
يرتبط بأموال الَوقْف واســـتثامرها من أجـــل الحصول عىل عائد صاف من األرباح 

الزحييل، محمد. االستثمر املعارص للوقف، كُلّيَّة الرشيعة والدراسات اإلسالميَّة، جامعة الشارقة، 2013م، ص 4. . 1



- 235 -

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

ميكن اســـتغالله بعد ذلك يف اإلنفاق عىل أغراض الَوقْف، كام ميكن استخدام هذا 
العائد أيًضا يف إنشـــاء وقف جديد أو إضافة العائد ألصل الَوقْف القديم، لذا يجب 

الحفاظ بشكل دائم عىل القدرة اإلنتاجيَّة للَوقْف من أجل إصالحه أو استبداله.

وبصيغة أخرى؛ فإن للَوقْف بُعًدا اقتصاديًّا، يَتََمثَّل يف تحويل األموال عن االستهالك، 
واســـتثامرها توزيعيًّا يف أصول رأســـامليَّة إنتاجيَّة، تُنتج املنافـــع واإليرادات التي 
ميكن استهالكها يف املســـتقبل، جامعيًّا أو فرديًّا. فالَوقْف َعَمليَّة تجمع بني االّدَخار 
واالســـتثامر والتَّوزيع؛ من خالل اقتطاع أموال عن االستهالك اآلين، وتحويلها إىل 
ْوة اإلنتاجيَّة يف املجتمع؛ فإنشـــاء الَوقْف ميكن تَشبيهه  االســـتثامر بهدف زيادة الرثَّ
ســـة اقتصاديَّة ذات أثَر دائم، فهو منهج اقتصادّي يقوم عىل االستثامر  بإنشاء ُمؤسَّ
َوات، دور  التَّوزيعّي ملوارد املجتمع كافَّة، وهنا يظهر بُْعَدان لدور الَوقْف يف توزيع الرثَّ
آيّن وآخر مســـتقبيّل، فالدور األوَّل يقوم عىل توزيع غلَّة الَوقْف عىل مختلف األفراد 
ا التَّوزيع املســـتقبيّل فهو يضمن توزيع عادل للموارد بني  املوقـــوف عليهم حاليًا، أمَّ
مختلـــف األجيال بحيث ال تنحص املوارد بالجيل الحايل، فالَوقْف يضمن اســـتفادة 
األجيال القادمة من املوارد الحاليَّة، وهذا األمر يُعّد سبًقا اقتصاديًّا للوقف اإلسالمّي، 
ْوة بني  وحاليًا غالبيَّة املناهـــج واملدارس االقتصاديَّة التي تنادي بضورة توزيع الرثَّ

الجيل الحايل واألجيال القادمة قد سبقها إليها الَوقْف منذ قرون طويلة.

فالَوقْف نفســـه اســـتثامر توزيعي للرثوات)1(؛ ألّن االستثامر يف جوهره يقوم عىل 
دمـــج الّربح مع رأس املال، بحيث تكون املصاريف من األرباح فقط دون تآكل رأس 
املال، وكذلك الوقف، فهو يف جوهره يقوم عىل األموال التي ميكن استمرار االنتفاع 
بها مع بقاء أصلها، فال يجوز وقف الطَّعام والرشاب كونها أصواًل تَْفَنى باســـتخدامها 
واســـتهالكها، فالَوقْف مقتص عىل األصول التي ال تَْفنى باستهالكها اآليّن، وهذا يف 

داغي، عيل محيي الدين القرة. "استثمر الَوْقف وطرقه القدية والحديثة: نظرة تجديديَّة للوقف واستثمراته"، . 1
م إىل: مجمع الفقه اإلسالمي يف دورته الثالثة عرشة، الكويت، 2002م، ص 4. مكتبة مشكاة اإلسالميَّة، بحث ُمقدَّ



- 236 -

جوهره مُيثّل شكاًل من أشـــكال التَّوزيع العادل للرثوة، وهو توزيع مستمّر باستمرار 

ْوة؛ حيث يعتمد االقتصاد اإلسالمّي عىل  الَوقْف ذاته؛ فللَوقْف دور رئيس يف توزيع الرثَّ

ثالثة أركان رئيسة تَُشّكل هيكله الثَّابت، الرُّكْن األَوَّل القطاع الخاص، والثاين القطاع 

العام وهو قطاع الدولة ويَتََمثَّل يف بيت املال، الثَّالث فهو القطاع الخريّي أو الَوقْف؛ 

حيث يَُشّكل كّل منها أصاًل اقتصاديًّا بحد ذاته)1(؛ لذلك ميكن وصف الَوقْف بأنه نظام 

امئة يف  ـــلبيَّة -يف حال وجودها- والتي ترافق العمليَّة اإلنتاجيَّة الدَّ يعالج اآلثار السَّ

ْوة، والثَّاين إعادة  ْخل والرثَّ املجتمع، فهو يقوم بدوره عىل مســـتويني؛ األول توزيع الدَّ

التَّوزيع يف حال حدوث خلل يف املرحلة األوىل.

ْوة ْخل والثَّ مظاهر من دور الَوْقف يف توزيع الدَّ
ة أشكال َوقْفيَّة، وفيام ييل  ْوة عن طريق عدَّ خل والرثَّ يقوم الَوقْف بدوره التَّوزيعّي للدَّ

ْوة. ْخل والرثَّ تبيان لبعض املظاهر التي يقوم بها الَوقْف يف إطار توزيع الدَّ

ة للموارد وتوزيعها عىل األفراد: املُساَهمة يف نقل امللكيَّة الخاصَّ

عندما يقوم املسلمون بوقف األعيان واملنافع، فإنَّهم بذلك يشرتكون يف نقل مساهمة 
ة يف التَّوزيع العادل للـــثوات الطَّبيعيَّة واملوارد االقتصاديَّة إىل  الْملْكيَّـــة الخاصَّ
عيَّة للَوقْف يف اإلســـالم، فإذا  الَوقْف اإلســـالمي، وهذا قد يكون أحد املقاصد الرشَّ
َوات  ة تأخذ نصيبها العادل وفق موجبات الَكْسب من املوارد والرثَّ كانت الْملْكيَّة الخاصَّ
ة وملْكيَّة الدولة وبيت املال نصيبها، فإّن الَوقْف سيمتلك األرايض  وتأخذ الْملْكيَّة الَعامَّ
َوات وميتلك كذلك العقارات واملباين واملنشـــآت، فتَسبيل الثَّمرة يف الَوقْف هو  والرثَّ

ْوة يف املجتمع. َشْكل من أشكال إعادة توزيع الرثَّ

اِبع/ املبحث الثَّايِن الَفْصل السَّ

مقــداد، محمد إبراهيم وأحمد خالد عكاشــة، "هيكل االقتصاد الســالمي وأثره يف النتــاج والتوزيع"، مجلة . 1
الجامعة اإلسالميَّة للدراسات االقتصاديَّة واإلداريَّة، املجلد: 22، العدد: 2، 7 يونيو 2014م، ص 44.

اِبع/ املبحث الثَّايِن الَفْصل السَّ
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استثمر العقارات الَوْقفيَّة:

ْخل من خالل استثامر العقارات  تَتََجىلَّ مســـاهمة الَوقْف اإلســـالمي يف توزيع الدَّ
الَوقْفيَّـــة، وإتاحة األمـــر لآلخرين لالنتفاع بها، كذلك يســـاهم الَوقْف يف الَعَمليَّة 
اإلنتاجيَّـــة ويف تويل التَّْنميَة، وتوفري فرص العمـــل، والتخفيف من عجز املوازنة، 
اخليَّة والخارجيَّة، باإلضافة إىل التمويل الذات للمشاريع وإقامة  وتنشيط التّجارَة الدَّ

املرافق االقتصاديَّة.

تعزيز القدرة الرّشائيَّة لألفراد:

يُســـاهم الَوقْف اإلســـالمي يف تعزيز القدرة الرّشَائيَّة لألفراد؛ عن طريق الَقرْض 

الَحَســـن،  الذي ميكن تويلـــه من خالل ما يُْعرَف بالَوقْـــف املؤقَت للنقود)1(، )2( 

ة والتَّعليم واألمن  ة من الّصحَّ ويُقّدم الَوقْف اإلسالمي لألفراد إشباع حاجاتهم الَعامَّ

والتكافل، وكذلك الوصول إىل إشباع الّسلَع االستهالكية ملن ال يستطيع الوصول إليها 

يف حال َضْعف قُُدَراته املاليَّة عىل شائها، كام أّن ُمواطني الدولة اإلســـالميَّة الذين 

َســـات الَوقْف للحصول عىل املأوى املناسب لهم  انقطعت بهم الســـبل سيجدون ُمؤسَّ

ْوة يف املجتمع. وألرسهم، وهذا يُعّد مساهمًة مباشة يف إعادة توزيع الرثَّ

املساهمة يف الوصول لحّد الكفاية:

َسات الَوقْف اإلسالمي مع القطاعات األخرى الخاص والعام والحكومي  تساهم ُمؤسَّ
يف إعادة توزيع الدخل، ومحاولة الوصول إىل حّد الكفاية، والذي يعني توفري فرص 
ّرّي أو األهيل يف  العيش الكريم والالئق لجميع املواطنني؛ حيث يســـاهم الَوقْف الذُّ

م لألوقاف، جامعة . 1 الزرقــا، محمــد أنس. الَوْقف املؤقَّت للنقود لتمويل املرشوعات الصغرى للفقراء، بحث ُمقدَّ
أُّم القرى بكَّة، شوال1427ه، 2006م، ص148.

األرسج، حسني عبداملطلب. الَوْقف السالمي كآلية لتمويل وتنمية قطاع املرشوعات الصغية يف الدول العربيَّة، . 2
2009، ص63، ُمتــاح عــىل الرَّابط: https://goo.gl/by1aeL.. نور الدين فوضيل رحاميية، البنك الَوقْفي للتمويل 

بالقرض الحسن، مجلة الجامعة اإلسالميَّة للدراسات االقتصاديَّة واإلداريَّة، مجلد 26، عدد1، 2018، ص115.

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع
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عمليَّات التكافل االجتاَمعّي، وتقديم العون للفقراء وغري القادرين عىل الكسب؛ من 
حيث تقديم املأوى املناســـب لهم، باإلضافة إىل الخدمات الّصحيَّة والتَّعليم األسايّس 

والتَّعليم الجامعي.

أما الَوقْف الخريي الذي يشمل جميع جهات الخري ومواطن الرِبّ من مساجد ومدارس 
ودور الَعَجزَة، فخري مثال عىل مســـاهمة الَوقْف مع الدولة يف الضامن االجتاَمعّي؛ 
د ثوابها  حيث يُعّد الَوقْف الخريي من الصدقات املندوبة التي يســـتمر خريها، ويَتجدَّ

إىل ما بعد املوت)1(.
وميتلك الَوقْف اإلســـالمي، باســـتمرار، األرايض والعقارات واألموال الالزمة التي 
تَُؤّهله لتوفري عنارص االســـتثامر واإلنتاج الكايف لُنُمـــّو االقتصاد وتطوير املجتمع 
َسات  اإلســـالمي، وأول عنارص االســـتثامر هي األرض، التي تَتوفَّر بكرثة لدى ُمؤسَّ
الَوقْف اإلسالمي، وهو عنص مهم لَكافَّة القطاعات االقتصاديَّة من زراعة وصناعة، 

وخدمات تَعليميَّة، وغريها.

اتيَّة املتولّدة من  باإلضافـــة إىل امتالك الَوقْف ألموال كافية؛ ســـواء من إيراداتـــه الذَّ
أنشطته، أو من خالل ما يُْعرَف بالَوقْف املؤقَّت للنقود، بهذه األصول كمستثمر يف النشاط 
االقتصادي، مع القطاع الخاص أو الدولة، أو أن يقوم الَوقْف بفرده بإقامة النشـــاط 
اإلنتاجي وتويله كاماًل، ويف تلك الحالة يستطيع الَوقْف املساهمة يف ترشيد االستهالك 

ه للسلع الكامليَّة. بضخ الّسلَع األساسيَّة يف السوق، التي يحتاجها املجتمع دون التَّوجُّ

فالعالقة بني الَوقْف واالستثامر عالقة ُعضويَّة؛ ألّن االستثامر يف أحد وجهيه هو تكوين 
رأساميل، بعنى إنشاء مرشوعات استثاَْمريَّة، والَوقْف يف إنشائه وتجديده وإحالله هو 
َعَمليَّة تكوين رأساميل ومرشوع استثامري، وهو ما يُْفَهم من الّشّق األَوَّل لتعريف الَوقْف 

اِبع/ املبحث الثَّايِن الَفْصل السَّ

محمد إبراهيم مقداد وأحمد خالد عكاشــة، هيكل االقتصاد الســالمي، وأثــره يف النتاج والتوزيع، . 1
مرجع سابق، ص 68.
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بأنه "حبس األصل"، والوجه اآلخر لالستثامر هو توظيف رأس املال املكّون للحصول عىل 
منافع أو عوائد، وغرض الَوقْف هو الحصول عىل منافع وعوائد إلنفاقها يف وجوه الرّْب، 

وهو ما يُْفَهم من الشّق الثاين يف تعريف الَوقْف بأنه "تسبيل الثمرة")1(.
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ته وريعه، مرجع سابق، ص 2.. 1 عمر، محمد عبدالحليم. االستثمر يف الَوْقف ويف ّغالَّ
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الَوْقف وَجرب الفجوات الطَّبقيَّة يف املجتمع 

ْوة والتوازن االجتَمعّي والتكافل والتعاضد يف املجتمع، يُعَتَب من  إّن توزيـــع الثَّ
األساسيَّات التي تُْسهم يف تحقيق العدالة االجتمعيَّة واالقتصاديَّة، وهي من ثرات 
ونتائـــج الَوْقف ومفاعيله ومردوداته عـــىل الصعيدين؛ االجتَمعّي واالقتصادي، 
لَت إليه الكثي من الّدَراَســـات الَبْحثيَّة التي أيََّدتها ســـياقات الواقع  وفًقا ملا تَوصَّ
ْوة أالَّ  التطبيقي يف الكثي من الدول واملجتمعات؛ فالغاية املنشودة من توزيع الثَّ
ا يَتحوَّل معه املجتمع إىل  يبلغ التفاوت يف مســـتوى معيشة األفراد يف املجتمع حدًّ

مجتمع طبقّي.

َوات يف أيدي فئة قليلة من الناس يَُشـــّكل أَرْضيَّة خْصبة  إذ إّن تركـــز األموال والرثَّ
النتشار الفساد والرذائل، كاملفاخرة واملباهاة وأخالقيَّات الهيمنة والتسلُّط واالستبداد 
، وهو ما يَُؤّدي الحًقا إىل إرباك توازن املجتمع، ثُّم يف نهاية املطاف إىل إزالة  والتكربُّ
التعاضد والتكافل االجتاَمعيّني وتعميق الصاعـــات والنزاعات االجتامعيَّة، ولهذا 
ْوة، بدًءا بالزكاة والُخُمس واملنع  َدة لتوزيع الرثَّ أْوَجد اإلسالم لنفسه آليَّات ووسائل ُمَحدَّ
من االحتكار، وصواًل إىل أوجه اإلنفاق والهبَة، والَوقْف والصدقة)1(؛ ولعّل الَوقْف من 
الة يف جرب الفجوات الطَّبقيَّة بني  خالل مرونة مختلف خصائصه يُعّد أداة فعليَّة وفعَّ
املجتمع، وهو ما ينعكس بشـــكل مباش عىل تاسك املجتمع ويُعّزز وحدته وتجانسه، 
وهـــذا األمر بدوره ينعكس عىل تكوين مجتمع ســـليم خال من األمراض االجتامعيَّة 
ـــلبيَّة عىل مستوى الفرد واألرسة، وانطالقًا من خطورة التاميز الطبقّي  واملظاهر السَّ

ة"، مركز . 1 نوري، محمد. ترجمة: عيل محســن، "الَوْقف الســالمي والحياة املعارصة: إشــكاليَّات مقاصديَّة جادَّ
البحوث املعارصة، بريوت، 17 أغسطس 2014م. 
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وتهديده لالســـتقرار االجتامعّي سيتم يف هذا املبحث تناول مفهوم التَّاميز الطبقّي، 
وتحديد دور الَوقْف يف عالج هذه الظاهرة والتَّخفيف من حّدتها ومخاطرها.

التَّميز  الطبقّي... واقع وُمؤّشات
يُعّد تقســـيم املجتمع لطبقات من املظاهر االجتامعيَّة التي تفرضها تطوُّرات املجتمع، 
عات  وهـــذه الظاهرة موجودة وقدمية قدم اإلنســـان، وتحديًدا قـــدم وجود التَّجمُّ
اإلنســـانيَّة الحضاريَّة، فال يخلو مجتمع ما من مظاهر مختلفة للتاميز الطبقّي، وهذا 
التَّاميز قد بكون عىل أُُسس اجتامعيَّة أو ثقافيَّة أو اقتصاديَّة، أو قد يكون مستنًدا عىل 
كّل هذه األُُسس مًعا، وعالج هذه الظاهرة يُعّد أمرًا بالغ الصعوبة، وقد يكون مستحياًل، 
فهـــي نتيجة من نتائج تطوُّر الحيـــاة، ولكن ميكن التَّخفيف من حّدتها، والتقليل من 
لبيَّة عىل املجتمع والفرد، وتُعّد الطَّبقيَّة القامئة عىل أُُسس اقتصاديَّة أخطر  آثارها السَّ
أشكال الطَّبقيَّة كونها تقود لوجود فئة بالغة الرثاء، وأخرى ُمعَدمة، وهذا الـأمر يقود 
بدوره آلفات اجتامعيَّة تنتهي بانتشار الجرمية والجرمية املنظَّمة وغريها من املظاهر 
ـــلبيَّة، فالطبقات االجتامعيَّة القامئة عىل أُُســـس فَْصل اقتصاديَّة تعني جامعات  السَّ
منفصلـــة اقتصاديًّا، كام أَنَّه ميكن أن تنتقل مجموعة من األفراد من الطبقات العليا 
إىل الطبقات الدنيا، أو عكس ذلك، تبًعا ملجموعة من العوامل االجتامعيَّة واالقتصاديَّة 
والسياســـيَّة والثقافيَّة، وغريها التي تخضع لثقافة املجتمع وقيمه وإطاره األخالقّي 

والقانويّن والدينّي.

وبشـــكل عاّم فـــإّن غالبيَّة املجتمعات تعاين من فوارق طبقيَّة حـــادَّة، وغالبيَّة هذه 
الفوارق مبنيَّة عىل أُُســـس اقتصاديَّة، فجوهر التباين الطبقّي يقوم عىل سوء توزيع 
ْوة، ولذلك فإن أّي مســـعى لعالج هذه الظاهرة ال ميكن أن يتّم إالَّ من  ْخل والرثَّ الدَّ
ْوة يُشّكل يف  ْخل والرثَّ خالل العمل عىل ُمعالَجة األسباب، فعالج مشكلة سوء توزيع الدَّ
جوهره عالًجا ملشـــكلة التفاوت الطبقّي، ولتوضيح حجم هذه املشكلة ال بد من تبيان 
وليَّة أن نحو 1 %  حجمها املحيّلّ والعاملّي، فإحصائيًّا تشـــري العديد من التقديرات الدَّ
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من ســـكان العامل ميلكون 50 % من ثرواتـــه، ما يعني أن 99 % من الناس ميتلكون 
َوات، وهو ما ميكن وصفه بأنَّه حالة واضحة من عدم املساواة  النصف اآلخر من الرثَّ
واملظْلُوميَّة الشديدة التي يُعاين منها فقراء العامل)1(؛ وهذا يعود يف جوهره إىل سوء 
ْوة يف مختلـــف دول العالَم، والذي بدوره يُعزَى لخلل يف النُّظُم  ْخل والرثَّ توزيـــع الدَّ

ائدة الرأسامليَّة واالشرتاكيَّة عىل حد سواء. االقتصاديَّة السَّ

وعىل املســـتوى العريّب فإّن التفاوت الطبقّي يف مستويات قياسيَّة، وهو ما ينعكس 
سلبًا عىل االستقرار االجتامعّي، ولتوضيح حجم هذه الظاهرة ووفًقا لتقديرات األمم 
املتَّحدة فإّن عدد الفقراء فقرًا مدقًعا يف 10 بلدان عربيَّة، هي؛ مص وتونس، واملغرب 
والجزائر، واألردن والسودان، وموريتانيا وجزر القمر، والعراق واليمن، قد بلغ 38.2 
مليون نســـمة، با مُيثّل 13.4 يف املائة من الســـكان، يف حني أَّن نْسبَة الفقراء يف 
البلدان املذكورة بلغت 40.6 % من السكان، أي نحو 116.1 مليون نسمة، كام أّن الفقر 
متعّدد األبعاد منترش عىل نطاق واسع؛ حيث يُؤَثّر عىل 4 من كل 10 أرَُس يف مجتمعات 
تلك الدول. هذا مع مالحظة أّن التقديرات األَُمميَّة مســـتندة إىل بيانات تّم تجميعها 
خالل الفرتة 2014-2011م؛ ومن ثَّم فإّن الصورة اآلن أكرث قتامة؛ إذ ال تعكس كامل 
تداعيات غياب االســـتقرار الّســـيايّس والنزاعات التي عصفت، وال تزال، بعدد من 
البلدان العربيَّة)2(؛ وهذه املُؤّشات والّنَســـب الخطرية تُبنّي أهّميَّة العمل عىل توزيع 
ْوة بطريقة عادلة، فالتَّوزيع االنتقايّئ القائم عىل ملكيَّة عنارص اإلنتاج أو  ْخل والرثَّ الدَّ
القائم عىل االنتامءات الّسياسيَّة واملذهبيَّة يسبب وعىل املدى املتوسط والطويل شًخا 
اجتامعيًّا قد يصعب عالجه؛ وهذا يتطلّب بدوره البحث عن األســـباب الحقيقية لسوء 

ْوة، فتحديد هذه األسباب يُعّد الخطوة األوىل يف عمليَّة العالج. ْخل والرثَّ توزيع الدَّ

حسام، غرادين. الالمساواة، إعادة التَّوزيع وآلية الحميَّة االجتمعيَّة، كلية العلوم االقتصاديَّة والعلوم التجارية . 1
وعلوم التسيري، جامعة تلمسان، 2020م، ص 12.

التقرير العريب حول الفقر متعّدد األبعاد، منظمة األمم املتحدة & منظمة اليونيسف & جامعة الدول العربيَّة، . 2
اللجنة االقتصاديَّة واالجتامعيَّة لغرب آسيا، 2017.
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وعىل الصعيد الســـالمي، فإّن املنظور االقْتَصادّي اإلسالمّي يرفض وبشكل مطلق 
ْوة، كام يرفض التَّوزيع القائم عىل أُُسس انتقائيَّة، ولكنَّه يف  ْخل والرثَّ ُســـوء توزيع الدَّ
ة، ومن أجل عالج تلك  الوقت نفســـه ال يُْنكر وجود طبقات اجتامعيَّـــة يف إطار األُمَّ
املعادلة التي تبدو صعبة عىل الجميع، أنشأ اإلسالم عالقًة فريدًة بني الفرد واملجتمع؛ 
من خالل نظاَمّي؛ الزكاة والَوقْف)1(؛ فاملجتمع اإلســـالمي ليس مجتمًعا طَبَقيًّا يقوم 
عىل التفاضل يف الوضع االجتاَمعّي)2(، حسب الطبقة التي ينتسب إليها األفراد، كام 
أَنَّه ليس مجتمًعا يقوم عىل تحكُّم عنص الرشف يف النََّسب، أو عنص الرثاء، أو عنص 
الجـــاه، وجميعها عنارص غريبة عن خصائص اإلنســـانيَّة بعيدًة كل البعد عن جوهر 

تقويم األفراد، ووضعهم يف منازل مختلفة يف النظرة واالعتبار.

فالطَّبقيَّـــة انحراف يف تكوين املجتمع، ويف عالقات أفراده بعضهم ببعض، والتمييز بني 

األفراد عىل أساس من خصائص إنسانيَّة ُسنَّة طَبيعيَّة يف قيام املجتمع ويف استقراره، وكلام 

ســـلك األفراد سلوك املهذبني واملتعاطفني، كانوا أكرث استقراًرا، والّديْن وحده هو مصدر 

الدفع إىل التهذيب والتحاب والتعاطف)3(؛ وهنا ولتوضيح هذه الجزئيَّة ال بُّد من استحضار 

نْيَا َورَفَْعَنا بَْعَضُهْم فَْوَق  أدلة شعيَّة، فقوله تعاىل: }نَْحُن قََسْمَنا بَيَْنُهْم َمِعيَشتَُهْم يِف الَْحيَاِة الدُّ

بَْعٍض َدرََجاٍت لِيَتَِّخَذ بَْعُضُهْم بَْعًضا ُسْخِريًّا َورَْحَمُة َربَِّك َخرْيٌ ِمامَّ يَْجَمُعوَن{ ]الزخرف: 32[؛ 

ويف تفسري هذه اآلية يقول ابن كثري: "قوله تعاىل )ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات( يُبني 
ة الظاهرة  فيها ســـبحانه أَنَّه قد خلق البرش متفاوتون يف األرزاق واألموال وكذلك يف الُقوَّ
والباطنة، وقوله تعاىل )ليَتَّخذ بعضهم بعًضا سخريًا(، معناه أّن الناس تُسّخر بعضهم البعض 

يف األعامل؛ ألّن كُّل إنســـان يحتاج إىل غريه، ورحمة ربك خري مامَّ يجمعون، أي أَّن رحمة 

اِبع/ املبحث الثَّالِث الَفْصل السَّ

عامرة، محمد. معامل املنهج السالمي، القاهرة، دار السالم للطباعة والنرش، ط1، 1991م، ص 149.. 1
العمري، يوســف عبدالرحمن العمري. املجتمع الســالمي ليس مجتمع طبقات، مجلة هدى اإلســالم، األردن، . 2

املجلد 51، العدد 6، 2007م، ص 131.
العمري، يوسف عبدالرحمن، املجتمع السالمي ليس مجتمع طبقات، مرجع سابق، ص 133.. 3
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الله -سبحانه وتعاىل- هي خري من األموال ومن متاع الحياة الدنيا)1(؛ أما اإلمام الطربي 

فقال يف تفســـري قوله تعاىل: )ليَتَّخذ بعضهم بعًضا ُســـْخريًّا(، أَنَّه يجب أن يعود كل إنسان 

باملنفعة عىل اآلخر وليكون بعًضا لبعض سببًا يف املعاش يف الدنيا)2(.

م الرزق بني عباده، فجعلَه متفاوتًا بينهم، وعليه فاملجتمع  فالله -سبحانه وتعاىل- قسَّ

اإلســـالمي كغريه من املجتمعـــات يوجد به الفقراء واألغنيـــاء، األقوياء والضعفاء، 

فاالختالف ُســـنَّة الله يف َخلْقه، ولكنه مل يَُقّدر هذه الطَّبقيَّة يف الرزق ليتجربَّ الغنّي 

َـــا جَعل التفاوت يف الرزق بني عباده من أجل التواصل والتكامل،  عىل الفقري، وإمنَّ

من أجل التكافل والتعاون والرتاحم، فأقّر لذلك صوًرا شـــتَّى من صور التكافل، يف 

ُمَقّدَمتها الزكاة والَوقْف)3(، فالزكاة التي هي ركن من أركان اإلسالم، التي تُؤَْخذ من 

عيَّة، والذي يُعّد الَوقْف  الغني لرُتَّد عىل الفقري واملسكني، فضاًل عن الصدقات التَّطَوُّ

جـــزًءا منها، فهـــو بثابة صدقة جارية تعود عىل صاحبهـــا باألجر األُْخَروّي، وعىل 

نْيَويَّة وما هاتـــان الصدقتان إالَّ صورة من صور الرتاحم  املســـتفيد منها باملنفعة الدُّ

والتكافل بني املسلمني؛ غنيّهم وفقريهم.

فالتفاوت والتاميز بني الناس يف اإلســـالم ال يعنـــي مطلًقا أن تكون لطَبََقة أو فئة ما 

َـــا يكون هذا التاميز نتيجة الختالف املَؤّهالت  امتيـــازات عىل طبقة أو فئة أخرى، إمنَّ

والُقُدَرات البَرشيَّة ، وال مانَع من انتقال اإلنســـان من طبقة إىل أخرى إذا ما توافرت 

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

ســورة الزخرف، آية 32، موقع املصحف اإللكرتوين جامعة امللك ســعود، تفســي ابن كثي، ُمتاح عىل الرَّابط: . 1
 .https://goo.gl/xn1JjR

ســورة الزخــرف، آية 32، موقع املصحف اإللكرتوين جامعة امللك ســعود، تفســي الطــبي، ُمتاح عىل الرَّابط: . 2
 .https://goo.gl/n7zxNR

زيدان، محمد وزهرة بن سعديَّة، الصدقات "الزكاة والَوْقف" كجزء من نظام مال إسالمي يجمع بني االستقرار . 3
والعدالة االجتمعيَّة، امللتقى العلمي الدويل األَوَّل حول تثمري أموال الزكاة وطرق تفعيلها يف العامل اإلســالمي، 

مخرب التَّْنميَة االقتصاديَّة والبَرشيَّة، جامعة سعد دحلب البليدة، الجزائر، املجلد: 2، 2012م، ص 1.
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لديـــه املؤهالت والُقُدَرات التي ُتَّكُنه من هـــذا االنتقال)1(؛ فالطَّبقيَّة التي تجعل من 
املجتمع كيانًا منقساًم عىل نفسه، وتُْشعر أبناءه بالتفاضل فيام بينهم لتعود بهم إىل زمن 
العبيد والنبالء، هي طَبَقيَّة مرفوضة، ال سيَّاَم لو اتََّخَذت لنفسها شكاًل دينيًّا فيام يُعرَف 
بطبقة األكلريوس)2( أو طبقيَّة رجال الّدين، الذين يعيشون حالًة من التعايل عىل الناس 

س أوجاعهم ومآسيهم. وعدم النزول إىل أرض الواقع ملحاكاة واقع البسطاء، وتحسُّ
وهذا باملناسبة عكس ما كان يقوم به، ويدعو إليه رسول الله محمد صىل الله عليه وسلم؛ 
فقـــد كان هو والخلفاء من بعده يعملون عـــىل خدمة الناس، ووصلهم، وقضاء حوائج 
املحتاجني واملساكني منهم، وكانت هذه طريقتهم للتقرُّب من الله -عز وجل-)3(؛ ذلك 
إن مل تكن الزكاة، باعتبارها فرًضا إسالميًّا، أو الَوقْف، باعتباره ُسنًَّة ُمَؤكََّدًة عن الرسول 

صىل الله عليه وسلم، كافيني لتذويب الفوارق بني تلك الطبقات االجتامعيَّة.

دور الَوْقف يف الحّد من التَّفاوت الطبقّي
يُشـــّكل التَّفاوت والتاميز الطبقّي شًخا اجتامعيًّا من شـــأنه تهديد وحدة واستقرار 
م  املجتمع، ولذلك كان ال بُّد من إيجاد أدوات ووسائل لحّل هذه املشكلة، واإلسالم قدَّ
الة لذلك، ولعّل نظام الَوقْف من أكرث هذه األدوات والوســـائل فاعليَّة،  جملة حلول فعَّ
فهو يســـاهم بشكل مباش وغري مباش يف ردم الُهوَّة بني الطبقات االجتامعيَّة، فهو 
يُوفّر للرشائح االجتامعيَّة األكرث ضعًفا دعاًم اقتصاديًّا مباًشا يســـهم بتقليل الفروق 

اِبع/ املبحث الثَّالِث الَفْصل السَّ

عبدالحســن، شــكري نارص وآخرون، "الطَّبقيَّة االقتصاديَّة يف السالم بني النظرية والتطبيق"، مجلة دراسات . 1
تاريخيَّة، العراق، 2015م، ص 30.

الكلــيوس: هــو النظام الكهنــوت الخاص بالكنائس املســيحيَّة، ومل يظهر هذا النظــام إالَّ يف القرن الثالث . 2
ا يف  امليالدي، وتَتَفق الكنيســة الرومانيَّة الكاثوليكيَّة مع الكنائس األرثوذكســيَّة يف درجات النظام الكهنوت، أَمَّ
الكنائس الربوتستانتيَّة فهذا النظام غري موجود وهو يف العقيدة املَسيحيَّة يقوم بدور الوسيط بني املسيحي وبني 
الله، والربوتســتانت يستخدمون لقب شــيوخ الكنيسة وال يستخدمون الكهنوت، وظهر هذا النظام بعدما تَطوَّرت 
الجامعــات املَســيحيَّة يف نهايــات القرن الثاين امليالدي وأصبحت الكنائس يف حاجــة لقادة، وبعد ظهور نظام 
اإلكلريوس ووجود األساقفة يف الكنائس أصبح من سلطة األساقفة واإلكلرييوس سلطة يف الغفران للمرتّدين عن 
الّدين وسلطة يف تنفيذ بعض العقوبات عليهم. )للمزيد: وليد يوسف عطا، ظهور األكلريوس يف الكنيسة املَسيحيَّة، 

 ).https://goo.gl/dVQpr9 :موقع الحوار املتمّدن، 21 مارس 2016، ُمتاح عىل الرَّابط
3 .goo.gl/h5LiZw :قانصو، محمد. "ال طَبقيَّة يف السالم"، موقع الحوار املتمّدن، 11 يوليو 2010م، ُمتاح عىل الرَّابط
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بينها وبني الطبقات امليســـورة، وهو ما يُعّد دعاًم ملبدأ العدالة االجتامعيَّة، وفيم ييل 
ة الطَّبقيَّة بني الرشائح االجتمعيَّة. تبيان لبعض مساهمت الَوْقف يف ردم الُهوَّ

إشباع الحاجات األساسيَّة يف املجتمع:

فالَوقْف ومن خالل تســـبيل ثرة العني املوقوفة فإنه يساهم بشكل مباش يف تعزيز 
الُقدرة االقتصاديَّة للفئات االجتامعيَّة األكرث فقرًا، وهذا األمر يجعل هذه الفئات يف 
ة التَّوتُّر االجتامعّي،  غًنـــى عن مّد يدها للرشائح األكرث غًنى، فهو بذلك يُقلّل من حدَّ
ة  ومـــن جهة أخرى فإّن هذا الدور للوقف يُخّفف األعبـــاء املاليَّة عن الخزينة العامَّ
للدولة، وبالتَّايل زيادة قدرتها عىل تويل املشاريع التنمويَّة والتي بدورها تُعّد عاماًل 

ة التوتر االجتامعي النَّاجم عن التفاوت الطبقّي. داعاًم لتخفيف حدَّ

كفاءة توزيع املوارد املتاحة يف املجتمع:

فإتاحـــة الفرصة أمام مختلـــف شائح وطبقات املجتمـــع يف الوصول إىل املوارد 
ة الفوارق الطَّبقيَّة، ويسهم يف عدم  واالستفادة منها يساهم بشكل مباش يف تقليل حدَّ
صة  زيادة الُهوَّة االجتامعيَّة، فهو بذلك يســـهم يف زيادة نسبة املوارد املوجهة واملخصَّ
للفقراء، وبالتايل يضمن إشاكهم يف الدورة االقتصاديَّة، وهو ما يعني إعادة توزيع 

ة الفوارق الطَّبقيَّة. للدخل القائم عىل املوارد، وبالتَّايل تقليل حدَّ

دعم ُمؤّشات التَّنمية االجتمعيَّة:

الـــة يف معالجة التَّفاوت  فالتنميـــة االجتامعيَّـــة متعّددة األبعاد تُعّد من األدوات الفعَّ
ـــلبيَّة، والَوقْف التكافيل اإلسالمي يُعّد داعاًم رئيًسا للتنمية  الطبقّي، والحّد من آثاره السَّ
االجتامعيَّـــة)1(، وذلك من خالل توفري فُرَص التَّعليـــم، والّرعاية الّصحيَّة، والرتبية 

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

الَوْقف التكافيل السالمي: هو نظام يعمل عل التكافل يف مختلف القطاعات االقتصاديَّة واالجتامعيَّة والثقافيَّة . 1
يف تحقيــق تنميــة للمجتمع وتقديم خدمات ُمميَّزة يف التعليم والصحة والرتبية االجتامعيَّة الســليمة، كام يعمل 
الَوقْف التكافيل عىل الَحّد من الفقر وتلبية احتياجات املجتمع يف مختلف املجاالت، فالَوقْف يهدف باألساس إىل 
تحقيق التكافل االْجتاَمعّي بني أفراد املجتمع. )للمزيد: ســفيان كوديد، الدور التكافيل لنظام الَوقْف اإلســالمي، 

 .)https://goo.gl/Jwrukc :موقع مجلة االقتصاد اإلسالمّي العامليَّة، ُمتاح عىل الرَّابط
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الّدينيَّة، ونحو ذلك، إضافًة إىل الَحّد من انتشار الفقر واحتواء آثاره؛ من خالل املساهمة 
ة التفاوت والصاع الطبقي من خالل  يف تلبيـــة احتياجات أفراد املجتمع، وتقليص حدَّ
َوات النَّاتجة عن تراكم املوارد الَوقْفيَّة، من الطبقة الغنيَّة إىل ســـائر فئات  تحويل الرثَّ

ة الصاع الطبقي. املجتمع، التي تَُؤّمن لهم احتياجاتهم الكفائيَّة، وتخفيف حدَّ

تأمني االحتياجات الكفائيَّة للفئات املحرومة يف املجتمع:

وذلـــك من خالل تلبية االحتياجات للفئات املحدودة الدخل، وصواًل إىل تَحقيق النَّفع 
الذي يعـــود عىل الجميع، وتقوية الرتابط األرَُسّي والتكافل العائيل )القطاع الَوقْفي 
ّري(؛ من خالل التَّوزيع التََّكافيُّل للرثوة يف دائرة القطاع العائيل، والذي  األهـــيل الذُّ
يُـــَؤّدي إىل منّو وتَطوُّر األرسة، والحفاظ عليها، والتقليل من تفتُّت ثروتها عن طريق 

التوريث الدائم.

ختاًما لهذا الفصل واســـتناًدا عىل أهّميَّة نظام الَوقْـــف يف عالج ظاهرة التَّفاوت 
الطبقّي، ويف ضامن بْنيَة اجتامعيَّة سليمة، فإّن هذا األمر يقود وبشكل مباش للقول 
بأّن تراجع فعاليَّة نظام الَوقْف يف العامل العريّب واإلسالمّي شكَّل بيئة خصبة لزيادة 
ة التَّاميـــز الطبقّي والقائم يف جوهره عىل التَّاميـــز االقتصادّي وغياب عدالة  حدَّ
ْوة، وهنا ال ميكن عزو مشكلة التفاوت الطبقّي يف املجتمع العريّب  ْخل والرثَّ توزيع الدَّ
واإلســـالمّي لرتاجع دور نظام الَوقْف فقط، لكـــّن غياب هذا النظام، وتراجع دوره 
ة الرشخ االجتامعّي بني طبقات املجتمع العريّب  ساهم بشـــكل مباش يف زيادة حدَّ
واإلســـالمّي، وهذا ما يقود إىل أّن عالج ظاهرة التَّفاوت الطبقّي تبدأ بتطبيق نظام 

الَوقْف وإحيائه من جديد.

اِبع/ املبحث الثَّالِث الَفْصل السَّ
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الَفْصل الثَّاِمن 

إدارة الَوْقف
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املَْبَحث األَوَّل: ُمْنطَلقات إدارة الَوْقف •

مَناذج إدارة الَوقْف	 
صيانة الَوقْف وتَْجريم االْعتداء عليه	 
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الفصل الثَّاِمن

إدارة الَوْقف

َمة ُمَقدِّ
َمّر نظام الَوْقف ُمْنذ نَْشـــأَته يف ظّل الْســـالم بَتطَوُّرات َعديدة فيم يََتَعلَّق بُنظُم 
إداَرته، َففي البداية كانَت األَْوقاف تُدار ِمْن ِقَبل الواقفني، أو ِمْن ِقَبل أَْشـــخاص 
ْولة، وُدون أَّي  ل ِمْن ِقَبل الدَّ يَُعيَُّنون لداَرتها ِمْن ِقَبل الواقف نَْفســـه، ُدون أَّي تََدخُّ
إْشاف من ُمَوظَّفيها، بَْيد أَّن الَحياة يف البيئات واملُْجَتَمعات العربيَّة والســـالميَّة 
تَطَوَّرت، وقد تَزاَمن ذلك أَيًْضا مع تَنامي َعَدد األَْوقاف وتَزايُد أَْعباء إداَرتها، وهذا 
ُتها الْشاف عىل هذه األَْوقاف، إدارًة لبْنياتها  ما اْسَتْدَعى قيام أَْجهزة ُمْخَتّصة ُمهمَّ

وترَْصيًفا لعائداتها واْستْثمًرا لْمكاناتها.

َوقَد كان الُقضاة يف عالَمنا اإلْسالمّي يَتََولَّْون اإلْشاف عىل األَْوقاف بأَنُْفسهم، ويُحاسبُون 
الَّذين يَتََولَّْون إدارَتَها، ويف حال رَأَْوا مْنُهم أَّي إْخالل وتَهاُون يف حْفظ األَْعيان املَْوقُوفة، 
أو تَْقصري يف صيانَتها)1(، وتَْدبري أُُمورها، فَإنَُّهم كانُوا يَُوقُّعون عليهم أََشـــّد الُعُقوبات. 
َحْسب ما يَْقتَضيه املَقام، أَي: َمقام اإلْخالل، والتَّهاُون. َويَتَّسع َمْفُهوم إدارة الَوقْف ليَْشَمل 
صيانَتَه وعامرَتَه، واإلنْفاق عليه بـــا يَْضَمن حْفظ الَعنْي املَْوقُوفة، وبالتَّأْكيد فَإّن هذه 
الّصيانة ال مُيْكن أَن تَتّم بُدون َموارد ماليّة، فَإدارة الَوقْف تَْهتَّم بَصادر التَّْمويل الاّلزمة 
لصيانة الَوقْف واإلنْفاق عليه يف ُحُدود َضامن اْستْمراره، وتَْختَلف هذه املَصادر باْختالف 
الَعـــنْي املَْوقُوفـــة، فََقد يَُكون اإلنْفاق من َغلّة الَوقْف ذاته، أو قَد تَُكون ِمْن ِقبَل الجهات 

الُحُكوميّة املَْعنيّة باألَْوقاف، فَهذه الَقضايا تُْعترََب من ُصلْب إدارة الَوقْف.

ْورّي . 1 الّصيانة اْصطالًحا تَْعني الحْفظ والوقاية. ونَُقول كَذلك "َوقاه من كُّل ما يَعيبُه"، فهي إًذا َعَمليّة الَكْشف الدَّ
ر وَعَدم إْهامله، وإْصالُحه يف حال تََعرُّضه لَخلَل أو تَلَف ما.  َ والعناية وإْصالح َمرافق الَوقْف، أَي حْفظُه من الضَّ
)للَمزيد: فَْنطازي، َخرْي الّدين، ُعُقود التََّبُّع الواردة عىل امللْكّية الَعقاريّة )الَوْقف(. مرجع سابق، ج1، ص29(.
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ْعيّة لألَْوقاف)1(، الَّتي تَتََعلَّق  َوبناًء عليه، تُْعترََب الوالية أو الّنظارة من أََهّم األَْحكام الرشَّ
َهر عىل صيانَتها وتَْعمريها، وإنْفاق واْستثاْمر  إْجاماًل بإدارة وتََويّل ُشُؤون األَْوقاف والسَّ
دة لَها. وهذا ما مُيَثّل املْحَور الرَّئيس يف َعَمل إدارة األَْوقاف،  إيراداتها يف األَْوُجه املَُحدَّ
َسات الَوقْفيَّة يف الُحْسبان الَّتي تَتَطَلَّب حكامًة رَشيدًة  مع وْضع طَبيعة وَخصائص املُؤسَّ
َساتها، با أَنَّها  يف اْستثاْمر أَْموالها، وتَْحقيق عائد ُمناسب ألََهّميَّتها، وانْتشار تَْقليد ُمؤسَّ
تَْدُخل يف تَْصنيف ُمَنظَّامت األَْعامل َغرْي الهادفة للّربْح؛ من َحيْث إنْفاق َعوائدها بُدون 
ائح الَهّشة واإلنْفاق عىل  ُمقابل عىل الجهات املَْوقُوف عليها، واملُتََعلّقة عادًة بخْدمة الرشَّ
ْولة يف إدارة األَْوقاف واإلْشاف  ل الدَّ َسات املُهّمة يف املُْجتََمع. وإذا كان واقع تََدخُّ املُؤسَّ
عليهـــا، الَّذي َميَّز الَفرْتة املُعارصة من تَواُجدهـــا، فَهي بذلك تَْدُخل يف نطاق اإلدارة 
العاّمة والحامية القانُونيّة للَوقْف، َرْغم املُْســـتََجّدات الَّتي تَتَطَلَّب إعادة نَظَر يف طُرُق 

تَْدبريها باالْستفادة من أَساليب القطاع الخاّص أَيًْضا.

وانْطالقًا من أهّميَّة اإلدارة يف نظام الَوقْف وانْعكاسها عىل فاعليَّته ونَجاحه يف تَْحقيق 
األَْهداف الَّتي ُشع ألَْجلها َسَنتَناَول يف هذا الَفْصل دراسة وتَْحليل َعَمليّة إدارة الَوقْف 
ومـــا يَتََعلَّق بها من َمْوُضوعات؛ انْطالقًا من ُمَحـــّددات إدارة الَوقْف، ومن ثَّم تَْحليل 
وابط الَّتي  َمْنصب ناظر الَوقْف من َحيْـــث األَْدوار والواجبات، ثُّم بَيان ُجْملة من الضَّ

ح وتَْفصيل َمْسأَلة إبْدال الَوقْف واْستبْداله. تَُقيّد تََصُّفات ناظر الَوقْف، وأَخريًا َشْ

َول اإلْســالميّة يف الَفرْتة من . 1 د عبْدالَحليم، أُُســس إدارة الَوْقف، نَْدوة َعرْض التَّجارب الَوقْفيّة يف الدُّ ُعَمر، ُمَحمَّ
18-15 ديسْمرب 2002م، ص2. 

الَفْصل الثَّاِمن
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املبحث األَوَّل

ُمْنطَلقات إدارة الَوْقف

تُْعَتَب الدارة من املَفاهيم الَحديثة نْســـبيًّا، َفظُُهوُرها العلْمّي يَُعود ألَواخر الَقْرن 
الّثامن َعرَش وبداية الَقْرن الّتاســـع َعرَش، وُمْنذ ذلـــك الَوْقت َخَضَعت لَتطَوُّرات 
َعديدة، واْســـَتفاَدت من تَطَوُّر الُعلُوم األُْخَرى كَعلْم االْقتصاد واالْجتمع وَغْيها، 
ســـة عىل  ويُْقَصد بالدارة مبَْفُهومها العاّم الَعَملّيات الَّتي تُســـاعد املَُنظَّمة أو املَُؤسَّ
تَْحقيـــق أَْهدافها من خالل االْعتمد عىل َجميع املَوارد املُتاحة لََديْها َســـواء أَكانَت 
بَرَشيًّة أو مالّيًة؛ وهنا ال بُّد من الشـــارة إىل أَنَّه وعىل الرَّْغم من أَّن ظُُهور الدارة 
بَوْصفها علًْم ُمَتكامل األَْركان يُْعَتَب َحديث الَعْهد نْســـبيًّا إاّل أَنَّه ال يَُجوز أَن يُْفَهم 
بأَّن الدارة لَم يَكُن لَها ُوُجود َقْبل هذا الّتاريخ، َفهي َقدية قَدم النْســـان، وُوجَدت 
مع ُوُجود الَعَمل النْساّن، َفأَّي َعَمل بحاجة لدارة، لَذا ال بُّد من التَّْفرقة بني الدارة 
َكَمْنَهج َحياة وبني الدارة كَعلْم ُمَتكامل، وهذا األَْمر يَْنَســـحب بَشـــكْل ُمباش عىل 
نظام الَوْقف، فالَوْقف َســـَبق علْم الدارة الَحديث بُقُرون َعديدة، وعىل الرَّْغم من 
أَّن ظُُهور الَوْقف َســـَبق ظُُهور الدارة كََمْنَهج علْمّي فإّن نظام الَوْقف َشـــهد أَْناطًا 
ُمَتَعّددًة من الدارة تَناَسَبت مع ُروح كُّل َعرْص، َففي بادئ األَْمر كانَت األَْوقاف تُدار 
دين يَُعّيُنُهم الواقف نَْفُسه، وذلك يف  ِمْن ِقَبل الواقفني أو ِمْن ِقَبل أَْشـــخاص ُمَحدَّ

ْولة وأَْجهزَتها. ل من ُسلُطات الدَّ َمْنأًى عن أَّي تََدخُّ

َوالحًقا ومع تَطَـــوُّر الَحياة يف البيئات واملُْجتََمعات العربيَّة واإلســـالميَّة ازْداد َعَدد 
األَْوقاف ماّم اْستَْدَعى قيام أَْجهزة ُمْختَّصة َمَهّمتُها اإلْشاف عليها، فَبات لزاًما إنْشاء 
جهة ُمَعيَّنة َمْســـُؤولة عن اإلْشاف العاّم عىل األَْوقاف وُمحاَســـبة املُتََولنّي عليها يف 
َحال رَأَْوا مْنُهم أَّي إْخالل وتَهاُون يف حْفظ األَْعيان املَْوقُوفة أو التَّْقصري يف صيانَتها 

وتَْدبري أَْمرها.
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َوأَوَّل إدارة للَوقْف يف الَعْص الَحديث كانَت يف ُمْنتََصف الَقرْن املايض؛ َحيْث قاَمت 
تُها تَْنظيم األَْوقاف اإلسالميَّة)1(. فََقد  ْولة الُعثاْمنيّة بإنْشـــاء وزارة األَْوقاف، َمَهمَّ الدَّ
بَب وراء َدفْع  كان الَفســـاد وَضْعف ذَمم القامئني عىل األَْوقاف يف بَْعض البُلْدان السَّ
ر  َول املُْختَلفة لتََويّل أَْمر األَْوقاف. فَفي ُسوْريا، عىل إثْر التََّذمُّ لْطة الُحُكوميّة يف الدُّ السُّ
كاَوى الَكثرية الَّتي ُوّجَهت للُمرْشفني عىل األَْوقاف، قاَمت الُحُكومة يف  الّســـائد والشَّ

عام 1949م ببَْسط َسيْطَرَتها عىل األَْوقاف.

َومّم ال َشـــك فيه أَّن إدارة الَوْقف تَْهدف لَتْحقيق ُجْملة أَْهداف تَُصّب َجميُعها يف 
خانة زيادة فاعلّية نظام الَوْقف، وفيم يَيل تَْوضيح ألَبَْرز أَْهداف إدارة الَوْقف:

َرْفع الكَفاءة النْتاجّية ألَْموال الَوْقف: يُْقَصد بالَكفاءة اإلنْتاجيّة يف علْم اإلدارة 	 
تَْحقيـــق أَْعىَل إنْتاج ُمْمكن بأَقَّل التَّكاليف، واإلنْتـــاج يف نظام الَوقْف يُْقَصد به 
املَْنَفعة العائدة للَمْوقُوف عليهم، فالَوقْف ال يَْنتَهي عْند ُحُدود تَْسبيل َثَرة الَعنْي، 
لة نَتيجة هذا التَّْسبيل، فالعرْبة بالنَّتائج  بَل يَتََعّدى هذا األَْمر ليَْشَمل املَْنَفعة املُتََحصَّ
ولَيْس بالَوقْف ذاته، وهذا املَْفُهوم ُمْستََمّد من علْم اإلدارة، فَفي اإلدارة ال يَْقتَص 
الَعَمل عىل القيـــام بالفْعل املَطْلُوب، بَل مَيْتَّد ليَْشـــَمل النَّتائج املرَُتَتّبة عىل هذه 
األَفْعـــال، فَإذا كانَت النَّتائج ُمتَواضعًة فالفْعل َغرْي كاف، والَعْكس َصحيح، فَإدارة 
الَوقْف إًذا تَْشَمل تَْعظيم إيرادات الَعنْي املَْوقُوفة، وتَْخفيض نََفقاتها إىل أَْدَن َحد 
ُمْمكن، وحامية أُُصولها بالّصيانة، وُحْسن اْستثاْمرها باْعتبار تلك األَْموال َمْصَدًرا 

دامئًا لإلنْفاق يف َسبيل ُوُجوه الرِبّ الَّتي ُوقَفت ألَْجلها تلك األَْموال. 

ُحْســـن تَْوزيع إيرادات الَوْقف: تَْهدف إدارة الَوقْـــف إىل تَْحقيق أَفَْضل تَْوزيع 	 
لإليرادات الّناجمة عن الَوقْف وللَغرَض املَْوقُوف ألَْجله، َسواء أَكان هذا التَّْوزيع 
بناًء عىل نَّص وُشُوط الواقف أم من خالل الّصيغة الفْقهيّة، إضافًة للتَّْقليل من 
اْحتامالت الَخلَل الوارد ُحُدوثَُها أَثْناء تَْوزيع إيرادات الَوقْف عىل املَْوقُوف عليهم.

الَفْصل الثَّاِمن/ املبحث األَوَّل

ُره وإداَرتُه وتَْنمَيُته، برَْيُوت. لُبْنان، دار الفْكر املُعارص، ط1. 2000م، ج1 ص 31. 32.. 1 قََحف، ُمْنذر، الَوْقف الْسالمّي تَطَوُّ
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تَْشجيع وْقف أَْموال َجديدة: تَلَْعب إدارة الَوقْف الَفّعالة يف تَْقديم مَنُوذَج َحضارّي 	 
َحـــْول األَْوقاف يف املُْجتََمع، وهذا األَْمر يَلَْعب َدْوًرا َغرْي ُمباش يف تَْحفيز الَوقْف 

وتَْشجيع وقْف أَْموال َجديدة.

َناذج إدارة الَوْقف
دها فَإنَّها َجميُعها تَْهدف  د النَّامذج املُتَّبَعة يف إدارة الَوقْف، وعىل الرَّْغم من تََعدُّ تَتََعدَّ
لزيـــادة فاعليّة نظام الَوقْف، وزيادة املَْنَفعة املَرُْجّوة مْنه، وتَْختَلف هذه النَّامذج فيام 
بَيَْنهـــا من ناحية الفاعليّة والَكفاءة، وفيـــم يَيل نَُبنّي أََهّم هذه النَّمذج مع تَْوضيح 

ليجابّيات وَسلْبّيات كُّل َنُوَذج:

الدارة املُْسَتقلّة:	 

يُْعترََب نظام اإلدارة املُْستَقلّة يف الَوقْف نظاًما فَرْديًّا، ويَُقوم عىل تََويّل النُّظّار إلدارة 
الَوقْف، وُسّميَت هذه اإلدارة باملُْستَقلّة لَعَدم ُوُجود َمْسُؤوليّة ُمباشة للنُّظّار أَمام 
َول اإلســـالميَّة، واْستَفاَدت  دة، والقَت هذه اإلدارة َرواًجا يف غالبيّة الدُّ جهة ُمَحدَّ
َقت هذه اإلدارة  هـــذه اإلدارة من تَْجربة الَجْمعيّات الَخرْييّـــة يف اإلدارة، وَحقَّ
نَجاًحا َجيًّدا من ناحية املُحافَظة عىل أُُصول الَوقْف واملُتََمثّلة بالَعنْي املَْوقُوفة، إاّل 
أَّن أَبَْرز َســـلْبيّاتها تَتََمثَّل يف َضْعف الخرْبة ويف بَْعض األَْحيان تَُؤّدي إىل تَراُجع 

فاعليّة نظام الَوقْف وانْخفاض كَفاَءته.

ّريّة:	  الدارة الذُّ
وهـــي الَّتي يَتّم وْضُعها ِمْن ِقبَل الَقضاء وتَْحـــت إْشافه، فرََيْجع الَعَمل يف هذا 
ّريّة  الّنظـــام إىل الّناظر املَُعنيَّ ِمْن ِقبَل الَقضاء، كَام أَّن هناك مَنُوذَج اإلدارة الذُّ
ّريّة تَْحت إْشاف  املُْســـتَقلّة ِمْن ِقبَل ناظر الَوقْف وُمتََولّيه، إضافًة لـــإلدارة الذُّ
الَقضاء فَهو مَنُوذَج من اإلدارة يَْعتَمد عىل النُّظّار، لَكّن هذا َشيطة أَن يَُكون تَْحت 
إْشاف الَقضاء بَشـــْكل ُمباش، ويَُعنيَّ الّناظر ِمْن ِقبَل القايض بَْعد التَّشاُور مع 

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع
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املُْنتَفعني أو بَْعضهم)1(؛ فَهذا النََّمط اإلدارّي يَتَقاطَع مع اإلدارة املُْستَقلّة يف كَْونه 
يَتـــّم ِمْن ِقبَل النُّظّـــار، إاّل أَنَّه يَْختَلف َعْنه يف أَّن النُّظّار يَُعيَُّنون ِمْن ِقبَل الَقضاء، 
ويَْشـــرَتك هذا النََّمط اإلدارّي مع اإلدارة املُْستَقلّة يف َسلْبيّاته وإيجابيّاته، وذلك 

كَْونُه يَتّم ِمْن ِقبَل النُّظّار.

الدارة الُحكُومّية لألَْوقاف:	 

َول اإلســـالميَّة، فَتَّم إنْشاء  َوهي النََّمط اإلدارّي األَْحَدث، ويَْنترَش حاليًّا يف غالبيّة الدُّ
وزارات وَهيْئـــات ُحُكوميّة خاّصة بإدارة األَْوقاف، ويف هذا النَّْوع ال يُوَجد أَّي ناظر 
للَوقْف َعدا اإلدارة الرَّْســـميّة، ومن أََهّم األَْســـباب الَّتي َدفََعت الُحُكومات لإلْشاف 
وإلدارة الَوقْف النَّزْعة املَرْكَزيّة لََدى الُحُكومات لإلْشاف عىل ُمْختَلف األَنْشـــطة يف 
ْولة با فيها الَوقْف، إضافًة لُسوء إدارة النُّظّار وَغرْيها من األَْسباب، ولهذا النََّمط  الدَّ
بْط اإلدارّي  اإلدارّي كََغرْيه من األمَْناط َسلْبيّات وإيجابيّات، فَإيجابيّاتُه تَتََمثَّل يف الضَّ
لألَْوقاف وَضامن ُوُجود نظام إدارّي جامع ملُْختَلف األَْوقاف، ومن َسلْبيّاته املُبالَغة يف 
الحيات املَْمُنوحة لإلدارة املُباشة  املَرْكَزيّة، والُجُمود اإلدارّي، وانْخفاض ُمْستََوى الصَّ
للَوقْف، إضافًة لَفرْض نُظُم إداريَّة قَد ال تَتَناَســـب مع ُروح الَوقْف وأَْهدافه، وانْتشار 
الَفســـاد اإلدارّي يف بَْعض األَْوقاف وتَراكُم الُعاّمل فيه با يَْنَعكس َسلْبًا عىل الفائدة 

املَرُْجّوة مْنه، وقَد يَتَعارَض أَْحيانًا مع األَْهداف الَّتي ُشع الَوقْف ألَْجلها.

صيانة الَوْقف وتَْجريم االْعتداء عليه
تَْعني الّصيانة يف االْصطالح: الحْفظ والوقاية، فَصانَه َصْونًا وصيانًة فَهو َمُصون: َحفظَه. 
ْورّي واإلْصالح للَوقْف، أَي: حْفظُه  أَي: وقاه من كُّل ما يَعيبُه)2(، فَهي إًذا َعَمليّة الَكْشف الدَّ
ر ما. َوتَْجُدر اإلشـــارة إىل أَّن  ر وَعَدم إْهامله، وإْصالُحه يف حال تََعرَّض لَضَ َ مـــن الضَّ

الَفْصل الثَّاِمن/ املبحث األَوَّل

ُره وإداَرتُه وتَْنمَيُته، َمرْجع سابق، ص 14.. 1 قَحف، ُمْنذر، الَوْقف الْسالمّي تَطَوُّ
سة الرّسالة للنَّرْش والتَّْوزيع، الطَّبْعة . 2 د بْن يَْعُقوب، القاُموس املُحيط، برَْيُوت، ُمَؤسَّ الَفرْيُوز آبادي، َمْجد الّدين ُمَحمَّ

8، 2005م، ص 1211.
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املُحافَظة عىل األَْوقاف اإلســـالميَّة وعامرَتَها يَْحتاج ملَْصَدر مايّل، ومُيْكن أَن يُْســـتَْخَدم 
ـــَكن،  مال الواقف أو أَْموال املَْوقُوف عليهم؛ ففي حالة كان الَوقْف عىل دار أو َعقار للسَّ
فَيُْمكن أَن يَتََوىلَّ ُســـّكانُه إْصالحاته، ومُيْكن أَن يَتّم هذا اإلْصالح من َغلّة الَوقْف نَْفســـه، 
فََنَفقـــة الَوقْف تَُكون من َغلّته)1("؛ َحيْث إّن الَهَدف الرَّئيس من الَوقْف هو تَْحقيق املَْنَفعة، 
وهـــذا ال يَتّم إاّل من خالل عامرة الَوقْف، الَّتي تَُكـــون يف أَْغلَب األَْحوال أََهّم من ُحُقوق 
املَْوقُوف عليهم)2(، خاّصـــًة إن كان تَأْجيل هذه الُحُقوق أو إلْغاُؤها ُمْمكًنا، ُدون أَن يُلْحق 
ر باملَْوقُوف عليهـــم. َوهذا األَْمر قَد يَتّم عْنَدما تَُكون الَعنْي املَْوقُوفة عىل َمصالح  أَّي َضَ
صة من ريع األَْوقاف األُْخَرى، أو من بَيْت املال يف  عاّمة كاملَساجد، ويَُكون لَها َموارد ُمَخصَّ
حـــال كانَت الَعنْي املَْوقُوفة لَيْس لَها َغلّة، كَام يَُجوز بَيْع بَْعض الَوقْف لعامرة بَْعضه اآلَخر، 
ل أُْجرَته، أو من خالل التَّرَبُّعات، أو االْستدانة من الَغرْي)3(، وال تَْقتَص  أو تَأْجريُه مع تََعجُّ
صيانة الَوقْف عىل عامرَته، بَل تَْشـــَمل حْفظَه من التََّعّدي، َسواء كان التََّعّدي ِمْن ِقبَل َمن 
تََوىلَّ إدارَتَه أو ِمْن ِقبَل َشـــْخص أو جهة أُْخَرى، وبَْعد االنْتشار الَكثيف لألَْوقاف بات لزاًما 
إنْشـــاء جهات ُحُكوميّة رَْســـميّة تُْعَنى باألَْوقاف والحفاظ عليها وَضبْط كُّل ُشُؤونها، ويف 
الُقُرون األَخرية ازْداد االْهتامم بإيجاد َهيْئات رَْسميّة َمْسُؤولة عن إدارة وحامية األَْوقاف، 
فَفي مْص عىل َسبيل املثال تَّم إنْشاء ديوان ُعُمومي لألَْوقاف عام 1835م)4(، والَّذي اْهتَّم 
بَضبْط األَْوقاف املْصيّة والحفاظ عليها وإنْشـــاء َمْحَكمة ُمْختَّصة بُحاَسبة نُظّار الَوقْف 
ْولة الُعثاْمنيّة إىل حامية الَوقْف وإيجاد ترَْشيعات تَْضَمن  املُخلنّي بواجباتهم، كَام َسَعت الدَّ
ـــلْطان الُعثاْميّن قَراًرا بأَن يَتّم تَْخصيص ستّة  الحفاظ عليه، فَفي عام 1564م أَْصَدر السُّ
َعرَش ُجْنديًّا مع آمرهم يَتََولَّْون حامية األَْوقاف من التََّعّديات والنَّْهب)5(، والحًقا اْســـتََمرَّت 

الَقوانني والتَّرْشيعات املَْعنيّة بحامية األَْوقاف بالتَّطَوُّر واالتّساع لتَْغُدو أَكْرَث ُشُمواًل.

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

ح الكَبي، مرجع سابق، الُجزْء 4، ص90.. 1 ْ ُسوقّي عىل الرشَّ د بْن أَْحَمد، حاشية الدُّ ُسوقّي، ُمَحمَّ الدُّ
م يف ُمْنتََدى قَضايا . 2 الزَُّريْقي، ُجْمعة َمْحُمود، تَْعمي أَْعيان الَوْقف واْختالف وســائله َقديًا وَحديًثا، بَْحث ُمَقدَّ

الَوقْف الفْقهيّة الخامس يف إْسطَْنبُول يف الَفرْتة من 15-13 مايُو 2011م بإْسطَْنبُول، ص5. 6.
املْصي، رَفيق يُونُس، األَْوقاف فْقًها واْقتصاًدا، َمرْجع سابق. . 3
ْعّية والقانُونّية، َمرْجع سابق.. 4 مْسقاوي، ُعَمر، نظام الَوْقف وأَْحكاُمه الرشَّ
سات الَوْقفّية يف الَعْهد الُعْثمّن. َمَجلّة دراسات بَيْت املَْقدس، 2017م، الَعَدد 17، ص76.. 5 قُطْناين، َعبري. املَُؤسَّ
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َويف الَعرْص الَحديث؛ َصـــَدرَت قَوانني عّدة َهَدفَت لحْفظ الَوقْف وتَْجريم االْعتداء 
عليه، نَْذكُر مْنها عىل َسبيل املثال ما َصَدر يف ُجْمُهوريَّة مْص العربيَّة لحامية األَْوقاف 
الَخرْييّة بقانُون جنـــايّئ؛ َحيْث يَُنّص قانُون الُعُقوبات املْصّي يف املاّدة )372(، عىل 
ْولة، أو ألََحد  ى عىل أَرْض زراعيّة أو أَرْض فَضاء أو َمبان َمْملُوكة للدَّ ــه: "كُّل َمن تََعدَّ أَنَـّ
ة، أو لَوقْف َخرْيّي وذلك بزراَعتها أو َغرْســـها، أو إقامة  األَْشـــخاص االْعتباريَّة العامَّ
إنْشاءات عليها، أو َشْغلها أو االنْتفاع بها بأَيّة ُصورة؛ يُعاقَب بالَحبْس، وبَغرامة ال تَتَجاَوز 
أَلَْفـــنْي من الُجَنيْهات، أو بإْحَدى هاتنَْي الُعُقوبَتَـــنْي، ويُْحَكم عىل الجاين برَّد الَعقار 
املُْغتََصب با يَُكون عليه من َمبان أو غراس، أو يَرُدُّه مع إزالة ما عليه من تلك األَْشياء 
عىل نََفَقته، فَْضاًل عن َدفْع قيمة ما عاد عليه من َمْنَفعة، فَإذا وقََعت الَجرمية بالتَّحايُل 
أو نَتيجة تَْقديم إقْرارات أو اإلْدالء ببَيانات َغرْي َصحيحة مع العلْم بَذلك؛ تَُكون الُعُقوبة 
الَحبْس ُمّدًة ال تَقّل عن َســـنة، وال تَزيد عىل َخْمس َســـَنوات، وَغراَمًة ال تَقّل عن أَلْف 
ُجَنيْه، وال تَزيد عن َخْمسة آالف ُجَنيْه، أو بإْحَدى هاتنَْي الُعُقوبَتنَْي، وتُضاَعف الُعُقوبة 
املَْنُصوص عليها يف الفْقرَتنَْي الّسابَقتنَْي يف حالة الَعْود")1(.َومن ثَّم فََقد ُعّد االْعتداء 
عـــىل أَْعيان األَْوقاف يف الَكثري من البالد اإلســـالميَّة َجرميًة َجزائيًّة)2(، ُوضَعت لَها 
ى  قَوانني حامية َجزائيّة لألَْمالك الَوقْفيَّة، وفُرَضت أََشّد َدرَجات الُعُقوبة عىل َمن يَتََعدَّ
َدت  عىل أَْعيان الَوقْف، الَّتي قَد تَصل إىل الّسْجن املَُؤبَّد مع َدفْعه للَغرامة املاليّة)3(، وتََعدَّ

الَفْصل الثَّاِمن/ املبحث األَوَّل

د قاســم، "ُقُصور الحمية الجنائّية ألَْعيان الَوْقف وأَثَرُه عىل الّنظارة"، املُْؤَتَر الثّالث لألَْوقاف . 1 ــوم، ُمَحمَّ الشُّ
 .goo.gl/Flm78K :ُعوديّة، الجامعة اإلْسالميّة، 2009م، ُمتاح عىل الرَّابط باملَْملَكة الَعَربيّة السُّ

الجيــاليل، َداليل، تَطَــوُّر قطــاع األَْوقاف يف الَجزائر وتَْنمية َموارده، رســالة ُدكْتُوراه، كُلّيّــة الُحُقوق، جامعة . 2
الَجزائر، 2015م، ص 61. 62.

قانُون َرْقم 183 لَسنة 2018، بتَْعديل بَْعض أَْحكام القانُون رَقْم 8 لَسنة 2009، بَشأْن حامية املَْخطُوطات. فَيَْنَدرج . 3
تَْحتَهــا ُحْكــم األَْوقــاف إذ هي مْنهــا. وقَد نَّص عىل ذلك القانُــون املْصّي رَقْم 58 لَســنة 1937 إْصدار قانُون 
ى عىل أَراض زراعيّة أو أَرْض فَضاء أو َمبان َمْملُوكة أو يف  الُعُقوبات- يف املاّدة 115 ُمَكرَّر: "كُّل ُمَوظَّف عاّم تََعدَّ
حيازة وقْف َخرْيَى أو إْحَدى الجهات املُبَيَّنة يف املاّدة 119 من هذا القانُون، وذلك بزراَعتها أو إقامة إنْشــاءات 
ْجن ُمّدًة ال تَقّل عن َخْمس َسَنوات  بها أو َشْغلها أو االنْتفاع بها بأَّي ُصورة أو َسهَّل لَغرْيه بأَّي طَريق، يُعاقَب بالسَّ
وَغرامة ال تَقّل عن مائة أَلْف ُجَنيْه، وال تَزيد عن ملْيُون ُجَنيْه َمتَى كان ذلك الَعقار يَتْبَع الجهة الَّتي يَْعَمل بها أو 
د وبَغرامة ال تَقّل عن ملْيُون ُجَنيْه وال تَزيد عن  ْجن املَُؤبَّد أو املَُشدَّ جهًة يَتَّصل بها بُحْكم َعَمله، وتَُكون الُعُقوبة السَّ

ر ارْتباطًا ال يَْقبَل التَّْجزئة". ملْيُويَن ُجَنيْه إذا ارْتَبَطَت الَجرمية بَجرمية تَزْوير أو اْستْعامل ُمَحرَّر ُمزَوَّ
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الَقوانني بَحْســـب البَلَد اْختالفًا واتّفاقًا، ماّم يََضُعنا أَمام حاجة ُملّحة إىل صياغة ُرًؤى 
يعة اإلسالميَّة، تَْحمي أَْعيان الَوقْف، وتَُصونُها  ة من َمَعامل الرشَّ وَآليَّات ُمعارصَة ُمْستََمدَّ
ياع، وَعبَث الطّامعني، ال سيَّام مع تَطَوُّر أَساليب الَفساد املُتََعلّقة بهذا الباب.  من الضَّ
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املبحث الثَّان

ناظر الَوْقف.. َدْورُه وواجباته

ياع، وتَْحقيق االْستْقرار، َفكان من  لَّم كان الَوْقف ُسّنًة ونظاًما لحْفظ املال من الضَّ
ُورّي أَن يَكُون لَه ناظر يََتَوىلَّ أَْمرَه، يَْحَفظُه، يَُصونُه، ويَْرَعى ُشُؤونَه، ويُرْشف  الرضَّ
عىل تَْوزيع َغلَّته، واْســـتْثمر أَْمواله االْســـتْثمر األَْمَثل، يَك يَْسَتمّر هذا الَوْقف يف 
ع األهّميَّة الواسعة  ْ الَعطاء ويَُحّقق َمقاصَده وأَْهداَفه املَرُْجّوة، لذلك َفَقد أَبَْدى الرشَّ
ُوط الواجب تَواُفرُها  وابط والرشُّ للحفاظ عىل األَْوقاف؛ من خـــالل تَْحديد الضَّ

يف ناظر الَوْقف، وكَْيفّية ُمحاَسَبته إذا ما َحَصل أَّي تَْقصي يف العناية بالَوْقف.

َوللُوُصـــول إىل بَيان يَُوّضح لَنا تَْعريف ناظر الَوقْف، ال بُّد لَنا يف بادئ األَْمر من تَْعريف 
الّنظـــارة، فالّنظارة كَلمة عربيَّة نَبَطيّة، ويف لســـان الَعرَب البْـــن َمْنظُور)1( أَتَت بَْعَنى 
"الحْفظ والّرعاية"، وهي َحّق ُمَقرَّر َشًْعا عىل كُّل األَْوقاف؛ إذ ال بُّد للَوقْف من ناظر يُدير 
ُشُؤونَه ويَُصونُه ويَتََواّله يف تَْنميَته ورَصْف َغلَّته عىل َحَسب ُمْقتََض وُشُوط نَّص الَوقْف.

والّناظر يف اللُّغة: الحافظ)2(، ويَُسّمي الَحنيفة الّناظر)3( بَقيّم الَوقْف واملُتََويّل عليه؛ 
فالّناظر عىل الَوقْـــف هو َمن ييَل الَوقْف، وَمن يَْحَفظُه ويَْحَفظ ريَعه، ويَُنّفذ ُشُوط 
واقفـــه. فََقد يَُكون ناظر الَوقْف قَريب الّصلة باملُتََويّل الَّذي يَُفوَّض إليه التََّصُّف يف 
مال الَوقْف، ويَُكلَّف بتَْدبري ُشُؤونه. وكَْون الّناظر واملُتََويّل لَْفظنَْي ُمرَتادفنَْي، فالواقف 
لو َشَط لَوقْفه ناظرًا وُمتََولّيًا عليه، فهو يُريد بالّناظر أَن يَُكون املرُْشف عىل الَوقْف، 

ْخص الَّذي يَُقوم عىل تَْنفيذ اْشرتاطات الواقف)4(.  ويُريد باملُتََويّل الشَّ

ابْن َمْنظُور، لسان الَعرَب، مرجع سابق. ماّدة نَظَر، 5/218.. 1
َمْسُعود، ُجرْبان، الّرائد: ُمْعَجم لَُغوي َعرْصي، برَْيُوت، لُبْنان، دار الَعلَم للَماليني، ط7. 1992م، ص810.. 2
األُوزَْجْندّي/َفتاَوى قاضيخان 3/297.. 3
د، أَْحكام الَوصايا والَوْقف، القاهرة، َمْكتَبة وْهبة، الطَّبْعة األُوىَل، 2006م، ص 309.. 4 عامر، َعبْداللَطيف ُمَحمَّ
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َومُيْكـــن تَْعريف الّناظر بأَنَّه: َمن يَتََوىلَّ ُشـــُؤون الَوقْف قاطبـــًة، إّما بالوَكالة يف َحياة 
ى  الواقف، أو بالَوصيّة بَْعد َمامته، فَُكّل َمن يَتََوىلَّ النَّظَر عىل املَْســـجد أو املَْدرَســـة يَُسمَّ
"الّناظر"، أو "ُمتََويّل النَّظَر"، وهو لََقب إدارّي بَْحت. وقَد َذَهبَت الّشـــافعيّة)1( َحَســـب 
يْدّي)3( إىل أَنَّه "ما دام الواقف َحيًّا،  اإلمام الَغزايّل، والَحَنفيّة)2(، وكَذلك ُعلاَمء الفْقه الزَّ
فهو وْحَده َمن لَه الوالية، فَلَه أَن يَتََوىلَّ إدارة ُشُؤون َوقْفه بَنْفسه؛ ألَّن ُسُكوت الواقف عن 
ُكوت  هرية تَُقول: )السُّ كه بها، والقاعدة الفْقهيّة الشَّ اْشـــرتاط الوالية لَغرْيه َدليل عىل َتَسُّ
يف َمْعـــرض الحاجة بَيان()4(، ولَه أَن يَُويّل ناظـــرًا عىل َوقْفه بالّنيابة َعْنه، ويَُكون هذا 
الّناظر وكياًل عن الَوقْف، وللواقف أَن يَتََصَّف بَنْفســـه يف ُشـــُؤون َوقْفه مع ُوُجود هذا 

الوَكيل؛ ألَّن التَّوْكيل ال يَْسلُب َحّق التََّصُّف فيام وُكّل فيه")5(.
ع ُحْكاًم، ولَكّن التََّصُّف الفْعـــيّل يف يَد ُمديرين  ْ وتَْدبـــري الَوقْف راجع إىل الـــرشَّ
ُخُصوصيّـــني ُهم نُظّار الَوقْف، فَُهو يَتََوىلَّ إدارَتَـــه وعامرَتَه وإجارَتَه وتَْنمية َموارده، 
وتَْحصيل َغلَّته، ورَصْفها عىل ُمْســـتَحّقيها، والّدفاع عن الَوقْف، والَعديد من األَْعامل 

الَّتي ال تَُعّد، وال تَُقيَّد إاّل بَْصلَحة الَوقْف.

ـــيّدة َحْفصة أُّم املُْؤمنني؛  َوأَوَّل َمن نَظَر يف األَْوقاف َســـيُّدنا ُعَمر بْن الَخطّاب، والسَّ
َحيْث َعنيَّ النَّظَر إلَيْها َســـيُّدنا ُعَمر عْند وصيَّته، فَُعَمر -ريَض اللَّه َعْنُه- فَوَّض النَّظَر 
يف َجميـــع ما أَْوقََفه يف خالفَته إىَل ابْْنته َحْفَصة أُّم املُْؤمنني -ريَض اللَّه َعْنها-، وكَتَب 
لها بَذلك، وقَد ذَكَر أَبُو داُود يف ُسَننه نَّص الكتاب: "بْسم اللَّه الرَّحم الرَّحيم؛ هذا ما 
أَْوَص بـــه َعبْد اللَّه ُعَمر أَمري املُْؤمنني: إن َحَدث به َحَدث املَْوت، أَن َثًَغا)6( ورصْمة 

الَفْصل الثَّاِمن/ املبحث الثَّاين

الخّن وآَخُرون، الفْقه املَْنَهجّي عىل َمْذَهب المام الّشافعّي، مرجع سابق، ج5، ص32.. 1
َنن، لُبْنان، دار الُكتُب العلْميّة للنَّرْش، 1418هـ.، ج13 ص 176.. 2 التَّهانَوّي، ظَفر أَْحَمد الُعثاْميّن، إْعالء السُّ
الّتاج املَُذهَّب 4/ 319. 327.. 3
ح الَقواعد الفْقهّية، دَمْشق، دار الَقلَم للنَّرْش، ط2، 1989م، ص337. . 4 د، َشْ الزَّرْقا، أَْحَمد بْن ُمَحمَّ
ُؤون اإلْسالميّة، املَْملَكة املََغْربيّة، . 5 د بْن َعبْدالَعزيز، الَوْقف يف الفكْر الْسالمّي، وزارة األَْوقاف والشُّ َعبْد اللَّه، ُمَحمَّ

ط1، 1996م، الُجزْء األَوَّل، ص 208.
الثََّمغ: هي أَرْض تلْقاء املَدينة كانَت لُعَمر، ويُقال أَيًْضا: إنَّها َمْوضع مال لُعَمر بْن الَخطّاب َوقََفه.. 6
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بْـــن األَكَْوع)1( والَعبْد الَّذي فيه، واملائة َســـْهم الَّتي بَخيْرَب، ورَقيَقه الَّذي فيه، واملائة 
ـــالُم- بالوادي، تَليه َحْفصة ما عاَشت، ثُّم تَُولّيه  الة والسَّ د -عليه الصَّ الَّتي أَطَْعَمه ُمَحمَّ
ذا الرَّأّْي من أَْهلها، أَن ال يُباع، وال يُْشـــرَتَى، يُْنفُقه َحيْث يََرى من الّســـائل واملَْحُروم، 

وَذوي الُقْرىَب، وال َحَرج عليه إن أَكَل أو آكَل، واْشرَتَى رَقيًقا مْنه")2()3(.

َوتَظَْهـــر أهّميَّة ناظر الَوقْف وَضُورَتُه كَْون املال إذا تُرك ُدون إدارة أو حْفظ ورعاية 
يـــاع والتَّلَف، ويف الَوقْف َخـــَرج املال املَْوقُوف عن ملْك صاحبه. فََصالح  آل إىل الضَّ
بَب البالغ  الَوقْف، ومَناُؤه، واْستقاَمتُه، َمرُْهون بَصالح الّناظر وإتْقانه لَعَمله. ولهذا السَّ
األهّميَّـــة ُوضَعت ُشُوط وُمواَصفات للَقيّم عىل األَْوقاف؛ َك يَُقوم بَدْوره املُوكَل إليه، 

ويَْحَفظ الَوقْف. 

ُشُوط ناظر الَوْقف
ها فيم يَيل: ُوط، نَُبنّي أََهمَّ يُْشَرَط يف ناظر الَوْقف تَْحقيق ُجْملة من الرشُّ

الْسالم: تَُعّد الّنظارة عىل الَوقْف واليًة وتَوْكياًل، وَشًْعا ال مُيْكن تَْولية َغرْي املُْسلم . 1
ْط لَم يَتَّفق عليه الُفَقهاء، فَبَْعُضُهم أَيََّده وبَْعُضُهم  عىل أَْوقاف املُْسلمني. وهذا الرشَّ
ْط يُرْجُعون ذلك اْســـتناًدا لَقْوله تَعاىَل: ﴿َولَن يَْجَعل اللَّه  عارََضـــه. وُمَؤيُّدو الرشَّ
للكافرين عىل املُْؤمنني َســـبياًل﴾ ]الّنساء: 141[؛ فَتَْولية نظّارة أَْوقاف املُْسلمني 
لكافر َسيَُكون َسبَبًا يف ُحُصول َمفاسد كَبرية للَوقْف ولصاحبه ولعاّمة املُْسلمني)4(.

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

رصْمــة ابْــن األَكْوع هي مال َمْعُروف ألَمــري املُْؤمنني ُعَمر بْن الَخطّاب يف املَدينة، وقَــد أَْوقََفُهام للَّه -تَعاىَل-، . 1
د بْن  والرّصْمــة هــي عبارة عن قطَع َخفيفة من النَّْخل، وقيل اإلبل. )للَمزيد يُْنظَــر: الُحَجيْيّل، َعبْد اللَّه بْن ُمَحمَّ
َســْعد، األَْوقاف النَّبَويّة وأَْوقاف الُخلَفاء الرّاشــدين، برَْيُوت لُبْنان، دار الكتاب العلْميّة للنَّرْش، ط1، 2011م، ص 

.121 – 120
د بْن َعبْدالَعزيز، الَوْقف يف الفكْر الْسالمّي، َمرْجع سابق، ص 212.. 2 َعبْد اللَّه، ُمَحمَّ
ُسَنن أيَب داُود )2879(، وقال األَلْبايّن: َصحيح يَْنظَر: َصحيح وَضعيف ُسَنن أيَب داُود 6/379.. 3
ْجاين، راغب، َروائع األَْوقاف يف الَحضارة الْســالمّية، القاهرة، دار نَْهضة مْص للطّباعة والتَّْوزيع، ط1، . 4 الرسَّ

2010م، ص76.
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التَّكْليـــف: التَّْكليف يَْعني أَّن املَـــرْء ُمَكلَّف، أَي: أَنَّه يف دائرة الثَّواب والعقاب يف . 2
ْط َغرْي البالغ واملَْجُنون. فََغرْي املَُكلَّف  حال أَْحَســـن أو أَساء. فَيَْخُرج من هذا الرشَّ
من َصبّي وَمْجُنون ال ييَل أَْمر نَْفسه، فََكيْف مُيْكن لَه أَن ييَل أَْمر َغرْيه، فاَل بُّد أَن 
ْط يُْعترََب َشْط ُمباَشة ال َشْط والية؛ فَإذا كان  يَُكون بالًغا راشـــًدا)1(، فَهذا الرشَّ
بّي؛  الواقف قَد َعنيَّ َصبيًّا ناظرًا عىل الَوقْف، فَإّن ُمباَشة النَّظَر تَُكون لَويّل الصَّ
بّي َمْحُجور عليه من التََّصُّف يف املال اْســـتناًدا إىل قَْوله -تَعاىَل-: ﴿َوال  ألَّن الصَّ
تُؤْتُوا الُسَفهاء أَْموالَُكم الَّتي َجَعل اللَّه لَُكم قيَاًما﴾ ]الّنساء: 5[. ولَيْس ُمَجرَّد البُلُوغ 
فََحْسب، بَل َحتَّى يُؤْنَس مْنه الرُّْشد؛ وذلك باْختباره َحْول إن كان يُْحسن التََّصُّف 
باملال بَيًْعا وشاًء ورعايًة... إلَخ. فالتََّصُّف يف املال ال بُّد فيه من بُلُوغ ورُْشـــد، 

لذلك لَم تَْجر لَه ُمباَشة الّنظارة بَنْفسه. 

الَعدالة: وهي َشًْعا االْستقامة عىل طَريق الَحّق باالْجتناب َعاّم هو َمْحظُور دينيًّا، . 3
غائر، وأَداء األَمانة، وُحْسن  فهي املُحافَظة الّدينيّة عىل اْجتناب الَكبائر، وتََوقّي الصَّ
املُعاَملة، فاَل يَُجوز تَْولية النَّظَر لفاســـق أو لخائن لألَمانة. وهي من أََهّم ُمَميّزات 
ناظـــر الَوقْف؛ ألَنَّها تَْحملُه عىل حْفظ الَوقْف وتَْنميَته وإيصاله إىل ُمْســـتَحّقيه، 
فاتََّفق ُعلاَمء الفْقه عىل اْشرتاطها من َحيْث الُجْملة)2(، إاّل أَنَُّهم اْختَلَُفوا باْعتبارها 
َشْط صّحـــة، أو َشْط أَْولَويّة)3(؛ فََعدالة الّناظر عىل الَوقْف تَْحميه من الَعبَث، 

وتَُصونُه من الَهالك وَعَدم التَّْنمية.

الكفاية: الُقّوة والُقْدرة عىل القيام بُشـــُؤون الَوقْف والتََّصُّف فيام يُناط به من . 4
َمهاّم، والكفاية أَســـاس لُكّل َعَمل، فََنبَّـــه اللَّه هلالج لج عليها يف قَْوله -تَعاىَل-: ﴿قال 
اْجَعلْني عىل َخزائن األَرْض إيّن َحفيظ َعليم﴾ ]يُوُسف: 55[. فرََشْط الكفاية يَأْت 

الَفْصل الثَّاِمن/ املبحث الثَّاين

املَْوُسوعة الفْقهّية الكويتيَّة، مرجع سابق، ج44، ص205 – 208.. 1
َعيْب، خالد َعبْد اللَّه، الّنظّارة عىل الَوْقف، رسالة ُدكْتُوراه، إدارة الّدراسات والَعالقات الخارجيّة، األَمانة العاّمة . 2 الشُّ

لألَْوقاف، ط1، 2006م، ص96، 97.
املَْوُسوعة الفْقهّية: َمرْجع سابق، ص207-208.. 3



- 265 -

ْط، كَْونُها من ُمَســـّوغات  ُمراعـــاًة لحْفظ الَوقْف. وتَْدُخل األَمانة تَْحت هذا الرشَّ
الُقْدرة عىل الّنظارة، وبها يُْضَمن َســـالمة الَوقْف من رَسقات وما يَلَْحق بها من 

تَبعات، ويُْضَمن ُوُصول الُحُقوق إىل ُمْستَحّقيها.

أَن يَكُـــون عاملًا بأَْحكام الَوْقف: َحيْث يَْحتاج ناظر الَوقْف إىل نَْوَعنْي من الُعلُوم، . 5
علْـــم بأَْحكام الَوقْف والوَكالة، وعلْم خاّص بالنَّْوع الَّذي يَتََوىلَّ نظارَتَه، وآخر ما 

يَْستََجّد فيه من املَعارف الَّتي تَْكُفل اْستْمرار قيام الَوقْف)1(. 

ُوط األُْخَرى لتَْولية ناظر الَوقْف أاَّل يَتّم تَْولية َقريب أو َصديق لَه )لَوّل  َومـــن الرشُّ
ى  األَْمر(؛ يف وظيفة لَها َمقاُمها وَمْســـُؤوليَتُها كَام يف إدارة الَوقْف؛ فهذا ما يَُســـمَّ
باملُحاباة. فَيَُقول ُعَمر -ريَض اللَّه َعْنُه-: "َمن اْستَْعَمل رَُجاًل ملََوّدة أو لَقرابة ال يَْستَْعملُه 
إاّل لذلك فََقد خان اللَّه ورَُســـولَه واملُْؤمنـــني")2(. فعْند اْختيار الّناظر يَجب عىل ويّل 
األَْمر أَن يَْختار األَْمثَل فاألَْمثَل، هذا واْشرَتَط الُعلاَمء َعَدم َتْكني طالب الّنظارة عىل 
الَوْقف)3(؛ ملا يف ذلك من اْحتياط ملَصالح الَوقْف وُمْستَحّقيه من نَوايا مُيْكن أَن يَُكون 

طالب والية الَوقْف ُمْضمرًا لها.

واجبات ناظر الَوْقف
كَثـــرية هي املَهاّم والواجبـــات املُملْقاة عىل عاتق ناظر الَوقْف؛ إاّل أَّن ُجلّها يَُدور َحْول 
َمحـــاور تَْنَدرج َوفْق أََهّميَّتها باملُحافَظة عىل مال الَوقْف أَوَّاًل، ومن ثَّم القيام با من 
صالـــح الَوقْـــف واملَْوقُوف عليهم، ومن ثَّم تَْنمية مال الَوقْـــف با فيه من َمْصلََحته 
م ُعلَمء الفْقه الْسالمّي الواجبات إىل ثاَلثة أَْقسام، هي: ما يَجب  وعامرَته، وقَد َقسَّ

الجْريَــوّي، َعبْدالرَّْحَمــن بْن َعبْدالَعزيز، النَّظّارة عىل األَْوقاف أَْقســاُمها وُشُوطُها، جامعة األَمري ُســلْطان بْن . 1
goo.gl/qLnIFN :ُعوديّة، د.ت، نُْسخة رَقْميّة، ُمتاحة عىل الرّابط التّايل َعبْدالَعزيز، املَْملَكة الَعَربيّة السُّ

د َرواس، َمْوُســوعة فْقه ُعَمر بْن الَخطّاب، برَْيُوت، دار النَّفائس، الطَّبْعة الرّابعة، 1989م، املَُجلَّد . 2 قلعه جي، ُمَحمَّ
األَوَّل، ص 67.

البُخارّي، محمد بن إسامعيل، َصحيح الُبخارّي، برَْيُوت – لُبْنان، دار ابْن كَثري للطّباعة، ط1، 2002م، ص1766.. 3
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عىل ناظر الَوْقف القيام به، وما يَُجوز لناظر الَوْقف القيام به، وما ال يَُجوز لناظر 
الَوْقف من ترََصُّفات: وهي أَّي تََصُّفات تَُضّ بالَوقْف أو املَْوقُوف عليه، وعىل األََخّص 

رَْهن الَوقْف أو إعارَتُه. وفيم يَيل تَْفصيل لَذلك:

اًل: ما يَجب عىل ناظر الَوْقف القيام به: أَوَّ

ُورّي القيام بها، وهي: َوهي كُّل األَْعامل الَّتي من الواجب، والضَّ

ْميم، والعامرة، وصيانة الَوقْف من 	  عمرة الَوْقف: فَيَجب عليه القيام بأَْعامل الرتَّ
ر لَفرْتة طَويلة إاّل  مار أو الَهالك. واْســـتثاْمر ماله يف اإلجـــارة َمثاًَل، فاَل يُؤَجَّ الدَّ
يف حال َمْصلَحة الَوقْف وبَقائه، وَغرْيها من ُســـبُل االْستثاْمر املرَْشُوعة املَْعُروفة 

قَدميًا وَحديثًا.

ُوط املَْوُضوعة ِمْن ِقبَل 	  تَْنفيـــذ ُشُوط الَوْقف: َحيْث ال يَُجوز أَبًَدا ُمخالَفـــة الرشُّ
ْخص الواقف، أو إْهاملها، فَيَجب عليه االلتزام التّاّم بها إاّل يف أَْحوال َمْخُصوصة  الشَّ
دة كالُعلاَمء خاّصًة  تَُقّدم بَيانَها. فإذا اْشرُتط يف الَوقْف أَن يَُكون عىل جهة بّر ُمَحدَّ
أو املَســـاجد أو املُْستَْشـــَفيات، وما إىل ذلك من ُشُوط؛ فَيَجب األَْخذ بها والَعَمل 
ع من َحيْث َعَدم االنْتفاع  ْ ُوط ُمخالفـــًة للرشَّ بُْقتَضاهـــا؛ أَّما يف حال كانَت الرشُّ

ْط وال يُْعترََب.  ء أو اْشرتاط َحّق الرُُّجوع يف الَوقْف فَيُلَْغى الرشَّ بالَوقْف بيَشْ

الّدفاع عـــن ُحُقوق الَوْقف يف املُناَزعات الَقضائّيـــة: رعايًة لهذه الُحُقوق من 	 
ياع. وكَْون الَوقْف يُْعترََب تََصُّفًا َشْعيًّا ال بُد فيه من إنْشـــاء َعالقات  َخطَـــر الضَّ
مع الَغرْي َســـواء كان هذا الَغرْي هو املُْستَحّق أو َغرْيَه؛ كالغاصب لَعيْنه أو ُمتَجاوز 
عىل وارداته أو ُمطالَب لَه بَحّق عىل الَوقْف وَغرْي َذلك. وال بُّد أَن تَُقوم ُمنازَعات 
ر، لذا  َ وُخُصومـــات بني َهؤاُلء وبني املُتََويّل عىل الَوقْف إلثْبات الّحّق وَدفْع الضَّ
ْعّي  فعىل الّناظر أَن يَبُْذل كُّل ما يف ُوْســـعه باْعتباره ُمَمثّل الَوقْف والَخْصم الرشَّ
للحفاظ عىل أَْعيان الَوقْف وُحُقوق املَْوقُوفني عليهم َســـواء بَنْفسه أو بتَوْكيل َمن 

يَُنوب َعْنه يف َذلك.

الَفْصل الثَّاِمن/ املبحث الثَّاين
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يعة الْسالمّية، وزارة األَْوقاف العراقيّة، بغداد، َمطْبَعة . 1 د بْن ُعبَيْد َعبْد اللَّه، أَْحكام الَوْقف يف الرشَّ الُكبَيْيس، ُمَحمَّ
اإلرْشاد، 1977م، ج2، ص178.

يعة الْســالمّية دراســة ُمقاَرنًة مع التَّطْبيق . 2 ّريّة يف الرشَّ ــد َعبْدالرَّحيــم، أَْحكام الَوْقف عىل الذُّ الخالــد، ُمَحمَّ
فا، ط1، 1996م. ُعوديّة، َمّكة املَُكرَّمة، َمطابع الصَّ الَقضاّئ يف املَْملَكة الَعَربّية السُّ

م 	  يُون ُمَقدَّ يُون تَتََعلَّق بريع الَوقْف، ال بَعيْنه، وأَداء هذه الدُّ أَداء ُديُون الَوْقف: فالدُّ
يُون  ره َعن َسداد تلك الدُّ ْف عىل ُمْستَحّقي الَوقْف)1(؛ ألَنَّه يف حال تَأْخُّ عىل الصَّ
يُون الَّتي عىل  يَُعرّض الَوقْف لَخطَر اْحتجاز ريعه. فَيَجب عىل الّناظر َدفْع كافّة الدُّ
يُون قَد تَُكون ما يرََتَتَّب عىل  لة لََديْه. ومن هذه الدُّ الَوقْـــف من اإليرادات املُتََحصَّ
ْولة، أو رُُسوم قَضائيّة، أو أُُجور ُمحاماة اقْتََضتْها َمْصلَحة  الَوقْف من َضائب للدَّ

الَوقْف، أو ُديُون اقْتََضتْها حاجة الَوقْف للعامرة.

أَداء ُحُقوق املُْسَتحّقني: إذ يَجب عليه أَداء ُحُقوق املُْستَحّقني من ُدون أَّي تَأْخري، 	 
ُورة، كَأَن يَُكون الَوقْف يف حاجة لإلْصالح، أو العامرة، وإْعطاء  إاّل يف حال الضَّ
الُحُقوق ملُْســـتَحّقيها من َغلّة الَوقْف يَجب أَن يَُكون عىل َحَســـب ما فَرََضه لَُهم 
الواقـــف؛ إذ يُراَعى َشْطُه يف َذلك: من الّزيادة والنُّْقصان، والتَّأْخري والتَّْقديم؛ 

ألَّن ُشُوط الواقفني يف ذلك ُمْعترََبة)2(.

ثانًيا: ما يَُجوز لناظر الَوْقف القيام به:

ال مُيْكن لَنا اْستْقصاء َجميع التََصُّفات الجائزة؛ كَْون الُجزْئيّات ال تَْدُخل تَْحت َحْص، 

لَكن مُيْكن لَنا أَن نَُحّدد قاعدًة عاّمًة بواســـطَتها يُْعرَف ما يَُجوز وما ال يَُجوز. فَيَُجوز 

لناظـــر الَوقْف أَن يَْعَمل كُّل ما فيـــه فائدة وَمْنَفعة لَه، وَمْنَفعة للَمْوقُوف عليهم، مع 

ُمالَحظة َشْط الواقف؛ إن كان ُمْعترََبًا َشًْعا، ومن َذلك:

يَُجوز لَه )أَي: ناظر الَوْقف( أَن يَزيد ويَْنُقص يف ُمرَتَّبات َمن يَشـــاء، ويُْدخل 	 

ويُْخرج ويَُفّضل ويَُخّصص ويَْستَبْدل؛ إن َشَط لَه الواقف ذلك حني الَوقْف.

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع
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يَُجوز لَه أَن يَُوكّل ويَُفّوض َمن يَشاء)1(.	 

ُوريّة، وَدفْع ما اْســـتَدانَه عىل 	  يَُجـــوز لَه أَن يَْبَدأ من َغلّة الَوْقف بعمَرته الرضَّ
الَوقْف بأَْمر القايض؛ بَل هذا يُْعترََب واجبًا عليه.

يَُجوز لَه أَن يَْزَرع أَْرض الَوْقف بَنْفســـه، ويَْفَعـــل كُّل ما تَْحتاج إلَيْه الّزراعة من 	 
ُوريّة للَحرْث والَحَصاد، ورَفْع املياه، واْستئْجار  شاء للبُُذور، واملَواش واآلالت الضَّ
الزُّّراع لتَْهيئة األَرْض للّزراعة، وَزْرعها وتَْنقية َحشائشـــها وَسْقيها، وَدفْع أُْجرة مثْل 
َعَملهم، وَغرْي ذلك ماّم ال بُّد مْنه يف زراعة األَرْض، وإن لَم يَُنّص الواقف عىل َذلك.

يَُجـــوز لَه أَن يَُؤّجر أَْرض الَوْقف ولَو للَمْوُقوف عليهم، وأَن يَْقبض األُْجرة من 	 
املُْستَأْجرين بَنْفسه، وأَن يُحيل املُْستَحّقني عليهم، وأَن يَْقبَل الَحوالة عىل َغرْيهم إن 
كان َمليئًـــا أو أَْغَنى منهم، وأَن يَأُْخذ كَفياًل مْنُهم باألُْجرة؛ ألَنَّه أَفَْضل للَوقْف، وأَن 
يْن، وإن وَجب عليه مثْل األُْجرة  ُهم با عليه من الدَّ يرُْبئَُهم مـــن األُْجرة أو يُقاصَّ

يف ماله إن لَم يَْنَحص النَّظَر واالْستْحقاق فيه.

يَُجوز لَه أَن يُقيل املُْســـَتأْجر َعْقد الجارة إن كان ذلك أَنَْفع للَوْقف، َسواء كان 	 
لًة أو ال. هو الَّذي تََوىلَّ الَعْقد أو َغرْيُه، وَسواء كانَت األُْجرة ُمَعجَّ

ّراع وحْفظ املَوايش، يف 	  يَُجوز لَه أَن يَْبني يف أَْرض الَوْقف عْزبًة)2( لُســـكَْنى الزُّ
حال كانَت املَْصلَحة يف َذلك. وأَن يَبْني ُدوًرا الْســـتْغاللها إن كانَت األَرْض قَريبًة 
مـــن املْص، وكانَت الَغلّة الَّتي تُْنتَج من ذلك أَكْـــرَث من الَغلّة الَّتي تُْنتَج يف حال 

زراَعتها أو إيجارها)3( .

الَفْصل الثَّاِمن/ املبحث الثَّاين

ْعّي، فلَْســطني(، . 1 التَّميمّي، ربْحي َمْحُمود الَقْصاوي، الَوْقف، ديوان قايض الُقضاة )املَْجلس األَْعىَل للَقضاء الرشَّ
.https://goo.gl/UTKVFe :ُمتاح عىل الرَّابط

ــطُها َمْنــزل ملالك األَرْض ويُحيط بها بُيُــوت الَفاّلحني والعاملني عليها. . 2 العْزبــة عبــارة عن َمْزَرعة َصغرية يَتََوسَّ
https://goo. :للَمزيــد: تَْعريــف وَمْعَنى عْزبة يف ُمْعَجم املَعان الجامع، َمْوقع ُمْعَجم املَعاين، ُمتاح عىل الرَّابط(

.gl/7xdsk6
الُحصني، صالح؛ و املَنيع ، َعبْد اللَّه، ُحُقوق وواجبات ناظر الَوْقف، َمرْكَز اْســتثاْمر املُْســتَْقبَل )الّرياض(. ص13. . 3

.https://goo.gl/8MLnWX :َمْوقع إْسالم هاوس، ُمتاح عىل الرَّابط
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يَُجوز لَه أَن يَْشـــَري من َغلّة الَوْقف عىل املَْســـجد كُّل ما فيه َمْصلَحة لَه "من 	 
َزيْت وُحرْص لضاَءته وَفْرشه، واْستئْجار َمن يَْكُنُسه، ويُْغلُقه، ويَُنظّف َمراحيَضه، 
ونَْحـــو ذلك"، إن كان الَوقْف عىل َمصالح املَْســـجد، أَّما إن كان الَوقْف عىل بناء 

فَلَيْس لَه الَحّق يف أَن يَْفَعل ذلك كَْونَه لَيْس من العامرة وال البناء.

عاَوى املَرُْفوعة من الَوْقف أو عليه 	  ْف من مال الَوْقف لوُكَالء الدَّ يَُجوز له الرصَّ
لَجلْب َمْصلَحة أو لَدفْع َمَضّة)1(.

ثالًثا: ما ال يَُجوز لناظر الَوْقف القيام به:

حيحة ُمَقيَّدة با فيه من َمْصلَحة الَوقْف  كام أَْســـلَْفنا الَقْول فَإّن تََصُّفات الّناظر الصَّ
واملَْوقُوف عليهم، وُمَقيَّدة برَشْط الواقف إذا كان ُمْعَتَبًا َشًْعا. وبناًء عىل ذلك:

ال يَُجوز أَن يُْخرج أََحًدا من املَْوُقوف عليهم، وال يُْدخل َمَعُهم أََحًدا، وال أَن يَُخّص 	 
واحًدا منهم بالَغلّة. وال أَن يَْستَبْدل َعقارات الَوقْف، وال أَن يَُفّضل بَْعض املَْوقُوف 
عليهم عىل بَْعضهم إن كانُوا َمْحُصورين؛ إاّل يف حال اْشرتاط الواقف لَه يف َذلك.

ال يَُجوز لَه َرْهن َعقارات الَوْقف بَديْن عىل الَوْقف)2(، أو عىل املُْســـتَحّقني، أو 	 
يْن وبَيْع الرَّْهن لَسداده. عليه؛ ألَّن يف ذلك بُطاْلن الَوقْف عْند الَعْجز عن إيفاء الدَّ

ال يَُجوز لَه أَن يُودع مال الَوْقف عْند َغْي عياله، وال أَن يُْقرَضه إاّل يف حال كان 	 
ذلك أَْحَفظ له من إْمساكه عْنَده.

ْخص ال يَُكون ُمؤَّجرًا 	  ال يَُجوز لناظر الَوْقف أَن يَُؤّجر الَوْقف لَنْفسه)3(؛ ألَّن الشَّ
وُمْستَأْجرًا يف آن َمًعا، كَام ال يَُجوز أَن يَْستَأْجرَه من الّناظر اآلَخر.

سة أَْولَويّات لالْستثاْمرات، ط1. 2017، ص31 – 35، ُمتاح عىل . 1 د، نُظّار الَوْقف، ُمَؤسَّ إْسامعيل، إبْراهيم بْن ُمَحمَّ
.https://goo.gl/eNTWuU :الرَّابط

ْعّية والقانُونّية، دَمْشق، دار الفْكر للنَّرْش، ط1. 2013م. ص 225.. 2 الزَُّحيْيل، َوْهبة، نظام الَوْقف وأَْحكاُمه الرشَّ
ــُعودّي، القاهــرة، املَرْكَز الَقْومّي . 3 يعة الْســالمّية َوْفًقا للقانُون السُّ ُصبْحــي، َســمري، أَْحكام الَوْقف َوْفًقا للرشَّ

لالْستشارات القانُونيّة، ط1، 2015م، ص 199.

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع



- 270 -

ال يَُجـــوز لَـــه أَن يَْعَمل يف عمرة الَوْقف بأَْجر؛ إذ ال يَُجوز أَن يَُكون ُمْســـتَأْجرًا 	 
وأَجريًا، إاّل يف حال أَذن لَه القايض، ويف هذه الحالة يُْعترََب القايض ُمْســـتَأْجرًا، 

والّناظر أَجريًا.

ال يَُجـــوز للّناظر أَن يَزيد يف عمرة الَوْقف عـــن حالَته)1(، إاّل يف حال قَبُول 	 
ون بهذا األَْمر. الواقف، وريَض املُْستَحقُّ

ال يَُجـــوز أَيًْضا للّناظـــر أَن يَزيد يف ُمرَتَّبات أَْصحـــاب الَوظائف ُدون قَبُول 	 
القايض أو الواقف.

لَْيس لَه الَحّق يف أَن يَْزَرع لَنْفسه، وال أَن يَبيع بناء الَوقْف أو َشَجرَه إالَّ بإْذن القايض.	 

ال يَُجوز أَن يُقّر عىل الَوْقف مبا ال َيْلك إنْشاَءه َسواء كان َمْعزُواًل أو َمْنُصوبًا)2(، 	 
قَـــه الّناظر يف ذلك فاَل يُْعترََب  فَلَو ادََّعى َشـــْخص أَنَّه من املَْوقُوف عليهم وَصدَّ
ى إىل الَوقْف وال بُّد من إقامة  تَْصديق ناظر الَوقْف ُحّجًة قارصًة عليه، فاَل يَتََعدَّ

عي.  البَيّنة َحتَّى إثْبات َدْعَوى املُدَّ

لَْيس للّناظر عىل الَوْقف أَن يَرْصف فاضل ريع أََحد الَوْقَفنْي يف عمرة الَوْقف اآلَخر، 	 
َســـواء اتََّحد الواقف أو اْختَلَف أو اتّحاد الجهـــة أو اْختالف الواقف بَْعَنى أَنَّه ال يَُجوز 
االقْتطاع من ريع أََحد األَْوقاف لعامرة َوقْف آَخر ولو كان الواقف هو ذاتَه لكال الَوقَْفنْي. 

لَْيس لَه َحّق أَن يَْســـَتدين عىل الَوْقـــف إاّل إذا َشَط الواقف لَه ذلك، أو أَذن لَه 	 
القايض، وال يَُجوز ذلك إاّل يف حال َمْصلَحة الَوقْف الَّتي ال بُّد مْنها.

رة لَه، إاّل يف 	  لَْيس للّناظر الَحّق يف أَن يَأُْخذ من ريع الَوْقف أَكَْث من أُْجرَته املَُقرَّ
حال ُوُجود َعوائد قَدمية َمْعُهودة يَتَناَولُها الّناظر من ريعه، فَيَُجوز بذلك لَه طَلَبُها)3(.
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النَّواوي، َحّســونة، عمرة الَوْقف، َمْوقع املُْوســوعة الّشاملة، 4/622، آخر زيارة يف 25 سبْتَمرب 2018، النَّّص ُمتاح . 1
.https://goo.gl/24PrXc :عىل هذا الرّابط

َعّشوب، َعبْدالَجليل َعبْدالرَّْحَمن، الَوْقف، مرحع سابق.. 2
املَرْجع الّسابق.. 3
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ْخص  ياع؛ فَقيام الشَّ نَتَبَنيَّ ماّم َسبَق أهّميَّة الّناظر وَضُورَتُه يف حْفظ مال الَوقْف من الضَّ
ُوط، وأَداُؤه ألَْدواره وواجباتـــه عىل أَكَْمل وْجه، وتَطْبيُقه لألَْحكام  مـــاّم تَْنطَبق عليه الرشُّ
والتَّرْشيعـــات الَّتي ُوضَعت لتَْنظيم تلك املَهّمة هي الطَّريـــق األََهّم للحفاظ عىل أَْعيان 
 ّ ياع، أو التََّعّدي، أو التَّلَف، واْستْمرار َمنافعها، وحْفظها من التََّعطُّل الُكيلَّ األَْوقاف من الضَّ

أو الُجْزيّئ، وحْفظ غالل الَوقْف من الَهْدر وَذهابها إىل َغرْي ُمْستَحّقيها. 

نََفقة ناظر الَوْقف
أَجاز الُفَقهاء أَن يُْجَعل للُمتََويّل مْقداًرا من َموارد الَوقْف الَّذي يُديرُه، يَأُْخُذه َشْهريًّا، أو 
َسَنويًّا لقاء خْدماته عىل الَوقْف. واألَْصل يف ذلك يَُعود ملا فََعلَه ُعَمر بْن الَخطّاب -ريَض 
َدقة أَن يَأْكُل مْنها َغرْي ُمتَأَثّل مااًل()1(، وكَذلك فََعل  اللَّه َعْنُه- يف قَْوله: )لوايل هذا الصَّ
حابة والتّابعني يف َصَدقاتهم،  َعـــيّل بْن أيَب طالب)2( -ريَض اللَّه َعْنُه- وَغرْيُه من الصَّ
ًرا بالنَّْقد أو ما شابَه ذلك أو أَْجرًا نْسبيًّا  فَإذا َجَعل الواقف للّناظر عىل الَوقْف أَْجرًا ُمَقدَّ
ُمضافًا إىل ريع الَوقْف كَأَن يَُقول: "لَه الُعرْش مْنه، أو الثُُّمن، أو نَْحو تلك األَْجر بالًغا ما 
بَلَغ"، ويَْســـتَحّق الّناظر األَْجر ما دام قامئًا بُشُؤون الَوقْف يَْرعاها بالَقْدر الَّذي يُطْلَب 

من أَْمثاله، فَإذا كانَت الّناظر اْمَرأًة ال تُطالَب با ال تَْستَطيُعه الّنساء عادًة.

ولـــو أُصيب املُتََويّل بَرَض مَيَْنُعه مـــن اإلْشاف الفْعيّل عىل أَْعيان الَوقْف، وتَْحصيل 
َغالله؛ فَيَْستَحّق األَْجر ما دام يَْستَطيع األَْمر والنَّْهي، وأَن يُشري بَرأْيه يف كُّل ما يَْحُدث 
وما يَْعرض للَوقْف من أُُمور؛ كَْون اإلدارة رَأْيًا ونَظَرًا وُحْســـن تَْدبري، والَعْجز الجْسمّي 

ال مَيَْنع َشيْئًا من هذه األُُمور، فَيَْستَحّق بذلك األَْجر.
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ــيْبايّن، أَبُــو بَْكر أَْحَمد بْــن َعْمرو، أَْحكام الَوْقف، َمْكتَبة الثَّقافة الّدينيّــة )القاهرة(. ص6، ُمتاح عىل الرَّابط: . 1 الشَّ
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َدقة الَّتي تََصّدق بها، أَن تَُكون هذه العامرة . 2 وافَــق َعــيّل بْــن أيَب طالب أَن يَُكون للَعبيد الَّذين أَْوقََفُهم لعامرة الصَّ
من الَغلّة ويَُكون لَُهم نَصيب يف َغلَّتها. للَمزيد )املَْوُسوعة الفْقهّية، ج44. ص 210، َمرْجع سابق(
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َوإن َجَعل الواقف النَّظَر لَشـــْخص وَعنيَّ لَه أَْجرًا يَزيد عن أَْجر املثْل، فََفوَّض الّناظر 
الّنظارة لَغرْيه تَْفويًضا َصحيًحا، فَلَيْس للُمَفوَّض إاّل أَْجر املثْل)1(؛ كَْون الّزيادة أُْعطيَت 
رَه  لألَصيل عىل َســـبيل االْســـتْحقاق بُْقتََض َشْط الواقف. وإن كان األَْجر الَّذي قَدَّ
الواقـــف للُمتََويّل أَقَّل من أَْجر املثْل، رَفََعه القـــايض إلَيْه إن طَلَب الّناظر ذلك؛ ألَنَّه 
ها بالطَّلَب، وإن لَم يَطْلُب كان ُمترََبًّعا بالزّائد َعاّم َعيََّنه، وال يَْقيض  أُْجرة َعَمل يَْستَحقُّ

القايض بُدون طَلَب.

ر القايض لَـــه أَْجر املثْل)2(، وكَذلك  َوإن لَـــم يَُعنّي الواقف أَْجـــرًا للّناظر ُمطْلًَقا، قَدَّ
ـــأْن إذا كان الَقيّم ُمَعيًَّنا ِمْن ِقبَل القايض، فَإنَّه هو الَّذي ُجعل لَه األَْجر بَحيْث ال  الشَّ
ه إاّل إذا َعمل، فَإذا لَم يَْعَمل كَأَن يُحيل املُْستَحّقني عىل  يَزيد عن أَْجر املثْل، وال يَْستَحقُّ
املُْستَأْجرين، ليَأُْخُذوا مْنُهم َغاّلت الَوقْف؛ فاَل يَْستَحّق بذلك األُْجرة)3(. وُعلاَمء َمْذَهب 
املالكيّة)4( أَشاُروا إىل أَنَّه إن لَم يَُعنّي الواقف َشيْئًا للّناظر، تَُكون أُْجرَتُه من بَيْت املال، 

ْولة)5(.  كَأَنَُّهم بذلك قَد بََنْوا عىل أَّن إدارة األَْوقاف من أَْعامل الدَّ

ُمحاَسبة ناظر الَوْقف وَعْزلُُه
تُْعترََب ُمحاَسبة نُظّار الَوقْف من املَسائل املهّمة الَّتي تَرْتَبط بَشْكل ُمباش بفاعليّة نظام 
الَوقْف وتَْحقيقه لألَْهداف املُناطة به؛ َحيْث بَلَغ التََّشـــيّك من أَْعامل الّنظارة واملُتََولنّي 
عىل األَْوقاف َمبْلًَغا َجَعل البَْعض يُطالب بَحّل األَْوقاف وإنَّهائها؛ َحيْث نَجد تَفاُوتًا يف 
أَْحكام ُمحاَســـبة املُتََولنّي عىل األَْوقاف، بالنَّظَـــر إىل كَْون ُمْعظَم األَْحكام اْجتهاديًّة 
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َعيْب، خالد َعبْداللَّه، الّنظّارة عىل الَوْقف، رسالة ُدكْتُوراه، إدارة الّدراسات الُعلْيا والَعالقات الخارجيّة، األَمانة . 1 الشُّ
العاّمة لألَْوقاف، 2006م، ص 313.

َعيْب، خالد َعبْداللَّه، الّنظّارة عىل الَوْقف، َمرْجع سابق.. 2 الشُّ
ابْن نَُجيْم، الَبْحر الّرائق، مرجع سابق، ص410.. 3
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ال تَْســـتَند إىل نَّص من كتاب أو ُســـّنة، بَل هي آراء واْجتهادات فَرََضتْها طَبيعة الحال 
وظُُروفُه، وأَْوَجبَتْها ُمتَطَلَّبات الَحياة؛ فاْختَلََفت من فَقيه آلَخر، ومن زَمان آلَخر.

فَُمْعظَم األَْحكام الَّتي تَتََعلَّق بُحاَســـبة النُّظّار عىل الَوقْف هي بطَبيعة الحال أَْحكام 
ُمحالـــة إىل الَقواعد العاّمة الخاّصة باألَُمنـــاء؛ كاألَْوصياء، واألَُجراء والوُكَالء. إاّل ما 
نَجُده عْند فَُقهاء الَحَنفيّة؛ َحيْث أَْســـَهبُوا يف بَيان األَْحكام الخاّصة بُحاَسبة النُّظّار 
واملُتََولّـــني عىل الَوقْف. فَأَقَّر الُفَقهاء أَن ناظر الَوقْف يف حال لَم يَُقم بَهاّمه املُملْقاة 
عىل عاتقه عىل أَتَّم وْجه وَجب َعزْلُه)1(. فاألَْصل أَن تَُكون هناك ُســـلْطة للقايض عىل 

ناظر أَْعيان الَوقْف يف التَّْولية والَعزْل واملُحاَسبة)2(.

فَإن هو فَرَّط يف األَمانة وخانَها أو قَصَّ يف أَداء واجباتها عىل أَكَْمل وْجه وَجب ُمحاَسبَتُه. 
بَب الواضح أو الُجْنحة. لذلك فََقد طَلَب  فَلَيْس للقايض ُمحاَسبة الّناظر بُدون ُوُجود السَّ
اًل للقايض َحْول أَْوضاع الَوقْف)3(. فَإذا  بَْعض الُفَقهاء من الّناظر أَن يَُقّدم تَْقريرًا ُمَفصَّ

ر وتَْسويَتُه. َ ثَبَت أَّن الّناظر قَد أََخّل برُشُوط الواقف وَجب عليه إْصالح الضَّ

يعة اإلســـالميَّة َحْول َعزْل الّناظر؛ َحيْث َذَهب  َوتَتَّفق وْجهات النَّظَر الفْقهيّة يف الرشَّ
ُجـــّل الُفَقهاء إىل أَن "للواقف َعزْل الّناظر ُمطْلًَقا)4(، إاّل إذا كان التَّْعيني من القايض 

لَم مَيْلك الواقف إْخراَجه")5(.

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

الجْريَــوّي، َعبْدالرَّْحَمــن بْن َعبْدالَعزيز، الّنظّارة عىل األَْوقاف ُحُقوق وواجبات، بَْحث َمْنُشــور يف َمْوقع جامعة . 1
د بْن َعبْدالَعزيز، ص44. اإلمام ُمَحمَّ

م يف املُْؤَتَر الثّاين . 2 ْعّي يف َضْبط ترََصًّفات النُّظّار، بَْحث ُمَقدَّ قاُروت، نُور َحَسن عبْدالَحليم، َدْور الَقضاء الرشَّ
لألَْوقاف.2006، ص 58 – 79.

ْعّية بقطاع َغزّة، رســالة . 3 ــودة، املُناَزعة عىل أَْرض الَوْقــف وتَطْبيقاتُه يف املَحاكم الرشَّ لْــم، يَْحيَــى نَْص َحمُّ الدَّ
يعة والقانُون، الجامعة اإلْسالميّة بَغزّة، 2009م، ص60. ماجْستري، كُلّيّة الرشَّ

ابْن عابدين، رَّد املُْحتار، مرجع سابق، َج6 ص641.. 4
د، أَبُو املَعايل، ُركْــن الّدين، املُملَقَّب بإمام الَحرََمنْي، نهاية . 5 الُجَويْنــّي، َعبْــد املَلك بْن َعبْد اللَّه بْن يُوُســف بْن ُمَحمَّ

املَطْلَب يف دراية املَْذَهب ت: َعبْدالَعظيم َمْحُمود الّديب. مص، دار املْنهاج. ط1، 1428هـ- 2007م. )12/ 352(.
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َوبَشكْل عاّم يُْعَزل ناظر الَوْقف يف الحاالت الّتالية:

ثُُبـــوت الخيانة ولَو يف َغْي الَوْقف؛ كَْون الخيانة َوْصًفـــا ال يَتََجزَّأ، وَمن ثَبَتَت 	 
خيانَتُه انْتََفت أَمانَتُه.

التَّرَصُّف املُخالف ملَْصلَحة الَوْقف، من بَيْع وتَأْجري ُدون أُْجرة املثْل.	 

تَرْك عمرة الَوْقف وإن لَم يَْشـــَرطْها الواقف، فَإن تَرَكَها مع التََّمكُّن فََسق)1(، 	 
ولذا فَإنَّه وَجب َعزْلُه.

يُْعَزل الّناظر بالفْسق املَُحقَّق، وَمتَى انَْعزَل بَسبَب الفْسق، فالنَّظَر للحاكم.	 

عْند َزوال أْهليَّة الّناظر، وَعْجزه عن التََّصُّف؛ إّما باملَرَض أو بالُجُنون كَأَن أَطْبَق 	 
عليه الُجُنون لعام كامل ال أَقَّل، وحال أَن يرَْبَأ يَُعود إلَيْه النَّظَر.

يف حال اْشَرَط الواقف َعْزل الّناظر، جاز له َذلك.	 

يف حال اْســـتْخدام الّناظر الَعنْي املَْوُقوفة ملَْصلََحته الخاّصة )كَأَن يَْسكُن الّدار 	 

أو يُّؤّجرَها، أو يَبيَعها لَنْفسه، أو يَْزَرع أَرْض الَوقْف لَنْفسه(.

كَم يَُجوز للّناظر أَن يَْعزل نَْفَســـه عْند القايض، وذلك من خالل تَْعيني َغرْيه؛ 	 
هذا وال يَُجوز َعزْل نَْفســـه بَنْفســـه ُدون إباْلغ القايض. وال يَُعّد الّناظر َمْعزُواًل إاّل 

بَْعد علْمه بالَعزْل)2(.

 

الَفْصل الثَّاِمن/ املبحث الثَّاين

الَهيْتَمّي، الَفتاَوى الكُْبَى، مرجع سابق. ج3، ص 241.. 1
الُحَصنْي، صالح بْن َعبْدالرَّْحَمن، ُحُقوق وواجبات ناظر الَوْقف، الّرياض، َمرْكَز اْســتثاْمر املُْســتَْقبَل لألَْوقاف . 2

والَوصايا ودراَستها واْستشاراتها، سلْسلة إْصدارات َمرْكَز املُْستَْقبَل، رَقْم 4، د.ت، نُْسخًة رَقْميًّة.



ابْن َمْنظُور، لسان الَعرَب، مرجع سابق، َحرْف الباء، ماّدة بدل. . 1
ح الكَبي، مرجع سابق، ج3، ص 476.. 2 ْ الّدرْدير، الرشَّ

- 275 -

املبحث الثَّالِث

إبْدال الَوْقف واستْبداله

يُْعَتَب البْدال واالْســـتْبدال من الَقضايا الهاّمـــة يف نظام الَوْقف، ويَرْتَبط بهذه 
الَقضّية أَْحكام عّدة، ويََرَتَّب عليها نَتائج مْنها ما هو َســـلْبّي وآَخر إيجايّب، وهذا 
ما يَُبّر ُوُجود آراء فْقهّية َعديدة فيم يََتَعلَّق بَقضّية البْدال واالْســـتْبدال، وبَشكْل 
ُّلُّغة بني  عاّم يُشي املَْعَنى اللَُّغوّي لإلبْدال واالْستْبدال إىل التَّْغيي، ولَم يَُفّرق أَْهل الل
ء َمكان  َمْفُهوَمي "البْدال، واالْســـتْبدال"، َفَقد تَّم تَْعريف املُْصطَلََحنْي بَجْعل يَشْ

ء آَخر، كَم جاء يف لسان الَعرَب)1(.  يَشْ

فَلَـــم يَْقتَص هذا املُْصطَلَح عىل الَوقْف فََقط، فَكان هذا التََّصُّف يَُجوز يف حال كان 
ع،  ْ ن هو أَْهـــل التََّصُّف فيام يَُجوز التََّصُّف لَه فيه، إاّل فيام يُخالف الرشَّ صادًرا ممَّ
اللة عىل َمْسأَلة بَيْع الَعنْي  أَّما يف حال الَوقْف، فََقد اْســـتُْخدم هذا املُْصطَلَح قَدميًا للدَّ
املَْوقُوفـــة، وشاء َعـــنْي أُْخَرى تَحّل َمَحلّها. وقَد تَُكون هـــذه الَعنْي من جْنس الَعنْي 

املُباعة، أو من َغرْي جْنسها.

َويُْقَصد باإلبْدال: بَيْع َعنْي من أَْعيان الَوقْف ببََدل من النُُّقود أو األَْعيان. أَّما االْستبْدال 
فهـــو: شاء َعنْي للَوقْف بالبََدل الَّذي بيَعت به َعنْي مـــن أَْعيانه لتَُكون َوقًْفا َمَحلَّها. 
والبَْعض يَُفرّس اإلبْدال باملُقايَضة، واالْســـتبْدال ببَيْع الَعنْي بالنُُّقود، وشاء َعنْي أُْخَرى 
ْفعة  بتلك النُُّقود. ويَُســـّمي الُفَقهاء اإلبْدال باملُناقَلة، فََقد َعرَّفَها الّدرْدير يف باب الشُّ

بَقْوله: )املُناقَلة: بَيْع الَعقار بثْله()2(. 
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َمفاسد اْستْبدال الَوْقف وَمنافعه
يَُعّد اْســـتبْدال الَوقْف واحًدا من أََهّم املَْوُضوعات الَّتي أَثارَت إْشـــكاالت كَثريًة يف 
الفْقه اإلْسالمّي، بَسبَب املَنافع واملَفاسد الَّتي مُيْكن أَن ترََتَتَّب عليه، ماّم َجَعل الُفَقهاء 
يَْنظُُرون إلَيْه نَظَرات ُمتَفاوتًة، فمنهم َمن أَيََّده ُمدافًعا َعْنه مع اْشـــرتاط عّدة ُشُوط 

يف َجوازه)1(، ومنهم َمن َمَنَعه إاّل يف حاالت نادرة.

فمن املَفاســـد الَّتي رافََقت َعَمليّة اْستبْدال الَوقْف ما طَرََحه الطَّرَُسويّس)2( بَْعد ذكْره 
لعّدة َمسائل؛ َحيْث قال: "بَقي لَنا يف َمْسأَلة ال يُْستَْغَنى عن ذكْرها وتَْحرير الَكالم فيها، 
وهي أَّن الواقف إذا اْشرَتَط أاَّل يُباع هذا الَوقْف، وال يُْستَبَْدل به، كام هو املُتَعارَف يف 
ُكتُب األَْوقاف يف بالدنا، فََهل يَُجوز أَن يُقال: إّن للقايض أَن يَْستَبْدل إذا رَأَى املَْصلَحة 

يف االْستبْدال مع ُمخالَفة ما َشَط الواقف من َعَدم أَم ال")3(.

فَعبارة "كام هو املُتَعارَف يف كُتُب األَْوقاف يف بالدنا" الَّتي ذَكَرَها الطَّرَُسويّس، تُبَنّي 
أَّن االْســـتبْدال اتُّخذ يف تلك الَفرْتة الزََّمنيّة طَريًقا إلبْطال الَوقْف، ماّم َدفَع الواقفني 
أَن يَْشرَتطُوا رَصاحًة َعَدم بَيْع واْستبْدال الَوقْف يف كُتُب الَوقْف، من كَرْثة االنْتهاكات 
يات االْستبْدال. ما َجَعل  َدت أَْشـــكالُها تَْحت ُمَسمَّ الَّتي تََعرََّضت لَها األَْوقاف، الَّتي تََعدَّ

الُعلاَمء يُعارُضون اْستبْدال األَْوقاف؛ َخْوفًا من َضياعها)4(.

ُؤون . 1 العبيدي، إبْراهيم َعبْداللَطيف إبْراهيم، اْستْبدال الَوْقف ُرْؤية َشْعّية اْقتصاديّة قانُونّية، اإلمارات، دائرة الشُّ
اإلْسالميّة والَعَمل الَخرْيّي ُديَب، ط1، 2009م، ص56.

الطََّرُسويّس: هو إبْراهيم بْن َعيّل بْن أَْحَمد بْن َعبْد الواحد بْن َعبْداملُْنعم الطَّرَُسويّس، نَْجم الّدين: قاض ُمَصّنف، . 2
ُولد ومات يف دَمْشــق، وَويل قَضاَءها بَْعد والده )َســنًة 746( وأَفْتَى وَدرَس، وأَلَّف كُتُبًا مْنها )اإلشــارات يف َضبْط 
ُهود والُحّكام( و )االْختالفات الواقعة يف املَُصنَّفات( و )أَنَْفع الَوسائل. ط(  املُْشكالت( و )االْعالم يف ُمْصطَلَح الشُّ

يُْعرَف بالَفتاوي الطَّرَُسوسيّة.
ْق، . 3 د، أَنَْفع الَوســائل يف تَْجريد املَســائل، مْص، َمطْبَعة الرشَّ الطَّرَُســويّس، نَْجم الّدين إبْراهيم بْن َعيّل بْن ُمَحمَّ

ط1، 1929م، ص 115.
الَعبيدي، إبْراهيم َعبْداللَطيف إبْراهيم، اْســتْبدال الَوْقف ُرْؤية َشْعّية اْقتصاديّة قانُونّية، مرجع ســابق، ص ص . 4

 .57-58
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يعة اإلْسالميّة، الجامعة . 1 الَحواجري، َعبَدالقادر َعبْداللَّه ُحَسنْي، اْستْبدال الَوْقف وبَْيُعه، رسالة ماجْستري، كُلّيّة الرشَّ
اإلْسالميّة بَغزّة، 2015م، ص60.

ابْــن تَيْميــة، أحمد بن عبد الحليم، املَســائل املاْردينّيــة، دار الَفالح للنَّــرْش، 1979م، ص241. ُمتاح عىل الرَّابط: . 2
.https://goo.gl/dDnd1d

د ُعثاْمن طاهر؛ ويَُشــو، َحَسن، اْستْبدال الَوْقف يف الفْقه الْسالمّي والَقوانني املُعارصة، َمَجلّة كُلّيّة . 3 ُشــبري، ُمَحمَّ
يعة والّدراسات اإلْسالميّة جامعة قَطَر، الَعَدد 27، 2009م، ص 324. الرشَّ

"قراءة يف رسالة االْستْبدال"، َمَجلّة "دراسات اقْتصاديّة إْسالميّة"، املَْعَهد اإلْسالمّي للبُُحوث والتَّْدريب، جدة، ص 55.. 4
ابْن عابدين، الحاشية، مرجع سابق، ج4، ص 384.. 5

أَّما فيام يَتََعلَّق بَنافع االْســـتبْدال فَمْنها ما هو ُمتََعلّق بالَوقْف وُمْســـتَحّقيه، كَام َتْتَّد 
وتَتَّسع هذه املَنافع لتَْشَمل األُّمة بَشْكل عاّم، فََقد رَأَى أَبُو يُوُسف من الَحَنفيّة أَنَّه إذا كان 
الَوقْف َغرْي ُمْنتََفع به فَإّن املَْصلَحة تَْقتيَض اْســـتبْدالَه)1(، ومن َمنافع االْستبْدال أَيًْضا 
الحفاظ عىل ُمضاَعفة ريع الَوقْف، فَفي بَْعض األَْحيان قَد تَرْكُد بَْعض األَْوقاف أو تَبْطُل 
َمنافُعها، أو قَد ال تَتَناَســـب مع ُروح الَعْص، فاْســـتبْدالُها أَنَْفع للَمْوقُوف عليهم ولألُّمة 
كُلّها، كَأَن يَقف أَرًْضا زراعيًّة يف وَسط بَلْدة ما، فَتَتَطَوَّر البَلْدة ملَدينة واْستْمرار الَوقْف 

يف وَسطها قَد يَْحرُم املَْوقُوف عليهم من َمنافعها فيام لَو اْستُغلَّت َعقاريًّا أو تجاريًّا.

ُحكْم اْستْبدال الَْوْقف: 
اْختَلَـــف الُفَقهاء يف ُحْكم إبْدال واْســـتبْدال الَوقْف، فََقد َذَهبَت بَْعض ُوُجهات النَّظَر 
إىل َعَدم َجواز اْســـتبْدال املَْسجد ُمطْلًَقا)2(، يف حني كانَت هناك آراء ُمْختَلفة كََرأْي 

الَحنابلة)3( الَّذين لَم يَُفرّقُوا بني املَساجد وَغرْيها إذا َخربَت َمنافُعه. 

َوَقد اْخَتلََفت نَظْرة الُفَقهاء َحْول َمْوُضوع اْســـتْبدال الَوْقف، َفمْنُهم َمن اتََّجه إىل 
التَّْضييق ومْنُهم َمن َجَعل يف األَْمر َسعًة)4(، وُيْكن تَْفصيل ذلك عىل النَّْحو الّتال:

َمْذَهب الَحَنفّية:
يَُعود َحّق االْستبْدال واإلبْدال عْند الَحَنفيّة إىل جهات أَْربَعة)5(:

أَن يَُكون اإلبْدال واالْستبْدال من َحّق الواقف، وذلك إذا َشَطَه لَنْفسه.	 
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أَن يَُكون لَه ولَغرْيه، وذلك يف حالة اْشرتاط الواقف أَن يرُْشك َغرْيَه َمَعه يف هذا 	 
ورَتنَْي  الَحـــّق. فََقد نَّص ابْن عابدين)1( عىل َجواز اإلبْدال واالْســـتبْدال يف الصُّ

حيح وقيل اتّفاقًا. الّسابَقتنَْي عىل الصَّ

أَن يَُكون َحّق اإلبْدال واالْســـتبْدال للقايض إذا لَم يَْشرَتطْه الواقف، فالقايض لَه 	 
الوالية العاّمة. فَيَُجوز للقايض يف هذه الحالة إبْدال واْســـتبْدال الَوقْف يف حالة 
ء وال يَفي بُؤْنَته،  ل منه َشْ ُورة؛ بَحيْث صار ال يُْنتََفع به بالُكلّيّة بأَن ال يَُحصَّ الضَّ
د)2(. وكذلك إذا َدَعت  ولَيْس للَوقْف مال إلْصالحه، وهو قَْول أيَب يُوُســـف وُمَحمَّ

املَْصلَحة بَحيْث مُيْكن اْستبْدال الَعقار با هو أَنَْفع مْنه.

يَُكـــون من َحّق الّناظـــر يف حالة َغْصب الَعنْي املَْوقُوفـــة ورَّد الغاصب قيَمتَها، 	 
فَيَْشرَتي الّناظر َعيًْنا بََداًل منها.

َمْذَهب املالكّية:

قالُوا: ال يَْخلُو َمَحّل الَوقْف من أََحد أَْمَريْن: إّما وقْف َمْنُقول )وهو ما ســـَوى الَعقار(، 
أو وقْف َعقار. 

غري: )َوبَيْع ما 	  ح الصَّ ْ ا املَْنُقول: فََقد أَجاز املالكيّة اْستبْدالَه بالبَيْع، جاء يف الرشَّ فأَمَّ
ال يُْنتََفع به فيام ُحبس عليه، كَثَْوب وَحيَوان، وَعبْد يَْهرَم، وكُتُب علْم تَبْىَل، وال يُْنتََفع 
يف تلك املَْدرَســـة، وَجْعل الثََّمن يف مثْله كاماًل إن أَْمَكن أو شّقه؛ أَي: يف ُجزْء من 

ق بالثََّمن()3(.  ء إن لَم مُيْكن شاء كامل، فَإن لَم مُيْكن تََصدَّ ْ ذلك اليشَّ

ــهري . 1 د َصالح الّدين الشَّ د أَمني بْــن ُعَمر بْن َعبْدالَعزيز، ويَرْجع نََســبُه إىل العامل الَجليل ُمَحمَّ هــو اإلمــام ُمَحمَّ
الح، كان ابْــن عابدين من طاُّلب العلْم  بعابديــن، ُولــد عام 1198ه يف َمدينة دَمْشــق يف أرُْسة ُعرف َعْنها الصَّ
املُْجتَهدين، واْهتَّم بقراءة كُتُب اإلمام أيَب َحنيفة، وأَْصبَح من كبار املَشايخ وأَْصبَح أَميًنا للَفتَْوى يف َعْصه. )للَمزيد 
يُْنظَر: رََمضان َحْمُدون َعيّل، ابْن عابدين سية وَعطاء، َمَجلّة كُلّيّة الُعلُوم اإلْسالميّة، املَُجلَّد 7، العدد13، 2013م(.

ــلَمّي، َعبْدالرَّْحَمن بْن نافع، اْســتْبدال الَوْقف الَّذي لَم تََتَعطَّل َمنافُعه بَوْقف َخْي مْنه يف الفْقه الْســالمّي . 2 السُّ
ُعودّي، َمَجلّة جامعة املَلك َعبْدالَعزيز، االقْتصاد اإلْسالمّي، م24، ع1، ص8. ونظام املُراَفعات السُّ

غي، مرجع سابق، ج5، ص412. وانْظُر: الّسُنويس، الرَّْوض الزّاهر، مرجع سابق، ص20-21.. 3 ح الصَّ ْ   الّدرْدير، الرشَّ
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واّب والبََقر واملَواش فََقط، يف َمْعَنى الّســفاد. )للَمزيد: تَْعريف . 1 النــزو هــو الَوثْبان، وهو نَزْو التَّيُّوس، ويُقال للدَّ
.https://goo.gl/cYTmfz :وَمْعَنى النَّزْو يف ُمْعَجم املَعاين الجامع، َمْوقع ُمْعَجم املَعاين، ُمتاح عىل الرَّابط

غي، َمرْجع الّسابق، ص412.. 2 ح الصَّ ْ الّدرْدير، الرشَّ
املَرْجع الّسابق، ص 414.. 3
الّصاوي، أَْحَمد، بُلْغة الّسالك ألَْقرَب املَسالك، مرجع سابق ج4، ص9 36-.. 4
د، ُمرْشد الحيان إىل َمْعرفة أَْحوال النْسان، مرجع سابق، ص 54.. 5 قََدري باشا، ُمَحمَّ
القاسمّي، ُمجاهد اإلْسالم، الَوْقف، برَْيُوت – لُبْنان، دار الُكتُب العلْميّة، ط1، 2001م، ص85. وانْظُر أَيًْضا: حاشية . 6

ح الَكبري، مرجع سابق، 4/91. ْ ُسوقي عىل الرشَّ الدُّ
املَرْجع الّسابق، ص 414.. 7
النََّووّي، َرْوضة الطّالبني، مرجع سابق، ج5، ص 356-358.. 8

ويف َشأْن بَيْع الَحيَوان قال: )َمن أَْوقَف َشيْئًا من األَنْعام ليُْنتََفع بأَلْبانها وأَْصوافها 	 
وأَْوبارها، فََنْســـلُها كَأَْصلها يف التَّْحبيس، فاَم فَضل من ذُكُور نَْسلها عن النَّزْو)1(، 

وما كَرب من إناثها فَإنَّه يُباع ويَُعوَّض َعْنه إناثًا صغاًرا لتاَمم النَّْفع بها()2(. 

ا الَعقار: فاَل يَُجوز وال يَصّح بَيْع َعقار وإن َخرب وصار ال يُْنتََفع به َســـواء كان 	  وأمَّ
داًرا أو َحوانيت أو َغرْيَها ولَو بَغرْيه من جْنســـه كاْســـتبْداله بثْله َغرْي َخرب)3(. 
رْدير بَقْوله: ]قَْولُه:  وقَد َعلَّق الّصاوي يف حاشيَته "بُلْغة الّسالك")4( عىل كَالم الدَّ
ـــلَف دائرة َدليل  )َوإن َخرَب(: وال يُباع الَعقار املَُحبَّس ولَو َخرب، وبَقاء أَْحباس السَّ
عىل َمْنع َذلك. ورَّد بـ)لَْو( عىل رواية أيَب الَفَرج عن مالك: إن رَأَى اإلمام بَيْع ذلك 

ملَْصلَحة جاز، ويُْجَعل َثَُنه يف مثْله)5(، وهو َمْذَهب أيَب َحنيفة)6()7(.

َمْذَهب الّشافعّية:

اْختَلَف فَُقهاء الّشـــافعيّة يف بَيْع األَْصل املَْوقُوف إذا آل إىل َعَدم االنْتفاع منه، فمنهم 
َمن أَجازَه ومْنُهم َمن َمَنَعه. أَّما إذا كانَت الَعنْي املَْوقُوفة َمْسجًدا فَإنَّه ال يَُجوز بَيُْعه ولو 

انَْهَدَمت أو َخربَت املََحلّة َحْولَه وتََفرَّق الّناس عنها فَتََعطَّل املَْسجد)8(.

َمْذَهب الَحنابلة:

يَُقّسم فَُقهاء الَحنابلة الَوقْف بهذا االْعتبار إىل قْسَمنْي: 

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع



- 280 -

َوقْـــف قائم لَـــم تَتََعطَّل َمنافُعه: فهذا ال يَُجوز بَيُْعـــه، وال املُناقَلة به ُمطْلًَقا، نَّص 	 
ل صاحب  عليه يف رواية َعيّل بْن َســـعيد، قال: ال يَْستَبْدل به وال يَبيُعه)1(. وقَد فَصَّ
املُناقَلة)2(فيه، فََرأَى أَنَّه إذا كان الَوقْف لَم تَتََعطَّل َمنافُعه واملَْصلَحة للَوقْف أو أَْهله 
غ، لَعَدم رُْجحان  َمرُْجوحًة يف إيقاع َعْقد االْســـتبْدال، فهذا الَعْقد باطل َغرْي ُمَسوَّ
الَحـــّظ لجهة الَوقْف يف َذلك. وكَذلك لَو كانَت املَْصلَحة يف اْســـتبْداله ال راجحًة 
وال َمرُْجوحـــًة. أَّما إذا كانَت املَْصلَحة راجحًة للَوقْف وأَْهله يف إيقاع َعْقد املُناقَلة 

واالْستبْدال فهذه سائغة يف َمْذَهب اإلمام أَْحَمد)3(. 

َوقْف تََعطَّلَت َمنافُعه: يَُجوز إبْدالُه واْستبْدالُه. قال أَبُو طالب)4(: "الَوقْف ال يَُغريَّ 	 
يْخ تَقّي  ز الشَّ ء، وعليه األَْصحاب. وَجوَّ عن حاله، وال يُباع، إاّل أَن ال يُْنتََفع مْنه بيَشْ

الّدين)5( ذلك ملَْصلَحة. وقال: هو قياس الَهْدي)6(.

الَفْصل الثَّاِمن/ املبحث الثَّالِث

ُعودّي، الّرياض، َمْكتَبة القانُون واالقْتصاد، ط1، 2014م، ص25.. 1 د، أَْحكام اْستْبدال الَوْقف يف الّنظاَمنْي املرْصّي والسُّ عيىَس، رضا ُمَحمَّ
أَي َمن هو َمْعنّي بأَْمر النَّْقل مثْل املَْعنّي بأَْمر الَوقْف الّناظر عليه َمثاًَل... 2
ابْن قايض الَجبَل، املُناَقلة واالْستْبدال باألَْوقاف، ص 47-48.. 3

ء من التَّْفصيل، وأَْعَملُوا اْجتهاَدُهم فيه -إىل جانب النُُّصوص-  فائدة: تَناَول الَعديد من ُمتَأّّخري الَحنابلة هذا املَْوُضوع بيَشْ
قَواعــد التَّرْشيــع العاّمة، ومــن أََهّمها املَْصلَحة، وهو ما أَضاف بُْعًدا ُمهاًم ألَداء الَوقْف رســالَتَه االْجتامعيّة واالقْتصاديّة، 
وبخاّصة يف واقعنا املُعارص. فََقد أَلَّف َشيْخ اإلْسالم ابْن تَيْميّة رسالًة يف َمْسأَلة: َجواز املُناقَلة واالْستبْدال للَمْصلَحة، أَقام 
فيهــا األَدلّة والرَباهني عىل صّحة رواية َجواز االْســتبْدال عــن اإلمام أَْحَمد، وأَنَّه قَْول يف املَْذَهب، وهو املُوافق لألُُصول، 
لَف. وهذه الرّسالة َمطْبُوعة ضْمن َمْجُموع الَفتاَوى، ج31، ص ص 267-112، ثُّم أَفْرَد ابْن قايض الَجبَل  واملَْنُقول عن السَّ
املَْسأَلة بَُؤلَّف َساّمه "املُناقَلة واالْستبْدال" نََقل فيه كَالم َشيْخ اإلْسالم، وأَضاف نُُقواًل: نَْقليًّة وَعْقليًّة كَثريًة، مع عنايَته ببَيان 
أَّن املَْسأَلة لَيَْست من ُمْفرَدات املَْذَهب الَحْنبَيّل، بَل قال بها كَثري من الُفَقهاء يف املَذاهب األُْخَرى. وقَد اْعرَتََضه القايض 
يْخ عّز الّدين َحْمزة  يُوُسف املرْداوي برسالة َساّمها "الواضح الَجيّل يف نَْقض ُحْكم ابْن قايض الَجبَل الَحْنبَيّل". وَصنَّف الشَّ
الميّة ُمَصنًَّفا َساّمه "َدفْع املُثاقَلة يف َمْنع املُناقَلة"، وغالبَه من ُمَصنَّف ابْن قايض الَجبَل، ونََقل فيه نُُصوًصا  يْخ السَّ ابْن الشَّ
كَثريًة عن َشيْخ اإلْسالم، ثُّم أُلَّفت رسالة يف املَْذَهب تُبَنّي ما َجَرى َحْول املُناقَلة باألَْوقاف من الحَكم بها أو إلْغائها وفَتاَوى 
يْخ عّز الّدين، طَبََعتْها وزارة  كَثرية ُمتََعلّقة باملَْســأَلة، ولََعلَّها البْن ُزَريْق الَحْنبَيّل. والرَّســائل الثَّالث األَخرية ما َعدا رسالة الشَّ

تْه "َمْجُموع يف املُناقَلة واالْستبْدال باألَْوقاف"، ط1، 1409هـ.. األَْوقاف الُكَويْتيَّة يف كتاب واحد َسمَّ
يْخ أَبُو طالب أَْحَمد بْن ُحَميْد املْشكايّن، وهو أََحد املَشايخ املَُقرَّبني لإلمام أَْحَمد، وهو من طاُّلب العلْم املُْجتَهدين الَّذين . 4 هو الشَّ

يْخ َزكَريّا بْن يَْحيَى، تُُويّف عام 244ه )للَمزيد يُْنظَر: أَبُو طالب أَْحَمد بْن ُحَميْد  أَثَْنى عليهم الُعلاَمء واملَشايخ، وتَتَلَْمذ عىل يََديْه الشَّ
).https://goo.gl/1c6LRD :بَكة الفْقهيّة، آخر زيارة يف 26 سبْتَْمرب 2018، النَّّص ُمتاح عىل هذا الرّابط املْشكايّن، َمْوقع الشَّ

َهبينّي، وقَد . 5 د بْن تَيْميّة، وهو ُملَقَّب بأَبُو الَعبّاس وهو من أمَئّة اإلْســالم الذَّ ــيْخ أَْحَمد تَقّي الّدين بْن ُمَحمَّ هو الشَّ
يْخ ابْن تَيْميّة عىل يَد كبار املَشايخ والُعلاَمء، وكان من أَنَْجب الطُّاّلب وأَكْرَثهم قُْدرًة عىل الحْفظ، وَحّصل  تََعلَّم الشَّ
الَكثري من العلْم واملَْعرفة وأَْصبَح من أَكْرَب ُعلاَمء وَمشايخ اإلْسالم وتَتَلَْمذ عىل يََديْه الَكثري من الُعلاَمء ومْنُهم ابْن 
ّق، من سرية اإلمام ابْن تَيْمية، َمْوقع َشبَكة األُلُوكة، َمْنُشور يف 20  قَيّم الَجْوزيّة. )للَمزيد يُْنظَر: َصالح نَجيب الدَّ

.https://goo.gl/oR3hts:يُونْيُو 2018، آخر زيارة يف 26 سبْتَْمرب 2018، النَّّص ُمتاح عىل هذا الرّابط
املرْداوّي، النْصاف، مرجع سابق، ج7، ص 101.. 6
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َوفيم يَيل بَْعض أَْقوال املَذاهب الســـالميَّة يف ُحكْم َجواز إبْدال واْستْبدال الَوْقف 
فيم َعدا املَساجد:

َمْذَهب الَحَنفّية:
يَُعود َحّق االْستبْدال واإلبْدال عْند الَحَنفيّة إىل جهات، نَْذكُر مْنها:

أَن يَُكون اإلبْدال واالْستبْدال من َحّق الواقف، وذلك إذا َشَطَه لَنْفسه أو ملَن يَتََوىلَّ 	 
الَوقْف، فَإذا َجَعل الواقف لَنْفســـه أو لَغرْيه َحّق االْستبْدال، كان الَوقْف َصحيًحا 

ْط نافًذا. والرشَّ

ْط عْنَدُهم، أَّن الَوقْف الَّذي ُحْكُمه التَّأْبيد واللُّزُوم ال 	  َوَســـبَب َجواز الَوقْف والرشَّ
يَُقومان بَعـــنْي ُمَعيَّنة، بَحيْث مَيْتَنع يف َغرْيهام، بَل يَُقومان بَعنْي ُمَغلّة أُْخَرى؛ إذ 
الَغاّلت املُثْمرة هي أَســـاس بُْنيان الَوقْف، وما داَمت َغاّلت الَوقْف تُْصَف عىل 
مْيُومة يف  َمصارفها، فَهو الزم أُبَدّي؛ إذ العرْبة يف الَوقْف بَْعَنى االْســـتْمرار والدَّ

ْف عىل أَْوُجه الرِبّ نَْفسها، بَل قَد يَُكون لزياَدتها أو َمْنع تَضاُؤلها)1(.  الصَّ

َعَدم ُوُجود َشْط الواقف لَنْفسه أو لَغرْيه باالْستبْدال، لَكن صار املَْوقُوف بحالة ال 	 
ء أو ريع أَْصاًل، أو ال يَفي بُؤْنَته، فاالْستبْدال  يُْنتََفع به ُعُموًما بأَن ال يَْحُصل مْنه َشْ

جائز عىل األََصّح إذا َحَكم به القايض ورَأَى َمْصلَحًة يف َذلك.

َعـــَدم ُوُجود َشْط الواقف أَيًْضا ال لَنْفســـه وال لَغـــرْيه، لَكن فيه نَْفع يف الُجْملة، 	 
وبََدلُـــه َخرْي مْنه ريًعا ونَْفًعا. ومثال عىل ذلك لَو ُوجَدت املُملُوحة)2( يف أَرْض ولَم 
تَطْغ عليها؛ َحيْث إّن ريَعها ُمْستَمّر لَكن يُوَجد َخرْي مْنها مع إْمكان اْستبْدالها بها.

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

ابْن قايض الَجبَل، املُناَقلة واالْستْبدال باألَْوقاف، َمرْجع سابق، ص 224.. 1
ْبة الّزراعيّة ماّم يُؤَثّر عىل إنْتاجيّة األَرْض الّزراعيّة ويَُســبّب لَها . 2 املُللُوحــة هــي عبارة عــن تَراكُم األَْمالح يف الرتُّ

ْكيبة الفيْزيائيّة والكيْميائيّة ألَّي  الَكثري من املُْشكالت، وهي ُمْشكلة تُواجُهها الَكثري من املَناطق، واملُملُوحة تَْعكس الرتَّ
ْبة يف ُمحافَظة َشــامل َغزّة – فلَْســطني،  مْنطَقة زراعيّة. )للَمزيد يُْنظَر: فادي فَْوزي َســلاْمن الَكْحلُوت، َتَلُّح الرتُّ

رسالة ماجْستري، كُلّيّة اآلداب، الجامعة اإلْسالميّة بَغزّة، 2015م، ص30.
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يَُكون من َحّق ناظر الَوقْف يف حالة ُغصبَت الَعنْي املَْوقُوفة، ورَّد الغاصب قيَمتَها، 	 
فَيَُجوز للّناظر أَن يَْشرَتي َعيًْنا بََداًل منها.

َمْذَهب املالكّية:
فَرَّق فَُقهاء املَْذَهب املاليّك يف ُحْكم اْســـتبْدال املَْوقُوف بني نَْوَعنْي من الَوقْف؛ وقْف 
الَعقار، والَوقْف املَْنُقول "ما سَوى الَعقار"، فَْضاًل عن املَساجد الَّتي ال يَحّل بَيُْعها أَْصاًل 

باإلْجامع. 

أَّما الَعقار، ما َعدا املَساجد، من ُدُور  وَحوانيت وما شابَه، َفلَه وْجهان:

أن يَُكـــون قائم املَْنَفعة؛ فاإلْجامع ُمْنَعقد عْنَدُهم عىل َعَدم بَيْعه، لَكنَُّهم اْســـتَثَْنْوا 	 
ُورة، عىل َســـبيل تَْوسيع َمْسجد أو َمْقرَبة، أو طَريق، فَأَجاُزوا بَيَْعه؛ ملا  حاالت الضَّ
لَه من َمْنَفعة لألُّمة، فَإن لَم تُبَع األَْوقاف ألَْجلها تََعطَّلَت َمصالُحها، وأَصاب الّناس 

يّق)1(. الضَّ

أَن يَُكون ُمْنَقطـــع املَْنَفعة؛ وهنا أَيًْضا فَرَّق الُفَقهاء بني حالَتنَْي؛ األُوىَل أَن يَُكون 	 
َدت وْجهات النَّظَر فيه؛  ُمْنَقطع املَْنَفعـــة، وال يُرَْجى رُُجوع َمْنَفَعته، وهذا ماّم تََعدَّ
إّما َعَدم َجواز بَيْعه واْستبْداله، أو الُوْجهة األُْخَرى الَّتي تَُفرّق فيام إذا كان داخل 
ا  املَدينة فَيَُجوز إْصالُحه أو إبْدالُه، وإذا كان خارَجها فَيُْمَنع البَيْع واالْســـتبْدال َسدًّ

ريعة املُْفضية إىل بَيْع األَْوقاف وأَكْل َثَنها)2(. للذَّ

أَّما الَوْقف املَْنُقول:

والَّذي يَْشـــَمل الَحيَوان أَيًْضا فََقد تَفاَوتَت أَقْوال الُفَقهاء يف ُحْكم االْســـتبْدال، وإن 
كانَت أَْغلَبُها قَد مالَت إىل َجواز االْســـتبْدال إذا ما َدَعت الحاجة واملَْصلَحة إىل َذلك. 
كَـــام أَجاز بَْعُضُهم بَيْع املَْنُقول إذا انَْقطََعت َمْنَفَعتُه ولَم يُْرج أَن تَُعوَّض وكان يف بَقائه 

املَْوُسوعة الفْقهّية، مرجع سابق، إقامة – انْسحاب، ج6، ص325.. 1
يعة الْسالمّية، مرجع سابق، ج2، ص6.. 2 د ُعبَيْد، أَْحكام الَوْقف يف الرشَّ الَكبييس، ُمَحمَّ

الَفْصل الثَّاِمن/ املبحث الثَّالِث
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د، َمرْجع سابق، ص 205.. 1 قََدري باشا، ُمَحمَّ
د ُعبَيْد، َمرْجع سابق. ج2، ص6.. 2 الكبييس، ُمَحمَّ
ـاّلب، برَْيُوت، دار الُكتُب العلْميّة، ط1، 1998م، ج1 . 3 ح َمْنَهج الطّـُ د، فَتْح الَوّهاب برَشْ األَنْصــارّي، َزكَريّــا بْن ُمَحمَّ

ص444.
ُعودّي، َمرْجع سابق، ص23.. 4 د، أَْحكام اْستبْدال الَوقْف يف الّنظاَمنْي املْصّي والسُّ عيىَس، رضا ُمَحمَّ

ر، كالَحيَـــوان الَّذي يَْحتاج إىل اإلنْفاق عليه. وقَد َرَوى بَْعُضُهم أَّن الَعبيد والثّياب  َضَ

ال تُباع وال تُْستَبَْدل)1(.

َويَُعود َســـبَب التَّْفرقة عْند املالكيّة يف ُحْكم اإلبْدال واالْســـتبْدال للَوقْف املَْنُقول، 

والَوقْف الَعقار، با َســـيَُؤول إلَيْه هذا الَوقْف ُمْســـتَْقبَاًل، وما مُيْكن االْستفادة مْنه، 

ُدوا يف اْســـتبْدال املَْنُقول لَعَدم إْمكانيّة  ُدوا يف اْستبْدال الَعقار، ولَم يَتََشدَّ فَتََشـــدَّ

االنْتفاع به ُمْستَْقبَاًل.

َمْذَهب الّشافعّية:
أَشارَت بَْعض كُتُب الّشافعيّة )مثْل املاَورْدّي)2(( إىل َمْنع االْستبْدال ُمطْلًَقا، حني قالُوا 

هرية "ال يُباع َمْوقُوف وإن َخرب")3(، ُمَعلّلني ذلك لئاَّل يَُكون هذا َمْدَخاًل  عبارَتَُهم الشَّ

ُدوا يف َمْنع اْســـتبْدال املَْوقُوف، ولَم يُبيُحوا الَعَمل به إاّل يف  إىل َضياع الَوقْف. فَتََشـــدَّ

رَت إعاَدتُه لَم يُبَع،  حالة اْســـتْهالكه ِمْن ِقبَل املَْوقُوف عليهم، فَلَو انَْهَدم َمْســـجد وتََعذَّ

الة واالْعتكاف يف أَرْضه- أو َجّف َشَجر املَْوقُوف أو  وال يَُعود ملًْكا بحال -إلْمكان الصَّ

ر االنْتفاع به إاّل باْستْهالكه  قَلََعه الّريح ولَم يَبْطُل الَوقْف، فاَل يُباع، وال يُوَهب، فَإن تََعذَّ

كَأَن صار ال يُْنتََفع به إاّل باإلْحراق، انَْقطَع الَوقْف عىل املُْعتََمد، فَيَْنتَفع بَعيْنه وال يَبيُعه.

أَّما بالّنْســـبة للَعقار فَلَم تَتََعرَّض لَه كُتُب الّشافعيّة؛ َحيْث إنَّه ال مُيْكن أَن تُْسلَب َمْنَفَعتُه بأَيّة 

حال، فَإن َخرب الَوقْف قَد يُرَْجى عامرَتُه وَصالُحه، يف حني أَّن الّدابّة إن َعطبَت لَم يُْرج 

ل رُُجوُعها. فالَوقْف عْند الّشافعيّة يف حال كان فيه ريع؛ َحتَّى وإن كان  َصالُحها، ولَم يَُؤمَّ

ريًعا قَلياًل، ال يَُجوز اْستبْدالُه أو بَيُْعه)4(، َحتَّى وإن أَذن الَقضاء بالبَيْع أو االْستبْدال.

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع
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َمْذَهب الَحنابلة:
ُورة)1(؛  ذَكَـــر فَُقهاء املَْذَهب الَحْنبَيّل أَّن اْســـتبْدال الَوقْف يَُجوز فََقط يف حال الضَّ
ــذي كان مْنه، فَصار ال يُْنتََفع به عىل  املُتََمثّلـــة يف كَْون الَوقْف َغرْي صالح للَغرَض الَـّ
الَوْجه الَّذي أُْوقف أَساًسا ألَْجله. فَأَْصل البَيْع عْند َمن يَتَّبع املَْذَهب الَحْنبَيّل يَُعّد َحراًما، 
ياع واالنْحالل، مع إْمكان تَْحصيله  ُورة؛ صيانًة ملَْقُصود الَوقْف عن الضَّ لَكنَّه أُبيح للضَّ

واالنْتفاع به. فَإن لَم تَتََعطَّل َمْصلَحة الَوقْف بالُكلّيّة، ال يَُجوز بَيُْعه.
كَام أَنَُّهم لَم يَُفرّقُوا بني املَْســـجد، وَغرْي املَْسجد يف ُشُوط إبْدال واْستبدال الَوقْف. 
وتََعطّـــل املَْنَفعة يَُكون بالُكلّيّة، َكمثْل دار انَْهَدَمت، أو أَرْض َخربَت، وعاَدت َمواتًا، وال 
مُيْكن عامرَتُها من َجديد. وَعَدم َجواز البَيْع واإلبْدال واالْســـتبْدال إاّل يف حال تََعطُّل 
ياع؛ فالَهَدف من َعَمليّة  َمنافـــع الَوقْف يَأْت من أَْجل الحفاظ عىل الَوقْـــف من الضَّ
اإلبْدال واالْســـتبْدال هو َدوام تلك املَْنَفعة ولَو بَعنْي أُْخَرى؛ تَْحقيًقا لَغرَض الَوقْف يف 
البَقاء واالْســـتْمرار؛ أَّما يف حالة قلّة َمنافع الَوقْف مع َعَدم تَْعطيل الَعنْي -يُْقَصد بها 
الَوقْف ذاتُُه- فَلَم يُجيزُوا التََّصُّف بها واْســـتبْدالَها إاّل إذا صارَت َخرابًا ال يُرَْجى مْنها 

أَيّة َمْنَفعة إاّل ما نَُدر.

د َمذاهبهم بني قَْولنَْي اثَْننْي،  َوبنـــاًء عىل ما تَّم ذكْرُه، مُيْكن َحْص كَالم الُفَقهاء؛ عىل تََعدُّ
ُهام: املَْنع، والَجواز. فَيَُمثّل الَحَنفيّة والَحنابلة الرَّأْي املُتَساهل يف َجواز االْستبْدال؛ يف حني 
مُيَثّل الّشـــافعيّة واملالكيّة الرَّأْي املُتََشّدد يف َمْنع إبْدال واْستبْدال الَوقْف. وتَُصنَّف املَذاهب 
د يف إبْدال واْســـتبْدال الَوقْف، فَيَأْت املَْذَهب الّشافعّي أَوَّاًل، يَليه املاليّك. يف  َوفًْقا للتََّشـــدَّ

حني أَّن أَكْرَث املَذاهب تَساُهاًل يف َجواز إبْدال الَوقْف هو املَْذَهب الَحَنفّي يَليه الَحنابلة.
فَيَتَّفق الَحَنفيّة والَحنابلة يف َجواز االْستبْدال يف حال انْعدام املَْنَفعة، وُوُجود املَْصلَحة؛ 
ُورة، يف حني أَّن َشْط  يف حني يَْختَلفان يف كَْون اْستبْدال املَْسجد عْند الَحنابلة للضَّ

الَفْصل الثَّاِمن/ املبحث الثَّالِث

د، اْســتْبدال الَوْقف بني املَْصلَحة واالْســتيالء، املُْؤَتَر الثّالث لألَْوقاف باملَْملَكة . 1 العْمرايّن، َعبْدالرَّْحَمن بْن ُمَحمَّ
.https://goo.gl/Qo4zJY :ُعوديّة، الجامعة اإلْسالميّة، 2009، ص114 115-. ُمتاح عىل الرَّابط الَعَربيّة السُّ
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الواقف عْند الَحَنفيّة ُمْعترََب. ويَتَّفق املالكيّة والّشـــافعيّة يف َمْنع االْستبْدال يف التَّْفريق 
بني الَعقار واملَْنُقول، وَمْنع اْستبْدال املَْسجد ُمطْلًَقا؛ يف حني يَْختَلفان يف تَْفريق املالكيّة 
فيام يَتََعلَّق باالْستبْدال بني أَْمَريْن ُهام؛ ما كان قائم املَْنَفعة، وما كان ُمْنَقطع املَْنَفعة)1(.

َويف دراسة )أَبُو خرْشيف، 2014م( َحْول ُحكْم وَضوابط اْستْبدال الَوْقف وإْجراءاته؛ 
َخلُص إىل أََهّم الّنقاط الّتالية)2(:

أَجاز الُفَقهاء من املَْذَهب الَحَنفّي أَن يَْشرَتط الواقف َشْط اْستبْدال الَوقْف َسواء 	 
ُورة  لَنْفســـه أو لَغرْيه، فَهو َشْط َصحيح من ُشُوط الواقف، وهو ال يَْعني بالضَّ
أَن يَُكون الَوقْف َعديم املَْنَفعة، بَل مُيْكن للواقف اْستبْدال الَوقْف َحتَّى لَو كان لَه 

ريْع ملَُجرَّد تَْنفيذ َشْطه)3( .

يف حال لَم يََضع الواقف َشْطًا الْستبْدال الَوقْف، أَجاز الَحَنفيّة أَن يَتّم اْستبْدال 	 
هذا الَوقْف يف حال أَْصبَح َغرْي ُمْنتََفع به كُلّيًّة، ولَم يَُعد املَْوقُوف عليهم يَْستَفيُدون 
وابط  ُوط والضَّ مْنه، لَكّن اْستبْدال الَوقْف يف هذه الحالة يَجب أَن يَلْتَزم بكافّة الرشُّ

الخاّصة باالْستبْدال)4(. 
املَْنُقول املَْوقُوف ال يَصّح وال يَُجوز اْســـتبْدالُه يف حال أَْصبَح َغرْي صالح للَغرَض 	 

الَّذي تَّم وقُْفه من أَْجله، وهذا الُحْكم من أَْجل املُحافَظة عىل أَْموال الَوقْف)5(.
الَوقْف بَغرَض زيادة املَْنَفعة فََقط أَْمر َغرْي جائز؛ ألَّن أَْصل الُحْكم فيه هو تَْحريم 	 

ُورة فََقْط؛ حْفظًا للَهَدف الَّذي أُقيم الَوقْف لَه مع  البَيْع، وقَد َتَّت إباَحتُـــه للضَّ

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

الَعبيــدي، إبْراهيــم َعبْداللَطيف إبْراهيم، اْســتْبدال الَوْقــف، ُرْؤية َشْعيًّة اقْتصاديّة قانُونيّة، َمرْجع ســابق، ص . 1
.130-132

أَبُو خرْشيف، تَيْســري، "اْســتْبدال ُمْمَتلَكات األَْوقاف: ُحكُْمه وَضوابطُه وإْجراءاتُه. دراسة ُمقارَنة"، َمَجلّة جامعة . 2
دَمْشق للُعلُوم االقْتصاديّة والقانُونيّة، املَُجلَّد 30، الَعَدد الثّاين، 2014م، ص 366.

َجْهــداين، َعبَدالواحــد، الَعاّلمة ُمْحيي الّدين الكافيجّي َحياتَــه وُمَصّنفاتُه، بَْيُوت – لُبْنان، دار الُكتُب العلْميّة . 3
للنَّرْش، ط1، 2016م، ص121.

ــْمرايّن، َعــْدالن بْن غازي بْن َعــيّل، بَْيع الَعقار وتَأْجيُه يف الفْقه الْســالمّي،  الّريــاض، الُعبَيْكان للنَّرْش . 4 الشَّ
والتَّْوزيع، ط1، 2016م، املَُجلَّد 2 ص 610 – 613.

َنن، كَراتيْش – باكْستان، إدارة الُقرْآن والُعلُوم اإلْسالميّة، د. ت، ج13، ص 161.. 5 الباُهوين، أَْحَمد الُعثاْمين، إْعالء السُّ
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إْمكان تَْحصيله، واالنْتفاع وإن قَّل ال يَضيع املَْقُصود، اللَُّهّم إاّل أَن يَبْلُغ يف قلّة النَّْفع 
إىل َحّد ال يُْذكَر، فَيَُكون ُوُجود ذلك كالَعَدم)1(.

يَُجوز اْســـتثْناء َمْنع اْستبْدال الَعقار ذي الَغلّة يف حاالت التَّنازُل َعْنه ألََحد املَرافق 	 
العاّمـــة مثْل الطُّرُق أو املَقابر وَغرْيها، ولَكن يَجـــب أَن يَظَّل الَعقار َعقاًرا يُْنتََفع 
وابط الَّتي تَْضَمن الحفاظ عىل هذا الَعقار، َحتَّى ال  به، وتُوَضـــع الَكثري من الضَّ
يَتََســـبَّب ذلك يف قلّة اإلقْبال عىل وقْف الَعقارات، وهو األَْمر الَّذي َســـْوف يُؤَثّر 
بَدْوره يف الَعَمل الَخرْيّي بَشـــْكل عاّم؛ ألَّن أَْغلَب الَعقارات الَّتي يَتّم وقُْفها تُوقَف 

عىل َغرْي ُمَعيَّنني)2(.
إذا اْشرَتَط الواقف اْســـتبْدال وقْف املَْسجد فَإّن َشْطَه باطل؛ ألَّن وقْف املَْسجد 	 

لَـــه َغرَض واحد ال مُيْكن تَْغيـــريُه أو تَبْديلُه، أَّما بَقيّة األَْوقاف فَفيها اْختالف من 
الُعلاَمء، فاألَْوقاف األُْخَرى يَُكون لَها عّدة أَْغراض لالنْتفاع، ومُيْكن اْســـتبْدالُها 
لَغرَض االنْتفاع مْنها، وَعَدم اْســـتبْدال املَْسجد هو أَْصل التَّرْشيع يف الَوقْف بَعَدم 

اْستبْدال املَْوقُوف حفاظًا عليه وعىل الَغرَض مْنه)3(.
الة؛ وأَْصبََحت إعادة عامرَته َصْعبًة فَيَُجوز 	  يف حالة أَْصبَح املَْسجد َغرْي صالح للصَّ

اْستبْدالُه؛ ألَّن الَهَدف من الَوقْف هو االنْتفاع، وَمْنع بَيْع املَْوقُوف يف هذه الحالة 
ُمبْطل لهذا املَْعَنى.

يَُجوز نَْقل أَنْقاض املَْســـجد الَخرب أو بَيُْعها لإلفادة مْنها يف بناء َمْســـجد آَخر أو 	 
يف تَرْميمه)4(.

املَبالغ الّناشـــئة عن االْســـتبْدال يَجب رَصْفُها يف تَرْميم َعقارات للَوقْف أو يف 	 
َسات َخرْييّة بَحَسب الحاجة، ويَُجوز  شائها أو يف إنْشائها، وكَذلك َجوامع وُمؤسَّ

الَفْصل الثَّاِمن/ املبحث الثَّالِث

القاسمّي، ُمجاهد اإلْسالم، الَوْقف، مرجع سابق، ص58.. 1
د ماجد َصالح الّدين، اْستْبدال الَوْقف يف َمدينة نابْلس خالل َفْرة الُحكْم املرْصّي 1247ه / . 2 الَحزْماوي، ُمَحمَّ

1831م، دائرة التّاريخ، كُلّيّة اآلداب، جامعة الُقْدس، املَُجلَّد 6، َعَدد 4، 2012م، ص128.
ح الهداية، القاهرة، دار الفْكر للنَّرْش، د.ت، ُمَجلَّد2، ص 676.. 3 د، العناية َشْ البابَْرت، ُمَحمَّ
القاسمّي، ُمجاهد اإلْسالم، الَوْقف، َمرْجع سابق، ص 128.. 4
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ت عليه أَْحكام  ْخل املَْحُدود، وفْق ما نَصَّ بناء وَحدات َسَكنيّة َشْعبيّة وبَيُْعها لَذوي الدَّ
يعة اإلسالميَّة)1(.  القانُون، وبا يَْنَسجم مع أَْحكام الرشَّ

الجهة املُْخَتّصة باالستْبدال
قام َمن أَجاز َعَمليّة اْســـتبْدال الَوقْف بَحْص هذه الَعَمليّة بالقايض باْعتباره الُقطْب 
الرَّئيس يف رََحى َعَمليّة االْســـتبْدال، فََكثري من الُفَقهاء اْشـــرَتَطُوا ُموافَقة القايض 
د بَْعُضُهم، كالطَّرَُسويّس، ثاَلثة إْجراءات تََقع عىل عاتق القايض  عىل االْستبْدال، وَحدَّ
لَضامن َمرْشُوعيّة االْستبْدال؛ َحيْث عىل القايض أَن يَْفَحص بَنْفسه الَوقْف والبََدل، ثُّم 
يَُكلّف اثَْننْي من الُخرَباء العادلني األَُمناء بَفْحصه لتَبَنيُّ الغبْطة)2( يف جانب الَوقْف، 
فَإن ثَبَت ذلك أَذن باالْستبْدال، وَوَجب بَْعد ذلك عىل القايض أَن يَْكتُب كتاب االْستبْدال 

عي االْستبْدال وتُْسَمع َشهاَدتُه)3(. بَْعد أَن يَدَّ

ا هو الحاكم)4( إذا  هذا ويَُقّرر الَحنابلة أَّن الَّذي لَه البَيْع والرّشاء يف االْســـتبْدال إمنَّ
، فالَّذي يَتََوىلَّ أَْمر البَيْع والرّشاء يف  كان عـــىل َمْصلَحة عاّمة؛ أَّما إذا كان عىل ُمَعنيَّ
ا هو ناظر الَوقْف الخـــاّص، ويُْحتاط بالُحُصول عىل إْذن الحاكم لَه.  االْســـتبْدال إمنَّ
وَجْعـــل الُحْكـــم للّناظر إذا كان الَوقْف ُمَعيًَّنا؛ كَْونَُهم يَـــَرْون أَّن امللْك يف الَوقْف إىل 

املَْوقُوف عليه. فَإذا ُعدم الّناظر فَإّن الَّذي يَتََوىلَّ ذلك هو الحاكم.
ُعوديّة هو األَْخذ باألَْحَوط، فاَل يَتّم بَيْع وال  والنَُّموذَج املَْعُمول به يف املَْملَكة العربيَّة السُّ
اْستبْدال إاّل بَْعد أَْخذ اإلْذن واملُوافَقة من القايض، وتَْصديق الُحْكم من التَّْمييز، وهي 

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

وريّة.. 1 الفْقرة رَقْم 8 من املاّدة 42 من املَرُْسوم التَّرْشيعّي 204، 1961، َمْرُسوم تَْنظيم وزارة األَْوقاف السُّ
الغْبطة تَْعني ُحْسن الحال، فََمن قال: أَْشُعر بالغبْطة فَإنَّه يَْقصد أَنَّه يَْشُعر بالَفَرح وبُحْسن الحال. )للَمزيد يُْنظَر: . 2

https://goo. :َمْعَنى غبْطة، َمْوقع ُمْعَجم املَعاين، آخر زيارة يف 27 سبْتَْمرب 2018، النَّّص ُمتاح عىل هذا الرّابط
.gl/7NuXJ3

العبيدي، إبْراهيم َعبْداللَطيف إبْراهيم، َمرْجع سابق، ص134.. 3
البَُهوتّ، كَّشاف القّناع، مرجع سابق، ج4، ص295.. 4
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تُها ُمراقَبة األَْحكام، وتَْدقيق النَّظَر فيها؛ لتَْحقيق املَزيد من  َهيْئة َشْعيّة ُحُكوميّة ُمهمَّ
الَعدالة)1(. 

َويف خاتـــة هذا الَفْصل، ال بُّد أَن نُشـــري إىل أَّن ُمْصطَلَـــح "إدارة" مُيْكن أَن يَأُْخذ 
اتّجاَهـــنْي َدالليَّنْي ُمْختَلفنْي؛ األَوَّل مُيْكن َربْطُـــه بَوظيفة اإلدارة )تَْعريف وظيفّي(، 
ويَْعني َمْجُموع األَنْشطة الَّتي تَْهدف إىل تَلْبية حاجيّات تَُصنَّف يف خانة املَْنَفعة العاّمة 
)الّنظام العاّم، ُحْســـن َسرْي املَرافق الُعُموميّة، ... إلَْخ(. والثّاين يَُقوم عىل أَساس َربْط 
َسته الَّتي يَْنتَمي إلَيْها )تَْعريف ُعْضوّي(، فَهو بذلك يُشري  هذا املُْصطَلَح بتَْنظيمه أو ُمَؤسَّ
ابيّة، املَصالح  ْولة، الَجامعات الرتُّ إىل َمْجُموع األَْشخاص املَْعَنوينّي أو االْعتبارينّي )الدَّ

الُعُموميّة، إلَْخ(، وأَيًْضا األَْشخاص املاّديُّون )ُمَوظَُّفون، ُمتَعاقُدون، وَغرْيُُهم..()2(.
ـــْخصيّة املَْعَنويّة املُْســـتَقلّة ُهنا، تَُحّل ُمْشكل امللْكيّة للَوقْف، من َحيْث َمْصَدر املال أو الَعقار  والشَّ
املَْوقُـــوف الَّذي ال بُّد لَه من مالك، أَي: الواقف الَّذي ال مَيْلُكـــه ملْكيًّة تاّمًة، واملَْوقُوف عليهم 
الَّذيـــن لَُهـــم الَحّق يف اإليراد أو الَغلّة فََقط، ولَيْس يف أَْصل الَوقْف. وَحّق اللَّه يف الَوقْف كََحّق 
عاّم ال مَيْلُكه َشـــْخص أو َمْجُموعة بَذواتهم. َوبالتّايل تَُكون َمْسُؤوليّة اإلدارة لَيَْست أَمام املُماّلك 
كات، بَل أَمام املُْجتََمع الَّذي ُتَثّلُه الُحُكومة، ماّم يَْجَعل لَها َدْوًرا  بَذواتهم مثْل املُساهمني يف الرشَّ
يف اإلْشاف والرّقابـــة عىل الَوقْف باْعتباره يَْدُخل ضْمن الواليات العاّمة. والوالية عىل الَوقْف 
كَُســـلْطة مَيْلك بها صاحبُها َحّق التََّصُّف فيه وإدارَته َسواء بإدارَته بَنْفسه أو تَوْكيله أو تَْفويضه 
لَغرْيه. وعليه، يَُكون َمْسُؤواًل أَمام الَويّل األَْصيّل. والوالية األَصيلة هنا تَُكون للواقف، وهذا رَأْي 
أيَب َحنيفة)3(، أو أَنَّها للواقف إذا ُســـلّم إلَيْه املال ِمْن ِقبَل املَْوقُوف عليه أو الّناظر، وهذا رَأْي 

املالكيّة)4(، أو تَُعود للواقف عْند اْشرتاطها أو للحاكم، وهذا رَأْي الّشافعيّة)5()6(.

الَفْصل الثَّاِمن/ املبحث الثَّالِث

أَبُو خرْشيف، تَْيسي، َمرْجع سابق، ص 402.. 1
2. "comment définir l’administration publique ?"، Vie Publique، 19/8/2013: goo.gl/neKyHd

َول الْســالمّية، املُْنَعقدة يف . 3 د عبْدالَحليم، أُُســس إدارة الَوْقف، نَْدوة َعرْض التَّجارب الَوْقفّية يف الدُّ ُعَمر، ُمَحمَّ
.https://goo.gl/DoLC9m :الُكَويْت يف الَفرْتة من 15: 18 ديسْمرب 2002م، ص5، النَّّص ُمتاح عىل هذا الرّابط

د ُمْصطََفى، َمْشُموالت أُْجرة الّناظر املُعارصة، َمَجلّة أَْوقاف، الَعَدُد2. العام الثّالث، 2004م، ص 13.. 4 الزَُّحيْيّل، ُمَحمَّ
ْجاين، راغب، َروائع األَْوقاف يف الَحضارة الْسالمّية، َمرْجع سابق، ص 74.. 5 الرسَّ
يعة الْسالمّية، مرجع سابق، ص 89-99.. 6 د بْن أَْحَمد، الَوْقف يف الرشَّ الّصالح، ُمَحمَّ
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لْطة الُعلْيا يف إدارَته، الَّتي   ويَأْت أَثَر ذلك عىل االتّجاه اإلدارّي للَوقْف يف تَْحديد السُّ
يَُعود إلَيْها َحّق اْختيار الّناظر وُمعاونيه.

َومن جانب ثان، هناك والية الحاكم الَّتي ُتَثّل َمْدَخاًل لتََويّل الُحُكومة إدارة األَْوقاف 
كَام هو الحال يف الواقع املُعارص.

وهناك اتّجاه ثالث تَوافُقّي، تَُكون فيه الوالية َمتْبُوعًة بالنَّظَر للواقف عْند اْشرتاطها، 
ْط فيها. ولَوزارة األَْوقاف عْند َعَدم ُحُصول الرشَّ

سة ذات طَبيعة خاّصة، تَتَّخذ لَها َمْوقًعا بني تَْصنيف  َوبناًء عليه، تُوَجد األَْوقاف كَُمَؤسَّ
َســـات العاّمة البَْحتة، وتَتََمرْكَز كَذلك بني َمْنزلَتَي  َســـات الخاّصة البَْحتة واملُؤسَّ املُؤسَّ
املرَْشُوعـــات االقْتصاديَّة الّصْفة واملرَْشُوعات االْجتامعيَّـــة الّصْفة. وهو ما تَجب 
ل فيها َعوامل وأَبْعاد َعديـــدة: دينيّة وُدنْيَويّة، إدارة  ُمراعاتُـــه يف إدارَتها الَّتي تَتََدخَّ
األَْعـــامل واإلدارة العاّمة، تَْحقيق الّربْح وأَداء خْدمـــات َمّجانيّة َعرْب إنْفاق عائدات 

اْستثاْمراتها.

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع





- 291 -

الَفْصل التَّاِسع 

إدارة األوقاف يف العرص الحديث

َمة • ُمَقدِّ
املَْبَحث األَوَّل: مفهوم الدارة الحديثة يف نظام الوقف •

مفهوم اإلدارة	 
َسات الَوقْفيَّة	  أهّميَّة اإلدارة يف املُؤسَّ
َسات الَوقْفيَّة	  وظائف اإلدارة يف املُؤسَّ

املَْبَحث الثَّاِن: التَّطَوُّر التَّاريخّي لدارة الوقف  •
اإلدارة التَّْقليديَّة للوقف	 
الدواوين الَوقْفيَّة وإدارة الوقف	 
إدارة الَوقْف يف العص العبايّس	 
حقة	  إدارة األوقاف يف الُعُصور الالَّ
ْولَة الُعثامنيَّة	  إدارة األوقاف يف الدَّ
خصائص اإلدارة الَوقْفيَّة التَّْقليديَّة	 

املَْبَحث الثَّالِث:  الدارة الحديثة للوقف وتجارب إسالميَّة يف إدارة الوقف •
خصائص اإلدارة الَوقْفيَّة الحديثة	 
تجارب إسالميَّة يف اإلدارة الَوقْفيَّة	 
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الفصل التَّاِسع

الَحوْكََمة يف املَُنظَّاَمت اإلَغاثِيَّة واإلنَْسانِيَّة

َمة ُمَقدِّ

شهد العامل يف القرون األخية النَّشأة الحقيقيَّة لعلم الدارة، فعىل الرَّْغم من وجود 
الدارة كفكْر منذ نشأة النسان؛ إالَّ أّن ظهورها كعلْم مستقّل له أُُسسه يُعّد أمًرا حديث 
العهد، ويكن القول بأّن ظهور علْم الدارة نتيجة غي مباشة للثورة الّصناعيَّة)1( 
كَات الكبية  َسات والرشَّ ابع عرش، وذلك بسبب ظهور املُؤسَّ يف أوروبا يف القرن السَّ
والَّتي احتاجت لدارة ُمَتَخّصَصة قامئة عىل أُُسس علميَّة، ويف البداية كانت الدارة 
كَات النتاجيَّة آنذاك، والحًقا  ُمقَترصًَة عـــىل القطَاعات الّربْحيَّة واملُمثَّلة بالـــرشَّ
وكنتيجة للتطورات املُتســـارَعة يف عالَم االقتصاد والدارة انتقلت نُظُم الدارة إىل 
القطاعات الُحكُوميَّة والحًقا إىل القطَاع الثَّالث)2(، بحيث َغَدت الدارة ركًنا رئيًســـا 
يف ُمخَتلَف القطاعات االقتصاديَّة النتاجيَّة والخْدميَّة واالجتمعيَّة والنســـانيَّة 

الثَّْوَرة الّصَناعيَّة: هي انتشار اآلالت محّل الَعَمل اليدوّي، شهدت بلدان أوروبا الغربيَّة خالل القرن الثَّامن عرش . 1
َعت األبحاث والتجارب لتشــمل مختلف فروع العلْم ولتؤّدي إىل اخرتاعات واكتشافات  نهضة علميَّة شــاملة فتََنوَّ
بَب املباش يف قيام الثورة الّصَناعيَّة خالل القرن التَّاسع عرَش، وكان لها األَثَر البَالغ عىل الحياة  ة كانت السَّ ُمهمَّ
االقْتَصاديَّة واالجتامعيَّة والّسياســيَّة ســواًء يف أوروبا أو خارجها، أَوَّل ظهورها كان باخرتاع اآللة البَُخاريَّة يف 
إنجلرتا يف القرن الثَّامن عرش والتَّاسع عرش، وانتقلت بعد ذلك إىل دول غرب أوروبا، ومن ثَّم إىل جميع أنحاء 
ة أســباب؛ منها أنَّها كانت قويَّة اقتصاديًّا،  ْولَة األُوىَل الَّتي ظهرت فيها الثورة لعدَّ العالَــم، وقــد كانت إنجلرتا الدَّ
وأنَّها تَتََوفَّر عىل موقع ُجغرايّف ُمهّم، كام أنَّها كانت ُمْنَعزلَة عن الّصَاَعات يف أوروبا، موقع ويكيبيديا املوسوعة 

https://cutt.us/DmfTy :الُحرَّة، ُمتاح عىل الرَّابط
َسات والَجْمعيَّات غري الّربْحيَّة، وُسّمي الثالث كَْونه ثالث قطَاع . 2 القطَاع الثَّالث: ويُْقَصد به جميع املَُنظَّاَمت واملُؤسَّ

ى هذا القطَاع بتســميات عديدة؛  يف الظهور، بعد األَوَّل )القطَاع الُحُكومّي(، والثَّاين )القطَاع الَخاّص(، ويَُســمَّ
منها القطاع االجتامعّي، أو القطَاع الَخفّي، وبَغّض النَّظَر عن هذه التَّْســميَات فهي جميعها تشــري إىل مســاحة 
ســيَّة خارج نطاق القطَاَعنْي الُحُكومّي وقطَاع األعامل  ة والفرديَّة واملَُؤسَّ النََّشــاط االْجتاَمعّي، واملاَُمرََســات الَعامَّ
الح والنَّْفع الَعاّم. للمزيد يُْنظَر: "أَهّميَّة القطَاع الثالث يف التَّْنميَة املُْستََداَمة"، املركز الدويّل لألبحاث  َهة للصَّ واملَُوجَّ

https://cutt.us/oKVgG :والّدَراسات "مداد"، ُمتاح عىل الرَّابط
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َســـة -بغّض النظر عن ماهيتها أو  والعلميَّة، ولذلك يكن القول بأّن نجاح أّي ُمَؤسَّ
حجمها أو مجال عملها- مرهون بشكل مباش بكفاءتها الداريَّة.

إّن نظام الَوقْف -باعتبار أنَّه نظام اقتصادّي واجتامعّي- قائم عىل أُُســـس إداريَّة، 
فمنذ نشأة الَوقْف وحتى وقتنا الراهن تتّم إدارته بأُُسس تتناسب وتتناغم مع معايري 
كّل عص، فمع البدايات األوىل  للوقف يف العالَم اإلسالمّي كانت تتّم إدارته بوسائل 
بســـيطة تتناســـب مع مبادئ ذاك العص، والحًقا ومع تطوُّر الَوقْف خالل الُعُصور 
اإلسالميَّة املتالحَقة تطوَّرت أساليب إدارته، وحاليًا يستفيد الَوقْف من الظهور والتَّطَوُّر 
العلمّي ملفهوم وتطبيق اإلدارة الحديثة، وإن كانت هذه االستفادة ُمتَبايَنة بني ُمْجتََمع 
ر قيمتها  َسات الَوقْفيَّة العمالقة، والَّتي تُقدَّ وآخر، ففي العالَم الغريّب ومع ظهور املُؤسَّ
َسات تُطبّق أعىل املعايري اإلداريَّة  وقيَّة بئات ماليني الدوالرات أصبحت هذه املُؤسَّ السُّ
ا يف العالَم اإلســـالمّي والعريّب فعىل الرَّْغم من تطوُّر  يف إدارتها لهذه األوقاف، أمَّ
ًرا متواضًعا نسبيًّا، فمع تراجع  أســـاليب إدارة األوقاف بشكل عاّم، إالَّ أنَّه ما يزال تطوُّ
َاُجع  َول اإلسالميَّة والعربيَّة انعكس هذا الرتَّ ة يف الدُّ ُمساَهَمة الَوقْف يف الحياة العامَّ
عـــىل تراجع الكفاءة اإلداريَّة، وهذا ما يُحتّم دراســـة النامذج والتطبيقات اإلداريَّة 
الَّتي تتناسب مع جوهر الَوقْف، والعمل عىل تطبيقها با ينعكس عىل ُمْخرََجات نظام 
ص هذا الفصل لدراسة اإلدارة يف الَوقْف  الَوقْف، وانطالقًا من هذا الطَّرح ســـيخصَّ
من خالل نظرة تاريخيَّة للتطوُّر اإلدارّي للوقف يف العالَم اإلسالمّي، إضافًة لدراسة 
ائدة فيه، وسيتم ذكْر بعض التّجارب  أثر ُخُصوصيَّة الَوقْف عىل األمناط اإلداريَّة السَّ

اإلسالميَّة الرَّائدة يف مجال إدارة األوقاف.

 

الَفْصل التَّاِسع
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املبحث األَوَّل

مفهوم اإلدارة الحديثة يف نظام الَوْقف

يحتاج أّي قطاع لدارة ُمَتَخّصَصة متناســـبة مع ظروف وخصائص هذا القطاع، 
فالدارة بلغت من التَّطَوُّر مرحلة بات معها لكّل َنَط من األعمل إدارة ُمَتَخّصَصة 
لها، فهناك إدارة ُمَتَخّصَصة بالعمل النساّن والغايّث، وإدارة للمنشآت النتاجيَّة، 
وأخرى للتعليميَّة والُحكُوميَّة، وغيها من القطاعات واملجاالت، ويكن إسقاط هذا 
املفهوم عىل الَوْقف، وإن كان الَوْقف يُعّد قطاًعا مســـتقاًل له ُخُصوصيَّة ُتَّيزه عن 
جميع القطاعات األخرى، فامللْكيَّة يف الَوْقف ُمخَتلَفة كم أّن املستفيدين مختلفون 
عن سائر القطاعات؛ ولكن وعىل الرَّْغم من كّل هذه االختالفات إالَّ أّن جوهر الدارة 
دة وُمتعاقَبة ومتسلســـلة، ال سيَّم األناط  واحد، فهي تقوم عىل َمَهاّم إداريَّة محدَّ
َســـات الَوْقفيَّة العامليَّة أصبحت  الحديثة منها، ويف الوقت الحال فإّن غالبيَّة املُؤسَّ
تَُدار وفًقا للمبادئ الحديثة يف الدارة، وممَّ ال شّك به أّن تطبيق هذه املبادئ من 
شـــأنه زيادة فاعليَّة نظام الَوْقف وتعميق أثره اليجايّب يف املُْجَتَمع؛ وانطالًقا من 
هذا الطَّرح سُنخّصص هذا املبحث لدراسة الدارة الحديثة مبفهومها العاّم، ودراسة 
َسات القامئة واملحّققة  َسات الَوْقفيَّة؛ ال سيَّم املُؤسَّ هذا املفهوم بعد إسقاطه عىل املُؤسَّ

يس يف إطاره العاّم. لرشوط العمل املُؤسَّ

مفهوم الدارة
تُعّد اإلدارة من املفاهيم القدمية قَدم اإلنسان، فمنذ نشأة اإلنسان وهو مُيارس اإلدارة 
يف ُمختَلَـــف جوانب حياته، فرتتيب األولويَّات وتنســـيق األعامل وتوزيع الوقت عىل 
املهاّم يُعّد شـــكاًل من أشـــكال اإلدارة، وبعد ظهور املُْجتََمعات الحضاريَّة وتطوُّرها يف 
العالَم القديم بدأت تظهر بعض املبادئ اإلداريَّة إالَّ أنَّها مل تكن منظَّمة ومنضبطة، إالَّ 
أّن وجود اإلدارة كعلْم مستقّل وقائم عىل أُُسس علميَّة وتنظيميَّة واضحة يُعّد أمرًا حديث 
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العهد نسبيًّا، ويعود تحديًدا إىل نهاية القرن الثامن عرش وبداية التَّاسع عرش، وميكن 
وعىل وجه التَّْحديـــد القول بأّن الوالدة الحقيقيَّة لعلم اإلدارة كان عىل يد "تايلور")1(

و "فايول")2(، فالخطـــوة األوىل يف والدة علم اإلدارة الحديث كانت ظهور النَّظريَّة 
العلميَّة يف اإلدارة، والحًقا شهدت هذه النَّظريَّة تطوُّرات متالحقة مدفوعة بالتَّطَوُّرات 
يف العلوم األخرى كعلْم االقتصاد واإلحصاء وعلم النفس وعلم االجتامع، وغريها من 
العلوم، ويف نهاية القرن التاســـع عرش وبداية القرن العرشين بدأت املدارس اإلداريَّة 
لُوكيَّة، فالنَّظريَّة الحديثة  بالظُُّهور، فظهرت املدرسة البريوقراطيَّة والحًقا املدرسة السُّ

يف اإلدارة واإلدارة باألهداف وغريها من النَّظَريَّات واملدارس اإلداريَّة.
ــق بتعريف اإلدارة فال يوجد تعريف جامع ومتَّفق عليه، فباســـتطالع  ـــا فيام يتعلَـّ أمَّ
أدبيَّات اإلدارة يف مختلَف مدارسها نجد أّن مفهوم وتعريف اإلدارة يدور حول جملة 
مفاهيم ثابتة، ولذلك ميكن القول بأّن أنســـب تعريـــف لإلدارة هي "عمليَّة تنظيميَّة 
تســـعى لتحقيق األهداف املرســـومة؛ وذلك من خالل استخدام املوارد املتاحة، َوفْق 
ة  َسات بعدَّ َدة داخليًّا وخارجيًّا، وتقوم اإلدارة ضْمن املُؤسَّ د وضْمن بيئة ُمحدَّ منهج محدَّ

مهاّم ووظائف هي: التَّْخطيط، التَّْنظيم، التَّْوجيه والرّقَابَة".

الَفْصل التَّاِسع/ املبحث األَوَّل

فريدرك تايلور )1915-1856م(، مهندس ميكانيكا أمرييّك، ُعنّي يف بداية عمله املعنّي يف شكة ميديفال للصلب . 1
ل وميكانييك وُمرَاقب وقت،  كعامــل عادي، ويف غضون ثاين ســنوات ارتقى من عامل عــادي إىل مراقب ُعامَّ
ثم مساعد مهندس، وذلك قبل حصوله عىل شهادة الهندسة، سعى تايلور لتحسني الكفاءة الصناعيَّة، أتت معظم 
ـة خالل مراقبته لســري العمل يف معمل الصلب، يُعّد أبًا لعلــم اإلدارة، كام يُعّد واحًدا من قادة  إبداعاتــه اإلداريَـّ
الفكر يف حركة الكفاءة، وأفكاره تَُعّد عامليًّا شديدة التأثري يف الحْقبَة التقدميَّة، وقد اشتهر بكتابه مبادئ اإلدارة 

https://cutt.us/MHz7p :العلميَّة، املنظَّمة العربيَّة للتنمية اإلدارية، ُمتاح عىل الرَّابط
هرني فايول )1925-1841م(، أحد علامء اإلدارة الكالســيكيَّة، ُولد لعائلة برجوازية فرنســية، عمل مديرًا تنفيذيًّا . 2

لرشكــة صناعيَّــة صغرية يف فرنســا، ومن خاللها نال خربتــه العمليَّة الَّتي قادته إىل النََّجــاح يف مجال اإلدارة 
ة والصناعيَّة  الصناعيَّــة، وعمــل عىل تطوير منهجيَّة النظريَّة اإلداريَّة، َوَوثَّق ذلك يف كتابه املشــهور اإلدارة العامَّ
عام 1916م ونرش هذا الكتاب يف مجلة رابطة صناعة املعادن، وكان من أول من قسم األعامل إىل فَّنيَّة وتجاريَّة 
وماليَّة وأمنيَّة ومحاســبيَّة وإداريَّة، وصنَّف الوظائف اإلدارية إىل خمس أقســام: تنبؤ، تخطيط، تنظيم، إصدار 
األوامر )قيادة(، تنسيق، رقابة، وكانت فلسفته يف اإلدارة تقوم عىل أن "جوهر اإلدارة هو قوة التنبؤ قبل حدوث 
األشــياء ، فال بد أن يكون لدى القائد بُْعد النظر وقدرة عىل توقع املســتقبل"، املنظمة العربية للتنمية، ُمتاح عىل 

https://cutt.us/vmYMK :الرَّابط
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َسات الَوْقفيَّة أهّميَّة الدارة يف املُؤسَّ
تَُشـــّكل اإلدارة يف نظام الَوقْف عاماًل رئيًســـا يُحّدد مدى فاعليَّة هذا الّنظَام ومدى 

قُْدرته عىل إحداث األثر اإليجايّب املرســـوم لـــه اجتامعيًّا واقتصاديًّا، وتزداد أهّميَّة 

اإلدارة يف نظام الَوقْف بعد التغيريات الحادَّة الَّتي شهدها العامل اجتامعيًّا واقتصاديًّا 

ـــابق، والَّتي ما تزال مفاعيلها مستمرَّة حتى اآلن، فسابًقا كانت شيحًة  يف القرن السَّ

واســـعًة من األوقاف ُتثّل مشاريع بســـيطة قد ال تحتاج لُنظُم إداريَّة ُمتَطَّورَة، ففي 

ـــابقة وحتى بداية القرن العرشين كانت األوقاف تَتََمثَّل بأوقاف فرديَّة  الُعُصور السَّ

َسات الَوقْفيَّة الحديثة، والَّتي  ميكن إدارتها ذاتيًّا ِمْن ِقبَل النُّظَّار، ولكن مع ظهور املُؤسَّ

وقيَّة مئات ماليني الدوالرات بات لزاًما اتّباع نُظُم  قسم كبري منها تتجاوز قيمتها السُّ

ب املجاالت الَّتي شملتها  َسات، كام أّن تشعُّ إداريَّة مدروســـة لضامن نجاح هذه املُؤسَّ

األوقاف يتطلّب أمناطًا ُمتََعـــّدَدة وحديثة من اإلدارة، ويكن القول بأّن الدارة يف 

َسات الَوْقفيَّة تكتسب أهّمّيتها من خالل الّنقاط التَّالية: املُؤسَّ

َســـات الَوقْفيَّة ليســـت ربحيَّة، وأنشطتها املُدرَّة 	  محدوديَّة موارد الوقف: فاملُؤسَّ
َسات األخرى الُحُكوميَّة أو الّربْحيَّة، وهذه املحدوديَّة  خل محدودة مقارنًة باملُؤسَّ للدَّ
الة تضمن الحفاظ عىل هذه املوارد،  يف املوارد تتطلّب اتّباع سياســـات إداريَّة فعَّ

َسات الَوقْفيَّة. والعمل عىل تنميتها با يساعد يف تحقيق أهداف املُؤسَّ

ة من حيث ملْكيّتها، فهي 	  َســـات الَوقْفيَّة تتمتَّع بحالة خاصَّ ملْكيَّة الَوْقف: فاملُؤسَّ
غري مملوكة لجهة بعينها، وحتى عىل املستوى الفقهّي؛ فامللْكيَّة يف الَوقْف تخرج 
ا ملْك للمستفيدين أو ملْك لله -عز وجل-. فهذه  ُحكاًم عن ملْكيَّة الواقف، فهي إمَّ
َســـات  ة يف امللْكيَّة تَُحتّم اتّباع سياســـة إداريَّة واضحة يف املُؤسَّ الطبيعة الخاصَّ
ل  هُّ الَوقْفيَّة، فغياب الرّقَابَة املباشة ِمْن ِقبَل املســـتفيدين من شأنها تعزيز الرتَّ
َسات، وهو ما يُعّزز الحاجة  وانخفاض الكفاءة اإلنتاجيَّة والتَّْشغيليَّة يف هذه املُؤسَّ

الة وحديثة تراعي ُخُصوصيَّة الوقف. لتطبيق أمناط إداريَّة فعَّ

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع
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ات املَُتسارعة يف البيئة الخارجيَّة: فالعالَم الحايّل ال سيَّام عىل 	  الت والتَّغيُّ التََّبدُّ
ات رسيعة، كام أّن  الت وتغريُّ نطاق األعامل بشتَّى أشـــكالها وصنوفها يشهد تبدُّ
االقتصـــاد العاملّي الحديث فرَض جملًة من املحّددات االقتصاديَّة الَّتي قد تُؤثّر 
َســـات الَوقْفيَّة، فعىل سبيل املثال تََغريُّ قيمة الُعُمالت  ســـلبًا عىل ُمْخرََجات املُؤسَّ
م والقوانـــني الُحُكوميَّة وغريها من املَُؤّشَات تلعب دوًرا يف  وُمَؤّشَات التََّضخُّ
رَْسم َشْكل األنشـــطة الَوقْفيَّة، وهو ما يَُحتّم وجود إدارة ُمتََخّصَصة وقادرة عىل 

امئة التغيري. َسات يف ظل هذه البيئة الخارجيَّة الدَّ إدارة هذه املُؤسَّ

َسات الَوْقفيَّة وظائف الدارة يف املُؤسَّ
َســـات الَوقْفيَّة يتطلّب الوقوف  قيق والعميق للعمليَّة اإلداريَّة يف املُؤسَّ إّن الَفْهـــم الدَّ
عىل وظائف اإلدارة يف إطارها العاّم، وهي وظائف التَّْخطيط والتَّْنظيم والتَّْوجيه 
والرَّقابَة، وهنا ال بُّد من التَّأْكيد عىل أّن هذه الوظائف متسلسلة ومتعاقبة، فال ميكن 
ابقة قد  وال يجوز البدء أو االنتقال إىل وظيفة الحقة قبل التَّأَكُّد من أّن الوظائف السَّ
تّم تنفيذها عىل أكمل وجه، وهذه الوظائف ميكن اعتبارها بذات األهّميَّة يف ُمختَلَف 
غرية والكبرية، ويف ُمختلَف مجاالت أنشطتها، وفيم ييل تبيان  َسات الَوقْفيَّة الصَّ املُؤسَّ
َسات الَوْقفيَّة وعىل  لكّل وظيفة من هذه الوظائف ونطاق تأثيها وأثرها عىل املُؤسَّ

ُمْخرََجات نظام الَوْقف بالكامل.

التَّْخطيط:

َســـات، وهذا األمر  يُعّد التَّْخطيط املرحلة األوىل يف العمليَّة اإلداريَّة يف مختلَف املُؤسَّ
َســـات الَوقْفيَّة، ويُعرف التَّْخطيط عىل أنه: "عمليَّة اإلعداد املسبَق  ينسحب عىل املُؤسَّ
َسة القيام بها لتحقيق أهدافها"؛ ويشري أيًضا إىل  لألنشطة واألعامل الَّتي ينبغي للُمَؤسَّ
قيق واملنتظم لألنشطة والتَّصُّفات  قيق واملدروس وتحديد التَّسلســـل الدَّ التَّْحديد الدَّ

الَّتي يُتوقّع منها تحقيق األهداف املُْعلََنة.

الَفْصل التَّاِسع/ املبحث األَوَّل
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َســـات الَوقْفيَّة أن يشمل ثالثة أشكال، وهي تخطيط قصري  وال بُّد للتَّْخطيط يف املُؤسَّ
األجل، وتخطيط متوّســـط األجل، وتخطيط طويل األجل، وتتَّســـم كّل هذه األشكال 
َسات الَوقْفيَّة ونظام الَوقْف  ة، ال سيَّام التَّْخطيط طويل األجل، فاملُؤسَّ بأهّميّتها الَخاصَّ
بشكل عاّم من خصائصه الرَّئيسة التأبيد، ومن شوط نجاح التَّْخطيط: عدم اعتامده 
عىل توقُّعات وآراء شـــخصيَّة، فال بُّد من اعتامده عىل منهجيَّة إداريَّة وعلميَّة، فخالل 
ُعُصور طويلة من ُعمر الَوقْف كانت وظيفة التَّْخطيط شـــبه غائبة، ال سيَّام أن غالبيَّة 
النُّظَّار ليـــس لهم دراية إداريَّة؛ ووظيفة التَّْخطيط تتـــّم وفًقا لجملة من الخطوات 
اإلداريَّة املتسلســـلة واملتعاقبة، لعّل أهّمها هو التَّحليـــل املوقفّي، وهذا التَّحليل يُقّدم 
اخيّل وواقع البيئة الخارجيَّة، بحيث ميكن -بناًء  معلومات دقيقة عن واقع املَُنظََّمة الدَّ
عىل هذا التحليل- َوْضع الُخطَط املتناســـبة مع الواقع، بحيث ال تكون مثاليَّة ال ميكن 
ى يف  تحقيقهـــا، وال تكون متواضعة ال تُحّقق أهدافها، وهذا التَّحليل املوقفّي يســـمَّ

."SWOT")1(أدبيَّات اإلدارة بتحليل
َســـات الَوقْفيَّة مع التَّْخطيط يف ُمختَلف أنواع وأشـــكال  ويتَّفق التَّْخطيط يف املُؤسَّ
َسات  ة، ويختلف عنها يف أخرى، فُخُصوصيَّة املُؤسَّ َســـات األخرى يف نقاط عدَّ املُؤسَّ
ة يف عمليَّة التَّْخطيط، ولذلك ميكن القول بأّن  الَوقْفيَّة تفرض بعض اإلجراءات الَخاصَّ
َسات الَوقْفيَّة ال بُّد له من أن يأخذ خصائص الَوقْف بعني االعتبار،  التَّْخطيط يف املُؤسَّ
َسات الَوقْفيَّة. وفيام ييل تبيان لبعض الّنقاط الَّتي تُبنّي خصائص التَّْخطيط يف املُؤسَّ

َسات الَوْقفيَّة خصائص التَّْخطيط يف املُؤسَّ

َســـة الَوقْفيَّة، 	  ْؤيَة: فال بُّد للتَّْخطيط من التمحور حول رؤية املَُؤسَّ االرتباط بالرُّ
والرُّْؤيَة هنا تَتََمثَّل بـ "َحبْس األصل وتســـبيل الثَّمرة"، فهذه الرُّْؤيَة هي مْحور أّي 
َسات الَوقْفيَّة ال  َسات الَوقْفيَّة)2(، فأّي تخطيط يف املُؤسَّ عمليَّة تخطيط يف املُؤسَّ

يأخذ الرُّْؤيَة بعني االعتبار ميكن وصفه بأنه تخطيط فاشل.

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع
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الهواري. سيد. الدارة... األصول واألسس العلمية للقرن الـ 21. القاهرة، مكتبة عني شمس، ط1، 1985م. ص73.. 2
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َسات الَوقْفيَّة ترتبط بالتَّْخطيط وبالرُّْؤيَة 	  االرتباط بالّرَســـالَة: الرَّسالَة يف املُؤسَّ
َسة الَوقْفيَّة تُعرّب عن جوهر الَوقْف ومرّبرات وجوده، وهنا  أيًضا، ورســـالة املَُؤسَّ
َسة الَوقْفيَّة ال بُّد للتَّْخطيط من أن يعمل عىل حامية األصول  ولتحقيق رسالة املَُؤسَّ

املوقُوفَة؛ كون استمرار هذه األصول يعني استمرار الَوقْف واستمرار رسالته.

ة 	  َســـات الُحُكوميَّة والَخاصَّ االرتباط باملســـؤوليَّة االجتمعيَّـــة: ترفع كّل املُؤسَّ
َســـات القطَاع الثَّالث شعار املسؤوليَّة االجتامعيَّة، ولكن ال تعادل املسؤوليَّة  وُمؤسَّ
َسات الَوقْفيَّة،  َســـة كانت املسؤوليَّة االجتامعيَّة يف املُؤسَّ االجتامعيَّة يف أّي ُمَؤسَّ
فجوهر نُُشـــوء الَوقْف يتمثَّل باملســـؤوليَّة االجتامعيَّة، لذلك ال بُّد للتَّْخطيط من 
َسة الَوقْفيَّة وتخطيط األنشطة الَّتي  التََّمْحُور حول املســـؤوليَّة االجتامعيَّة للُمَؤسَّ
من شأنها تعزيز املسؤوليَّة االجتامعيَّة، فغيابها أو تراُجعها يعني اإلخالل بجوهر 

الَوقْف وبرَبّر وجوده.

التَّْنظيم: 

ـــق  وهـــو الوظيفة الثَّانية يف العمليَّة اإلداريَّة، ويعرف التَّْنظيم عىل أنَّه: "ترتيب ُمنسَّ
ـــلْطَة واملسؤوليَّة ليامرسها األشخاص  زَمة لتحقيق األهداف، وتوزيع السُّ لألعامل الالَّ
الذين يقومون بامرســـة هـــذه األعامل")1(، وقد تبدو عمليَّـــة التَّْنظيم ثانويَّة يف 
َســـات الَوقْفيَّة، فهو يضطلع بوظيفة  األوقاف الفرديَّة، إالَّ أنَّها بالغة األهّميَّة يف املُؤسَّ
تحديد األنشـــطة واملامرسات الواجب اتّباعها، ويُحّدد املسؤولني عن هذه األنشطة، 
َسات الَوقْفيَّة ال بُّد من التَّأْكيد عىل أنه ويف  ولفهم وظيفة التَّْنظيم بشكل دقيق يف املُؤسَّ
ظل التغيريات املتســـارعة يف عامل األعامل عىل املستوى املحيّل واإلقليمّي والعاملّي؛ 
غرية،  َسات الَوقْفيَّة مع تراجع لألوقاف الفرديَّة الصَّ فإّن األهّميَّة باتت مرتبطة باملُؤسَّ

َسات الَوقْفيَّة ال ميكن أن تُحّقق فاعليتها املنشودة بغياب وظيفة التَّْنظيم. واملُؤسَّ
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التَّْوجيه:

َســـات  َســـات، ومنها املُؤسَّ وهو الوظيفة الثَّالثة يف العمليَّة اإلداريَّة يف ُمختَلَف املُؤسَّ
ن هـــذه الوظيفة إصدار األوامر والتَّْوجيهـــات للعاملني، وتقديم  الَوقْفيَّـــة، وتتضمَّ
ن أيًضا توفري  ة فيام يَتَعلَّق بَكيْفيَّة القيام بالواجبات واملهاّم، وتتضمَّ اإلرشادات العامَّ
زَمة للعاملني للقيام بواجباتهم، وهنا تجدر اإلشارة إىل أن وظيفة  اخليَّة الالَّ البيئة الدَّ
التَّْوجيه كانت بســـيطة ســـابًقا، فالنَّاظر كان يقوم بكّل الواجبات املرتبطة بالَوقْف، 
د  َسة الواحدة وتعدُّ د العاملني يف املَُؤسَّ َســـات الَوقْفيَّة وتعدُّ ا حاليًا ومع ظهور املُؤسَّ أمَّ
دة أكرث  َســـة الواحدة؛ أصبحت وظيفـــة التَّْوجيه معقَّ املســـتويات اإلداريَّة يف املَُؤسَّ

وازدادت أهّميّتها أيًضا.

عّي، وهو  َســـات الَوقْفيَّة؛ فإّن لهذا األمر تأصيله الرشَّ وفيام يتعلَّق بالتَّْحفيز يف املُؤسَّ
يســـتمّد تأصيله من تأصيل أُْجرَة النَّاظر، فقد أجاز الفقهاء حصول النَّاظر عىل أجر 
مقابـــل نظَارته عىل الَوقْف)1(، وتعرف أجـــرة النَّاظر عىل أنَّها: "عَوض معلوم للعمل 
واالنتفاع، وهي املقابـــل املادّي ملا يقوم به النَّاظر من أعامل للوقف وإدارته، بحيث 
تكون ُمناسبة ملا يَبْذل من جهد، ويصف من وقت إلدارة الَوقْف، ذلك الجهد الَّذي لو 
قُّدر له أن يبذله يف إدارة أمواله لَدّر عليه الّربح الوافر")2(، وقد أجاز الفقه اإلدارّي 
د لهم يف حال قاموا  للوقف تحفيز العاملني، من خالل منحهم عالوة عىل األجر املحدَّ
بأعامل إضافيَّة خارجة عن واجباتهم الرئيسة)3(؛ وهذا األمر يُعّد قضيَّة إداريَّة رئيسة 
َسات الَوقْفيَّة تحتاج لتحفيز عامليها ماديًّا ومعنويًّا با  َسات الحديثة، فاملُؤسَّ يف املُؤسَّ
َســـة ألهدافها املرسومة وملسؤوليتها االجتامعيَّة؛ ومن الضورّي  يضمن تحقيق املَُؤسَّ
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َسات الَوقْفيَّة، األَوَّل توجيه داخيّل  هنا اإلشـــارة إىل وجود نَوعني من التَّْوجيه يف املُؤسَّ
َســـة الَوقْفيَّة ذاتها،  اخيّل يتّم ِمْن ِقبَل اإلدارة يف املَُؤسَّ واآلخر خارجـــّي، فالتَّْوجيه الدَّ
ا النوع  َســـات األخرى الّربْحيَّة والُحُكوميَّة، أمَّ ويف هذا األمر تتقاطع مع ُمختَلَف املُؤسَّ
َسات الُحُكوميَّة املعنيَّة  اآلخر من التَّْوجيه وهو التَّْوجيه الخارجّي، فهو يتّم ِمْن ِقبَل املُؤسَّ

َسات الَوقْفيَّة العاملة يف نطاق إشاف الحكومة. باألوقاف، وهو يستهدف كّل املُؤسَّ

الرَّقابَة:
َســـات الَوقْفيَّة، وقد عرَّف هرني  وهي الوظيفة الرَّابعة يف العمليَّة اإلداريَّة يف املُؤسَّ
فايول الرّقَابَة عىل أنَّها إتام املهاّم واألنشـــطة وفًقا للُخطَط املرســـومة والتَّعلياَمت 
ادرة من املستويات اإلداريَّة العليا، إضافًة لاللتزام ببادئ العمل القامئة،  اإلداريَّة الصَّ
ْوء عىل  ْعف يف األداء اإلدارّي، وتســـليط الضَّ وتهدف هذه الوظيفة لتحديد نقاط الضَّ
األخطاء وتصحيحها، والحيلولة دون تكرارها مســـتقباًل. وهنا تجدر اإلشارة إىل أنه 
دت الجهات  سابًقا كانت وظيفة الرّقَابَة بسيطة؛ فالرّقَابَة كانت عىل النَّاظر فقط، وتعدَّ
ْولَة من خالل القايض أو  الَّتـــي كانت تقوم بهذه املهمة، فقد يقوم بها الواقف أو الدَّ
ديوان األوقاف أو غريها من الجهات، وكانت عمليَّة الرّقَابَة تتَّســـم بالبساطة نسبيًّا، 
َســـات الَوقْفيَّة باتت عمليَّـــة الرّقَابَة أكرث تعقيًدا وأهّميَّة  ـــا حاليًا ومع ظهور املُؤسَّ أمَّ
يف ذات الوقـــت، وباتـــت تحتاج لجهاز رقايّب مختّص، وتُعّد الرّقَابَة وســـيلًة وليس 
َسة الَوقْفيَّة با يُحّقق أهدافها املرسومة،  غاية، فالهدف منها تحسني ُمْخرََجات املَُؤسَّ
ويتناسب مع جوهر ورســـالة ورؤية الَوقْف بشكل عاّم، وتتّد وظيفة الرّقَابَة لتشمل 

أسباب االنحرافات يف ُمَؤّشَات األداء ومعالجتها وضامن عدم تكرارها مستقباًل.

وتشـــتمل وظيفة الرّقَابَة عىل ثالث مراحل متسلســـلة ومتعاقبة، وتتكامل هذه املراحل 
َســـة الَوقْفيَّة، ويكون قادًرا عىل  فيام بينها بحيث تَُشـــّكل جهازًا رقابيًّا متكاماًل يف املَُؤسَّ
َسة با يضمن تحقيق أهدافها، وضامن االلتزام بعايري  ضبط ُمْدَخالت وُمْخرََجات املَُؤسَّ
َسات بجوهر نظام الَوقْف وُرؤيته ورسالته،  املسؤوليَّة االجتامعيَّة، وبحيث تلتزم هذه املُؤسَّ

َسات الَوقْفيَّة. وفيام ييل تبيان لإلجراءات الرَّقَابيَّة الَّتي يجب أن تتم يف املُؤسَّ
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َسات الَوْقفيَّة  خطوات العمليَّة الرََّقابيَّة يف املُؤسَّ

تحديد املعايي: وتهدف هذه املرحلة لتحديد معايري األداء اإلدارّي الواجب تحقيقها، 	 
فال ميكن تحديد االنحرافات يف األداء بدون ُوُجود معايري واضحة ملقارنة ُمَؤّشَات 
األداء بها، وتشمل املعايري الجوانب الَكّميَّة والنَّْوعيَّة، فاملعايري الَكّميَّة قد تكون عدد 
ا املعايري النَّوعيَّة  َســـة الَوقْفيَّة يف فرتة زمنيَّة ما، أمَّ املســـتفيدين من خْدَمات املَُؤسَّ
فقد تكون نوعيَّة الخْدَمات وأثرها عىل املســـتفيدين أو قد تكون األثر االجتامعّي 

َسة الَوقْفيَّة من خالل أنشطتها.  واالقتصادّي الَّذي أحدثته املَُؤسَّ

َســـة الَوقْفيَّة 	  قيـــاس األداء: يف هذه املرحلة يتّم تحديد األثر الَّذي أحدثته املَُؤسَّ
يف بيئتهـــا املََحلّيَّة، ويتّم فيها أيًضا مقارنة ُمَؤّشَات األداء مع املعايري املوضوعة 
ابقة، ومن خالل هذه املقارنة ستكون الجهة الرََّقابيَّة أمام ثالث  يف املرحلة السَّ

حاالت هي:

الحالة األوىل تَتََمثَّل يف كـــون ُمَؤّشَات األداء ُمطابَقة للمعايري املوضوعة، . 1
وتُعّد هذه الحالة مثاليَّة.

الحالة الثَّانية، وهي أن تكون ُمَؤّشَات األداء أدن من املعايري املرســـومة، . 2
لبّي، ويف حال حدوث هذه الحالة ال بُّد  وهو شـــكل من أشكال االنحراف السَّ
من الوقوف عىل األسباب الحقيقيَّة لهذا االنحراف، فقد تكون األسباب ذاتيَّة 
َسة الَوقْفيَّة ذاتها، كانخفاض كفاءة الفريق اإلدارّي أو غريها  مصدرها املَُؤسَّ

من األسباب، أو قد تكون أسبابًا موضوعيَّة مصدرها البيئة الخارجيَّة.

الحالة الثَّالثة وهي أن تكون ُمَؤّشَات األداء تفوق املعايري املرسومة، وهذه الحالة . 3
تُعّد انحرافًا إيجابيًّا، وهنا قد يكون الســـبب يف املعايري ذاتها، فقد تكون املعايري 

َسة الَوقْفيَّة. منخفضة وال تتناسب مع اإلمكانيَّات اإلداريَّة الفعليَّة للُمَؤسَّ

تصحيـــح األداء: بعد مقارنة ُمَؤّشَات األداء باملعايري املرســـومة، وبعد معرفة 	 
َســـة الَوقْفيَّة من ُمعالََجة االنحرافات؛ سواء  َمواطن الَخلَل وأســـبابه ال بُّد للُمَؤسَّ
لبيّة ال بُّد من تقويم  أكانت انحرافات سلبيَّة أو إيجابيَّة، ففي حالة االنحرافات السَّ
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ا يف  أداء فريق العمل من خالل التدريب أو التَّْحفيز، وغريها من اإلجراءات، أمَّ
حال كانت االنحرافات إيجابيَّة فال بُّد من دراســـة املعايري وتعديلها با يتناسب 

َسة الَوقْفيَّة. مع اإلمكانات الفعليَّة للُمَؤسَّ

وفيـــم يتعلَّق أيًضا بوظيفة الرَّقابَة، ففي الجانـــب الفقهّي للوقف تبيان واضح 
لوظيفـــة الرَّقابَة والَّتي تََتَمثَّل بالرَّقابَة عىل ناظر الَوْقف، وتشـــمل هذه الرَّقابَة 

النَّقاط التَّالية:
جوانب الرَّقابَة عىل ناظر الوقف:

ُمَراَقَبة أداء النَّاظر: وتشـــمل الرّقَابَة عىل أدائه العاّم من حيث قيامه بواجباته، 	 
واملحافظة عـــىل االلتزام باالهتامم بالَوقْف وحاميته ورعاية شـــؤونه، إضافًة 
ملُرَاقَبَة االلتزام برشوط الواقفني وتحقيق مقاصدهم، والتزامه بالعدل واألمانة.

ُمَراَقَبـــة العقـــود الَّتي يقوم بها النَّاظر: والَّتي تشـــمل عقـــود البيع واإليجار 	 
ر أو الخسارة بالعني املوقوفة. واالستبدال؛ بحيث ال تلحق هذه العقود الضَّ

الرَّقابَة املَاليَّة: وتشـــمل ُمرَاقَبَة مصاريف النَّاظر، وتحديد مدى كونها مقبولًة، 	 
وتتناســـب مع الُعرْف والعادة واملألوف، إضافًة لكونها تشمل الرّقَابَة عىل توزيع 

الغلَّة أو الريع عىل املستفيدين أو املوقوف عليهم.
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املبحث الثَّاِن

التَّطَوُّر التَّاريخّي إلدارة الوقف

تُعـــّد إدارة األوقاف قدية قَدم الَوْقف ذاته، فال يكن القول بأّن إدارة الَوْقف أمر 
ة تغييات وتطورات  مســـتجّد، ولكن يكن القول بأّن نُظُم إدارة الَوْقف شهدت عدَّ
عـــب الُعُصور، إالَّ أنَّها كانت تغييات بســـيطة، وغالًبا ما كانت هذه التغييات -ال 
ـــابقة للقرن العرشين- تقترص عىل التغييات يف  ســـيَّم يف الفرة الزمنيَّة السَّ
الجهات املسؤولة عن إدارة األوقاف، بينم كانت أساليب ووسائل الدارة ثابتة نسبيًّا، 
ا التغيي الحقيقـــّي يف جوهر وبْنَية العمليَّة الداريَّة للوقف فكانت مع ظهور  أمَّ
َسات الَوْقفيَّة الحديثة واالستفادة من النُّظُم الداريَّة العرصيَّة، ومبا أّن مجال  املُؤسَّ
َسات الَوْقفيَّة مفتوح عىل االجتهادات دون قيود، خصوًصا فيم يََتَعلَّق باملفيد  املُؤسَّ
يف نُظُم الدارة الحديثة، بناًء عىل املأثور السالمّي: "الحكمة َضالَّة املؤمن"؛ فأينم 
ُوجَدت يجب العمل بها، ال ســـيَّم أّن الفكر الَدارّي السالمّي والتطبيقات املرتبطة 
ْولَة السالميَّة تَتوفَّر عىل إرهاصات وأشكال معظم األُُسس  به إبَّان أَْوج ازدهار الدَّ

العلميَّة لهذه الدارة، وإن اختلف األسلوب يف فقه ونُظُم الَوْقف.

َســـة الَوقْفيَّة،  وتَبقى اإلدارة الَوقْفيَّة املعارصة، هي العنص الحيوّي يف تطوير املَُؤسَّ
وتنمية مواردها، والقيام عىل شـــؤونها با يُحّقق شوط الواقف، ومصلحة املوقوف 
عليهـــم، ومن ثَّم مصلحة املُْجتََمع كَُكّل، وعليه فـــإّن الحديث عن إدارة الَوقْف مُيَثّل 
َسة الَوقْفيَّة املعارصة، إالَّ أّن الوقوف  َحَجر الزاوية يف أّي  اســـرتاتيجيَّة تَْنَمويَّة للُمَؤسَّ
َسات الَوقْفيَّة يُحتّم دراسة التَّطَوُّر  عىل مبادئ ونُظُم اإلدارة الواجب اتّباعها يف املُؤسَّ
التَّاريخّي لهذه اإلدارة منذ الظهور األَوَّل للوقف يف الحضارة اإلســـالميَّة؛ وذلك يف 
عهد النبي محمد صىل الله عليه وســـلم مروًرا بختلف الُعُصور اإلســـالميَّة ُوصواًل 

لعصنا الحايل، ولذلك سُنفرد هذا املبحث لدراسة هذه التَّطَوُّر التَّاريخّي.
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الدارة التَّْقليديَّة للوقف 
سادت الَوقْف وخالل عصور طويلة منذ نشأة األوقاف اإلسالميَّة يف عهد الرسول محمد 
صىل الله عليه وســـلم إدارة ُذّريَّة، بعنى أّن الواقف كان يدير َوقْفه بنفسه، ويُوكّل هذه 
ة لذريته من بعده، فأول ناظر للوقف يف اإلســـالم حفصة بنت عمر)1(ريض الله  املَهمَّ
عنهـــام، وذلك عندما كتب لها أبوها يف وصيته: "هـــذا ما أوص به عبدالله عمر أمري 
املؤمنني... تليه حفصة ما عاشت تُوليه ذا الرأي من أهلها، وأن ال يُباع وال يرُشى..." )2( 
ّريَّة للوقف تعني أن يقوم الواقف وُذريته بإدارة ما أوقفوه دون  واإلدارة الذاتيَّـــة أو الذُّ

ل من سلطة عليا، وهذا النََّمط من إدارة األوقاف يُعّد أبسطها وأقدمها. أّي تدخُّ

رّي يف إدارة الَوقْف ســـاد خالل القرون األوىل من الحضارة اإلسالميَّة،  فالنََّمط الذُّ

ة وبُعدها عن التعقيد، بشكل كبري، ويف هذا النََّمط  بالنظر إىل بَســـاطة الحياة العامَّ

غالبًا ما كانت األوقاف تَُدار ِمْن ِقبَل الواقف نفســـه أو أبنائه أو َمن ينوب عنه، وعىل 

ة الَّتي َوَســـمت  الرَّْغم مـــن وجود إدارات أْهليَّة ُمتََعّدَدة للَوقْف، فإّن القاعدة العامَّ

اتّ، بعيًدا  الَوقْف اإلســـالمّي عىل مدار تاريخه الطويل، هي االستقالليَّة والتَّسيري الذَّ

َســـات الرَّْســـميَّة للدولة، فكان لكّل وقف إدارته  عن دواليب عمل الحكومات واملُؤسَّ

ة يف تسيري أموره، وبعضها من عظمة أمواله وموارده كانت  ة وطريقته الَخاصَّ الَخاصَّ
لها إدارات كبرية، فنيَّة وإداريَّة وَماليَّة، تَقوم عىل شـــؤونها بكفاءة وفاعليَّة، ومع هذا 
النََّمط الالَمرْكَزّي املُستَقّل كان القضاء املُستَقّل أيًضا يضطلع بدور مهّم يف اإلشاف 

الَفْصل التَّاِسع/ املبحث الثَّايِن

حفصــة بنــت عمــر: أُّم املؤمنني حفصة بنت أمري املؤمنني عمــر بن الخطاب، الزَّوجة الرابعة للرســول -عليه . 1
الصالة والســالم-، ُولَدت يف مكة قبل البعثة بخمس ســنوات، وأُّمها زينب بنت مظعون بن حبيب بن وهب أخت 
الصحــايب عثــامن بن مظعــون -ريض الله عنهام-، تزوجت يف بادئ األمر من خنيس بن حذافة بن قيس، وبعد 
ــيّدة حفصة، ُمتاح عىل الرَّابط:   امئل املحمديَّة، السَّ وفاته تزوجها الرســول -عليه الصالة والســالم-، للمزيد: الشَّ

https://cutt.us/cMTwD
الضحيــان، عبدالرحمن. إدارة األوقاف الســالمية والتجربة الســعودية. مؤتر األوقــاف األول. مكة املكرمة. . 2

سعبان 1422ه، ص98.
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عـــىل الَوقْف، والنأي به، وبأمواله عن أّي انحرافـــات أو خروقات، يف ظّل احرتام 
َسة ُمْجتََمعيَّة  َسة الَوقْفيَّة والنظر إليها كُمَؤسَّ ول والحكومات الستقالل املَُؤسَّ ضْمنّي للدُّ

بعيدة عن التسييس.

ة خصائص ميَّزتها عن باقي أناط الدارة،  ّريَّة للوقف بعدَّ وقد تيَّزت الداريَّة الذُّ
وفيم ييل تبيان ألهّم هذه الخصائص:

ّريَّة تعتمد عىل فرد واحد فقط، وهو ناظر الَوقْف، 	  الفرديَّة يف الدارة: فاإلدارة الذُّ
فهي عمل إدارّي فردّي أكرث منه جامعّي، فالنَّاظر يقوم بجميع األعامل املرتبطة 
بـــإدارة الَوقْف بدًءا من تنظيم أمـــور الَوقْف وحاميته وتوزيع َغلّته وغريها من 

املهام ذات الّصلَة.

ّريَّة مستقلَّة عن أّي جهة رقابيَّة، وإن كانت أحيانًا تخضع 	  االستقالليَّة: فاإلدارة الذُّ
لرقابة القضاء أو لرقابة دواوين الَوقْف الَّتي أُنْشئَت يف فرتات إسالميَّة الحقة.

ة الّنظَارة، 	  ّريَّة تعتمد يف معظـــم حاالتها عىل توريث مهمَّ التَّوريـــث: اإلدارة الذُّ
فنظـــارة الَوقْف تنتقل مـــن األب إىل االبن وهكذا، فوظيفة اإلدارة ال تخرج عن 

نطاق العائلة.

املركزيَّـــة يف التعيني: فصاحب الَوقْف هـــو صاحب الحّق يف تعيني َمن يتوىلَّ 	 
حقة  نظارته، وله الحّق يف َعزْله وتعيني غريه، والحًقا ويف الُعُصور اإلسالميَّة الالَّ

ة.  توىلَّ القضاء هذه املهمَّ

ّريَّة إىل نوعنْي متاميزين؛  وهنا ال بُّد من اإلشـــارة إىل أنه ميكن تقســـيم اإلدارة الذُّ
ّريَّة تحت إشاف القضاء أو دواوين  ّريَّة املستقلَّة، والثانية اإلدارة الذُّ األَوَّل اإلدارة الذُّ
ْولَة اإلسالميَّة، وبعد انتشار األوقاف يف غالبيَّة  الَوقْف، فبعد ظهور الدواوين يف الدَّ
ة اإلشاف عىل الَوقْف وُمرَاقَبَة  األمصار اإلســـالميَّة تّم تأسيس دواوين تضطلع بهمَّ
عمـــل النُّظَّار، وعىل الصعيد العميّل، مل تَْخَضع األوقاف اإلســـالميَّة، تاريخيًّا، لنمط 
إَدارّي مركزي واحد، وحتى الدواوين الَوقْفيَّة الَّتي نشـــأت مع العهد األَُموّي وحتى 

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع
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العهد الُعثاميّن، مل تكن ُمستَقرًَّة وال دامئة، وشهدت البْنيَة اإلداريَّة الَوقْفيَّة الكثري من 
ة، الَّتي يديرها الواقف أو النُّظَّار  ات عىل مّر الُعُصور، فكانت األوقاف الَخاصَّ التَّغريُّ
الَّذين ينوبون عنهم، ومُيَثّل هذا الضب غالبيَّة األوقاف القدمية، واألوقاف الحكميَّة 
الَّتي آل النظر إليها للقضاء َوفًَقا لرشط الواقف، وكذا األوقاف الُسلْطانيَّة الَّتي تضّم 

ْولَة. أوقاف األمراء والُحكَّام، وغريهم من رجاالت الدَّ

واوين الَوْقفيَّة وإدارة الوقف الدَّ
كانت األوقاف -كام أشنا ســـابًقا- تَُدار ِمْن ِقبَل الواقف نفســـه وِمْن ِقبَل ُذّريته بعده 
ل من أّي جهة، ولكن ومع انتشـــار األوقاف يف  بشـــكل مســـتقّل ودون إشاف أو تدخُّ
العص األموّي وما تاله من الُعُصور بات لزاًما تأسيس هيئات َمْعنيَّة باإلشاف عىل هذه 
ة  األوقـــاف، ومام عزَّز هذه الحاجة األثر الكبري الَّذي تركته األوقاف يف الحياة العامَّ
اإلسالميَّة عىل مختلَف األصعدة، االقتصاديَّة واالجتامعيَّة والثَّقافيَّة والطّبّيَّة، وغريها، 
ففي ظّل هذا األثر الواضح كان ال بُّد من االهتامم باألوقاف با يضمن استمرار هذا 
األثر ويُعّززه مســـتقباًل، فأّول ديوان للوقف يف الحضارة اإلسالميَّة كان يف مص يف 
القرن الثاين الهجري، يف زمن خالفة هشـــام بـــن عبدامللك، ويرجع الفضل يف هذا 
األمـــر للقايض توبة بن منر بن حومل الحضمـــي)1(؛ الَّذي ويل القضاء يف مص، 
ا لألوقاف، وبذلك  فرأى األوقاف يحكمها التََّوارث ويهّددها الضياع، فأنشأ ديوانًا خاصًّ
ّريَّة  باتت إدارة الَوقْف ُمَناطَة بديوان القضاء، وهنا ال بُّد من التَّأْكيد عىل أّن اإلدارة الذُّ
للوقف بقيت مستمرًَّة، ولكنَّها فقدت بعض استقالليتها، وباتت ُمرَاقَبَة ِمْن ِقبَل القضاء، 
فللقضـــاء صالحيَّة عزل أّي ناظر مقص يف واجباته تجاه الَوقْف، فالقضاء لعب دور 

لْطَة الرَّقَابيَّة والتَّْوجيهيَّة. ة للوقف، ولعب أيًضا دور السُّ اإلدارة العامَّ

ْولَة اإلســـالميَّة ال سيَّام يف العهد العبايّس تطوَّرت أُُسس  ومع تطوُّر الدواوين يف الدَّ
إدارة األوقاف، فديوان األوقاف بات يضّم عدة دواوين فرعيَّة، منها ديوان األوقاف 

الَفْصل التَّاِسع/ املبحث الثَّايِن

محمد، محمد أمني. األوقاف والحياة االجتمعيَّة يف مرص، مرجع سابق، ص47.. 1
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ـــلطانيَّة، وديوان املحاسبة، وديوان األحباس)1(؛ فكّل  الحكميَّة، وديوان األوقاف السُّ
دة مـــن الدواوين، وهذا األمر ميكن  ديوان فرعّي كان مســـؤواًل عن مجموعة محدَّ
َوْصفه وتحليله ببدء نشوء اإلدارة املُتََخّصَصة لألوقاف؛ وهنا ال بُّد من التَّأْكيد عىل أنه 
وعىل الرَّْغم من إدارة القضاء لألوقاف إالَّ أّن هذه اإلدارة مل تتعارض مع استقالليَّة 
الَوقْف، فتبعيَّة الَوقْف للقضاء تُعّزز من اســـتقالليته، وذلك انطالقًا من اســـتقالليَّة 
القضاء، فالقضاء مســـتقّل بطبيعة الحال، فلو كانت إدارة الَوقْف مرهونة بالوالة أو 
بأّي جهة تنفيذيَّة أخرى لََحّد هذا األمر من استقالليَّة الوقف؛ إالَّ أّن إدارتها ِمْن ِقبَل 

القضاء عزَّز من استقالليته.

إدارة األوقاف يف العرص العبايّس 
شهد العص األموّي الخطوة األوىل يف تنظيم وإدارة الَوقْف من خالل قيام القضاء 
عي بهذا الدور املهّم، ومن خالل تأســـيس ديـــوان خاص بالَوقْف تابًعا لديوان  الرشَّ
القضاء، ويف العص العبايّس تّم تطوير هذه اإلدارة، ويأت هذا التَّطَوُّر كنتيجة حتميَّة 
ْولَة اإلســـالميَّة يف ظل الخالفة العباسيَّة،  ومباشة للتطوُّر الكبري الَّذي شـــهدته الدَّ
ْولَة العباســـيَّة تُعّد ذروة النهضة اإلسالميَّة، واألوقاف يف هذا العهد باتت ذات  فالدَّ
أثـــر بالغ األهّميَّة، فرتكت أثرها يف الجانب االجتامعّي والفكرّي والرتبوّي والّصّحّي 
واالقتصادّي وغريها، ويف ظل هذا التَّطَوُّر املتسارع لألوقاف وتوّسع انتشارها أُفقيًّا 
وعموديًّا بات لزاًما تطوير طُرُق وأســـاليب إدارتها، ولعّل أوىل خطوات هذا التطوير 
ا، وهذه  فَْصل إدارة األوقاف عن القضاء، فباتت إدارة األوقاف مستقلَّة استقالاًل تامًّ

االستقالليَّة عزَّزت من تطوُّره ودعمت أثره االجتامعّي واالقتصادّي والفكرّي.

من القضايا اإلداريَّة الَّتي شـــهدت تطـــوًرا واضًحا يف العص العبايّس قضيَّة توثيق 
األوقـــاف، فتم تخصيص دفاتر لتوثيق األوقاف وتدوينها، وكان يتّم كل فرتة التَّأَكُّد 

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

البيومي، إبراهيم غانم، األوقاف والّسياسة يف مرص، القاهرة، دار الرشوق، ط1، 1998م. ص85.. 1
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من املطابقة بني الّســـجالت الورقيَّـــة وبني األوقاف عىل أرض الواقع)1(؛ ويف عهد 
الخليفـــة املأمون)2( العبايّس تّم تكليف لهيعة بن عيىس الحضمي)3( بإدارة أوقاف 
ا  مـــص، فقض بأوقاف مص كلها، بحيث مل يبق َوقْـــف واحد دون البّت بأمره؛ إمَّ
ببينة وإما بإقرار أمر الحبس)4(؛ والحًقا تَّم رَفْد إدارة األوقاف بديوان جديد ُســـّمي 
بديوان الرّب، وتم إنشـــاء هذا الديوان للنظر يف شؤون األوقاف الَّتي كانت أوقافها 
ْولَة، وتم جعلها للثغور والحرمني الرشيفني، وذلك بغرض استثامر هذه  من أمالك الدَّ
ص  األوقاف واإلشاف عىل توزيع إيراداتهـــا)5(. وهذا األمر يعّزز من واقع التََّخصُّ
ص انعكس إيجابًا عىل ُمْخرََجات الَوقْف يف  اإلدارّي يف إدارة األوقاف، وهذا التخصُّ

العص العبايّس.
ويف نهايـــة العهد العبايس تّم تعزيز اســـتقالليَّة الوقـــف؛ وذلك من خالل إحداث 
منصب "صـــدر الوقف" والَّذي أُنيط به اإلشاف عىل إدارة األوقاف وتعيني النُّظَّار 
ومحاســـبتهم والرّقَابَة عليهم)6(؛ وشهد العص السلجوقي -الَّذي يُعّد امتداًدا للعص 
العبايس- اهتامًما متزايًدا بإدارة األوقاف، وتيَّز هذا العهد بإدارة مركزيَّة لألوقاف، 

الَفْصل التَّاِسع/ املبحث الثَّايِن

صربي، عكرمة سعيد. الوقف السالمي بني النظرية والتطبيق، األردن، عامن، دار النفائس، ط1،  2008م، ص20.. 1
املأمون: )786 – 833م(، أبو العباس عبدالله بن هارون الرشــيد ســابع خلفاء بني العباس، شــهد عهده ازدهاًرا . 2

بالنهضة العلميَّة والفكريَّة يف العص العبايس األول، تفرَّد عهد املأمون بتشــجيع مطلق للعلوم من فلســفة وطّب 
ــس الخليفة عام 830م جامعة بيت الحكمة يف بغداد،  ورياضيــات وفلــك واهتامم خاص بعلوم اليونان، وقد أسَّ
والتي كانت من كربيات جامعات عصها، واخرُتع يف عهده االسطرالب وعدد من اآلالت التقنية األخرى؛ للمزيد: 

https://cutt.us/u1EEK :موقع ويكيبيديا املوسوعة الحرة، ُمتاح عىل الرَّابط
لهيعة بن عيىس الحرضمي: قاض من حضارمة مص، ويل قضاءها سنة 196هـ، أيام خلع األمني العبايس والفتنة . 3

مشتعلة وعطاء أهل الديوان معطل، فجمع لهيعة أموال األحباس )األوقاف(، وفرض فيها فروًضا، َوأَْجَرى العطاء 
فُحمد له ذلك، وصار ُسنَّة من بعده، وُسميت طريقته فروض لهيعة إىل أن سامها ابن أيب الليث فروض القايض، 
وُعزل سنة 198ه، وأُعيد يف مبتدأ 199هـ فاستمر إىل أن مات وهو عىل القضاء، وكان يقول: أنا تاسع تسعة تولَّْوا 

قضاء مص من حضموت؛ للمزيد: موسوعة الرتاجم، دار العلم للماليني، بريوت، الجزء الخامس، ص245.
الكندي، عمر محمد بن يوسف، كتاب الوالة وكتاب القضاة، بريوت، دار الكتب العلمية، ط1، 2003م، ص424.. 4
العمــر، فؤاد عبدالله، اســتثمر األمــوال املوقوفة )الرشوط االقتصادية ومســتلزمات التَّْنمَية(. األمانة العامة . 5

لألوقاف يف دولة الكويت. 2007م،  الكويت، ط1، ص10.
َســات قطاع األوقاف، دراســة خالة الجزائر. جامعــة الجزائر. أطروحة . 6 كــاميل، منصور. الصالح الداري ملُؤسَّ

دكتوراه، 2008م، ص93.



- 311 -

فعىل ســـبيل املثال كان السلطان نور الّدين محمود الشهيد)1( يتوىل بنفسه التَّحقيق 
ـــّك بالتالعب يف اإليـــرادات أو التهاون يف إدارة  مع إدارة األوقاف؛ حيت يتّم الشَّ
الوقـــف)2(، وعىل الرَّْغم من هذه املركزيَّة إالَّ أنَّه تم منح اســـتقالليَّة جيدة ملختلف 

أشكال األوقاف.

إدارة األوقاف يف الُعُصور السالميَّة الالحقة
حقة كالفاطمّي واأليويّب واململوكّ شهدت إدارة الَوقْف  يف ظل الُعُصور اإلسالميَّة الالَّ
ة تطوُّرات وإن كانت مل تخرج عن اإلطار اإلدارّي العاّم الَّذي ســـاد يف العص  عـــدَّ
العبـــايّس، ففي العص الفاطمّي تّم فرض نوع مـــن املركزيَّة يف إدارة الَوقْف، فتّم 
ْولَة، وتتَّعت األوقاف بدور إداري واضح يف مختلف  إلحاق َماليَّة الَوقْف ببيت مال الدَّ
ْولَة الفاطميَّة القدرة  ْولَة، فعىل سبيل املثال: مل يكن لقايض القضاة يف الدَّ مفاصل الدَّ
ْولَة الفاطميَّة أيًضا  عىل رصف راتبه بدون ختم رئيس ديوان األحباس)3(، ويف ظل الدَّ
ْولَة وتوزيعها وفًقا الشرتاطات الواقفني،  تَّم َجْمع غلَّة األوقاف جميًعا تحت سلطة الدَّ
ْولَة يف إدارة  ل الدَّ ْولَة)4(، وهذا األمر يدّل عىل بدء تدخُّ وإعادة املتبّقي إىل خزينة الدَّ

الَوقْف كام يشري لبدء ظهور محاوالت لالستيالء عىل موارد الوقف.

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

نور الدين محمود: )1118 – 1174م(، امللك العادل أبو القاسم نور الدين محمود بن عامد الدين زَنيْك، بن عامد . 1
الدين زنيك بن آق سنقر، يُلقَّب بامللك العادل، ومن ألقابه األخرى نارص أمري املؤمنني، تقّي امللوك، ليث اإلسالم، 
كام لُقَّب بنور الدين الشــهيد رغم وفاته بســبب املرض، وهو االبن الثاين لعامد الدين زنيك، حكم حلب بعد وفاة 
والده، وقام بتوســيع إمارته بشــكل تدريجي، كام ورث عن أبيه مرشوع محاربة الصليبيني، شــملت إمارته معظم 
ى للحملة الصليبية الثانية، ثم قام بضّم مص إلمارته وإسقاط الفاطميني والخطبة للخليفة العبايس  الشام، وتصدَّ
يف مــص بعــد أن أوقفها الفاطميون طوياًل، وأوقف مذهبهم، تيَّز عهده بالعدل وتثبيت املذهب الســّني يف بالد 
ة يف إماراته، ويَعده البعض ســادس الخلفاء الراشدين، للمزيد: موقع  الشــام ومص، كام قام بنرش التَّعليم والّصحَّ

https://cutt.us/wvIA5 :ويكيبيديا املوسوعة الُحرَّة، ُمتاح عىل الرَّابط
الربهاوي، وعد محمود. خدمات الوقف الســالمّي وآثاره يف مناحي الحياة. األردن، إربد، دار الكتاب الثَّقايّف، . 2

ط1، 2006م، ص29.
محمد، محمد أمني. األوقاف والحياة االجتمعيَّة يف مرص. مرجع سابق، ص53.. 3
املرجع سابق، ص51.. 4
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يف العرص األيويّب شـــهدت األوقاف نهضًة شـــاملًة يف مختلَف املجاالت، وهنا نجد 
أن جـــزًءا كبريًا من األوقاف فقدت وثائقهـــا نتيجة الحروب الصليبيَّة آنذاك، لذلك 
ْولَة األيوبيَّة  ْولَة، ويف ظل الدَّ ْولَة األيوبيَّة بنقل هذه األوقاف إىل ســـلطة الدَّ قامت الدَّ
ة مناصب إداريَّة معنيَّة بإدارة الَوقْف، كرئيس ديوان األوقاف، والَّذي  تـــّم إحداث عدَّ
كان يُعد املنصب اإلدارّي املرموق آنذاك والَّذي كان يفوق يف أهّميّته منصب قايض 
القضـــاة، إضافًة ملنصب ناظر ديوان األحباس، إالَّ أنَّه وعىل الرَّْغم من هذه النهضة 
اإلداريَّة لألوقاف إالَّ أنَّها شهدت تراجًعا حادًّا يف ختام العص األيويّب)1(، وكان هذا 

األمر انعكاًسا للرتّدي العاّم للدولة.
ـــا يف ظـــّل دولة اململيك فقد تّم إعـــادة إدارة الَوقْف للمكانة الَّتي تســـتحّقها،  أمَّ
وشـــهدت األوقاف منوًّا مضطرًدا وتحســـيًنا مســـتمرًّا يف منط إدارتها، وتّم اعتامد 
ص لكّل مجموعة من األوقاف ديوان خاّص بها، وهذا  اإلدارة املُتََخّصَصة، فكان يُخصَّ
ْولَة بالكامل، ولكن من  التَّْنظيم انعكس إيجابًا عىل ُمْخرََجات الَوقْف عىل مستوى الدَّ
ْولَة العباسيَّة أنها كانت ذات ُعمر  َول الَّتي قامت بعد ضعف الدَّ املالحظ يف مختلف الدُّ
َول كانت تشهد تراجًعا واضًحا يف مختلف جوانب  قصري نســـبيًّا، ويف نهاية هذا الدُّ
الحياة، وهذا األمر ينسحب عىل الَوقْف، فالَوقْف يف بداية دولة املامليك كان يف ُذروة 
حقة، ففي عهد السلطان الظاهر  ة تراجعات يف الفرتات الالَّ ازدهاره، َولَكن شهد عدَّ
ْولَة بالكامل من مختلَف أمصارها،  بيربس كانت إيرادات األوقاف تعادل إيرادات الدَّ
وهو ما دفَع البعض ملحاولة َسّن ترشيعات تسمح له بالسيطرة عليها، فالظاهر بيربس 
عمد إىل مصادرة كّل األوقاف الَّتي ال يوجد لها وثائق، وهنا تجدر اإلشارة إىل أن جزًءا 
كبريًا من وثائق األوقاف فُقَدت نتيجة الغزو املغويّل للبالد اإلســـالميَّة آنذاك، فهذه 
املحاوالت للســـيطرة عىل األوقاف كانت تتّم من خالل ترشيعات وقوانني إداريَّة، إالَّ 
ى لهذه املحاوالت وأعاد األوقاف ألصحابها)2(،  أّن اإلمام محيي الدين النووي تصدَّ

الَفْصل التَّاِسع/ املبحث الثَّايِن

مامت، األسعد، قوانني الدواوين، القاهرة، مكتبة مدبويل، ط1، 1991م، ص357.. 1
َســات املجتمع املدّن يف بلدان الهــالل الخصيب، بريوت، مركز . 2 قبــاين، مــروان، تحوالت عالقة الوقف مبُؤسَّ

دراسات الوحدة العربية، ط1، 2001م، ص703.
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ْولَة  َول الَّتي قامت بعد ضعف الدَّ فإدارة األوقاف كانت يف حالة تذبذب يف غالبيَّة الدُّ
العباسيَّة املركزيَّة.

ْولَة الُعثمنيَّة إدارة األوقاف يف الدَّ
ْولَة الُعثامنيَّة ازدهـــاًرا واضًحا، وفيام يتعلَّق بالجانب  شـــهدت األوقاف يف عهد الدَّ

ْولَة الُعثامنيَّة بالحفاظ عىل األمناط اإلداريَّة السائدة  اإلدارّي للوقف؛ فقد قامت الدَّ

ْولَة الُعثامنيَّة  ابقة، فعىل مستوى الَوقْف األهيّل حافظت الدَّ يف الُعُصور اإلسالميَّة السَّ

ّريَّة لهذه األوقاف، وأصدر الســـلطان ســـليم األَوَّل مرسوًما سلطانيًّا  عىل اإلدارة الذُّ

ْولَة عىل تعيني  ْولَة، وعمدت الدَّ بعدم جواز التعرُّض ألّي َوقْف يف مختلف واليات الدَّ

ا  القضاة من أصول ُعثامنيَّة يف املناصـــب اإلداريَّة العليا املختصة بإدارة الَوقْف، أمَّ

يف املســـتوى اإلداري املتوسط -ال سيَّام املتعلق بالرّقَابَة والتفتيش- فقد تّم االعتامد 

عـــىل اإلداريني من أصول مملوكيَّة، وذلك نظـــرًا لخربتهم يف إدارة األوقاف ويف 

ة  ْولَة إلحداث عدَّ الرّقَابَة عليها)1(، وعىل مســـتوى التَّْنميَة اإلداريَّة لألوقاف سعت الدَّ

ُعد،  ْولَة وعىل مختلف الصُّ مناصب إداريَّة تهدف إىل زيـــادة فاعليَّة األوقاف يف الدَّ

فمن املناصب الداريَّة املستحَدثة يف تلك الفرة:

ْولَة 	  ة يف الدَّ وظيفة مفّتش الرزق: وتختّص هذه الوظيفة بإحصاء األوقاف العامَّ
وتوثيق أصولها.

وظيفة مفّتش األوقـــاف: تهتّم هذه الوظيفة بحســـاب ُمْدَخالت وُمْخرََجات 	 
األوقاف وكَيْفيَّة توزيعها، والتَّْدقيق يف العمليَّات املَاليَّة.

ديوان محاســـبة األوقاف: وهو الحلقة اإلداريَّة الدنيا، ويف كّل والية يوجد هذا 	 
الديوان.

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

َسات قطاع األوقاف، دراسة حالة الجزائر. مرجع سابق، ص100.. 1 كاميل، منصور. الصالح الدارّي ملُؤسَّ
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ديـــوان الّرزق: ويهتّم هذا الديوان بأوجه إنفاق غلَّة األوقاف، وتحديد القطاعات 	 
الواجب اإلنفاق عليها، وتوزيع نَسب اإلنفاق با يتناسب مع أهّميَّة وحاجة كّل قطاع.

الّديـــوان العال: ويهتم هذا الديوان بالبّت بالقضايا الَّتي تُرفَع له من الدواوين 	 
ـــابقة، إضافًة للفصل يف املنازعات الَّتي تَْنشأ حول مرجعيَّة األوقاف وحول  السَّ

توزيع غلّتها.

وتجدر الشـــارة هنا إىل أّن السلطان العثاميّن وعىل اعتبار أنه رأس الهرم اإلدارّي 
ْولَـــة فإنه يُعّد أيًضا رأس الهرم اإلدارّي لألوقاف، وكان الســـلطان العثاميّن  يف الدَّ
يفني"، وكان يقوم بتعيني رئيس الديوان العايل  ى "ناظر أوقاف الحرمني الرشَّ يســـمَّ
لألوقاف، كام تّم إحداث منصب ناظر النُّظَّار، والَّذي كانت من ضمن مســـؤوليَّاته 
الرّقَابَة عىل نُظَّار األوقاف ومحاســـبتهم واإلشاف عىل أعاملهم، كام كان للقضاء 

دور ُمهّم ورئيس يف إدارة األوقاف.

خصائص الدارة الَوْقفيَّة التَّْقليديَّة
سادت اإلدارة التَّْقليديَّة للوقف خالل عصور إسالميَّة طويلة، فمنذ ظهور نظام الَوقْف 
ْولَة الُعثامنيَّة سيطر هذا النََّمط اإلدارّي بشكل شبْه ُمطلَق  يف اإلسالم وحتى نهاية الدَّ
عىل األوقاف، ولفهم جوهر هذه اإلدارة ال بُّد من الخوض يف خصائصها، كون هذه 

الخصائص تُعّد املدخل الرئيس لفهمها، وفيم ييل تبيان ألهّم هذه الخصائص.

جمود الفكْر التَّْنظيمي: عىل الرَّْغم من التَّطَوُّرات املتالحقة إلدارة الَوقْف خالل 	 
الُعُصور اإلســـالميَّة املتالحقة، إالَّ أنَّها خضعت لجمود تنظيمّي واضح، فالتَّطَوُّر 
كان ينحص يف تغيري الجهة الرَّقَابيَّة عىل األوقاف، بينام طريقة ومنهج اإلدارة 

كان شبْه ثابت.

محوريَّـــة ناظر الوقف: كان ناظر الَوقْف هو الجهة اإلداريَّة األكرث فاعليَّة يف 	 
نظام إدارة الَوقْف، وهذه املحوريَّة تُعّد جموًدا إداريًّا واضًحا.

الَفْصل التَّاِسع/ املبحث الثَّايِن
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ّريَّة أو األهليَّة املتوارثة صفة الزمة لإلدارة التَّْقليديَّة 	  ّريَّة: تُعّد اإلدارة الذُّ الدارة الذُّ
للوقف، وهذا التَّوارث لإلدارة عطَّل من إمكانيَّة تطوير نُظُم اإلدارة.

ـــيّس يف إدارة الَوقْف من خالل 	  ـــيّس: يظهر غياب البُعد املُؤسَّ غياب الُبْعد املُؤسَّ
اعتامد اإلدارة الفرديَّة، وعدم فتح املجال ألّي إدارة جامعيَّة.

االستقالليَّة: فعىل الرَّْغم من إشاف القضاء عىل إدارة الَوقْف إالَّ أنَّه كان إشافًا 	 
ا منح اإلدارة الذاتيَّة هامش ُحّريَّة واســـعة، وتظهر االســـتقالليَّة من خالل  عامًّ

االعتامد التاّم عىل تنفيذ شوط الواقفني.

ًصا نسبيًّا، يظهر هذا 	  ص: شهدت إدارة الَوقْف يف الّنظَام التقليدّي تخصُّ التََّخصُّ
ص من خالل تقسيم اإلدارة تبًعا للقطاعات الَّتي تهمل بها األوقاف. التخصُّ

وهنا تجدر الشـــارة إىل أّن منط اإلدارة التقليدّي الَّذي ســـاد األوقاف طيلة عصور 
إســـالميَّة طويلة كان يُعّد حيَنها ســـبًقا علميًّا وتنظيميًّا وإداريًّا، فاإلدارة الَّتي اتُّبَعت 
ا اآلن فإّن فاعليتها  يف الُعُصور الوســـطى كانت جيّدة مقارنًة مع معايري العص، أمَّ

انخفضت بشكل ملحوظ، فال ميكن االستمرار بهذه اإلدارة يف العص الحايّل.

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع
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املبحث الثَّالِث

اإلدارة الحديثة للوقف وتجارب إسالميَّة
يف إدارة األوقاف

شهد علم الدارة يف القرون األخية -كم أسلفنا يف املبحث األَوَّل من هذا الفصل- 
نهضًة واضحًة، وهو ما انعكس عىل النُّظم الداريَّة ملختلف القطاعات، وهذا األمر 
ينسحب بشـــكل مباش عىل نظام الَوْقف يف العالَم الغريّب والسالمّي، وإن كانت 
الت االســـتفادة من التَّطَوُّرات الداريَّة يف أوقاف العامل الغريّب تفوق نظيتها  ُمَعدَّ
يف العامل الســـالمّي، فمن املالَحظ أّن العديد من األوقاف يف العامل السالمّي ما 
تزال تشهد سيطرًة متفاوتًة لنمط الدارة التَّْقليديَّة، وهذا األمر أدَّى لراجع فاعليَّة 
نظام الَوْقف يف العامل الســـالمّي مقابـــل تنامي هذه الفاعليَّة يف العالَم الغريّب، 
والسبب الرئيس هنا يعود لُنظُم الدارة املطبَّقة، وهذا يقود للقول بأّن تحديث نُظُم 

إدارة األوقاف يف العامل السالمّي تُعّد رضورة رئيسة للنهوض باألوقاف.

َســـات الَوقْفيَّة اإلسالميَّة واضطالعها بإدارة وبالتََّصُّف يف أموال  ومع أهّميَّة املُؤسَّ
الَوقْف، عىل كرثتها، وعظَم حجمها املَاّدّي واملعنوي؛ فإّن الحديث عن تطوير ومأسسة 
ة يف واقعنا املعارص، بات مـــن واجبات الوقت وضورات  إدارة األوقـــاف، وَخاصَّ
َسة ُمْجتََمعيَّة تقوم عىل املبادرة الفرديَّة وتنشأ  العص، ال ســـيَّام مع كون الَوقْف ُمَؤسَّ
عيَّة الَّتي يَنهض الَوقْف  وابط الرشَّ ة، ما يَحتاج إىل موازنة إداريَّة بني الضَّ لخدمة عامَّ
عليها، من جهة، والســـياقات االجتامعيَّة واالقتصاديَّة، وحتى الّسياسيَّة والتَّرْشيعيَّة 

املعارصة كذلك، من جهة أخرى.
عها، وشـــخص أو  فاإلدارة الَوقْفيَّة هي الخيط النَّاظم بني األموال املوقوفة، عىل تَنوُّ
أشخاص الواقفني، وشـــخص أو أشخاص أو جهات املوقوف عليهم من املُْستَحّقني، 
وكذا الســـياق املُْجتََمعّي والقانوين والّســـيايّس الحاكم، مـــا يَتَطلَّب إدارة احرتافيَّة 
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َفافيَّة،  ة، تنهض عىل معايري الحوكمة واإلدارة الحديثة الَّتي تتَّسم بالنزاهة، والشَّ َخاصَّ
واإلفصاح، واملسؤوليَّة املُْجتََمعيَّة، واألخذ بُتَطَلَّبَات العص؛ التَقنيَّة واإلداريَّة والعلميَّة، 

حتى تؤت األوقاف ثارها املرُْجوَّة.

وبالنظر إىل طبيعة التَّرْشيع اإلسالمّي، القائم عىل كون اإلسالم دين علْم وَعَمل مًعا، 
يعة اإلســـالميَّة باألُطُر التَّطْبيقيَّة للَوقْف، كام ُعنيَت باألُطُر التَّطْبيقيَّة  فقد ُعنيَت الرشَّ
دقات وغريها من الجوانب املَاليَّة يف العطاء، وذلك حتى ال يكون الحديث  للزكاة والصَّ
عن تلك املفاهيم الُكلّيَّة ضبًا من ضوب املثاليَّة غري املالمئة لحياة البرش، ومن ثَّم 
ن التَّرْشيع اإلســـالمّي للَوقْف أبوابًا تَْفصيليًَّة لرشوط الواقف، وشوط املوقوف  تضمَّ
عليهم، وكذا شوط املال املوقوف ذاته، وكَيْفيَّة إدارة الَوقْف بشـــكل عاّم؛ األمر الَّذي 

يؤكّد عىل أهّميَّة الجوانب اإلداريَّة يف قضايا الَوقْف.

خصائص الدارة الَوْقفيَّة الحديثة
َهـــات اإلداريَّة الحديثة يف مْضامر الَوقْف تَْنزع إىل تكوين إدارات وهيئات  إّن التََّوجُّ
َوقْفيَّة أَقَل مركزيَّة وأكرث استقالليَّة، وحتى لو كانت تلك الهيئات ذات مرجعيَّة ُحُكوميَّة 
ة تَتَّسق  َســـات الَوقْفيَّة ذات طبيعة َخاصَّ يف األخري إالَّ أّن االتّجاه أن تكون تلك املُؤسَّ
وطبيعة الَوقْف ودوره املنوط به ُمْجتََمعيًّا وإنســـانيًّا، لتعزيز دور الَوقْف، وجعله أكرث 
فاعليَّة وإسهاًما يف التَّْنميَة االقتصاديَّة واالجتامعيَّة؛ ولذلك فإنه من األهّميَّة بكان 
إعادة النظر يف الســـياق الَوقْفّي العريّب واإلسالمّي املعارص، عىل الصعيد اإلدارّي، 
لبناء هياكل َوقْفيَّة إداريَّة تَســـتجيب ملُتَطَلَّبَات العص، وال تخرج عن اإلطار التَّْنظيمّي 

للدولة، ويف الوقت ذاته تكون قادرة عىل إدارة العمل الَوقْفّي بكفاءة وفاعليَّة. 

َسة املسؤول عن تحقيق النتائج الَّتي  وإذا كانت الدارة تُعرف بأنَّها ذلك العضو يف املَُؤسَّ
َسة،  وتضطلع بعدد من االلتزامات األساسيَّة؛ منها: االلتزام  ُوجدت من أجلها تلك املَُؤسَّ
باختيار العنارص املالمئة لتحقيق النتائج املنُشودة، وااللتزام باستخدام العنارص الَّتي 
تقّرر استخدامها أحسن استخدام، إضافًة إىل االلتزام باالستمراريَّة، وتحقيق التوازن 
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بني ُمَتطَلََّبات األجل القصي واألجل الطويل. فإّن َثَّة مجموعة من األُُسس واملبادئ 
واالسراتيجيَّات الَّتي تقوم عليها معامل الدارة العلميَّة الحديثة، منها: 

َسة. 	  الرُّْؤيَة الواضحة للرّسالة األساسيَّة للُمَؤسَّ
َسة. 	  التَّْحديد املوضوعّي لألهداف االسرتاتيجيَّة للُمَؤسَّ
َسة. 	  ة للُمَؤسَّ قيق للسياسات العامَّ الرَّسم الدَّ
َسة يف ضوء الرُّْؤيَة والرَّسالَة واألهداف والّسياسات. 	  التَّْخطيط االسرتاتيجّي للُمَؤسَّ
تصميم برامج األداء لتحقيق الُخطَط عىل مستوى األنشطة واآلجال الزمنيَّة. 	 
بناء النامذج الَكّميَّة الَّتي تدعم تنفيذ الربامج، وتساعد يف متابعة الُخطَط. 	 
اخليَّة، الَّتي يف ضوئها يَتّم تنفيذ الربامج. 	  َوْضع نُظُم العمل ولوائحه الدَّ
استخدام الوسائل واألساليب املُتَقّدَمة الَّتي تناسب تنفيذ الربامج برشد وبكفاءة 	 

وبإتقان، وبأعىل جودة. 
املتابعة واملُرَاقَبَة خالل تنفيذ الربامج با يُحّقق املقاصد واألهداف واملَُخطَّطات 	 

املنشودة وبيان االختالفات ورسعة معالجتها برشد. 
تقويم األداء املُستمّر وتطويره إىل األحسن يف ضوء الرَُّؤى واألهداف االسرتاتيجيَّة. 	 
اتّخاذ القرارات االسرتاتيجيَّة والتَّنفيذيَّة باستخدام أحدث األساليب والوسائل. 	 

وعىل الصعيد التَّطبيقّي، فإّن هذه املعامل واألُُسس واملبادئ الداريَّة سالفة البيان، 
ابق بيانها، ال سيَّم  َســـات الَوْقفيَّة؛ ألنَّها تُحّقق مقاصدها السَّ باتت رضوريًَّة للُمؤسَّ

فيم يََتَعلَّق بالنقاط التَّالية: 

َسة الَوقْفيَّة. 	  الرُّْؤيَة الواضحة ألهداف املَُؤسَّ
ذ يف ضوئه األعامل الَوقْفيَّة. 	  ة ُتَثّل التصوُّر الَّذي يَجب أن تَُنفَّ وجود سياسات عامَّ
َسة الَوقْفيَّة حتى ال تكون ارتجاليَّة. 	  التَّْخطيط االسرتاتيجّي ألنشطة املَُؤسَّ
الة التَّْوجيهيَّة اإلرشاديَّة لتطوير األداء الَوقْفّي إىل األحسن. 	  الرّقَابَة الفعَّ
اســـتخدام النَّامذج واألســـاليب الحديثة يف إدارة األوقاف ويف َدْعم القرارات 	 

الَوقْفيَّة. 
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َسات فإّن التَّطبيق واألساليب التَّفصيليَّة  وإذا كان جوهر اإلدارة واحًدا يف جميع املُؤسَّ
ة فروع  ة اعتبارات، األمر الَّذي أفَرز عدَّ للقيام بالوظائف اإلداريَّة تختلف بحسب عدَّ
َسات منها إدارة األعامل، الَّتي  تُطبّق يف املرشوعات االقتصاديَّة،  لإلدارة بحسب املُؤسَّ
ـــة الَّتي تُطبّق يف الوحدات الُحُكوميَّة، وإىل جانب ذلك يوجد ما يُعرَف  واإلدارة العامَّ
بالقطَـــاع الثَّالث الَّذي يجمع بني خصائص القطاع الَخاّص والقطاع الحكومي، وهو 
ة خصائص يحتاج األمر مراعاتها يف إدارته،  مـــا يَْدُخل فيه الَوقْف الَّذي يتميَّز بعـــدَّ

ومن أهّم هذه الخصائص ما ييل: 

د األهداف وتباينها: 	  تعدُّ
َسات القطاع العاّم واضحة املعامل وذات  َســـات الّربْحيَّة أو ُمؤسَّ تُعّد أهداف املُؤسَّ
اتجـــاه واضح، بينام يف مجال األوقاف فإّن األهـــداف ُمتََعّدَدة ومتباينة، فقد 
ة أهداف يف وقـــت واحد؛ فقد يكون لها  َســـة الَوقْفيَّة لتحقيق عدَّ تســـعى املَُؤسَّ
ع والتباين يف  هـــدف اقتصادّي واجتامعّي وتعليمّي يف ذات الوقت، وهذا التََّنوُّ
َســـة الَوقْفيَّة يف  األهداف يَتَطَلَّب اتّباع نظام إدارّي َمرن وقادر عىل دعم املَُؤسَّ

تحقيقها ألهدافها.

د أصحاب املصالح:	  تعدُّ
ا  دة، أمَّ َســـات القطاع الخاص والعاّم معروفة ومحدَّ فأصحاب املصالح يف ُمؤسَّ
َســـات الَوقْفيَّة فاألمر ُمختَلف نسبيًّا، فعىل مستوى املالكني فإّن للوقف  يف املُؤسَّ
ُخُصوصيَّة تَتََمثَّل بأّن امللْكيَّة ليســـت لجهة بعينها، فهـــي ملْك للُمْجتََمع بالكامل، 
وهنـــاك فَْصل واضح بني امللْكيَّة واإلدارة، فهذه الُخُصوصيَّة تَتَطَلَّب منطًا إداريًّا 

ا قادًرا عىل خدمة كّل أصحاب املصالح يف نظام الوقف. خاصًّ

َسات الَوْقفيَّة:	  د أنشطة املُؤسَّ تعدُّ
ة أنشطة، وقد تكون هذه األنشطة مختلفة يف  َســـات الَوقْفيَّة قد ترعى عدَّ فاملُؤسَّ
َسة الَوقْفيَّة تعمل بشكل رئيس يف مجال  مجاالتها، فعىل سبيل املثال قد تكون املَُؤسَّ
ة أو التَّعليم أو الخْدَمات االجتامعيَّة، ويف ذات الوقت قد تقوم باســـتثامر  الّصحَّ
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بعض أمالكها يف قطاعات ربحيَّة أخرى بهدف توفري الدخل لخدمة أنشـــطتها 
د والتباين يف األنشطة يُحتّم اتّباع نظم إداريَّة فائقة املرونة  الرَّئيسة، فهذا التعدُّ

وقادرة عىل خدمة كّل هذه األنشطة.

َسة الَوْقفيَّة:	  الطَّابع الديني للُمَؤسَّ
وهنا تُعّد هذه القضيَّة نســـبيَّة، فالَوقْف كنظام عاملّي ال يشرتط به البُْعد الدينّي، 
ولكن يشرتط به البُْعد االجتامعّي واإلنسايّن، بينام يعد الَوقْف يف العامل اإلسالمّي 
يعة اإلسالميَّة، كام أّن نظام  ذا طبيعة دينيَّة؛ وذلك كونه يســـتمّد أحكامه من الرشَّ
الَوقْف يف العالَم اإلسالمّي محكوم بجملة قواعد وضوابط تَُنظّم أعامل االستثامر 
بحيث تتناسب مع أحكام االقتصاد اإلسالمّي، وهذا األمر يُعد َخاّصيَّة إداريَّة يف 

األوقاف اإلسالميَّة ال بُّد من مراعاتها عند تطبيق أّي منط إدارّي.

َســـات يُعّد  ـــخصيَّة االعتباريَّة للُمؤسَّ وهنا ال بُّد من التَّأْكيد عىل أن ظهور مفهوم الشَّ
قضيَّة جوهريَّة يف إدارة األوقاف، فالَوقْف بات له شخصيَّة اعتباريَّة مستقلَّة، بحيث 
َسات الَّتي  َســـة الَوقْفيَّة رَفْع الدعاوى القضائيَّة عىل األشخاص أو املُؤسَّ ميكن للُمَؤسَّ
َسات الَوقْف، وال بّد من  ر به، وهذا األمر يَُعّد حامية قضائيَّة وإداريَّة ملُؤسَّ تلحق الضَّ

َسات الَوقْفيَّة اإلسالميَّة. تفعيل هذا األمر يف املُؤسَّ

تجارب إسالميَّة يف الدارة الَوْقفيَّة
ة تجارب يف مجال اإلدارة الَوقْفيَّة، وإن  شهد العامل اإلسالمّي يف العص الحديث عدَّ
كانت هذه التَّجارب متباينة يف فَاعليَّتها، ويف مســـتوى نجاحها، وتُعّد قضيَّة دراسة 
ْعف فيها،  هذه التَّجارب بالغة األهّميَّة ال ســـيَّام لناحية الوقوف عىل نقاط الُقوَّة والضَّ
ة، وتُعّد هذه التجارب  بحيث يتّم العمل عىل ُمعالََجة األخطاء واالستفادة من نقاط الُقوَّ
ودراستها مدخاًل مهامًّ لبناء إدارة إسالميَّة ُمتََخّصَصة يف إدارة األوقاف، بحيث تُراعي 
هذه األمناط اإلداريَّة املقرتحة ُخُصوصيَّة نظام الَوقْف اإلســـالمّي، وفيام ييل تبيان 

لبعض النامذج والتَّجارب اإلسالميَّة.

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع
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التَّجربة املغربيَّة:
ظهرت األوقاف يف املغرب مع بدايات الفتح اإلسالمّي، وشهدت تَطَوَُّرات متسارعة يف 
َول والحضارات اإلسالميَّة الَّتي تعاقبت عىل ُحْكمه، وفيام يَتَعلَّق بإدارة  ظّل ُمختلف الدُّ
األوقاف يف املغرب يف العص الحديث فإّن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالميَّة ُتَثّل 
ْولَة، وتعتمد إدارة الَوقْف  الجهة الرَّْسميَّة املضطلعة بهام إدارة جميع األوقاف يف الدَّ
يف املغرب عىل جهاز إدارّي وفْق هيكل تنظيمّي متسلسل، وفيم ييل تبيان ألهّم املهاّم 

الداريَّة املناطة بهذه الدارة مع تبيان مرجعيتها التَّْنظيميَّة والداريَّة.

َسات الَوقْفيَّة يف 	  ة: يتوىل هذا القســـم متابعة أنشـــطة جميع املُؤسَّ الكتابة العامَّ
البالد وتنظيمها ومراقبتها.

َسات الَوقْفيَّة وُمرَاقَبَة 	  ة: يختّص هذا القْسم بالتفتيش عىل جميع املُؤسَّ املفّتشيَّة العامَّ
مداخيلها ومصاريفها، وتحديث كفاءتها التَّْشغيليَّة وجودتها املَاليَّة واإلداريَّة.

مديريَّة األوقاف: وهي تهتّم بتابعة أنشطة األقسام األخرى، وُمحاَسبة املديرين 	 
واملعنينّي وُمرَاقَبَة أدائهم العام.

َسات الَوقْفيَّة.	  قسم التَّْخطيط واالستثمر: ويَهتَّم بتابعة قضايا االستثامر يف املُؤسَّ

َسات الَوقْفيَّة.	  قسم املَاليَّة: ويهتّم بالتدقيق املايّل عىل جميع املُؤسَّ

د الجهات الرَّقَابيَّة عىل األوقاف يف املغرب، فهناك رقابة  وتجدر الشـــارة إىل تعدُّ
ملكيَّة ورقابة تنفيذيَّة ِمْن ِقبَل الوالة.

التجربة الكويتيَّة:
كانت األوقاف يف دولة الكويت حتى بدايات القرن العرشين تقوم عىل إدارة بسيطة 
ّريَّة أو األهليَّة، وبعد اســـتقاللها شهدت تطوُّرات  تعتمد بشـــكل رئيس عىل اإلدارة الذُّ
َســـات الَوقْفيَّة، وهو ما انعكـــس إيجابًا عىل أثر الَوقْف فيها،  إداريَّة واضحة للُمؤسَّ
َسات وفق تسلسل تنظيمّي واضح إلدارة أوقافها، وفيم  ة ُمؤسَّ وتعتمد الكويت عىل عدَّ

َسات الداريَّة. ييل تبيان لهذه املُؤسَّ

الَفْصل التَّاِسع/ املبحث الثَّالِث
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َسة الرَّْسميَّة املركزيَّة املعنيَّة بإدارة كّل أوقاف 	  ة لألوقاف: وهو املَُؤسَّ األمانة العامَّ
ْولَة األخرى. َسات الدَّ َسات الَوقْفيَّة مع ُمؤسَّ ْولَة، وتَُنظّم عالقة املُؤسَّ الدَّ

ناديق الَوْقفيَّة املَُتَخّصَصة: وهي صيغة إداريَّة ُمســـتَْحَدثة تهدف لدعم إحياء 	  الصَّ
ْولَة. َسات َوقْفيَّة جديدة يف الدَّ ْولَة، وتسعى الفتتاح وتأسيس ُمؤسَّ ُسنَّة الَوقْف يف الدَّ

َسات لتعظيم األثر التَّنموّي العاّم 	  َسات التَّنمية املُْجَتَمعيَّة: تسعى هذه املُؤسَّ ُمؤسَّ
ْولَة. َسات الَوقْفيَّة يف الدَّ للُمؤسَّ

وختاًمـــا؛ فإذا كنَّا نعيش يف عص العوملـــة والثورة املعلوماتيَّة واالتّصاليَّة الَّتي ألقت 
بظاللهـــا عىل كَافَّة العالقات اإلنســـانيَّة واإلدارات الُحُكوميَّة وغري الُحُكوميَّة، فإنَّه 
َســـات الَوقْفيَّة الرَّاهنة يف ُمْجتََمعاتنا العربيَّة واإلسالميَّة  ميكن القول: إّن خربة املُؤسَّ
َول الناجحة  َســـات والدُّ تَُؤكّـــد عىل تخلُّف أنظمتنا اإلداريَّة عن املعمول به يف املُؤسَّ

واملُتََقّدَمة بشكل الفت.

ـــابقة ال يزال هو السائد  ة عن القرون السَّ فنظام الَوقْف التقليدّي الَّذي توارثته األُمَّ
َول العربيَّة واإلســـالميَّة، وهذا األمر  َســـات الَوقْفيَّة بالدُّ واملعمول به يف غالبيَّة املُؤسَّ
ــب ثورة إداريَّة كاملة للّحاق بركب االقرتابات واملناهج اإلداريَّة الحديثة الَّتي ال  يَتَطلَـّ
َسات الَوقْفيَّة اإلسالميَّة الَّتي تََواَرى بَريقها  َشـــّك أنَّها ستزيد من كفاءة وفاعليَّة املُؤسَّ
خلف تالل من اإلْشَكاليَّات الّسياسيَّة واالقتصاديَّة واالجتامعيَّة والتَّرْشيعيَّة واإلداريَّة، 

خصيَّة. وحتى الشَّ
إّن إدارة الَوقْف، وفًقا للمقرتبات اإلداريَّة والتَّْنظيميَّة الحديثة، تعني مزيًدا من الكفاءة 
التَّوظيفيَّـــة والتَّدريبيَّة للعاملني يف املجال الَوقْفّي، كـــام تعني مزيًدا من الحوكمة 
َفافيَّة واإلفصاح، إضافًة إىل تطوير الفْكر اإلبداعّي واالبتكارّي واالبتعاد  والنزاهة والشَّ
يّس، مع توفري البْنيَة التَّْحتيَّة  َسات الَوقْفيَّة عن الُجُمود والتَّْقليديَّة والرُّكُود املُؤسَّ باملُؤسَّ
زَمة لالســـتثامر يف األموال املوقوفة لتعظيم املوارد الَوقْفيَّة واستدامتها، وجعلها  الالَّ

أُطرًا تَْنَمويَّة لبناء اإلنسان وتوطني العمران.

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع
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َسات الَوقْفيَّة	  منافع تطبيق الَحوْكََمة يف املُؤسَّ
َسات الَوقْفيَّة	  آثار غياب الَحوْكََمة عىل املُؤسَّ

لبيَّة املباشَة«  اآلثار السَّ
لبيَّة غري املباشَة«  اآلثار السَّ
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الَفْصل الَعاِش

َحوْكََمة الَوْقف

َمة ُمَقدِّ
يُعّد مفهوم الَحوْكََمة من املفاهيم الحديثة يف عالَم األعمل، وبلغ هذا املفهوم من 
َســـة مرهونًا مبســـتوى  األهّميَّة درجة أصبح معها معيار نجاح أّي ُمَنظََّمة أو ُمؤسَّ
َسات الّربْحيَّة، بل  تطبيق مبادئ الَحوْكََمة بها، وهذا األمر ليس مقترصًا عىل املُؤسَّ
َسات القطَاع الثَّالث،  َســـات الُحكوميَّة وُمؤسَّ بات موضع اهتمم ُمخَتلف أنواع املُؤسَّ
َســـات الَوْقفيَّة، فبيئة العمـــل املَحلّيَّة والدوليَّة باتت بالغة  وبات موجوًدا يف املُؤسَّ
َسات عىل اختالف مجاالت عملها أمام  ، وهو ما وضع املُؤسَّ التَّعقيد ورسيعة التَّغيُّ
َسات خارسًة  تََحّديَات خطية، وســـبَّبت هذه الظُّروف خروج الَعديد من هذه املُؤسَّ
َسات أدَّى لتعارض املصالح  د أصحاب املصالح يف املُؤسَّ من ســـوق العمل، كم أّن تَعدُّ
واألهداف، وهو ما أثَّر ســـلًبا عىل ُمْخرََجات العمـــل، فانفصال امللْكيَّة عن الدارة 
ســـبَّب بعض التبايُن بني أهداف الدارة وأهداف املالكني، وهذا التباين قاد لبعض 
حاالت الفســـاد املاّل والدارّي، وملُعالََجة هذه الشكاليَّة كان ال بُّد من اتَّباع وسائل 
وأدوات إداريَّـــة تضمن تحقيق أهداف جميع أصحـــاب املصالح، ويف ذات الوقت 
ة، وهنا ال بُّد من الشارة إىل أّن العديد  َسات وتحقيق أهدافها العامَّ تضمن ُنُّو املُؤسَّ
من األزمات االقتصاديَّة العامليَّة تعـــود يف جوهرها لعدم تطبيق مبادئ الَحوْكََمة 
وق،  َسات، ممَّ سبَّب خسارتها وخروجها من السُّ شـــيَدة يف كبى املُؤسَّ أو الدارة الرَّ
َسات،  ة، وانتقلت األزمة إىل باقي املُؤسَّ وهذا األمر أثَّر سلًبا عىل بيئة األعمل العامَّ

والحًقا تحولت ألزمة اقتصاديَّة.

َســـات الَوقْفيَّـــة ال تُعّد يف منأى عن األزمـــات وال عن االضطرابات اإلداريَّة  إّن املُؤسَّ
وحاالت الفســـاد اإلدارّي واملايّل، وليس من باب املبالَغة القول بأنَّها بيئة خْصبَة لظهور 
َسات الَوقْفيَّة ليست مملوكًة  حاالت الفساد، وهذا األمر سببه خاصيَّة امللْكيَّة فيها، فاملُؤسَّ
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لجهة بعينها، بل هي ملْك عاّم للمجتمع، وهذا األمر قد يكون عاماًل مساهاًم يف نشاط 
َسة ِمْن ِقبَل  اخي والتَّهاون يف تحقيق أهداف املُؤسَّ ظاهرة الفساد املايّل واإلدارّي، أو الرتَّ
ات املتســـارعة يف بيئة األعامل والبيئة االقتصاديَّة  اإلدارة؛ ومن جهة أخرى فإّن التَّغريُّ
م وتديّن  الت التَّضخُّ َسات الَوقْفيَّة، فعىل سبيل إّن ارتفاع ُمعدَّ تَُشّكل تهديًدا مباًشا للُمؤسَّ
َسات الَوقْفيَّة، كل هذه القضايا  َسات ومنها املُؤسَّ قيمة العمالت تُهّدد ُمْخرََجات كّل املُؤسَّ
َسات الَوقْفيَّة ضورًة حتميًة لنجاحها  وغريها تجعل من تطبيق مبادئ الَحوْكََمة يف املُؤسَّ
ولضامن تحقيق أهدافها وضـــامن التزامها بجوهر الَوقْف وجوهر وجوده؛ وانطالقًا 
من هذه الطرح سُنْفرد هذا الفصل لدراسة مفهوم الَحوْكََمة بشكل عام ودراستها بشكل 
زَمة لتطبيق مبادئ الَحوْكََمة  َســـات الَوقْفيَّة، إضافًة لتحديد األُُسس الالَّ خاّص يف املُؤسَّ

َسات الَوقْفيَّة بشتَّى مجاالتها. يف ُمختلَف املُؤسَّ

الَفْصل الَعاِش



- 329 -

املبحث األَوَّل

مفهوم الَحوْكََمة وأهدافها وخصائصها

يُعّد مفهـــوم الَحوْكََمة من املفاهيم الحديثة نســـبيًّا؛ فالجـــذور األُوىَل له تعود 
لثالثينيَّات القرن العرشين، إالَّ أّن التَّطبيق الفعيّل له مل يبدأ بشـــكل واسع إالَّ يف 
ته ُجُهود تطبيقه ِمْن  ْعم الذي تلقَّ الّتســـعينيَّات، وممَّ ساَعد عىل تعاظم انتشاره الدَّ

َسات دوليَّة كُمَنظََّمة األَُمم املُتَّحَدة وصندوق النَّْقد الدوّل)1(. ِقَبل ُمؤسَّ

َسات، ومن هذه العوامل:  ة عوامل عىل انتشار الَحوْكََمة يف ُمختلَف املُؤسَّ وساعدت عدَّ
انفصـــال امللْكيَّة عن اإلدارة، وهذا االنفصـــال قاد لوجود أهداف لإلدارة قد تختلف 
وتتعارض مع أهداف املالكني، فتطبيق مبادئ الَحوْكََمة يُعّد حالًّ لهذه اإلشكاليَّة؛ ومن 
جهة أخرى ســـبّب تصاعد األزمات االقتصاديَّة العامليَّة تنامي الحاجة لتطبيق مبادئ 
الَحوْكََمة، فعىل ســـبيل املثال أظهرت األزمة املاليَّة الَّتي عصفت باقتصاد ُدَول جنوب 
شق آســـيا)2( عام 1997م أّن من األسباب الرَّئيسة لهذه األزمة ارتفاع نَسب الفساد 
َول، فالَحوْكََمة -َوفْق املفهوم العاّم لها- تقوم  َســـات هذه الدُّ اإلدارّي واملايّل بني ُمؤسَّ

َسات با ينسجم مع األهداف املوضوعة. عىل ضامن سري العمل يف املُؤسَّ

صندوق النَّقد الدوّل: وكالة متخّصصة من منظومة بريتون وودز تابعة لألمم املتحدة، أنشــئ بوجب معاهدة . 1
دوليَّة يف عام 1944م للعمل عىل تعزيز ســالمة االقتصاد العاملّي. ويقع مقّر الصندوق يف واشــنطن العاصمة، 
ويُديره أعضاؤه الذين يشــملون جميع بلدان العامل تقريبًا بعددهم البالغ 189بلًدا، أنشــئ صندوق النقد الدويل 
مع نهاية الحرب العاملية الثانية يف سياق السعي لبناء نظام اقتصادّي دويّل جديد أكرث استقراًرا وتجنبًا ألخطاء 
https:// :ــابقة التي أســفرت عن خســائر فادحة، موقع ويكيبيديا املوسوعة الحرة، ُمتاح عىل الرَّابط العقود السَّ

cutt.us/PJ4fI
األزمة املاليَّة اآلسيويَّة: هي فرتة تأزُّم مايّل أصابت معظم قارة آسيا بدًءا من شهر يوليو عام 1997م، وتسبَّبت . 2

بخاوف من تحوُّلها إىل أزمة عامليَّة، كانت أكرث البلدان تأثُّرًا بهذه األزمة هي إندونيسيا وكوريا الجنوبيَّة وتايلند، 
تليهــا بدرجــة أقــل ماليزيا والفلبني والوس وهونغ كونغ، موقع ويكيبيديا املوســوعة الحــرة، ُمتاح عىل الرَّابط: 

https://cutt.us/UWYLr
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َسات، فهي ليست محصورة بنوع  والَحوْكََمة مفهوم شائع واسع االنتشار يف ُمختَلف املُؤسَّ
َسات الَوقْفيَّة بشكل تاّم، فهو يهدف  َسات، وهذا األمر ينسحب عىل املُؤسَّ واحد من املُؤسَّ
اخليَّة  َسات بحيث تنسجم وتتوافق مع اللوائح الدَّ يف إطاره العام إىل َضبْط أنشطة املُؤسَّ
َسات بشتَّى  فيها، وتعمل عىل ضامن االلتزام باألهداف املوضوعة، وعىل اعتبار أن املُؤسَّ
أشـــكالها ومجاالت عملها تقوم عىل ُمْدَخاَلت وُمعالََجة وُمْخرََجات؛ فإّن الَحوْكََمة تقوم 

عىل ضبط كّل هذه املراحل، وتقوم أيًضا عىل الضبط الَكّمّي والنَّْوعّي للُمْخرََجات.

وفيام يتعلَّق بتعريف الَحوْكََمـــة فقد يكون من الصعوبة بكان الوقوف عىل تعريف 
ًدا للتعريفات  ًدا للمفاهيم وتعدُّ دقيق وجامع لها، فبمراجعـــة أدبيَّات اإلدارة نجد تعدُّ
د إالَّ أّن جميعها تتمحور عىل  د املدارس اإلداريَّة، ولكن وعىل الرغم من هذا التعدُّ بتعدُّ
مفاهيم ومبادئ ثابتة، فمن هذه التعريفات: "نظام للرّقابة والتَّوجيه عىل املســـتوى 
املؤســـيّس، وهو يُحّدد املســـؤوليَّات والحقوق والعالقات النَّاظَمة مع جميع الفئات 
زَمة لصنع القرارات الرَّشـــيَدة املُتعلّقة بعمل  املعنيَّة، ويوّضح القواعد واإلجراءات الالَّ
ـــفافية  َســـات واملَُنظَّاَمت". ومن تعاريفها أيًضا بأنها "نظام يدعم العدالة والشَّ املُؤسَّ

سيَّة ويُعّزز الثَّقة واملْصَداقيَّة يف بيئة العمل")1(. واملُساَءلة املُؤسَّ

فالَحوْكََمـــة إًذا َوفًْقا للمفهوم العاّم ُتثّل أداًة رقابيَّة لضبـــط ُمْدَخاَلت وُمْخرََجات 
َســـات، وهنا ال بُّد من اإلشارة إىل أّن تســـمية الَحوْكََمة تَُعّد تسميًة اصطالحيَّة،  املُؤسَّ
اخليَّة أو القيادة الرَّشيَدة، ولكن وعىل  فقد توجد تحت مســـميَّات أخرى كالرّقابة الدَّ
د التســـميات إالَّ أنَّها تشري جميًعا لذات املفهوم اإلدارّي، ومامَّ ال شّك  الرغم من تعدُّ
َسات الَوقْفيَّة لن يُكتب له  به أّن الوقوف عىل أُُسس وطرائق تطبيق الَحوْكََمة يف املُؤسَّ
النجاح يف ظّل ضبابيَّة مفهوم الَحوْكََمة، وانطالقًا من هذا الطَّْرح سُنْفرد هذا املبحث 
لدراســـة مفهوم الَحوْكََمة بشكله العاّم، بحيث يتّم االنطالق الحًقا يف املباحث التالية 

َسات الَوقْفيَّة. يف دراسة أُُسس ومبادئ تطبيق الَحوْكََمة يف املُؤسَّ

الَفْصل الَعاِش/ املبحث األَوَّل

السيد عمر، يحيى، إدارة العمل الغايث والنسان، مرجع سابق، ص273.. 1
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أهّميَّة الَحوْكََمة
تســـتمّد الَحوْكََمة أَهّميَّتها من الوظائف الَّتي تقوم بها، وتزداد أَهّميَّتها أيًضا بازدياد 
التَّعقيدات الَّتي يفرضها الّنظَام االقتصادّي العالَمّي الجديد، فنظام الَحوْكََمة يَُحّد من 
َسات  لطة ِمْن ِقبَل اإلدارة، وهذه القضيَّة تُعّد جوهريَّة يف املُؤسَّ ظاهرة اســـتغالل السُّ
الَوقْفيَّة، فهي تُحّقق استقراًرا تشغيليًّا يف ُمختلَف قطاعات األنشطة، ويف ذات الوقت 
َسات، ويُعّمق من  تُحّقق شفافية ماليَّة للُمْدَخاَلت واملُْخرََجات با يُعّزز من نجاح املُؤسَّ
أثرهـــا املتوقَّع اجتامعيًّا واقتصاديًّا، ومن جهة أخرى يضمن تطبيق مبادئ الَحوْكََمة 
َسات، بدًءا من اإلدارة  الوصول إىل عالقة َجيَّدة بني ُمختلَف أصحاب املصالح يف املُؤسَّ
مروًرا بالعاملني فاملســـتفيدين وغريهم، وهذا األمر يُعّد توطيًدا حقيقيًّا ألُُسس عمل 
َسات ال سيَّام الَوقْفيَّة منها، ويدعم نظام الَحوْكََمة أيًضا معايري الكفاءة التَّْشغيليَّة  املُؤسَّ
والكفـــاءة اإلنتَاجيَّة والكفاءة املاليَّة، فهذه املُـــَؤّشَات تَُعّد الَحَكم األَهّم عىل فاعليَّة 
َســـة وأثرها إيجايّب،  َســـة، فمتى كانت هذه املَُؤّشَات إيجابيَّة فُمْخرََجات املُؤسَّ املُؤسَّ
َسات الَوقْفيَّة  والعكس صحيح، وهنا قد يكون من الضورّي اإلشارة إىل أّن بعض املُؤسَّ
قد ال تُويل ُمَؤّشَات الكفاءة األهّميَّة الكافية، وهذا األمر يُْعترَب قصوًرا إداريًّا واضًحا 
َسات وربا إلفالسها، فالَحوْكََمة تويل  ســـيقود عىل املدى املتوسط لَضْعف هذه املُؤسَّ
هذه املَُؤّشَات أهّميَّة خاصة من خالل مراقبة وضبط املُْدَخاَلت واملُْخرََجات وطريقة 

املعالجة اإلداريَّة.

َسات  وفيم ييل تبيان ألبرز النقاط الَّتي تَُبنّي أهّميَّة تطبيق مبادئ الَحوْكََمة يف املُؤسَّ
َسات الَوْقفيَّة. عىل اختالف أنواعها ومنها املُؤسَّ

َســـة، من خالل توضيح حقوق وواجبات أصحاب املصالح، 	  ضبط أنشـــطة املُؤسَّ
َسات، وهذا األمر  فقضيَّة ضبابيَّة الحقوق والواجبات تُعّد سلبيَّة لناحية أداء املُؤسَّ

َسات الَوقْفيَّة. يُعّد أكرث انتشاًرا يف املُؤسَّ

اخيّل، وذلك من خالل التزام جميع املســـتويات اإلداريَّة 	  تحقيق االنضباط الدَّ
باألهداف املرسومة.

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع
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فافية ال سيَّام عىل املستوى املايّل 	  َسة، فالشَّ ـــفافية يف املُؤسَّ زيادة مستويات الشَّ
ًة عىل  فافية خاصَّ تُعّد من أهّم أُُســـس الَحوْكََمة، وبالتَّأكيد فإّن تطبيق معايري الشَّ

َسة. املستوى املايّل تضمن زيادة فاعليَّة املُؤسَّ

اّت، فتطبيق معايري الَحوْكََمة يضمن 	  الت ُمرتفعة من االنضباط الذَّ تحقيق ُمعدَّ
االلتـــزام الطوعّي لفريق العمل، وهو ما يُقلّل تكاليف الرّقابَة، ويف ذات الوقت 
َســـة، وهو ما ينسجم مع مبادئ اإلدارة  اتيَّة يف املُؤسَّ يُعّزز من مفهوم الرقابة الذَّ

الحديثة.

ركائز تطبيق الَحوْكََمة
َسة  يُقَصد بركائز الَحوْكََمة مجموعة اإلجراءات واملعايري الواجب توافرها يف أي ُمؤسَّ
اخليَّة  قبـــل البدء بتطبيق معايري الَحوْكََمـــة، فال بُّد من توافر ُجْملَة من املَُحّدَدات الدَّ
َسة، فعمليًّا تطبيق معايري الَحوْكََمة يف  اخليَّة يف املُؤسَّ والَّتي تُشـــّكل مجتمعًة البيئة الدَّ
بيئة غري صالحة أو غري مهيَّأة داخليًّا يعني ُحكاًم فََشـــل الَحوْكََمة وانخفاض فاعليّتها، 
َســـة قبل البدء بتطبيق  وفيـــم ييل تبيان ألهّم الرَّكائز الواجب توافرها يف املُؤسَّ

معايي وإجراءات الَحوْكََمة.

َســـة بعايري العمل املهنيَّة يُعّد شطًا رئيًسا 	  املهنيَّة: فالتزام العاملني يف أي ُمؤسَّ
ر عىل العاملني يف ُمختَلف املســـتويات  لتطبيـــق الَحوْكََمة، وبالتَّأكيد فإنَّه يتعذَّ
اإلداريَّة االلتزام باملهنيَّة يف ظّل غياب َوْصف َوظيفّي دقيق، فالوصف الَوظيفّي 
الدقيق والهيكل التَّْنظيمّي املناسب واملنسجم مع بيئة عمل املَُنظََّمة يُعّد ركيزًة من 
َســـات الَوقْفيَّة  ركائز تطبيق الَحوْكََمة، وهنا ال بُّد من اإلشـــارة إىل أّن بعض املُؤسَّ
قد ال تُويل الَوْصف الَوظيفّي واملســـار املهنّي والهيكل التَّْنظيمّي األهّميَّة الكافية 

زَمة وهو ما يُعّد عقبًة يف وجه تطبيق الَحوْكََمة. والالَّ

ـــفافية من ركائز الَحوْكََمة، ويف ذات الوقت تَُعّد من ُمْخرََجاتها، 	  فافية: تعد الشَّ الشَّ
فافية  َسات، بختلَف أشكالها، الشَّ فافية يف املُؤسَّ فتطبيق الَحوْكََمة يُعّزز من واقع الشَّ

الَفْصل الَعاِش/ املبحث األَوَّل
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فافية يَُعّد ضورًة  املاليَّة والتَّْشـــغيليَّة والتَّنظيميَّة، كام أّن توافر الحّد األدن من الشَّ
َسات الَوقْفيَّة قد  رئيســـة للبدء بتطبيق مبادئ الَحوْكََمة، ومن املاُلَحظ أّن بعض املُؤسَّ
َسات الَوقْفيَّة من  ـــفافية األهّميَّة الكافية، ال سيَّام أّن طبيعة املُؤسَّ ال تُويل قضيَّة الشَّ

فافية. ناحية ُمْدَخاَلتها وُمْخرََجاتها املاليَّة تتطلب تطبيق معايري صارمة لناحية الشَّ

ة 	  تفعيل دور أصحاب املصالح: يُشّكل تفعيل دور ُمختَلَف أصحاب املصالح ركيزًة مهمَّ
َسات، وتَُعّد هذه الركيزة بالغة األهّميَّة يف  من ركائز تطبيق مبادئ الَحوْكََمة يف املُؤسَّ
َسات الَوقْفيَّة وذلك نتيجة ضبابيَّة مفهوم امللْكيَّة، وميكن ُمعالََجة هذه النُّقطة  املُؤسَّ
َسات،  من خالل تفعيل دور أصحاب املصالح، خاصًة املستفيدين من خْدَمات املُؤسَّ

َسات. حيث ميكنهم لعب دور رقايّب عىل ُمْدَخاَلت وُمْخرََجات هذه املُؤسَّ

االستقالليَّة: ال ميكن تطبيق مبادئ الَحوْكََمة بفعاليَّة يف ظل غياب االستقالليَّة، 	 
اخليَّة، والَّتي تَتََمثَّل  واالســـتقالليَّة هنا تقوم عىل مستويني؛ األَوَّل االستقالليَّة الدَّ
بالَفْصـــل الَوظيفّي بني األقســـام املختلفة، وهذا األمر يتقاطع بشـــكل أو بآخر 
ا فيام يتعلَّق  مع وضـــوح الهيكل التَّْنظيمّي وتطبيق الوصف الَوظيفـــّي بدقَّة؛ أمَّ
َسة عن الجهات الرَّقابيَّة، وهذه  باالســـتقالليَّة الخارجيَّة فتَتََمثَّل باستقالل املُؤسَّ
د الجهات  ًة يف ظّل تَعدُّ َســـات الَوقْفيَّة خاصَّ القضيَّة تَُعّد بالغة األهّميَّة يف املُؤسَّ
َسات الرَّْسميَّة قد تَُحّد من استقالليَّة الَوقْف، وهو ما يجعل تطبيق  الرَّقابيَّة، فاملُؤسَّ
فافية يف املُْدَخاَلت واملُْخرََجات  مبادئ الَحوْكََمة أمرًا متعذًرا، فال ميكن تطبيق الشَّ

َسات الَوقْفيَّة. ما مل يَتّم َمْنح استقالليَّة َجيَّدة لإلدارة التَّْنفيذيَّة يف املُؤسَّ

معايي الفصاح: تســـتند الَحوْكََمة يف جوهرها عىل اإلفصاح املايّل والتَّْشغييّل، 	 
َسة، وتحديد مواطن الخلل، بحيث يَتّم  قيقة بواقع املُؤسَّ فاإلفصاح يعني املعرفة الدَّ
َسة، ففي  ُمعالََجة أّي قُُصور يف مراحله األوىل قبل ازدياده وتََحوُّله لتهديد للُمؤسَّ
ظل غياب معايري ومبادئ اإلفصاح ال ميكن تطبيق الَحوْكََمة، ومن الضورّي هنا 
َسات الَوقْفيَّة بحاجة لتطبيق معايري اإلفصاح شأنها شأن أّي  التَّأكيد عىل أّن املُؤسَّ

َسة ربحيَّة، ال سيَّام فيام يتعلَّق بالبيانات والقوائم املاليَّة. ُمؤسَّ

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع
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ُمَحّدَدات الَحوْكََمة
يُْقَصـــد بَُحّدَدات الَحوْكََمة العوامل الَّتي تُؤثّر يف القدرة عىل تطبيق مبادئ الَحوْكََمة 
ا أن تكون عاماًل إيجابيًّا مساعًدا أو أن تكون عاماًل  يف املَُنظَّاَمت، فهذه املَُحّدَدات إمَّ
َسة،  ـــيطرة ِمْن ِقبَل إدارة املُؤسَّ ســـلبيًّا معارًضا، وبعضها قد يكون قاباًل للتََّحكُّم والسَّ
وأخرى قد ال تتمتَّع بهذه الخاصيَّة، ويف أدبيَّات اإلدارة تُقّســـم املَُحّدَدات وفًقا لعدة 
اخليَّة والخارجيَّة، وفيام ييل تبيان لها وتوضيح ألثرها  معايري، أهّمها املَُحـــّدَدات الدَّ

لْبّي أو اإليجايّب عىل قابليَّة تطبيق مبادئ الَحوْكََمة. السَّ

اخليَّة: املَُحّدَدات الدَّ
َسة، والَّتي تَتََمثَّل بالهيكل التَّْنظيمّي،  اخليَّة للُمؤسَّ اخليَّة بالبيئة الدَّ ترتبط املَُحّدَدات الدَّ
ائدة، وطبيعة  والوصف الَوظيفّي، وأُُســـس اتَّخاذ القرار، ونُظُم املعلومات اإلداريَّة السَّ
ـــلُطات  اعدة والنَّازلة(، وكيفيَّة توزيع السُّ اخليَّة األفقيَّة والعموديَّة )الصَّ االتّصاالت الدَّ
اإلداريَّة بني املستويات اإلداريَّة، إضافًة ملستوى التَّأهيل الَفّنّي واإلدارّي لفريق العمل، 
اخيّل املتَّبع، فهذه املَُحّدَدات وغريها تلعب  ومســـتوى االلتزام التَّْنظيمّي والتَّسويق الدَّ
َســـة عىل تطبيق مبادئ الَحوْكََمة،  دوًرا رئيًســـا يف تحديد قدرة اإلدارة العليا يف املُؤسَّ
اخليَّة قابلة للتََّحكُّم  ومن الضورّي هنا اإلشـــارة إىل أّن جميع ُمَحّدَدات البيئـــة الدَّ
َسة، ولذلك ويف حال عدم توافر هذه املَُحّدَدات ميكن  يْطَرة ِمْن ِقبَل إدارة املُؤسَّ والسَّ
القول بأّن الَعَقبات الرئيسة أمام تطبيق مبادئ الَحوْكََمة هي َعَقبَات ذاتيَّة، وهذا األمر 
َسات الَوقْفيَّة وقبل  َســـات الَوقْفيَّة، فعىل إدارة املُؤسَّ ينسحب بشكل مباش عىل املُؤسَّ
َسة جاهزة  اخليَّة يف املُؤسَّ البدء بتطبيق أّي من مبادئ الَحوْكََمة التأكُّد من أّن البيئة الدَّ

إداريًّا وتنظيميًّا للتَّعاُمل مع هذه املبادئ.

املَُحّدَدات الخارجيَّة:
َســـة، فكّل ما يحيط بها من  ترتبط املَُحّدَدات الخارجيَّة بعوامل البيئة املحيطة باملُؤسَّ
عوامل اقتصاديَّة وسياسيَّة واجتامعيَّة وقانونيَّة وثقافيَّة يُؤثّر وبشكل مباش عىل قدرة 

الَفْصل الَعاِش/ املبحث األَوَّل
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َسة عىل التَّأثري يف هذه  َسة عىل تطبيق مبادئ الَحوْكََمة، وبالتَّأكيد فإّن قُْدرَة املُؤسَّ املُؤسَّ
املَُحّدَدات منخفضة، وقد تكون معدومًة يف بعض الحاالت، وهذه املَُحّدَدات قد تكون 
داعمًة لتطبيق الَحوْكََمة أو معاكسة لها، فعىل سبيل املثال تَُشّكل التَّرشيعات الُحكوميَّة 
َســـات باتّباع معايري اإلفصاح تَُعّد داعمًة لتطبيق مبادئ الَحوْكََمة،  املُملْزَمة لُكّل املُؤسَّ
َسات الَوقْفيَّة،  والعكس صحيح، وهذا األمر ينســـحب وبشـــكل ُمباش وتَاّم عىل املُؤسَّ
َســـات الَوقْفيَّة تكون يف بعض الحاالت األكرث تَأثُّرًا بهذه املَُحّدَدات مقارنًة  ولعّل املُؤسَّ
َســـات القطَاع الثَّالث، فالَقبُول االجتامعّي  َســـات الّربْحيَّة أو ُمؤسَّ بغريها من املُؤسَّ
َسات  َسات الَوقْفيَّة يَُعّد داعاًم لَحوْكََمتَها، كام أّن ُوُجود ترشيعات تُلْزم كُّل املُؤسَّ باملُؤسَّ
َسات الَوقْفيَّة باتّبَاع إجراءات اإلفصاح املايّل يَُعّد قضيَّة داعمًة لتطبيق  با فيها املُؤسَّ

مبادئ الَحوْكََمة.

املسؤوليَّة االجتمعيَّة والَحوْكََمة
يَُعّد مصطلح املسؤوليَّة االجتامعيَّة من املصطلحات الرئيسة يف عالَم األعامل، وباتت 
َسات، وتَُعّد الَحوْكََمة  من القضايا الرئيســـة، والَّتي تلعب دوًرا رئيًسا يف تصنيف املُؤسَّ
َسات عىل مستوى املسؤوليَّة االجتامعيَّة،  مدخاًل رئيًسا لزيادة األثر الذي تُحّققه املُؤسَّ
َســـات الَوقْفيَّة فإّن املسؤوليَّة االجتامعيَّة تَُعّد جوهر وجود الَوقْف،  وفيام يتعلق باملُؤسَّ
ويف هذا املجال يَُعّد الَوقْف ســـباقًا يف ابتداع هذا املفهوم منذ قرون طويلة، وإن مل 
تكن تُْعرَف بهذا املصطلح؛ فاملصطلح حديث لكّن َجْوهره قديم قَدم الَوقْف، فالعالقَة 
بني نظام الَوقْف وبني املســـؤوليَّة االجتامعيَّة ال ميكن القول بأنَّها حديثة، ويف هذا 
َسات الَوقْفيَّة يُهّدد  السياق يظهر بشـــكل َجيّل أّن تَراُجع املسؤوليَّة االجتامعيَّة للُمؤسَّ
بتقويض أُُسس وجوهر وجودها، والَحوْكََمة كأسلوب عمل تَُعّد داعاًم رئيسيًّا للمسؤوليَّة 
لبيَّة، لذلك فإّن  االجتامعيَّة، كونها تَُحّد من الَهْدر والفساد، وغريها من املَُؤّشَات السَّ
َســـات الَوقْفيَّة يتناغم وينســـجم مع جوهر الَوقْف  تطبيق مبادئ الَحوْكََمة يف املُؤسَّ

بشكل تاّم.

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع
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املبحث الثَّاِن

َسات الَوْقفيَّة الَحوْكََمة يف املُؤسَّ

إّن خاّصيَّـــة املرونة الَّتي امتاز بها نظام الَوْقف أدَّت لســـهولة تأقلُمه مع ُمختلَف 
ات االجتمعيَّة واالقتصاديَّة والّسياســـيَّة والعلْميَّة، وهذا األمر ينسحب  املســـتجدَّ
بشكل مباش عىل التَّطَوُّر الدارّي وانتشار العمل املؤسيّس، فنظام الَوْقف يف العديد 
دة وَمْحُصورة لألوقاف، كاألوقاف  من البلدان مل يَُعد مقترصًا عىل أشـــكال ُمحدَّ
َساتيًّا، وبات يعتمد يف إدارته عىل العلوم  ّريَّة وغيها، بل بات ينتهج نهًجا ُمؤسَّ الذُّ
الداريَّة الحديثة ومدارسها املُخَتلَفة، وبالتَّأكيد فإّن هذا األمر لن يتّم َحْصد ثاره 
إالَّ بتطبيق معايي واضحة يف الدارة التَّنظيميَّة واملاليَّة والتَّْشغيلّية، وتَُعّد الَحوْكََمة 
الطار النَّاظم لكُّل هذه األنشـــطة، فتطبيق املعايي الداريَّة الحديثة يف ظّل غياب 
َسات  مبادئ الَحوْكََمة يَُشـــكّل قصوًرا واضًحا سينعكس ســـلًبا عىل ُمْخرََجات املُؤسَّ

الَوْقفيَّة وعىل نظام الَوْقف بشكل كامل.

والَحوْكََمـــة كمفهـــوم إدارّي وتنظيمّي ورقايّب مل تكن حكرًا عىل قطاع بعينه، بل هي 
شاملة ملختلف أشكال العمل املؤسيّس بَغّض النَّظر عن مجاله، وعىل اعتبار أن الَحوْكََمة 
َسات  َسات فإّن املُؤسَّ أداة رقابيَّة وتنظيميَّة تعمل عىل َضبْط ُمْدَخاَلت وُمْخرََجات املُؤسَّ
الَوقْفيَّـــة أحوج ما تكون لتطبيق مبادئ الَحوْكََمة، ال ســـيَّام أن نظام الَوقْف يتقاطع 
يف جوهره مع مفهوم املســـؤوليَّة االجتامعيَّة، واملسؤوليَّة االجتامعيَّة ال ميكن أن يتم 
ال، فمن  تطبيقها وتحقيق مســـتويات عالية فيها ما مل تكن مقرتنًة بنظام َحوْكََمة فعَّ
غري املغـــاالة القول بأن تطبيق مبادئ الَحوْكََمة يَُعّد من ُصلْب وجوهر تطبيق وتفعيل 
َسات الَوقْفيَّة سُنْفرد هذا املبحث  نظام الَوقْف، واستناًدا عىل أهّميَّة الَحوْكََمة يف املُؤسَّ
َسات الَوقْفيَّة، ودراسة أهدافها وُمرَبَّراتها وأُُسس  لدراســـة أهّميَّة الَحوْكََمة يف املُؤسَّ

تطبيقها وتفعيلها.
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َسات الَوْقفيَّة أهّميَّة الَحوْكََمة يف املُؤسَّ
َســـات الَوقْفيَّة ترتبط بشكل مباش بتطبيق مبادئ الَحوْكََمة، فالَهْدر  إّن فاعليَّة املُؤسَّ
لبيَّة من شأنه تقويض جوهر نظام الَوقْف،  والفســـاد وغريه من املظاهر اإلداريَّة السَّ
والَحوْكََمة تَُعّد العالج الفعيّل والجذرّي لهذه املظاهر، فتطبيق نُظُم اإلدارة الرَّشـــيَدة 
يّس، فتقديم  ال ميكن النَّظر إليه عىل أنَّه رفاهيَّة إداريَّة، بل هو من ُصلْب العمل املُؤسَّ
َســـات  الخْدَمـــات االجتامعيَّة واالقتصاديَّة والثَّقافيَّة وغريها تَُعّد ُصلْب عمل املُؤسَّ
الَوقْفيَّة واملرَُبّر الحقيقّي لوجودها، وال ميكن تحقيق هذه الخْدَمات بالشـــكل األمثل 
َسات، والَحوْكََمة بأدواتها املختلفة هي  ما مل يَتّم َضبْط ُمْدَخاَلت وُمْخرََجات هذه املُؤسَّ
ابط األكفأ واملُرَاقب األمثل لكّل األنشـــطة، ففاعليَّة نظام الَوقْف مرتبطة بشكل  الضَّ

عضوّي بدى تطبيق مبادئ الَحوْكََمة.

َســـات با فيها  مـــن املالَحظ يف بيئة األعامل الحاليَّة املَحلّيَّة والدوليَّة أّن كّل املُؤسَّ

يات  َسات الَوقْفيَّة تُواجه ضغوطًا متزايدة داخليًّا وخارجيًّا، قسم من هذه التَّحدِّ املُؤسَّ

يات ال ميكن أن تَُدار  يتـــّم عالجها واآلخر يتـــّم التَّأقلم معها، ففي ظّل هـــذه التَّحدِّ

خصيَّة  َسات ببادئ وأُُسس إداريَّة تقليديَّة، وال ميكن أيًضا أن تتّم وفًقا لآلراء الشَّ املُؤسَّ

لإلدارة، بل يجب أن تَتّم وفًقا ملرجعيَّة إداريَّة قومية، ومن هنا تظهر األهّميَّة الحقيقيَّة 

َســـات الَوقْفيَّة، فالَحوْكََمة تشمل تطبيق ومراقبة كّل ما له  للَحوْكََمة ومبادئها يف املُؤسَّ

َســـات الَوقْفيَّة، بدًءا من َضبْط املُْدَخاَلت، وُمراقَبَة األداء، وتحديد  عالقة بإدارة املُؤسَّ

ـــلُطات، وفَْصل املســـتويات اإلداريَّة من حيـــث الصالحيَّات والواجبات،  حدود السُّ

َسة، من حيث  وأرشـــفة املعلومات والبيانات، وتتّد لتشمل ُمراقَبَة األداء املايّل للُمؤسَّ

َضبْط النََّفقات اإلداريَّة بحيث ال تتجاوز الحدود العامليَّة املوَص بها، ويف ذات الوقت 

تضبـــط عالقة الواقفني مع املوقوف عليهم، وتضمـــن حقوق كّل أصحاب املصالح 

وتُراقـــب واجبات فريق العمل، كام تضمن الَحوْكََمة َمْنح العاملني وفًقا ملســـتويات 

زَمة للقيام بأعاملهم. عملهم اإلداريَّة املختلفة االستقالليَّة الكافية والالَّ
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إّن الفهـــم الحقيقّي للَحوْكََمة ال بُّد أن يقود لالعتقـــاد بأنها رقيب إيجايّب، فالبعض 
قد يرى فيها رقيبًا ســـلبيًّا يهدف لتقييد اإلدارة وتصيُّد األخطاء وفَرْض مســـتويات 
مرتفعة من البريوقراطيَّة، وهـــذا االعتقاد خاطئ باملطلق، فالَحوْكََمة تضمن حقوق 
َســـة الَوقْفيَّة وخارجها، وهي تَُشـــّكل مالًذا لإلدارة  كّل أصحاب املصالح، داخل املُؤسَّ
والعاملني من جهة، وللمســـتفيدين من جهة أخرى، فهي تعمل كرقابة قَبْليَّة وقائيَّة، 
تحمي الجميع من الوقوع يف األخطاء، وتعمل أيًضا كرقابة بَْعديَّة تصحيحيَّة من خالل 
تحديد االنحرافات يف األداء، واقرتاح وسائل التَّصحيح، وهنا ال بُّد من التَّأكيد عىل أّن 
َسات الَوقْفيَّة من شأنه زَْعزََعة الثَّقة بها، وهذا األمر ينعكس  غياب الَحوْكََمة يف املُؤسَّ
ْعم املجتمعّي والحكومّي لها، وبالتَّايل  بشـــكل سلبّي ومباش عىل مستوى الَقبُول والدَّ

تراُجع فاعليّتها عىل املدى املُتَوّسط والطويل.

َسات الَوْقفيَّة بالّنقاط  وبشـــكل عاّم يكن توضيح أهّميَّة تطبيق الَحوْكََمة يف املُؤسَّ
التَّالية:

َسات الَوْقفيَّة، وَضبْط املُْدَخاَلت 	  ُمعالََجة حاالت الَفَســـاد الدارّي واملاّل يف املُؤسَّ
واملُْخرََجات ال سيَّام املاليَّة.

َســـات الَوْقفيَّة، واالنتقال من اإلدارة االرتجاليَّة إىل 	  تعزيز املهنيَّة يف إدارة املُؤسَّ
اإلدارة العلْميَّة املبنيَّة عىل املدارس اإلداريَّة الحديثة.

َسات الَوْقفيَّة با ينعكس إيجابًا عىل 	  الت الكفاءة التَّْشـــغيليَّة يف املُؤسَّ زيادة ُمَعدَّ
فاعليتها وعىل أثرها يف البيئة املستهَدفة.

فافية والنَّزَاَهة.	  اَلت مرتفعة من الشَّ تحقيق ُمَعدَّ

اعتمد أنظمة ماليَّة ومحاســـبيَّة ُمتطّوَرة ُتّكن من تفعيل اإلدارة املاليَّة بشكلها 	 
العصّي، با يضمن تاليف أّي انحرافات ماليَّة.

َســـات الَوْقفيَّة ال سيَّام التَّخطيط طويل األجل الذي 	  تفعيل التَّخطيط يف املُؤسَّ
يأخذ املُتَغرّيات الخارجيَّة بعني االعتبار، وهذا األمر ينعكس إيجابًا عىل مســـتقبل 

نظام الَوقْف بالكامل.
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َسات الَوْقفيَّة، وتنمية أصولها با يقود وعىل املدى 	  وقيَّة للُمؤسَّ تعظيم القيمة السُّ
املتوسط لتنامي أثرها االقتصادّي واالجتامعّي.

َسات الَوقْفيَّة ينعكس عىل ُمختلَف  وتجدر اإلشارة هنا إىل أّن تطبيق الَحوْكََمة يف املُؤسَّ
ُمْخرََجاتها عىل املستويات االقتصاديَّة واالجتامعيَّة والتَّعليميَّة والّصّحيَّة وغريها، فهي 
تُحّقق التوازن بني األهـــداف االقتصاديَّة واالجتامعيَّة، وتضمن العدالة االجتامعيَّة 

يف البيئة املستهَدفة.

َسات الَوْقفيَّة ُمَبَّرات تطبيق الَحوْكََمة يف املُؤسَّ
َســـات الَوقْفيَّة يتطلب وكخطوة أوىل  إّن فَْهم املرَُبَّرات الحقيقيَّة لتطبيق الَحوْكََمة يف املُؤسَّ
اإلدراك التَّاّم لكون الَحوْكََمة يف جوهرها وسيلة وليست غاية، فالتَّعاُمل معها عىل أنَّها غاية 
َسات الَوقْفيَّة بالتَّفاصيل اإلداريَّة وزيادة البريوقراطيَّة  بَحّد ذاتها من شـــأنه إغراق املُؤسَّ
وتكبيل العمل باللَّوائح التَّنظيميَّة، ومن جهة أخرى يُعّزز التَّعامل معها عىل أنَّها وسيلة من 

فاعليَّة األداء ويُتيح هامش مرونة واسًعا يف ُمختَلَف املستويات اإلداريَّة.

َســـات الَوقْفيَّة فإّن خصوصيَّة هذه  وفيـــام يتعلق بُرَبَّرات تطبيق الَحوْكََمة يف املُؤسَّ
َســـات تَُعّد أحد أَهـــّم املرَُبَّرات، فضبابيَّة مفهوم امللْكيَّـــة والعالقة بني اإلدارة  املُؤسَّ
واملســـتفيدين تُعترَب بيئة خْصبَة للفساد املايّل واإلدارّي، وهو ما يُحتّم تطبيق مبادئ 
د مجاالت العمل الَّتي يشـــملها نظام الَوقْف، وفيم ييل تبيان  الَحوْكََمة، إضافًة لتَعدُّ

َسات الَوْقفيَّة: ألهم ُمَبَّرات تطبيق الَحوْكََمة يف املُؤسَّ

َســـات الَوقْفيَّة يُؤّدي لتعظيم قيمتها وزيادة 	  إّن تطبيق مبادئ الَحوْكََمة يف املُؤسَّ
أثرها وُعْمق ُوصولها، ويُعّزز من دورها ووظيفتها الدينيَّة والدنيويَّة.

َسات الَوقْفيَّة، ويُعّزز انتقالها 	  يُؤّدي تطبيق مبادئ الَحوْكََمة إىل تأطري عمل املُؤسَّ
فافية. سيَّة، ويُعّزز مستوى النَّزَاهة والشَّ من اإلدارة االرتجاليَّة إىل اإلدارة املُؤسَّ

َســـات الَوقْفيَّة، كالجهات 	  يُـــؤّدي إىل زيادة ثقة عنارص البيئة الخارجيَّة باملُؤسَّ
الُحكوميَّة ومجتمع األعامل واملســـتفيدين واملجتمع بشـــكل عاّم، كام أن ارتفاع 
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الثَّقة يقود لزيادة مســـتوى التعاون والتَّنسيق معها، وبالتَّايل زيادة أثرها األفقّي 
والعمودّي.

ـــاملة خاصًة أّن تطبيق مبـــادئ الَحوْكََمة يقود إلدارة فاعلة 	  تحقيق التَّنمية الشَّ
للموارد املُتاَحة وزيادة مَدى االستثامر فيها.

َسات الَوقْفيَّة لتَْفعيل ُمَؤّشَات الكفاءة اإلنتَاجيَّة والتَّْشغيليَّة.	  حاجة املُؤسَّ

َسات الَوْقفيَّة أهداف الَحوْكََمة يف املُؤسَّ
ة  ة أهداف، وعىل عدَّ َسات الَوقْفيَّة لتحقيق عدَّ يهدف تطبيق مبادئ الَحوْكََمة يف املُؤسَّ

مستويات، وفيم ييل تبيان ألهّم وأبرز هذه األهداف:

َسات الَوقْفيَّة من حاالت الفساد املايّل واإلدارّي ومن اإلهامل.	  حامية املُؤسَّ

ضامن حقوق جميع أصحاب املصالح ال سيَّام املستفيدين أو املوقوف عليهم.	 

فافية.	  تقييم وتقويم أداء اإلدارة العليا، وتعزيز واقع املساءلة والشَّ

َسات الَوقْفيَّة ويف نظام الَوقْف بشكل عاّم.	  زيادة ثقة الواقفني واملوقوف عليهم يف املُؤسَّ

َســـات الَوقْفيَّة والَّتي تتقاطع مع جوهر نظام 	  تحقيق األهداف املرسومة للُمؤسَّ
الَوقْف، وهنا ميكن القول بأّن تطبيق الَحوْكََمة يهدف لاللتزام بجوهر الَوقْف.

َسات الَوقْفيَّة.	  التعامل بهنيَّة مع املخاطر الَّتي تُواجه عمل املُؤسَّ

َســـات الَوْقفيَّة  وبشـــكل عام تهدف الَحوْكََمـــة لضبط ُمْدَخاَلت وُمْخرََجات املُؤسَّ
وُمَراَقَبة األداء التَّْشغييّل وتحقيق أعىل أثر ُمْمكن يف البيئة املستهَدفة، فالَوقْف يف 
ظّل غياب الَحوْكََمة قارص عن تحقيق األهداف املَُنوطَة به؛ ولتحقيق هذه األهداف ال 
َسة الَوقْفيَّة من العمل عىل محورين رئيسني، هام محور االلتزام بالقوانني  بُّد للُمؤسَّ
َســـات الَوقْفيَّة، واملحور الثَّاين االلتزام بعايري الكفاءة التَّْشغيليّة  النَّاظَمة لعمل املُؤسَّ

واإلداريَّة واملاليَّة)1(، وفيم ييل تبيان لهذين املحورين:
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َسات الَوْقفيَّة: املحور األَوَّل: االلتزام بالقوانني النَّاظَمة للُمؤسَّ

َســـات  يهتّم التَّرشيع االقتصادّي بتنظيم مختَلَف األنشـــطة االقتصاديَّة لجميع املُؤسَّ

َسات الَوقْفيَّة. ولتطبيق  َسات القطاع الخاص والقطَاع الثَّالث واملُؤسَّ الُحكوميَّة وُمؤسَّ

َســـات الَوقْفيَّة ال بُّد لإلدارة العليا من االلتزام  معايري الَحوْكََمة وتحقيق أهداف املُؤسَّ

َسات من سوق العمل، إضافًة  الطوعّي بهذه القوانني، فالخروج عنها مُيّهد لخروج املُؤسَّ

َســـات ال  لرتاجع ثقة البيئة الخارجيَّة بختلَف عنارصها بها، وبالتَّأكيد فإّن هذه املُؤسَّ

ميكـــن لها أن تُحّقق أهدافها ما مل تحظ بثقة وتعاون مع الواقفني واملوقوف عليهم 

ومع الجهات الرَّقابيَّة املُتََمثّلَة باألجهزة الرَّْسميَّة الُحكوميَّة.

املحور الثَّان: االلتزام مبعايي الكفاءة التَّْشغيليَّة والداريَّة واملاليَّة:

َســـات الَوقْفيَّة بعايري الكفـــاءة واإلنتَاجيَّة ال يَقّل أهّميَّة عن التزام  إّن التزام املُؤسَّ
َســـات الّربْحيَّة بها، فمامرســـة األنشـــطة يف ظّل غياب قياس دقيق للكفاءة  املُؤسَّ
واإلنتَاجيَّة من شـــأنه أن يقود للخسارة عىل املستوى املتوّسط وخروجها خارج سوق 
َســـات الَوقْفيَّة بحاجة لاللتزام بعايري  العمل، وليس من باب املبالََغة القول بأّن املُؤسَّ
َسات الّربْحيَّة، وذلك لكون املوارد املتاحة  الكفاءة واإلنتَاجيَّة بدرجة تَُفوق التزام املُؤسَّ
يف األوىل أقّل بشكل ملحوظ من الثانية، وكلَّام قلت املوارد ازدادت الحاجة لاللتزام 

باملعايري الَفّنيَّة والتَّْشغيليَّة لضامن استمراريَّة العمل وفًقا لألهداف املرسومة.

ورّي أن تقوم اإلدارة  وفيام يتعلَّق بُؤّش اإلنتَاجيَّة -عىل سبيل املثال- فإنَّه من الضَّ

َســـات الَوقْفيَّة بقياسها بشكل دورّي ومقارنتها بشكل مستمر، فقيمة  املاليَّة يف املُؤسَّ

َسة ببيانات كافية، وهنا من املمكن تسمية هذه  املُؤّشات بحّد ذاتها قد ال تُزّود املُؤسَّ

القيَـــم بالقيَم العمياء؛ وذلك كونها ُمنخفضة الفائدة ما مل يتّم مقارنتها بقيَم أخرى، 

وهنا تنقســـم هذه املقارنات ملقارنة تاريخيَّة، وأخرى خارجيَّة، وفيم ييل تبيان لكال 

النَّْوَعنْي من املقارنات.
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اخليَّة(: يف هـــذا النَّوع من املقارنات يتّم مقارنة قيمة 	  املقارنـــة التَّاريخيَّة )الدَّ
َسة،  ـــنة الحالية مع قيَم يف سنوات سابقة يف ذات املُؤسَّ ُمؤّش اإلنتاجيَّة يف السَّ
نة  اخليَّة، ففي حال كانت قيمة اإلنتاجيَّة يف السَّ لذلك ميكن تَْسميتها باملقارنة الدَّ
الحاليـــة أدن من القيَم يف ســـنوات املقارنة؛ فال بُّد حينها من تحديد ســـبب 

االنحراف.
 

املقارنة الخارجيَّة: يف هذا النَّوع من املقارنات يتّم مقارنة قيمة ُمؤّش اإلنتاجيَّة 	 
َسات َوقْفيَّة أخرى، ونتائج املقارنة هذه كفيلة بتحديد ما إذا  َسة مع ُمؤسَّ يف املُؤسَّ

َسة الَوقْفيَّة عىل الطريق الصحيح أم ال. كانت إدارة املُؤسَّ

َسات َوقْفيَّة أخرى للمقارنة معها؛  وهنا تجدر اإلشارة إىل أنَّه يف حال عدم توفُّر ُمؤسَّ
َســـات ربحيَّة أو حكوميَّة عاملة يف ذات القطاع، فعىل ســـبيل  ميكن املقارنة مع ُمؤسَّ
َسة َوقْفيَّة صّحيَّة، ومل يتوفَّر  املثال: إذا كان املطلوب مقارنة ُمؤّش اإلنتاجيَّة يف ُمؤسَّ
ة،  َســـات َوقْفيَّة أخرى تعمل يف املجال الّصّحّي ميكن املقارنة مع مشـــايف خاصَّ ُمؤسَّ
َســـة  وذلك كون املُؤّشَات يَفرتض أن تكون متقاربة بغّض النَّظَر فيام إذا كانت املُؤسَّ

ربحيَّة أو َوقْفيَّة.

وفيم يََتعلَّق بطريقة حساب النَتاجيَّة فإنَّها تُْحَسب بالعالقة التالية:

 
                           P: النَتاجيَّة.         O: املُْخرََجات.         I: املُْدَخاَلت.

وتُْحَســـب اإلنتَاجيَّة كنْسبَة مئويَّة، وهي تعني ببساطة ُحْسن استخدام املوارد املتاحة، 
َسات الّربْحيَّة تكون املُْخرََجات سهلة القياس؛ كونها ُمْخرََجات ماليَّة دامئًا،  ويف املُؤسَّ
َســـات فعمليَّة القياس قد ال تكون بهذه  بعنـــى أنَّها ُمْخرََجات كّميَّة، بينام يف املُؤسَّ
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البساطة، ال سيَّام أنَّها يف غالبيّتها ُمْخرََجات نوعيَّة، وهنا من الضورّي تحويل هذه 
املُْخرََجات النَّوعيَّة إىل كَّميَّة، فعىل ســـبيل املثال إذا كان مستشـــفى يَُدار عىل أساس 
َســـة َوقْفيَّة، فيتّم حساب اإلنتَاجيَّة فيه من خالل إحصاء عدد املستفيدين  كونها ُمؤسَّ
من الخْدَمات الّصّحيَّة الَّتي يُقّدمها املستشـــفى خالل عام واحد، وتقدير كُلْفة عالج 
ـــائدة  كّل حالـــة، وهذا التَّقدير ميكن القيام به من خالل االســـتعانة بالتََّكاليف السَّ
يف املستشـــفيات الّربْحيَّة أو غريها من الوســـائل اإلحصائيَّة، وعىل فرض أّن عدد 
املســـتفيدين الفعليّني خالل عام يبلغ 10,000 حالـــة، وأن تكلفة عالج كّل حالة تبلغ 

1,000 دوالر، وبعد التقدير يتّم حساب قيمة املُْخرََجات الفعلية كام ييل: 

قيمة املُْخرََجات = عدد املستفيدين * تكلفة عالج كل حالة
قيمة املُْخرََجات = 10,000 * 1,000

قيمة املُْخرََجات = 10,000,000 دوالر.

وفيام يتعلَّق بتقدير املُْدَخاَلت، فهي تأخذ بالحســـبان املوارد من مصادرها املختلفة 
َسات  دون إغفال أّي مصدر، فقد تكون املوارد تربعات دوريَّة من أشـــخاص أو ُمؤسَّ
أو إعانات ُحكوميَّة، وقد تكون إيرادات ملشـــاريع استثامريَّة تديرها إدارة املستشفى، 
وعىل فرض أّن قيمة املُْدَخاَلت يف املثال أعاله 12,000,000 دوالر، فتكون اإلنتَاجيَّة 

بعد حسابها بالعالقة املذكورة أعاله 83.3 %.

ابقة للوقوف  نوات السَّ وهنا ال بُّد من مقارنة قيمة اإلنتَاجيَّة املحسوبة مع القيَم يف السَّ
عـــىل االتجاه الحقيقّي لها، هل هي ثابتـــة أو متزايدة أو متناقصة، ففي حال كانت 
متناقصة ال بُّد من الوقوف عىل األســـباب الحقيقيَّة الَّتي أدَّت لتناقصها، ومن جهة 
َسات َوقْفيَّة أخرى، ومعرفة هل هي  أخرى يجب مقارنة قيمة ُمؤّش اإلنتَاجيَّة مع ُمؤسَّ
ائدة أم ال، كام أن مقارنتها مع ُمَؤّشَات اإلنتَاجيَّة  تنســـجم مع ُمَؤّشَات اإلنتَاجيَّة السَّ

َسة. َسات الّربْحيَّة يُْعطي بيانات دقيقة حول طبيعة أداء املُؤسَّ يف املُؤسَّ

َســـات الَوقْفيَّة اســـتخدام مناذج ماليَّة عصيَّة  ويف ذات املحور ميكن إلدارة املُؤسَّ
َسة، فبعض املَُؤّشَات املاليَّة الحديثة تقيس  لقياس فاعليَّة األداء والتنبؤ بستقبل املُؤسَّ

الَفْصل الَعاِش/ املبحث الثَّايِن
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َسة مستقباًل، وتحديد أسباب هذا الفشل، ومن أشهر هذه  مدى احتامليَّة فشـــل املُؤسَّ
."Z-scoring" ى أيًضا بنموذج املَُؤّشَات منوذج "ألتامن")1(، ويُسمَّ

هذه املَُؤّشَات املاليَّة والتَّْشـــغيليّة وعىل الرغم من كونها تتَّصل باإلدارة املاليَّة اتصااًل 
مباًشا إالَّ أنَّه ال ميكن فَْصلها عن الَحوْكََمة، فالَحوْكََمة ليست إطاًرا نظريًّا بل هي منهج 
َسة الَوقْفيَّة بدون استثناء. عميّل وتطبيقّي يجب أن ميتّد تأثريه ليشمل كّل جوانب املُؤسَّ

َسات الَوْقفيَّة مبادئ الَحوْكََمة يف املُؤسَّ
َسات الّربْحيَّة  َســـات الَوقْفيَّة شـــأنه يف ذلك شأن املُؤسَّ إّن تطبيق الَحوْكََمة يف املُؤسَّ
يجب أن يتّم بناًء عىل منهجيَّة واضحة وعىل جملة مبادئ واضحة، فهي ليست نظاًما 
عشوائيًّا يحتمل أن يُطبّق بارتجاليَّة، وإالَّ فإنَّه سيفقد فاعليّته، وقد يتحوَّل لعقبة إداريَّة 
عوًضا عن كونه رافعًة إداريَّة وتشـــغيليًَّة، فالتطبيق الخاطئ للَحوْكََمة من شأنه إلحاق 
َسة، ولذلك ال بُّد عند البدء بتطبيق وتنفيذ إجراءات الَحوْكََمة أن يتم هذا  ر باملُؤسَّ َ الضَّ

األمر استناًدا إىل جملة مبادئ، وفيم ييل تبيان ألَهّم هذه املبادئ.

تأســـيس مجلس إدارة يتمتَّع باملهارات القياديَّة والداريَّة والفنيَّة، بعنى أن يضّم 	 
َسة الَوقْفيَّة، إضافًة لعنارص إداريَّة  املجلس أعضاًء مختّصني فنيًّا يف مجال عمل املُؤسَّ
َسة  وقياديَّة، وعىل جميع أعضاء املجلس أن يعوا بشكل تاّم أهّميَّة الَحوْكََمة لنجاح املُؤسَّ
ــة ُتَّكن من نرَْش مفهوم  يف تحقيـــق أهدافها، وعىل املجلس اتّباع سياســـات إداريَـّ
الَحوْكََمة وتطبيقاتها يف ُمختَلف املستويات اإلداريَّة، وعليه أيًضا املواءمة بني املُتََغرّيَات 

َسة والعمل عىل تناغم األداء مع ُمتََغرّيَات البيئة. اخليَّة والخارجيَّة يف املُؤسَّ الدَّ

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

نوذج ألتمن: ويسمى بنموذج "Z-scoring" أو منوذج ألتامن للتنبؤ بالفشل املايّل، تّم تطوير هذا النَّموذج ِمْن . 1
َســات والتنبؤ بحاالت  ِقبَل األمرييّك إدوارد ألتامن عام 1968م، ويهدف هذا النموذج لتقييم الوضع املايّل للمؤسَّ
ة عوامل باالعتبار، وهو مــا يعطيه موثوقيَّة مرتفعة، فهو يأخذ  اإلفــالس والفشــل املايّل، ويأخذ هذا النموذج عدَّ
وقيَّة وغريها، ويف عام 2012م تّم تطوير هذا النموذج،  إجاميّل رأس املال العامل واألرباح املحتجزة والقيمة السُّ
https://cutt.us/hXgtl :للمزيد: قاموس املصطلحات املاليَّة، ُمتاح عىل الرَّابط ،Z-scoring plus وبات يسمى
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َوْضع أهداف منطقيَّة وقابلة للتحقيق، فالَحوْكََمة تقوم يف جوهرها عىل ُمراقَبَة 	 
البة،  األداء ومقارنته مع األهداف املرســـومة، وتحديد االنحرافات املوجبة والسَّ

ة يف نظام الَحوْكََمة،  وتحديد أســـبابها، فوضع األهداف يَُعّد خطوًة رئيسًة ومهمَّ
وط يف هذه األهداف، وفيم ييل تبيان  ومن الضورّي توافـــر ُجْملَة من الرشُّ

َسات الَوْقفيَّة: وط الواجب توافرها يف املُؤسَّ ألهّم الرشُّ

أن تكون منطقيَّة وقابلة للتَّحقيق.. 1

َسة، بحيث ال تكون متواضعًة وال مبالًغا بها.. 2 أن تتناسب مع إمكانيَّات املُؤسَّ

أن تكون ُموزََّعة عىل جدول زمنّي واضح.. 3

يجب تقسيم األهداف الرئيسة إىل أهداف فرعيَّة.. 4

توزيع املســـؤوليَّات يف تحقيق األهداف عىل فريق العمل با ينســـجم مع . 5
الهيكل التَّْنظيمّي ومع الوصف الَوظيفّي، بحيث ميكن وبسهولة تحديد جانب 

القصور وتحديد الجهة املسؤولة عن التَّقصري.

اخليَّة، 	  االبتعاد عن االرتجاليَّة يف الدارة، بحيث يتّم أّي نشـــاط وفًقا للوائح الدَّ
َسة واضًحا ومتاًحا  اخيّل للُمؤسَّ اخليَّة والّنظَام الدَّ وهنا يجب أن تكون اللَّوائح الدَّ
للجميـــع لالطاّلع عليه، وقاباًل للَفْهم ِمْن ِقبَـــل جميع العاملني بغّض النَّظر عن 

مستواهم الَوظيفّي واإلدارّي.

اتّباع األساليب العلْميَّة يف اتَّخاذ القرارات، وتوضيح املنهجيَّة اإلداريَّة املتَّبعة عند 	 
ة، كنموذج دلفي)1( التَّخاذ القرارات، أو شـــجرة القرارات،  اتَّخاذ القرارات املُهمَّ

وغريها من تقنيات اتَّخاذ القرارات.

الَفْصل الَعاِش/ املبحث الثَّايِن

َول، ظهرت ألوَّل مرة خالل . 1 َسات، وقد تُستخدم عىل مستوى الدُّ تقنية دلفي: طريقة السترشاف املستقبل يف املؤسَّ
مرحلة الحرب الباردة، وتقوم يف جوهرها عىل االســتفادة من آراء الخرباء شيطة عدم تأثُّر آرائهم باآلخرين، 
َسات ال سيام  يَّة، وتُتَّبَع هذه الطريقة يف عمليَّات اتّخاذ القرارات يف املؤسَّ لذلك يتّم تنفيذها يف أجواء من الرّسّ

https://cutt.us/i0Wga :ة والحاسمة، للمزيد: هارفارد بزنس، ُمتاح عىل الرَّابط يف القرارات املهمَّ
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االلتزام مبعايي األداء املهنّي، وذلك من خالل سياسة توظيف تعتمد عىل اختيار 	 
َســـات الَوقْفيَّة ال يجب أن تكون أقّل من  الكفاءات، فمعايري التَّوظيف يف املُؤسَّ

َسات الّربْحيَّة. املُؤسَّ

ة تَُعّد من مصادر املعلومات 	  ة، فاملعلومات املرتدَّ تفعيل دور التَّغذية العكسيَّة املرتدَّ
َســـات الَوقْفيَّة، والَّتي تساعد يف تحديد َمواطن الَخلل والُقُصور،  ة يف املُؤسَّ املهمَّ
ال ال ســـيَّام مع  وميكن تفعيل هذه املعلومات من خالل توفري نظام اتّصاالت فعَّ
َسة، ومدى  املستفيدين أو املوقوف عليهم، والذي يوّضح مدى فاعليَّة أنشطة املُؤسَّ
قدرتها يف إحداث التَّأثري عىل املستفيدين، وهذا األمر ينسجم بشكل مباش مع 

ُمَؤّشَات الكفاءة واإلنتَاجيَّة.
تعزيز املُســـاَءلة، فاملساَءلة واملحاسبة تَُعّد من ُصلْب نظام الَحوْكََمة، ويف حال غياب 	 

َسة، وهنا ال بُّد من تعزيز  املســـاَءلة ميكن القول بأّن الَحوْكََمة غري موجودة يف املُؤسَّ
ثقافة املساَءلة كثقافة تنظيميَّة، وضورة الفصل بينها وبني مبدأ الشك واالتهام.

وهنا تجدر اإلشارة إىل أّن ُمَنظََّمة التعاون االقتصادّي والتَّنمية )OECD")1" وضعت 
َســـات الَوقْفيَّـــة، وجميع هذه املبادئ ال تتعارض مع  جملًة من املبادئ لَحوْكََمة املُؤسَّ
َسات الَوقْفيَّة اإلسالميَّة، وفيم  الجوانب الفقهيَّة للوقف، فهي قابلة للتَّطبيق يف املُؤسَّ

ييل تبيان ألهّم هذه املبادئ)2(:
تعزيز مســـؤوليَّة املشاريع الَوْقفيَّة عن تنفيذ املعامالت بكفاءة تُحّقق املُتطلَّبات 	 

عيَّة. الّنظَاميَّة والرشَّ
تعزيز االستقالليَّة واملوضوعيَّة يف إبداء الرأي الرشعّي من جهات التَّدقيق الرشعّي.	 

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

منظَّمــة التعــاون االقتصادّي والتنميــة "OECD": منظَّمة دوليَّة تهدف إىل التَّنميــة االقتصاديَّة وإىل إنعاش . 1
التبادالت التجاريَّة، تأسســت عام 1948 وتتَّخذ من فرنســا مقرًّا لها، للمزيد: موقع ويكيبيديا املوســوعة الحرة، 

https://cutt.us/fEPJe :ُمتاح عىل الرَّابط
سات . 2 سات املاليَّة السالميَّة، هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسَّ مشــعل، عبدالباري، تحديات ومعوقات حوكمة املؤسَّ

املالية اإلسالميَّة، املؤتر التاسع للهيئات الرشعية، مايو 2010م، ص2.
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تحقيـــق العدالة بني جميع األطراف، اإلدارة، الواقفني، املوقوف عليهم، ذوي 	 
العالقة من العمالء واملوظفني، وجهات التدقيق الخارجيَّة.

ل 	  لُطات والوظائف املتعارضة لضامن آليَّات واضحة لتحمُّ تعزيز الَفْصل بني السُّ
املسؤوليَّة واملُساَءلَة.

َسات 	  اعم لتطبيق األهداف، با يشمل تأسيس املُؤسَّ يّس الدَّ استكمل الطار املُؤسَّ
وإصدار التَّرْشيعات.

َسات 	  ق إالَّ من خالل وجود ترشيع حكومّي يلزم املُؤسَّ سيادة القانون، وهذا ال يَتحقَّ
بتطبيق القوانني املُتعلَّقة باإلدارة الَوقْفيَّة.

َسات الَوْقفيَّة دور الّتكنولوجيا يف َحوْكََمة املُؤسَّ
يتَّجه العالَم بشـــكل متسارع نحو زيادة االعتامد عىل التكنولوجيا وتطبيقاتها، ويتعّزز هذا 
َسات بشتَّى  األمر مع التطوُّر املتسارع للتكنولوجيا يف ُمختَلَف املجاالت، فعىل مستوى املُؤسَّ
أنواعهـــا أصبح لألدوات التكنولوجيَّة دور رائد يف ُمختلَف األنشـــطة عىل صعيد اإلنتاج 
والتَّسويق والتعامل مع العمالء واملورّدين واإلدارة املاليَّة وغريها، وهذا األمر انسحب بشكل 
َسات الَوقْفيَّة يف  مباش عىل أنظمة الَحوْكََمة املتَّبعة يف ُمختَلف ُدَول الَعالَم، وال تَُعّد املُؤسَّ
منأى عن هذا األمر؛ فالعديد منها باتت تَستخدم التكنولوجيا وتطبيقاتها كوسائل التَّواُصل 
ـــفافية فيها ويف ُمختَلف أنشـــطتها ومشاريعها، وتستخدمها  االجتامعّي لتعزيز واقع الشَّ
ة، كام ميكن استخدام التَّطبيقات اإلحصائيَّة املعتمدة  أيًضا كمصدر رئيس للمعلومات املرتدَّ
الت االنحراف، ويف ذات الوقت  عىل التكنولوجيا يف تحديد مستويات األداء وقياس ُمَعدَّ
ميكن استخدامها بشكل واســـع يف إدارة املخزون واإلدارة املاليَّة وإعداد القوائم املاليَّة، 

والَّتي تَُعّد إحدى أهّم عمليَّات اإلفصاح املطلوبة.

 

الَفْصل الَعاِش/ املبحث الثَّايِن
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املبحث الثَّالِث

َسات الَوْقفيَّة أثر غياب الَحوْكََمة عىل املُؤسَّ

َســـات الَوْقفيَّة يكن قياســـه وإدراكه  إّن األثر املرتّب عىل غياب الَحوْكََمة يف املُؤسَّ
بدقَّة من خالل مقارنته باملنافع املَُتَحّصلة يف حال تطبيقه، فالَحوْكََمة -وكم أسلفنا 
يف ســـياق هذا الفصل- ليست ترًفا إداريًّا، بل هي رضورة وأولويَّة تشغيليَّة، وهي 
َسة الَوْقفيَّة، وغياب  ابط والنَّاظم لكّل األنشـــطة واملشـــاريع الَّتي تُديرها املُؤسَّ الضَّ
َسات الَوْقفيَّة أمام ُجملَة تََحّديَات ومخاطر بعضها  الَحوْكََمة من شـــأنه وضع املُؤسَّ
يات أن تُْضعف فاعليَّة العمل، وأن  داخيّل واآلخر خارجّي، ومن شـــأن هـــذه التَّحدِّ
تُسّبب انزياح األداء عن جوهر نظام الَوْقف، وتظهر خطورة هذا األمر من خالل أن 
َسة ذاتها،  َسة َوْقفيَّة بقضايا فساد أو إهمل قد ال ينحرص أثره باملُؤسَّ تََورُّط أي ُمؤسَّ
َســـات الَوْقفيَّة، وهو ما قد يُســـّبب تراجًعا يف ثقة  بل قد يتّد ليطال ُمختلَف املُؤسَّ
ْعم الحكومّي ويَُقلّل من مستوى تعاون املوقوف  أصحاب املصالح، وقد يُقّوض الدَّ

لبيَّة. عليهم وغيها من اآلثار السَّ

َسات الَوقْفيَّة من ُجْملَة  من املالَحظ أنَّه يف البلدان العربيَّة واإلســـالميَّة تعاين املُؤسَّ
يات واملخاطر  تََحّديَات تؤّدي إىل تراجع فاعليّتها يف املجتمعات املَحلّيَّة، وهذه التَّحدِّ
غالبًا ما يتّم التَّعامل معها عىل أســـاس عالجّي، مع غيـــاب واضح للتَّعاُمل الوقايّئ، 
َسات  َسات يف دوَّامة الخطر، وبالتَّايل تراجع أثر املُؤسَّ وهو ما يُســـبّب بقاء هذه املُؤسَّ
الَوقْفيَّة ونظام الَوقْف بالكامل يف العالَم اإلســـالمّي، ففي الوقت الرَّاهن وبقارنة 
َسات الَوقْفيَّة اإلسالميَّة مع نظريتها الغربيَّة نجد بوضوح أّن الغربيَّة فاقت  واقع املُؤسَّ

ة من حيث أثرها وقيمة أصولها وغريها من عوامل املقارنة. اإلسالميَّة بدرجات عدَّ

ة أسباب قد يكون أهّمها غياب الَحوْكََمة  وتعود هذه الفجوة يف األداء ويف األثر إىل عدَّ
َســـات الَوقْفيَّة العربيَّة، أو عىل األقل عدم تطبيقها بالشكل األمثل، وعموًما  يف املُؤسَّ
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ـــلبيَّة الناتجة عن غياب الَحوْكََمة إىل مجموعتني من اآلثار؛  ميكن تقســـيم اآلثار السَّ
األوىل مبـــاشة واألخرى غري مباشَة، ولكن وقبل الدخول يف تفاصيل هذه اآلثار ال 
َسات الَوقْفيَّة،  بُّد من دراســـة اآلثار اإليجابيَّة املرتتبة عىل تطبيق الَحوْكََمة يف املُؤسَّ
قيقة باآلثار اإليجابيَّة لتطبيقها يَُعّد الخطوة األوىل  وذلـــك انطالقًا من أّن املعرفة الدَّ

لبيَّة لغيابها. يف فَْهم وإدراك اآلثار السَّ

َسات الَوْقفيَّة منافع تطبيق الَحوْكََمة يف املُؤسَّ
َسات عىل اختالف مجاالت عملها وطبيعتها القانونيَّة  يرتبط تطبيق الَحوْكََمة يف املُؤسَّ
َسات الَوقْفيَّة، فالَوقْف  بجملة منافع، وهذا األمر ينســـحب بشـــكل مباش عىل املُؤسَّ
كنظـــام اقتصادّي واجتامعّي ال ميكن أن ينجح باالعتامد عىل املبادئ النظريَّة؛ إذ ال 
َســـاته بتطبيقات عمليَّة ُتَّكنه من االستمرار وتحقيق األثر املنشود،  بُّد من َدْعم ُمؤسَّ
َســـات الَوقْفيَّة،  ابط األكرث كفاءًة وقدرًة عىل إنجاح املُؤسَّ والَحوْكََمة تَُعّد النَّاظم والضَّ
وذلـــك انطالقًا من أّن القليل من املوارد والجهد والكثري من التَّنظيم واإلدارة أفضل 
َسات  من الكثري من املوارد والجهد والقليل من التَّْنظيم واإلدارة، فمفتاح نجاح املُؤسَّ
الَوقْفيَّة يعتمد إىل حد كبري عىل ْحْســـن إدارتها وعىل َضبْط ُمْدَخاَلتها وُمْخرََجاتها، 
َســـة وتوجيه أنشطتها با ينسجم  والَحوْكََمة ُتَثّل األداة األكرث قُْدرَة عىل َضبْط املُؤسَّ

مع جوهر وروح نظام الَوقْف.

َسات الَوْقفيَّة،  وفيم ييل تبيان ألهّم املنافع املرتبطة بتطبيق نظام الَحوْكََمة يف املُؤسَّ
مع رضورة الشـــارة إىل أّن هذه املنافع ال ُتَّثل كُّل املنافع واليجابيَّات املتوقَّعة، كم 

ع األُُفقّي والعمودّي. َحة للزيادة والتوسُّ أنَّها ليست ثابتًة أو جامدًة، فهي ُمَرشَّ

َســـات الَوْقفيَّة، وزيادة الثَّقة 	  زيادة ثقة الواقفني واملوقوف عليهم بإدارة املُؤسَّ
ـــيّس، وهذه النقطـــة تبدو بالغة األهّميَّة يف  بالَوقْف يف ظّل نظام العَمل املُؤسَّ
يّس املرتبط بالَوقْف يُعترَب  العاملني العريّب واإلســـالمّي ال ســـيَّام أن العمل املؤسَّ
حديث العهد نســـبيًّا، وهـــو ما قد يُؤّدي لإلحجام عن التَّعامـــل والتَّعاون معه، 
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َســـات من خالل تطبيق الَحوْكََمة من شأنه َدفْع العمل  لذلك فإّن نجاح هذه املُؤسَّ
يّس الَوقْفّي بالكامل. املؤسَّ

نيا، وَدْعم ُمَؤّشَات اإلنتَاجيَّة 	  َسات الَوْقفيَّة إىل حدوده الدُّ تقليل الَهْدر يف املُؤسَّ
والكفاءة املاليَّة والتَّْشـــغيليَّة، وهذا األمر يعني زيادة فاعليَّة نظام الَوقْف وقُدرته 

عىل تحقيق األهداف املناطة به والتزامه باألدوار املرسومة له.

َسات بعايري 	  َسات الَوْقفيَّة، فالتزام إدارة هذه املُؤسَّ هة للُمؤسَّ زيادة املوارد املوجَّ
ـــفافية والنَّزَاَهة واملَُســـاَءلَة يَُعّد عاماًل جاذبًا للموارد من خالل زيادة إقبال  الشَّ

َسات. الواقفني عىل تويل هذه املُؤسَّ

َسات الَوْقفيَّة آثار غياب الَحوْكََمة عىل املُؤسَّ
َسات الَوقْفيَّة، وميكن تصنيف هذه  يرَْتُك غياب الَحوْكََمة جملة آثار ســـلبيَّة عىل املُؤسَّ
اآلثار وفًقا لعدة معايري، فقد تَُصنَّف تبًعا لنطاق التأثري أو تبًعا لخطورة التَّأثري، وهنا 
ســـيتّم تصنيفها تبًعا لرسعة وُعْمق الظهور، ووفًقا لهذا التَّصنيف فإنها تَُقّسم إىل آثار 
ســـلبيَّة مباشة وأخرى غري مباشة، ويختلف هذان النَّوَعان تبًعا لرسعة ظهور األثر 
َسات الَوقْفيَّة، وتقويض  ـــلبّي، إالَّ أّن كال النَّوَعنْي من شأنه تقويض أُُســـس املُؤسَّ السَّ

فاعليَّة العمل الَوقْفّي برُّمته، وفيام ييل تبيان لكال النَّوَعنْي.

لبيَّة املُباشَة اآلثار السَّ
َسات الَوقْفيَّة، وترتبط هذه اآلثار  لبيَّة املُباشَة رسيعة الظُّهور عىل املُؤسَّ تَُعّد اآلثار السَّ
بشكل مباش بالواقفني واملوقوف عليهم أو املستفيدين، كام تشمل العني املوقوفة، أو 
كام تســـمى يف االقتصاد باألصول املوقوفة سواًء أكانت أصواًل ثابتة أم عاملة، وهذه 
العنارص ُتثّل األركان الرئيســـة للوقف، لذلك ميكن القول بأّن هذه اآلثار من شأنها 
لبيَّة عىل  تقويض نظام الَوقْف وبشكل رسيع ومباش، وفيام ييل تبيان هذه اآلثار السَّ

األركان املذكورة.

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع
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لبيَّة عىل الواقفني:	  اآلثار السَّ

يّس، ففي حال عدم . 1 تراجع ثقة الواقفني بفاعليَّة الَوقْف يف ظل العمل املؤسَّ
َسات الَوقْفيَّة، ويرتاجع أداؤها، وهو  تطبيق الَحوْكََمة ستنخفض فاعليَّة املُؤسَّ
َســـات إىل اإلحجام عن التمويل،  ما يدفع الواقفني أو الجهات املمّولة للُمؤسَّ
وهذا األمر يُؤثّر ســـلبًا عىل نظام الَوقْف برُّمته، فطبيعة عالَم األعامل اليوم 

سيَّة. ال تحتاج ألوقاف تقليديَّة، بل تحتاج ألوقاف ُمؤسَّ

َســـات الَوقْفيَّة قـــد يدفع الجهات الواقفة أو املَُمّولة . 2 إّن تراُجع فاعليَّة املُؤسَّ
زَمة إلنجاح  ل يُقلّل من املرونة الالَّ َســـات، وهذا التدخُّ للتدخُّل يف إدارة املُؤسَّ
العمـــل، إضافًة لكونه يفتح الباب أمام فَرْض بعض األيديولوجيَّات املرتبطة 

َسة وعىل ُمْخرََجات عملها. بالواقفني عىل املُؤسَّ

لبيَّة عىل املوقوف عليهم:	  اآلثار السَّ
ــة واجتامعيَّة وثقافيَّة وصّحيَّة  يقـــوم جوهر الَوقْف عىل تقديم خْدَمات اقتصاديَـّ
يّس، فعدم تطبيق  للمجتمع، وهذه الخْدَمات ترتبط بشكل ُمباش بفاعليَّة العَمل املُؤسَّ
مة للموقوف عليهم،  الَحوْكََمة يقود وبشكل مباش إىل تراجع مستوى الخْدَمات املقدَّ

وهو ما يعني خلاًل واضًحا يف جوهر نظام الَوقْف ويف ُمرَبَّرات ُوُجوده.

لبيَّة عىل العني املوقوفة:	  اآلثار السَّ
ى اقتصاديًّا  ـــلبيَّة عىل العني املوقوفة أو كام تُســـمَّ يرتك غياب الَحوْكََمة آثاره السَّ
اخـــي، مام ينعكس يف رسعة  باألصـــول الثابتة والعاملة من خالل اإلهامل والرتَّ

اهتالك هذه األصول وخروجها عن الخدمة.

لبيَّة غي املُباشَة اآلثار السَّ
لبيَّة غري املُباشَة النَّاجمة عن غياب الَحوْكََمة بشكل رسيع، وقد  قد ال تظهر اآلثار السَّ
ال تكـــون مرئيَّة أو ُمالَحظة إالَّ ِمْن ِقبَـــل األخصائيّني، إالَّ أنَّها آثار عميقة، وقد تكون 

أكرث خطورة من نظريتها املُباشَة، وفيام ييل تبيان ألهّم هذه اآلثار.

الَفْصل الَعاِش/ املبحث الثَّالِث
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الخلل يف هيكلة التَّكَاليف:	 
الت الَخلَل يف هيكلة  َســـات الَوقْفيَّة تزداد ُمعدَّ يف ظّل غياب الَحوْكََمة عن املُؤسَّ
التََّكاليـــف، وذلك من خالل زيادة التََّكاليـــف الثَّابتة، وهو ما يعني ارتفاع نُقطة 
َمة،  التَّعادل وزيادة املخاطر التَّْشغيليَّة، وانخفاض كّمّي ونَْوعّي يف الخْدَمات املقدَّ
َســـة، ويف أثرها عىل املســـتفيدين أو املوقوف  وبالتَّايل تراُجع يف فاعليَّة املُؤسَّ
َســـات، وارتفاع  عليهم، ومن ُصَور هذا الخلل ارتفاع التََّكاليف اإلداريَّة يف املُؤسَّ
هذه التََّكاليف عىل حســـاب تكاليف التَّْشغيل املُباشَة مُيَثّل خلاًل هيكليًّا يُؤثّر عىل 

َسة. ُمْخرََجات املُؤسَّ

غياب االحراف يف العمل:	 
َسات الَوقْفيَّة يقود النتشار االرتجاليَّة يف العمل، كام  إّن غياب الَحوْكََمة يف املُؤسَّ
يقود لخلل يف منهجيَّة التَّوظيف، وهو ما يُؤّدي عىل املدى املتوســـط إىل تراجع 

فاعليَّة العمل وتراجع إنتَاجيَّة فريق العمل.

يف ختـــام هذا الفصـــل ال بُّد من التَّأكيد عىل أن الَحوْكََمة مفهوم َمرن وقَابل للتَّطوُّر 
بالتوازي مع تطوُّر الفكر اإلدارّي، كام ال بُّد من التَّأكيد عىل أّن جوهر الَحوْكََمة ليس 
خيل عىل نظام الَوقْف، فمنذ ظهور الَوقْف يف بداية اإلســـالم ُوجَدت  باملفهـــوم الدَّ
ـــيّس ومع ظهور املفهوم  الرَّقابَة عىل النُّظَّار، والحًقا ومع ظهور العمل الَوقْفّي املؤسَّ
َسات الَوقْفيَّة،  الحديث للَحوْكََمة ساعد هذا األمر عىل َضبْط ُمْدَخاَلت وُمْخرََجات املُؤسَّ
َسات الَوقْفيَّة ببادئ الَحوْكََمة يَُعّد مقرتنًا  وهنا ال بُّد من التَّأكيد عىل أن التزام املُؤسَّ
َســـات الَوقْفيَّة يف البلدان العربيَّة واإلسالميَّة؛  بالكفاءة والفاعليَّة، وفيام يتعلق باملُؤسَّ

فإّن تَطوُّرها َمرهون بدى تطبيقها للَحوْكََمة.

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع
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الَفْصل الحادي عش 

تَحّديات تُواجه الَوْقف يف الَعرص الحديث

َمة • ُمَقدِّ
اخليَّة الَّتي تُواجه نظام الوقف • يات الدَّ املَْبَحث األَوَّل: التَّحدِّ

اخليَّة لنظام الوقّف	  يات الدَّ أهم التَّحدِّ
يات الخارجيَّة الَّتي تُواجه نظام الوقف  • املَْبَحث الثَّاِن: التَّحدِّ

األوقاف اإلسالميَّة يف ظل االستعامر الغريّب	 
مناذج من مامرسات االستعامر الغريّب بحّق األوقاف	 
وسائل وأدوات االستعامر يف التضييق عىل الوقف	 
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الفصل الحادي عرش

تَحّديات تُواجه الَوْقف
يف الَعرص الحديث

َمة ُمَقدِّ
يعـــان نظام الَوْقف يف العرص الحديـــث من جملة تَحّديات وعوائق بعضها ذات 
يات قادت مبجملهـــا إىل تراجع حاّد يف فاعليَّة  واآلخـــر موضوعي؛ وهذه التَّحدِّ
ـــابقة، ومبراجعة  نظام الَوْقف، وإىل غياب األدوار الَّتي اضطلع بها يف الُعُصور السَّ
رسيعة للواقع الحال لألوقاف يف العالَم الســـالمّي نجد أّن الّنْسَبة الكبى منها 
أوقاف دينيَّة، مع غياب واضح لألوقاف يف املســـتوى التَّعليمّي والعلمّي والخدمّي، 
وغيهـــا، وبالتَّأْكيد فإن هذا امليل الغالب لألوقـــاف الّدينيَّة أدَّى إىل تراجع ثقة 
األفراد العاديني واملُْجَتَمع ككل بفاعليَّة نظام الَوْقف، كم أدَّى العتقاد شائح واسعة 
من املُْجَتَمع الســـالمّي بأّن الَوْقف يرتبط بتقديم خْدَمات دينيَّة كإقامة املساجد 
وحســـب، وممَّ ال شـــك به أن هذا االعتقاد خاطئ باملجمل، فنظام الَوْقف وخالل 
ابقة مل يكن يوًما مقترصًا عىل الجانب الّدينّي، بل امتد -كم أوضحنا  القرون السَّ

يف منت هذا الكتاب- إىل نواح عديدة اقتصاديًّا واجتمعيًّا وعلميًّا وتنمويًّا.

يات الَّتي تُواجه نظام الَوقْف يف عصنا الحايل ال  إّن قضيَّـــة تحديد العوائق والتَّحدِّ
يجب النظر إليها عىل أنها قضيَّة نظريَّة أو أكادمييَّة، ولكنها قضيَّة رئيســـة وجوهريَّة 
يف أّي إجراءات أو سياسات أو برامج تسعى إلعادة تفعيل هذا الّنظَام وإعادة إحياء 
أثره االقتصادّي واالجتامعّي والتَّنموّي والعلمّي، فوفًقا لخوارزميَّة الحّل املتَّبعة لحّل 
أو عالج أّي مشكلة ال بُّد يف البداية من االعرتاف بوجود مشكلة ما، وهذه النقطة قد 
ال تكـــون موضع خالف، فنظام الَوقْف يف وقتنا الرَّاهن يعاين من تراجع واضح يف 
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فاعليته ويف انتشـــاره األفقّي والعمودّي، ووفًقا لخوارزميَّة الحل أيًضا فإّن الخطوة 
التَّالية تَتََمثَّل بتحديد أســـباب املشـــكلة، وبالتَّأْكيد فإّن هذا التَّْحديد ومدى دقّته يُعّد 
جوهر الحّل، فعند التَّْحديد الدقيق ألســـباب أّي مشـــكلة فإّن إجراءات الحّل ستكون 
مســـتندًة عىل ما تـــّم تحديده يف هذه املرحلة، فالخطأ يف هذه املرحلة من شـــأنه 
االنعكاس سلبًا عىل إجراءات الحّل املتَّبعة، وانطالقًا من هذا الطَّرح ميكن القول بأّن 
التَّْحديد الدقيق ألســـباب تراجع فاعليَّة نظام الَوقْف وتحديد عقباته وتَحّدياته تُعّد 
قضيَّة بالغة األهّميَّة، ولذلك ويف ســـياق هذا الفصل سيتّم تحديد أهّم أسباب تراجع 
نظام الَوقْف يف العامل اإلســـالمّي والعريّب، وذلك من خالل تقســـيم هذه األسباب 

يات إىل أسباب داخليَّة وخارجيَّة أو ذاتيَّة وموضوعيَّة. والتَّحدِّ
 
 

الَفْصل  الحادي عرش
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املبحث األَوَّل

اخليَّة الَّتي يات الدَّ التَّحدِّ
تُواجه نظام الَوْقف

هبيَّة للحضارة السالميَّة ازدهاًرا واضًحا، وكان لهذا  شـــهد نظام الَوْقف يف الُعُصور الذَّ
الّنظَام باع طويل يف َدْعم النَّهضة السالميَّة يف مجاالتها العلميَّة والثَّقافيَّة والّصّحيَّة 
ر الحضارّي  والخْدميَّة واالقتصاديَّة وغيها، ومنذ مطلع القرن العرشين، ويف ظّل التأخُّ
الســـالمّي والعريّب عن الرَّكب العاملّي انسحب هذا التَّأخر عىل نظام الَوْقف، فبدًءا من 

ا أفقيًّا وعموديًّا.  أوائل القرن العرشين شهد نظام الَوْقف تراجًعا حادًّ

َاُجع األفقّي تراُجع انتشـــار الَوقْف يف ُمختَلَف األقطار واألمصار  ويُقَصـــد هنا بالرتَّ
دة  َاُجع العمودّي فيُقَصد به اقتصـــار الَوقْف عىل مجاالت محدَّ ا الرتَّ اإلســـالميَّة، أمَّ
يف غالبيتها دينيَّة كاألوقاف عىل املســـاجد، وقلَّة األوقـــاف يف املجاالت الخْدميَّة 
َاُجع األفقّي والعمودّي ميكن َعزْوه  واالقتصاديَّة والعلميَّة، ومامَّ ال شّك به أّن هذا الرتَّ
اخليَّة مصدرها البيت اإلســـالمّي  يات الدَّ لجملـــة تَحّديات داخليَّة وخارجيَّة، فالتَّحدِّ
يات أو الَعَقبات الذاتيَّة، أما الخارجيَّة  بحّد ذاته، وهذه ميكن تســـميتها أيًضا بالتَّحدِّ
فمصدرها خارج العالَم اإلسالمّي كالعوملة ومفرزاتها أو وقوع ُدَول عديدة يف العالَم 
اإلســـالمّي تحت الحكم الغريّب بشكل مباش أو غري مباش، كاالنتداب أو االستعامر 

املباش، أو غريها من صور التََّحكُّم الغريّب يف العامل اإلسالمّي.

اخليَّة أو الذاتيَّة،  يات والَعَقبَات الدَّ وهنا ويف هذا املبحث سُنســـلّط الضوء عىل التَّحدِّ
والَّتي واجهت نظام الَوقْف يف العص الحديث، والَّتي أدَّت لرتاُجع حضوره وفاعليّته.
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اخليَّة لنظام الَوْقف  يات الدَّ أهم التَّحدِّ
غلبة النَّمطيَّة عىل األوقاف:	 

ميتاز نظام الَوقْف باملرونة العالية، والَّتي جعلته يتكيَّف مع مختلَف تطوُّرات الُعُصور، 
وهذه املرونة تقتيض أّن األوقاف الَّتي كانت سائدًة وناجحًة يف حْقبَة ما ال يُْشرَتط أن 
دة  تبقى عىل ذات املستوى من النجاح يف حْقبة أخرى، فثبات الَوقْف عىل أشكال محدَّ
يتعارض مع مبدأ املرونة ومن شأنه إفراغ الَوقْف كنظام من فاعليّته، فعىل سبيل املثال 
دة  فرضت طبيعة الحياة الّدينيَّة واالجتامعيَّة يف الُعُصور الوسطى انتشار أشكال محدَّ
من األوقاف؛ كُســـبُل املاء والَوقْف عىل املساجد، وكان لهذا األمر مرّبراته، فغالبًا ما 
ل عىل شكل قوافل  كانت تُوَضع ُسبُل املاء املوقوفة عىل طُرُق الحّج أو التّجارة، فالتنقُّ
ع الجغرايّف للدولة اإلسالميَّة سابًقا استدعى  كان يقتيض ُوُجود ُسبُل ماء؛ كام أّن التوسُّ

الَوقْف عىل املساجد كون البالد املفتوحة فقرية باملساجد.
إّن نجـــاح هذه األمناط من األوقاف كان مرهونًا باســـتمرار الظروف الَّتي اقتضت 
ظهورهـــا، وبالتَّايل فإّن تراجعها مرهون هو اآلخر بغياب هذه الظروف، ففي عصنا 
الحايل تراجعت أهّميَّة ُســـبُل املاء بشكل كبري، ومل تَعد تُقّدم تلك الفائدة، وباتت أقرب 
ى ساعات بُحكم ظهور  ـــفر مهام بلغت مسافاته مل يَُعد يتعدَّ لَهْدر املال املوقوف، فالسَّ
وسائل مواصالت حديثة. كام أّن الَوقْف عىل املساجد هو اآلخر تراجعت أهّميّته، فالبالد 
اإلســـالميَّة غنيَّة باملساجد، فالَوقْف عىل املساجد -عىل أهّميّته الّدينيَّة- قد يتعارض مع 
الهدف الَّذي ُسّن من أجله نظام الَوقْف يف بعض األحيان. لذلك ميكن القول بأّن َغلَبة 
النََّمطيَّـــة يف نظام الَوقْف وإرصار الواقفني عىل املواظبة عىل أوقاف بعينها يُشـــكل 

اخليَّة الَّتي تُواجه نظام الَوقْف يف عصنا الرَّاهن. يات الدَّ إحدى التَّحدِّ

تراجع الوعي بنظام الوقف: 	 

إّن الوعي الجمعّي اإلســـالمّي بنظام الَوقْف وبأهّميّته وبالدور املناط به يُعّد من 
أهّم العوامل الَّتي أدَّت الزدهاره يف عص النَّهضة اإلســـالميَّة، ويف ذات الوقت 
يات الَّتي تواجهه  يُعـــّد تَراُجع الوعي بأهّميّته يف الوقت الرَّاهن أحد أهّم التَّحدِّ
وتَُحول دون منّوه وازدهاره، وميكن عزو تراجع الوعي الجمعي اإلسالمّي بأهّميَّة 

الَفْصل الحادي عرش/ املبحث األَوَّل
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َسات اإلعالميَّة عن نظام الَوقْف وعدم  ة أســـباب؛ منها: غياب املُؤسَّ الَوقْف لعدَّ
التَّْســـويق له، فالَوقْف كأّي نظام يحتاج لتســـويق ودعم إعالمّي، وهو ما يَغيب 
بشكل شـــبه تام عن العالَم اإلسالمّي، ومن األســـباب أيًضا االعتقاد بأّن نظام 
دة، وســـبب هذا االعتقاد الخاطئ يعود للنَّمطيَّة  الَوقْف محصور بقطاعات محدَّ
الَّتي ســـادت هذا الّنظَام يف القرن املايض؛ إضافًة لغياب دور وزارات األوقاف 

َول اإلسالميَّة يف مجال التوعويَّة بأهّميَّة نظام الَوقْف ودوره التَّنموّي. يف الدُّ

يات القانونيَّة:	  التَّحدِّ
يات الَّتي تُواجه نظام الَوقْف يف العص الحديث،  تُعّد الجوانب القانونيَّة من التَّحدِّ
يات من خالل َعدم وجود قوانني رصيحة تَُشّجع عىل الَوقْف،  وتظهر هذه التَّحدِّ
ناهيك عن وجود تعارض يف القوانني املعنيَّة بنظام الَوقْف، والَّتي سبَّبت عرقلًة 
واضحـــًة ورصيحًة لنظام الَوقْف بالكامل، والغمـــوض والتَّداخل بني القوانني 
يات القانونيَّة أيًضا تظهر العوائق املرتبطة بآليَّات  ذات الّصلَـــة، ويف إطار التَّحدِّ
التسجيل الرسمي لألوقاف، وازدواجيَّة َمرجعيَّة الَوقْف بني املحاكم والوزارة أو 

الهيئة املعنيَّة بالَوقْف عند حاالت االختالف، ومنها ما يرتبط بحامية األوقاف.
عبيَّة  يات القانونيَّة أيًضا: تضارب الرّقَابَة عىل الَوقْف بني الرّقَابَة الشَّ ومن التَّحدِّ
والُحُكوميَّـــة، فاألصل شًعا أن تَكون نظارة الَوقْف والوالية عليه للواقف، أو َمن 
يُعيّنه من ورثته أو غريهم، ولكن أجازت القوانني نَقل الوالية، وبالتَّايل الّنظَارَة، 
عىل الَوقْف للحكومة ُمَمثَّلَـــة يف وزارة األوقاف، كام أّن قيام اإلدارة الُحُكوميَّة 
للَوقف بالتفرُّد بالقرار بشـــكل كامل دون مشاركة الواقفني أو املوقوف عليهم، 
أعطى إحساًسا لدى املسلمني بأّن الَوقْف تّم تأميمه بواسطة الحكومة، وبالتَّايل 
خَرج عن َدوره الَّذي رَســـمه الرشع)1(؛ ومامَّ ال َشـــّك به أّن هذا التَّعارض بني 

املرجعية القانونيَّة سبب تراجًعا واضًحا يف فاعليَّة نظام الَوقْف كُكّل.

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

األوقــاف الســالميَّة يف الــدول العربيَّة.. نّو متوّقع يف ظل نوذج »الطـــــريق الثالــث«، موقع صحيفة . 1
goo.gl/CkFQeM :عوديَّة، د. ت، ُمتاح عىل الرَّابط االقتصاديَّة، السُّ
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يات القانونيَّة أيًضا: عدم توافق التَّرشيع الحديث مع جوهر الَوقْف،  ومن التَّحدِّ
ة للترشيع يف حال تعـــارض األخري مع نّص الَوقْف،  مـــع إعطاء األفضليَّة التَّامَّ
فالعائق يف الترشيعات الحاليَّة للَوقف يَتََمثَّل يف الّصيَغ العمليَّة والتنفيذيَّة إلدارة 

الَوقْف، مامَّ يجعل الَوقْف يواجه تحّديًا كبريًا يف طُرُق إدارته)1(.

يات الُحكُوميَّة:	  التَّحدِّ

َول اإلســـالميَّة يف القرن العرشين؛ سعت  َول املركزيَّة يف غالبيَّة الدُّ بعد ظهور الدُّ
ْولَـــة بطريقة مباشة ومركزيَّة،  َول إلدارة ُمختَلف مرافق الدَّ حكومـــات هذه الدُّ
وهذا األمر انســـحب عىل األوقاف، فوضعت الحكومـــات يدها عىل كّل أوقاف 
َول  َســـات رسميَّة معنيَّة بإدارة األوقاف، ففي غالبيَّة الدُّ ْولَة، وتّم إحداث ُمؤسَّ الدَّ
اإلسالميَّة تُوجد وزارات ُمتََخّصَصة بإدارة األوقاف، وهذا األمر انعكس سلبًا عىل 
ْولَة الحديثة عىل  فاعليَّة الَوقْف كنظام اجتامعّي واقتصادّي، وقد بلغت سيطرة الدَّ
ْولَة هو املعنّي بتعيني الرئيس األعىل أو الوزير  األوقاف درجة بات معها رئيس الدَّ
ْولَة الحديثة أمناطًا إداريَّة قامئة عىل  املســـؤول عن إدارة األوقاف)2(، واتَّبعت الدَّ
البريوقراطيَّة يف إدارة األوقاف، وهو ما انعكس ســـلبًا عىل فاعليَّة نظام الَوقْف 
بالكامل. ولتوضيح هذه النُّقطة ال بُّد من ذكْر بعض االنتقادات الَّتي ُوّجَهت إلدارة 
ْولَة لألوقاف اإلســـالميَّة يف مطلع القرن العرشين، وحينها أطلق البعض عىل  الدَّ
هذه اإلدارة "محاولة إصالح املفسد")3(، وكمثَال عىل هذا األمر وضعت الحكومة 
ى بـ "وقف  املصيَّة يف النصف األَوَّل من القرن العرشين يدها عىل وقف يُســـمَّ
ًصا إليواء املسافرين وعابري السبيل، وهذا  الشندوييل"، وكان هذا الَوقْف مخصَّ

الَفْصل الحادي عرش/ املبحث األَوَّل

أبو الهول، محيي الدين يعقوب منيزل، األوقاف السالميَّة بني الواقع واملأمول، بحث مقدم إىل املؤتر العاملي . 1
بالسويد حول قوانني األوقاف وإدارتها: وقائع وتطلعات، يف الفرتة من 20 – 22 أكتوبر 2009م، ص 22. 23. 

أمنوح، مهدية، الوقف الســالمي الحديث بني تحديات الواقع ورضورة الصالح، جامعة عبداملالك الســعدي، . 2
املغرب. د.ت. ص 15.

عارف، نص محمد، البناء املؤسيس للوقف يف بلدان وادي النيل. املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، من . 3
أعامل ندوة: تراث العرب واملسلمني يف العالقات الخارجية. 2002م.
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ْولَة املصيَّة وضعت  الَوقْـــف ال ميكن أن يَُدار أبًدا بطريقة بريوقراطيَّة، ولكن الدَّ
يدها عليه وعيَّنت موظفني من قبَلها إلدارته، وهذا األمر أدَّى لضياع هذا الَوقْف، 
ْولَة ومل يتبق منه شء، والثَّاين  وذلك عىل مستويني؛ األَوَّل الَوقْف الَّذي ابتلعته الدَّ
ْولَة عىل األوقاف كان يف  الخْدَمات الَّتي كان يقّدمها هذا الوقف)1(، فاستيالء الدَّ
َول الحديثة تتعارض  غالبيته ذا أثر سلبي، كام أن غالبيَّة الترشيعات الَّتي سنَّتها الدُّ

مع جوهر الوقف)2(، وهو ما عزَّز تراجعه وانحساره.
ْولَة يف كَافَّة شؤون الَوقْف،  ل الدَّ يات الُحُكوميَّة نجد أيًضا أن تدخُّ ويف إطار التَّحدِّ
وإدارته، واعتامد إدارة الَوقْف عىل الّنظَام املركزّي وعدم وجود صالحيَّة كافية إلدارة 
ْولَة، كام أّن ثبوت  الَوقْـــف املحيّل، أدَّى إىل تراُجع دور الَوقْف وتقييده بقوانني الدَّ
الّذمة املَاليَّة للدولة ساهم بشكل كبري يف عدم الُقدرة عىل تنفيذ شوط الواقفني، 
وهو ما أدَّى لحرمان الكثري من الجهات الَّتي اشرتطها الواقفون من الحصول عىل 
ص لهم، وبالتَّايل فشل الَوقْف يف تحقيق دوره األسايس)3(، وهذا األمر  املال املُخصَّ
ائد لدى عامة الناس بأّن نظام الَوقْف قد انتهى فعليًّا بعد سيطرة  دعَّم االعتقاد السَّ

ْولَة عليه، فانصف غالبيَّة الناس عن الَوقْف، وزهدوا به. الدَّ
ّرّي والخريّي  ْولَة الحديثة يف العامل اإلســـالمّي بإلغاء الَوقْف الذُّ كام أّن قيام الدَّ
َول أدَّى لرتاجع دور الَوقْف وعزوف الناس عنه، كونهم رأوا أن أّي  يف بعـــض الدُّ
ْولَة، ولن ينال املوقوف عليهم منها  عني موقوفة سينتهي أمرها تحت سيطرة الدَّ
شء، وهذا األمر قاد وبشـــكل مباش لتزايد التدهور الَّذي لحق بنظام الوقف. 
ــة للَوقف األهيّل بوجب قانون  ومـــن األمثلة عىل ذلك: إلغاء الحكومة املصيَـّ
رســـمي عام 1952م، وكانت قد سبقتها ســـوريا لهذه الخطوة عام 1947م، َوتَّم 

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

غانم، إبراهيم البيومي، األوقاف والسياسة يف مرص، مرجع سابق، ص332.. 1
العبدالسالم، أحمد بن صالح، تاريخ الَوقف عند املسلمني وغيهم، بحث منشور عرب موقع جامعة أُّم القرى، ص 609. . 2
غانم، إبراهيم البيومي، معامل التكوين التاريخي لنظام الَوقف -اجتمعيًّا واقتصاديًّا ومؤسسيًّا. مجلَّة أوقاف، . 3

ة لألوقاف بالكويت، العدد التجريبي، شعبان 1421هـ - 2000م. ص 65-63، وانظر أيًضا: صبيحي،  األمانة العامَّ
ــة باملغرب، اململكة املغربيَّة، منشــورات وزارة األوقاف والشــؤون  عبدالــرزاق، الحاميــة املدنيَّة لألوقاف العامَّ

اإلسالميَّة، ط1، 1430هـ/2009م. ص 36.
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إصدار قانون إلجازة الَوقْف األهيّل يف العراق عام 1954م)1(، وهذه املحاوالت 
ْولَة املعارصة،  كانت العتبارات شتَّى، يف ظّل تسييس املنشآت املُجتََمعيَّة لصالح الدَّ
ما مُيَثّل قضاًء عىل أحد أهّم ضوب الَوقْف يف الّنظَام الَوقْفّي اإلسالمّي بشكل 
رئيس، هذا إىل جانب قيام بعـــض الحكومات بتكبيل األوقاف بعقود احتكاريَّة 
ة يف ظّل  طويلـــة األجل وبقيَم عادًة ما تكون أَقَّل من قيمتهـــا الحقيقيَّة وخاصَّ

م وانخفاض قيمة العملة برور الزمن. التََّضخُّ

تَحّديات اقتصاديَّة:	 

تعاين األوقاف يف العالَم اإلســـالمّي من تَحّديات اقتصاديَّة تُْضعف من فاعليتها 
يات: عدم القدرة عىل استقطاب قُُدَرات القطاع  بشـــكل ملحوظ، ومن هذه التَّحدِّ
الخاص يف اســـتثامر األموال املوقوفة، باإلضافة إىل عدم القدرة عىل استثامر 
األمـــوال الَوقْفيَّة بالشـــكل األمثل، وعدم وجود قواعـــد صارمة ملراقبة األموال 
ة به من أجل خدمة أهداف  ف الَخاصَّ الَوقْفيَّة؛ فالَوقْف يتطلَّب توجيه أَوُجه الصَّ
املُْجتََمع يف مختلف القطاعات، وهو ما يَتّم من خالل تحقيق التََّعاُون بني مختلف 
القطاعات الَّتي ميكن اســـتثامر أموال الَوقْف فيهـــا، مثل: الجامعات، والقطاع 
الخاص، وأصحاب رؤوس األموال، وهو ما يتحّقق من خالله َدعم التَّعليم واملقاصد 
األخرى من مرشوعات البنيَة التَّحتيَّة يف ُمختَلف املجاالت يف العامل اإلسالمّي. 
يات الَّتي تواجه الَوقْف أيًضا: االفتقار إىل تطوير واضح لالستثامر يف  ومن التَّحدِّ
ات العص، مثل الَوقْف عىل البحث العلمّي)2(؛  أموال الَوقْف با يتوافق مع مستجدَّ
ومنهـــا ما يَتَعلَّق باإلجراءات اإلداريَّة وشـــفافية مدخالت األوقاف وُمْخرََجاتها 
املَاليَّة، ومنها ما يَتَعلَّق بالنَّاظر أو مجلس الّنظارة، ومنها ما يَتَعلَّق باســـتثامرات 

الَفْصل الحادي عرش/ املبحث األَوَّل

الفــوزان، عبدالعزيز بن فوزان، مســؤوليَّة الدولة يف حمية األوقــاف، موقع ملتقى الحديث، 26 يوليو 2015، . 1
 .https://goo.gl/HuWWvg :ُمتاح عىل الرَّابط

مة إىل: مؤتر الَوقف اإلسالمي تحت . 2 أبو كشوة، سمية، "الَوقف السالمّي.. تحديات املستقبل"، ورقة بحثيَّة مقدَّ
عوديَّة، 15 يوليو 2017م. عنوان التَّحّديات واسترشاف املستقبل، السُّ
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يات االقتصاديَّة أيًضا: عدم  األوقاف وكذلك مصارفها وحسن إدارتها، ومن التَّحدِّ
ة أو  وجـــود ُمْخرََجات تَنَمويَّة لألوقاف؛ حيث يتـــّم تنحيتها عن التَّعليم أو الّصحَّ
أّي مشـــاريع خْدميَّة، ويف أحسن أحوال األوقاف فقد تحوَّلت من وسيلة لتقديم 
ة إىل اســـتثامر؛ حيث ُوجد مـــع مَنط االقتصاد الليربايّل  الخدمة واملنافع العامَّ
الرأساميّل نََهم االستثامر والتَّنميَة لكامل الَوقْف ذاته عىل حساب نفعه وثراته، 
َسات الُحُكوميَّة )الوزارات( ذلك النََّمط لتنعكس ثرات  فسيطرت عىل بعض املُؤسَّ
الَوقْف بُْخرََجات نَقديَّة )رَقميَّة( فقـــط، وأحيانًا تكون تلك املُْخرََجات النَّقديَّة 
مرتفعة تتفاخر بها تلك الوزارات ومســـؤوليها عىل حساب ُمْخرََجاتها التَّنمويَّة 
والخْدميَّة، مع العلم أّن نهاية مطاف تلك االستثامرات النَّقديَّة يف واقع األمر هو 
دعم األرصدة النَّقديَّة للبنوك املركزيَّة للحكومات، وبالتَّايل تُحوَّل تلك األرصدة 
إىل فتح َشهيَّة األجنبي ليتّم استثامرُها أَجنبيًّا، وهي بهذا الواقع تسهم يف تعزيز 
االقتصـــاد العاملّي أو االقتصاد الغريّب واألمرييك بشـــكل خاّص، كام هو الواقع 
َول العربيَّة الَّتي تســـتثمر معظم ُســـيُولتها  ة لدى مجموعة من الدُّ املعلَن خاصَّ
النَّقديَّة -مع األســـف- با فيها أموال األوقاف كسيولة نَقديَّة ُمدَمجة فيام يُسمى 
يولة  بـ)الصناديق الســـياديَّة( وغريها، ويف كثري من األحوال يَتّم اســـتثامر السُّ
النَّقديَّة يف سندات الخزانة األمريكيَّة بفوائد )ربويَّة( ال تتجاوز يف غالب أحوالها 

نوّي العاملي، عدا عن  م االقتصادّي السَّ نسبة %3، وهذا ما ال يساوي حجم التََّضخُّ

حاالت عدم ضامن اسرتداد تلك األصول يف حاالت اإلفالس االقتصادّي العاملّي 

املُتَكّرر وقوعه، علاًم بأّن  وقف أموال املسلمني عىل مصالح األمة أَْوىَل يف حْفظ 

َول اإلســـالميَّة  ســـيولتها النَّقديَّة، كام فعل معظم الخلفاء والوالة يف عصور الدُّ

املتعاقبة عرب التاريخ)1(.

السلومي، محمد بن عبد الله، معّوقات األوقاف وآلية التَّغلُّب عليها، مجلَّة البيان اللندنيَّة، عدد شعبان رقم 312 . 1
http://cutt.us/ZakVj :بتاريخ: 21 شعبان 1434هـ، ُمتاح عىل الرَّابط
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محاوالت االستيالء عىل الوقف:	 

اخليَّة الَّتي واجهها نظـــام الَوقْف يف العص الحديث  يات الدَّ مـــن جملة التَّحدِّ
يات، ومحاوالت  تربز محاوالت االســـتيالء عىل الَوقْف كإحدى أخطر هذه التَّحدِّ
االستيالء هذه كانت تتّم بأشكال مختلفة ومتباينة، وفيم ييل تبيان ألبرز ُصَور 

محاوالت االستيالء عىل الَوْقف يف الُعُصور الحديثة:

تبديل الوقف: يُقَصد بتبديل الَوقْف رصف مصارف الَوقْف يف غري املقاصد . 1
الَّتي أقرَّها الواقف، ويف هذه الطريقة رغبة دفينة يف االستيالء عىل الَوقْف 

وأمواله)1(، وهذا التَّبديل يهدف يف جوهره لالستيالء عىل الوقف.

إخفـــاء الوقـــف: أكرث ما ياُلحظ هذا األمر يف حالـــة املرياث، فقد يُوقف . 2
الواقف بعًضا من ماله لفئة بعينها، وهنا قد يقوم الورثة بإخفاء وثيقة الَوقْف 
بهدف االستيالء عىل كامل املرياث، ويجوز تسمية هذا األمر بإنكار الوقف.

ــار لواجباتهم يف إدارة الَوقْف . 3 إهـــمل النُّظَّار: ميكن اعتبار إهامل النُّظَـّ
ويف املحافظة عليه إحدى أوجه محاوالت االســـتيالء عليه، وهنا قد ال يكون 
اإلهامل يف جوهره محاولة لالســـتيالء عىل الَوقْـــف، إالَّ أّن هذا اإلهامل 
يُسّهل عمليَّة االستيالء والتَّعّدي، ويف حاالت أخرى قد يقوم النُّظَّار أنفسهم 

باالستيالء والتَّعّدي عىل الوقف.

اخليَّة الَّتي تُواجه نظام الَوقْف ككّل عىل ما سبق ذكْره، ولكن  يات الدَّ ال تقتص التَّحدِّ
يات األخرى  يات الَّتي تُواجـــه نظام الَوقْف، فمن التَّحدِّ تـــّم الرتكيز عىل أهّم التَّحدِّ
الَّتي تُواجه الوقف: ســـوء اإلدارة وسوء أمانة بعض النُّظَّار، وعدم تخصيص جزء من 
موارد الَوقْف ألعامل الّصيانة والرتميم، وهو ما سبَّب تهالك األوقاف وخروجها عن 

الخدمة، وبالتَّايل ضياع العني املوقوفة.
 

آل خنــني، عبدالله بن محمد بن ســعد، مرشوعيَّة الَوقف وخطورة االعتــداء عليه وبيان بعض أحكامه، موقع . 1
 https://goo.gl/aRrGwP :شبكة األلوكة، 7 مايو 2017، ُمتاح عىل الرَّابط
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املبحث الثَّان

يات الخارجيَّة الَّتي التَّحدِّ

تُواجه نظام الوقف

يات  تُعد البيئة الخارجيَّة املحيطة بالعالَم العريّب والســـالمّي أحد مصادر التَّحدِّ
الَّتي واجهت نظام الَوْقف يف العرص الحديث، والَّتي أدَّت لراجع َدوره وانخفاض 
يطرة،  يات يف كونها غي قابلة للتحكم أو السَّ فاعلّيته، وتظهر ُخطورة هذه التَّحدِّ
اخليَّة، فاألخية وعىل اعتبارها ذات مصدر داخيّل  يات الدَّ عـــىل العكس من التَّحدِّ
ونابعة من البيئة السالميَّة ذاتها؛ فإّن السيطرة عليها والتََّحكُّم بها يُعّد أمًرا ممكًنا، 
يات الخارجيَّة لهذا األمر، وهذا ما يزيد من خطورتها، ويُعّمق  بينم تفتقد التَّحدِّ
يات الخارجيَّة بدأت يف الظهور يف العالَم العريّب  من أثرها الســـلبّي، وهذه التَّحدِّ
والسالمّي منذ عدة قرون، وإن كان تَوقيت ظهورها مختلًفا بني منطقة وأخرى. 
فعىل ســـبيل املثال؛ فإّن املناطق الَّتي كانت خاضعًة للُحكْم العثمّن السالمّي يف 
ـــام حافظت عىل ازدهار مقبول للَوْقف  القرون األخية كركيا الحاليَّة وبالد الشَّ
فيها، بينـــم دول املغرب العريّب، والَّتي خضعت لالســـتعمر الغريّب املباش منذ 
بدايات القرن التاسع عرش شهدت تدهوًرا رسيًعا للوقف فيها، والحًقا ومع بدايات 
ْولَة الُعثمنيَّة للحرب العامليَّة األوىل، وســـيطرة  القرن العرشين ومع خســـارة الدَّ
َول األوروبيَّة عىل غالبيَّة العالَم العريّب من خـــالل االحتالل املباش أو من  الـــدُّ
خالل عقود االنتداب؛ فإّن األوقاف مبختلَف أشـــكالها شـــهدت تراجًعا يف غالبيَّة 
اخليَّة والخارجيَّة  يات الدَّ َول العربيَّة؛ ويف هذا الشـــأن ناُلحظ تضاُفر التَّحدِّ الدُّ
ا لألوقاف، وانطالًقا من خطورة  مًعا والَّتي عملت بشكل متواز وسبَّبت تدهوًرا حادًّ
يات الخارجيَّة عىل نظام الَوْقف فسنتناول يف هذا املبحث بالبحث والتحليل  التَّحدِّ

يات ُمرجعينها ألسبابها الحقيقيَّة. هذه التَّحدِّ
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األوقاف السالميَّة يف ظل االستعمر الغريّب
يف ظّل الّصاع الحضارّي والّســـيايّس بني العاملني اإلســـالمّي والغريّب ال سيَّام يف 
القرنني التاســـع عرش والعرشين، سعى االستعامر الغريّب لتقويض نظام الَوقْف يف 
إطار سعيه إلبقاء العامل اإلسالمّي متأخرًا حضاريًّا، لذلك ويف َسعيه لتحجيم الَوقْف 
وإلغاء دوره يف املُْجتََمع اإلســـالمّي؛ قام بإدخال الَوقْف يف الهيكل التَّْنظيمي للدولة 
الحديثة وتكبيله بقوانني وإجراءات إداريَّة تتعارض مع جوهر الَوقْف، واستمرت هذه 
َول العربيَّة واإلسالميَّة  الّسياسة بعد زوال االستعامر، فعىل الرَّْغم من تحرُّر غالبيَّة الدُّ

من االستعامر إالَّ أّن تركة االستعامر يف مجال الَوقْف ما تزال موجودًة.
فنظام الَوقْف شكَّل منعطًفا بالغ الخطورة يف املجال االقتصادّي واالجتامعّي للدول 
ْولَة الُعثامنيَّة، لكنَّه شهد يف الُعُصور التَّالية  العربيَّة منذ ظهوره وحتى نهاية عص الدَّ
َول لُنفوذ القوى االستعاَمريَّة  لذلك تراجًعا وتهميًشـــا كبريًا لدوره إثر خضوع هذه الدُّ
الغربيَّة، الَّتي سعت لتعطيل دور الَوقْف وإصدار القوانني والقرارات املتتابعة إللغائه 
يه؛ األهيّل والخريّي، كام قامت دول استعاَمريَّة بصادرة األوقاف وتأميم أموالها  بشقَّ
َول العربيَّة واإلســـالميَّة لتعّدي  وممتلكاتهـــا، وخضعت ممتلكات أخرى يف بعض الدُّ

األفراد بدون وجه حّق.

ففي مص عىل سبيل املثال وإبَّان االستعامر الربيطايّن تّم تحويل نظام األوقاف إىل 
ة  ْولَة، ويكون لها الَحّق يف إصدار كَافَّة القرارات الخاصَّ ة تَُدار ِمْن ِقبَل الدَّ َسة عامَّ ُمَؤسَّ
بها، ولكن يُســـتَثنى من هذا الّنظَام األوقاف التابعة لهيئة أوقاف األقباط)1(، وكذلك 

أُنشئت هيئة األوقاف القبطيَّة يف مص عام 1968م، من أجل اإلشاف عىل األوقاف الخرييَّة القبطيَّة لألقباط . 1
األرثوذكــس؛ مــن أجل حاميتها من الضياع، وذلك وفًقا لقرار جمهوري رقــم 264 لعام 1960م، وتضمن الهيئة 
إدارة األوقــاف ورصف ريعهــا يف املصارف التي اشــرتطها الواقف؛ )للمزيد: إبراهيــم البيومي غانم، تجديد 
الوعي بنظام الَوقف الســالمي، دار البشــري للثقافة والعلوم )القاهرة(، ط1، 2016، ص117(. ولكن بعد قيام 
الثورة يف مص عام 1952م استولت الدولة عىل كافَّة األوقاف اإلسالميَّة وغري اإلسالميَّة، وقد استعاد األقباط 

أوقافهم من خالل هذه الهيئة.

الَفْصل الحادي عرش/ املبحث الثَّاين
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األوقاف الَّتي يُوقفها أصحابها ويشـــرتطون الّنظَارَة فيها ألنفسهم فتؤول إليهم حتى 
ة)1(، فاالستعامر الغريّب سعى لتعطيل َخاّصيَّة املرونة  َسة العامَّ موتهم، ثم تعود للُمَؤسَّ
الَّتي يتمتع بها نظام الَوقْف، وتعطيل هذه الَخاّصيَّة يتم من خالل دمج األوقاف يف 
َسات الرَّْسميَّة، ومامَّ ال شّك به أن تعطيل هذه الَخاّصيَّة من شأنه إضعاف نظام  املُؤسَّ

الَوقْف وتجريده من فاعليته ومن دوره االجتامعّي والتَّنموّي.
والتاريخ يرصد تكرار سياســـة الَعداء االســـتعامرّي للَوقف اإلسالمّي يف الكثري من 
َول واملُْجتََمعات العربيَّة  َول؛ ابتداًء من الهند وحتى املغرب األقـــص، مروًرا بالدُّ الـــدُّ
َسات القادرة عىل تحقيق استقالليَّة  واإلسالميَّة كافَّة؛ وذلك بهدف القضاء عىل املُؤسَّ
ــة، وهو ما يعني بالتَّايل تحوُّلها إىل طاقات وكفاءات تُهّدد بقاء  هذه املُْجتََمعات كافَـّ
ة الستمرار  االســـتعامر ومن ثَّم الثَّورة عليه، فالَوقْف مُيَثّل الّضامنة االقتصاديَّة املُهمَّ
الوظائف االجتامعيَّة األساســـيَّة داخل املُْجتََمعات عىل اختالف طبيعتها، مثلام حَدث 
يف شـــامل إفريقيا عندما ُحّولت األوقاف من أجل اإلنفاق عىل القوَّات االستعاَمريَّة 

الفرنسيَّة العاملة هناك.

ناذج من ممرسات االستعمر الغريّب بحّق األوقاف
بالكاد تخلو دولة إســـالميَّة وعربيَّة من تَبَعات سلبيَّة لالستعامر الغريّب طالت الَوقْف 
بختلَف أشكاله، وفيام ييل تبيان لبعض النامذج الَّتي تُوّضح سعي االستعامر لتَقويض 

نظام الوقف.

نوذج الجزائر:

حرص املستعمر الفرنيّس ومنذ احتالله الجزائر عام 1830م إىل تقويض نظام الَوقْف 
وَهْدم معامله، ويف ســـبيل تحقيق هذا األمر اتَّبعت الحكومة الفرنسيَّة التحرُّك مرحليًّا 

الحصــني، عبدالرحمــن، ورقة علميَّة بعنوان تطبيقات الَوقف بني األمس واليوم، موقع رواق، 18 يوليو 2012، . 1
.http://rowaq.org/?p=19 :ُمتاح عىل الرَّابط
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بهدف امتصاص نقمة املُْجتََمع الجزائرّي، ولعّل من أهّم أســـباب عداء فرنسا للوقف 
يف الجزائـــر أنَّها كانت ترى يف هذا الّنظَـــام أداة تويليَّة تدعم الثوار الجزائرينّي 
ماليًّـــا)1(، هذا وقد كان الَوقْف يف الجزائر تحت إمـــرَة االحتالل الفرنيّس، فرغم 
ة بتســـليم مدينة  أّن البنـــد الخامس من معاهدة دي بورمن)2( العام 1830م الخاصَّ
الجزائـــر، يَُنّص عىل املحافظة عىل أموال األوقاف وعدم التعرُّض إليها بســـوء من 
ـــلُطَات الفرنسيَّة، إالَّ أّن اإلدارة الفرنســـيَّة نكثَت بوعودها، وجاهدت من  طرف السُّ
َســـات الَوقْف وإدخال األمالك الَوقْفيَّة يف نطاق التَّعامل التّجارّي  أجل تصفية ُمؤسَّ
والتبـــادل العقارّي حتى تُيَرّس عىل مواطنيها والرعايا األُوروبينّي امتالكها فيام بعد، 

ما يُعّمق الوجود الفرنيّس- األورويّب داخل الجزائر.

وظّل نظام األوقاف يف نظر ُســـلُطات االحتالل الفرنيّس يتناَف مع مبادئ االقتصاد 
الَّتي يقوم عليها الوجود االســـتعامرّي، لكون الَوقْف آنذاك جهازًا إداريًّا ُمســـتَقاًل 
الَة تَُحول دون املساس باملَُقّوَمات االقتصاديَّة والعالقات  بذاته ووســـيلة اقتصاديَّة فعَّ
َســـات  االجتامعيَّة للمواطنني، ما دفَع ســـلطات االحتالل للحرص عىل ُمرَاقَبَة املُؤسَّ
الَوقْفيَّـــة وتصفيتها تَدريجيًّا، واالســـتيالء عليها. ومامَّ يؤكّد النوايا الفرنســـيَّة تَجاه 
ْولَة، يف  األوقـــاف يف الجزائر منذ البداية: ما ذكره "جـــريار دان" مدير أمالك الدَّ
َســـات األوقاف كانت تلك 1400 عقار يف  تقرير له العام 1831م، جاء فيه أن ُمؤسَّ
الجزائر العاصمة، وأّن مجموع العقارات املســـتوىَل عليها يف ُمُدن عّنابَة وقُسنطيَنة 
ووهران بلغت 3697 عقاًرا، كام يعرتف الفرنســـيُّون أنفســـهم بعدم تسجيل كُّل شء 

الَفْصل الحادي عرش/ املبحث الثَّاين

وضعيَّة الَوقف يف ظّل االحتالل الفرنيس، موقع وزارة الشؤون الدينيَّة واألوقاف الجزائريَّة، تاريخ الزيارة 19 . 1
 .https://goo.gl/XwgbbG :يوليو 2018م، ُمتاح عىل الرَّابط

معاهدة دي بورمن: ُوقَّعت يوم 5 يوليو العام 1830م بني داي الجزائر )الداي حســني( واملاريشــال دي بورمن . 2
قائد قوَّات الجيش الفرنيس، تتمثَّل هذه االتفاقيَّة يف تحقيق أحقيَّة الســلطات الفرنســيَّة يف البالد وملكيَّتهم لها، 
ع يف املناطق املجاورة للبالد، وأحكمت سيطرتها عليها.  وعىل ضوء هذه االتفاقيَّة قامت القوات الفرنسيَّة بالتَّوسُّ
)للمزيد: سالماين، عبدالقادر، االسرتاتيجيَّة الفرنسيَّة إلجهاض مرشوع الدولة الجزائريَّة الحديثة 1832 . 1847م، 

رسالة ماجستري كُلّيَّة العلوم اإلنسانيَّة والحضارة اإلسالميَّة، جامعة وهران الجزائر، 2009م، ص2(.
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ت الرَّْسميَّة والوثائق وسندات األوقاف الَّتي أُْحرقَت عمًدا، هذا  بســـبب ضياع الّسجالَّ
فضاًل عن ابتـــزاز عائدات وريوع األوقاف، وجاء أيًضـــا يف تقرير وزير الحربيَّة 
َسات الّدينيَّة  الفرنيّس املؤرَّخ يف 23 آذار/ مارس العام 1843م، قرار بضّم عوائد املُؤسَّ

ملوازنة الحكومة الفرنسيَّة)1(.

ويكن استجالء املزيد من ُخطَط فرنسا لجهاض نظام الَوْقف يف الجزائر خالل 
ـــنوات األُوىل من االحتالل عب سلسلة متتابعة من املراسيم والقرارات الهادفة  السَّ

لَنْزع صفة املناعة والحصانة عىل األمالك الَوْقفيَّة، ومنها)2(:

مراسيم "دي برمون" يف 8 أيلول/ سبتمرب 1830م: والقاضية بصادرة األوقاف 	 
لُطَات الفرنسيَّة صالحيَّة التسيري والتََّصُّف  اإلسالميَّة واالستيالء عليها، وَمنح السُّ

يف األمالك الّدينيَّة بالتأجري، وتوزيع الريوع عىل املُستَحّقني.

مرسوم 7 كانون األَوَّل/ ديسمرب 1830م: والَّذي أتاح لألوربيّني امتالك األوقاف، 	 
لُطَات الفرنسيَّة من تطبيق هذا القرار بصفة كُلّيَّة يف مدينتَي وهران  وتكََّنت السُّ
ة جهات، كام تّم إلغاء أوقاف املساجد  وعنَّابَة، فتَّم َحجز وتسليم األوقاف إىل عدَّ

بدعوى أّن مداخيلها تُنَفق عىل أجانب خارج البالد، أي أنَّها أموال ضائعة.

ى 	  ويف العام 1832م بدأ االحتالل الفرنيّس ُخطَّتَه لتصفية األوقاف تحت مســـمَّ
"ُمَخطَّط جريار دان"؛ لتنظيم األوقاف، وتحويلها إىل مرفق مديّن تحت إشاف 
َسات  ل حول املُؤسَّ اإلدارة الفرنســـيَّة، ثم تطوَّر املَُخطَّط ليأخذ شكل تقرير مفصَّ
الَوقْفيَّة نهاية العام 1838م، وبذلك أمكن للســـلطات الفرنســـيَّة فرض رقابتها 
الفعليَّة عىل األوقاف وتشـــكيل لجنة لتسيريها برئاسة املرشف املدين الفرنيس، 
َســـة ومصلحة َوقْفيَّة،  الَّذي بات يتصَّف يف 2000 وقف موزَّعة عىل 200 ُمَؤسَّ

فكانت خطوة تكتيكيَّة لتصفية نظام الَوقْف.

وضعيَّة الَوقف يف ظّل االحتالل الفرنيس، موقع وزارة الشؤون الدينيَّة واألوقاف الجزائريَّة، مرجع سابق. . 1
املرجع السابق.. 2
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مرســـوم 31 ترشيـــن األَوَّل/ أكتوبر 1838م: بعد صدور هذا املرســـوم أطلقت 	 
ـــلُطَات االســـتعاَمريَّة يدها بُحّريَّة للتصُّف يف األوقاف؛ إذ تاله ضّمها إىل  السُّ

ْولَة، ومن ثَّم إمكانيَّة التََّصُّف فيها دون قيود. أمالك الدَّ

قـــرار 1 ترشين األَوَّل/ أكتوبر 1843م: والَّذي يَُنّص عىل أّن الَوقْف مل يَُعد يَتمتَّع 	 
بصفة املناعة، وبهذا أصبح يَخضع ألحكام املعامالت املُتََعلَّقة باألمالك العقاريَّة، 
األمر الَّذي سمح لألُوروبينّي باالستيالء عىل كثري من أرايض الَوقْف الَّتي كانت 

تَُشّكل ٪50 من األرايض الّزراعيَّة، فتناقصت األوقاف وشحَّت مواردها.

قرار ترشين األَوَّل/ أكتوبر 1844م: ويقيض رصاحًة برفع الحصانة عن األمالك 	 
الَوقْفيَّة، وبهذا القرار أصبح يخضع ألحكام املعامالت املُتََعلَّقة باألمالك العقاريَّة 
األمـــر الَّذي أدَّى إىل ضياع الكثري من األمـــالك واألرايض الَوقْفيَّة الَّتي كانت 

تُشّكل ما نسبته نصف األرايض يف املدن الجزائريَّة الكربى.

نوذج سوريا ولبنان وفلسطني:

ام بأفضل من حال نظريتها يف الجزائر، فاالنتداب  مل تكن حال األوقاف يف بالد الشَّ
الفرنيّس يف سوريا ولبنان، والربيطايّن يف فلسطني سعى لتقويض نظام الَوقْف يف 
هـــذه البلدان؛ ففي عام 1921م قام املفّوض الفرنيّس بالعمل عىل إحكام ســـيطرته 
عىل األوقاف اإلســـالميَّة يف كل من ســـوريا ولبنان؛ وذلك عن طريق تشكيل مجلس 
لْطَة عليها، بحيث ال يَتّم  ة لها من أجل أن يكون له كامل السُّ عاّم لألوقاف ولجنة عامَّ
أي اجتامع رســـمي لهذه اللجنة ملناقشة أمور الَوقْف إالَّ من خالل موافقة رسميَّة من 
املندوب الفرنيس، كام ســـعى االحتالل الفرنيّس بـــكّل قَُواه إىل ُمصاَدرة العديد من 
ْولَة بحاجة لها، ثُّم يَتّم توزيعها  ـــة أّن إدارة الدَّ األوقـــاف وضّمها إىل الحكومة؛ بُحجَّ
بعد ذلك عىل املتعاونني مع ســـلطات االحتالل، ويف عام 1926م تّم تصفية األوقاف 
ّريَّة وتقسيمها كذلك، ثم تَطوَّر األمر يف عام 1934م عندما قرَّر املندوب الفرنيّس  الذُّ
تليك العقـــارات الَوقْفيَّة الَّتي تّم تأجريها إىل الجهات الُحُكوميَّة، وذلك بعد دفع 6 
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ة للدول . 1 قحــف، منــذر، الدور االقتَصادّي لنظام الَوقف الســالمي يف تنمية املجتمع املــدن مع نظرة خاصَّ
العربيَّة شق املتوســط، ورقة بحثيَّة ُمقدمة يف ندوة نظام الَوقف واملجتمع املدين يف الوطن العريب – بريوت 
يف الفــرتة مــن 20 24- رجب 1422هـ، ص 17، وانظر أيًضا: الكردي، أحمد الحجي، "أحكام األوقاف يف الفقه 

عيَّة لالقتصاديني بالكويت 18ـ 29/11/1416ه. السالمي"، ورقة قُّدمت يف دورة العلوم الرشَّ
يوسف جمعة سالمة، إسالميَّة فلسطني، مكتبة وهبة )القاهرة(، ط1، 2009م، ص 125.. 2
عبدالله، عبدالعزيز، الوقف يف الفكر السالمي. ج1، ص312.. 3

أضعاف اإليجار الســـنوي لها)1(، وهذا األمر من أسباب تدهور األوقاف يف كّل من 
سوريا ولبنان وتعطّلها وانعدام فاعليتها وأثرها بشكل شبْه تاّم. 

ويف فلســـطني عانت األوقاف من جملة تَحّديات تحت سلطة االنتداب الربيطايّن، 
فقبيل االنتداب الربيطايّن بلغت نسبة األرايض املوقوفة يف فلسطني نسبة 1/16 من 
هيويّن عىل أرض فلسطني،  مجمل األرايض الفلســـطينيَّة، وبعد سيطرة االحتالل الصُّ
عب الفلسطينّي، وتشتَّت معه املجلس اإلســـالمّي الَّذي يُدير األوقاف،  وتشـــتيت الشَّ
والحًقا أعلنت سلطات االحتالل أن أصحاب األرض غائبون، وأحكمت سيطرتها عليها، 
َا هي  ـــلْطَة اإلداريَّة للَْجَنة األوقاف الَّتـــي ال تَُعّد املالك لألرض، وإمنَّ رغم وجود السُّ
أرض من َحّق املُسلمني وموقوفة لخدمتهم، إالَّ أّن سلطات االحتالل أحكمت قبضتها 

عليها)2(؛ وهذا األمر نتج عنه امتناع الفلسطينيني عن الوقف.

نوذج املغرب:

َسة شعيَّة،  كانت األوقاف يف املغرب، وقبل االحتالل الفرنيّس، تتّم إدارتها ِمْن ِقبَل ُمَؤسَّ
ولكن وبعد االحتالل الفرنيّس تّم التضييق عىل األوقاف عىل الرَّْغم من توقيع اتفاقيَّة 
مـــع حكومة االحتالل الفرنيس يف العهد الحفيظـــي، والَّذي نّص عىل وجوب احرتام 
ذ)3(، وهذا  َســـات الّدينيَّة واألحباس اإلسالميَّة، إالَّ أّن شيئًا من هذا االتفاق مل يَُنفَّ املُؤسَّ
األمر سبَّب تراجًعا حادًّا يف واقع الَوقْف، وانعكس سلبًا عىل انتشاره األفقي والعمودّي.

وهنا ال بُّد من اإلشـــارة إالَّ أّن االســـتعامر الغريّب ســـعى من جهة لتعطيل األوقاف 
اإلسالميَّة، ومن جهة أخرى ســـعى لنقل ملْكيتها إىل الجامعات املسيحيَّة التبشرييَّة، 

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع
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ال ســـيَّام يف ُدَول املغرب العريّب، وذلـــك تحقيًقا لهدفني اثنني؛ األَوَّل: طَْمس أصول 
هذه األوقاف اإلسالميَّة؛ ألّن املستعمر يرى فيها خريًا كثريًا للمسلمني، وأّن املُسلمني 
لو أحســـنوا إدارة هذه األوقـــاف ملكَّنهم ذلك من تنظيم أمورهم الّسياســـيَّة بنفس 
ـــليمة، وهو ما يُشّكل خطرًا كبريًا عىل االستعامر، والغرض الثَّاين لهم يف  الطريقة السَّ
هذا التََّصُّف هو إمداد الحركات التَّبشـــرييَّة املسيحيَّة، وَغرس بذور أفكارهم وسط 
َسات جديدة فهي َتنحهم هذه األصول الَوقْفيَّة  س لهم ُمؤسَّ املسلمني بداًل من أن تَُؤسَّ

الستغاللها يف أغراضهم)1(.
َول العربيَّة  ومـــن املالَحظ هنا أنَّه وحتَّى بعد زوال االســـتعامر وتحرُّر غالبيَّـــة الدُّ
واإلســـالميَّة إالَّ أنَّنا مل نشـــهد رغبًة يف إحياء األوقاف وال محاوالت رسميَّة لتعطيل 
وإلغاء القوانني الَّتي تَُكبّل الَوقْف والَّتي تُْضعف من فاعليّته، فهذه القوانني تّم سّنها 
يف ظل االســـتعامر الغريّب، إالَّ أنَّها اســـتمرَّت بعد زواله، وهذا يقود للقول بأنه وعىل 

الرَّْغم من زوال االستعامر املباش إالَّ أّن آثاره فيام يتعلَّق بالَوقْف ما تزال حاضًة.

وسائل وأدوات االستعمر يف التَّضييق عىل الوقف
ة وسائل  سعى االستعامر الغريّب للقضاء عىل األوقاف اإلسالميَّة من خالل اتّباعه عدَّ

وأدوات، وهنا ال بُّد من اإلشارة إىل أّن االستعامر مل يكتف بُحاَربَة األوقاف املوجودة، 

بل ســـعى لتخريب مفهوم الَوقْف كنظام عاّم، فتخريب وتعطيل األوقاف الحاليَّة قد 

يتبعه إعادة بنائها أو إيقاف غريها، لذلك ســـعى االستعامر ملُحاَربَة األوقاف كنظام 

ـــعي إلقناع املســـلمني وحكوماتهم بأّن الَوقْف كان صالًحا يف  وفْكر، من خالل السَّ
حْقبَـــة زمنيَّة معيَّنة، وأنه مل يَُعد صالًحـــا يف العص الحايّل، وهذا األمر يُعّد القضيَّة 
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العبدالســالم، أحمــد بن صالح، تاريخ الَوقف عند املســلمني وغيهم، جامعــة أم القرى، ص 609، ، ُمتاح عىل . 1
الرَّابط: https://goo.gl/4k7rre؛ رســالن، شــكيب، االرتســامات اللطاف يف خاطر الحاج إىل أقدس مطاف، 

القاهرة، مطبعة املنار، ط1، 1350هـ.
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األكـــرث خطورًة، فاألوقاف وإن ُخّربَـــت ميكن ترميمها وميكن إيقاف غريها، إالَّ أّن 

زُْهد املسلمني بالَوقْف كنظام اقتصادّي واجتامعّي وعدم قناعتهم بَجْدواه قد يكون 

أمرًا صعب املُعالََجة.

 ولتوضيح هذا األمر سنورد فيم ييل أهّم األدوات والوسائل الَّتي اتَّبعها االستعمر 
يف حربه عىل األوقاف السالميَّة.

ويج لفكرة أّن الَوْقف نظام غي اقتصادّي ومنخفض الجدوى:	  الرَّ

وذلك من خالل إشاعة أفكار مغلوطة عن الَوقْف، كالقول بأنه مُيثّل تفتيتًا للملكيَّة 

الفرديَّة، وأنه يحرم األبناء من املرياث، وأّن األوقاف تنخفض إنتاجيتها يف حال 

تَّت إدارتها ِمْن ِقبَل الغري، ويف هذا املجال سعى االستعامر أيًضا للرتويج لفكرة 

َســـات ُمعيَّنة من قبَله إدارة األوقاف اإلسالميَّة سينعكس إيجابًا  أّن استالم ُمؤسَّ

عىل الكفاءة اإلنتاجيَّة لها، وهذا االّدعاء مل يكن إال لتربير استيالئه عىل األوقاف 

وإضفاء َشعيَّة عىل هذا الفعل.

َقطع الّصلَة بني الَوْقف واملوقوف عليهم:	 

َســـات رســـميَّة تتبع  وهذا األمر تّم من خالل تحويل إيرادات األوقاف إىل ُمؤسَّ

الحكومات املركزيَّة، وهذا األمر ســـبب زُْهد املسلمني باألوقاف، ال سيَّام أّن غلَّة 

الَوقْف مل تَُعد تعود للموقوف عليهم، وباتت هذه الحكومات تَْصف للمستفيدين 

ة، وهذا األمر سبَّب إخالاًل بجوهر الَوقْف، كام أّن هذه  رواتب من خزينتها العامَّ

الحكومات ضمنت بهذا األمر والء هؤالء املســـتفيدين لها، وهو ما عطَّل َخاّصيَّة 

االستقالليَّة يف الوقف)1(.

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

النارصي، محمد امليك، األحباس الســالميَّة يف اململكة املَغربيَّة، املغرب، وزارة األوقاف والشــؤون اإلســالميَّة، . 1
ط1، 1412هـ..
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سّن ترشيعات تُعيق ظهور أوقاف جديدة:	 

يظهر هذا األمر من خالل فرض تعقيدات إداريَّة يف قضيَّة توثيق األوقاف، ويف 
توزيع إيراداتها عىل املســـتفيدين، وهذا األمر دفَع العديد من املسلمني للُعزُوف 

عن الوقف.

االستيالء عىل األوقاف:	 
من ضْمن الّسياسات واإلجراءات الَّتي اتَّبعها االستعامر يف َحربه عىل األوقاف 

اإلسالميَّة االستيالء التَّاّم ومصادرة األوقاف.

الَفْصل الحادي عرش/ املبحث الثَّاين
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املبحث الثَّالِث

لبيَّة للَتحّديات التَّأثيات السَّ
عىل نظام الَوْقف

اخليَّة والخارجيَّة الَّتي واجهت نظام الَوْقف يف العاملني العريّب  يـــات الدَّ إّن التَّحدِّ
ة أناط وتأثيات سلبيَّة، وهذه  والســـالمّي يف العرص الحديث أدَّت لظهور عدَّ
يات هي  بب والنتيجة، فإّن التَّحدِّ التَّأثيات ُتّثل نتيجة للَتحّديات، فوفًقا ملبدأ السَّ
بب والنتيجة يُعّد أمًرا  لبيَّة هي النتيجة، وهذا الفصل بني السَّ السبب والتَّأثيات السَّ
بالـــغ األهّميَّة لحياء نظام الَوْقف من جديد وزيادة فاعليته، فالتعامل مع النَّتائج 
يبقى منخفض الفاعليَّة، بينم العالج الحقيقّي يكون مبُعالََجة األســـباب، والَّتي 
يات دون املعرفة  يات، ولكن ال يكن ُمعالََجة هذه التَّحدِّ كم أســـلفنا تََتَمثَّل بالتَّحدِّ
لبيَّة الَّتي سبَّبتها، ولذلك وانطالًقا من هذا الطَّرح سنخّصص  قيقة باآلثار السَّ الدَّ
اخليَّة والخارجيَّة عىل  يات الدَّ لبيَّة الَّتي سبَّبتها التَّحدِّ هذا املبحث لدراسة اآلثار السَّ

نظام الَوْقف يف العاملني العريّب والسالمّي يف العرص الحديث.

ْعف يف نظام الَوْقف يف الَعرْص الحديث مظاهر الضَّ
ْعف الَّتي أصابت نظام الَوقْف يف العص الحديث  نبنّي فيام ييل أبرز مظاهـــر الضَّ

اخليَّة والخارجيَّة الَّتي واجهها: كنتيجة مباشة للتَحّديات الدَّ

تراجع موارد األوقاف:	 
يات الَّتي واجهها الَوقْـــف تراجعت موارد األوقاف عىل اختالف  ففـــي ظّل التَّحدِّ
مجاالتهـــا، وباتت بعيدًة عن تحقيق األهـــداف الَّتي أُوقفت ألجلها، وتتعاظم هذه 
َول العربيَّة واإلسالميَّة عىل تأميم األموال  اإلشـــكاليَّة يف ظّل إقدام الكثري من الدُّ
ْولَة، وجعلهـــا يف وزارة من الوزارات أو هيئة من  ــة أو إلحاقها بأموال الدَّ الَوقْفيَـّ
ْولَة ال املُْجتََمع، با يُخالف فلسفة الَوقْف وجوهر ُوُجوده. الهيئات املحسوبة عىل الدَّ
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وات القوميَّة:	  تراُجع نْسبة األموال املوقوفة إىل إجمّل الثَّ
ففاعليَّة الَوقْف تُقاس من خالل نســـبته إىل الـــرثوات القوميَّة يف أّي ُمْجتََمع، 
وعىل الرَّْغم مـــن عدم وجود مصطلح الرثوة القوميَّة يف الُعُصور اإلســـالميَّة 
ـــابقة وعدم وجود إحصائيات دقيقة تُوثّق هذا األمر إالَّ أنَّه ميكن القول بأّن  السَّ
نســـبة األوقاف كانت تبلغ نَسبًا مرتفعة يف ُمختَلَف املُْجتََمعات اإلسالميَّة، وبعض 
ة،  القطاعات كان للوقف املســـاهمة الكربى فيهـــا كقطاع التَّْعليم وقطاع الّصحَّ
أّمـــا حاليًا وكنتيجة ُمباشَة للتَحّديـــات الَّتي واجهت الَوقْف يف العاملني العريّب 
ا منخفًضا للغاية مقابل ارتفاع هذه  واإلســـالمّي فإّن هذه املســـاهمة بلغت حدًّ
الّنْسبَة يف العالَم الغريّب، فالغرب يف الوقت الَّذي كان يحارب الَوقْف يف العامل 
ل  اإلســـالمّي كان يدعمه يف بلدانه، ويف ذات النقطة تظهر قضيَّة انخفاض ُمعدَّ
الت النمو تكاد تكود معدومة يف  منّو األموال املوقوفة يف العامل اإلسالمّي، فُمَعدَّ
العديد من املُْجتََمعات العربيَّة واإلســـالميَّة املعارصة، وهنا ال بُّد من اإلشارة إىل 
َول اإلسالميَّة والعربيَّة قامت بإلغاء نظام الَوقْف بالكامل، كام حدث  أّن بعض الدُّ
يف تونس عىل ســـبيل املثال الَّتي شعت يف إلغاء نظام الَوقْف منذ سنة ١٩٥٦م 

قبل أن تحسم نهائيًّا بتأميم كّل األحباس عام 1961م)1(.

غياب الَوْقف كنظام مستقّل:	 
فحاليًا تُعّد األوقاف يف العديد من البلدان اإلسالميَّة والعربيَّة ظاهرًة شكليَّة أكرث 
اخليَّة  يات الدَّ من كونها أداة اقتصاديَّة واجتامعيَّة فاعلة، وسبب هذا األمر التَّحدِّ
ْولَة وأمالكها، إضافًة  والخارجيَّة واملُتََمثّلَة بُصاَدرَة األوقاف وَدْمجها مع ُمَوازَنَة الدَّ
قة واإلهامل الَّذي  ّرّي، نَاهيك عن النَّهب والرسَّ لقرارات التأميم وإلغاء الَوقْف الذُّ
تعرَّضـــت له العديد من األوقـــاف، ونتَج عن هذا األمر عدم قدرة األوقاف عىل 

الَفْصل الحادي عرش/ املبحث الثَّالِث

َسات املجتمع املدن يف املغرب العريب"، يف: نظام الَوقف . 1 ولد أباه، عبدالله السيد، "تَحوُّالت عالقة الَوقف مبُؤسَّ
واملجتمع املدين يف الوطن العريب، بريوت، مركز دراسات الوحدة العربيَّة، ط1، 2010م، ص ٦٤٥.
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ميم)1(، فغاب  ة كأُُجور النُّظَّار أو تكاليف الّصيانة والرتَّ تغطية مصاريفها الخاصَّ
أثر الَوقْف ودوره بشـــكل شبْه كامل، وهذا األمر يعود يف جوهره إىل مامرسات 

لُطَات. بعض السُّ

االهتمم بالجراءات الداريَّة عىل حساب َجْوهر الوقف:	 
من مظاهر تراجع الَوقْف االهتامم املبالَغ به يف قضيَّة توثيق األوقاف مع إهامل 

واضح بقضيَّة إدارة األوقاف وتنمية األموال املوقوفة واستثامرها.

انخفاض القيمة الحقيقيَّة لألوقاف:	 
َول العربيَّة واإلسالميَّة بقيت األوقاف  الت التََّضخُّم يف العديد من الدُّ فمع ارتفاع ُمَعدَّ
ر األوقاف مقابل عقود انتفاع  تقوم عىل اعتبارات قدميـــة، ويف بعض الحاالت تُؤجَّ
َسات  زهيدة القيمة، وهذا ما يُعّد خســـارة للوقف وســـوء يف التَّْنظيم واإلدارة، فاملُؤسَّ
م تقوم بعمليَّة إعادة تقييم ألصولها، وهذا  الت التََّضخُّ ــة ويف حال ارتفاع ُمَعدَّ الّربْحيَـّ

األمر يجب أن ينسحب عىل األوقاف، إالَّ أّن هذا األمر مل يتّم القيام به حتى اآلن.

ُجُمود أساليب إدارة األوقاف:	 
فالعص الحديث شـــهد قفزات واضحًة يف مجال اإلدارة، وانسحب هذا التَّطَوُّر 
َسات القطَاع الثَّالث؛ إالَّ  َسات الُحُكوميَّة والّربْحيَّة وُمؤسَّ عىل ُمختلَف أنواع املُؤسَّ
أّن األوقاف يف العاملنَْي اإلسالمّي والعريّب مل تَستفد من هذا التَّطَوُّر، فام زالت 
ْعف  األوقاف تَُدار بأمنـــاط إداريَّة بدائيَّة، وهذا األمر يُعّد من أهّم مظاهر الضَّ
الَّتي تعاين منه األوقاف، لذلك ال بُّد من إعادة النَّظر باألمناط اإلداريَّة السائدة، 
إضافًة لضورة االستفادة من الهياكل التَّْنظيميَّة الحديثة، فكّل عص له ُمتَطَلَّبَاته 

يف أساليب اإلدارة واالستثامر، ويجب ُمَواكَبَة العص.

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

األرسج، حســني عبداملطلب، حوكمة الصناديق الَوقفيَّة بني النظريَّة والتطبيق، رســالة ماجستري يف االقتصاد . 1
بعهد التخطيط القومي )القاهرة(، سنة النرش 2010م، ص 15 – 17.
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َسات الَوْقفيَّة العربيَّة والسالميَّة:	  انخفاض مستوى التََّعاُون بني املُؤسَّ
األوقـــاف ُمْجتَمَعة ُتَثّل نظـــام الَوقْف، وينعكس التََّعاُون والتَّْنســـيق بني هذه 
َسات عىل ُمْخرََجات هذا الّنظَام وعىل أثره يف املُْجتََمع، ومن املالَحظ حاليًا  املُؤسَّ
َسات الَوقْفيَّة العربيَّة واإلسالميَّة بشكل  غياب أشكال التَّْنسيق والتََّعاُون بني املُؤسَّ
ملحوظ، وهو ما انعكس ســـلبًا عىل الكفاءة اإلداريَّة واإلنتاجيَّة يف نظام الَوقْف 

اإلسالمّي والعريّب.

ئقة بكانة  يف ختام هذا الفصل ال بُّد من القول بأنَّه ويف ظّل هذه املظاهر غري الالَّ
ة اإلسالميَّة املستقاة من شيعتها الَغرَّاء،  وأهّميَّة الَوقْف يف املنظومة الَحَضاريَّة لألُمَّ
تبقى اإلرادة الّسياســـيَّة شطًا ال غَنى عنه إلعادة الَوقْف إىل ســـابق عهده الَخدمّي 
ـــعوب، وبدون هذه اإلرادة الّسياسيَّة فإّن أّي تدابري أخرى  التَّنموّي للُمْجتََمعات والشُّ
إلنقاذ الَوقْف اإلســـالمّي املعارص من كَبَْوته لن تكون ذات جدوى، أو ســـتكون ذات 

جدوى محدودة عىل أحسن تقدير.

يات الَّتي واجهها ويواجههـــا نظام الَوقْف يف العاملنْي  إّن االهتامم بدراســـة التَّحدِّ
اإلســـالمّي والعريّب تُعّد قضيَّة محوريَّة يف إعادة الحياة لهذا الّنظَام، واالستفادة من 
دوره وأثَره اإليجايّب يف املُْجتََمع، ولذلك ميكن القول بأّن أّي سياســـة أو برامج تسعى 
يات  إلنعاش الَوقْف لن يُْكتَب لها النَّجاح دون دراســـة علميَّة وموضوعيَّة لجملة التَّحدِّ
الة لها  يات وإيجاد حلول فعَّ الَّتي يواجهها، وبالتَّايل العمل عـــىل ُمعالََجة هذه التَّحدِّ

وقابلة للتطبيق.

الَفْصل الحادي عرش/ املبحث الثَّالِث
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الَفْصل الثَّاِن عش 

ُسُبل تطوير الَوْقف واستثامر موارده

َمة • ُمَقدِّ
املَْبَحث األَوَّل: ُحكْم استثمر الَوْقف •

ضوابط شعيَّة وفقهيَّة الستثامر الوقف	 
أثر شوط الَوقْف عىل استثامر العني املوقوفة	 
نظارة الَوقْف واالستثامّر	 

املَْبَحث الثَّاِن: صَيغ َعَمليَّة لنشاء واستثمر األوقاف  •
َضوابط استثامر الوقف	 
أدوات استثاَْمريَّة شعيَّة	 
صيَغ استثامر وتويل الَوقْف	 
ُمرْتََكزَات استثامر الوقف	 

َوات الَوْقفيَّة وتنميتها • املَْبَحث الثَّالِث:  ُمْقَرَحات جديدة لدارة الثَّ
قطاعات تطوير الوقف	 
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الفصل الثَّاِن عرش

الَعَمل اإلنَْساِنّ والتَّْنِمَية

َمة ُمَقدِّ
يُعّد التَّطوير أولويَّة لكُّل النُّظُم االقتصاديَّة واالجتمعيَّة، فال يكن اســـتمرار أّي 
ال حالًيا، ويف  َســـة بدون تطوير نُظُم عملها باســـتمرار، فم هو فعَّ نظام أو ُمؤسَّ
دة قد ال يكون فعااًل يف ظل ظروف جديدة،  ظـــّل ظروف موضوعيَّة وذاتيَّة ُمحدَّ
وهذا هو جوهر التَّطوير، فالتَّطوير عمليَّة تهدف لتحسني آليَّات العمل والتشغيل 
والدارة بحيث يتّم الحفاظ عىل مســـتويات جّيدة من الفعاليَّة، وهذا األمر يُحّقق 
َسة أو  َسات والنُّظم االقتصاديَّة واالجتمعيَّة، فأّي ُمؤسَّ تبير اســـتمرار عمل املُؤسَّ
اخليَّة سينتهي به األمر بالخروج  نظام اقتصادّي ال يستطيع تطوير ذاته ونُظُمه الدَّ

من سوق العمل وبفناء الّنظام، ولهذا األمر أمثلة عديدة ومستمرَّة.

إّن أهّميَّة التَّطوير وَحتْميته تنســـحب بشـــكل مباش عىل نظام الوقف، ولعّل تراجع 
يات والتَّهديدات التي  ـــابقة يُعّد من أبـــرز التَّحدِّ االهتامم بتطويره يف القرون السَّ
واجهت الَوقْف كنظام اجتامعّي واقتصادّي، فأُُسس إدارة الَوقْف استمرَّت عىل ذات 
ـــابقة، وتَم نقل هذا النَّهج إىل العصور الحاليَّة، ما  النَّهج الذي ســـاد يف العصور السَّ
أدَّى بشـــكل مباش إىل تراجع فاعليَّة الَوقْف بشكل ملحوظ، وأدَّى كذلك إىل تصاعد 
املُطالَبات والدعوات بإلغاء الَوقْف نتيجة تراجع فاعليّته، وهذا يقود للقول بأّن عالج 
يات يقوم يف جوهره عىل تطوير الَوقْف وتحديث أُُســـس إدارته وتفعيل  هـــذه التَّحدِّ
اســـتثامر موارده با يجعله نظاًما متناسبًا مع ُمتغرّيات العص االجتامعيَّة والثقافية 

واالقتصاديَّة واالجتامعيَّة.

إّن اســـتثامر الَوقْف وتفصيل هذه القضيَّة إداريًّا وفقهيًّا يُعّد من املحاور الرئيســـة 
يات  لتطوير نظام الوقف، كام يُعّد ركيزًة أساسيَّة يف معالجة طائفة واسعة من التَّحدِّ
التـــي تُواجهه، فالحديث عن تطوير الَوقْف واالرتقاء بـــه وتعزيز فاعليته بات من 
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ــات العص؛ حيث ميكن تطوير أداء الَوقْـــف با يغطي احتياجات العص يف  أولويَـّ
كثري من جوانبه التَْنَمويَّة ذات الفائدة االجتامعيَّة وغريها، خصوًصا أَّن هناك العديد 
من التجارب الحديثة يف هذا املجال؛ وهو ما ســـوف نتناوله يف هذا الفصل بالرشح 
والتحليل، من خالل بيان حكم اســـتثامر الَوقْف، وأوجهه املُتََعّدَدة، وصيغه املختلفة؛ 
الَّتي من شـــأنها أن تَُحّقق نَهضة شـــاملة لنظام الَوقْف با يدعم األهداف التَْنَمويَّة 

للدول العربيَّة واإلسالميَّة.
 

 

الفصل الثَّايِن عرش
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املبحث األَوَّل

ُحكْم استثامر الَوْقف

يُعّد اســـتثمر األوقاف السالميَّة قضيَّة ذات أبعاد ُمتعّددة، اقتصاديَّة واجتمعيَّة 
وفقهيَّة، وفيم يتعلّق بالبعد الفقهي لالستثمر فقد أباح الفقه السالمّي استثمر 
وط تهدف يف جوهرها إىل الحفاظ  دة، وهذه الـــرشُّ الَوْقـــف ضْمن شوط محدَّ
عـــىل ُمَبّر الَوْقف والحفاظ عىل شوط الواقف، وضمن حقوق املوقوف عليهم، 
فليست كّل األوقاف يُباح استثمرها، ففي بعضها يُشكّل االستثمر خروًجا رصيًحا 
عن جوهر الوقف، وحتى فيم يتعلق باألوقاف املباح استثمرها؛ فإّن هذه الباحة 
عيَّة والفقهيَّة وبضوابط عقد الَوْقف  وابط الرشَّ ليســـت مطلقًة، بل ُمقيَّدة بالضَّ
وط تُعّد أولويَّة قصوى يف َفْهم ُحكْم استثمر الوقف، وهذا  ذاته، فدراسة هذه الرشُّ
الفهم يقود بشـــكل مباش الستثمر صحيح وقويم لألوقاف مبا يضمن املحافظة 
وااللتـــزام برشوط الواقفني ويف ذات الوقت يضمن أفضل اســـتفادة ممكنة من 
العني املوقوفة، ويضمن كذا الحفـــاظ عىل العني املوقوفة، وضمن حميتها من 
م، وضمن تنميتها، واستناًدا عىل هذه األهّميَّة سيتّم  املُتغّيات االقتصاديَّة كالتَّضخُّ

إفراد هذا املبحث لدراسة مختلف الجوانب الفقهيَّة املرتبطة باستثمر الوقف.

ضوابط شعيَّة وفقهيَّة الستثمر الوقف
أفتَى مجمع الفقه اإلْسالمّي الدويل)1( بجواز االستثامر يف الَوقْف، بعنى تنمية األموال 
املوقوفة، أصواًل كانت أم ريًعا، عقاًرا كانت أم منقواًل؛ من خالل الوســـائل االستثاَْمريَّة 

َســة إسالميَّة دولية تابعة ملنظمة املؤتر اإلسالمي، تم إنشاؤه تنفيًذا للقرار . 1 مجمع الفقه الســالمي الدول: ُمَؤسَّ
ة اإلســالميَّة يف مكَّة املُكرَّمة عام 1981م، وتَّم إنشــاء املجمع وانعقاد أَوَّل َدورة  الصادر عن املؤتر الثالث للقمَّ
رسميَّة له يف 19 من شهر نوفمرب عام 1984م بهدف التخطيط والتنظيم للعمل املستقبيل للمجمع. )للمزيد: نبذة 

 .)https://goo.gl/99hqe7 :عن املجمع، موقع مجمع الفقه اإلسالمي، ُمتاح عىل الرَّابط
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املعروفة، شيطة أن تكون تلك الوسائل مباحة شًعا)1(، إعاماًل ملقتض الحديث الرشيف 
بحبس أصل الَوقْف وتنمية أو تسبيل ثرته، يف قوله صىل الله عليه وسلم يف وقف عمر بن 
قْت بها، غري أَنَّه ال يُباع أصلها وال  الَخطَّاب ريض الله عنه " إن شئت حبست أصلها وتََصدَّ
يبتاع وال يُورَث وال يُورَّث")2(، وذلك حتى ال يفقد الَوقْف قيمته؛ املاّديَّة واملَْعَنويَّة، مع تقادم 
الزمن وتزايد الحاجات اإلنسانيَّة؛ حيث إّن للَوقْف بُْعًدا استثامريًّا يف غاية األهّميَّة؛ حيث 

يُْقَصد من استثامر الَوقْف إنتاج عائد صايف يَتّم رصفه عىل أغراض الَوقْف ذاته.)3(

عيَّة عىل حْفظ الَوقْف وصيانته وتنمية غلّته، وهذا األمر  وابط الفقهيَّة والرشَّ حرصت الضَّ
يتقاطع بشكل مباش مع استثامر الوقف، فاالستثامر يُعّد تحقيًقا مباًشا لصيانة وتنمية 
الَوقْف وتطويره، فالتَّطوير واالستثامر ميكن َوصفهام بوجهني لُعْملة واحدة، إضافًة لكون 
االستثامر يعود بالنَّفع عىل طائفة واسعة من املستفيدين أّولهم العني املوقوفة واملوقوف 
عيَّة الســـتثامر الَوقْف ميكن قياســـها عىل  عليهم واملجتمع ككّل، ولتوضيح اإلباحة الرشَّ
إباحة اســـتثامر أموال الزكاة، وهذا ما ذَهب إليه مجمع الفقه اإلسالمّي الدويّل بجواز 
كاة يف مشاريع استثامريَّة، با يعود بالنفع عىل املستحّقني لها، وذلك  توظيف أموال الزَّ
بعد ضامن تلبية االحتياجات الفوريَّة للمســـتحّقني، إضافًة لدراسة وافية ملختلف أشكال 
املخاطر االســـتثامريَّة التي من املمكن أن تتعرَّض لها األموال املستثمرَة)4(، وقياًسا عىل 
دة املصارف وذلك ملصلحة املُْستَحّقني،  ذلك فإّن جواز االستثامر يف أموال الزكاة املحدَّ
فإّن القول بجواز االستثامر يف األموال الَوقْفيَّة عىل اتّساع مجاالتها ومصارفها أوىل)5(؛ 
ة  فاســـتثامر األموال املوقوفة يُعّد من حيث املبدأ جائزًا شًعا، إالَّ أّن هناك ضوابط عدَّ

لهذا االستثامر ومنها طبيعة املال املوقوف وشوط الواقف.

الفصل الثَّايِن عرش/ املبحث األَوَّل

قرار رقم 140 )6/15( بشــأّن االســتثامر يف الَوقْف ويف َغالته وريعه، الدورة الخامســة عرشة، املحرم 1425هـ، آذار . 1
 )https://goo.gl/wVMEBQ :مارس( 2004م. بند أواًل1-. متاح عىل موقع مجمع الفقه اإلسالمي، ُمتاح عىل الرَّابط(

أخرجه البخاري يف كتاب الوصايا، باب الَوقْف كيف يُكتب، برقم 2620.. 2
قحف، منذر. الَوْقف السالمي تَطوُّره، إدارته، تنميته، مرجع سابق، ص 34.. 3
مجمع الفقه اإلسالمي، قرارات وتوصيات مجمع الفقه، ص 33. القرار رقم 15 )3/3(.. 4
ينظر املراجع الســابقة: العامر، اســتثمر أموال الَوْقف، ص 21. البهوت، كشاف القناع، ج4، ص 244. ومثله يف: . 5

شح املنتهى، ج2، ص400؛ املاوردي، النصاف، ج7، ص 11؛ ابن املرتيض، البحر الزخار، ج5، ص 152؛ داماد 
أفندي، مجمع األنهر شح ملتقى األبحر، ج1، ص 739.
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أثر شوط الَوْقف عىل استثمر العني املوقوفة
من الْبََدهّي أّن الواقف أيًّا كانت شوطه، فإنَّه لن يرض بتدهور أحوال املال املوقوف 
وتراجع إيراداته وتقليص حجم أصوله برور الوقت، ال سيَّام يف حال كان هذا الَوقْف 
يحتاج من األموال واملوارد الَّتي تعمل عىل إصالحه واإلبقاء عليه وزيادة َغلَّته، والعناية 
به، ومن ثَّم باملوقوف عليهم من املُْستَحّقني بالتَّبعيَّة؛ وال َشّك أّن القول باالستثامر يف 
الَوقْف هو مصلحة راجحة ال تتعارض وشط الواقف، بل تَُحّقق مراده؛ من َجْعل وقفه 
صدقة جارية تُدّر عليه الحســـنات بعد مامته، كام تُدّر عىل املُْستَحّقني من املوقوف 
عليهم الخريات طوال حياتهم؛ إذ ليس من املتصوَّر يف هذا اإلطار أن يَتّم اســـتغراق 
جميع الّريع عىل املوقوفني وال يرُْتَك شء لإلبقاء عىل األصل وتنميته وإصالحه، فهذا 

يتعارض مع جوهر الَوقْف وفلسفته.

ة استثامر الَوقْف ومرشوعيّته عىل شوط الواقفني، بل تتطلَّب موافقة  وال تقتص صحَّ
ا يف حال الَوقْف الَخرْيّي  ّرّي، أَمَّ املستفيدين أو املوقوف عليهم، وذلك يف الَوقْف الذُّ
فال بأس باالستثامر يف ريعه أو يف جزء منه، بدون اشرتاط موافقة املُْستَحّقني، وذلك 
لرجحان مصلحة االستثامر يف تحقيق املنفعة للموقوف عليهم بتنمية األصل املوقوف 
وتنميته وتعظيم َغلَّته، ال سيَّاَم مع احتياج األصول املوقوفة يف غالب األحيان، بالنظر 

إىل قدمها تعاقب األجيال عليها، إىل أعامل صيانة وإصالح َدوريَّة ُمْستَّمرَّة.

ومن املالَحظ هنا أّن أثر شوط الواقف تنعكس عىل استثامر الَوقْف َوفْق محورين؛ 
األول استثامر العني املوقوفة أو األصل املوقوف، والثَّاين استثامر ريع الوقف، وفيم 

ييل تبيان لكال هذين املحورين:

أواًل: استثمر األصل املوقوف:

تُحّدد ماهية األصل املوقوف والغاية التي أُوقف ألجلها مرشوعيَّة استثامره أم ال، وهذا 
ما يُعرَف بتحديد الغـــرض من الوقف، وتظهر هنا حالتان؛ األُوىل األصول املوقوفة 

دة الغرض، وفيم ييل تبيان لكال الحالتني: دة الغرض، والثَّانية غري ُمحدَّ ُمحدَّ

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع
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كنيَّة واملساجد واملقابر، 	  د الغرض: ومن أمثلتها؛ املباين السَّ األصول املوقوفة ُمحدَّ
َدة الغرض بالســـكنى، والثانية بالصالة وإقامة الشـــعائر، والثالثة  ىل ُمَحدَّ فاألَوَّ
للدفـــن واإلقبار، ففي هذه األمثلة وأشـــباهها، ال ميكن القول باالســـتثامر يف 
أصولها؛ لتعارُضه مع شط الواقف باالنتفاع املباش من تلك املنشـــآت املوقوفة 
عىل اســـتخدام محدد، حســـب شوط الواقف، ومن ثَّم نص قرار مجمع الفقه 
َصة لالنتفاع  الدويل عىل وجوب االستثامر يف األموال املوقوفة ما مل تكن ُمَخصَّ

املباش)1(، كام يف الحاالت سالفة البيان)2(.
َدة املنفعة املباشة للمستفيدين،  بَيْد أنَّه يُْستَثَْنى من هذا املنع فيام يَتََعلَّق باألصول ُمَحدَّ
ما يجري ألعامل الصيانة والعامرة، وهذا بََدهّي لإلبقاء عىل العني املوقوفة لتحقيق 
شط الواقف، واســـتدامة الَوقْف، ويف هذا بـــوَّب العلامء فصاًل لنفقة املوقوف، 

وُمَؤن تجهيزه، وعامرته من حيث ُشطَت، أي شطها الواقف من ماله")3(.
ويف حـــال مل يشـــرتط الواقف أعامل العـــامرة والصيانة لألصـــل املوقوف؛ فإّن 
ة، بالنظر إىل انتفاعهم بأصله، ومن ثَّم وجب عليهم  املســـتفيدين يقومون بهذه املُهمَّ
االضطالع بالعمل عىل إصالحه والقيام عىل شـــؤون عامرته، وفًقا لقاعدة؛ "الَخرَاج 
امن")4(، )5( ويف حال امتنع املستفيد من العني املوقوفة للسكنى مثاًل من إصالح  بالضَّ

العني املوقوفة، اضطلع القايض بتأجريها وتعمريها وإصالحها بقيمة اإليجار)6(.

الفصل الثَّايِن عرش/ املبحث األَوَّل

قــرارات وفتــاوى وتوصيات منتدى قضايا الَوقْف الفْقهيَّة األول، موضوع االســتثامر، بند 3. األمانة العامة لألوقاف . 1
)https://goo.gl/f6Nejg :الكويت(، 2015، ص 10، ُمتاح عىل الرَّابط(

2 . )https://goo.gl/pqYvG6 :قرار رقم 140 )6/15( بند أوال. 3، ُمتَاح عىل موقع مجمع الفقه اإلسالمّي عىل الرَّابط
األنصاري، أسنى املطالب، مرجع سابق، ج2، ص437. الهيثمي، تحفة املحتاج، ج6، ص 289.. 3
الكبييس، أحكام الَوْقف، مرجع سابق، ج2، ص193.. 4
ل الشخص تَبَْعة اليشء . 5 الخراج بالضمن قاعدة تعني أَّن استحقاق الخراج يكون بوجود ضامن، بعنى أَنَّه عندما يَتحمَّ

فلو هلك هذا اليشء يكون خراجه له، فالعدل أَنَّه طاملا كان عليه ضامن هذا اليشء فهو يستحق خراجه، ويرجع أصل 
هذه القاعدة الفْقهيَّة إىل حديث عن رسول الله صىل الله عليه وسلم عن السيدة عائشة ريض الله عنها أَّن رجاًل ابتاع 
غالًما، فأقام عنده ما شــاء الله أن يقيم ثم وجد به عيبًا فخاصمه إىل النبي صىل الله عليه وســلم، فردَّه عليه، فقال 
الرجل: يا رســول الله قد اســتغّل غالمي فرّد رســول الله صىل الله عليه وســلم: الخراج بالضامن" )رواه أبو داود يف 
كتاب اإلجارة برقم 3510(. )للمزيد: القرالة، أحمد ياسني، القواعد الفْقهيَّة وتطبيقاتها الفْقهيَّة والقانونيَّة، عامن، 

األردن، األكادمييون للنرش والتوزيع، ط1، 2014م، ص 261(.
خرسو، منال، درر الحكام، مرجع سابق، ج2، ص 137، البهوت، كشاف القناع، مرجع سابق، ) 4 /266(.. 6
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وهـــذا ما ذهب إليه العلـــامء، بتأكيدهم عىل أّن العامرة عىل َمن له َحّق االنتفاع 
ـــكنى، النتفاعه بالعني املوقوفة، فوقعت مؤنـــة إصالحها عليه، ويف حال  بالسُّ
امتنـــع عن ذلك أو كان عاجزًا عن ذلـــك لفقره قام القايض بتأجريها واإلنفاق 
عليهـــا من هذه األجرة)1(. ويف حال كانت العـــني غري قابلة لإليجار مثاًل جاز 
بيعها واســـتبدالها بعني أخرى بثمن البيع؛ اتّساقًا مع منطق الضورة)2(؛ وحينام 
يكون الَوقْف عىل سكن مساكني مثاًل، وفًقا لرشط الواقف، وهم بالضورة غري 
قادرين عىل اإلنفاق عىل العني املوقوفة للسكن لإلصالح والعامرة، ذهب العلامء 

إىل اضطالع بيت املال بأعامل الصيانة للعني املوقوفة)3(.

ر إصالحه من بيت املال، ذهب  ويف حـــال كان الَوقْف مامَّ يصُعب إيجاره أو تعذَّ
العلامء إىل جواز اســـتعامل َوفْر األوقـــاف ذات الّريع املرتفع يف صيانة غريها 
من األوقاف غري ذات الّريع كاألمثلة سالفة البيان، أو حتى األوقاف ذات الّريع 
املنخفض الَّذي ال يكفي لعمليَّات الصيانة والعامرة بشـــكل كاف؛ وفًقا للمصلحة 

ة الَّتي هي جوهر النظام الَوقْفي)4(. الَعامَّ

د الغرض: وهي األصول املوقوفة التي يَتّم َوقْفها 	  األصول املوقوفة غي محـــدَّ
دة، كالَوقْف عىل املســـاكني دون تحديد دقيق لهدف  ة غري محدَّ ألغـــراض عامَّ
الَوقْف هل غلّته لتوفري ســـكن أو نفقة أو كسوة أو غريها، أو وقف أرض ما عىل 
أن يكون ريعها لصالح املستفيدين، ففي هذه الحالة يُعّد استثامر العني املوقوفة 

جائزًا كونه ال يتعارض مع جوهر الغاية التي تّم الَوقْف عليها.

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

الرسخيس، املبسوط، مرجع سابق، ج6، ص 221؛ ابن الهامم، فتح القدير، مرجع سابق، ج6، ص 221-222.. 1
البهوت، كشاف القناع، مرجع سابق، ج4، ص 266؛ الرحيباين، مطالب أول النهى شح غاية املنتهى، مرجع سابق، . 2

ج 4، ص 242-243.
فداد، العياش الصادق، مسائل يف فقه الَوْقف، مرجع سابق، ص 19 – 20.، . 3
املعيار، ج7، ص187؛ حاشية الرهون، ج7، ص 150-151.. 4
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ثانًيا: استثمر غلَّة الوقف

ال يقتص اســـتثامر الَوقْف عىل األصل املوقوف، بل يَطال ريع الَوقْف أو غلّته، وهو 
ـــكل األكرث شـــيوًعا كونه ال يُؤثّر عىل ماهيَّة العني املوقوفة وال يُغرّي شـــيئًا من  الشَّ
طبيعتها، ويف حال اشـــرتط الواقف االستثامر يف األصل بجزء من ريع الَوقْف، كان 
شطـــه معتربًا شًعا وفًقا للفقهـــاء؛ إذ ال يتناف ذلك مع مقتض الَوقْف، فضاًل عن 
كونـــه يَُحّقق مصلحة ناجزة تَتََعلَّق بتنمية الَوقْف ودميومته وتعظيم ثرته، وقد شـــبَّه 
العلامء هذا األمر باستبدال الَوقْف الَّذي هو جائز ملصلحة املوقوف عليهم الراجحة، 
ن يشـــاء)1(،  وإذا كان للواقف أن يَســـتثني الَغلَّة من الَوقْف لينتفع بها هو أو غريه ممَّ
فإّن استثناءه لغرض تنمية الَوقْف وإصالحه وتنميته با يعود بالنفع عىل املُْستَحّقني 

والَوقْف كذلك يكون أوىل)2(.
وعليه؛ فقد ذهب مجمع الفقه اإلْســـالمّي الدويل إىل العمل برشط الواقف يف تنمية 
أصـــل املال املوقوف بجزء من الريع، وهذا مامَّ ال يخالف مقتض الَوقْف، كام يجب 
العمـــل برشط الواقف كذلك إذا اشـــرتط العكس، بصف جميع الّريع عىل املوقوف 
عليهم من املُْســـتَحّقنَي؛ ألّن شط الواقف كََنّص الشـــارع؛ وفًقا للقاعدة األُُصوليَّة 
املعتربة)3(. وورَد ذلك أيًضا يف بعض األبحاث العلْميَّة املنشـــورة حديثًا)4(، كام عملت 
وزارة األوقاف الفلسطينيَّة)5( بهذا الحكم للحفاظ عىل األماكن الَوقْفيَّة بالقدس)6(، 

الفصل الثَّايِن عرش/ املبحث األَوَّل

ينظر املراجع الســابقة: القرايف، أنوار الربوق يف أنواع الفروق، ج2، ص 164؛ ابن تيمية، الفتاوى الكربى، ج5، ص . 1
426؛ ابن القيم، إعالم املوقعني، ج4، 20؛ املرتض، البحر الزخار، ج5، ص ص 153-154.

انظر: العامر، استثامر أموال الَوقْف، ص 23.. 2
قرار رقم 140 )6/15( بند أوال. 4.. 3
مجلــة أوقاف، العدد 6، بحث الدكتور حســني شــحاتة ص78 وما بعدها، االتجاهات املعــارصة ص101 وما بعدها، . 4

االستثمر يف الَوْقف، ص6 وما بعدها، االستثمر يف الَوْقف، عبدالحليم عمر ص8، 35، 40، استثمر أموال الَوْقف، 
العامر ص82، 87، 92، 99، 112، اســتثمر أموال الَوْقف، شــعيب ص27، الَوْقف ودوره يف التَّْنمَية ص52، األوقاف 

فقًها واقتصاًدا ص136، مجلَّة املستثمرون، العدد 31 ص128.
وزارة األوقاف والشــؤون الدينيَّة يف فلســطني هي وزارة مختصة باإلشاف عىل العقارات الَوقْفيَّة، وادرة صندوق . 5

عيَّة من خالل مدارس شعية متخّصصة. )للمزيد: دليل الخدمات الحكومية،  الزكاة والتعليم الرســمي للمســائل الرشَّ
 ).https://goo.gl/zww6AN :املوقع الرسمي ملجلس الوزراء الفلسطيني، 2018، ُمتاح عىل الرَّابط

مشــعل، عبدالباري. تصكيك ريع الَوقْف، من موضوعات منتدى االقتصاد اإلســالمي يف 22 يونيو 2016، ُمتاح عىل . 6
الرَّابط: https://goo.gl/XjMZkf.، ص3.
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ـــس املعهد الدويل للَوقْف اإلْسالمّي)1( ذَكَر فيه أهّميَّة  كام تّم إصدار كتاب أَلََّفه ُمَؤسَّ
استخدام ريع الَوقْف يف تنمية أصله واملحافظة عليه.)2(

ا اســـتثامر الّريع أو الَغلَّة، وهو ما تُخرجه األرض من زروع ومحاصيل، وما تنتجه  أَمَّ
األشـــجار من ثار وفاكهة، وكذا نتاج إيجـــار العقارات وكراء الحيوانات ونحو ذلك 
من ضوب)3(، فاملقصود به يف النظام الَوقْفّي االســـتثامر يف إيراد نواتج األموال 
املوقوفة، وهو جائز وفًقا للفقهاء الَّذين قاســـوه عىل جواز املضاربة يف مال اليتيم 
ملا فيه مصلحته)4(، مـــع اعتبار ذلك مصلحة غالبة وفًقا للمعايري االقتصاديَّة، وليس 

ملعايري الحاجة أو الضورة.
وقـــد بوَّب البخاري يف صحيحه، "باب إذا زرع بال قوم بغري إذنهم وكان يف ذلك 
صالح لهم". وقد أخذ منه العلامء أّن التََّصُّف بهدف اإلصالح مقبول شًعا، ال سيَّاَم 
وأّن التََّصُّف يف َغلَّة الَوقْف باالســـتثامر أخّف من مسألة االستثامر يف أصل الَوقْف 

الَّتي تبني جوازها، كام سلف بيانه، فكان االستثامر يف َغلَّة الَوقْف أوىل)5(.
كام أّن القاعدة يف شوط الواقف تقوم عىل مراعاة قصده ال لفظه، ويف هذا ذهب 
العلامء إىل أنَّه يجوز أن يفعل يف الَوقْف ما فيه مصلحة له مامَّ يغلب عىل الظن، حتى 
كاد أن يقطع به أن لو كان الواقف حيًّا وعرض عليه ذلك لرضيه واستحســـنه)6(، وقد 
فعل عمر بن الَخطَّاب ريض الله عنه ما يشـــبه ذلك حينام رفض تقســـيم مال الغنائم 

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

َسة دوليَّة مقرُّها ماليزيا تهدف إىل التعريف بأهمية الَوقْف اإلسالمي، ونرش . 1 املعهد الدول للوقف السالمي هو ُمَؤسَّ
الوعي باألوقاف اإلســالميَّة، وتكامل التجارب الَوقْفيَّة والخربات حول العامل، كام يســعى لتحســني القدرات الَوقْفيَّة 
https:// :واإلدارة واالستثامر. )للمزيد: من نحن، املوقع الرسمي للمعهد الدويل للوقف اإلسالمي، ُمتاح عىل الرَّابط

 ).goo.gl/3UEosB
َسة ساعي لتطوير األوقاف، . 2 ــعوديَّة، ُمَؤسَّ الحات، ســامي محمد، حوكمة األوقاف وإدارة عملياتها الرئيســة، السُّ الصَّ

ط1، 2018م، ص 100 – 102.
وزارة األوقاف الكويتيَّة، املوسوعة الفْقهيَّة، ج23، ص ص 207-211. . 3
ابن بيه، رعي املصلحة، ص 18.. 4
ابق، ص 18.. 5 رعي املصلحة، املرجع السَّ
نص لإلمام عبد الله العبدويس ذكره الشيخ عبد الله بن بيه يف: رعي املصلحة، ص 20، نقاًل عن: ميارة، شح التكميل . 6

ونظمه، مخطوط ص 59-58، كام أشار فضيلته إىل أنه ميكن مراجعة: شح الفقيه ابن أحمد زيدان للتكميل، ص 37.
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عىل الجيش كأرض الســـواد يف العراق، وأرايض مص والشام، بهدف استثامرها من 
أجل تأمني موارد ماليَّة ثابتة لبيت مال املسلمني مامَّ يعّم خريه ويُرَْجى مناؤه)1(.

وإذا كان األصل أن يَتّم توزيع ريع الَوقْف وثرته عىل املُْستَحّقني من املوقوف عليهم، 
فإنَّه يف حال كان النتاج والّريع فائًضا عن الحاجة، ســـواًء لوفرتها أو لقلَّة املوقوف 
عليهم؛ فإّن املســـألة الفقهيَّة هنا، هل يَتّم توزيع هذه الفوائض أيًضا عىل املُْستَحّقني، 
أو ميكن اســـتثامر هذه الفوائض لتعظيم األصل املوقوف والعناية به وإصالحه، وكذا 

هل يجوز استثامر هذه الفوائض لصالح املستفيدين مستقباًل؟ 
َثَّة اتجاهات رئيسة تَتََعلَّق بهذا األمر، أَوَّلُها أنه يجوز استثامر الفوائض يف حال كان 
افعيَّة)2(، وثانيها، أَّن استثامر الفوائض جائز  أصل الَوقْف مسجًدا، وهو رأّي عند الشَّ
مطلًقا ســـواًء كان الَوقْف مسجًدا أو غري مسجد، عىل أن يكون هذا االستثامر لصالح 
املوقـــوف عليهم، وكذا لصالح العني املوقوفـــة، فال يجوز رَصفه لصالح جهات الرِبّ 

ة كالفقراء مثاًل)3(. الَعامَّ

كام يجوز استثامر الفوائض من ريع الَوقْف بعد توزيعه عىل املُْستَحّقني من املوقوف 
عليهم؛ حيث يَتّم استثامر الفائض من الّريع يف تنمية األصل، أو يف تنمية الريع، وذلك 

صات")4(. بعد توزيع الّريع عىل املُْستَحّقني، وحسم النفقات واملَخصَّ
صات واألموال املتجّمَعة من ريع الَوقْف، الَّتي  ويَتََعلَّق بذلك مسألة االستثامر يف املَخصَّ
صات اإلهالك الَّتي تَتّم  يُْقَصد بها كَافَّة األموال املحتجزة من الريع، بعد إخراج مخصَّ

الفصل الثَّايِن عرش/ املبحث األَوَّل

فعل أمري املؤمنني عمر بن الَخطَّاب ريض الله عنه يف أرض العراق مشهور ميكن مراجعته وما وقع فيه من خالف . 1
يف: املاوردي، األحكام الســلطانيَّة، ص ص 645-644؛ الطحاوي، شح معان اآلثار، ج3، ص 247. وانظر: العمر، 

استثمر أموال الَوْقف، ص 22 يف استدالله بهذه القصة.
أسنى املطالب شح روض الطالب، ج 2، ص471. . 2
الحموي، غمز عيون البصائر، ج1، ص377.. 3
عامر يوســف العتوم وعدنان ربابعة، اســتثمر األموال الَوْقفيَّة مصادره وضوابطه، املجلَة األردنيَّة يف الدراســات . 4

اإلســالميَّة، مجلد 11، عدد2، 2015، ص 234.، وانظر أيًضا، مصطفى بن حموش، املدينة والســلطة يف السالم، دار 
البشائر للنرش )بريوت – لبنان(، 1999، ص 320.
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صات املتجّمَعة  بها أعامل الصيانة والعامرة، وكذا ديون الَوقْف، ونحوها، وهذه املخصَّ
َدة بالطرق املحاسبيَّة املعتربَة يف هذا املجال)1(. ُتَثّل نَسبًا ُمَحدَّ

وإذا كانت األموال املتجّمَعة من فوائض الّريع الَوقْفّي هي استثامر مستقبيل لألصل 
ه، فإنَّه يجوز  املوقـــوف، حال احتياجه إلصالح أو عـــامرة أو ألي حاجة طارئة تخصُّ

استثامر تلك األموال وتعظيمها ملصلحة األصل املوقوف.
فحجز تلك األموال، ومن ثَّم اســـتثامرها، تصّب يف مصلحة األصول الَوقْفيَّة، تنميًة 
وتطويرًا، ومن يكون االستثامر فيها استكاماًل لجهود استدامة الَوقْف ودميومة دوره 
يف خدمة املجتمع بشكل عام)2(، ويف هذا اإلطار ذهب مجمع الفقه اإلْسالمّي الدويل 
إىل جواز االســـتثامر يف األموال املحجوزة واملتَجّمعة من الّريع الَوقْفي، ويأخذ ُحْكم 
االستثامر يف األصول الَوقْفيَّة)3(، ويف ذلك نَّص املجمع عىل أَنَّه: "يجوز استثامر األموال 

املتجَمَعة من الّريع للصيانة والعامرة وغريها من األغراض املرشوعة األخرى")4(.

نظارة الَوْقف واالستثمر
إّن تطويـــر الَوقْف أو اســـتثامره من وجهة نظر فقهيَّـــة ال ميكن أن تتّم بعزل عن 
ناظـــر الوقف، فهذه القضيَّة تُعّد من واجباته ومســـؤوليَّاته املباشة، فوفًقا للفقهاء 
فـــإّن من أول واجبات ناظر الَوقْف هو عامرتـــه، بغّض النظر َعامَّ إذا كان ذلك من 
شوط الواقف نفســـه أم ال)5(؛ وذلك ألّن وظيفة النَّاظر أو ُمتََويّل الَوقْف الرئيســـة 
تقوم عىل عامرة الَوقْف وتحصيل َغلّته ورصفها عىل املُْســـتَحّقني مع حفظ األصول 

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

الشعيب، خالد عبد الله، استثمر أموال الَوْقف، ص9.. 1
املرجع السابق.. 2
بنــد )8(، )9( مــن قرارات وفتاوى املنتدى األَوَّل لقضايا الَوقْف الفْقهيَّة، موضوع االســتثامر، وانظر أيًضا: إبراهيم . 3

محمد، السالم والتَّْنمَية، وزارة االوقاف والشؤون السالميَّة املَغْربيَّة، 2008، ص 260.
قرار رقم 140 )6/15( بند أوال. 6، 7.. 4
ينظر املراجع الســابقة: النووي، روضة الطالبني، ج5، ص 348؛ الرشبيني، مغني املحتاج، ج2، ص394، الطرابليس، . 5

الســعاف، ص60، ابن عابدين، حــــاشية ابن عابدين، ج4، ص 366؛ املاوردي، النصاف، ج7، ص 67؛ الكشــناوي، 
أسهل املدارك، ج3، ص 108.
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املوقوفة وريعها)1(، فناظر الَوقْف هو وكيل عن املُْســـتَحّقني ووكيل عن الواقف يف 
ذات الوقـــت)2(، وهو يف ذلك يضمن حال تقصريه، وللقايض أن يَْجرُب تقصريه؛ ألّن 

ذلك مقيّد باملصلحة)3(.

ومن ثَـــّم يُطلق الفقهاء يَد ناظر الَوقْف يف عمل مـــا فيه مصلحة األموال املوقوفة 
وصيانتهـــا، حتـــى إذا أدَّى ذلك إىل حدوث تغيري يف الَوقْف نفســـه؛ ملا فيه من نفع 
ومصلحة للموقوف عليهم واملُْســـتَحّقني، فله اســـتغالل األرض املوقوفة بالزراعة، 
وبالبيـــوت املتَّصلَة بها بإجارتها، وبناء الصوامع الالزمة لحفظ َغلَّتها، با يعود بالنَّفع 

عىل الفقراء واملُْستَحّقني)4(.

 

النووي، روضة الطالبني، مرجع سابق، ج5، ص 348.. 1
ابن نجيم، األشباه والنظائر، مرجع سابق، ص198.. 2
املرجع سابق، ص 125.. 3
الطرابليس، السعاف عىل أحكام األوقاف، مرجع سابق، ص62.. 4
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منتدى قضايا الَوْقف: منتدى تَّم إنشاؤه وفًقا لتوصيات اجتامعات املجلس التنفيذي ملؤتر وزارة األوقاف والشؤون . 1
اإلســالميَّة يف دول العامل اإلســالمي، والذي تَّم انعقاده يف 12 ديســمرب 2003، حيث أوص املجلس بإقامة منتدى 
قضايا الَوقْف بهدف تنســيق الجهود التي تبذلها الدول اإلســالميَّة يف مجال الَوقْف، وهو يهدف إىل إحياء االجتهاد 
: منتدى قضايا الَوقْف، املوقع الرسمي للمنتدى، 2018، ُمتاح عىل  والبحث يف قضايا األوقاف املعارصة. )للمزيد يرُْنَ

 ).https://goo.gl/ntPyjh :الرَّابط
قرار رقم )140( ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل، الدورة الخامسة عرشة 1425هـ، وقرارات وفتاوى وتوصيات منتدى . 2

قضايا الَوقْف الفْقهيَّة األول، الكويت: شعبان 1424هـ/أكتوبر2003م.
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املبحث الثَّان

صَيغ َعَمليَّة إلنشاء واستثامر األوقاف

املراد باستثمر أموال الَوْقف هو االستثمر يف أصل الَوْقف، أو االستثمر يف الّريع 
الناتج عن اســـتغالل الَوْقف، وهذا االتّجاه يف تعريف استثمر األموال الَوْقفيَّة هو 
ما انتهى إليه منتدى قضايا الَوْقف)1(؛ حيث أشـــار يف القرارات والفتاوى املَُتَعلَّقة 
باســـتثمر أموال الَوْقف إىل أّن املقصود باستثمر أموال الَوْقف هو تنمية األموال 
الَوْقفيَّة، ســـواًء كانت أصواًل أم ريًعا بوسائل ومجاالت استْثَمريَّة مباحة شًعا )2(؛ 
ة صَيغ، وتبًعا لرشوط تَْضمن  فاســـتثمر األموال املوقوفة يكن أن تتّم وفًقا لعدَّ
عدم تســـبُّب االستثمر بإخراج الَوْقف عن جوهره وعدم الخالل برشوط الواقف، 
وط تُعّد تحصيًنا للوقف ودفًعا ألّي تغيي جوهرّي قد يســـّبب خروًجا  وهذه الرشُّ
وط الواجب مراعاتها  عن جوهر نظام الوقف، ويف هذا املبحث ســـيتّم تناول الرشُّ

عند استثمر الوقف، إضافًة لتناول الصيغ املمكنة الستثمر األموال املوقوفة.

َضوابط استثمر الوقف
االستثامر يف الَوقْف سواًء أكان يف العني املوقوفة يف ريع الَوقْف جائز كام تّم بيانه 
يف املبحث األوَّل من هذا الفصل، لكّن هذه املرشوعيَّة ليست مطلقًة بل ُمقيَّدة بجملة 

وط: وابط والرشُّ ضوابط وشوط، وفيم ييل تبيان ألهّم هذه الضَّ
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أن يكون االستثامر يف وجه من الوجوه املباحة شًعا، فال يجوز للناظر أو لهيئة 	 
الَوقْف إيداع أموال الَوقْف بقصد الحصول عىل الفوائد الّربَويَّة، أو االستثامر يف 
ا الرشكات الَّتي  ندات الّربَويَّة، أو شاء أسهم لرشكات أصل نشاطها حرام، أَمَّ السَّ
َا تَتَعرَّض للتعامل عرًضا وعطاًء؛ فهذا ميكن أن تنظر فيه  أصل نشاطها مباح، وإمنَّ
عيَّة لهيئة الَوقْف، أو أّي جهة أخرى، وتقيض فيه بحسب املصلحة)1(. اللجنة الرشَّ

أن يكون االســـتثامر مراعيًا لرشوط الواقف، فلو اشرتط الواقف االستثامر يف 	 
ط، وذلك استناًدا عىل مبدأ "شط الواقف  قطاع ُمعنيَّ وجب االلتزام بهذا الرشَّ

كنّص الشارع".

االستثامر يف قطاعات مخاطرها االستثامريَّة منخفضة، فال يجوز االستثامر يف 	 
مجاالت احتامالت الخسارة بها مرتفعة.

ل تنويع االســـتثامرات ضْمن محفظة استثامريَّة واسعة، وذلك بهدف تقليل 	  يُفضَّ
ل األرباح املتوقَّعة. املخاطر وزيادة ُمعدَّ

عدم البدء باالســـتثامر إالَّ بعد االعتامد عىل بيانات اقتصاديَّة دقيقة ودراســـة 	 
وق واستناًدا عىل دراسات جدوى دقيقة. قة للسُّ معمَّ

األخذ بعني االعتبار املصلحة الحقيقيَّة للمســـتفيدين، بحيث تكون االستثامرات 	 
املختارة تُحّقق أفضل منفعة لهم.

أدوات استْثَمريَّة شعيَّة
د األدوات االستثامريَّة التي من املمكن االعتامد عليها يف استثامر األموال الَوقْفيَّة،  تتعدَّ

ة معايري؛ أهّمها الكفاءة  وهنـــا ال بُّد من املُفاَضلـــة بني هذه األدوات اعتامًدا عىل عدَّ

الفصل الثَّايِن عرش/ املبحث الثَّاين

م إىل: الدورة الخامسة عرشة ملجمع الفقه اإلسالمي . 1 فداد، الصادق العياش، "استثامر أموال الَوقْف"، بحث ُمَقدَّ
م لندوة: قضايا الَوقْف  الدويل، 1424هـ، ص31، العامر، عبد الله بن موىس، "استثامر أموال الَوقْف"، بحث ُمَقدَّ

الفْقهيَّة األوىل. الكويت 1424هـ، ص28. 
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ل املخاطرة والعائد االقتصادّي واالجتامعّي، كام ميكن االســـتفادة  االقتصاديَّة وُمعدَّ
من صيَغ االستثامر اإلسالميَّة، وفيم ييل تبيان ألهّم وأبرز األدوات االستثمريَّة التي 

من املمكن االعتمد عليها يف استثمر األموال الَوْقفيَّة)1(:

أواًل: َســـندات املقارضة)2(: وهي وسيلة لتوفري التَّمويل الالزم إلعامر املمتلكات 	 
الَوقْفيَّة. 

ة، ال بيع العمل، كام يُشرتط فيها 	  ثانيًا: االستصناع)3(: بيع عني موصوفة يف الّذمَّ
العمل من املصانع. وهو معروف من زمن النبي صىل الله عليه وسلم. 

ثالثًا: املشاركة املتناقصة املنتهية بالتمليك)4(: يعطي بوجبه املَُمّول للرشيك الحّق 	 
ا دفَْعة واحدة، أو عىل دفعات، حســـبام  يف الحلـــول محلّه يف ملْكيَّة املرشوع، إمَّ
وط املتَّفق عليها. وتنوع صيَغ هذا الّصنف من املشاركة يف العقارات  تقتضيه الرشُّ
عات التجاريَّة الكبرية، واملنتجعات  قق الفندقيَّة، واملجمَّ الَوقْفيَّة يف الفنادق، والشُّ

عيَّة. الّسياحيَّة برشط االلتزام باألحكام الرشَّ

ارقة، د.ت، نسخة رقميَّة متاَحة عىل الرَّابط . 1 يعة جامعة الشَّ الزحييل، محمد. االستثمر املعارص للوقف، كُلّيَّة الرشَّ
goo.gl/AtI42y :التايل

دة القيمة يتّم إصدارها عن البنك بأســامء َمن يكتتبون فيها، وذلك . 2 ســندات املقارضة هي عبارة عن وثائق موحَّ
مقابل دفع القيمة املُحرَّرة بها، وذلك عىل أســاس املشــاركة يف األرباح التي ســيتم تحقيقها بشكل سنوّي حسب 
ة. )للمزيد: الخاقاين، نوري عبد الرســول، املصيَّة اإلســالميَّة، األســس  ة بكل إصدار عىل حدَّ وط الخاصَّ الرشُّ

النظرية وإشكالَّيات التطبيق، عامن – األردن، دار اليازوري العلْميَّة للنرش، 2012م(.
االســتصناع هو عقد عىل مبيع يف الّذمة والعمل شط أســايّس فيه عىل وجه مخصوص بثمن معلوم، وعرّفوه . 3

أيًضــا بأنــه عقد عىل مبيع يف الّذمة وشط العمل فيه عىل الصانع. )للمزيد: نايف بن جمعان الجريدان، أحكام 
العقود املدنية: دراسة مقارنة، مكتبة القانون واالقتصاد )الرياض(، ط1، 2014، ص 161(، واالستصناع أيًضا هو 
عقــد يتّم بقتضاه تصنيع الســلع وفًقا للطلب بواّد موجودة عند الصانــع بحيث يكون لها أوصاف ُمعيَّنة وثن 
د، يُْدفَع عاجاًل أو عىل أقساط. )للمزيد: دوابه، أشف محمد، التمويل املرصيف السالمي: األساس الفكرّي  ُمحدَّ

والتطبيقّي، القاهرة، دار السالم للنرش، ط1، 2015م، ص 179(.
املشاَركة املتناقصة املنتهية بالتمليك هي عبارة عن شاكة يُعّد فيها أحد الطرفني اآلخر بأن يبيع له نصيبه كلّه أو . 4

بعضه وقتام شاء وفًقا لعقد يتم إنشاؤه عند إرادة البيع، وهي إحدى الوسائل املوجودة يف البنوك اإلسالميَّة، وهي 
بل ملواجهة التعامل الربوّي. )للمزيد: عفانة، حسام الدين بن  وســيلة مســتحَدثة مل تُعرف قدميًا، وهي إحدى السُّ
موىس، يسألونك عن املعامالت املاليَّة املعارصة، دار الطيب للطباعة والنرش القدس، ط1، 2009، ج4، ص 118(.

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع



- 398 -

رابًعا: اإلجـــارة املتناقضة املنتهية بالتَّمليك)1(، والبيـــع التأجريّي: باالتَّفاق مع 	 
َسة إسالميَّة  األوقاف عىل تأجري أرضها لجهة َتْويليَّة ُمَعيََّنة، شخًصا كانت أو ُمؤسَّ
َدة، وقيام املمّول بعامرة األرض موضوع التَّأجري،  َتْويليَّة، مقابل أجرة سنويَّة ُمَحدَّ
برشط تضمني العقد وعًدا إلزاميًّا من املستأجر املمّول ببيع البناء املُعنّي للَوقْف، 
وتقايض الثَّمن يف شـــكل أقساط سنويَّة من األجرة الَّتي تأخذها األوقاف. ومع 

اكتامل البناء توّجه الَغلَّة والّريع للموقوف عليهم.

خامًســـا: التَّمويل باملُرابَحة)2(: باتَّفاق ناظر الَوقْف مع الجهة املمّولة عىل إنشاء 	 
مبان ومنشـــآت عىل قطعة أرض َوقْفيَّة مع تحديد كلفة البناء، ونسبة الربح الَّتي 
ســـيحصل عليها املُمّول بصفة مبدئيَّة. ومن جانبه يقوم النَّاظر بتســـديد قيمة 

التمويل عىل أقساط من مدخول هذا املرشوع.

سادًسا: صيَغ استثامرات أخرى للَوقْف: كالتَّمويل بإضافة وقف جديد إىل الَوقْف 	 
القديم)3(، االقرتاض للَوقْف، اإليداع املصيّف، املتاجرة باألسهم، إدارة استثامر 
ناديق  الَوقْـــف )باإلدارة املبـــاشة أو الوكالة بأجر أو بيع َحّق االســـتثامر(، الصَّ

الَوقْفيَّة، وكذلك األسهم الَوقْفيَّة.

الفصل الثَّايِن عرش/ املبحث الثَّاين

الجارة املنتهية بالتمليك هو عبارة عن اتّفاق قطعّي ال رجعة فيه، يتّم بني املُؤجر واملستأجر؛ حيث يقوم األَوَّل . 1
دة خالل العمر االقْتَصادّي لألصل، ويف هذه الحالة يكون  برشاء أحد األصول ثّم يُؤّجره للثاين، وذلك لفرتة محدَّ
ة املتفق  للمســتأجر الحّق الكامل يف اســتخدام األصل، وذلك بقابل دفع األقســاط اإليجاريَّة، وبعد انتهاء الُُمدَّ
عليها بني الطرفني، يعود األصل إىل املؤّجر. )للمزيد: دوابه، أشف محمد، التمويل املرصيف السالمّي: األساس 

الفكرّي والتطبيقّي، القاهرة، دار السالم للنرش، ط1، 2015م، ص199(.
املرابحة يف اللُّغة هي إعطاء مال مرابحة، أي: عىل الربح بني البائع واملشرتي، وتويل املرابحة أو بيع املرابحة . 2

هــو البيــع أو التَّمويل بثل الثمن األَوَّل مع زيادة ربح معلــوم. )للمزيد: دوابه، أشف محمد، التمويل املرصيف 
الســالمي: األســاس الفكرّي والتطبيقّي، مرجع ســابق، ص123(. والتمويل باملرابحة هو من صميم املعامالت 
املاليَّة اإلسالميَّة، وهي تُحّقق أهداف التمويل اإلسالمّي ومقاصده، وذلك با يتناسب مع وظيفة الوساطة املاليَّة 
اإلســالميَّة، وعقد املرابحة هو عبارة عن بيع أمانة لآلمر بالرشاء، والذي يعد بالرشاء من املمول بثمن آجل يزيد 
عن الثمن الحايل، وهو بيع باآلجل، ولكّن البضاعة ال تكون موجودة لدى البنك، وإمنا يقوم البنك برشائها فتواجد 
البضاعة لدى البنك يعني انتفاء شط الوســاطة املاليَّة. )للمزيد: قحف، منذر، أساســيَّات التمويل الســالمي، 

ماليزيا، األكادميية العاملية للبحوث اإلسالميَّة )إرسا(، ط1، 2013م، ص 136، 144(.
تويل الَوْقف بإضافة وقف جديد إىل مال الَوْقف القديم هو صيغة متعارف عليها من صيغ تويل الَوقْف، فعىل . 3

عة، فإنه يتّم دخول وقف جديد وإضافته  ســبيل املثال إذا تّم بناء مدرســة أو مسجد وكان هذا البناء بحاجة لتوسُّ
إىل الَوقْــف القديم لتوســعته. )للمزيد يُْنظَر: منذر قحف، تويــل تنمية أموال األوقاف، موقع منذر قحف، آخر 

).https://goo.gl/1qENZP :زيارة يف 23 أكتوبر 2018، ُمتاح عىل الرَّابط
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دة يُْصدرها البنك بأسامء 	  سندات املقارضة: وهي عبارة عن وثائق ذات قيمة موحَّ
ـــندات  املكتتبني فيها، ويف املقابل يَتّم دفع القيمة التي تّم تحريرها يف هذه السَّ
ة يَتّم تَُخّص  بهدف املشـــاركة يف قيمة األرباح بني املكتتبني، وفق شوط َخاصَّ
ندات عىل حَدة، وتتعامل املصارف السالميَّة مع نوعني  كل إصدار من هذه السَّ

ندات، وهم: من هذه السَّ

َدة يَتّم إصدارها ِمْن . 1 سندات مقارضة مشرتكة: وهي سندات تَحمل فئات ُمَحدَّ
وق، يَعمل املصف عىل تويل بعض املرشوعات  ِقبَل املصف وطرحها يف السُّ
ندات، ويقوم املصف بعد ذلك باقتسام األرباح  غرية من حصيلة هذه السَّ الصَّ

ندات بنسب يَتّم االتفاق عليها مسبًقا. ما بينه وما بني أصحاب السَّ

َدة، يَتّم االكتتاب عليها . 2 َصة: وهي تَُخّص مشاريع ُمَحدَّ سندات مقارضة ُمَخصَّ
ندات  ِمْن ِقبَل الرَّاغبني يف املشاركة يف هذه املشاريع، ومن حصيلة هذه السَّ
يقوم املصف اإلســـالمّي بتقديم التَّمويل الـــالزم لهذه املرشوعات، ويَتّم 

َدة.)1( ندات واملصف بنَسب ُمَحدَّ اقتسام صايف الربح بني أصحاب السَّ

االســـتصناع: وهو عقد ُملْزم للطرفني املتعاقديـــن عليه، وذلك يف حالة كانت 	 
وط متوفّرة فيه، ويشـــرتط يف عقد االســـتصناع أن يكون جنس املُْستَْصَنع  الرشُّ
ونوعه مبيََّننْي بالعقد، وكذلك قَْدر اليشء املُْستَْصَنع وكَافَّة أوصافه، ويُشرتط فيه 

أيًضا أن يَتّم تحديد األجل يف صناعته.)2( 

وتظهر أهّميَّة عقد االســـتصناع يف أنه أداة َتْويليَّة ال يُشرتط فيها تقديم الثمن، 	 
بل ميكن تأجيل الثمن كله أو بعض منه، ويتميَّز عقد االستصناع عن نظام املرابحة 
بأنَّه يُتيح توفري التَّمويل الالزم للتَّكاليف املتغرّية، مثل األجور والتَّكاليف اإلداريَّة 
ا نظام املرابحة؛ فهي تقوم عىل شاء سلع ومواد فقط، دون تويل،  املختلفة، أمَّ

الخاقاين، نوري عبد الرســول. املرصفيَّة الســالميَّة األُُسس النظريَّة وإشكاليَّة التطبيق، دار اليازوري العلْميَّة . 1
 .https://goo.gl/eMjqxq :للنرش ) األردن(، ط1، 2012، متاح إلكرتونيًّا عىل الرَّابط

عفانة، حسام الدين موىس، يسألونك عن املعامالت املاليَّة املعارصة، مرجع سابق، ج1، ص301.. 2

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع
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ة باإلنتاج وأجور العاملني،  لذا فنظام املُرابَحة غري قادر عىل توفري التّكلفة الَخاصَّ
مثلام هو متاح يف عقد االستصناع.)1(

صَيغ استثمر وتويل الَوْقف
لعل البحث واالجتهاد يف صيَغ اســـتثامر مال الَوقْف الستغالل فوائده الالمحدودة، 
اة منه، شكَّل إحدى أهم  وضامن اســـتمرار قدرته عىل إنتاج املنافع والعائدات املتَوخَّ
مشـــاغل ومسائل الفقهاء والباحثني يف ميدان الَوقْف اإلْسالمّي، وذلك إلكثار قدرته 
اإلنتاجيَّة وزيادة عطائه املســـتقبيل. ولن يَتّم ذلك إالَّ من خالل تنميته وتطويره وفتح 
اآلفاق أمام تنشيط وتكبري رأسامله؛ لذلك ال ينقطع الحديث عن الحاجات التَْمويليَّة 
م وقف ما. كام طرقوا باب االســـتبدال عند انقطاع  ة، عند تعطُّل أو تَهدُّ لألوقاف َعامَّ

منافع الَوقْف. فيام سكتوا عن استعامل جزء من عائداته. 

وفيام يتعلَّق بصيَغ تويل الَوقْف واستثامراته املطلوبة، ومن خالل مراجعة رسيعة وُموَجزة عىل 
االجتهادات الفقهيَّة مُيكن القول عىل سبيل االستخالص بوجود َخمس صيَغ لتمويل األوقاف، 
يَتّم الحديث عنها بكرثة: صيغة إضافة وقف جديد، صيغة االقرتاض، صيغة االستبدال، صيغة 

الحْكر)2(، وأخريًا صيغة اإلجارتني)3(؛ وفيم ييل تبيان ألهّم هذه الّصيغ:

الفصل الثَّايِن عرش/ املبحث الثَّاين

يد . 1 أبو سليامن، عبدالحميد، موسوعة االقتصاد السالمّي يف املصارف والنقود واألسواق املاليَّة، تحرير رفعت السَّ
الم للطباعة والنرش والتَّوزيع، ط1، 2018م، املجلد 13، ص206. العويّض، القاهرة، دار السَّ

صيغة الحكْر هي إحدى الّصيغ املفيدة يف حالة عدم االنتفاع بالعقار أو خرابه، ففي هذه الحالة يرى القايض . 2
لة. )للمزيد: صالح، محسن  أنَّه يجوز استغالل العقار واالنتفاع به يف غرض آخر مقابل أجرة مقّدمة، وأخرى مؤجَّ
محمد، دراســات يف التاريخ اإلســالمّي ملدينة القدس، بريوت – لبنان، مركز الزيتونة للّدراســات واالستشارات، 

ط1، 2010م، ص237(.
مة أو الَخربَة، يقوم فيه املُســتأجر بدفع أجرة . 3 صيغة الجارتني أو عقد الجارتني، ويتم عقده عىل املباين املُهدَّ

مة ببلغ كبري بحيث يكون هذا املبلغ كافيًا إلعامر املكان، ويكون قريبًا من قيمة املكان، ثم يُلزم املســتأجر  ُمقدَّ
بدفع إيجار ســنوّي ببلغ بســيط بعد ذلك، ولهذا الســبب ُســّمي بعقد اإلجارتني. )للمزيد: مجلة مجمع الفقه 

 .)https://goo.gl/8vyCYQ :اإلسالمي، العدد 12، 2000، ص174، متاح إلكرتونيًّا عىل الرَّابط
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نظـــام الحكْر: ويقوم عىل اتّفاق بني ناظر الَوقْف وبني أحد األشـــخاص عىل 	 
إعطائـــه أرض الَوقْف الخالية، وذلك مقابـــل مبلغ ما، وتكون هذه األجرة تحت 
لَة، ويكون لهذا لشـــخص َحّق االنتفاع والتََّصُّف يف هذه  مســـمى األجرة املُعجَّ
األرض، واتّخاذ القرار املناسب حيالها، ويَتّم إعطاء مبلغ من املال إلدارة الَوقْف 

حتى يكون للمحتكرين َحّق االنتفاع الكامل خالل الفرتة املتَّفق عليها.

نظام الجارتني: والهدف الرئيس منه هو تعمري الَوقْف عن طريق الحصول عىل 	 
مبلغ من املال من املســـتأجر من أجل إعامر الَوقْف ويكون للمستأجر َحّق اتّخاذ 

القرار العقار بأجر سنوّي ضئيل بعد ذلك.

صيغة املرصد: وهي تَْعني أن يقوم ناظر الَوقْف بإعطاء اإلذن للمستأجر بالبناء 	 
عىل األرض املوقوفة إن عجزت مصادر الَوقْف عن تعمريها، ويكون البناء عبارة 
عن َديْن عىل الَوقْف، يَتّم تسديده للمستأجر بعد ذلك من قيمة اإليجار بالتقسيط. 
ويف هذه الحاالت تَظل األرض ملًْكا للَوقْف ويكون للمستأجر َحّق اتّخاذ القرار.

الخلـــّو: ويف هذه الصيغة يَتّم شاء َحّق القـــرار يف اإلقامة الدامئة يف املكان 	 
املوقوف عىل الدوام مقابل األجرة، عىل أالَّ يَتّم إخراج املستأجر من املكان، ويف 
هذه الصيغة يقوم الواقف بتحديد مبلغ ُمعنيَّ يؤخذ من الشاغل ويَتّم إعطاؤه له 

ك الدائم باملكان. مقابل َحّق التََّمسُّ

نظام الجارة الطويلة للَوْقف: وهو أن مَيتَّد عقد إيجار الَوقْف إىل أكرث من عام 	 
ة 3 ســـنوات يف حالة كان املوقوف  يف حالة كان املوقوف عقاًرا، أو أن مَيتَّد ملُدَّ
ا الصور الحديثة فهي  أرض، فهذه هي الّصيَغ القدمية يف اســـتثامر الَوقْف، أَمَّ

تتمثَّل يف املرابحة واالستصناع وغريها من الّصيَغ الحديثة التي تّم ذكرها.)1( 

وهناك أنواع أخرى الستثمر الَوْقف منها استثمر الَوْقف منها:

صيغة املعاوضة، وهي صيغة استثاَْمريَّة يَتّم استخدامها من أجل تحسني ريع الَوقْف.	 

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

محمود، محمد الفاتح، اقتصاديات الَوْقف، عامن، األردن، دار الجنان للنرش والتَّوزيع، ط1، 2014م، ص69 – 71.. 1
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صيغـــة بيع اليشء املوقوف، ولكن ال يَتّم ذلك إال باالتّفاق عىل مصالح املوقوف 	 
ق البيع إالَّ باســـتمرار املنفعة الَحقيقيَّة للمســـتفيدين، ويَتّم بيع  عليهم، فال يَتََحقَّ
العني املوقوفة مع شاء دار أخرى بداًل منها، وقد أجاز اإلمام مالك بيع ما َضُعف 

واّب املحبَّسة يف سبيل الله)1(. من الدَّ

صيغـــة تغيري املنفعة، فقد يجوز تَغيري شط الواقف إىل ما هو أصلح وفًقا لرأي 	 
ابن تيمية)2(.)3(

ُمرْتَكَزَات استثمر الوقف
إّن استثامر الَوقْف يعد يف جوهره تدعياًم وترسيًخا لدوره كأداة تنمويَّة، ولتحقيق هذا 
األمر بأفضل صيغة ممكنة ال بُّد من إيالء عناية اســـتثنائيَّة ملضامينه، وامتداد مجاالت 
ًدا  تََدخُّالته، ليس َمحلّيًّا فقط، ولكن عىل الصعيد الدويل أيًضا. وهذا ال يَُعّد خياًرا ُمَحدَّ
َرين لتطبيق الَوقْف العميل. األَوَّل  بني منطقتني أو مجالني جغرافيني، ولكن بني تَصوُّ
ة. والثاين:  سيكون مختزاًل وُمركَّزًا يف شكله القانوين ومجال تطبيقه املََحيّلّ بصفة َعامَّ
عىل عالقة بادة الَوقْف وما يَتََعلَّق بقدرتها عىل توحيد وخدمة مســـاحة واسعة تُشّكل 
كامل الوطن. أي: تأطري الَوقْف قانونيًا واستثامر إْمَكانَاته عىل الصعيد املََحيّلّ والوطني.

فإذا كانت إدارة الّسياَسة االقتصاديَّة واالجتامعيَّة هي من مسؤوليَّات الدولة املركزية 
باملفهوم الكالســـييك، فيمكن للمجتمعات املََحلّيَّة )الجامعات الالَمركزيَّة( أن تلعب 
ــا كبريًا عرب أداة الَوقْف، الَّذي مُيكن أن  بشـــكل مباش أو غري مباش دوًرا اقتصاديًـّ
ة َتْويليَّة واستثاَْمريَّة كربى، وتطوير أدواتها لجعلها عنًصا اقتصاديًّا نشيطًا  تجّسد قُوَّ

نَة، ضبط أحمد عبدالسالم، بريوت، دار الكتب العلْميَّة، ط1، 1994م، . 1 التنوخي، سحنون بن سعيد بن حبيب، املَُدوَّ
 ،4/418

ابن تيمية، مجموع الفتاوى،مرجع سابق،  4/509.. 2
ة لألوقاف، سلســلة . 3 ابــن عزوز، عبدالقادر، فقه اســتثمر الَوْقف وتويله يف الســالم، الكويت، األمانة العامَّ

الرسائل الجامعيَّة، ط1، 2018م، ص 70 – 72.
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وعامل تنمية َحَضاريَّة بامتياز. ولن يَتّم هذا إالَّ باختيار الرؤية االسرتاتيجيَّة املعارصة، 
املتَبّصة واملناسبة إلحياء األوقاف وأدوارها الطليعيَّة؛ وهذا األمر ال يكن أن يتّم إالَّ 

يف إطار االلتزام باملُرْتَكَزَات التَّالية لالستفادة مم تنحه:

تعاريف الفقه اإلْسالمّي للَوقْف، من تَحديد َوسَعة يف شوح االتّجاهات األربعة، 	 
تبًعا للخالف يف ملْكيَّة العني املوقوفة، وأسئلة انتقالها عن الواقف أم بقائها يف 
ملْكيَتـــه، وما يَتََعلَّق بها من أحكام، وأيًضا إمكانيَّة ترجيح التعريف الَّذي يحافظ 
عىل الَحّد األدن من القدر املُتََّفق عليه بني الفقهاء يف هذا الصدد، والقائل بأّن 
الَوقْف هو "تحبيس األصل وتسبيل الثمرة)1("، أي استمرار املنفعة والثمرة والَغلَّة، 

الَّذي ال يَتََحقَّق عىل أتَّم وجه وال يدوم إالَّ باالستثامر الصحيح.

خصائص الَوقْف يف اســـتدامة املنفعة واالستثامر، وما يَتَحقَّق يف هذا املعنى من 	 
تفاعل وتنشـــيط لحركة التَّْنميَة يف املجتمع املسلم؛ حيث يلتقي الجهد الحكومي 
َسات منظَّم قائم من داخل املجتمع ومضطلع  بالجهد األْهيّل من خالل عمل ُمؤسَّ
الحتياجاته وشـــؤونه. يجمع بني االّدَخار واالستثامر مًعا، أَْي: كل ما مينحه طبيعة 
ة تصّب يف نجاحات القطاع الَخاّص القائم عىل استهداف الربح من جهة.  َخاصَّ
ة،  ويقرتب من روح القطـــاع العام، من حيث الرتكيز عىل تحقيق املصلحة الَعامَّ

وإعطاء األَوَّلويَّة للمردود االجتاَمعّي. 

أهـــداف الَوقْف الَّتي تقوم عىل كل ما هو اجتاَمعّي وإنَْســـايّن، أَْي: كل ما من 	 
شأنه أن يضطلع بدور حيوي كبديل عن التمويل االقْتَصادّي الّربَوّي الَّذي تطغى 
الربحيَّة يف معامالته. فإىل جانب تقديم عالجات ناجعة ملشكالت العص كالفقر 
واملرض واألُّميَّة، يَُعّد الَوقْف ســـباقًا إلنشاء أول نظام تأمني اجتاَمعّي يف وقت 

األزمات واملخاطر الطارئة.

الّدوري، عبدالعزيز، دور الَوْقف يف التَّْنمَية، مجلة املســتقبل العريّب، بريوت، مركز دراســات الوحدة العربيَّة، . 1
1997م، العدد 221، ص4، الكبييس، أحكام الَوْقف، مرجع ســابق، ج1، ص88، أبو زهرة، محمد، محارضات يف 

الَوْقف، ، مرجع سابق، ص39 وما بعدها.

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع
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فالرشيعة من خالل األمر بتحريك املال، والنهي عن القعود والتواكل)1(، والَحّث عىل 
َدة  السعي يف األرض وعامرتها تكون قد أوجبت االستثامر، وذلك يف إطار ضوابط ُمَحدَّ

ملجاالت االستثامر يف األوقاف؛ حيث نجد فيها ما هو شعي، وما هو اقتصادي.
فيام يرى الباحثون يف املجال الَوقْفي، أَّن اقتصار دراسات الجدوى االقتصاديَّة فقط 
عىل املشـــاريع الَوقْفيَّة الكبرية يَُشّكل مسألة ينبغي معالجتها بفتح باب استثامر أموال 
الت الَوقْف مهام كان حجمه، شط أن يســـبقه بحث ودراسة ومشاورات لذوي  وُمَؤهَّ

االختصاص والخربة احتياطًا وحفظًا ألموال األوقاف. 

وبناًء عليه، يَتبنيَّ أّن اســـتثامر األموال الَوقْفيَّة يف مجملهـــا وعاّمها، تُْعترََب واجبًا 
ة أيًضا. وذلك بالقيام با يَلْزَم من  كفائيًّـــا)2(، يقع عىل عاتق املكلفني بـــه، وعىل األُمَّ
ْعّي والقانوين، لبلوغ هدف وفرة األموال وإشغال  عمليَّات االستثامر يف إطارها الرشَّ
األيادي العاملة، وتحقيق كرامة العيش وحّد الكفاية للجميع، إن مل نقل بتحقيق الغنى 
والرفـــاه؛ حيث تقـــول القاعدة الفقهيَّة يف هذا الصدد: "ما ال يَتّم الواجب إالَّ به فهو 
واجب")3(؛ وبا أّن الحديث يَُجّر غريه يف املســـائل واملالبســـات، يطفو إىل السطح 
التســـاؤل حول واجب االستثامر عىل الفرد املسلم الَّذي يتوفر عىل فائض مايل؛ مامَّ 
يقتضيه املنهج اإلْسالمّي الَّذي يَُؤكّد عىل أّن املال مال الله تعاىل، وأّن ملْكيَّة اإلنسان 
لهذا املال ليســـت مطلقة عن كل قيد وضابط، با يوجب استثامر أموال املسلم بطُرُق 

1 .https://goo. :الصقيه، أحمد عبدالعزيز. اســتثمر األوقاف، موقع املســلم، 10 رجب 1434هـ، ُمتاح عىل الرَّابط
 )gl/C9d9bk

العويض، رفعت، منهج االّدخار واالستثمر، القاهرة، االتّحاد الدويل للبنوك اإلسالميَّة، ط1، 1980م، ص73.. 2
قاعــدة مــا ال يتــم الواجب إال به فهو واجب هــي قاعدة أصولية أختلف فيها املفــرسون؛ فقال اإلمام الغزايل . 3

وغــريه: إنه ينقســم لقســمني األَوَّل هو أمر غري مقدور كالعدد يف الجمعة وكالقــدرة واألعضاء وهنا يكون غري 
واجب، والثاين ما هو مقدور كالطهارة وقطع املسافة إىل الجمعة فهي أمور واجبة". للمزيد: الحنبيّل، أبو الحسن، 
القواعد والفوائد األصوليَّة، حققه عبدالكريم الفضييل، بريوت، املكتبة العصيَّة، ط1، 1998م، ص130 – 142(، 
وقد اشتهرت هذه القاعدة من عنوانها، وأكَّدها ابن تيمية يف كتاب الفتاوي )ج20 /120(، واستدلوا عنها باآلية، 

رقم 46 من سورة التوبة، واآلية 121 أيًضا.

الفصل الثَّايِن عرش/ املبحث الثَّاين
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مرشوعة ســـليمة)1(، ســـواًء أقام بعمل ذلك بنفسه، أو عن طريق املضاربة واملشاركة 
وغريها من ضوب االستثامر ونحوه.

ة أفرادها عىل البذل والعطاء واإلبداع، وال ســـيَّاَم أَّن  ة تقاس بُقوَّ ة املجتمع واألُمَّ فُقوَّ
منهج االقتصاد اإلْسالمّي الَّذي يعرتف ويحمي امللْكيَّة الفرديَّة من َشطَط ملْكيَّة الدولة 
وتشابك بعض قوانينها الوضعيَّة، يشجع عىل زيادة رؤوس األموال وتقويتها، يف توازن 
نْي بني ما هو اقْتَصادّي وما هو اجتاَمعّي، با ال يرتك مجااًل لالحتكار  وانسجام تَامَّ

واالستغالل، وتكريس الفوارق االجتامعيَّة الشاسعة بني طبقات املجتمع الواحد.

القاسمي، مجاهد اإلسالمّي. بحوث فْقهيَّة من الهند، دار الكتب العلْميَّة )بريوت – لبنان(، ط1، 2003م، ص179.. 1
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املبحث الثَّالِث

َوات ُمْقرَتَحات جديدة إلدارة الثَّ

الَوْقفيَّة وتنميتها

َثَّة عالقة عضويَّة بني الَوْقف واالســـتثمر، عىل الصعيد املفاهيمّي والتطبيقّي؛ 
ألّن االستثمر عىل الصعيد املفاهيمي، يف أحد وجهيه، هو تكوين رأسمّل، مبعنى 
إنشاء مرشوعات استْثَمريَّة، يف حني أّن الَوْقف -إنشاًء وإحالاًل وتجديًدا- هو َعَمليَّة 
تكوين رأســـمّل ومرشوع اســـتثمرّي، وهو املقصود بالجزء األَوَّل من التعريف 
الفْقهّي للَوْقف بأنه "حبس األصل"، والوجه اآلخر لالســـتثمر هو توظيف رأس 
املال املكّون للحصول عىل منافع أو عوائد، وَغرَض الَوْقف هو الحصول عىل منافع 
وعوائد لنفاقها يف وجوه البّ، وهو املقصود بالجزء الثان من التعريف الفقهّي 

للَوْقف بأنه "تسبيل الثمرة".

وبإلقاء نظرة رسيعة عىل تحّديات الَوقْف يف واقعنا املعارص؛ نجد أّن طائفة واســـعة 
يات ذات صلة وثيقة بقضايا االســـتثامر، فنظام الَوقْف يف العاملنْي  مـــن هذه التَّحدِّ
العريّب واإلســـالمّي يعاين من تراجع واضح يف إنشاء وقفيَّات جديدة إضافة لغياب 
ع يف األوقاف واقتصارها عىل أوقـــاف تقليديَّة تنخفض فائدتها االقتصاديَّة  التَّنـــوُّ
واالجتامعيَّـــة والعلميَّة، األمر الذي يتطلب مزيًدا مـــن االهتامم يف تطوير الَوقْف 
أفقيًّا وعموديًّا، والتَّطوير األفقّي هنا يُقَصد به توســـيع رقعة انتشـــار األوقاف يف 
ا التَّطوير العمودّي فيُْقَصد به توســـيع املظلَّة التي يقوم  ول واألمصار، أمَّ ُمختَلف الدُّ
عليها الَوقْف مـــن خالل الَوقْف عىل قطاعات جديدة ذات أهّميَّة اقتصاديَّة وعلميَّة 
واجتامعيَّـــة، ويف هذا اإلطار َثَّة مناذج إداريَّة وماليَّـــة معارصة تَهدف إىل تنمية 
املمتلكات الَوقْفيَّة وتطويرها، اضطلعت بها العديد من الَفَعاليَّات والهيئات والجهات 
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املرشفة والعاملـــة يف مجال الَوقْف، تنظريًا وتطبيًقـــا، وذلك بهدف تنمية األصول 
َاُجع أو حتى ضيق  واملوارد الَوقْفيَّة واســـتثامرها حتى ال تَتَعرَّض لالنكـــامش أو الرتَّ
ذات اليد ما يخرجها عن جوهر عملها وفلسفة إنشائها كمورد دائم لعمل الخري والرّب 
وء عىل  وبناء املجتمعات اإلســـالميَّة والنهوض بها؛ ويف هذا املبحث سيتّم تسليط الضَّ
بعض القطاعات التي من املمكن أن يشـــملها الوقف، وهذا يُعّد ُصلب وجوهر تطوير 

وتحديث نظام الوقف.

قطاعات تطوير الوقف
ة، وهذه القطاعات تُعّد منســـجمة  من املمكن أن تَطال األعامل الَوقْفيَّة قطاعات عدَّ
مع أولويَّات العص ومع ُمتغرّيات البيئـــة االقتصاديَّة واالجتامعيَّة املحلّيَّة والدوليَّة، 
وهذا األمر يتقاطع مع مرونة نظام الَوقْف والتي تُعّد من أخّص خصائصه، وفيم ييل 
تبيان لبعض القطاعات التي من املمكن الَوْقف عليها والتي تُشـــكّل تطويًرا مباًشا 

لنظام الوقف.

تنفيذ مشـــاريع إنائيَّة عقاريَّة إنشائيَّة وتجاريَّة استْثَمريَّة، من قبيل املنشآت 	 
الســـكنيَّة واألســـواق التجاريَّة وَمحطَّات الوقود واملطابع وُدور النرش والفنادق 
واملنشآت السياحيَّة، بهدف توظيف فوائض العوائد الَوقْفيَّة يف تحقيق أكرب قَْدر 
َســـات الَوقْفيَّة ومجاالت رعايتها وإنفاقها بالنَّاَمء  من الربح با يعود عىل املُؤسَّ
والخري، كام أَّن بعض هذه املرشوعات من شأنها تخفيف بعض األزمات املُْجتََمعيَّة، 

كأزمة اإلسكان عىل سبيل املثال.

َسات 	  َسات َتْويليَّة إسالميَّة، كون هذه املُؤسَّ الســـهام يف تأسيس مصارف وُمؤسَّ
املاليَّة املعتمَدة عىل صيَغ التمويل اإلسالمّي بإمكانها التَّأثري وبشكل واسع عىل كامل 
البيئة االجتامعيَّة واالقتصاديَّة، وهو ما يُحّقق بشكل مباش جوهر الوقف، ويكون 
ا من املجتمع، ويف ذات الوقت يضمن هذا األمر  املستفيدون هنا شيحًة واسعًة جدًّ
م ومن تراجع قيمة أصولها. املحافظة عىل األموال املوقوفة وحاميتها من التَّضخُّ

الفصل الثَّايِن عرش/ املبحث الثَّالِث
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ســـندات الَوْقف أو "ســـندات املقارضة" من املقرتحات الَوقْفيَّة الجديدة الَّتي 	 
تهـــدف إىل تنمية وتطوير املوارد الَوقْفيَّة با يعّزز من حضورها لخدمة املجتمع 
بشـــكل أكرث فاعلية وتأثريًا، وينهـــض املقرتح عىل تحديد مرشوع وقفي لخدمة 
املجتمع وتحديد حجم التمويل الالزم له، ثم إصدار سندات بقيَم اسميَّة مناسبة 

له، ومن ثَّم طرحها لالكتتاب العام؛ لتجميع املال الالزم للمرشوع الَوقْفي.

إنشاء صندوق استثمرّي وقفي ألغراض الِبّ والخي املختلفة، وتجميع األموال 	 
الالزمة لهذا الصندوق بوجب ســـندات، عىل أن تَتَـــوىلَّ إدارة هذا الصندوق 
املقرتح توزيع األموال عىل هذه األغراض الَوقْفيَّة؛ وتُعّد الصناديق االســـتثامريَّة 
أوعية ماليَّة عالية الفاعليَّة يف استثامر األموال، وترتك أثرًا إيجابيًّا واضًحا عىل 

مجمل البيئة االجتامعيَّة واالقتصاديَّة.
ومن املهّم هنا التَّأكيد عىل خصوصية تلك الســـندات، واختالفها عن الســـندات 
القامئـــة يف االقتصادات املعـــارصة، الَّتي تقوم عىل الفائدة، فتلك الســـندات 
املقرتحة، الَّتي أطلق عليها اســـم "ســـندات املقارضة" عبارة عن مستند أو وثيقة 

ة يف رأسامل املضاربة. بحصَّ

د الواقفني بعدد  ها؛ تَعدُّ ة ينهض عليها مقرتح السندات الَوقْفيَّة لَعّل أَهمَّ َثَّة أُُسس ُمهمَّ
د أغراض الَوقْف من املـــال الَوقْفي الواحد، كام ميكن  حملة ســـندات الَوقْف، وتََعدُّ
َسات وأدوات ماليَّة جديدة  تجويد هذه الفكرة ومأسستها بشكل أفضل من خالل ُمؤسَّ
كصناديق وشكات االستثامر، وصكوك االســـتثامر، ونحوها؛ حيث ميكن استخدام 
ه إىل كَافَّة أطياف املجتمع وتجميع األموال  ســـندات الَوقْف املقرتحة من خالل التوجُّ
الالزمـــة ملرشوعات الَوقْف، فتكون نشـــأة الَوقْف جامعيَّة ال فرديَّة كام هو املتعارَف 

عليه عىل مّر العصور)1(.

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

عمر، محمد عبدالحليم، سندات الَوْقف: مقرح لحياء دور الَوْقف يف املجتمع السالمّي املعارص، مركز صالح . 1
كامل لالقتصاد اإلسالمّي، جامعة األزهر، مص، سلسلة الحلقات النقاشيَّة، يناير 2001م، ص ص 14-22.
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وري هنا التَّأكيد عىل أّن أّي استثامر لألموال الَوقْفيَّة ال بُّد أن يتّم بأدوات  ومن الضَّ
عيَّة القومية الَّتي تلتزم بروح وجوهر الرشع الحنيف مع اتسامها يف  االســـتثامر الرشَّ
ــة، والبُْعد عن املخاطرة والَغَرر والجهالة  ذات الوقت بالكفاءة االقتصاديَّة واإلداريَـّ

وصور املعامالت غري اإلسالميَّة

ختاًما لهذا الفصل ال بُّد من إعادة التَّأكيد عىل أّن االســـتثامر يُعّد ضامًنا الســـتمرار 
الَوقْف واســـتمرار فاعليّته، فالتَّطوير ُســـنَّة من ُسَنن الحياة التي تفرض نفسها عىل 
ل التَّطوير فهذا األمر  الواقع االقتصادّي واالجتامعّي، ويف حال غياب أو تراجع ُمعدَّ
ســـينعكس سلبًا وبشكل مباش عىل فاعليَّة نظام الَوقْف بشكل عاّم، ويف ذات الوقت 
عيَّة فيام يتعلَّق باســـتثامر األموال املوقوفة من شـــأنه  وابط الرشَّ فإّن االلتزام بالضَّ
عيَّة، وبالتَّايل ضامن عدم خروج الَوقْف عن األهداف  َضامن االلتزام بالحدود الرشَّ
ة لكن ال بُّد أن يَتّم وفًقا لضوابط  التي ُســـّن وُشع ألجلها، فاالســـتثامر ضورة ُملحَّ
دة وإالَّ تحوَّل ألداة ســـلبيَّة تُْنهـــك الَوقْف وتُْخرُجه عن هدفه  واضحة وشوط ُمحدَّ

وتُؤثّر عىل مرشوعيّته.

 

الفصل الثَّايِن عرش/ املبحث الثَّالِث
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الَفْصل الثَّالِث عَش 

أوقاف غي املسلمني.. نظرة مقارنة

َمة • ُمَقدِّ
املَْبَحث األَوَّل: نظام الَوْقف عند غي املسلمني •

إرهاصات ظهور الَوقْف يف الغرب	 
املعنى االصطالحّي للوقف يف الغرب	 

املَْبَحث الثَّاِن: الَوْقف بني التَّجربة السالميَّة والغربيَّة  •
مجاالت الَوقْف يف التَّجربة الغربيَّة	 
الجوانب التَّنظيميَّة واملاليَّة بني الَوقْف اإلسالمّي والَوقْف الغريّب	 
ُحدود الّدور الحكومّي يف إدارة الَوقْف َوفًْقا للتجربة الغربيَّة	 

املَْبَحث الثَّالِث: تجارب غربيَّة رائدة يف إدارة الوقف •
التَّجربة الربيطانيَّة	 
التَّجربة الهولنديَّة	 
التَّجربة األمريكيَّة 	 
أهّم النَّامذج الَوقْفيَّة اإلفريقيَّة	 
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الَفْصل الثَّالِث عرَش

أوقاف غي املسلمني.. نظرة مقارنة

َمة ُمَقدِّ
ال يقترص األمر أو املبادرة يف مادة الَوْقف، كعمل َخيّي إنساّن يف معناه املسرْسل 
َسات  دقة الجارية"، عىل املســـلمني وحدهم، بل هناك مبادرات َفرديَّة وُمؤسَّ "الصَّ
َوْقفيَّة )يف بالد املرشق(، حْبسيَّة )عند أهل املغرب(، تعود إىل املسيحيني واليهود يف 
بالد املسلمني منذ العصور الوسطى، والغرب أيًضا يف مراحله التاريخيَّة املختلفة؛ 
عوب غي السالميَّة يف القديم أو العصور الوسطى  فمن خالل مراجعة تاريخ الشُّ
أو الحديثة نجد ناذج عديدة لألوقاف، فخالل عصور ما قبل الســـالم ســـواًء 
ـــعوب غي العربيَّـــة كالفراعنة والرُّوم والفرس وغيهم  يف الجاهليَّة أو لدى الشُّ
ة من األوقاف، وإن كانت مختلفة يف جوهرها عن نظام الَوْقف  ظهـــرت ناذج عدَّ
ادس يف هذا الكتاب، ويف  السالمّي، وهو ما بيَّنَّاه يف املبحث األَوَّل من الفصل السَّ
العصور الوســـطى بدأ نظام الَوْقف يأخذ شـــكاًل أكث وضوًحا ونضًجا يف العالَم 
الغريّب، ليتبلور الحًقا يف العصور الحديثة ويأخذ شكاًل أكث اتساًقا وأعمق فاعليَّة؛ 
بحيث بات نظاًمـــا متكاماًل قادًرا عىل القيام بأدوار واضحة اقتصاديًّا واجتمعيًّا 

راسة واالهتمم العلمّي والتَّطبيقّي. وثقافيًّا، وبات يُعّد تجربة رائدة تستحّق الدِّ

راسة  إنَّ دراسة تجربة الَوقْف لدى غري املسلمني تُعّد أولويَّة علميَّة وتطبيقيَّة، فهذه الدِّ
من شأنها تســـليط الضوء عىل الجوانب اإليجابيَّة يف هذه التَّجربة، وبالتَّايل إتاحة 
ة أنه ويف القرن  اإلمكانيَّة لالستفادة منها يف تطوير نظام الَوقْف عند املسلمني، خاصَّ
ًة عىل صعيد  العرشين شـــهدت األوقاف لدى غري املسلمني تطوُّرات واضحة، خاصَّ
اإلدارة والتَّنظيم، إضافًة لتطوُّرات واضحة يف القطاعات التي تشملها األوقاف، فهذا 
الواقع الجديد يتطلَّب دراســـة هذه التَّجربة بدقَّة وتحديد مسارات تطوُّرها والعمل 
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عىل إسقاطها عىل التَّجربة اإلسالميَّة، مع ضورة األخذ بعني االعتبار عدم استنساخ 
هذه التَّجارب وإســـقاطها بشـــكٍل تاّم عىل املجتمعات اإلسالميَّة، فال بُّد من مراعاة 
خصوصيَّة املجتمع اإلسالمّي عند إسقاط أّي تجربة غربيَّة عليه، فالخطوة األوىل يف 
االســـتفادة من التَّجارب الَوقْفيَّة الغربيَّة املُتنّوعة تتمثَّل بدراسة هذه التَّجارب إضافًة 
لدراسة املسار التَّطورّي الذي سلكه نظام الَوقْف خالل قرون طويلة حتى وصل إىل 
مبلغه الحايل، وعليه سيتّم تخصيص هذه الفصل لدراسة هذه التَّجارب وتقديم أمثلة 

دة. واضحة مع االستشهاد بتجارب محدَّ

الفصل الثَّالِث عرش
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املبحث األَوَّل

نشأة نظام الَوْقف عند غي املسلمني

ال يكن الزعم بأنَّ نظام الَوْقف هو وليد الّدين الســـالمي فقط، أو أنَّ املســـلمني 
هم وحدهم من حبســـوا األموال والعقـــارات، فالتاريخ يَْحُفل مبِْثل هذه املبادرات 
التي بدأت من عصور ما قبل امليالد واســـتمرَّت مع الديانات السمويَّة، وبقيت إىل 
يومنا هذا، وإن َحَملَت ُمســـميَّات مختلفة، وأشكااًل ُمَتَعّدَدة ترتبط بثقافة املجتمع 
وُخصوصيَّته، وأيًضا بعقيدته التي يؤمن بها؛ فمنذ العصور القدية التي ســـبقت 
السالم كان هناك أشكال من الَوْقف وإن كانت تختلف يف طبيعتها عن نظام الَوْقف 
الحال، فبدًءا من املرصيني القدماء وحضارات ما بني النهرين والفرس والغريق 
وحضارات بالد الشـــام وغيها كلها عرفت أشـــكااًل مختلفة من الوقف، ويف هذه 
ينيَّة كاملعابد والكنائس وغيها،  َسات الدِّ الحقبة غالًبا ما كان الَوْقف مرتبطًا باملُؤسَّ

ًصا للنفقة عىل دور العبادة والكهنة. وجزء مهّم من هذه األوقاف كان ُمخصَّ

َدت  وعنـــد الرومان كان الَوقْـــف عندهم "يقتص عىل طبقة واحـــدة، وعندما تَعدَّ
الطبقات، بسبب َشلَل الحالة االقتصاديَّة واالجتاَمعيَّة، أصدر األباطرة أمرًا بحلّها إذا 
تجاوزت أربع طبقات ُمَعيََّنة؛ حيث يصبح بعدها ملًْكا ُحرًّا للطبقات التي تليها ما أمكن؛ 
ّريَّة")1(؛ ومل تكـــن أرض الجزيرة العربيَّة بعيدًة عن  تالفيًـــا ملَضاّر الحبس عىل الذُّ
هذا الســـلوك الّروحّي، فمن األوقاف التي اشتهرت عند العرب قبل اإلسالم، الَوقْف 
مْت، وأول من كســـا الكعبة، ووقف  عىل الكعبة املرشَّفة، بكســـوتها وعامرتها كُلَّام تَهدَّ
مها  عليها أســـعد أبو كريب)2( ملك حْمرَي)3(، "ومن األمثلة أيًضا بناء الكعبة بعد تََهدُّ

السامرايئ، كامل، الَوْقف: تصنيفه والقوانني الخاصة به، بغداد، املكتبة األهلية، ط1، 1968م، ص 4-5.. 1
أسعد أبو كريب: هو ملك يكرب اليامين، أول الُحكَّام الذين كسوا الكعبة، وقام باصطحاب َحرْبَيْن من أحبار اليهود، . 2

َد عىل أيديهم، وتُويفِّ قبل وفاة الرسول صىل الله عليه وسلم بـ700  َد يف املدينة من أهايل اليمن من تَهوَّ بعدما تَهوَّ
) .https://goo.gl/wxFGqt :ل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم 4/ 166، ُمتاح عىل الرَّابط عام. )للمزيد: كتاب املفصَّ

مقدمة ابن خلدون 3/842، و الدريويش، الَوْقف مرشوعيَّة وأهميته، ص 29.. 3
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يف الجاهليَّة قبل بَْعثَة النَّبّي -صىلَّ الله عليه وســـلَّم- بخمس ســـنوات، وقد اتََّفَقوا أالَّ 
يُْدِخلُـــوا يف بنائها إالَّ مـــا كان طيّبًا، فال يدخل فيها مهر بَغّي، وال بيَع ربًا، وال مظلمة 

ألحٍد من الناس")1(. 
وهذا الرأي يخالفه بعض الباحثني معتربين أنَّ العرب يف الجاهليَّة مل يعرفوا الَوقْف، 
واستََدلُّوا عىل ذلك بقول اإلمام الشافعي ريض الله عنه: )مل يحبس أهل الجاهليَّة فيام 

َا حبس أهل اإلسالم(.)2( علمته داًرا وال أرًضا ترَبًُّرا بحبسها، وإمنَّ
فالَوقْف قدميًا كان بســـيطًا، ويقتص عىل طبقـــات اجتامعيَّة بعينها، ويف العصور 
الوسطى بدأ نظام الَوقْف لدى غري املسلمني يتبلور بشكل أوضح، وعموًما مرَّ الَوقْف 
يف الغرب براحل تطوُّر طويلة، ومل يأخذ شـــكله الحايل إالَّ قبل قرنني من الزمن، 
ة لتحقيق فَْهم دقيق للجوهر الحايل لنظام الَوقْف يف  وتُعّد دراســـة هذه املراحل مهمَّ
الغرب، لذلك سيتّم تخصيص هذا املبحث لدراسة مفهوم الَوقْف عند الغرب ودراسة 

التَّطوُّر التَّاريخّي واالجتامعّي له.

إرهاصات ظهور الَوْقف يف الغرب
تعـــود جذور الَوقْف يف الغـــرب إىل نهاية العصور الوســـطى، وكان ظهوره نتيجة 
لتطورات اقتصاديَّة واجتامعيَّة يف عموم أوروبا، والبداية كانت تحديًدا من إنجلرتا، 
 ، ففي القرن الثاين عرش امليالدي قام األمراء بفرض ضائب َضْخمة عىل مال املتوفَّ
ـــكَّان  ة الورثة تتضاءل بشـــكل كبري، ولعالج هذه القضيَّة لجأ السُّ وهو ما جعل حصَّ
ـــخص  املحليُّون لوهب املال إىل أحد األشـــخاص الواثقني بهم، بحيث يتعهَّد هذا الشَّ
خص جياًل بعد جيل)3(، وبذلك يتم التَّهرُّب من ضيبة  بتقديم غلَّة األرايض لورثة الشَّ
رِّّي يف اإلســـالم،  ويف عهد  املواريث، وهذا األمر يتقاطع يف جوهره مع الَوقْف الذُّ

الفصل الثَّالِث عرش/ املبحث األَوَّل

1 .goo.gl/RSBo6w :تسبيل لتطوير األوقاف، د.ت، ُمتاح عىل الرَّابط
الطَّرابْليُّس، مواهب الجليل، مرجع سابق، ج4، ص162.. 2
املصّي، حسن. فكرة الرست وعقد االستثمر املشرك يف الِقَيم املنقولة، نرش املؤلف، ط1، 1985م، ص49.. 3
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امللك هرني الثامن)1( عام 1536م صدر قانون املنافع الذي فوَّت عىل املالك التَهرُّب 
مـــن الضائب فلجأوا إىل عقد الرســـت "TRUST" الذي يَجَعل من األمني الذي 
تمَّ اختياره مالًكا قانونيًّا للامل، ومن أجل تأكيد ُحســـن الّنيَّة ظهر الرتســـت الخريي 

ة الفقراء واملحتاجني")2(.  بإشاك غري الورثة يف االنتفاع بال الرتست خاصَّ

ة أشكال َوقْفيَّة يف العصور الوسطى لكنَّها تدهورت بشكل واضح  ويف فرنســـا ظهرت عدَّ
ابع عرش كانت ثلث أرايض فرنسا تُعّد أمالكًا َوقْفيَّة،  بعد الثورة الفرنسيَّة، ففي القرن السَّ
ين مع نَِســـب منخفضة  وإن كانت عوائدها تعود بشـــكل رئيس عىل الكنائس ورجال الدِّ
ة تغريات اجتامعيَّة وسياسيَّة يف الغرب  للفقراء واملحتاجني)3(، وبشكٍل عام ساهمت عدَّ
ه نحو الوقف، ومن أبرز هذه  عموًمـــا ويف أوروبا عىل وجـــه الخصوص يف زيادة التوجُّ
ــة يف أوروبا وما نتج عنها من تراكم للرثوات يف أيدي القلَّة،  ناعيَـّ ات الثَّورة الصِّ التَّغـــريُّ
وانتشار الفوارق الطبقيَّة الحادَّة والظلم االجتامعّي، فهذا الواقع االقتصادّي واالجتامعّي 
شـــكَّل حافزًا غري مباش لظهور األوقاف، وذلك لتخفيف الُهوَّة االجتامعيَّة يف املجتمع 

األورويّب، إضافًة لكون هذه األوقاف كانت أداًة للتهرُّب الضيبّي آنذاك.

ـــيّس، فتعود بداياته إىل  وفيام يخّص بدايات ظهور الَوقْف يف الغرب بشـــكله املُؤسَّ
القرن الســـابع عرش وتحديًدا يف إنجلرتا، وذلك مـــن خالل فكرة األمانات الَوقْفيَّة 
)Charitable Trusts(، فقبـــل هـــذا التاريخ كانت الكنائس تقوم بشـــكل مباش 
بـــاإلشاف عىل األوقاف)4(؛ إذ كانت غالبيَّة األوقاف الغربيَّة أوقافًا دينيَّة يخصص 

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

هرني الثامن: من أشهر ملوك إنجلرتا، ُولَد عام 1491م، وهو ابن امللك هرني السابع، توىل عرش إنجلرتا بعد . 1
وفاة أخيه امللك آرثر، وكان من السياسيني املُحنكني؛ حيث تكَّن من النجاح يف الحروب التي خاضها، وكان أيًضا 
باحثًا وشاعرًا وموسيقيًّا فكان متعّدد املواهب والصفات، وكان يحظى بشعبيَّة كبرية، وتويف عام 1547م. )للمزيد: 

نجدة فتحي صفوة، هذا اليوم يف التاريخ، مجلد1، دار الساقي للنرش )بريوت(، ط1، 2016م(.
املصي، حسن. فكرة الرست وعقد االستثمر املشرك يف القيم املنقولة، مرجع سابق.. 2
ية الغربيَّة، األردن، دار . 3 َســة الَوْقفيَّة الســالميَّة يف ضوء التجربة الخيَّ األشــقر، أســامة عمر. تطوير املَُؤسَّ

النفائس، ط 1، 2012م، ص 19.
ية الغربيَّة، مرجع سابق.. 4 َسة الَوْقفيَّة السالميَّة يف ضوء التجربة الخيَّ األشقر، أسامة عمر. تطوير املَُؤسَّ
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ريعها للكنائس واألديرة، وهنا ال بّد من التَّنويه أنَّ املُنظَّامت الخرييَّة الَوقْفيَّة موجودة 

ا وضعها الذي هي عليه اآلن فبدأت  منذ القَدم ألســـباب دينيَّة، وبأشـــكال أخرى، أمَّ
ابع عرش وتطوَّر يف القرن الثامن عرش، ولكن ذلك  جذوره يف إنجلرتا يف القرن السَّ
يّس الحايّل إالَّ يف أواخر القرن التَّاسع  كله كان ُمَجرَّد بوادر، فلم يظهر بشـــكله املُؤسَّ
عرش، وتحديًدا يف الواليات املُتَّحدة األمريكيَّة التي تُْعترََب رائدة العالَم الغريّب يف هذا 
سة بنجامني فرانكلني)1(، والحًقا ازداد  َســـات الَوقْفيَّة بدأت مع ُمؤسَّ املجال، فاملُؤسَّ
َســـات الَوقْفيَّة، وبعضها بات له أثر واضح اجتامعّي  عددهـــا ليبلغ حاليًا مئات املُؤسَّ
َســـات التَّعليميَّة الَوقْفيَّة  وعلمّي واقتصادّي، كجامعة هارفارد التي تُعّد من أكرب املُؤسَّ

َســـات الَوقْفيَّة يف  يف العالَـــم، ومـــن الجدير بالذكر هنا أنه ويف بداية ظهور املُؤسَّ

َســـات الخرييَّة  القرنني الثَّامن والتَّاســـع عرش مل يكن هناك فَْصل واضح بني املُؤسَّ

والَوقْفيَّـــة، وهذا الفصل مل يأخذ شـــكله الحايّل إالَّ يف أواخر القرن التَّاســـع عرش 

وبدايات القرن العرشين.

املعنى االصطالحي للوقف يف الغرب
يُعّد مصطلح الَوقْف مصطلًحا إسالميًّا خالًصا مستنًدا عىل اللُّغة العربيَّة واشتقاقاتها، 
ا فيـــام يتعلق بالداللة االصطالحيَّة  وذات األمر ينســـحب عىل مصطلح األحباس، أمَّ
ة مصطلحات تشـــري إىل ذات املعنى بشكل أو بآخر، منها  للوقف يف الغرب فهناك عدَّ
ا مفهومه فهو: التَّرَبُّع  مصطلـــح Endowment ومعناه الُّلغوي: وقف/ هبة/ منحة، أمَّ
ســـة باألموال أو املمتلكات أو أَّي مصدر دائم للدخل الذي يُســـتخَدم  من فرد أو ُمؤسَّ

الفصل الثَّالِث عرش/ املبحث األَوَّل

َســات الخرييَّة القامئة عىل الَوقْف يف الواليات املُتَّحدة األمريكيَّة، . 1 َســة بنجامني فرانكلني: هي أوىل املَُؤسَّ ُمَؤسَّ
سها بنجامني فرانكلني، وهو أحد العلامء  بدأت عملها عام 1791م، وهي تهدف لتقديم خدمات إنسانيَّة ُمميَّزة، أسَّ
والدبلوماسيني األمريكان وهو مخرتع وناش ومؤلف وأحد ُمَؤسيّس الواليات املُتَّحدة األمريكيَّة يف مجال التنوير 
ــة إىل اقتصاد أخالقي أنتجه اإلســالم، موقع مجلَّة  و الفيزياء )للمزيد: محمد البشــاري، الغرب يف حاجة ماسَّ

 )https://goo.gl/cb7ynR :االقتصاد اإلسالمّي، 9 مارس 2015، ُمتاح عىل الرَّابط
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 :Trust سة أخرى)1(، ومصطلح لصالح َجمعيَّة خرييَّة أو كُلّيَّة أو مستشـــفى أو أّّي ُمؤسَّ
: وقف - ثقة - صندوق استثامرّي - مال أمانة- دمج شكتني متامثلتَي  ومعناه الُّلغويُّ
ا مفهوم Trust يف معناه املتَّصل بالَوقْف فهو: عمل  النشـــاط بقصد االحتكار")2(، "أمَّ
يطرة الَقانُونيَّة عليه إىل األمني الذي  يَتعلَّق بال عقار أو منقول يقوم مالكه بنقل السَّ

َدُهم املالك")3(. يباش سلطاته بإدارة واستثامر املال لحساب املستفيدين الذين حدَّ
 :Foundation ومن املصطلحات الغربيَّة أيًضا يف مجال الَوقْف والتَّرَبُّع، "مصطلح
سة، وهي يف إطالقها العام كيان تنظيمّي ملامرسة األعامل سواًء  : ُمؤسَّ ومعناه الُّلغويُّ
كانت تجاريَّة أو حكوميَّة أو تَعليميَّة أو خرييَّة)4(، ويشري املصطلح إىل الشكل التَّنظيمّي 

َسات الخرييَّة، عىل تنويعاتها املختلفة. لَكافَّة املُؤسَّ

ابقة يكن أن نَْخلُص لوجود مجموعة صفات  من خالل استعراض املصطلحات السَّ
َسات الَوْقفيَّة الغربيَّة، وهي:  ُتَّيز هذه املُؤسَّ

ـــيّس عليه مع تراجع 	  تيُّـــز العمل الوقفّي الغريّب منذ بداياته بغلبة الطابع املُؤسَّ
واضح للعمل الفردّي.

ل األجهزة الحكوميَّة يف سري عملها.	  َسات الَوقْفيَّة الغربيَّة بعيًدا عن تدخُّ استقالليَّة املُؤسَّ

ة والِبْنيَة 	  حَّ َســـات بحيث تشـــمل قطع التَّعليم والصِّ د مجاالت عمل هذه املُؤسَّ تعدُّ
التحتيَّة والبحث العلمي وغريها.

االبتعاد عن النمطيَّة يف العمل.	 

تتُّعها بتغطية ماليَّة كبرية تصل يف بعض الحاالت لعرشات مليارات الدوالرات، 	 
يس القادر عىل توفري تغطية ماليَّة كبرية مقارنًة  وذلك بســـبب غلبة العمل املُؤسَّ

بالتغطية املاليَّة الفرديَّة.

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

1 .endowment definition بحث بكلمة www.answers.com :موقع
تــاج، تحســني فاروق، قاموس مصطلحات املصارف واملال واالســتثمر، نرش األكادمييَّــة العربيَّة للعلوم املاليَّة . 2

واملصفيَّة، 1997م، ص 623.
حسني املصي، فكرة الرست وعقد االستثمر املشرك يف القيم املنقولة، نرش املؤلف، ط 1، 1985م، ص 39-42.. 3
4 ..www.answers.com :موقع
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املبحث الثَّاِن

الَوْقف بني التَّجربة اإلسالميَّة والغربيَّة

ة، فهي ليســـت نتاج حضارة  تُعّد تجربة الَوْقف يف جوهرها تجربة إنســـانيَّة عامَّ
مة هذا الفصل، ولكن لكّل حضارة من الحضارات  بعينها، وهو ما تّم تبيانه يف مقدِّ
ة، فالَوْقف الســـالمّي يف جوهره يختلف عن نظيه  خصائص تجربتها الخاصَّ
الغريّب، وهذا االختالف لس مطلًقا بل نسبيًّا، فهناك نقاط اتِّفاق واختالف، وَفْهم 
ة للغاية لناحية استفادة كّل تجربة من األخرى،  هذه التَّقاطعات والتَّبايُنات تُعّد ُمهمَّ
فالعمل عىل االستفادة من التَّجربة الغربيَّة يف تطوير التَّجربة السالميَّة ال يكن 
أن ينجح دون َفْهم دقيق لخصائص كّل تجربة، فالَوْقف السالمّي ذو جذور دينيَّة، 
وهو يف جوهره ُقْربَة، وشكٌل من أشكال العبادة، والتَّقرُّب من الله، وهذا األمر غي 
ينيَّة  وافع الدنيويَّة تتغلَّب عىل الدِّ موجود بشكٍل رصيح يف التَّجربة الغربيَّة، فالدَّ
فيها، وهذا األمر يقود إىل أنَّ أّي إسقاط للتجربة الغربيَّة عىل السالميَّة قد يكون 
ذا نتائج عكســـيَّة ما مل يتمَّ األخذ بعني االعتبار خصائص كّل تجربة وُمرْتَكَزَاتها، 
واستناًدا عىل هذا الطَّرح ســـيتّم تخصيص هذا املبحث لدراسة خصائص تجربة 
الَوْقف يف العامل الغريّب ومقارنتها بنظيتها الســـالميَّة عىل مســـتوى الجوهر 

والدارة والتَّنظيم ومصادر التمويل وغيها من املحاور.

مجاالت الَوْقف يف التَّجربة الغربيَّة
د، ولكنها جميعها تدور يف فَلَك ما يُعرَف  ع املجاالت الَوقْفيَّة يف الغرب وتَتَعـــدَّ تتنـــوَّ
بالعمل الخريي الوقفّي، والذي يهدف عادًة لرفع مستوى شيحة ُمَعيََّنة اقتصاديًّا أو 
صحيًّا أو علميًّا، وتفرّس هذه املفردة الخرييَّة "بأنَّها العمل عىل تخفيف املعاناة، وتعزيز 



- 422 -

مصالح الفقراء وحامية البيئة وتوفري الخدمات االجتامعيَّة األساسيَّة")1(، باإلضافة 
ينيَّة التي توّجه لبناء دور العبادة أو نرش رسالة  ملا ســـبق يُضاف طبًعا لالهتاممات الدِّ
ينيَّة تتغلَّب بشـــكٍل واضح عىل املجاالت  الطائفـــة؛ وإن كانت األهداف واملجاالت الدِّ
ينيَّة والدنيويَّة كان  ينيَّة؛ بينام يف التَّجربة اإلســـالميَّة فالتوازن بني املجاالت الدِّ الدِّ
ابقة ال سيَّام يف العص  ســـائًدا يف مراحل زمنيَّة ُمتعّددة، ففي العصور اإلسالميَّة السَّ
ينّي والدنيوّي ملجاالت الوقف، ففي  العبـــايّس كان هناك توازن واضح بني البُْعد الدِّ
الجانـــب الدينّي تّم الَوقْف عىل املســـاجد ودور تحفيظ القرآن وغريها، ويف املجال 
الدنيوّي تمَّ الَوقْف عىل املدارس واملستشـــفيات واملكتبات وغريها، ولكن يف العصور 
حقة شهدت مجاالت الَوقْف اإلسالمّي بعض الجمود، فالَوقْف الغريّب يف القرون  الالَّ
األخرية تَفوَّق من حيث املجاالت بشـــكٍل واضٍح عىل الَوقْف اإلســـالمّي، فالعديد من 
َسات َوقْفيَّة، بينام  َســـات البحثيَّة تُعّد ُمؤسَّ الجامعات العريقة يف العامل وكربى املُؤسَّ
تُعّد هذه املجاالت قليلة حاليًا يف العامل اإلســـالمّي؛ وهنا من الضوري اإلشارة إىل 
أنَّ مجاالت الَوقْف يف التَّجربة اإلســـالميَّة والغربيَّة تُعّد متقاطعة إىل حّد كبري، لكنَّ 
االختالف الحقيقّي يف نســـبة توزيع الَوقْف عىل املجـــاالت الَوقْفيَّة، فالَوقْف عىل 
يَّة يف العامل اإلسالمّي موجود، لكنَّ نسبة هذه األوقاف  حِّ َســـات التَّعليميَّة والصِّ املُؤسَّ
إىل عموم األوقاف اإلسالميَّة تُعّد منخفضة نسبيًّا عىل نقيض التَّجربة الغربيَّة، فعىل 
ســـبيل املثال تبلغ قيمة الَوقْف عىل التَّعليم يف الواليات املُتَّحدة وحدها أكرث من 160 

مليون دوالر أمرييّك)2(، بينام ال تالحظ مثل هذه الِقيَم يف العامل اإلسالمّي.

الجوانب التَّنظيميَّة واملاليَّة بني الَوْقف السالمّي والَوْقف الغريّب

َســـات الَوقْفيَّة  َســـات الَوقْفيَّة مختلفة نســـبيًّا بني املُؤسَّ تُعّد الِبْنيَة التَّنظيميَّة للُمؤسَّ
ة أسباٍب؛ منها أنَّ الَوقْف اإلسالمّي يُعّد  اإلسالميَّة والغربيَّة، وهذا االختالف يعود لعدَّ

عمر، محمد عبدالحليم، أســس إدارة الَوْقف، ندوة عرض التجارب الَوقْفيَّة يف الدول اإلســالميَّة يف الفرتة من . 1
18-15 ديسمرب 2002م.

الحجي، إبراهيم بن محمد. الوقف عىل التعليم يف الغرب، نرش املؤلف، وقف كوم، د ت، ص 5.. 2
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تجربة يبغ عمرها خمسة عرش قرنًا، بينام التَّجربة الَوقْفيَّة الغربيَّة الحاليَّة ال يتجاوز 
َسات الَوقْفيَّة اإلسالميَّة اعتمدت عىل أمناط إداريَّة بسيطة  ة قرون، فاملُؤسَّ عمرها عدَّ
ّرّي، وبعض األوقاف الخرييَّة اإلسالميَّة كانت  ة فيام يتعلَّق بالَوقْف الذُّ نســـبيًّا، خاصَّ
تَُدار ِمْن ِقبَل النُّظَّار، وهذه اإلدارة هي األخرى ميكن َوْصفها بالبسيطة، بينام التَّجربة 
ًة  الَوقْفيَّة الغربيَّة أتت يف فرتة زمنيَّة شهد علم اإلدارة يف الغرب نهضًة واضحًة خاصَّ
فيام يتعلَّق بظهور املدرسة العلميَّة يف اإلدارة، والحًقا املدارس اإلداريَّة األحدث، وهذا 
َســـات الَوقْفيَّة الغربيَّة تتمتَّع بهيكل إدارّي وتنظيمّي واضح واحرتايّف  ما جعل املُؤسَّ
َســـات الَوقْفيَّة اإلسالميَّة هذا الجانب، ولكن يف القرن العرشين  بينام افتقدت املُؤسَّ
َسات الَوقْفيَّة اإلسالميَّة، وإن كانت بشكٍل  بدأت أساليب اإلدارة الحديثة تدخل للُمؤسَّ
متفاوت بني دولة وأخرى، وبشـــكٍل عام يكن تحديد أهّم االختالفات الداريَّة بني 

َسات الَوْقفيَّة السالميَّة والغربيَّة بالنقاط التَّالية: املُؤسَّ

غلبة النِّظام اإلدارّي الحكومّي عىل األوقاف اإلسالميَّة من خالل وزارات األوقاف 	 
يف العامل اإلســـالمّي التي تهتّم بإدارة األوقاف بشكل مباش، وهذا ما يعني نوًعا 
ل حكومّي  َسات الَوقْفيَّة الغربيَّة ال يوجد تدخُّ من املركزيَّة يف اإلدارة، بينام يف املُؤسَّ
َسات الَوقْفيَّة، فهي تتمتَّع باستقالليَّة واسعة وواضحة، وهنا  مباش يف إدارة املُؤسَّ
َسات الَوقْفيَّة  ال بُّد من التَّفرقة ببني اإلدارة التَّنظيميَّة واإلدارة التَّنفيذيَّة، ففي املُؤسَّ
اإلسالميَّة تقوم الهيئات الحكوميَّة بامرسة دور اإلدارة العليا، بينام يُتَاح للقامئني 
َســـات الَوقْفيَّة دور اإلدارة التَّنفيذيَّة، ولكن تحت إشاف اإلدارة العليا  عىل املُؤسَّ

َسات الَوقْفيَّة الغربيَّة. الحكوميَّة، وهذا الفصل غري موجود يف املُؤسَّ

ص إدارّي واضح، من حيث وجود إدارة 	  َســـات الَوقْفيَّة الغربيَّة بتخصُّ تتمتَّع املُؤسَّ
ص  ماليَّة وإدارة موارد برشيَّة وقســـم للتَّخطيط والتَّوجيه واالستثامر، فالتخصُّ
َسات الَوقْفيَّة  َسات، بينام تفتقد غالبيَّة املُؤسَّ اإلدارّي سمة رئيســـة يف هذه املُؤسَّ
صات اإلداريَّة الواضحة، وهو ما أدَّى بشكل مباش إىل  اإلســـالميَّة لهذه التخصُّ

َسات الَوقْفيَّة اإلسالميَّة مقارنًة بنظريتها الغربيَّة. تراجع فاعليَّة املُؤسَّ

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع
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َســـات الَوقْفيَّة اإلسالميَّة والغربيَّة، فهناك اختالف  وفيام يتعلَّق باإلدارة املاليَّة للُمؤسَّ
َســـات الَوقْفيَّة اإلسالميَّة  أيًضا يف منط اإلدارة املاليَّة ويف هيكليَّة التمويل، ففي املُؤسَّ
وقبـــل العص الحايل كانـــت اإلدارة املاليَّة لألوقاف تتّم ِمـــْن ِقبَل النُّظَّار بناًء عىل 
َســـات الَوقْفيَّة كانت تتّم اإلدارة املاليَّة وفًقا للدواوين  توجيهات الواقف، ويف املُؤسَّ
ا يف العص الحديث فباتت اإلدارة  الَوقْفيَّة املناط بها إدارة األوقاف بشـــكٍل عاّم، أمَّ
َســـات الَوقْفيَّة تتّم من خالل وزارات األوقـــاف أو الهيئات الحكوميَّة  املاليَّة للُمؤسَّ
ة أن نسبة كبرية  َسات الَوقْفيَّة)1(، خاصَّ املامثلة، وهذا األمر أثَّر سلبًا عىل موارد املُؤسَّ
من املتربعني أو الواقفني أحجموا عن التربُّع وتويل الَوقْف كونه بات يُْنظَر له عىل 

أنه جهاز حكومّي، منخفض األثر االجتامعّي.

َســـات،  َســـات الَوقْفيَّة الغربيَّة، وبتمويل هذه املُؤسَّ وفيام يتعلَّق باإلدارة املاليَّة للُمؤسَّ
وعموًمـــا فهي يف غالبيّتها تعتمد أمناطًا حديثـــة يف اإلدارة املاليَّة، ويختلف النمط 
اإلدارّي املايّل املتَّبع تبًعا الختالف النَّمط اإلدارّي العاّم، وفيم ييل تبيان ألهّم أشكال 

َسات: التمويل التي تعتمدها هذه املُؤسَّ

َسات تابعة مباشة لشخص طبيعّي 	  ة: تكون هذه املُؤسَّ َسات الَوْقفيَّة الخاصَّ املُؤسَّ
ســـة بيل وميليندا  أو اعتبارّي، ويتّم تويلها بالكامل ِمْن ِقبَل الجهة املالكة، كُمؤسَّ
َســـات قد تكون خرييَّة وَوقْفيَّة يف  جيتـــس)2(، وهنا ياَُلحظ أن بعض هذه املُؤسَّ
ة، وتكون َوقْفيَّة من خالل  ذات الوقـــت، فهي خرييَّة من خالل أنشـــطتها العامَّ

تخصيصها برافق استثامريَّة يعود ريعها لألعامل الخرييَّة.

م إىل ندوة التطبيق املعارص . 1 عبدالحليم عمر، محمد. تجربة إدارة األوقاف يف جمهورية مرص العربية، بحث مقدَّ
للوقف، املعهد اإلسالمّي للبحوث والتدريب بجدة، بالتعاون مع األمانة العامة لألوقاف يف دولة الكويت، 2004م.

ســة خرييَّة وقفيَّة، أسســها بيل ومليندا غيتس عام 2000 وتضاعف حجمها . 2 مؤسســة بيل وميليندا جيتس: مؤسَّ
حيَّة  بجيء وارن بافت عام 2006، ويقع مقرها الرئيس يف ســياتل – واشــنطن، تهدف إىل تعزيز الرعاية الصِّ
والحّد من الفقر املدقع عىل مستوى العامل؛ وتهدف إىل توسيع فُرَص التعليم والوصول إىل تكنولوجيا املعلومات، 
قدرت أمالك املؤسســة ب 37.6 مليار دوالر أمرييك يف عام 2007، للمزيد: موقع ويكيبيديا املوســوعة الحرة، 

https://cutt.us/O5954 :ُمتاح عىل الرَّابط
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دة، 	  ة ال تتبع لجهة محدَّ َســـات َوقْفيَّة عامَّ ة: وهي ُمؤسَّ َســـات الَوْقفيَّة العامَّ املُؤسَّ
َسات ربحيَّة، ويتّم الفصل بني األموال  َســـات جزًءا من ُمؤسَّ وقد تكون هذه املُؤسَّ
ة، وتتلقَّى تويلها ِمْن ِقبَل تربُّعات الجمهور العام، أو من خالل  الَوقْفيَّة والخاصَّ

صة لها. دة مخصَّ استثامرات َوقْفيَّة ُمحدَّ

دة، كتقديم 	  َسات يتّم َوقْفها ألغراض ُمحدَّ َسات الَوْقفيَّة التَّخصصيَّة: وهي ُمؤسَّ املُؤسَّ
الخدمـــات الطِّبيَّة أو التَّعليميَّة، كاملستشـــفيات والجامعـــات الَوقْفيَّة، وتتلقَّى هذه 
َسات تويلها من خالل تربُّعات املانحني أو من خالل صناديق َوقْفيَّة قد تكون  املُؤسَّ
تقليديَّة أو استثامريَّة، بحيث تخّصص عوائد هذه الصناديق لتمويل أنشطة وخدمات 

َسات، وتُعّد جامعة هارفارد)1( إحدى مناذج الجامعات الَوقْفيَّة.  هذه املُؤسَّ

زة لتمويل األعـــامل الَوقْفيَّة، وذلك من خالل  تُعـــّد البيئة التَّرشيعيَّـــة الغربيَّة ُمحفِّ
َول من  اســـتخدام النظام الضيبّي، فاألموال الَوقْفيَّة ُمعَفاة يف عدد واسع من الدُّ
ص جزًءا من أصولها لألعامل الَوقْفيَّة  بحيَّة التي تُخصِّ َسات الرِّ ائب، كام أن املُؤسَّ الضَّ
زًا لتمويل األعامل  ياسات التَّرشيعيَّة تُعّد عاماًل ُمحفِّ تَْحظَى بَخْصم ضيبّي، فهذه السِّ
َول اإلســـالميَّة، ففي إســـبانيا  الَوقْفيَّة يف العامل الغريّب، وهذا ما تفتقده غالبيَّة الدُّ
عىل ســـبيل املثال، ووفًقا للقانون املُنظّم لعمـــل املُنظَّامت غري الحكوميَّة، يَتّم إعفاء 
َسات الَوقْفيَّة بشكل كامل من الضائب، كام يحّق لألفراد أن يستفيدوا من خصم  املُؤسَّ
يبة املفروضة عىل دخلهم الخاّص، ويرجع ســـبب ذلك  بقـــدار 20 باملائة من الضَّ
َول األُوروبيَّة يف تشـــجيع العمل الخريي والتَّرَبُّعات الَوقْفيَّة)2(، وكذلك  إىل رغبة الدُّ

ســت يف . 1 ة تقع يف والية ماساتشوســتس يف الواليات املُتَّحدة األمريكيَّة، تأسَّ جامعة هارفارد: جامعة أبحاث خاصَّ
عام 1636 باسم )كلية هارفارد(، وُسميت عىل اسم املُتربّع األول لها وهو رجل الدين الربوتستانتي جون هارفارد، 
ر قيمة  َســات شــهرًة يف العامل، تُقدَّ ســة للتعليم العايل يف الواليات املُتَّحدة، ومن بني أكرث املُؤسَّ وهي أقدم ُمؤسَّ
ســة أكادمييَّة يف العالَم،  مة من ُمؤسَّ املَِنح التي تُقّدمها الجامعة بـ 41,9 مليار دوالر مامَّ يجعلها أكرب املَِنح املُقدَّ
تساعد هذه املَِنح يف تكني قبول الطالب بغّض النظر عن الوضع املادِّّي لهم )الَقبُول األعمى(، وتقديم مساعدة 
https://cutt.us/LkG3D :ماليَّة سخيَّة بدون قروض. للمزيد: موقع ويكيبيديا املوسوعة الُحرَّة، ُمتاح عىل الرَّابط

غانــم، إبراهيــم البيومي. تجديد الوعي بنظام الَوْقف الســالمّي، القاهرة، دار البشــري للثقافة والعلوم، ط1، . 2
2016م، ص151. 
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يَُنّص القانون يف الواليات املُتَّحدة األمريكيَّة عىل أنَّ قيمة التَّرَبُّعات يَتّم َخْصمها من 
الضائب املفروضة عىل األشـــخاص)1(، وذات األمر ينسحب عىل األموال الَوقْفيَّة، 
ًما براحل واسعة عن  ياســـة املاليَّة التَّرشيعيَّة جعلت من العامل الغريب ُمتقدِّ فهذه السِّ
العالَم اإلسالمّي فيام يخّص األعامل الَوقْفيَّة، وهنا ومن املالحظ وعىل الرَّغم من أنَّ 
النِّظام الوقفّي اإلسالمّي يُعّد ذا تجربة غنيَّة للغاية مقارنًة بالتَّجربة الغربيَّة الحديثة 
نسبيًّا، إالَّ أنَّ التَّجربة الغربيَّة، وعىل الرَّغم من هذه الحداثة تكَّنت من خالل سياسة 
ترشيعيَّـــة إداريَّة وتنظيميَّة وماليَّة من تعزيز العمل الوقفّي لديها، بحيث بات للوقف 
دور رئيـــس يف املجتمع، فجامعة هارفـــارد املعتمدة يف تويلها بالكامل عىل الَوقْف 
ح عمق األثر  ســـاهمت بـ 16 جائزة نوبل لطاُّلب ُمتخرّجني منها)2(، وهذا األمر يوضِّ

َسات الَوقْفيَّة يف الغرب. الذي ترتكه املُؤسَّ

ُحدود الّدور الحكومّي يف إدارة الَوْقف َوْفًقا للتجربة الغربيَّة
َســـات الَوقْفيَّة يف العالَم الغريّب  يختلـــف الدور الحكومـــّي يف إدارة الَوقْف للُمؤسَّ
عن الدور يف العالَم اإلســـالمّي، فالـــدور الحكومّي األمثل يكون يف الدور الرقايّب 
يَّة واسع نسبيًّا  ل مباش يف اإلجراءات اإلداريَّة، مع َمْنح هامش ُحرِّ التوجيهّي دون تدخُّ
وال مركزيَّة واســـتقالليَّة ماليَّة وإداريَّة، وهذا ما ياُلَحظ يف التَّجربة الغربيَّة، والذي 
تفتقده بشكل واضح التَّجربة اإلسالميَّة التي َتتاز بسيطرة حكوميَّة وإشاف مباش 
َسات الَوقْفيَّة يف بعض الحاالت، وعموًما يالحظ  يُكبِّل ويُقيِّد ويَُحّد من مرونة املُؤسَّ
ة  َســـات الَوْقفيَّة يتميَّز بعدَّ يف التَّجربة الغربيَّة أنَّ الدور الحكومّي يف إدارة املُؤسَّ

خصائص، يكن تلخيصها يف النِّقاط التَّالية:

َسات َوقْفيَّة.	  سهولة الحصول عىل تراخيص إلنشاء ُمؤسَّ

الفصل الثَّالِث عرش/ املبحث الثَّايِن

ة، القاهرة، مركز األهرام للنرش، ط1، 2016م، ص 107.. 1 عود إىل القمَّ مقلد، ماهر، أبو غزالة، طالل، الصُّ
الحجي، إبراهيم بن محمد. الوقف عىل التعليم يف الغرب، نرش املؤلف، وقف كوم، د ت، ص 5.. 2
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ل مباش 	  َسات الَوقْفيَّة دون تدخُّ الرّقابة املاليَّة واإلداريَّة غري املباشة عىل املُؤسَّ
يف أُُسس إدارتها وتشغيلها.

َســـات التي 	  َســـات الَوقْفيَّة أو للُمؤسَّ َمْنح إعفاءات ضيبيَّة كليَّة أو جزئيَّة للُمؤسَّ
ُتّولها.

ة ماليًّا.	  َسات الَوقْفيَّة املُتعرثِّ عم املايّل للُمؤسَّ تقديم الدَّ

َسات الَوقْفيَّة ِمْن ِقبَل الحكومات الغربيَّة، وتَرْك إدارتها لقطاعات 	  تأسيس املُؤسَّ
َسات. صة يف إدارة هذه املُؤسَّ ة ُمتخصِّ خاصَّ

َسات الَوْقفيَّة يف التَّجربة الغربيَّة شهدت دعًم مباًشا  وبشـــكٍل عام فإنَّ إدارة املُؤسَّ
ة يف ازدهار الوقف، وفيم  ة عنارص، كم ســـاهمت عوامل عدَّ وغي مباش من عدَّ

ييل تبيان ألهّم وأبرز هذه العوامل:

التكامل بني القطاعـــات االقتصاديَّة الثالثة )الحكومـــّي والخاّص والقطاع 	 
الثالـــث(: فالديناميكيَّة االقتصاديَّة يف العالَم الغريّب تتميَّز بوجود تكامل واضح 
َســـات الَوقْفيَّة ميكن  بني هذه القطاعات، ووفًقا لِبْنيَة هذه القطاعات فإنَّ املُؤسَّ
َســـات القطاع الثالث، ولكّل قطاع اقتصادّي فلســـفة عمله  تَْصنيفها ِضْمن ُمؤسَّ
َســـات الَوقْفيَّة اســـتفادت بشكٍل واضٍح من فلسفة عمل القطاع  ة، فاملُؤسَّ الخاصَّ
الخاّص والقطاع الحكومّي، ال سيَّام فيام يتعلَّق بالحوكمة والنُّظُم اإلداريَّة واملاليَّة، 

َسات الَوقْفيَّة بشكٍل عاّم. وهو ما انعكس إيجابًا عىل تَطوُّر املُؤسَّ

د، بحيث ال ينحص 	  د: ميتاز نظام عمل الَوقْف يف التَّجربة الغربيَّة بالتجدُّ التجدُّ
َسات  ِضْمن قالب جامد، فعند أّي تطوُّر اقتصادّي أو اجتامعّي أو ثقايّف تقوم املُؤسَّ
َسات  الَوقْفيَّة باالســـتفادة من هذا التَّطوُّر، كام يالحظ أنَّ نطاق عمل هذه املُؤسَّ
يتَّســـع بشكٍل مســـتمّر ليشمل أّي قطاع جديد ُمســـتحَدث، وهذا األمر من شأنه 

َسات الَوقْفيَّة. الحفاظ عىل فاعليَّة املُؤسَّ

ة وحياديَّة 	  االســـتمراريَّة: يتمتَّع نظام الَوقْف يف التَّجربة الغربيَّة باستقالليَّة تامَّ
واضحة، فهو معزول عن التَّقلبُّات السياســـيَّة ومزاجية املُموِّلني، وهذه الحياديَّة 
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َسات الَوقْفيَّة من االستمرار يف ظّل الظُّروف االقتصاديَّة واالجتامعيَّة  مكَّنت املُؤسَّ
َسات الَوقْفيَّة يف الغرب يتجاوز عمرها 800 عام. املُتقلِّبة، فبعض املُؤسَّ

َسات الَوقْفيَّة وُمموِّليها، 	  صة: فهناك فَْصل واضح بني إدارة املُؤسَّ الدارة املُتخصِّ
وهذا الفصل ساهم بشـــكل مباش يف نجاحها وتطوُّرها، كام أنَّ اعتامدها عىل 
نُظُم إداريَّة ورقابيَّة حديثة، واعتامدها نُظُم حوكمة داخليَّة وخارجيَّة أدَّى لزيادة 
فاعليتهـــا، ناهيك عن تنويع مصادر َتويلها، فهذا التَّنويع يف التَّمويل يُعزِّز من 
اعمني املاليِّني  استقالليتها، والتَّنّوع التموييّل اعتمد عىل شيحة واسعة من الدَّ
ناديق  بحيَّة يف أســـواق املال والصَّ إضافًة لتبنِّي مجموعة من االســـتثامرات الرِّ

االستثامريَّة واألسواق العقاريَّة، وغريها.

العاملية: تكَّنت التَّجربة الغربيَّة يف الَوقْف من االستفادة من ُمْخرََجات العوملة، 	 
من خالل تََشكُّل تكتالت َوقْفيَّة ذات صبغة عامليَّة، إضافًة لالستفادة من التَّكتُّالت 
االقتصاديَّة العامليَّة، وهذا األمر شـــكَّل قيمـــًة مضافًة للعمل الوقفّي الغريّب)1(، 
بْغـــة العامليَّة صفًة ُمميِّزًة للوقـــف يف التَّجربة الغربيَّة، وذلك من  كـــام تُعّد الصِّ
َسات التَّعليميَّة الَوقْفيَّة  خالل توسيع دائرة املستفيدين لتشمل العامل أجمع، فاملُؤسَّ
م خدماتها ملختلف شـــعوب العامل، وهـــو ما عزز حضورها العاملي  الغربيَّة تُقدِّ

وساهم يف بناء صورة ذهنيَّة إيجابيَّة عنها.

األرسج، حسني عبد املبحث. "دروس من التجربة الَوقْفيَّة الغربيَّة"، مركز الَوقْف الدويل، د.ت، ُمتاح عىل الرَّابط: . 1
goo.gl/l4C7z3

الفصل الثَّالِث عرش/ املبحث الثَّايِن



َســات والَجْمعيَّات غري الّربْحيَّة، والَّتي تعمل يف املجال اإلغايّث . 1 القطَاع الثَّالث: يُْقَصد به جميع املَُنظَّاَمت واملَُؤسَّ
واإلنَْسايّن، وُسّمي الثالث كَْونه ثالث قطَاع يف الظهور، بعد األَوَّل )القطَاع الُحُكومّي(، والثَّاين )القطَاع الَخاّص(، 
ى هذا القطَاع بتســميات عديــدة؛ منها القطاع االجتامعــّي، أو القطَاع الَخفّي، وبَغــّض النَّظَر عن هذه  ويَُســمَّ
سيَّة خارج  ة والفرديَّة واملَُؤسَّ التَّْســميَات فهي جميعها تشــري إىل مساحة النََّشــاط االْجتاَمعّي، واملاَُمرََســات الَعامَّ
الــح والنَّْفع الَعاّم، للمزيد يُْنظَر "أَهّميَّة القطَاع الثالث  َهة للصَّ نطــاق القطَاَعنْي الُحُكومّي وقطَاع األعامل واملَُوجَّ
https://cutt.us/oKVgG :يف التَّْنميَة املُْستََداَمة"، املركز الدويّل لألبحاث والّدَراسات "مداد"، ُمتاح عىل الرَّابط
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املبحث الثَّالث

تجارب غربيَّة رائدة يف إدارة الوقف

ة، التي ترافقت  لعبت التَّغييات االجتمعيَّة واالقتصاديَّة، التي عاشـــها الغرب عامَّ
مع صعود النظام الرأسمّل، دوًرا ُمهمًّ يف تطوير القطاع الثالث)1(، والذي تُشكِّل 
َسات جزًءا أصياًل من  َســـات الَوْقفيَّة أحد أهم أركانه، حتى أصبحت هذه املُؤسَّ املُؤسَّ
الحياة االقتصاديَّة واالجتمعيَّة يف العامل الغريّب، وأصبح له وجود ترشيعّي واضح 
يف الدساتي والقوانني الغربيَّة، وبات له هيئات حكوميَّة ناظمة له وراعية لشؤونه، 
َسات الَوْقفيَّة بات  بحيَّة جوانب َوْقفيَّة، وبعض املُؤسَّ وبات للعديد من املُنظَّمت الرِّ
ى الحدود الجغرافيَّة املحلِّيَّة، وهذا  له شـــهرة عامليَّة وأثر اقتصادّي واجتمعّي تعدَّ
راســـة  ما يجعل من التَّجربة الَوْقفيَّة الغربيَّة تجربًة بالغة األهّميَّة تســـتحق الدِّ
وتسليط الضوء عىل أهّم ُمرْتَكَزَاتها وأهّم مظاهرها، وحتى عىل مستوى األشخاص 
ة بهم، فالعديد من رجال األعمل أوقفوا  الطبيعيـــني بات لهم تجارب َوْقفيَّة خاصَّ

جزًءا من رؤوس أموالهم للخدمات االجتمعيَّة.

لذلك وانطالقًا مـــن أهّميَّة التَّجربة الَوقْفيَّة الغربيَّة ســـيتم تخصيص هذا املبحث 
لدراســـة أهّم النامذج الَوقْفيَّة يف الغرب، وتحديد عوامـــل قّوتها ونجاحها، وذلك 

كمنطلق ومدخل لالستفادة منها يف تطوير التَّجربة اإلسالميَّة.
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التَّجربة البيطانيَّة
َسات الَوقْفيَّة يف أوروبا، وإن  َول األوىل التي شهدت ظهوًرا للُمؤسَّ تُعّد بريطانيا من الدُّ
كانت يف بداياتها تأخذ شكاًل بسيطًا غري واضح املعامل، وأَت ظهور الَوقْف فيها استجابًة 
دة، فظهور الَوقْف يف بريطانيا يف البداية، وتحديًدا  لتطورات اقتصاديَّة واجتامعيَّة ُمحدَّ
عم االجتامعّي بَقْدر ما  ابع عرش امليالدي مل يكن بهدف الدَّ ـــادس والسَّ يف القرنني السَّ
كان لتحقيق غايات شـــخصيَّة تتمثَّل بالتهرُّب الضيبـــّي، وهو ما تّم تبيانه يف املبحث 
حقة تطوَّرت التَّجربة الَوقْفيَّة الربيطانيَّة  األوَّل من هذا الفصل، إالَّ أنه ويف القرون الالَّ
َسات الَوقْفيَّة الربيطانيَّة أثر ملموس يف عموم  لتأخذ شـــكاًل أكرث نُْضًجا، ويكون للُمؤسَّ
ــا، فالعديد من الجامعات  ـــع هذا األثر أفقيًّا وعموديًّا ليغدو عامليًـّ البـــالد، والحًقا توسَّ
َسات االجتامعيَّة يتّم اإلنفاق عليها من خالل  َسات التَّعليميَّة األخرى وبعض املُؤسَّ واملُؤسَّ
الوقف؛ ويُعّد الَوقْف عىل التَّعليم من أبرز مجاالت الَوقْف يف بريطانيا، وتنقسم َوقْفيَّات 
َسات خرييَّة َوقْفيَّة  الجامعات هناك إىل نوعني؛ هام: َوقْفيَّات الكليَّات، التي تُْعترََب ُمؤسَّ
ــع باســـتقالليَّة يف جمع وإنفاق األموال، وَوقْفيَّات  )Charitable institutions( تَتََمتَـّ
ًصا للجامعات؛  وفيم ييل  الجامعات، ويكون القســـم األكرب من الَوقْفيَّات عادًة مخصَّ

َسات الَوْقفيَّة البيطانيَّة: استعراض رسيع ألهّم املُؤسَّ

جامعة كامبيدج)1(: تُعّد هذه الجامعة من أعرق الجامعات الربيطانيَّة والعامليَّة، 	 
د مصادر تويلها بني التَّمويل الحكومّي والوقفّي؛ فالتمويل الوقفي يغطِّي  وتتعدَّ
ـــوقيَّة لألصول الَوقْفيَّة يف الجامعة بـ 7,9  %70 مـــن نفقاتها، وتُقّدر القيمة السُّ
نويَّة لهذه األصول بـ 4.1 مليون دوالر)2(؛  ر العوائد السَّ مليار دوالر أمرييك، وتُقدَّ

َسات الَوقْفيَّة الربيطانيَّة. مامَّ يجعلها من أكرب املُؤسَّ

الفصل الثَّالِث عرش/ املبحث الثَّالث

جامعــة كامبيــدج: من أعرق الجامعات الربيطانيّة، وتعترب واحدة من أقــدم الجامعات حول العامل، وتحتوي . 1
ــة، وتَُضّم مجموعة من أفضل  صات، تَضــّم الجامعة العديد من املُتَاحف املهمَّ عــىل 31 كُلّيَّــة يف مختلف التََّخصُّ
األكادمييني حول العامل، ويَتمتَّع طالبها بالكثري من النشاطات العلْميَّة املميزة. )للمزيد: جامعة كامربيدج، موقع 

).https://goo.gl/36LZQg :األكادميية الربيطانية العربيَّة للتعليم العايل، ُمتاح عىل الرَّابط
العــاين، أســامة عبداملجيد.  الوقــف كآلية لتمويل البحث العلمي، املؤتر العلمــي الدويل الرابع : الوقف عىل . 2

البحث العلمي وأثره يف الشهود الحضاري.
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جامعة أكســـفورد)1(: تعتمد جامعة أكســـفورد عىل الَوقْف كمصدر مهّم لتمويل 	 
أنشطتها، فقد بلغت قيمة أصولها الَوقْفيَّة 5,7 مليار دوالر، وتبلغ إيراداتها الَوقْفيَّة 

نويَّة 2,1 مليون دوالر)2(،  السَّ

ر قيمة األوقاف عىل قطاع التعليم وحده يف بريطانيا بـ14 مليار دوالر)3(، وتقوم  وتُقدَّ
َســـات الَوقْفيَّة وضامن اســـتمراريتها من خالل  التَّرشيعات الربيطانيَّة بحامية املُؤسَّ
ات املاليَّة ومعايري اإلفصاح  بحيَّة فيام يتعلَّق باملُـــؤشِّ َســـات الرِّ معاملتها معاملة املُؤسَّ
َسات غري الهادفة للربح تراجع بشكٍل  املايّل واملحاســـبّي، فلجنة األعامل الخرييَّة واملُؤسَّ
وليَّة)4(، وهو  َسات الَوقْفيَّة، وتتأكَّد من التزامها باملعايري الدَّ مستمّر القوائم املاليَّة للُمؤسَّ

َسات وحاميتها من أّي فساد مايّل أو إدارّي. ما يضمن استمرار عمل هذه املُؤسَّ

التَّجربة الهولنديَّة
تُعّد التَّجربة الهولنديَّة يف الَوقْف من التَّجارب الرَّائدة عىل مســـتوى أوروبا، ففيها 
َســـات الَوقْفيَّة ذات األثر االجتامعـــّي واالقتصادّي الواضح محليًّا  العديد من املُؤسَّ
َسات،  ســـة )INGKA( الهولنديَّة الخرييَّة)5( إحدى أهّم هذه املُؤسَّ ودوليًّا، وتُعّد ُمؤسَّ

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

ة والعريقة يف بريطانيا، ومن أعــرق جامعات العامل أيًضا، تضّم . 1 جامعة أكســفورد: واحــدة من الجامعات املهمَّ
الجامعة مجموعة كبرية من الكليَّات واملُتَاحف واملكتبات، يصل عدد األقسام األكادمييَّة بها 100 قسم يف مجاالت 
العلوم الطبيَّة والفيزيائيَّة والعلوم اإلنســانيَّة واالجتامعيَّة، )للمزيد: املوقع الرســمي لجامعة أكسفورد، ُمتاح عىل 

) https://goo.gl/zXrKPL  :الرَّابط
"نــاذج عامليَّــة يف الَوْقفيَّات الجامعيَّة . التجربة البيطانية"، مركــز الَوقْف الدويل، د.ت، ُمتاح عىل الرَّابط: . 2

goo.gl/dJoVhe
"ناذج عامليَّة يف الَوْقفيَّات الجامعيَّة . التجربة البيطانية"، مرجع سابق.. 3
ســات الوقفيَّة الغربيَّة لتفعيل نظام الوقف يف الجزائر، . 4 عكســة، أحالم. إمكانيَّة االســتفادة من تجارب املُؤسَّ

املنتقى للبحوث والدراسات، املجلد األول، العدد الثاين، ديسمرب 2020، ص 95.
َســات الخرييَّة الهولنديَّة التي أسســها امللياردير السويدي . 5 َســة )INGKA( الهولنديَّة الخييَّة إحدى املَُؤسَّ ُمَؤسَّ

َســات الخريية حول العامل، تَتَميَّز بتوســع نشــاطاتها يف مســاعدة االطفال  انجفار كامرباد، وهي من أكرب املَُؤسَّ
 Stichting INGKA :والعائالت املختلفة يف الدول النامية حيث تُقدم لهم االحتياجات اليوميَّة األساسية. )للمزيد

) .Foundation، fundsforngos site، last visit 5 Nov. 2018، on ths link: https://goo.gl/iKkyyF
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سة خرييَّة إالَّ أنَّ نشاطها  وعىل الرغم من أنَّ َشْكلها القانويّن يقرتب من أن تكون ُمؤسَّ
َســـت هذه الَوقْفيَّة عام 1982م ِمْن  يُصنَّف ضمن نطاق األعامل الَوقْفيَّة، حيث تَأَسَّ
سة الخرييَّة؛ حيث  ِقبَل رجل سويدي يدعي )kampard(، وهو ذاته الَويّص عىل املُؤسَّ
تُْعتَـــرَب هذه الَوقْفيَّة هي املالك الحصي لـ 207 فروع من املحالت التجاريَّة التابعة 
للعالمة التجاريَّة العامليَّة "آيكيـــا )1(، املعروفة يف عامل األثاث والتصميم والديكور، 
ر قيمة الَوقْفيَّة بـ 37 مليار دوالر أمرييّك لتكون بذلك األغنى يف العالَم من حيث  تُقدَّ
ســـتني عىل استثامر أموال انجكا يف ايكيا  املوجودات؛ حيث يقوم االتّفاق بني املُؤسَّ

سة ايكيا.)2( عن طريق االستثامر أو التَّرَبُّع ألغراض خرييَّة من خالل ُمؤسَّ

ا؛ حيـــث إنَّ القانون الهولندّي ال يطالب  ســـة محدودة جدًّ املعلومات عن هذه املُؤسَّ
سة رصحت أنها يف عام 2016م  َسات الخرييَّة بنرش بياناتها املاليَّة، إالَّ أنَّ املُؤسَّ املُؤسَّ
سة انجكا الهولنديَّة ببلغ 142  ســـة إيكيا التي تُعترب الذراع الخريّي ملُؤسَّ ترَبَّعت ُمؤسَّ

مليون يورو يف مختلف املجاالت.)3(

التَّجربة األمريكيَّة
تَُعّد التَّجربة األمريكيَّة األبرز يف العامل املعارص يف مجال الوقف، وتَحتّل مكانًا فريًدا 
َسات واملشاريع التَْنَمويَّة. وميكن  من حيث بذل األموال وتشـــجيعها عىل إنشاء املُؤسَّ
يَّة،  القـــول بأنَّ تجربة الَوقْف يف الواليات املُتَّحـــدة األمريكيَّة هي من التَّجارب الرثَّ
َسات املاليَّة الخرييَّة تنشط يف  وتشـــري  اإلحصاءات إىل أَنَّ عرشات اآلالف من املُؤسَّ
الواليات املُتَّحـــدة األمريكيَّة، "ويصل مجموع َوقْفيَّاتها إىل 550  مليار دوالر، وتُوزّع 

الفصل الثَّالِث عرش/ املبحث الثَّالث

إيكيا: من أشــهر العالمات التجاريَّة يف عامل األثاث حول العامل، تقوم فكرة هذه العالمة التجاريَّة عىل توفري . 1
منتجات أثاث منزيل ميكن لجميع الناس اســتعامله والحصول عليه، وَتكَّنت من فرض تجربتها الســوقيَّة عن 
طريق االهتامم بالجودة والتصميم والقيمة، وتجعل الرشكة هدفها الرئيس مساعدة الناس عىل عيش حياة أفضل. 

.) .THE IKEA CONCEPT، ikea group site، on this link: https://goo.gl/Uee16n :للمزيد(
2 ..https://goo.gl/kgaEcx :املوقع الرسمي للعالمة التجاريَّة ايكيا، ُمتاح عىل الرَّابط
3 . .https://goo.gl/Sfn9Mp :َسة آيكيا، ُمتاح عىل الرَّابط املوقع الرسمي ملَُؤسَّ
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من ريعها َسنويًّا 30  مليار دوالر عىل املجاالت االجتامعيَّة كُلّها تقريبًا")1(. ويُعّد الَوقْف 
عىل التَّعليم أبرز أشـــكال الَوقْف يف الواليات املُتَّحـــدة، فعدد الجامعات األمريكيَّة 
التـــي تتلك أوقافًا تزيد قيمتها عن 700 ألف دوالر يبلـــغ 853 جامعة وكُلّيَّة، وتبلغ 
قيمـــة الَوقْف األمرييّك عىل التَّعليم 15 ِضْعف قيمة الَوقْف الربيطايّن)2(، ويبلغ عدد 
الجامعات التي تزيد قيمة أوقافها عن مليار دوالر 91 جامعة)3(، وال تقتص األوقاف 

يف الواليات املُتَّحدة عىل قطاع التَّعليم، وإن كان القطاع األهّم.

ســـية والفرديَّة يف الواليات  وفيـــم ييل نبنّي باختصار بعض ناذج األوقاف املُؤسَّ
املُتَّحدة:

سة َوقْفيَّة تم تأسيسها ِمْن ِقبَل أندرو كارنجي 	  Carnegie Foundation: وهي ُمؤسَّ
ة ِمن املال املوقوف،  Andrew Carnegie يف عام 1906م، وتقوم باستثامرات عدَّ

وتهدف إىل َدْعم املشاريع التَّنمويَّة وتويلها واإلنفاق عىل التَّنمية االجتامعيَّة.

ســـة َوقْفيَّة عمالقة تمَّ تأسيسها ِمْن ِقبَل هرني 	  Ford Foundation: وهي ُمؤسَّ
ســـة  فورد)Henry Ford )4 ؛ حيث تمَّ تحويل 90 % من أســـهم شكته إىل املُؤسَّ
الَوقْفيَّة، وذلك تنفيًذا ملا جاء يف وصيَّته. وقد تمَّ اســـتثامر هذه اإلمكانيَّات التي 
سة الَوقْفيَّة يف مشـــاريع علميَّة، وكذلك استثامرها يف رأس املال  رصدتها املُؤسَّ

االجتاَمعّي لتحقيق التَّْنميَة املستدمية)5(. 

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع

صالح، صالحي. كفاءة صيغ وأساليب التمويل السالمي يف احتواء األزمات والتقلُّبات الدوريَّة، امللتقى العلمي . 1
وليَّة والحوكمة العامليَّة املنعقد يف الفرتة من 20 – 21 اكتوبر 2009م  الدويل حول األزمة املاليَّة واالقتصاديَّة الدَّ

يف كُلّيَّة العلوم االقتصاديَّة وعلوم التسيري. جامعة فرحات عباس، ص16.
2. NACUBO. Year Fiscal by Listed Institutions Canadian and. S.U.

طوالة، عبدالعزيز بن عواد. أثر األوقاف يف تنمية الجامعات األمريكيَّة، إدارة املشاريع والدراسات، ص 25.. 3
س َشكَة فورد الَعالَميَّة للسيارات، ُولَِد يف بلدة سربينغويلش يف والية ميشيغان . 4 هرني فورد )Henry Ford(: ُمؤسِّ

ــس َمَع آخرين َشكَة Detroit Automobile Company، الَّتي أفلســت  اأْلَْمريكيَّة يف 30 يوليو عام 1863م، أسَّ
بعد حوايل 18 شهرًا، َويف 16 يونيو عام 1903م، استثمر هرني َمَع 12 آخرين نَْحو 28000 ُدَواَلر وأنشأوا َشكَة 
كَة يف 15 يوليو عام 1903م. للمزيد: موقع ويكيبيديا املوسوعة  فورد للسيارات، وتم بيع أول سيارة صّممتها الرشَّ

https://cutt.us/M57Ir :الحرة، ُمتاح عىل الرَّابط
األرسج، حســني عبــد املبحث. "دروس مــن التجربة الَوْقفيَّة الغربيَّة"، مركز الَوقْــف الدويل، د.ت، ُمتاح عىل . 5

goo.gl/l4C7z3 :الرَّابط
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سة َوقْفيَّة تمَّ تأسيسها ِمْن ِقبَل امللياردير األمرييّك 	  سة "بل غيتس": وهي ُمؤسَّ ُمؤسَّ
سة با يزيد عن 24 مليار دوالر)1(،  ر قيمة أوقاف املُؤسَّ بيل غيتس وزوجته، وتُقدَّ
ة والتَّعليم  حَّ ة اســـتثامرات وتنفق ريعها عىل قطاعات الصِّ ســـة عدَّ وتدير املُؤسَّ

عم االجتامعّي يف ُمختلَف ُدول العالَم. والدَّ

َسات الَوقْفيَّة الغربيَّة عموًما، واألمريكيَّة عىل  ال بدَّ هنا من التنويه إىل العديد من املُؤسَّ
وجه الخصوص؛ يختلط نشـــاطها بني العمل الخريّي والوقفّي، فهي تارس األعامل 
الخرييَّة بفهومها العاّم اإلنفاقّي، ويف ذات الوقت تتبنَّى أنشطة َوقْفيَّة خرييَّة تعتمد 
عم االجتامعّي من  دة وتويل أنشـــطة الدَّ عىل تبنِّي اســـتثامرات يف قطاعات ُمحدَّ
زًا للعمل الوقفّي، من  خالل عوائد هذه االســـتثامرات؛ ويُعّد الترشيع األمرييك ُمحفِّ
َسات الَوقْفيَّة وملَُموِّليها وداعميها، وهذا اإلعفاء  خالل سياسة اإلعفاء الضيبّي للُمؤسَّ

يُعّد من أبرز أسباب نجاح التَّجربة األمريكيَّة وتفرُّدها عىل مستوى العالَم.

أهم النمذج الَوْقفيَّة الفريقيَّة
ة يف مجال  َول الغربيَّة، ففي إفريقيا هناك تجارب عدَّ ال تقتص تجربة الَوقْف عىل الدُّ
األوقاف، ولكنَّها تبقى بعيدًة عن نجـــاح التَّجربة الغربيَّة، وِمن املالَحظ يف التَّجربة 
يّس عىل حساب العمل الفردّي، وقد يُعزَى هذا السبب إىل  اإلفريقيَّة غياب البُْعد املُؤسَّ
زات الضيبيَّة،  َســـات الَوقْفيَّـــة، ولغياب املُحفِّ َضْعف التَّرشيعات الناظمة لعمل املُؤسَّ
وغيـــاب تراكم رأس املال مقارنًة بـــرؤوس األموال الغربيَّة، ومن هذه التّجارب شكة 
ســـة َوقْفيَّة وخرييَّة تتبنَّى جملة اســـتثامرات يتّم  Mergon Foundation وهي ُمؤسَّ
ر قيمة أصولها  ْعم االجتامعّي، وتُقدَّ ة والدَّ حَّ إنفـــاق ريعها عىل قطاعات التَّعليم والصِّ
ة تجـــارب فرديَّة أخرى، وغالبيَّة  بــــ170 مليون دوالر أمرييّك)2(؛ هذا باإلضافة لعدَّ

طوالة، عبدالعزيز بن عواد. أثر األوقاف يف تنمية الجامعات األمريكيَّة، مرجع سابق.. 1
جارســون، فيليبــا. “أكب 10 متبّعني للعمل الخــيي يف إفريقيا”، إيرين نيوز، 11 إبريل 2014م، ُمتاح عىل . 2

goo.gl/OBqZDZ :الرَّابط
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َســـات  األنشـــطة الَوقْفيَّة اإلفريقيَّة تتّم ِمْن ِقبَل رجال أعامل أفارقة أو ِمْن ِقبَل ُمؤسَّ
صة يف األعامل الَوقْفيَّة تُعّد قليلة نسبيًّا  َسات املُتخصِّ ربحيَّة لها أنشـــطة َوقْفيَّة، فاملُؤسَّ
َسات الغربيَّة. وعند استعراض هذه التَّجارب يتبادر لألذهان تساؤل حول  مقارنًة باملُؤسَّ
خمة  َسات الخرييَّة والَوقْفيَّة الضَّ ســـبب اعتامد كبار رجال األعامل عىل تأسيس املُؤسَّ
ـــيّس  ـــخ مفهوم العمل املُؤسَّ بداًل من القيام بها بشـــكل فردّي. وميكن القول بأنَّ تَرسُّ
ناعيَّة من تشـــكل  ة وما أفرزته الثورة الصِّ الخـــريّي والوقفّي يَعود لتطوُّر الغرب عامَّ
َســـات  اقتصاد َضْخم تَرَافق يف الوقت ذاته مع تعقيدات ُمْجتََمعيَّة، كانت تحتاج ملُؤسَّ
عم االقتصادّي  َســـات تقوم بعبء متابعة قضايا الدَّ تَتمكَّن من معالجتها، وهذه املُؤسَّ

واالجتامعّي دون إرهاق املتربّعني باملراجعني واألمور التَّفصيليَّة. 

َسات عىل الوصول إىل آفاق ال تستطيع األوقاف  ومن األســـباب األخرى قدرة املُؤسَّ
ة، كام قد تكون األســـباب  حَّ ًة يف مجاالت التَّعليم والصِّ الفرديَّة الوصول إليها، خاصَّ
سة باسمه، باإلضافة لرغبته  افع كتخليد اسم املُتربِّع بتسمية املُؤسَّ ـــخصيَّة هي الدَّ الشَّ
ق إالَّ من خالل  يف اســـتمرار تقديم املساعدة واملعونة حتى بعد وفاته، وهذا ال يَتحقَّ
َســـات- يستطيع إدارة  َســـاتّ ُمنظَّم، كام أنَّ املُترََبِّع -ومن خالل هذه املُؤسَّ عمل ُمؤسَّ

يه، ومنع االستخدامات غري املرشوعة. ْعم ملستحقِّ أمواله، وتوجيه الدَّ

ختاًمـــا لهذا الفصل ال بُّد ِمـــن التَّأكيد واالعرتاف بأنَّ التَّجربة الغربيَّة يف العمل الوقفّي 
قد فاقت نظريتها اإلسالميَّة بأشواط واضحة، ويظهر هذا األمر بوضوح من خالل مقارنة 
األثر الـــذي خلَّفته كلتا التَّجربتني، لذلك ولتطوير منظومة الَوقْف اإلســـالمّي ال بُدَّ من 
االستفادة من التَّجربة الغربيَّة، وتحديد العوامل التي أدَّت لصعودها، والعمل عىل إسقاطها 
َســـات الَوقْفيَّة اإلســـالميَّة، وهذه املهمة ال ميكن أن تضطلع بها جهة بعينها، بل  عىل املُؤسَّ
يحتاج لجهود متكاملة، حكوميَّة وفرديَّة، إضافًة لضورة ُمســـاَهَمة املراكز البحثيَّة العلميَّة 
ة ضوريَّة  يف هذا الجهد، فنقل التَّجربة الغربيَّة مع ُمراعاة الخصوصيَّة اإلسالميَّة يُعّد مهمَّ
ات العص ال سيَّام فيام  ة لتطوير نظام الَوقْف اإلســـالمّي وتكينه من ُمواكَبَة ُمتَغريِّ وُملِحَّ

َسات وقضايا اإلفصاح املايّل واملحاسبّي.  يتعلَّق بإدارة وتنظيم املُؤسَّ

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع
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الخامتة

انطلق هذا الكتاب يف جوهر دراســـته لنظام الَوْقف مـــن أهّميَّة هذا الّنظام ودوره 
املحـــورّي يف التَّنمية االقتصاديَّة واالجتمعيَّة والثقافيَّة، فأّي نظام اقتصادّي عادًة 
ص، إالَّ أنَّ نظـــام الَوْقف يكن وصفه بالنظام  د ومخصَّ ما يختّص مبجـــال محدَّ
االقتصادّي واالجتمعّي العابر للمجاالت والقطاعات، فهو ال يرك قطاًعا إالَّ ويعمل 
عىل تنميته، ولعّل هذه الخاّصية هي الســـبب الرئيس لكون الَوْقف كنظام اقتصادّي 
واجتمعّي يُعّد ضاربًا يف الِقَدم، فتاريخيًّا أينم ُوِجَدت الرغبة النســـانيَّة بالتطوُّر 
نجد حضوًرا للوقف وإن كان بأشكال مختلفة ومتباينة، فالَوْقف كان وما يزال رفيًقا 
لإلنســـان يف ســـعيه الحضارّي، لذلك كان من الطبيعي أن نجد عالقة طرديَّة بني 
َساته، فالحضارة العربيَّة السالميَّة  التَّطوُّر الحضارّي وازدهار نظام الَوْقف وُمؤسَّ
َسات َوْقفيَّة متطورة مبعيار ذلك العرص، وحالًيا  يف ذروة مجدها كانت تتلك ُمؤسَّ
َســـات َوْقفيَّة بالغة التطوُّر،  م حضاريًّا نجد أنه يتلك ُمؤسَّ ويف العامل الغريب املتقدِّ
فالتطوُّر رفيق الزم للنهضة النسانيَّة، وأينم ُوِجَد أحد هذين القرينني ُوِجَد القرين 
اآلخر، لذلك فإنَّ الكتاب واستناًدا عىل هذه األهّميَّة تناول يف طيات فصوله الثالثة 

عرش مختلف الجوانب املرتبطة بالَوْقف كنظاٍم اقتصادّي واجتمعّي.

سعى الكتاب لتناول وتغطية ُمختَلف املفاهيم املرتبطة بنظام الَوقْف ابتداًء من دراسة 
الجوانب الفقهيَّة للوقف كمرشوعيّته وُحْكمه وشوطه وخصائصه، مروًرا بدراســـة 
ينّي واالقتصادّي  عيَّة له ودراســـة األدوار املنوطة به، عىل املستوى الدِّ املقاصد الرشَّ
واالجتامعّي، ُمعرًِّجا عىل أقســـام الَوقْف وُصَوره، وتطّور هذه الصور واألقسام عرب 

التاريخ با ينسجم مع تغريُّ وتطوُّر الحياة اقتصاديًّا واجتامعيًّا.
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كام تناول الكتاب دراســـة شوط الواقفني من وجهة نظر فقهيَّة وتأصيليَّة، وتحديد 
ماهيَّة االشـــرتاطات ومرشوعيتها وتأثريها عىل جوهر نظام الَوقْف وفاعليّته، وعّرج 
الكتاب عىل دراســـة الحركة التطورية للوقف بدًءا من عصور ما قبل اإلسالم، مروًرا 
بختلف العصور اإلسالميَّة وانتهاًء بدراسة واقعه وازدهاره يف ظّل الدولة العثامنيَّة، 
موضًحـــا مرونة الَوقْف كنظام إســـالمّي قادر عىل التامهي مـــع ُمتغرّيات العص 

ومستجّدات الحياة.

قّدم الكتاب نظرة عامة وشاملة حول مظاهر عظمة الَوقْف يف الحضارة اإلسالميَّة، 
مستشـــهًدا عىل ذلك بتقديم جملة من ُصَور الَوقْف ومظاهره كالَوقْف عىل األرامل 
واأليتـــام والَوقْف عىل الحيوانات وغريها من ُصـــَور الَوقْف التي اختّص به نظام 
الَوقْف اإلســـالمّي عن غريه من األوقاف يف الحضارات األخرى، واضطلع الكتاب 
قة لدور الَوقْف كنظام اجتامعّي واقتصادّي مناط به التخفيف من حّدة  بدراسة معمَّ
الفوارق الطبقيَّة االجتامعيَّة، والعمل عىل تحقيق العدالة االجتامعيَّة، ودوره املحورّي 

خل والرثوة يف الِبْنيَة االقتصاديَّة اإلسالميَّة. يف إعادة توزيع الدَّ

تطـــرَّق الكتاب أيًضا إلدارة الوقف، بدًءا من اإلدارة التَّقليديَّة القامئة عىل أصول الفقه 
اإلسالمّي والتي سادت نظام الَوقْف بدًءا من ظهور اإلسالم حتى بدايات العص الحديث، 
ًحا واجبات ناظر الَوقْف عىل اعتباره ركًنا رئيًسا من أركان إدارة الَوقْف يف اإلسالم،  ُموضِّ
ُمعرًِّجا كذلك عىل مفهوم اســـتبدال الَوقْف وشوط االستبدال، كام تناول الكتاب إدارة 
الَوقْـــف وفًقا للمفهوم الحديث يف اإلدارة، مبيًنا حركة التطوُّر التاريخّي إلدارة الوقف، 

مقارنًا بني اإلدارة اإلسالميَّة التَّقليديَّة واإلدارة الحديثة بختلف مدارسها.
اهتـــّم الكتاب بفهوم الحوكمة باعتباره أحد املفاهيم الحديثة البالغة األهّميَّة والتي 
َسات بغّض النَّظر عن طبيعتها وماهيّة  بات تطبيقها يُشكِّل أولوية قصوى لنجاح املُؤسَّ
َسات  نشـــاطها، وأوضح أُُسس حوكمة الَوقْف معرًِّجا عىل آثار غياب الحوكمة يف املُؤسَّ
الَوقْفيَّـــة عىل فاعليَّة نظام الوقف، مبيًنا دور التكنولوجيا الحديثة يف خدمة حوكمة 

َسات الَوقْفيَّة ورفع مستوى أدائها وفاعليّتها االقتصاديَّة واالجتامعيَّة. املُؤسَّ

الخاتة 
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يات التي تواجه نظام الَوقْف يف العالَم  اضطلع الكتاب بتحديد ودراســـة أهّم التَّحدِّ
ًها بأثرها عىل فاعليَّة نظام  يات لداخليَّة وخارجيَّة، ُمنوِّ اًم هذه التَّحدِّ اإلسالمّي، ُمقسِّ
الَوقْف وعىل قدرته عىل تحقيق األهداف املناطة به وتغطية األدوار املضطلع بها، كام 
تناول الكتاب ُســـبُل تطوير نظام الَوقْف يف العامل اإلسالمّي، مبيًنا أُُسس واعتبارات 

وشوط استثامر الوقف.
َســـات الَوقْفيَّة،  وختم الكتاب فصوله بدراســـة أهّم التّجارب الغربيَّة يف إدارة املُؤسَّ
راســـة املقارنة مدخاًل لتطوير  مـــن حيث الخصائص والنامذج، بحيث تكون هذه الدِّ
َســـات الَوقْفيَّة يف العامل اإلسالمي ومرتكزًا إلســـقاط بعض جوانب التَّجربة  املُؤسَّ

الغربيَّة يف الَوقْف عىل التَّجربة اإلسالميَّة.

استنتاجات الكتاب
راسة والتَّحليل  خلص هذا الكتاب ومن خالل منهجيَّة البحث املعتمدة، ومن خالل الدِّ

لجملٍة من االستنتاجات، نبّينها فيم ييل:

نظام الَوقْف اإلســـالمّي بختلف أشـــكاله يُْفيِض ويهدف لغاية نبيلة سامية؛ أاَل 	 
وهي عامرة األرض، وتعزيز روابط التكافل واملؤاخاة بني املسلمني، وَدْعم أَْوُجه 
احـــم فيام بينهم، وتحقيق كفاية املجتمـــع عىل كَافَّة األصعدة با يعمل عىل  الرتَّ

ِحْفظ كرامة اإلنسان، ويدعم حاجات الفقراء واملحتاجني.

يتَّســـم نظام الَوقْف يف اإلســـالم بجملة خصائص ُتيّزه وتفرده عن وجوه الرِبّ 	 
ــه صدقة جارية، ال تنتهي مفاعليها وال  األخـــرى، وعىل رأس هذه الخصائص أنَـّ
تنقيض حسناتها بوت الواقف، فالَوقْف اإلسالمّي ومن حيث الجوهر يُعّد خريًا 

دامئًا ال ينقطع أثره.

يُعّد الَوقْف نتاًجا إنســـانيًّا خالًصا، فمن حيث النشأة ال ميكن تحديد نقطة زمنيَّة 	 
دة أو حضارة بعينهـــا قامت بإنتاج هذا النِّظام االقتصادّي االجتامعّي، إالَّ  محدَّ
يادة يف  أنَّ الَوقْف اإلســـالمّي يتفرَّد عن غريه من النُّظُم املُشـــابهة من حيث الرِّ

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع
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إيجاد قواعد ِفْقِهيَّة )قَانُونِيَّة( وتَنظيميَّة، فالتَّجربة اإلسالميَّة يف الَوقْف هي أوىل 
التجارب من حيث وضع إطار قانويّن وتنظيمّي للوقف سواء أكان بشكله الفردّي 

رّي والخريّي. أو الحكومّي، الذُّ

ة، 	  اضطلع نظام الَوقْف اإلســـالمّي خالل مختلف العصور اإلســـالميَّة بأدوار عدَّ
دة، بدًءا من الّدور الدينّي الوعظّي واإلرشـــادّي مروًرا  وأُنيطـــت به مهاّم ُمتعدِّ
بالدور االقتصادّي واالجتامعّي، وليس انتهاء بالدور التَّعليمّي والرتبوّي، فللَوقْف 
أياٍد بيضاء يف صناعة الحضارة اإلسالميَّة يف مختلف مجاالتها، وبعض األوقاف 
اإلسالميَّة يف العص العبايّس وما تاله من عصور كان لها أثر واضح ما يزال ماثاًل 

حتى اآلن، ناهيك عن أن لبعضها شهرًة عامليَّة يف تلك العصور.

ة من محطات 	  يُشـــكِّل العص العثاميّن يف مسرية الحضارة اإلسالميَّة محطَّة مهمَّ
الوقف، ففيهـــا تّم إثراء التجربة الَوقْفيَّة اإلســـالميَّة من خالل إدخال أوقاف 
جديدة وتطوير أخرى قدمية، إضافة لتطوير أُُسس وأساليب إدارة األوقاف من 

خالل إيجاد دوائر ودواوين مناط بها رعاية األوقاف وتطويرها.

ســـاهم الَوقْف كنظام اقتصادّي واجتامعّي إســـالمّي يف تعزيز رؤية اإلسالم 	 
وتطبيقها فيام يتعلّق بالعدالة االجتامعيَّة، فاألوقاف لعبت دوًرا مباًشا يف إعادة 
توزيع الدخل والرثوة يف املجتمع اإلســـالمّي، األمر الذي انعكس بشكٍل مباٍش 
عىل مســـتوى العدالة االجتامعيَّة يف املجتمع اإلســـالمّي، كام ساهم يف تعزيز 
منظومـــة الِقيَم االجتامعيَّة التي نادى بها اإلســـالم، فالَوقْف لعب دوًرا تنفيذيًّا 

للرَُّؤى النَّظريَّة لإلسالم.

شـــكَّلت نظارة الَوقْف خالل العصور اإلســـالميَّة املختلفة الشكل اإلدارّي األوَّل 	 
واألبسط للوقف، والحًقا تّم تدعيم هذه اإلدارة بدواوين ترعى شؤون األوقاف، 
لذلك ميكن توصيف نظارة الَوقْف باإلدارة املباشة التَّنفيذيَّة، بينام دور الدواوين 
باإلدارة اإلشافيَّة غري املباشة، وتكامل هذين الدورين ساهم بشكل مباش يف 

الحفاظ عىل فاعليَّة األوقاف خالل العصور اإلسالميَّة الطويلة.

الخاتة 
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شـــكَّلت اإلدارة الَوقْفيَّة، من خالل النُّظَّار بشـــكل مباش والدواوين بشكٍل غري 	 
مباش، إطاًرا تنظيميًّا فاعاًل لألوقاف اإلسالميَّة، إالَّ أنَّ هذا النَّمط اإلدارّي فََقد 
جزًءا ال بأس به من فاعليته يف العص الحديث نتيجة التغرّيات املتســـارعة يف 
ِعلَم اإلدارة وظهور اإلدارة العلميَّة يف القرن التاســـع عرش والحًقا ظهور مدارس 
إداريَّة جديدة، فاإلدارة اإلسالميَّة التَّقليديَّة لألوقاف تراجعت فاعليتها مامَّ شكَّل 
ضورة حتمية إلدخال تعديالت جذريَّة عىل الِبْنيَة اإلداريَّة والتَّنظيميَّة لألوقاف 

اإلسالميَّة. 

َول 	  د التجارب اإلداريَّة لألوقاف اإلســـالميَّة يف العص الحديث، فغالبيَّة الدُّ تتعدَّ
اإلســـالميَّة تعتمد عىل إدارة حكوميَّة مباشة لألوقاف، وهذا األمر أدَّى لتشابه 
َول اإلســـالميَّة، فال وجود لتاميز إدارّي  األمناط اإلداريَّة لألوقاف يف غالبيَّة الدُّ
حقيقّي بني التجارب الراهنة للوقف يف العامل اإلسالمّي، ويف حال وجود تايز 
فهو يف حدوده الدنيا، لذلك ميكن وصف التجربة اإلداريَّة اإلســـالميَّة املعارصة 

للوقف بالتجربة الواحدة.

َسات الَوقْفيَّة يف العص الحايّل بشكٍل مباش وعضوّي بَدى 	  ترتبط فاعليَّة املُؤسَّ
َسات عىل  تطبيق مبادئ الحوكمة، فالحوكمة باتت ضورة حتمية لقدرة هذه املُؤسَّ
َسات الَوقْفيَّة تعاين  تحقيق األثر املطلوب منها، ومن املاُلَحظ هنا أنَّ غالبيَّة املُؤسَّ
من َضْعف واضح يف تطبيق مبادئ الحوكمة، ال ســـيَّام فيام يتعلق باالســـتقالليَّة 

اإلداريَّة واملاليَّة وتطبيق معايري اإلفصاح املايّل واملحاسبّي.

يات داخليَّـــة وخارجيَّة تَُحّد 	  تعـــاين منظومة الَوقْف اإلســـالميَّة من جملة تَحدِّ
اخليَّة غلبة  يات الدَّ من فاعليتها وتحّول دون تحقيـــق أهدافها، ومن أبرز التَّحدِّ
النَّمطيَّة عىل الَوقْف اإلسالمّي، وتراجع الوعي العاّم بأهّميَّة نظام الوقف، وغياب 
زَة للوقف، إضافًة لإلدارة الحكوميَّة املباشة لألوقاف؛  التَّرشيعات القانونيَّة املُحفِّ
ـــيطرة عىل األوقاف  األمر الذي أدَّى لرتاجع مرونة نظام الوقف، ومحاوالت السَّ

ال سيَّام يف النصف األول من القرن العرشين.

الَوقْف وأَثَرُه عىل االقِتَصاد واملُجتََمع
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اخليَّة- من 	  يات الدَّ يعاين نظام الَوقْف اإلســـالمّي املعارص -باإلضافة إىل التَّحدِّ
يات خارجيَّة تســـاهم هـــي األخرى يف الحّد من فاعليّته، منها اإلرث  جملة تَحدِّ
لبّي عىل منظومة الَوقْف اإلسالمّي يف ِحْقبَة االستعامر الغريّب  االســـتعامرّي السَّ
للعامل العريّب واإلســـالمّي يف الّنصف الثّاين من القرن التاســـع عرش والنِّصف 
ـــلبي حاضًة  األوَّل من القرن العرشين، وما تزال بعض تداعيات هذا اإلرث السَّ

حتى اآلن يف منظومة الَوقْف اإلسالمّي وإن كانت بدرجات متفاوتة.

يُعّد استثامر الَوقْف مدخاًل رئيًسا لتطوير منظومة الَوقْف يف اإلسالم، واالستثامر 	 
ميكن أن يتم عىل العني املوقوفة أو عىل ريع الوقف، فاالستثامر من شأنه تعظيم 
م وتآكل  املنفعة املرتبطة بالَوقْف كنظام اقتصادّي، ومن شأنه حاميته من التَّضخُّ

قيمة األصول.

تُشكِّل التجربة الغربيَّة يف الَوقْف يف العص الحايل من التّجارب الرَّائدة، وتتفوق 	 
يف فاعليتهـــا وأثرها االقتصادّي واالجتامعـــّي والثقايّف والعلمّي عىل نظريتها 
ة أســـباٍب، أهّمها وجود بيئة ترشيعيَّة  اإلســـالميَّة، وهذا التفوُّق ميكن عزوه لعدَّ
ـــيّس يف  زة للوقف يف العالَم الغريّب، إضافًة العتامد العمل املؤسَّ ناظمـــة ومحفِّ
َســـات الَوقْفيَّة، وحصولها  الَوقْف وتطبيق النُّظم اإلداريَّة الحديثة يف إدارة املُؤسَّ
يَّة واالستقالليَّة  ـــخصيَّة االعتباريَّة التي تنحها هامًشا واسًعا من الُحرِّ عىل الشَّ
َسات  ل الحكومات الغربيَّة يف عمل هذه املُؤسَّ املاليَّة والتَّنظيميَّة، إضافًة لعدم تدخُّ
واالكتفـــاء بالـــدور اإلشايّف والرقايّب غري املباش، وهو مـــا تَْفتقده التَّجربة 

اإلسالميَّة املعارصة.

إنَّ االســـتفادة من التَّجربة الغربيَّة يف إدارة الَوقْف لتطوير التَّجربة اإلسالميَّة 	 
ا، فال بُّد من األخذ بعني االعتبار خصوصيَّة  يتطلَّب عدم استنساخها استنساًخا تامًّ
املجتمع اإلسالمّي بحيث يتّم االقتباس من هذه التَّجربة، با يَْنَسجم مع املجتمع 

عيَّة والفقهيَّة اإلسالميَّة. وابط الرشَّ اإلسالمّي، وال يتعارض مع الضَّ
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قحف، منذر، أساسيَّات التمويل اإلسالمي، ماليزيا، األكادميية العاملية للبحوث .152

اإلسالميَّة )إرسا(، ط1، 2013م.
قََحف، ُمْنذر، الَوقْف اإلْسالمّي تَطَوُّرُه وإدارَتُه وتَْنميَتُه، برَْيُوت. لُبْنان. دار الفْكر .153

املُعارص، ط1. 2000م.
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د، ُمرْشـــد الَحرْيان إىل َمْعرفة أَْحوال اإلنْسان يف املُعاَمالت .154 قَْدري باشـــا، ُمَحمَّ
د رُسور باسلوم، برَْيوت، لُبنان، دار الُكتُب العلْميّة،   ْعيّة، تَْحقيق: َمْجدي ُمَحمَّ الرشَّ

ط1، 2017م.
د بْن أَْحَمد بْن َجْعَفر بْن َحْمدان أَبُو الُحَسنْي، التَّْجريد .155 الُقُدورّي، أَْحَمد بْن ُمَحمَّ

الم، القاهرة، ط  للُقُدورّي، ت: َمرْكَز الّدراســـات الفْقهيّة واالقْتصاديّة، دار السَّ
الثّانية، 1427 هـ، 2006م.

القرالة، أحمد ياســـني، القواعد الفْقهيَّة وتطبيقاتها الفْقهيَّة والقانونيَّة، عامن، .156
األردن، األكادمييون للنرش والتوزيع، ط1، 2014م.

د بْن أَْحَمد األَنْصارّي، "الجامع ألَْحكام الُقرْآن )تَْفسري الُقرْطُبّي("، .157 الُقرْطبّي، ُمَحمَّ
سة الرّسالة، الطَّبْعة  ْكّ، برَْيُوت، لُبْنان، ُمَؤسَّ تَْحقيق: َعبْداللَّه بْن َعبْداملُْحسن الرتُّ

األُوىَل، 2006م.
د َرواس، َمْوُســـوعة فْقه ُعَمر بْن الَخطّاب، برَْيُوت، دار النَّفائس، .158 قلعه جي، ُمَحمَّ

الطَّبْعة الرّابعة، 1989م.
الكاساين، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي "بدائع الصنائع يف .159

ترتيـــب الرشائع"، الناش: دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانية، 1406هـ - 
1986م.

يعة اإلْســـالميّة، وزارة .160 د بْن ُعبَيْد َعبْد اللَّه، أَْحكام الَوقْف يف الرشَّ الُكبَيْيس، ُمَحمَّ
األَْوقاف العراقيّة، بغداد َمطْبَعة اإلرْشاد. 1977م.

د أَمني .161 د بْن أَْحَمد بْن ُجزَّي، "الَقوانني الفْقهيّة"، ت: ُمَحمَّ الَكلْبّي، القاســـم ُمَحمَّ
ناوي، برَْيُوت، لُبْنان، دار الُكتُب العلْميّة، ط1، 2017م. الضَّ

الكندي، عمر محمد بن يوسف، كتاب الوالة وكتاب القضاة، بريوت، دار الكتب .162
العلمية، ط1، 2003م.

سة َخلَف أَْحَمد الَحبْتُور .163 املاليّك، ابْن َعرَفة، املُْختََص الفْقهّي، اإلمارات، ديب، ُمَؤسَّ
لألَْعامل الَخرْييّة، الطَّبْعة األُوىَل 1435هـ - 2014م
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د بْن َعبْد اللَّه أَبُو بَْكر بْن الَعَريّب املَعافرّي اإلْشبييّل، قانُون .164 املاليّك، القايض ُمَحمَّ
سة ُعلُوم  د الّســـلَياْمين، دار القبْلة للثَّقافة اإلْســـالميّة، ُجّدة، ُمَؤسَّ التَّأْويْل، ُمَحمَّ

الُقرْآن، برَْيُوت. ط األُوىَل، 1406هـ. 1986م.
د بْن َحبيب، الحاوي الَكبري، برَْيوت، لُبنان، .165 املاَورْدّي، أَبُو الَحَســـن َعيّل بْن ُمَحمَّ

دار الُكتُب العلْميّة، ط1، 1994م.
املاوردي، محمد بن حبيب. األحكام الســـلطانية والواليات الدينية، بريوت، دار .166

الكتب العلمية، ط1، 1985م.
د، طارق بْن َعَوض اللَّه، َروائع التَّْفســـري )الجامع لتَْفسري اإلمام ابْن رََجب .167 ُمَحمَّ

عوديّة، دار العاصمة،  الطَّبْعة األوىَل 1422 - 2001م. الَحْنبَيّل(، املَْملَكة الَعَربيّة السُّ
ْولة الُعثاْمنيّة النَّْشأة واالزْدهار، القاهرة، .168 يّد، تاريخ الدَّ د السَّ َمْحمود، َســـيّد ُمَحمَّ

َمْكتَبة اآلداب، ط1، 2007م.
محمود، محمد الفاتـــح، اقتصاديات الَوقْف، عامن، األردن، دار الجنان للنرش .169

والتَّوزيع، ط1، 2014م.
مراد، نارص، مبادئ ومنهج االقتصاد اإلسالمي، كُلّيَّة العلوم االقتصاديَّة وعلوم .170

التسيري، جامعة البليدة، الجزائر، 2011م. 
اث الَعَريّب، .171 املرْداوّي، َعيّل بْن ُسلَيْامن، اإلنْصاف، برَْيُوت، لبنان، دار إْحياء الرتُّ

الطبعة األوىل، 1957م.
املرغينـــاين، عيل بن أيب بكر بن عبد الجليل الفرغاين، الهداية يف شح بداية .172

املبتدي، املحّقق: طالل يوســـف، الناش: دار إحيـــاء الرتاث العريب - بريوت – 
لبنان، ط1، 1996م،

َمْسُعود، ُجرْبان، الرّائد: ُمْعَجم لَُغوي َعْصي، برَْيُوت، لُبْنان، دار الَعلَم للَماليني، .173
ط7. 1992م.

ســـات املاليَّة اإلسالميَّة، .174 مشـــعل، عبدالباري، تحديات ومعوقات حوكمة املؤسَّ
ســـات املالية اإلسالميَّة، املؤتر التاسع للهيئات  هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسَّ

الرشعية، مايو 2010م.
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املصّي، حســـن، فكرة الرتست وعقد االستثامر املشرتك يف الِقيَم املنقولة، نرش .175
املؤلف، ط1، 1985م.

ُمْصطَفى، نادية َمْحُمود، الَعْص الُعثاْميّن من الُقّوة والَهيَْمنة إىل بداية املَْســـأَلة .176
ْقيّة، املَْعَهد العالَمّي للفْكر اإلْسالمّي، 1981م. الرشَّ

اث الَعريّب للنَّرش، القاهرة، مْص، .177 املَْقـــديّس، ابْن قُدامة، املُْغني، دار إْحياء الرتُّ
الطَّبْعة األُوىَل، 1985م.

ة، القاهرة، مركز األهرام للنرش، .178 عود إىل القمَّ مقلد، ماهر، أبو غزالة، طالل، الصُّ
ط1، 2016م.

مامت، األسعد، قوانني الدواوين، القاهرة، مكتبة مدبويل، ط1، 1991م..179
املَناوي، َعبْدالرَّؤوف، "تَيْسري الُوقُوف عىل َغوامض أَْحكام الُوقُوف"، الّرياض، .180

ُعوديّة، َمْكتَبة نَزار ُمْصطَفى الباز، ط1، 1998م. املَْملَكة الَعربيّة السُّ
النارصي، محمد امليك، األحباس اإلســـالميَّة يف اململكة املَغربيَّة، املغرب، وزارة .181

األوقاف والشؤون اإلسالميَّة، ط1، 1412هـ..
النََّووّي، أَبُو َزكَريّا ُمْحيي الّدين يَْحيَى بْن َشَف، "تَْحرير أَلْفاظ التَّْنبيه"، دَمْشق، .182

ُسوْريا، دار الَقلَم، الطَّبْعة األُوىَل، 1408ه.
النََّووّي، أَبُـــو َزكَّريا ُمْحيي الّدين يَْحيى بْـــن َشَف، "َرْوضة الطّالبني وُعْمدة .183

املُْفتني"، ت: زَُهرْي الّشـــاويش، املَْكتَب اإلْسالمّي، دَمْشق، برَْيوت، الطَّبْعة الثّالثة، 
1991م.

ب"، دَمْشق، ُسوْريا، .184 ح املَُهذَّ النََّووّي، ُمْحيي الّدين يَْحيى بن َشف، "املَْجُموع َشْ
دار الفْكر، الطَّبْعة األُوىَل، 1994م.

الهاشم، َعبُْدالرَّْحمن بْن إبْراهيم، "الَوجيز يف الَفرائض"، السعودية، األحساء، .185
دار املعامل، ط1، 1418هـ.

الَهـــاميّل، مْفتاح الَهاميّل، الَوقْف يف والية طَرابُلْس، القاهرة، املَْجموعة الَعربيّة .186
للتَّْدريب والنَّرش، ط1، 2010م.
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الهواري. ســـيد. اإلدارة... األصول واألسس العلمية للقرن الـ 21. القاهرة، مكتبة .187
عني شمس، ط1، 1985م.

د بْن َعيّل بْن َحَجر، "الزَّواجر َعن اقرْتاف .188 الَهيْتَمـــّي، أَبُو الَعبّاس أَْحَمد بْن ُمَحمَّ
الَكبائر"، برَْيُوت، لُبْنان، دار الفْكر، الطَّبْعة األُوىَل، 1987م.

الَهيْتَمّي، شـــهاب الّدين أَْحَمد بْن َحَجر امليَّكّ، الَفتـــاَوى الُكرْبَى الفْقهيّة عىل .189
َمْذَهب اإلمام الّشافعّي، برَْيُوت – لُبْنان، دار الُكتُب العلْميّة، ط1، 1997م.

ـــُؤون اإلْسالميّة، املَْوُسوعة الفْقهيّة، املَْكتَبة الَوقْفيّة للُكتُب، .190 وزارة األَْوقاف والشُّ
الُكَويْت، ط1، 2007م.

َسات املجتمع املدين يف .191 ولد أباه، عبدالله الســـيد، "تَحوُّالت عالقة الَوقف بُؤسَّ
املغـــرب العريب"، يف: نظام الَوقف واملجتمع املدين يف الوطن العريب، بريوت، 

مركز دراسات الوحدة العربيَّة، ط1، 2010م.
يعة والقانُون"، برَْيوت لُبْنان، دار النَّْهضة الَعَربيّة، .192 يََكن، زُْهدي، "الَوقْف يف الرشَّ

ط1، 1388ه.

ثانيًا: البحوث والدراسات

أبو الهول، محيي الدين يعقوب منيزل، األوقاف اإلسالميَّة بني الواقع واملأمول، . 1
بحث مقدم إىل املؤتر العاملي بالســـويد حول قوانني األوقاف وإدارتها: وقائع 

وتطلعات، يف الفرتة من 20 – 22 أكتوبر 2009م. 
أَبُو خرْشيف، تَيْســـري، "اْستبْدال ُمْمتَلَكات األَْوقاف: ُحْكُمه وَضوابطُه وإْجراءاتُه. . 2

دراسة ُمقارَنة"، َمَجلّة جامعة دَمْشـــق للُعلُوم االقْتصاديّة والقانُونيّة، املَُجلَّد 30، 
الَعَدد الثّاين، 2014م.

مة إىل: . 3 أبو كشوة، سمية، "الَوقف اإلسالمّي.. تحديات املستقبل"، ورقة بحثيَّة مقدَّ
عوديَّة،  مؤتر الَوقف اإلسالمي تحت عنوان التَّحّديات واسترشاف املستقبل، السُّ

15 يوليو 2017م.
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ة . 4 ـــْعد، "الَوقْف وَدْورُه يف رعايـــة األرُسة"، َمَجلّة أوقاف، األَمانة العامَّ أَْحَمد السَّ
نة الخامسة، مايو 2005م. لألوقاف، الُكويت، الَعَدد الثامن، السَّ

األرسج، حســـني عبداملطلب، حوكمة الصناديق الَوقفيَّة بني النظريَّة والتطبيق، . 5
رسالة ماجســـتري يف االقتصاد بعهد التخطيط القومي )القاهرة(، سنة النرش 

2010م.
أشبري، عثامن محمد عثامن. مشموالت أجرة الناظر. أعامل منتدى قضايا الوقف . 6

ة لألوقاف، الكويت 13 أكتوبر 2003م. الفقهيَّة، األمانة العامَّ
ُجْمعة َمْحُمود الزَُّريْقي، تَْعمري أَْعيان الَوقْف واْختالف وســـائله قَدميًا وَحديثًا، . 7

م يف ُمْنتََدى قَضايا الَوقْف الفْقهيّة الخامس يف إْســـطَْنبُول يف الَفرْتة  بَْحث ُمَقدَّ
من 15-13 مايُو 2011م بإْسطَْنبُول.

د ماجد َصالح الّدين، اْســـتبْدال الَوقْف يف َمدينة نابْلس خالل . 8 الَحزْماوي، ُمَحمَّ
فرَْتة الُحْكم املْصّي 1247ه / 1831م، دائرة التّاريخ، كُلّيّة اآلداب، جامعة الُقْدس، 

املَُجلَّد 6، َعَدد 4، 2012م.
الَحواجري، َعبَدالقادر َعبْداللَّه ُحَسنْي، اْستبْدال الَوقْف وبَيُْعه، رسالة ماجْستري، . 9

يعة اإلْسالميّة، الجامعة اإلْسالميّة بَغزّة، 2015م كُلّيّة الرشَّ
داغي، عيل محيي الدين القرة. "استثامر الَوقْف وطرقه القدمية والحديثة: نظرة . 10

م إىل: مجمع  تجديديَّة للوقف واســـتثامراته"، مكتبة مشكاة اإلسالميَّة، بحث ُمقدَّ
الفقه اإلسالمي يف دورته الثالثة عرشة، الكويت، 2002م.

داودي، الطيب. االقتصاد اإلســـالمي ومعايري تقييـــم أداء النُّظُم االقتصاديَّة، . 11
املؤتـــر العلمي الدويل حول األداء املتميّز للمنظامت والحكومات، كُلّيَّة الحقوق 

والعلوم االقتصاديَّة، جامعة ورقلة )الجزائر(، املنعقد يف 8 – 9 مارس 2005م.
الدباغ، أمين مصطفى حســـني. نَظريَّة توزيـــع العوائد عىل عوامل اإلنتاج يف . 12

الفقه اإلســـالمي: دراسة مقارنة، مذكرة الستكامل ُمتطلبات الحصول عىل درجة 
الدكتوراه يف الفقه وأصوله، كُلّيَّة الدراســـات العليا، الجامعة األردنية، األردن، 

2003م.
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َداليل الجياليل، تَطَوُّر قطاع األَْوقاف يف الَجزائر وتَْنمية َموارده، رسالة ُدكْتُوراه، . 13
كُلّيّة الُحُقوق، جامعة الَجزائر، 2015م.

ودة، املُنازَعة عـــىل أَرْض الَوقْف وتَطْبيقاتُه يف املَحاكم . 14 لْـــم، يَْحيَى نَْص َحمُّ الدَّ
يعة والقانُون، الجامعة اإلْسالميّة  ْعيّة بقطاع َغزّة، رسالة ماجْستري، كُلّيّة الرشَّ الرشَّ

بَغزّة، 2009م، ص60.
الـــّدوري، عبدالعزيز، دور الَوقْف يف التَّْنميَة، مجلة املســـتقبل العريّب، بريوت، . 15
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إبْراهيم َغرايْبة، إْسالم ُعُصور االنْحطاط، َمْوقع الَجزيرة نت، 12 فرَْباير 2008، . 3

.https://goo.gl/HLw7uU :ُمتاح عىل الرَّابط
ابْن تَيْمية، أحمد بن عبد الحليم، املَســـائل املارْدينيّة، دار الَفالح للنَّرْش، 1979م، . 4
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ابن عزوز، عبدالقادر، فقه استثامر الَوقْف وتويله يف اإلسالم، الكويت، األمانة . 5

ة لألوقاف، سلسلة الرسائل الجامعيَّة، ط1، 2018م. العامَّ
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 gl/8qBu9r
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خالد بن سلامن الخويطر، "الَوقْف كوسيلة لدعم التعليم: رؤية مستقبلية"، ورقة . 30
بَْحثيَّة مقدمة إىل ندوة: ماذا يريد املجتمع من الرتبويني؟ وماذا يريد الرتبويون 
عوديَّة، 1423ه،  من املجتمع؟، تنظيم وزارة املعارف، الرياض، اململكة العربيَّة السُّ
goo. :منشـــورة بََجلَّة الواحة، عدد 60، شتاء 2010م، ُمتَاَحة عىل الرَّابط التايل

gl/DaAhbH
سات الَوقْف اإلْسالمّي يف تَْعزيز التَّعايُش الّسلْمّي بني . 31 َخالد ُســـلَيْامن، "َدْور ُمَؤسَّ

األَُمم املُْختَلفة"، َمْوقـــع املََجاّلت األكادمييّة العلْميّة يف العراق، ص8، ُمتاح عىل 
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م يف . 32 خالد َعيّل املشـــيقح، "تَْوحيد األوقاف املُتََنّوعة يف َوقْف واحد"، بَْحث ُمقدَّ
عوديّة نظَّمتْه جامُعة أُّم الُقَرى عام  ُمْؤتر األَْوقاف األَوَّل يف املَْملكة الَعَربيّة السُّ

 https://goo.gl/KRf8fp :1422 هـ، ص 24، ُمتاح عىل الرَّابط
يعة اإلْسالميّة"، َمَجلّة . 33 د، "مرياث الَحْمل يف الرشَّ ليمي، ياســـني َحَســـن ُمَحمَّ الدَّ

جامعة تَْكريت للُْعلُوم اإلنْسانيّة، املَُجلَّد 14، الَعَدد 10، نُوفَْمرب 2007، ص6، ُمتاح 
https://cutt.us/ggNRM :عىل الرَّابط

ربْحي َمْحُمود الَقْصاوي التَّميمّي، الَوقْف، ديوان قايض الُقضاة )املَْجلس األَْعىَل . 34
.https://goo.gl/UTKVFe :ْعّي، فلَْسطني(، ُمتاح عىل الرَّابط للَقضاء الرشَّ

د، "عتْـــق الرَّقيق وَوالء الَعتاقة عْند الَعرَب قَبْل اإلْســـالم وَعْص . 35 رَنا ســـلم ُمَحمَّ
الرّســـالة"، َمَجلّة آداب الرّافَديْن، الَعَدد 57، 2010م، ص -312 314، ُمتاح عىل 

https://cutt.us/KwGwG :الرَّابط
ارقة، د.ت، . 36 يعة جامعة الشَّ الزحييل، محمد. االستثامر املعارص للوقف، كُلّيَّة الرشَّ

goo.gl/AtI42y :نسخة رقميَّة متاَحة عىل الرَّابط التايل
امنيّة للَحاجات . 37 صات الضَّ د َســـعيد الغامدّي، َمَدى إْشباع املُخصَّ َسارة بْنت ُمَحمَّ

األَساسيّة للُمْســـتَفيدات من َمْنظُور الخْدمة االجتامعيَّة، ُمتاح عىل هذا الرّابط: 
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الرسجاين، راغب "الوقف الـــّذري ووقف األرصاد"، 5 مايو 2013م، متاح عىل . 38
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رافد، 28 ســـبْتمرب 2016، تاريخ الّزيارة 13 أُْغُسطس 2018، ُمتاح عىل الرَّابط: 

https://goo.gl/URTxsT
ْق، تاريخ الّزيارة 6 أَبْريل . 42 َســـيّد املَْنيس، "تَطَوُّر الَوقْف اإلْســـالمّي"، َجريدة الرشَّ
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شـــْهناز َعلَوّي، "أَْحكام الَوقْف– دراســـة ُمقارنة"، جامعة بَْسكرة، كُلّيّة الُحُقوق . 43

https://cutt.us/mOcp7 :والُعلُوم الّسياسيّة، ص31، ُمتاح عىل الرَّابط
صالح الُحصني وَعبْد اللَّه املَنيع، ُحُقوق وواجبات ناظر الَوقْف، َمرْكَز اْســـتثاْمر . 44

https:// :املُْســـتَْقبَل )الّرياض(. ص13. َمْوقع إْسالم هاوس، ُمتاح عىل الرَّابط
.goo.gl/8MLnWX

الصقيه، أحمد عبدالعزيز. اســـتثامر األوقاف، موقع املسلم، 10 رجب 1434هـ، . 45
 https://goo.gl/C9d9bk :ُمتاح عىل الرَّابط
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ّاملَْبَحث الثَّاِن: أْدوار الَوْقف: •
ْور االْجتامعّي للَوقْف	  الدَّ
ْور االقْتصادّي للَوقْف	  الدَّ
ْور الّسيايّس للَوقْف	  الدَّ

الَْفْصُل الثَّالُِث
أَْقسام الَوْقف وُصَورّه

َمة • ُمَقدِّ
ّرّي أو األَْهيّل • املَْبَحث األَوَّل: الَوْقف الذُّ

ّرّي	  تَْعريف الَوقْف الذُّ
ّرّي	  تَأْصيل الَوقْف الذُّ
ّرّي أو األَْهيّل باملرياث	  عالقة الَوقْف الذُّ
الّريع يف الَوقْف األَْهيّل وكَيْفيَّة تَْوزيعه	 
الَوقْف األَْهيّل وأَهّميَّته يف تَْنمية املُْجتََمع	 
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تَْوثيق الَوقْف األَْهيّل	 
َول مْنه	  إنْهاء الَوقْف األَْهيّل وَمْوقف القانُون يف بَْعض الدُّ

املَْبَحث الثَّاِن: الَوْقف الَخْيّي •
آثار الَوقْف الَخرْيّي	 
الَوقْف املُْشرَتك	 

الَْفْصُل الرَّاِبُع
ُشوط الواقف

َمة • ُمَقدِّ
ْعّي • املَْبَحث األَوَّل: ماهّية اْشراطـات الواقف وتَأْصيلُها الرشَّ

َمْفُهوم االْشرتاط يف الَوقْف	 
ْعّي الْشرتاطات الواقف	  التَّأْصيل الرشَّ

املَْبَحث الثَّاِن: أَْقسام اْشراطات الواقف •
وط الَعرْش	  الرشُّ
اْشرتاطات الواقف	 

املَْبَحث الثَّالِث:  أَبَْرز ُشوط الواقفني.. نَظْرة تَأْصيلّية •

الَْفْصل الَخاِمس
تَطَوُّر نظام الَوْقف من ُعصور ما َقْبل الْسالم َحتَّى الَعْهد الُعْثمّن

َمة • ُمَقدِّ
املَْبَحث األَوَّل: الَوْقف يف الَحضارات الَقدية والْسالم •

الَوقْف يف ُعصور ما قَبْل اإلْسالم	 
األَْوقاف يف ظّل الُعصور اإلسالميَّة	 
األَْوقاف يف الَعْص الَحديث	 

ْولة الُعْثمنية • املَْبَحث الثَّاِن: الَوْقف يف َعْهد الدَّ
ْولة الُعثاْمنيّة	  واقع األَْوقاف يف ظّل الدَّ
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ْولة الُعثاْمنيّة	  أَْسباب ازْدهار الَوقْف يف ظّل الدَّ
املَْبَحث الثَّالِث:  الَوْقف يف الخالفة الُعْثمنّية.. األهّميَّة واألَْدوار واملَجاالُت •

ْولة الُعثاْمنيّة	  َمجاالت الَوقْف يف الدَّ
صَور َوقْفيَّة يف الَعْهد الُعثاْميّن	 
يَفنْي يف الَعْهد الُعثاْميّن	  عامرة الَحرََمنْي الرشَّ

اِدس  الَْفْصل السَّ
من جوانب َعظََمة الَوْقف يف السالم

َمة • ُمَقدِّ

ع والَثَاء يف األوقاف السالميَّة • املَْبَحث األَوَّل: التََّنوُّ

الَوقْف عىل اليتامى واألرامل	 

الَوقْف عىل املساجد	 

الَوقْف عىل املرض واملستشفيات 	 

الَوقْف عىل املدارس وُدور العلْم	 

الَوقْف عىل َدفْن املوت	 

الَوقْف عىل الحيوان	 

املَْبَحث الثَّاِن: َمَحطَّات يف تاريخ األوقاف السالميَّة •

َوقْف ُعثاَْمن منوذج وقفّي راق	 

َمَحطَّات يف األوقاف عىل اليتامى واألرامل	 

الَوقْف عىل املساجد 	 

األوقاف الّصّحيَّة املرض واملستشفيات والطّّب	 

األوقاف التَّعليميَّة املدارس واملكتبات والجامعات	 

الَوقْف عىل الُعلامء واملُّربنّي واملَُعلّمني	 

املة	  الَوقْف عىل الحيوان رحمة اإلسالم الشَّ
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اِبع الَفْصل السَّ
خـــول يف االقتصاد الْســـالمّي.. الدور  وات والدُّ الَوْقـــف وتوزيـــع الثَّ

يات والتَّحدِّ
َمة • ُمَقدِّ
َوات يف املنظومة االقتصاديَّة السالميَّة • املَْبَحث األَوَّل: توزيع الثَّ

ْخل يف اإلسالم	  مفهوم عدالة توزيع الدَّ
ْوة يف اإلسالم	  ْخل والرثَّ خصائص توزيع الدَّ
ْوة يف اإلسالم	  ْخل والرثَّ مراحل توزيع الدَّ

ور التَّوزيعّي للَوْقف من املنظـــور االْقتَصادّي  • املَْبَحـــث الثَّاِن: الـــدَّ
السالمّي 

ْوة	  ْخل والرثَّ استثامر الَوقْف ودوره يف توزيع الدَّ
ْوة	  ْخل والرثَّ مظاهر من دور الَوقْف يف توزيع الدَّ

املَْبَحث الثَّالِث:  الَوْقف وَجْب الفجوات الطَّبقيَّة يف املجتمع •
التَّاميز الطبقّي... واقع وُمؤّشات	 
دور الَوقْف يف الحّد من التَّفاوت الطبقّي	 

الَْفْصل الثَّاِمن
إدارة الَوْقف

َمة • ُمَقدِّ
املَْبَحث األَوَّل: ُمْنطَلقات إدارة الَوْقف •

مَناذج إدارة الَوقْف	 
صيانة الَوقْف وتَْجريم االْعتداء عليه	 

املَْبَحث الثَّاِن: ناظر الَوْقف.. َدْوُره وواجباتُه  •
ُشُوط ناظر الَوقْف	 
واجبات ناظر الَوقْف	 
ما يَجب عىل ناظر الَوقْف القيام به	 
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ما يَُجوز لناظر الَوقْف القيام به	 
ما ال يَُجوز لناظر الَوقْف القيام به	 
نََفقة ناظر الَوقْف	 
ُمحاَسبة ناظر الَوقْف وَعزْله	 

املَْبَحث الثَّالِث:  إبْدال الَوْقف واْستْبداله •
َمفاسد اْستبْدال الَوقْف وَمنافعه	 
ُحْكم اْستبْدال الَْوقْف	 
الجهة املُْختَّصة باالْستبْدال	 

الَْفْصل التَّاِسع
إدارة األوقاف يف العرص الحديث

َمة • ُمَقدِّ
املَْبَحث األَوَّل: مفهوم الدارة الحديثة يف نظام الوقف •

مفهوم اإلدارة	 
َسات الَوقْفيَّة	  أهّميَّة اإلدارة يف املُؤسَّ
َسات الَوقْفيَّة	  وظائف اإلدارة يف املُؤسَّ

املَْبَحث الثَّاِن: التَّطَوُّر التَّاريخّي لدارة الوقف  •
اإلدارة التَّْقليديَّة للوقف	 
الدواوين الَوقْفيَّة وإدارة الوقف	 
إدارة الَوقْف يف العص العبايّس	 
حقة	  إدارة األوقاف يف الُعُصور الالَّ
ْولَة الُعثامنيَّة	  إدارة األوقاف يف الدَّ
خصائص اإلدارة الَوقْفيَّة التَّْقليديَّة	 

املَْبَحث الثَّالِث:  الدارة الحديثة للوقف وتجارب إسالميَّة يف إدارة  •
الوقف
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خصائص اإلدارة الَوقْفيَّة الحديثة	 
تجارب إسالميَّة يف اإلدارة الَوقْفيَّة	 

الَفْصل الَعاِش 
َحوْكََمة الَوْقف

َمة • ُمَقدِّ
املَْبَحث األَوَّل: مفهوم الَحوْكََمة وأهدافها وخصائصها •

أهّميَّة الَحوْكََمة	 
ركائز تطبيق الَحوْكََمة	 
ُمَحّدَدات الَحوْكََمة	 

اخليَّة«  املَُحّدَدات الدَّ
املَُحّدَدات الخارجيَّة« 

املسؤوليَّة االجتامعيَّة والَحوْكََمة	 
َسات الَوْقفيَّة  • املَْبَحث الثَّاِن: الَحوْكََمة يف املُؤسَّ

َسات الَوقْفيَّة	  أهّميَّة الَحوْكََمة يف املُؤسَّ
َسات الَوقْفيَّة	  ُمرَبَّرات تطبيق الَحوْكََمة يف املُؤسَّ
َسات الَوقْفيَّة	  أهداف الَحوْكََمة يف املُؤسَّ
َسات الَوقْفيَّة	  مبادئ الَحوْكََمة يف املُؤسَّ
َسات الَوقْفيَّة	  دور التكنولوجيا يف َحوْكََمة املُؤسَّ

َسات الَوْقفيَّة • املَْبَحث الثَّالِث:  أثر غياب الَحوْكََمة عىل املُؤسَّ
َسات الَوقْفيَّة	  منافع تطبيق الَحوْكََمة يف املُؤسَّ
َسات الَوقْفيَّة	  آثار غياب الَحوْكََمة عىل املُؤسَّ

لبيَّة املباشَة«  اآلثار السَّ
لبيَّة غري املباشَة«  اآلثار السَّ
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الَْفْصل الَحاِدي َعرَش
تَحّديات تُواجه الَوْقف يف الَعرص الحديث

َمة • ُمَقدِّ
اخليَّة الَّتي تُواجه نظام الوقف • يات الدَّ املَْبَحث األَوَّل: التَّحدِّ

اخليَّة لنظام الوقّف	  يات الدَّ أهم التَّحدِّ
يات الخارجيَّة الَّتي تُواجه نظام الوقف  • املَْبَحث الثَّاِن: التَّحدِّ

األوقاف اإلسالميَّة يف ظل االستعامر الغريّب	 
مناذج من مامرسات االستعامر الغريّب بحّق األوقاف	 
وسائل وأدوات االستعامر يف التضييق عىل الوقف	 

لبيَّة للَتحّديات عىل نظام الوقّف • املَْبَحث الثَّالِث:  التَّأثيات السَّ
ْعف يف نظام الَوقْف يف العص الحديث	  مظاهر الضَّ

الَْفْصل الثَّاِن َعرَش
ُسُبل تطوير الَوْقف واستثمر موارده

َمة • ُمَقدِّ
املَْبَحث األَوَّل: ُحكْم استثمر الَوْقف •

ضوابط شعيَّة وفقهيَّة الستثامر الوقف	 
أثر شوط الَوقْف عىل استثامر العني املوقوفة	 
نظارة الَوقْف واالستثامّر	 

املَْبَحث الثَّاِن: صَيغ َعَمليَّة لنشاء واستثمر األوقاف  •
َضوابط استثامر الوقف	 
أدوات استثاَْمريَّة شعيَّة	 
صيَغ استثامر وتويل الَوقْف	 
ُمرْتََكزَات استثامر الوقف	 

َوات الَوْقفيَّة وتنميتها • املَْبَحث الثَّالِث:  ُمْقَرَحات جديدة لدارة الثَّ
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قطاعات تطوير الوقف	 

الَْفْصل الثَّالِث َعرَش
أوقاف غي املسلمني.. نظرة مقارنة

َمة • ُمَقدِّ
املَْبَحث األَوَّل: نظام الَوْقف عند غي املسلمني •

إرهاصات ظهور الَوقْف يف الغرب	 
املعنى االصطالحّي للوقف يف الغرب	 

املَْبَحث الثَّاِن: الَوْقف بني التَّجربة السالميَّة والغربيَّة  •
مجاالت الَوقْف يف التَّجربة الغربيَّة	 
الجوانب التَّنظيميَّة واملاليَّة بني الَوقْف اإلسالمّي والَوقْف الغريّب	 
ُحدود الّدور الحكومّي يف إدارة الَوقْف َوفًْقا للتجربة الغربيَّة	 

املَْبَحث الثَّالِث: تجارب غربيَّة رائدة يف إدارة الوقف •
التَّجربة الربيطانيَّة	 
التَّجربة الهولنديَّة	 
التَّجربة األمريكيَّة 	 
أهّم النَّامذج الَوقْفيَّة اإلفريقيَّة	 
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