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متهيد:

قال تعالى:

        

[       الحج.] :
فهذه هي أسباب الفالح العبادة تصلها باهلل فتقوم حياتهاا علاى
قاعدة ثابتة وطريق واصل وفعل الخير يؤدي إلاى اساتقامة الحيااة
الجماعيااة علااى قاعاادة ماان انيمااان وسااالمة اذتجاااه فا ذا اسااتعد
األمة المسلمة بهذه العدة من الصلة بااهلل واساتقامة الحيااة واساتقام
ضميرها فاستقام حياتها(.)1
وذ ريااب أن ماان أهاام أعمااال الخياار هااو الوقااف الااذي يبقااى
اصله ويمتد نفعه لألجيال على وجه البر والخير.
قال تعالى           :
[       آل عماران ،] :وقاد فهاام المسالمون معنااى
هااذا التوجيااه ا لهااي وحرصااوا علااى أن ينااالوا الباار وهااو جمااا
الخير كله باالنزول عماا يحباون ويباذلون الطياب مان الماال ساخية
بها نفوسهم في انتظار ما هو أكبر وأفضل وهو مرضااة فلباوا
توجيااه ربهاام الااذي هااداهم إلااى الباار كلااه يااوم هااداهم إلااى انسااالم
ويتحررون بهذه التلبية من اساترقا الماال ومان اان الانف ومان
حب الذا فيبلغوا بهذا أعلى المراتب في السمو عن ملذا الادنيا
إلى الدرجا العال في مقعد صد عند مليك مقتدر.
( )1في ظالل القرآن (.)2445/4
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وقال رسول @( :إذا ماا ابان آدم انقطام عملاه إذ مان
ثاال ::صاادقة جاريااة ،أو علاام ينتفاام باه ،أو ولااد صااالن ياادعو لااه)
[رواه انمام مسلم].
وبرغبااة صااادقة وعاازم أكيااد تناااف المساالمون علااى أعمااال
القااارب باااالوقف علاااى بناااان المسااااجد وبناااان المااادار والمااااافي
والمكتبا ودور الرعاية.
وأخاارا اباان ماجااه أن رسااول @ قااال( :إن ممااا يلحااق
المؤمن من عملاه وحساناته بعاد موتاه علماا ه نااره أو ولاداه صاالحا ه
تركه أو مصحفا ه ورثه أو مساجداه بنااه أو بيتاا ه ذبان السابيل بنااه أو
نهراه أجراه أو صدقة أخرجها مان مالاه فاي صاحته وحياتاه تلحقاه
من بعد موته).
وقد قال العالمة السيوطي في الوقف اعراه(:)1
إذا مااااااا اباااااان آدم لااااااي
عليه من فعاال غيار عاــاـر
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااري
يجا
علااـوم بثهاااـا ودعاااان نجاااـل
وغااار النخااال والصااادقا
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااري
تجا
وحفر البئار أو إجاران نهـاـر

وراثااااة مصااااحف ورباااااط
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـر
ثغا
وبيا للغريااب بناااه يـااـ و

فخـذها من أحادي :بحصــر

وتعليـاااااـم لقـاااااـرآن كرياااااـم

إلياااـه أو بنـاااـان محااال ذكـاااـر

@ ووقف أصحابه المساجد واألرض
وقد وقف رسول
وا بار والحدائق والخيل والعتاد في سبيل .
@ المدينة وأمار ببناان
عن أن > قال :لما قدم رسول
( )1حااية الابرملسي بهامش نهاية المحتاا (.)358/5
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المسجد قال( :يا بني النجاار :ثاامنوني بحاائطكم هاذا) فقاالوا :و
ذ نطلااااب ثمنااااه إذ إلااااى تعااااالى .ف خااااذه فبناااااه مسااااجداه .رواه
الثالثة(.)1
@ قال( :من حفر بئر رومة
وعن عثمان > أن رسول
فله الجنة .قال فحفرتها) أخرجه البخاري والترمذي والنسائي.
وفااي روايااة للبغااوي :إنهااا كانا لرجاال ماان بنااي غفااار عااين
يقال لها رومة ،وكان يبيم منهاا القرباة ب ّمادف ،فقاال لاه النباي @:
(تبعنيها بعين في الجناة فقاال :ياا رساول لاي لاي وذ لعياالي
غيرها ،فبلغ ذلك عثمان > فااتراها بخمسة وثالثاين ألاف درهام.
ثم أتى النبي @ فقال( :أتجعل لي ما جعل له قاال :نعام .قاال:
قد جعلتها للمسلمين)(.)2
أ خرا انمام أحمد والبخااري عان أباي هريارة > أن رساول
@ قال( :من احتب فرسا ه في سبيل إيمانا ه واحتساابا ه فا ن
ابعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنا ).
@ قاال( :أماا
وفي حدي :خالد بان الولياد > أن رساول
خالد فقد احتسب أدراعه وأعتاده في سبيل ) وأعتاده بمعنى :ما
أعده المجاهد من السالح والدواب وآلة الحرب.
معنى الوقف فـي اللغة وتعريفه فـي االصطالح:

وقف وقوفا ه قام من جلو وسكن بعد الماي والدار ونحوهاا
حبسها في سبيل ويقال وقفهاا علاى فاالن ولاه .والموقاوف عناد
( )1صحين البخاري .479/5
( )2فتن الباري بارح صحين البخاري .478/5
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الفقهان العين المحبوسة إما على ملك الواقف ،وإما على ملك .
والواقف الحاب لعينه ،إماا علاى ملكاه ،وإماا علاى ملاك .
والوقف حب العين على ملك الواقف .أو على ملك .
والوقف في االصطالح :تحبي األصل وتسبيل الثمرة.
ويمكااان تعرياااف الوقاااف بماااا يااا تي :نتحويااال األماااوال مااان
وظيفتها اذستهالكية إلى اساتثمارها فاي أصاول رأسامالية إنتاجياة
تنتج المنافم والخدما وانيرادا التي تستثمر فاي المساتقبل فاي
أوجه البر والخيرن.
إذن فالوقف عملية تجمام باين اذدخاار واذساتثمار معاا ه فهاي
تت لف من اقتطا أموال كان يمكن للمالك أن يستهلكها إما مباارة
أو بعد تحويلها إلى السلم ليستهلكها بنفسه أو يستهلكها ورثتاه مان
بعده.
فاااالواقف يمتااااز ب ناااه نئاااا بهاااذا الماااال عااان اذساااتهالك إلاااى
اذستثمار بهدف زيادة الثروة اننتاجية فاي المجتمام وهاذه الثاروة
اننتاجية الموقوفة تنتج خدما ومناافم فاي مجااذ متعاددة منهاا
مساجد للعبادة والتعليم ،ومنها مدار ولوازمها من مقاعد وكتاب
وأقالم ووسائل انيضاح للتالميذ والطالب ،ومستافيا وما يلازم
لهااا ماان أسا فارة وفاارش ومعاادا وأدوا ودوان ومااا ينبغااي لكافااة
خدما المرضى.
كماااا أن هاااذه الثاااروة الموقوفاااة يمكااان أن تناااتج أي سااالعة أو
خاادما أخاار تبااا للمسااتهلكين وتااوز عائااداتها الصااافية علااى
أغراض الوقف حسب اروط الواقاف ونصوصاه التاي ذ تخاالف
أحكااام الاااريعة فااالوقف بحااق ميزانااه انسااالم حاااذ أو ماااذه فااي
غالب البلدان والمسا به يضر المجتمم انسالمي ضرراه بيفن.
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ولاااوذ األوقااااف الخيرياااة لماااا وجاااد الجوامااام والمسااااجد
والمعاهااد والماااافي والمالجااي ولااوذ غااال األوقاااف لمااا وجااد
المعوزون مدداه ذ ينقطم ألن في انقطا ذلك كل الخسار للمجتمم
انسالمي.
وإذن فمما نادب إلياه ااريعة انساالم الوقاف الخياري ساوان
كااان للقريااب أو للغريااب أو لسااائر مصااالن األمااة وعليااه درج ا
األمة من فجر انسالم إلاى الياوم والمالاك هاو صااحب الاا ن فاي
التصاارف فااي مالااه فااي اااتى أنااوا العقااود سااوان كاناا عقااود
معاوضا من بيام وإجاارة ومسااقاة ومزارعاة أو عقاود توثيقاا
ماان رهاان وضاامان وكفالااة وحوالااة أو عقااود األرفااا ماان عاريااة
وقرض ووديعة وعقود التبرعا مان وقاف وهباة ووصاية وغيار
ذلك من وجوه التصارف المعتبارة ماادام الواقاف عااقاله بالغاا ه حارا
رايدا لم يفقد ايئا ه من أهلية التصرف وإليه دون مان ساواه تحدياد
الاروط في الوقف وتعين مصارفه مادام في أوجه الخير والبر
المارو .
حكم الوقف:

الحكم يطلق ويراد به أحد أمرين األول :الصفة الارعية من
كونه مطلوب الفعل أو الترك ،األمر الثاني :يّطلق ويراد به األثار
المترتب عليه بعد وجوده.
فعلااى المعنااى األول اختلااف الفقهااان فااي ماااروعية الوقااف،
فمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانهم
من أجازه مطلقاه ،ومنهم مان أجاازه فاي حاال ،ومنعاه فاي أخار ،
ومااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانهم
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ماان ذهااب إلااى القااول باسااتحباب الوقااف وأنااه ماان األعمااال الباقيااة
الصالحة ،ولعل هاذا هاو الاراجن ،وعلاى المعناى الثااني فا ن حكام
الوقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااف
بعااد وجااوده هااو عقااد ذزم ذيصاان إلغاااؤه أو الرجااو عنااه إذ إذا
تعطل منافعه.
قااال اباان قدامااة :والوقااف مسااتحب ومعناااه تحبااي األصاال
وتسبيل الثمرة.
أدلة مشروعية الوقف:

أوالً :من الكتاب العزيز:
 – 1قـــال تعــــــالى:

      

            

[البقرة.]  :
جااان التوجيااه فااي هااذه ا يااة الكريمااة إلااى المااؤمنين لياااحنوا
أنفساهم بالطاقااة الهائلااة المعباارة عان تعلقهاام بجناااب با دان
أنااوا ماان العبااادا ماان صااالة وزك ااة وفعاال للخياارا وذ
ريب أن الوقوف الخيرية من أبرز أنوا البر والخير.
تعالى      :
 – 2قال








     

887

ندوة الوقف يف الشريعة اإلسالمية وجماالته






    
   

[   البقرة.] :
الباار هااو جمااا الخياارإ وقيمااة إيتااان المااال علااى حبااه لااذوي
القربااى واليتااامى والمساااكين واباان الساابيل هااي اذنعتااا ماان
قيود الحرص والان واألثرة ،انعتا الاروح مان حاب الماال
الذي يقبض األيدي عان اننفاا فهاي قيماة ثميناة يااير إليهاا
ذلك النص على حب المال وقيمة اعورية أن يبسط اننساان
يده وروحه فيما يجب من ماال فهاي قيماة إنساانية كبار فاي
نظر انسالم الذي يسعى لتحرير اننسان مان وسااو نفساه
وحرصها وضعفها ويعمال علاى تقوياة صالتها باذوي القرباى
لمااا فيهااا ماان تحقيااق ماارونة الاانف وكرامااة األساارة وتقويااة
وااااائج القرباااى واألسااارة هاااي الناااواة األولاااى للجماعاااة هاااي
لليتامى تكافل بين الكبار والصاغار وباين األقوياان والضاعفان
وتعاااويض لهاااؤذن الصاااغار عااان فقااادان الحماياااة والرعاياااة
األباااويتين وحماياااة لألماااة مااان تاااارد صاااغارها وتعرضاااهم
للفساد ،وهاي للمسااكين الاذين ذيجادون ماا ينفقاونإ وهام مام
ذلااك ساااكنون ذ يس ا لون ضاانا ه بمااان وجااوههمإ احتفاااظ لهاام
بكرامااااة نفوسااااهم وصاااايانة لهاااام ماااان البااااوار وإاااااعار لهاااام
بالتضامن والتكافل في محيط الجماعة المسلمة التي ذ يهمال
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فيها فرد وذ يضيم فيها عضو(.)1
تعاااااالى          :
 -1قاااااال
         

[       البقرة.] :
هاذه ا يااة تبااين المجاااذ التاي يااار فيهااا اننفااا فاننفااا
ضاااارورة لقيااااام الجماعااااة المساااالمة وضاااارورة ماااان ناحيااااة
التضامن والتكافل بين أفاراد الجماعاة بحيا :يااعر كال فارد
أنااه عضااواه فااي الجسااد فا ذا كااان سااد الحاجااة أماار معتباار لااه
قيمته ف ن اعور الفرد المسلم ب نه جزن من هذا المجتمم أمر
ذبد منه للاعور بالتماسك والترابط بين أفراد األمة.
ولهذا جان بيان أنـوا اننفا فاي هاذه ا ياة    :
[   البقرة]215 :

فهذا اننفا يحقق الخير لصاحب المال

وهو المعطي ويحقق الخير لآلخذ وهو كذلك خير لألمة ألنه
عمل مبرور وذ سيما إذا حرص المنفق على أفضل ما لدياه
فاننفا تطهيار للقلاب وتزكياة للانف ثام عاون لآلخارين لماا
يحقق من مصالحهم فا ية تادعو إلاى تطويام الانف لباذل ماا
هو خير والترغيب فيه.
فمصرف اننفا لمن جعل حقهم مقترنا ه بحقه جل وعاال:
[           انسـااااـران:

( )1في ظالل القرآن (.)159/1
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،]23
    ت ّ ْا ِركّ ْوا [    النسان.]36 :
واننفا بعد ذلك يجمم بين فئا مان الناا بعضاهم تربطاه
بااالمنفق رابطااة النسااب وبعضااهم رابطااة الاارحم ،وبعضااهم
رابطة الرحمة وبعضهم رابطاة اننساانية الاااملة فاي نطاا
عقياادة انسااالم والترتيااب فااي هااذه ا يااة وفااي آيااا أخاار
مماثلة تزوده بعض األحاديا :النبوياة وضاوحا ه وبياناا ه كالاذي
جاان فاي صاحين مساالم عان جاابر > أن رساول @ قااال
لرجل( :ابدأ بنفسك فتصد عليها ف ن فضل اي فألهلك ف ن
فضاال ااااين عااان أهلاااك فلااذي قرابتاااك فااا ن فضااال عااان ذي
قرابتك اين فهكذا وهكذا.)1( )..
ولقد علام أن اننساان يحاب ذاتاه فا مره أوذه بكفايتهاا قبال
أن ي ا مره باننفااا علااى ماان سااواها وأباااح لااه الطيبااا ماان
الاارز فالصاادقة ذ تباادأ إذ بعااد الكفايااة فالمصااطفى الكااريم
عليه أفضل الصالة وأتم التسليم يقول( :خير الصدقة ما كاان
عن ظهر غناى والياد العلياا خيار مان الياد السافلى وابادأ بمان
تعول) (.)2
فاننساان يحااب األقاربين ماان أفاراد أساارته الوالاادين واألوذد
وهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااؤذن
لهم في الميرا :نصيب مفروضا ه كما جاان فاي ا ياا [– 11
( )1صحين مسلم.
( )2صحين مسلم.
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]176[

و

]12

لإلنسان كفالة ا خرين ثم سار
) فار1(من سورة النسان
بااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه
خطوة في اننفاا وران أهلاه األقاربين لقضاان حاجاة هاؤذن
لينفااق علااى طوائااف أخاار يثياارون بضااعهم عاطفااة النخااوة
             
            
               
             
             
              
            
              
              
             
               
            ،   
               
            

.           
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والرحمة والمااركة وفي أ ولهم اليتاامى ثام المسااكين الاذين
ذيجدون ما ينفقون ثم أبناان السابيل الاذين قاد يكاون لهام ماال
ولكااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانهم انقطعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوا
عناااه وهاااؤذن جميعاااا ه أعضاااان فاااي المجتمااام ينتضااامون فاااي
رابطااة التكافاال والتااراحم ثاام يااربط هااذا كلااه باااألفق األعلااى
فيسااااااااااااااااااااااااااااااااااااتجيش فااااااااااااااااااااااااااااااااااااي القلااااااااااااااااااااااااااااااااااااب
صلته باهلل فيما يعطي           
[البقرة ]215 :بهذا يصل بالقلوب إلى األفق األعلى وإلى درجة
الصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااافان
والتجرد والخلوص هلل وهذا هو المنهج التربوي الذي يضاعه
العليم الخبير(.)1
 – 4قااااال تعااااالى          :
  

[البقرة.]245 :

فالماال ذ ياذهب باننفااا إنماا هاو قاارض حسان هلل مضاامون
عنده يضاعفه أضعافا ه كثيارة يضااعفه فاي الادنيا مااذه وبركاة
وساعادة وراحااة ويضااعفه فااي ا خاارة نعيماا ه ومتعاا ه ورضااى
وقربى من .
 – 5وقال تعالى          :
           يَاَآ 

( )1في ظالل القرآن ( )220/1بتصرف.
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[   البقرة.]262 – 261 :
نتبين في هاتين ا يتين بنان قواعد اذقتصاد اذجتماعي الذي
يقوم عليها المجتمم المسلم ويتحقق بهاا تنظايم حيااة المجتمام
في التكافل والتعاون المتمثال فاي الصادقا والتاي مان أبارز
أنواعها الوقف على وجه البر والخير.
ويتجلاااى أثااار هاااذا الباااذل وهاااذا اننفاااا فاااي ا داب النفساااية
واذجتماعية التي تجعل الصدقة عمااله تهاذيبيا ه لانف معطيهاا
وعماله نافعا ه مربحا ه خذيها وتحول المجتمم إلى أسرة واحدة
يسودها التعااون والتكافال والماودة والرحماة وترفام الباارية
إلى مستو كريم يصد فيه حدي :المصطفى الكريم( :مثال
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجساد الواحاد إذا
ااتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحماى)()1
وإلااى جانااب ذلااك التااابيه الرائاام لتاارابط المجتماام انسااالمي
وتكافله ..تابيه ذ يقل عنه روعة( :المؤمن للمؤمن كالبنياان
ياد بعضه بعضاه) ( ،)2أي مثل للتكافل اذجتماعي أرو مان
ذلااك التكافااال إذا ماارض المسااالم وجااد أخوتاااه عنااده إذا تااا لم
المساالم وجااد أخوتااه عنااده إذا ألم ا بااه مصاايبة وجااد أخوتااه
عنده.
( )1صحين مسلم (.)389/2
( )2صحين البخاري ومسلم.
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جسد واحد يتداعى لكل ما يصيب العضو ،ألن العضو جازن
مناه ،جاازن عزيااز جااد عزيااز ويرفاام انسااالم هااذا اللااون ماان
التكافل ليجعله تعاماله مم (أن  يقول يوم القياماة ياا
اباان آدم مرضا فلاام تعاادني قااال يااارب كيااف أعااودك وأن ا
رب العااالمين :فقااال أمااا علم ا أن عباادي فالن اا ه ماارض فلاام
تعده أما أنك لوعدته لوجدتني عنده) وق على المرض كل
ألم ..وق عليه كل مصيبة مان بااب أولاى وتكتمال الصاورة
بماااا جاااان فاااي بااااقي الحااادي( ::ياااا ابااان آدم اساااتطعمتك فلااام
تطعمني قال يارب كيف أطعمك وأن رب العالمين قال أماا
علم أنه استطعمك عبدي فاالن فلام تطعماه أماا علما أناك
لااو أطعمتااه لوجااد ذلااك عناادي يااا اباان آدم استسااقيتك فلاام
تسااقني قااال يااا رب كيااف أسااقيك وأن ا رب العااالمين ،قااال
استسقاك عبدي فالن فلم تسقه أما إنك لو سقيته لوجاد ذلاك
عندي) (.)1
وإذا عدنا إلى ا ية الكريمة األولى وجادناها تعارض صاورة
ماان صاور الحياااة الناميااة التااي تفاايض باألّعطيااا والهبااا :
الاازر هبااة ماان الاازر الااذي يعطااي أضااعاف مااا ي خااذه
ويهب غالته مضاعفة فهي حبة واحدة عائادها سابعمائة حباة
هاااذه عملياااة حساااابية وإذ ففضااال أوسااام وأوفاااى وأكثااار
اسااااتجابة للضاااامير وتاااا ثير فااااي المااااااعر واااااحذا للهماااام
واستنهاضاااا ه للعااازائم وحثاااا علاااى باااذل المزياااد والمزياااد مااان
العطان والهبا .
( )1صحين مسلم (.)384/2
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ليكون العائد أوسم وأامل فهذا اننسان الكريم ي خذ أضعاف
ما يعطي وماله يزداد أضعافا ه مضاعفة   :
[       البقاااارة ]261 :إن
يضاااعف لماان ياااان يضاااعف بااال حساااب يضاااعف ماان
رزقه الذي ذ يعلام أحاد حادوده ،ومان رحمتاه التاي ذ يحايط
أحد من الناا باامولها وصاداها [     البقارة:
 ]261واسم ذ ينقص عطاؤه وذ ينضب ،عليم بالنوايا ..يعلام
خائنة األعين وما تخفي الصدور .هاذا الجازان والثاواب لمان
أنفق عن أريحية ونقان ويكون إنفاقه ابتغان مرضاة .
 – وقال :

           

            

[  البقرة.]262 :
فهاااذا اننفاااا النقاااي الطااااهر المتااا لق الصاااادر مااان نفاااو
المحساانين الااذين ذ يتبعااون مااا أنفقااوا منااا وذ أذ إذ لااي
المقصااود باننفااا مجاارد سا فد الخلفااة والفاقااة وقضااان الحاجااة
فحساااب وإنماااا أراد جااال وعاااال بهاااذا اننفاااا التهااااذيب
والتزكياااة والتطهيااار لااانف المعطاااي واستجاااااة لماااااعره
انيمانيااة وتااذكير بنعمااة عليااه ب ا ن ي كاال منهااا فااي غياار
سرف وذ مخيلة وأن ينفق منها في سبيل بغيار ف
مان وفاي
هااذا ترضااية لاانف ا خااذ وتطييب اا ه لخاااطره وتوثيقااا ه لصاالته
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ب خيااه المساالم وسااداه لخلااة المحتاااجين ماان األمااة لتقااوم علااى
.أسا من التكافل والتعاون
وهذا المنهج القويم في تنبيه األغنيان با ن الماال ماال وأن
الاارز ماان وهااي الحقيقااة التااي ذ يماااري فيهااا منصااف
.)1(عاقل
 – ولنا أن نستدل أيضا ه على ماروعية الوقف بقول تبارك7
              :وتعالى
           

.]114 : [النسان   
وذ ريب أن الصدقة الجارية تتمثل في الوقف الخياري الاذي
.يمتد فيه البر وانحسان إلى العديد من مجاذ الحياة
  :تعالى
 – ونستدل أيضا ه على ماروعية الوقف بقول8
         

.]7 : [الحديد     
         

: – وقوله تعالى9

.]11 : [الحديد    
       

:– وقال تعالى10

.]18 : [الحديد      
.)304/1( ) في ظالل القرآن1(
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فاي هاذه ا ياا تتجلاى دعاوة جال وعاال للمؤسارين ببااذل
المزيد من أموالهـم في البذل والعطان إنه هتاف مؤثر عنادما
يقول للعباد والفقاران المحااويج       
 

[الحديد ]11 :ومجرد تصور المسلم الفقيار أناه يقارض

ربه الملين الغني كفيل ب ن يسار إلى البذل والسخان بالمال
إن النا ليتسابقون عادة إلى التعامل مام الثاري مانهم ألنهام
علااى يقااين فااي اسااترداد أمااوالهم فكيااف إذا كااانوا يقرضااون
الغني الحميد الذي ذ يكتفي ب عادة رأ المال وإنما يعيد لهم
أضعاف أضعاف أموالهم.
تعااالى  ..    ا يااة
ثاام ي ا تي قااول
[الحديد.]18 :
فهااذا حااافز ياااحذ الهماام ويسااتنهض العاازائم لمزيااد ماان بااذل
المال في طريق البر والخير .حي :تفيد ا ية ب ن المتصدقين
والمتصاادقا ذ يتعاااملون ماام النااا إنمااا هاام يقرضااون
ويتعاملون مم الملئ الغني فا ي حاافز للصادقة أوقام وأعماق
من اعور المعطاي ب ناه يقارض الغناي الحمياد وأن ماا ينفقاه
في سبيل البر والخير مخلوف عليه مضاعفا ه وأن له بعد ذلك
كله أجر كريم فلم يقال البااري جال وعاال أجار بحاق أو أجار
بعدل بينما قال أجار كاريم ،والكارم فايض فاو العادل وفاو
الحااق بحياا :يكااون تقااديره ماان أكاارم األكاارمين مالااك الاادنيا
والدين.
ونختم هذه ا يا في اذستدذل على ماروعية الوقف.
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 –11بقاااول

جااال وعاااال:

       

[       التغابن.]17 :
وفي هذه ا ياة إغاران بالباذل والترغياب فاي اننفاا ويجعال
هذا قرضا ه هلل ومن ذا الذي ذ يغتنم هذه الفرصة التي يتعامل
فيها المحسن مم ليعود له القرض أضعافا ه مضااعفة ومام
هذا فلهذا المقرض المغفرة من فتبارك ما أكرماه وماا
أعظمااه ومااا أحلمااه وهااو ينااائ اننسااان ثاام يرزقااه ثاام يسا له
فضل ماا أعطااه قرضاا ه يضااعفه ثام يااكر لعباده الاذي أناا ه
وأعطاه ويعامله بالحلم في تقصيره هو عن اكر موذه(.)1
ثانياً :أدلة مشروعية الوقف من السنة.
 -1وعن أن بان مالاك > قاال :لماا قادم رساول @ المديناة
أراد بنااان المسااجد وقااال« :يااا بنااي النجااار ثااامنوني حااائطكم
هذا ،فقالوا :ذ و ذ نطلب ثمنه إذ إلى » [صحين البخاري
باب وقف األرض للمسجد].
 -2وعااان أباااي هريااارة > :أن رساااول @ قاااال( :ذ تقتسااام
ورثتاي ديناااراه وذ درهماا ه ماا تركا بعااد نفقاة نسااائي ومؤنااة
عاملي فهو صدقة) [صحين البخاري باب نفقة القيم للوقف].
 -3وعن عمرو بن الحار :قال( :و ما ترك رسول دينارا
وذ درهماااا وذ عباااداه وذ أماااة وذ اااايئا ه إذ بغلتاااه البيضاااان
وسالحه وأرضا تركها صدقة) [سنن البيهقي (.])160/6
 -4وعاان عائاااة < أن رسااول @( :جعاال ساابم حيطااان لااه
( )1في ظالل القرآن ( )3591/6بتصرف.
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-5

-6

-7

-8

بالمدينااة صاادقة علااى بنااي عبااد المطلااب وبنااي هاااام)
البيهقي الكبر (.])160/6
وعن عباد بان عمار { قاال :أصااب عمار > أرضاا ه بخيبار
ف تى النبي @ يست مره فيها فقاال ياا رساول إناي أصاب
أرضا ه بخيبر لم أصب قط ماذه أنف عنادي مناه فماا تا مرني
فيها فقال( :إن ائ حبسا أصالها وتصادق بهاا غيار أناه
ذ يبااااا أصاااالها وذ يبتااااا وذ يوهااااب وذ يااااور .):قااااال:
فتصااد بهااا عماار فااي الفقااران وذوي القربااى والرقاااب واباان
السبيل والضايف ،ذ جنااح علاى مان وليهاا أن ي كال منهاا أو
يطعم صديقا ه بالمعروف غير مت ثال فياه أو غيار متماول فياه.
[متفق عليه].
وثب عن النبي @ أنه قال( :إذا ماا ابان آدم انقطام عملاه
إذ من ثال :صدقة جارية أو علام ينتفام باه مان بعاده أو ولاد
صااالن ياادعو لااه) [حاادي :صااحين رواه مساالم وقااال الترمااذي هااذا حاادي:
صحين].
وعاان سااعد باان عبااادة > أنااه قااال :يااا رسااول إن أم سااعد
مات ف ي الصدقة أفضل قال( :المان) فحفر بئراه وقاال :هاذه
ألم سعد.
وعاان أبااي هرياارة > قااال قااال رسااول @( :الخياال فااي
نواصاايها الخياار الخياال ثالثااة فهااي لرجاال أجاار ولرجاال سااتر
وعلى رجل وزر ف ما الذي هي له أجار فالرجال يتخاذها فاي
سبيل ويعدها فال تغيب ايئا ه في بطونهاا إذ كتاب لاه أجار
ولو رعاها في مرا ما أكل ايئا ه إذ كتاب لاه بهاا أجار ولاو
[ساانن
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سقاها من نهر جار كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر
حتاى ذكار األجار فاي أبوالهاا وأرواثهاا ولاو اساتن ااارفا ه أو
ارفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجر[ )..سنن ابان ماجاه بااب
ارتباط الخيل في سبيل ].
 -9وعاان أنا > قااال :كااان أبااو طلحااة أكثاار أنصاااري بالمدينااة
ماذه ،وكان أحب أمواله إليه بَي ّْرحان (بستان من نخيل بجوار
المسجد النبوي وكان مستقبلة المسجد ،وكان رسول @
يدخلها ويارب من مان فيها طيب ،فلما نزل هذه ا ية  :
      

[آل عماااران ،]92 :قاااام أبااااو

طلحة إلى رسول @ فقال :إن تعالى يقول فاي كتاباه
[         آل عمران ]92 :وإن
أحاااب أماااوالي إلاااي بيرحاااا ّن ،وإنهاااا صااادقة هلل أرجاااو برهاااا
وذخرها عند فضعها يا رسول حي :ائ .
فقال رسول @( :بخ بخ ذلك مال رابن ذلك ماال رابان،
قد سمع ما قل فيها ،وإناي أر أن تجعلهاا فاي األقاربين،
فقسمها أباو طلحاة فاي أقارباه وبناي عماه) [رواه البخااري ومسالم
والترمذي].
 -10رو عثمان بن عفاان > قاال سامع رساول @ يقاول:
(مان بناى هلل مساجداه ولاو كمفحاص قطااة بناى لاه بيتاا ه فاي
الجنة) (.)1
( )1صحين البخاري ح ( ،)45صحين مسلم ح ( ،)553مم اختالف في األلفاظ.
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 -11ولمااا ناازل قولااه تبااارك وتعااالى:

األهلي

      

[      البقرة.]245 :
قااال الصااحابي أبااي الدحااداح أو يسااتقرض ماان عبااده يااا
رسول  ،قال :نعام فقاال :امادد ياا رساول يادكإ ف ااهده
أنااه تصااد ببسااتانه الااذي ذ يملااك غيااره وكااان فيااه ساابعمائة
نخلة مثمرة.
ثالثا :اإلجماع:
وإن العماال با يااا واألحادياا :الااواردة بماااروعية الوقااف
ظاهرة جلية ذ نجاد باين أحاد مان أهال العلام فاي ذلاك اختالفاا ه فقاد
أجمم الخلفان األربعة وسائر الصحابة على ماروعية الوقاف فقاد
وقااف أبااو بكاار داره علااى ولااده ،وعماار بربعااه عنااد المااروة علااى
ولده ،وعثماان ببئار روماة وتصاد علاي ب رضاه بينبام ،وتصاد
الزبير بداره بمكة وداره بمصر وأمواله بالمديناة علوولاده ،وهكاذا
فعل سعد بن أبي وقاص وعمرو بان العااص ،وحكايم بان حازام }
جميعا ه(.)1
قال جابر >« :لم يكن أحاد مان أصاحاب رساول @ ذو
مقدرة إذ وقف».
وعلى هذا فالراجن هو القول باستحباب الوقاف ألناه صادقة
جارية يمتد نفعها وثوابها.

( )1المغني ،ا  ،6ص.186 :
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حكمة مشروعية الوقف:

إن وقاااف األعيااااان ساااالحا ه أو خااااياله أو عقااااراه ماااان أفضاااال
الصاادقا وماان أفضاال األعمااال ألن األصااول تبقااى ثابتااة ذ تبااا
وذ توهااب وذ تااور :ومنافعهااا وثمراتهااا وخيراتهااا تسااتفيد منااه
األمة جيال بعاد جيال وذ يسات ثر بهاا أحاد كائناا ه مان كاان وهاذا ماا
امتاز به الوقف على سائر الصدقا .
لقد أسهم الوقف في إرسان دعائم المجتمعا انسالمية علاى
ماااد قااارون طاااوال فاااي تااااييد المسااااجد والمااادار والمكتباااا
وا بار وإعداد القاوة مان تجهياز الجياوش بمختلاف األسالحة ومان
رباط الخيل ترهبون به عدو وعدوكم.
شروط صحة الوقف:

أن يكااون الواقااف جااائز التصاارف ب ا ن يكااون عاااقاله
أوذ :
بالغا ه حراه رايداه غير محجور عليه لفل .
أن يكون الوقف منجزاه فال يصن تعليقه على ارط.
ثانيــــاه:
أن يكون الوقف مؤبداه فال يصن أن يكون مؤقتاه.
ثالثـــــاه:
أن يكااون فااي حالااة الصااحة فااال يصاان فااي ماارض
رابعـــاه:
المو .
خامساه :أن يكون مصرف الوقف معينا ه معلوماه.
سادساه :أن يكون الموقوف ماذه متقوما ه معلوماه.
سابعــاه :أن تكون العين ملكا ه للواقف.
أن يكون الوقف على جهة بر.
ثامنــــاه:
تاسعـاه :أن يكون الموقوف عليه جهة ممتدة.
عااراه :أن ذيعود الوقف على الواقف نفسه ،إذ أن يكون مما يامله
902

الوقف اخلريي ومتيزه عن الوقف
األهلي

مم النا .
ويتعين العمل على تنفيذ ارط الواقف من اعتباار وصاف أو
عدمه ،أو جمم أو تقديم أو ترتيب أو ضاده ،ونظار ،ويلازم الوفاان
بارطه ألن اارط الواقاف كانص الااار ماادام متفقاا ه مام مبااد
الاريعة وقواعدها العامة.
قااال اباان القاايم ~ :ااااروط الواقااف كنصااوص الاااار فاااي
الدذلااة وتخصااص عامهااا وحماال مطلقهااا علااى مقياادها واعتبااار
مفهومها ،كما يعتبر منطوقها.
أركان الوقف:

الركن هو ما كان داخالً في قوام الشيء يتحقق ذلك الشيء
بتحققه وينعدم بعدمه وأركان الوقف أربعة:
 -1الواقف الذي هو المالك.
 -2الموقوف عليه وهو المستفيد من الوقف.
 -3الموقوف ،وهو العين المملوكة للواقف.
 -4الصيغة التي تصدر من الواقف للدذلة على الوقف.
ويصن الوقف بالقول والفعل الدال عليه.
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وألفاظ الوقف ستة ،ثالثة صريحة ،وثالثة كناية:
فالصاريحة وقفا  ،وحبسا  ،وسابل  ،متاى أتااى بواحادة ماان
هاذه الااثال :صااار المااال موقوفاا ه مان غياار إضااافة أماار زائااد ألن
هذه األلفاظ ثب لها عرف اذستعمال بين النا  ،وانضم إلى ذلك
عاارف الااار بقااول النبااي @ لعماار( :إن ااائ حبس ا أصاالها
وسبل ثمرتهاا) ،فصاار هاذه األلفااظ فاي الوقاف ظااهرة جلياة
في الدذلة والبيان.
وأمااا ألفاااظ الكنايااة فهااي :تصاادق وحرم ا وأبااد  ،فليس ا
صاااريحة ألن لفظاااة الصااادقة والتحاااريم مااااتركة ،فااا ن الصااادقة
تستعمل في الزكاة والهبا والتحريم يستعمل في الظهار وانيالن
واأليمان ويكون تحريما ه علاى نفساه وعلاى غياره ،والت بياد يحتمال
ت بياااد التحاااريم وت بياااد الوقاااف ،ولااام يثبااا لهاااذه األلفااااظ عااارف
اذستعمال ألفاظ الكناية للدذلة على الوقاف ،فا ن انضام إليهاا أحاد
صار من أايان ثالثة حصل الوقف بها:
أحدهــا  :أن ينضم إليها لفظة أخر تخلصها مان األلفااظ الخمساة
فيقول صدقة موقوفاة أو محبساة أو مسابلة أو محرماة أو
مؤبدة.
أو يقاااول هاااذه محرماااة موقوفاااة أو محبساااة أو مسااابلة أو
مؤبدة.
والثانـي :أن يصاحبها حكم الوقف فيقول صدقة ذتباا وذ توهاب
وذ تور :ألن هذه القرينة تزيل اذاتراك.
والثالث  :أن ينوي الوقف فيكون علاى ماا ناو إذ أن النياة تجعلاه
وقفا ه في الباطن دون الظاهر لعادم اذطاال علاى ماا فاي
الضمائر ،ف ن اعترف بما نواه لازم فاي الحكام لظهاوره،
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وإن قال ما أرد فالقول قوله ألنه أعلم بما نو .
وظاااهر مااذهب انمااام أحمااد أن الوقااف يحصاال بالفعاال ماام
القرائن الدالة عليه.
مثاال أن يبنااي مسااجداه وياا ذن للنااا بالصااالة فيااه أو مقباارة
وي ذن بالدفن فيها أو سقاية وي ذَن فاي الاارب منهاا ،ف ناه قاال فاي
رواية أبي طالب فيمن دخل بيتا ه ف ذفن فيه صار بذلك مساجداه لاي
له الرجو وكذلك إذا أحاط أرضاا وهيفا الوساائل الالزماة للقباور
وأذن للنا بالدفن فيها فلي له الرجو  ..ومتاى فعال الواقاف ماا
يدل على الوقف أو نطق بالصيغة لزم الوقف.
أقسام الوقف:

ينقسم الوقف إلى قسمين وقف أهلي ،ووقف خيري.
الوقف األهلي :وهو ما كان على األوذد واألحفااد واألساباط
واألقارب ومن بعدهم إلى الفقران ويسامى هاذا باالوقف األهلاي أو
ي ،ويقااوم علااى أسااا حااب العااين والتصااد بريعهااا علااى
ال اذير ف
الواقااف نفسااه وذريتااه ماان بعااده أو غياارهم طبقااا ه للاااروط التااي
يحددها الواقف.
وقف اإلنسان على نفسه:
إذا وقف اننسان على نفسه ثام علاى المسااكين أو علاى ولاده
ففياه روايتاان ،إحاداهما :ذ يصاان ف ناه قاال فااي رواياة أباي طالااب
وقد سئل عان هاذا فقاال :ذ أعارف الوقاف إذ ماا أخرجاه هلل وفاي
سبيل ف ذا وقفه عليه حتى يمو فال أعرفه ،فعلى هذه الرواياة
يكون الوقف عليه باطاله وهل يبطل الوقف على من بعده .
على وجهين بنان على الوقاف المنقطام اذبتادان وهاذا ماذهب
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انمااام الاااافعي ألن الوقااف تمليااك للرقبااة والمنفعااة وذ يجااوز أن
يملااك اننسااان نفسااه ماان نفسااه كمااا ذ يجااوز أن يبياام لنفسااه مااال
نفسه ،وألن الوقف على نفسه إنما حاصله منم نفسه التصرف في
رقبة الملك فلم يصن ذلك كما لو أفرده با ن يقاول ذ أبيام هاذا وذ
أهباه وذ أورثااه إذ إذا كاان وقفاا ه عاماا ه فلااه أن ينتفام بااه مام غيااره
كماان بنااى مسااجداه أو مدرسااة أو مستااافى فلااه أن يصاالي ويااتعلم
ويتااداو ماام غيااره فمالااك المااال ذ يحتاااا لتمليااك نفسااه وذ أن
يوقااف علااى ذريتااه ألن الورثااة لهاام فااروض مقاادرة فااي كتاااب
فكل وار :يتصرف فاي نصايبه كماا يااان وجعال الماال وقفاا ه فياه
حجاار علاايهم وحرمااان لهاام ماان التصاارف فااي األمااوال التااي آل ا
إلاايهم ماان انر :وألن الوقااف علااى الذريااة يفضااي إلااى الناازا
والاقا وانحن والفتن أو ياؤدي إلاى محابااة بعاض الورثاة وهاذا
فيه من الار والفساد ما ذ يخفى.
وتقضي المصلحة بمنم الوقف األهلاي لماا يجاره مان وياال
إلى المستحقين وإلى البلد نفسه لما يجري مان النازا والخصاومة
والخالف وانحن والاحنان بين المستفيدين من هذا الوقف.
ومن المعلوم أن من ااروط صاحة الوقاف عناد األكثارين أن
يكون الوقف لجهة بر ذ تنقطم والذرية مهما امتد فهي عرضاة
لالنقطا .
وذ مجال في ذلك لتستر بالتتر بعد ما قاال رجاال مان أهال
العلم والفضل رأيهم في الوقف األهلي.
ويحساااان أن تستاااااهد بمااااا قالااااه ااااايخ انسااااالم محمااااد باااان
عبدالوهاب ~« :الدليل علاى بطاالن األوقااف علاى الورثاة أماور
كثياارة ماان األصااول والفاارو  ..منهااا مااا ثبا أن رجااله فااي زماان
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النباي @ اعتااق سااتة أعبااد عاان دبار لااي لااه مااال غياارهم فا قر
بياانهم وجاازأهم ثالثااة أجاازان ف ا عتق اثنااين وأر أربعااة وقااال فيااه
قااوذه اااديد وفااي روايااة أنااه قااال :لااو حضاارته لاام ياادفن فااي مقااابر
المسلمين.»..
الدليل الثاني ما أخرجه انمام أحمد أن بعض الصحابة طلاق
نسانه وقسم ماله بين بنيه فقال عمر إناي أظان الاايطان قاذف فاي
قلبااك أنااك تمااو عاان قريااب وأياام لتااراجعهن أو ألّورثهاان ماان
مالك ثم آمر بقبرك فيرجم كما رجم أبي رغال…
ثالثاه :جواب انمام أحمد > عن بعض مسائل الوقف فقال ما
أعرف الوقف إذ ما ابتّغي به وجه …
وماان األدلااة علااى ماااروعية الوقااف الخيااري قولااه( :صاادقة
جارية) ومثل وقف عمر وأوقاف أهل المقدرة مان الصاحابة علاى
جها البار التاي أمار بهاا ورساوله لاي فياه تغييار لحادود
وأم مس لتنا (وهي الوقاف علاى الذرياة أو بعاض الورثاة) فهاي إذا
أراد اننسااان أن يقساام مالااه علااى هااواه ورفااض قساامة وتماارد
على دين مثل أن يريد ب ن ذ تار :امرأتاه مان هاذا النخال وذ
ت كل منه إذ حياة عينها أو يريد أن يزيد بعض أوذده على بعاض
فراراه من وصية بالعدل أو يريد أن َيحْ رم نسل البناا أو يرياد
أن يحرم على ورثته بيم هذا العقار لئال يفتقروا بعده(.)1
وأجاااب الااايخ عباادالرحمن باان حساان وأمااا الااذي وقااف علااى
ذريته الذكور واألنثى حياة عينها فهذا وقف انثم والجنف لماا فياه
( )1مااان أراد المزياااد مااان انيضااااح والتفصااايل .ينظااار الااادرر السااانية (– 256/5
.)265
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لهام فاي العاقباة
بهااا ماان ساالطان

من الحيلة على حرماان أوذد البناا ماا جعال
وهاذا الوقااف علااى هاذه الجهااة بدعااة مااا أنازل
وغايته تغيير فرائض بجعله الوقف..
وأجاب ابنه الايخ عبداللطيف الذي أوصى فيما خلف باثال:
حجج وثال :أضاحي وبااقي ثلا :مالاه وقفاا ه علاى عياال عيالاه ماا
تناسلوا ويخص الضعيف ف ن استووا فهم فيه بالسوية علاى حساب
المياارا :إلااخ… ،وثبا عاان رسااول @ أنااه قااال( :ذ وصااية
لوار ):فما أوصى به المي لورثته من الوقف باطل..
وأجاب ابنه عبد الذي وقف الثل :ثم وقف بقية ملكاه علاى
أوذده على حسب الميرا :وقفه باطال ألناه مضااد لقسامة فاي
الموارياا :فالااذي يطلااب تصااحين هااذا مبتلااى بااالهو ومعارضااة
الار .
وأجاب الايخ محمد بن إبراهيم بان عباداللطيف ~ ..أن كاان
الموقوف عليه من ورثة الواقاف كوالاده ونحاوهم فهاو باطال وهاو
وقف الجنف وانثم(.)1
وبهذا نتبين مد منم العلماان المحققاين للوقاف الاذري أو ماا
يسمى بالوقف األهلي لما فيه من الضرر والفساد ولما يفضي إليه
من النزا والخصومة ولمخالفته للقواعد الارعية ونصوصها.
القسم الثاني :الوقف الخيري.
لي أدل على رقي األمة وجدارتها بالريادة والقياادة وتبوأّهاا
لمكااان الصاادارة ماان ساامو النزعااة اننسااانية فااي أفرادهااا سااموا
يفيض بالخير والبر والرحمة على طبقا المجتمم كافة.
( )1المصدر السابق (.)269– 266/5
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وأمة محمد @ بلغ في ذلك الذروة التي لم يصل إليها أحد
من قبلها على انطال وذلك أن المسلمين أقاموا مؤسسا
اجتماعية لوجوه من البر والخير والتكافل اذجتماعي لم تعرف
الدنيا لها مثياله .مما يدل على قوة النزعة اننسانية والرغبة
الصادقة في تحقيق الخير لكل طبقا األمة وهذه النزعة
اننسانية تقوم على مباد سامية وقواعد راسخة في التوجيه إلى
الخير والدعوة إليه دعوة تتالاى معها بواع :الان ووسوسة
الايطان في التخويف من الفقر حي :يقول الباري جل وعال :




  








      



[البقرة.]268 :

وت تي الدعوة عامة إلى كل إنسان حسب استطاعته غنيا ه كان
أم فقيراه :الغني يفعل الخير بجاهه وماله والفقير يفعل الخير بعمله
ويده ولسانه وكل فرد من أفراد المسلمين ذ يعدم وسيلة للجود في
ميادين البر والخير.
ولقد جان خطاب جل وعال للنف البارية كاي تجاود بماا
تجااد [       البقاارة    ،]272 :
[  فصاال

 ]46 :وهااذا األسااالوب لااه األثااار الفعااال فاااي دفااام
فاي فعال الخيار ،فعنادما

اننسان إلى فعل الخيار بال إلاى التنااف
تباااارك وتعاااالى         :
نااازل قاااول
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[     البقرة.]245 :
قااال الصااحابي الجلياال أبااو الدحااداح > أو يسااتقرض ماان
عبده يا رسول  .قال :نعم .فقال :امدد يا رسول يدك ف ااهده
أناه تصااد ببساتانه الااذي ذ يملااك غياره وكااان فياه ساابعمائة نخلااة
مثماارة ثاام عاااد إلااى زوجتااه وكان ا تقاايم هااي وأوذدهااا فااي هااذا
البستان ف خبرها بماا صانم وغاادر هاي وأوذدهاا البساتان وهاي
تقول له ربن بيعك يا أبا الدحداح.
تبااارك وتعااالى      :
ولمااا ناازل قااول
[   آل عماااران .]92 :قاااال أباااو طلحاااة األنصااااري > ياااا
ي بيرحان – وهي بئر طيبة الماان –
رسول إن أحب أموالي إل ف
وإنهاااا صااادقة هلل أرجاااو برهاااا وذخرهاااا عناااد تباااارك وتعاااالى
فضعها يا رسول حي :أراك فقال @( :بخ بخ مال رابان،
ذلك مال رابن) وكاان هاذا مان الوقاوف األولاى فاي انساالم الاذي
يمد المؤسسا اذجتماعية بالموارد التي تعينها على أدان رسالتها
اننسااانية النبيلااة وذ ريااب أن الوقااوف تمثاال حجاار الزاويااة فااي
تمويل كل المؤسسا الخيرية.
وقد كان رسول أول من ضارب المثال األعلاى ألمتاه فاي
ذلك ف وقف سابم بسااتين كاان أوصاى بهاا بعاض المجاهادين حاين
ما أن يترك أمرها لرسول @ يضعها حي :اان فجعلها #
وقفااا ه علااى الفقااران والمساااكين والمجاهاادين فااي ساابيل وذوي
الحاجاااااااااااااا بااااااااااااال إناااااااااااااه  #سااااااااااااابق إلاااااااااااااى الوقاااااااااااااف
عندما طلب من بني النجار أن يبيعوا األرض لجعلها مسجداه فكان
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المسجد النبوي جامعا ه وجامعه تقام فيه الصلوا وينار فياه العلام
وتعقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد فياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه
األلوية.
ثم تبم الخلفان منهج المصطفى عليه الصالة والساالم فا وقف
أبو بكر الصديق > داره بمكة ،وأوقف الفارو > أرضه بخيبر،
وأرضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه
بثمااغ( )1وأوقااف علااى األ ّ فمااة األراضااي التااي فتحا عنااوة وأوق اف
عثماااان > بئااار روماااة ،وأوقاااف علاااي > أرضاااه بينبااام وتتاااابم
الصاااحابة فاااي إيقااااف األراضاااي والبسااااتين والااادور وا باااار فاااي
أعمال البر حتى أنه لم يبقى صحابي لاه ماال إذ أوقاف قاال جاابر
بن عبد { فما أعلم أحداه ذا مقادرة مان أصاحاب رساول @
من المهاجرين واألنصار إذ حب ايئا ه من ماله في سبيل  .ثام
تتااابم المساالمون بعااد ذلااك جااياله بعااد جياال يسااارعون فااي إحيااان
الوقف ويعملون علاى بقائاه ودواماه حتاى اتساع خيراتاه وعما
بركاته مجاذ اتى األمر الذي حقق الكثير من الماوارد الساخية
فااي الرعايااة اذجتماعيااة .حتااى صااار الوقااف ماان مااآثر انسااالم
ومفاااخره لمااا يكفلااه ماان إصااالح حياااة المجتماام فهااو مصاادر خياار
للمجتمم الإلسالمي والدعوة انسالمية.
ولقااد أد األوقاااف الخيريااة دوراه مهمااا فااي نهضااة الحركااة
العلميااااة وفااااي نهضااااة التعلاااايم والتنميااااة اذجتماعيااااة والنهضااااة
( )1ثمغ :بالفتن ثم السكون والغين مال لعمر بن الخطاب > بموضام تلقاان المديناة
فخرا إلياه يوماا ه ففاتتاه صاالة العصار فقاال ااغلتني ثماغ عان الصاالة اااهدكم
أنها صدقة( .معجم معالم الحجاز لعاتق بن غي :البالدي (.)88/2
911

ندوة الوقف يف الشريعة اإلسالمية وجماالته

اذقتصادية إذن ف ن للوقاف دوراه فعااذه فاي عملياة التطاور والنماو
في مختلف مناحي الحياة على مد عصور انسالم فلقد كاان مان
أنجاام الوسااائل فااي عااالا ماااكلة الفقاار حياا :أن المساالمين تتبعااوا
مواضم الحاجا مهما دق وخفيا فوقفاوا لهاا حتاى إنهام عيناوا
أوقافا ه لعالا الحيوانا المريضة وأخر نطعام الكالب الضالة.
وعلااى ساابيل المثااال فاألوقاااف فااي عاصاامة الاااام دما اق ذ
تحصاار لكثرتهااا فمنهااا أوقاااف علااى العاااجزين عاان الحااج ،ومنهااا
أوقاااف علااى تجهيااز البنااا إلااى أزواجهاان ،ومنهااا أوقاااف لفكاااك
األساار  ،ومنهااا أوقاااف ألبنااان الساابيل يعطااون منهااا مااا ي ا كلون،
ويلبسون ويتزودون حتى يصلوا إلاى بالدهام ،ومنهاا أوقااف علاى
تعااديل الطاار ورصاافها ،ومنهااا أوقاااف لماان تكساار لااه آنيااة أو
صحاف على أيدي الخدم رفقا ه بهم ،ومنهاا أوقااف يصارف ريعهاا
لجرف الثلج من الطر (.)1
ومن المجاذ التي فيهاا القادح المعلاى للوقاف كفالاة الارز
للعلماااان ،ودور العلااام والجوامااام والمبااااني العاماااة لتبقاااى دائماااة
اذنتفا علاى ماد الادهر ،وقاما األوقااف بساد قافاة المحتااجين
وأصاااحاب الزماناااا والعاهاااا عااان التكفاااف واذساااتجدان وذل
السؤال(.)2
ويعد الوقف من أهام المؤسساا التاي لهاا دورهاا الفعاال فاي
عملياة التطاور والنماو اذقتصاادي فاي مختلاف عصاور انساالم..
ولم يقتصر ت ثير الوقف على المساجد وحاده فقاد أوقاف المسالمون
( )1المقتطف ،ا  ،5من المجلد الثامن والعارين 3 ،صفر 1321هـ 1 ،ماايو سانة
1903م.
( )2المصدر السابق.
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العديااد مااان النااااطا اذقتصاااادية ماان أجااال تطااوير مجتمعااااتهم
بجعلهاااا أماااواذه موقوفاااة ،ف ناااا وا المااااافي العديااادة ،والمااادار ،
والمكتبا  ..إلخ.
وإذا كنا بصدد الحدي :عان مجااذ الوقاف فا ن أولهاا :هاي
المساجد:
فالمساااجد هاااو مدرساااة المسااالمين األولاااى ذقتراناااه بالصاااالة
والصااالة عماااد الاادين ،ولااذا كااان المسااجد اللبنااة األولااى فااي بنااان
الجماعة انسالمية التاي وضاعها رساول @ حاين هااجر إلاى
المدينة المنورة.
وقد وضم الرسول – عليه الصالة والسالم – بالبيان العملي
رساااالة هاااذه المدرساااة انساااالمية فااا راد ااااران األرض مااان بناااي
النجااار ماان حاار مالااه وأسااهم فااي البنااان حياا :حماال علااى عاتقااه
الاااريف وبيااد ه الكريمااة اللاابن والخاااب والجريااد للمسااجد النبااوي
وقبله مساجد قباان وهاي أول وقاوف فاي انساالم ،وتبعاه مان بعاده
الساالف الصااالن فيقااول اباان تيميااة ~ فااي ذلااك :وكاناا مواضاام
األئمة ومجامم األمة هاي المسااجد ،فا ن النباي @ أسا مساجده
المبارك على التقو  ،ففياه الصاالة وتاالوة القارآن والاذكر وتعلايم
العلاام والخطااب ،وفيااه عقااد األلويااة والرايااا  ،وت ا مير األمااران،
وتعريف العرفان ،وفيه يجتمم المسلمون .أهـ.
ومن وظائف المسجد اذجتماعياة أناه مركاز تارابط الجماعاة
انسااالمية ،ويتالقااى فيااه أفرادهااا للصااالة وتبااادل الاارأي ،وإليااه
يرجم مسافرهم أول ما يرجم ليؤدي ركعتين نكاان النباي @ إذا
قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيهن.
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وفيه يتم إبرام عقود النكاح فتوضم أس األسرة المسلمة في
جااو ماان التقااو والهدايااة ،وفيااه يهناائ المساالم إخوانااه ب ا فراحهم
ومناساباتهم الساارة ،وفياه يّعازي المسالم أخااه إذا أصاابه مصاااب،
ويقااف فيااه المساالمون علااى أخبااار إخااوانهم ،ويلتقااون فااي رحابااه
الطاهرة علاى طاعاة والتعااون علاى البار والتقاو  ،فهاو بحاق
منتداهم ومركز مؤتمراتهم ومحل تااورهم وتناصحهم.
واجتماا المساالمين فااي المسااجد يعكا روح الاادين الحنيااف
ماان مساااواة وأخااوة ونظااام وتاارابط ووحاادة فااي الصااف ،ويااربيهم
على التواضم والتجرد.
ونحاان إذا عاادنا إلااى مسااجد المدينااة فااي عهااد الرسااول @
وجدناه جامعا ه وجامعة مكانا ه يعد للحياة ويدفم للتقدم في كل آفاقها،
فكال عبااادة أو منسااك أو اااعيرة فياه لهااا انعكاسااها علااى المجتماام
خارا المسجد ،فالمسجد إذن قلب المجتمم وعقله ،والمجتمم جسم
اننسان وحواساه ،ولاي هنااك أي انفصاام باين المساجد باعتبااره
مركااز عماال وتوجيااه وبااين المجتماام المساالم الكبياار – فالمسااجد
مياادان تطبيقااي لكاال مااا تعلمااه المساالم فيااه ماان آداب وقاايم تربطااه
با خرين وبالمجتمم الذي يعايش فياه وهاو المكاان الطبيعاي لناار
الكلمة المؤمنة األمينة الموجهة المعلمة التي تزود المسلمين بالعلم
والمعرفة في كل ما يتصل ب مور دينهم ودنياهم.
إن الوظيفااة الحقيقيااة للمسااجد فااي انسااالم هااي إعااداد المساالم
المتكامل البنان في خلقه وسلوكه وعمله وعبادته فاي عالقتاه برباه
وبنفساااه وب خياااه المسااالم وبالناااا جميعاااا ه ووظيفاااة المسااااجد فاااي
صورتها اذجتماعية الااملة هي أن تكاون مركاز إااعا وتوجياه
وتربيااة لمجموعااة المساالمين الااذين يسااكنون الحااي الااذي يقاام فيااه
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المسجد.
وقد تناف الخلفان في توسعة ما أقيم مان مسااجد وفاي إنااان
المزيااد منهااا ويمكاان أن ناااير هنااا إلااى مااا أنفقااه الخليفااة األمااوي
الوليد بن عبدالملك من أموال طائلة على بنان الجامم األماوي فاي
دماااق ،والمسااااجد فااي الكوفاااة والبصاارة وجاااامم المنصااور فاااي
بغااداد ،وجااامم عماارو باان العاااص فااي مدينااة الفسااطاط ،والجااامم
األزهر ،وجامم ابن طولون ،وفي امال أفريقيا واألندل نمسجد
القيروان ،وجامم القرويين ،ومسجد قرطبةن وغيرها كثير.
والحاادي :عاان المساااجد بصاافتها جاازن ماان ثماارا األوقاااف
الخيرية يبعا :علاى انعجااب وانكباار لماا بلغتاه النزعاة الخيارة
من أثر كبير في نفو أمة محمد @.
ثانياً :املدارس واملعاهد.

ويمتد بنا الحدي :عن دور العلم من المدار والمعاهد ،وقاد
بلغ هاذه المادار والمعاهاد حاداه واساعا ه اامل كال أنحاان العاالم
انسااالمي وحساابنا أن نعلاام أنااه ذ توجااد مدينااة أو قريااة فااي طااول
العالم انسالمي أو عرضه تخلاو مان مدرساة ،ومادار أو معهاد
أو معاهد.
وقااد كااان المسااجد هااو النااواة األولااى للمدرسااة فهااو جامعااا ه
وجامع اةه يااتعلم فيهااا المساالم ماان المهااد إلااى اللحاادإ يااتعلم القاارانة
والكتابااة والقاارآن الكااريم وعلااوم الاااريعة وعلااوم اللغااة وفاارو
العلوم المخت لفاة ،وقاد تعادد المادار فاي المديناة الواحادة حيا:
ع فد ابن حوقل ثالثمائاة ّكتفااب وذكار أن ال ّكتفااب الواحاد كاان يتسام
للمئا أو ا ذف من الطلبة.
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ومماا ياذكر فاي تااريخ أباي القاسام البلخاي أناه كاان لاه ّكتااب
يتعلم به ثالثة آذف تلميذ وكان ّكتابه فسيحا ه جداه بحي :يحتاا إلاى
أن يستخدم دابة يطوف بها أنحان ال ّكتاب.
وكااان التعلاايم فااي هااذه الماادار مجاني اا ه ومتااوفر لكاال فئااا
األمااة وااارائن المجتماام وكااان الطااالب فااي هااذه الماادار علااى
قسمين قسم يعياون داخال المدرساة ولهام فيهاا الساكن وانعاااة،
وقساام ينصاارفون فااي المسااان إلااى أهلهاام ألن الدراسااة عناادهم ف اي
الصباح وفي المسان.
وكان ا الماادار آيااة فااي اذتسااا واسااتيفان جمياام المرافااق
ف لى جانب قاعا الدراسة غارف الناوم ومكتباة ومطبخاا ه وحماماا ه
باال قااد تتساام إلااى مالعااب الرياضااة البدنيااة وماان هااذه الماادار
المدرسااة النوريفااة التااي أناا ها نااور الاادين الاااهيد ،وقااد قااال عنهااا
الرحالة ابن جبير نمن أحسن مادار الادنيا مظهاراه مدرساة ناور
الدين وهي قصر من القصور األنيقة ينصب فيه الماان وساط نهار
عظيم ثم يمتد الماان فاي سااقية مساتطيلة إلاى أن يقام فاي صاهريج
كبيار وساط الاادار فتحاار األبصااار فاي حسان ذلااك المنظارن .وفيااه
قاعة المحاضرا والمسجد وغرفة للمدرسين واساتراحتهم وبيا
خاص يسكنه رئي المدرسين مم عائلته ومساكن للطالب ولخادم
المدرسة وقاعة الطعاام ومطابخ ومخازن البقاول والماواد المختلفاة
ومثل هذه المدرساة مادار الااعبانية والعثمانياة والخساروية فاي
حلب.
وأظهر مثال حي لهذه المدار الجاامم األزهار الاذي تحايط
به األروقاة التاي تاؤوي فئاام مان الطاالب وفادوا مان أنحاان العاالم
انسااالمي وتحماال هااذه األروقااة أساامان بالدهاام وذ ياازال طااالب
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األزهر حتى اليوم ي خذون راتبا ه ااهريا ه مان ريام األوقااف .ولقاد
كان األسااتذة والمعلماون فاي األ فماة انساالميفة مان خيارة العلماان
وأكثرهم اهرة ومن أمثلة هؤذن الفقهاان السابعة بالمديناة المناورة
وانمااام محماااد باان ااااهاب الزهاااري والحساان البصاااري وعطاااان
ومكحاااول وطااااوو وابااان أباااي ليلاااى وعباااد بااان أباااي اااابرمة
وعثمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان البتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي وانمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
أباااو حنيفاااة وانماااام األوزاعاااي وانماااام مالاااك وانماااام الااااافعي
وانمااام أحمااد باان حنباال والبخاااري ومساالم وأبااي داود والترمااذي
والنساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائي وابااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان ماجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه
واباان جرياار الطبااري وأبااو القاساام الخرقااي والقاضااي أبااو يعلااى
والماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوردي
وابااان حااازم وإماااام الحااارمين الجاااويني وأباااي إساااحا الاااايرازي
وانمام الغزالي وابن عقيل وابن الخطاب وابن العربي وابن راد
واباااان قدامااااة والرافعااااي والاااارازي وساااالطان العلمااااان العااااز باااان
عبدالسالم وانمام ابان تيمياة والاااطبي وابان دقياق العياد وانماام
الناااووي وابااان القااايم والاااذهبي وتااااا الااادين السااابكي وابااان حجااار
العساااقالني وابااان الصاااالح وعمااااد الااادين بااان كثيااار والسااايوطي
وابن نجيم وابن عابدين ومحمد عبده والمراغاي وعبدالمجياد ساليم
وساليم البااري وانماام محماد باان عبادالوهاب وغيارهم كثيار ولاام
يكن رجال العلم في صادر انساالم يتقاضاون أجاراه علاى تعلايمهم
لكاان لمااا قام ا الماادار صااار فاايهم حضااا موفااوراه ماان غااال
األوقاف كان المدار على هذا وخاصة المعاهد العليا تمأل مدن
العالم انسالمي مان أقصااه إلاى أقصااه وياذكر التااريخ بكثيار مان
انكبار وانعجاب نفراه من أمران المسلمين كان لهم اليد الطولى
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في إناان المدار في مختلف األقطار منهم صالح الدين األيوبي
فقد أنا المدار في جميام المادن فاي مصار ودمااق والموصال
وبي ا المقااد وماانهم نااور الاادين الاااهيد الااذي أنا ا فااي سااورية
وحدها أربعة عار معهداه منها ساتة فاي دمااق وأربعاة فاي حلاب
واثنان في حماة واثنان في حماص وواحاد فاي بعلباك ومانهم نظاام
الملاااك الاااوزير السااالجوقي الاااذي ماااأل باااالد العااارا وخراساااان
بالماادار حتااى قياال فيااه إن لااه مدرسااة فااي كاال مدينااة ماان بااالد
العاارا وبااالد خراسااان وكااان ينااائ الماادار حتااى فااي األماااكن
النائية فقد أنا في جزيرة ابن عمارو مدرساة كبيارة حسانة وكلماا
وجد في بلدة عالما ه قد تميز وتبحر في العلم بنى له مدرسة ووقاف
عليها وقفا ه وجعل فيها داراه للكتاب .وبجاناب هاؤذن العظماان كاان
األماران واألغنيااان والتجااار يتسااابقون فااي بنااان الماادار والوقااف
عليها بما يضمن استمرارها وإقبال الطالب عليها.
قااال اباان كثياار فااي البدايااة والنهايااة فااي حااواد :ساانة إحااد
وثالثين وستمائة (فيها كمل بنان المدرسة المستنصرية ببغداد ولام
ياابن مدرسااة قبلهااا مثلهااا ووقف ا علااى المااذاهب األربعااة ماان كاال
طائفااة اثنااان وسااتون فقيه اا ه وأربعااة معياادين وماادر لكاال مااذهب
وايخ حدي :وقارئان وعاارة مساتمعين واايخ طاب وعاارة مان
المسلمين ياتغلون بعلام الطاب ومكتاب لأليتاام وقادراه للجميام مان
الخبز واللحام والحلاو والنفقاة ماا فياه كفاياة وافارة لكال واحاد)..
إلااى أن قااال( :ووقف ا خاازائن كتااب لاام يساامم بمثلهااا فااي كثرتهااا
وحسن نسخها وجودة الكتب الموقوفة بها)
لقد كثر األوقاف المرصدة على المادار والمسااجد حتاى
إن محمد علي بااا عندما مسن األرض الزراعية في مصار وجاد
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أنهاااا تبلاااغ ملياااوني فااادان مااان بينهاااا ساااتمائة ألاااف فااادان أراضاااي
موقوفة(.)1
لقد حب الحكام األثريان الخيرون – منذ قديم – على قارانة
القرآن أوقافا ه بلغ من كثرتها أن وزارة األوقاف المصرية في عاام
1370هاااااـ1950-م لماااااا أراد حصااااار مصاااااروفا األوقااااااف
ومواردهااا علااى اخااتالف أنواعهااا وعهااد فااي ذلااك إلااى أقسااامها
الكباار وقتئاااذ وهااي أقساااام األوقاااف والمسااااجد والنظااار فتعاااذر
الحصر ألن ذلك يستدعي اذطال على  73ألف حجاة مان حجاج
األوقاف ومعظمها ياتمل على استحقا للمقار ولو ماذه(.)2
ويقرر الفقهان أن انيقاف علاى التعلايم يساتوي فاي اذساتفادة
مناه الكبيار والصاغير والغناي والفقيار ،وأن المادار ودور العلاام
والمكتبا والمصاحف والمساجد ينتفم منها الفقيار ،والغناي ،كماا
جر العرف منها باذنتفا دون تمييز بين غني وفقير (.)3
لقد فصل عبد القادر النعيمي المتوفى سانة 927هاـ فاي كتاباه
الاادار فاااي تااااريخ المااادار فقااال :إن هنااااك أوقافاااا ه خصصااا
لااران ألاواح للطبلااة مان صاابية مكاة والمديناة وإن اباان رزياق قااد
أوقااف علاايهم األمااوال ،لتجهياازهم باااألقالم والمااداد ومااا اااابه ماان

( )1محاضاارا فااي الوقااف ،محمااد أبااو زهاارة ص 26 :والفاادان الواحااد يساااوي
( 4200متر مربم).
( )2عاان تقرياار لجنااة فرعيااة فااي وزارة األوقاااف المصاارية فااي ساانة 1950م عاان
كتااااب المقاااار والقاااران ،دراساااة إساااالمية ،للااادكتور لبياااب الساااعيد ،مطبعاااة
السعادة.
( )3الوقف في الاريعة والقانون ،زهدي يكن ،ص.42 :
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ور ومحابر(.)1
وفااي العهااد المملااوكي نجااد ب نااه عنااد إناااان أي مدرسااة ذا
مستو عال مان التعلايم يوقاف معهاا مدرساة ابتدائياة لتعلايم أبناان
الفقاااران واليتاااامى ،إذ يتلقاااون تعليماااا ه مجانيااااه ،وتااازودهم الوقاااوف
المرصدة بنفقا المعياة األخر (.)2
وقد كاان يلحاق بهاذه المادار أطباان للمعالجاة مام حماماا
ذستخدام الطلبة مم مستافى ومطاعم ومطابخ لتقديم الطعام.
وكان تعلق ساعة في وسط ساحة المدرسة ليعارف الطلباة،
أوقاااا الصااالوا وأوقاااا المحاضااارا  ،وتنتاااار باااين أروقاااة
المدرسااة حاادائق ،مثااال ذلااك المدرسااة المستنصاارية التااي بناهااا
الخليفة المستنصر.
والوقف من مؤسسا تحقيق الرعاياة اذجتماعياة وهاو يقاوم
علاى أسااا حاب عااين معيناة ععلااى أن ذ تكاون ملكاا ه ألحاد ماان
النا وجعل ريعها لجهة من جها البر والخير.
فعن أبي هريرة > قال قال رسول @( :إن مماا يلحاق ا
لمااؤمن ماان عملااه وحسااناته بعااد موتااه علاام علمااه وناااره أو ولااد
صالن تركه أو مصحف ورثه أو مسجد بنااه أو بيا ذبان السابيل
بناه أو نهر أجراه أو صدقة أخرجها مان مالاه فاي صاحته وحياتاه
يلحقه بعد موته) (.)3
ثالثاً :بناء اخلانات والدور:
( )1مجلة الباح ،:ص ،60 :عدد  17سنة 1981م.
( )2كتاب الخطط للمقريزي ،ا .5
( )3ابن ماجه ( ،)242عن إروان الغليل (.)29/6
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ومن المؤسسا الخيرياة بناان الخاناا  ،والادور للمساافرين
من الفقران والمساكين وأبنان السبيل وبيو للحجاا في مكة.
رابعاً :إجراء املاء:

تسبيل المان في الطرقا العامة للنا جميعا ه للري والارب
ومااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان
ذلك عين زبيدة والعين ا لزرقاان ،وحفار ا باار فاي الفلاوا لساقي
المااية والازرو والمساافرين فقاد كانا كثيارة جاداه باين العارا
والحجاز وبين الاام والمدينة.
خامساً :من أعمال الرب:

بناااان أمكناااة المرابطاااة فاااي الثغاااور لمواجهاااة خطااار الغااازو
األجنبي على البالد فقد كان هناك مؤسساا خاصاة باالمرابطين
في سبيل يجد فيها المجاهدون كل ما يحتاجون إلياه مان ساالح
وذخياارة وطعااام واااراب وكااان لهااا أثاار كبياار فااي صااد غاازوا
الاااروم أياااام العباسااايين وصاااد غااازوا الغاااربيين فاااي الحاااروب
الصاااليبية عااان باااالد الااااام ومصااار ويتبااام ذلاااك وقاااف الخياااول
والسيوف والنبال وأدوا الجهاد على المقاتلين في سبيل .
سادساً :ومن أعمال اخلري:

ما كان وقفا ه نصالح الطرقا والقناطر والجسور.
سابعاً :و منها ما كان للمقابر:

يتبر الرجل باألرض الواساعة لتكاون مقبارة عاماة ولااران
أكفان الموتى الفقران وتجهيزهم ودفنهم.
أما المؤسسا الخيرية نقامة التكافل اذجتماعي فتتمثال فاي
دور األيتاااام ورعاااايتهم ودور المقعااادين وذوي العاهاااا تاااؤويهم
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وتوفر لهم كل ما يحتاجون من ساكن وغاذان ولباا وتعلايم أيضاا ه
وهنااااك مؤسساااا لرعاياااة أسااار المحتااااجين ومؤسساااا لتااازويج
الاباب والفتيا العزاب ممن تضيق أيديهم أو أيدي أولياائهم عان
مؤن الزواا وأعبائه وتكاليفه.
وماان أوجااه الباار إمااداد األمهااا بالحليااب والسااكر فقااد جعاال
صااالح الاادين فااي أحااد أبااواب القلعااة ميزابااا ه يساايل منااه الحليااب
وميزابا ه آخر يسيل منه المان المذاب فيه السكر ت تي إليه األمهاا
مرتين في األسبو لي خذن ألطفالهن وأوذدهان ماا يحتااجون إلياه
من الحليب والسكر( .)1وقد اتسع أعمال البر حتى امل عالا
الحيوانا وإطعامهم ورعايتها تطبيقا ه لحادي :المصاطفى @ فاي
قصة األعرابي الذي كان يسير فاي فاالة فاااتد باه العطاش .فنازل
في بئر فارب ثم وجد كلبا ه يكاد ي كل الثر من العطاش فقاال لقاد
بلاغ باه العطاش مثال ماا بلاغ بااي فعااد ونازل فاي البئار وملائ خفااه
وأمسكه بفيه فخ را فسقى الكلب فعجب لصنيعه فغفر لاه فقاال
الصحابة } أ لنا في مثل هذا أجر فقال عليه الصالة والساالم فاي
كل كبد رطبة أجر.
ومان ذلاك أيضاا ه قصاة امارأة مان بناي إسارائيل وكانا مماان
يقترف أبام الجرائم فسق كلبا ه فغفر لها.
ونر في هذه الوسيلة وهي الوقف ،لوناا ه مان ألاوان الرعاياة
اذجتماعية لم يسبق إليه نظام بل ولم يدانه نظام كاذلك ،وذلاك أناه
عمل يمارسه المسلمون بدافم الرغبة في البر والخير ،ويقصاد باه
( )1مجمااو الفتاااو لإلماااام أحمااد بااان تيميااة ،ا  ،31مااان روائاام حضاااارتنا ،د.
مصطفى السباعي 193 ،وما بعدها.
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المنفعة العامة وذ تاوبه مصلحة خاصة للواقف.
ولقد جان الاريعة السمحان لتحقيق مصالن األمة في دينهم
ودنياهم ألنها بني على أصل عظيم ،وهو :جلب المصاالن للناا
ودرن المفاسااد عاانهم( .)1وماان ا ا ن هااذه الاااريعة كااذلك تحصاايل
المصاااالن ،وتكثيرهاااا وتقليااال المفاساااد ،وتعطيلهاااا( ،)2ألن مبناهاااا
وأساسها على الحكام ومصاالن العبااد فاي المعااش والمعااد ،وهاي
عدل كلها ،ومصالن كلها وحكم كلها(.)3
أهداف الوقف:

والوقف في انسالم باعتباره – عماله من أعمال البر والخير
– يحقق هدفين :هدفا ه عاما ه وهدفا ه خاصاه ،وذلاك أن للوقاف وظيفاة
اجتماعيااة قااد تباادو ضاارورية فااي بعااض المجتمعااا وفااي بعااض
األحوال والظروف التي تمر بها األمم ،فلقد اقتض حكمة أن
يكون النا مختلفاين فاي الصافا  ،متبااينين فاي الطاقاة والقادرة،
وهذا يؤدي بالضارورة إلاى أن يكاون فاي المجتمام الغناي والفقيار
والقوي والضعيف ،فلذا أمر الاار الحكيم الغني بالعناية باالفقير
والقوي ب عانة الضعيف.
وقد أخذ تنفيذ هذا األمر ب ساليب عديدة وصاور متعاددة منهاا
الواجب ومنها المستحب ،ومنا ما هو مادي ،ومنها ماا هاو خااص
بااالخلق والااامائل ،ولهااذا جااان المجتماام المساالم متكااافاله متراحم اا ه
ومتعاطفا ه كالبنان المرصوص ياد بعضه بعضاه ،وهذا البناان يقاوم
( )1قواعد األحكام في مصالن األنام للعز بن عبدالسالم.)9/1( ،
( )2منهاا السنة.)31/1( ،
( )3أعالم الموقعين.)2/3( ،
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علااى أس ا منهااا الوقااف الااذي بحفااظ لكثياار ماان الجهااا العامااة
حياتها ،مما يضمن لكثير من طبقا األمة لقمة العيش الكريم عند
انصراف النا عن فعل الخير ،ونضاوب الماوارد مان الصادقا
العينية ،وذ سيما أن أغراض الوقاف ليسا قاصارة علاى الفقاران
أو دور العبادة فحسب وإنما تتعد إلى أهاداف اجتماعياة واساعة،
وأغراض خيارة اااملة حيا :أساهم األوقااف فاي إرساان دعاائم
ثقافياااة متنوعاااة فاااي المجتمعاااا انساااالمية مثااال بناااان المااادار
والمعاهد العلمية ،وتعيين المعلمين لها واننفا علاى طلباة العلام،
بانضافة إلى اذستفادة من المساجد في التعليم ب يجاد أروقة العلام
وحلقا الدر  ،والعناية بتاوفير الكتاب والمراجام المختلفاة ،وقاد
حمل هذه المعاهد رسالة انسالم إلاى الناا ونااط فاي الابالد
انسالمية ا لواسعة وكون حركة علمية منقطعة النظيار ،ووفار
للمسااالمين نتاجاااا ه علمياااا ه ضاااخماه ،وتراثاااا ه إساااالميا ه خالاااداه ورجااااذه
متبحرين في علوم الاريعة.
وكان مان هاذه األوقااف جازن كبيار مخصاص ألبناان السابيل
(الخانقاها ) ،وكان المسافرون يجادون فاي هاذه األمااكن الما و
والم كل ،كماا أساهم األوقااف فاي إنااان المااافي ودور العاالا
نالمارستانا ن.
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الهدف الخاص للوقف:
أما الهدف الخاص للوقف ف ن اننسان يدفعه إلى فعال الخيار
دوافاام عدياادة ،منهااا الاادافم اذجتماااعي الااذي هااو نتيجااة للاااعور
بالمسااؤولية اننسااانية تجاااه الجماعااة ،فيدفعااه ذلااك إلااى أن يرصااد
ااايئا ه ماان أموالااه علااى هااذه الجهااة أو تلااك لتسااتفيد ماان رياام هااذا
الوقف.
ويالحظ أن مؤسسا الرعاية اذجتماعية القوياة فاي الغارب
تعتمد في توفير الجانب األكبر من خدماتها على مؤسسا خيرياة
قام على التبرعا أو تخصيص مبالغ أو ريم نااتج مان أصاول
مالية أو عقارياة لإلنفاا علاى تلاك المااروعا الخيرياة كرعاياة
األيتام والماردين والمعوقين .ومن المناسب اناارة هنا إلى دور
الخاادما اذجتماعيااة فااي حركااة التنصااير ،فهااي تااؤدي الخدمااة
الدينيااة فااي صااورة مساااعدة اجتماعيااة ،وذ ساايما فااي الاابالد التااي
ينخفض فيها مستو المعيااة ،وذ تكاون أغلبيتهاا السااحقة قاادرة
على مواجهة الحياة.
ولهاااذا يتعاااين أن تقااادم جهاااا وأجهااازة الااادعوة انساااالمية
الرعايااة اذجتماعياااة لطائفااة مااان النااا  ،ت ليفاااا ه لقلااوبهم لإلساااالم
وألهلااه ،باال يتعااين قيااام مؤسسااا رعايااة اجتماعيااة إسااالمية فااي
البالد الفقيرة ،وذ مانم من امتداد خدماتها إلى غير المسالمين فاي
هذه البالد.
الوقف يهيئ للعالم والقاضي حرياة العمال بكفاانة وإخاالص:
إن الوذن في انسالم هو هلل أوذ ،وهذه من أساسيا العقيادة ،لاذا
فا ن رجااال العلاام سااوان كااانوا علمااان الاااريعة وفقهائهااا أم علمااان
العلاااوم الطبيعياااة وغيرهاااا مااان العلاااوم الدنيوياااة ،كلهااام يااااعرون
925

ندوة الوقف يف الشريعة اإلسالمية وجماالته

بواجب النهوض بماا يجاب علايهم مان نصان هلل ولكتاباة ولرساوله
وألئمة المسلمين وعامتهم.
ونجد أن العلمان بصورة عامة قد اجتهدوا في بذل العلام كماا
فعاال انمااام أبااو حنيفااة وتلميااذه محمااد باان الحساان الااايباني وأبااو
يوسااف وانمااام مالااك وانمااام الاااافعي وانمااام أحمااد باان حنباال
وغيرهم.
فقااد بقااي العلمااان مسااتقلين عاان الساالطة غياار خاضااعين لهااا
معتمدين على األموال الموقوفة التي تغد عليهم.
كما بقي القضاة قائمين بالحق يحكمون بالعدل وذلك ذعتمااد
هؤذن على ما كانوا يديرونه مان األماوال الموقوفاة التاي أعطاتهم
اذستقالل المادي والفكري.
وبااذلك اسااتطا العلمااان أن يقفااوا ماام الحااق وأن يقفااوا ماام
كما فعل
أحكام الاريعة و أن يجبروا السلطان للخضو لار
العز بن عبدالسالم ،وانمام النووي مم الظااهر بيبار  ،وانماام
البلقينااي ضااد المماليااك ،وماان قاابلهم انمااام أبااو حنيفااة ماام الخليفااة
المنصور عند اجتماعه بالفقهان.
حتى عصور انحسار قاوة
وبقي الهيمنة والظهور لار
المسالمين ،و لااذا فا ن إدارة المؤسسااا التعليميااة بصااورتها العامااة
ونظااام التعلاايم وتعيااين المعلمااين واألمااوال الموقوفااة لجعاال هااذه
المؤسسا قادرة على أدان رسالتها صار ب يدي العلمان.
لقد كان إدارا المعاهد العلمية وتنظيم أمورها تعتماد علاى
القائمين عليها إذ كان جلهم من أئمة المسلمين وعلمائهم.
دور الوقف فـي رفع مستوى املعيشة:
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إن إيقاااف األمااوال علااى نااار التعلاايم فااتن مجاااذه للاااباب أن
يتميزوا ويرتقوا في السلم اذجتماعي وفي الت ثير والنفوذ حتى لاو
كانا أصاولهم اذقتصاادية واذجتماعيااة ضاعيفة نتيجاة ماا أتاحتااه
لهم أموال الوقف المخصصة للتعليم من مجااذ  ..فاالتعليم الجياد
الاذي قاد يحملاه ااخص موهااوب قاد ينقلاه ألن يتمار فاي العماال
انداري وتسيير أمور الدولة أو فاي أي مهناة متخصصاة كالطاب
واندارة فحسب إلى منصب القضان وانفتان ،والتي قد ذ تتاح له
لوذ أن أمواذه موقوفاة قاد سااعدته علاى هاذا اذرتقاان وساهل لاه
سبيل التعليم واذنتقال واذرتقان.
لقااد أد الطبقااة المتعلمااة دوراه رئيساايا ه فااي انتقااال المعرفااة
والمعلوماااا اننساااانية والعلمياااة واألخالقياااة والقااايم الدينياااة بااا ن
نقلوهااا لمختلااف أبنااان األمااة انسااالمية وأتااين لكاال فاارد ماان أفااراد
المجتمم انسالمي الفرصاة علاى أن يكاون عضاواه فعااذه فاي هاذه
الف ئة التي اتصف بالعلم والمعرفة ،كما كان المدار والمسااجد
المصدر لتنمية وإماداد األجهازة والادواوين الحكومياة بماا تحتاجاه
من قو بارية مؤهلة.
وفي الوقا نفساه نجاد با ن الكثيارين مان المتعلماين والفقهاان
الذين اعتمادوا فاي تعلايمهم ومعاااهم الحيااتي علاى أماوال أمادتهم
بها األوقاف قد اندمجوا كذلك في األعمال اذقتصادية والناااطا
التجارية الفردية ،فااتغل العلمان والفقهان وطلبة العلم في السو ،
وكااان وجااودهم واضااحا ه فااي ساااحة النااااط اذقتصااادي للمجتماام
انسالمي ،إذ عملوا تجاراه وكتبة ومحاسابين وصايارفة وفاي غيار
ذلك من المهن التي تواجد في المجتمم وكان العديد من العلماان
يقساامون نااااطهم اليااومي بااين التجااارة والتعلاايم فياااتغلون بعااض
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الوقا تجااراه فاي الساو وفااي الابعض ا خار مناه إماا أن يكونااوا
طلبة متعلمين أو أنهم يقوموا بتعليم غيرهم.
دور الوقف فـي حفظ الصحة وعالج األمراض:

مان المبااد التااي قاما عليهااا حضاارة انسااالم جمعهاا بااين
حاجااة الجساام وحاجااة العقاال واعتبارهااا العنايااة بالجساام ومطالبااه
ضرورة لتحقيق سعادة اننسان ألن العقل السليم في الجسم الساليم
وماان قواعااد انسااالم الثابتااة المحافظااة علااى الضاارورا الخم ا
(وهااي حفااظ الاادين ،وحفااظ الاانف  ،وحفااظ النساال ،وحفااظ العقاال،
وحفظ المال).
ولهاااذا فقاااد دعاااى انساااالم إلاااى المحافظاااة علاااى البااادن مااان
األمااراض والعماال علااى مكافحااة الوبااان ومحاربااة مااا يعااود علااى
اننسااان بالضاارر ،ولقااد أتااى أماار صااريحا ه واضااحا ه فااي حفااظ
وصاااااايانة األرواح قااااااال تعااااااالى   :
األنفاااااا
       

وقااااااااااال جاااااااااال عااااااااااال:
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[البقرة ،]195 :ولهذا فقد قال المصطفى الكريم

عليااه الصااالة وأتاام التسااليم( :لكاال دان دوان) وقولااه( :مااا أناازل
من دان إذ أنزل له دوان) ،وقوله( :يا عباد تاداووا وذ تتاداووا
بحرام) وقد أمر  #سعد بان أباي وقااص > أن يلاتم الطاب مان
الحااار :باان كلاادة وأول مااا عاارف المساالمون المستااافى المتنقاال
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عندما تعب المسلمون في موقعة الخناد خيماة للجرحاى فقاد أمار
المصااطفى بعااالا سااعد باان معاااذ فااي خيمااة رفياادة عناادما أصاايب
بسهم في أكحلة ثم توسم الخلفان والاوذة فاي المستاافيا المتنقلاة
وزود بكااال ماااا يلااازم لهاااا مااان األدوا والمعااادا وانساااعاف
والدوان وأطعمة وأاربة وأطبان وصيادلة ومن أوائل المستافيا
الثابتااااة مستااااافى الخليفااااة الوليااااد باااان عباااادالملك وهااااو خاااااص
بالمجذومين وجعل فيه األطبان وأجر لهم األرزا ثام تضاافر
الجهاااود ،وتوالااا إقاماااة المااااافي حتاااى بلغااا حاااداه يبعااا :علاااى
انعجاب وانجالل حي :وجد مستافى أو أكثر فاي كال مديناة أو
قرية حتى أن قرطبة وحدها كان فيها خمسون مستافى.
وقااد تناااف المساالمون وتسااابق المحساانون علااى إيقاااف دور
وأرض لعالا المرضى ،كما أوقفوا الوقوف الواسعة علاى إنااان
الماااافي ،وعضااد أوقااافهم مهنااة الطااب والتمااريض والصاايدلة
وأوقفااوا بسااخان علااى تطااوير مهنااة الطااب والتمااريض والصاايدلة
والعلوم المتعلقة بالطب ومعالجة البار والحيوانا .
ومااان الااااواهد التاريخياااة علاااى ذلاااك ،تلاااك األوقااااف التاااي
رصد للبيمارستان المنصوري الاذي أناائ سانة 682هاـ لعاالا
كل فئاا األماة وطبقاتهاا ،والاذي وصافه ابان بطوطاة ب ناه يعجاز
الواصااف عاان محاساانه كااان مقسااما ه إلااى أربعااة أقسااام :للحميااا
والرمااد والجراحااة والنسااان وخصااص لكاال مااريض فاارش كاماال،
وعين له األطبان والصيادلة والخدم ،كما زود بمطبخ كبير.
وكاااان الماااريض إذا ماااا بااار وخااارا ّمااانن منحاااة وكساااوة،
وقاادر الحاااذ التااي يعالجهااا المستااافى فااي اليااوم الواحااد بعاادة
آذف ،وألحق به مدرسة للطب يجل فيها رئي األطباان نلقاان
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الدرو .
والوثيقة التاريخية التي ترجم إلى عهد المماليك بمصر تباين
بجااالن تلااك النماااذا المااارقة ألوقاااف المساالمين نقامااة الماااافي
وعالا المرضى ،فتقول الوثيقة :أناائ هاذا المارساتان (مستاافى
قالوون) لمداواة مرضى المسالمين الرجاال والنساان مان األغنياان
الموساارين والفقااران المعااوزين بدماااق وبغااداد والقاااهرة وقرطبااة
مان المقيماين بهااا والوافادين عليهاا علااى اخاتالف أجناساهم وتباااين
أمراضاااهم ،يااادخلون جماعاااة وفاااراداه ،واااايبا ه واااابانا ه ويقااايم باااه
المرضااى الفقاااران مااان الرجاااال والنساااان لماااداواتهم لحاااين بااارئهم
وافائهم ،ويصرف ماا هاو معاد فياه للماداواة ،ويفار علاى البعياد
والقريب واألهل والغريب ،ويصارف النااظر مان ريام الوقاف ماا
تدعو حاجة المرضى إليه من سرر جريد أو خاب علاى ماا ياراه
مصلحة – أو لحف محاوة قطناه ،فيجعل لكل مريض مان السارر
والفرش على حسب حاله وما يقتضيه مرضه عاماله فاي حاق كال
وطاعتااه ،بااذذه جهاده وغايااة نصاحه ،فهام رعيتااه
مانهم بتقاو
وكل را مسؤول عن رعيته.
ويباااار المطاابخ بهااذا البيمارسااتان مااا يّطهااى للمرضااى ماان
دجاا وفراريج ولحم ،ويجعل لكل مريض ماا طابخ لاه فاي زبدياة
خاصة به من غير مااركة لمريض آخر ويغطيها ويوصالها لكال
ماااريض إلاااى أن يتكامااال إطعاااامهم ويساااتوفى كااال مااانهم غاااذانه
وعاانه وما وصف له بكرة وعاياه.
ويصرف الناظر من ريم هذا الوقف لمن ينصبه من األطبان
المسلمين الذين يباارون المرضاى مجتمعاين ومتنااوبين ويسا لون
عاان أحااوالهم ومااا يجااد لكاال ماانهم ماان زيااادة ماارض أو نقااص،
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ويكتباون مااا يصالن لكاال ماريض ماان ااراب وغااذان أو غياره فااي
(دساااتور ور ) ويلتزماااون المبيااا فاااي كااال ليلاااة بالبيمارساااتان
مجتمعين ومتناوبين ويباارون المداواة ويتلطفون فيها ،ومن كاان
مريضا ه في بيته وهو فقير ،كان للناطر أن يصرف إليه ما يحتاجه
من األاربة واألدوية والمعالجين وغيرها ،مام عادم التضاييق فاي
الصرف(.)1
كما نجد أنه قد خصص أوقاف مقاررة لإلنفاا علاى تا ليف
الكتااب فااي الصاايدلة والطااب واسااتطا األساااتذة أن يكملااوا كتاابهم
نتيجة مثال هاذا التعضايد العلماي مان هاذه األماوال الموقوفاة ومان
أمثلة هذه الكتب:
 -1كتااااب البيمارساااتانا لزاهاااد العلماااان الفاااارقي عمياااد أحاااد
الماافي في القرن الخام الهجري.
 -2كتاب مقالة أمينة في األدوية البيمارستانية ذبن التلميذ.
 -3صفا البيمارستان للرازي.
أما فضل الوقف على تقدم العلوم بصفة عاماة ،وتقادم العلاوم
الطبية بصفة خاصة فيتضان مان أن الحضاارة العربياة قاد أناا
العديد من الماافي حتى إن عاددها فاي بعاض المادن تجااوز أكثار
ماان خمسااين مستااافى فااي وق ا واحااد فكتاااب الكليااا فااي الطااب
ذبن راد من أهم اننجاازا العلمياة وعنادما بادأ الغارب يساتيقظ
أناا وا لاه أول معهاد دراساي علماي فاي جناوبي إيطالياا وهاو أول
معهد في أوروبا كل ها ،فترجم هذا المعهد كتاب الكليا في الطاب
إلااى الالتينيااة تحا عنااوان ) (Colligetف صاابن هااو الكتاااب الاارئي
( )1انظاار :ص 118– 117 :ماان أبحااا :ناادوة نحااو دور تنمااوي للوقااف ،وزارة
األوقاف والاؤون انسالمية ،الكوي .
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لتاادري الطااب فااي أوروبااا ،إذ أن الطااب هااو أول دراسااة عليااا
اقتبسااها الغاارب ماان العاارب وأصاابن مفهااوم ) (Colligetيطلااق علااى
مركز الدراسة هذا ،كما أطلق على الدراسة نفساها التاي تطاور
أخيااراه إلااى مفهااوم ) (Collegeوهااذا اذصااطالح مااا هااو إذ تحااوير
ذسم كتاب الكليا ذبن راد.
وذ ريب أن عجز موارد كثير من النا عن مواجهة نفقا
العالا المتخصص يوجب على المجتمم أن يتعاضاد ويعمال علاى
تحقيااق التكافاال فيمااا بياانهم وذلااك بتقااديم العااالا والاادوان لماان هااو
بح اجة إلياه وللمساليمن دفام جازن مان زكااة أماوالهم للمعاوناة فاي
إقامة مراكز البح :العلمي والمعاهد المتخصصة التي تعين علاى
الدراسة واستحدا :الوسائل لعالا األمراض الفتاكة بل ومكافحاة
كل األمراض.
ولقد انتار في كثير من المجتمعا أنواعا ه من األماراض لام
يكااان بعضاااه معروفاااا ه فاااي األجياااال الساااابقة كااا مراض السااارطان
ب نواعااه المتعااددة وتليااف الكبااد والفااال الكلااوي والتهاااب القولااون
وقرحة المعادة وتصالب الاارايين والتهااب الرئاة وجلطاا القلاب
والاادماو والتهاااب السااحايا واألمااراض التناساالية وأمااراض الساال
التي استفحل في العالم فاي ا وناة األخيارة ،ولام تعاد المضاادا
الحيويااة تجاادي معهااا فتاايال وقااد استااار وبلغ ا انصااابا بهااا
أكثر من عارين مليون نسامة فاي العاالم ويرحال مانهم عان الادنيا
مليااونين ساانويا ه هااذه وغيرهااا ماان األمااراض التااي تفتااك بالرجااال
والنسان واألطفال ،األمر الذي يتعين معه توفير األماوال لمكافحاة
هذه األمراض والوقاية منها ومعالجتها عند انصابة بها.
ولقااد اسااتخلص فقهااان المساالمين ماان القاارآن الكااريم والساانة
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المطهاارة أن ألحكااام الاااريعة انسااالمية مقاصااد ضاارورية كانا
هي الغاية من تاريعاتها.
وقااد أطلقااوا عليهااا الضاارورا الخماا وهااي حفااظ الاادين
وحفاااظ الااانف وحفاااظ العقااال وحفاااظ النسااال وحفاااظ الماااال ،وزاد
بعضهم سادسة وهي حفظ العرض.
ومن المفيد أن نستاهد بالمزياد بماا جاان فاي السانة المطهارة
فقد أخرا انمام أحمد مان حادي :أساامة بان ااريك > قاال :جاان
أعرابي فقال يا رسول أذ نتداو  .قال :نعم فا ن لام ينازل
دان إذ أنزل له افان علمه من علمه وجهله من جهله ،وفاي لفاظ.
قالااا األعاااراب ياااا رساااول أذ نتاااداو قاااال :نعااام .عبااااد
تاداووا ،فا ن لام يضاام دان إذ وضاام لاه ااافان أو دوان وأخاارا
ابن ماجه مان حادي :أباي هريارة > قاال :قاال رساول @(:)1
(المؤمن القوي خير وأحب إلى من المؤمن الضعيف وفي كال
خير)( ،)2وقاوة الماؤمن فاي صاحة عقيدتاه وفاي بدناه وفاي عقليتاه
وساااالمة فكاااره وفاااي كااال ااااين يحتااااا إلاااى العااازم والعزيماااة
والمجالدة.
ومن هنا نر أن اريعة انساالم قاد جاان بادعوة صاريحة
ظاااهرة للنااا بالمحافظااة علااى أنفسااهم وأباادانهم صااحيحة قويااة
قادرة على أدان واجبا الدين والدنيا.
والتاااداوي مااان المااارض مااا موراه باااه اااارعا ه وعقااااله ليّاااافى
( )1منتقااى األخبااار ماان أحادياا :ساايد األخيااار ذباان تيميااة وااارحه نياال األوطااار،
للاوكاني في باب الطب.)200/2( ،
( )2سنن ابن ماجه (.)41/1
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المريض ويصير عضواه نافعا ه في المجتمم ،ولقد جان الحضارة
الحديثة بخيرا كثيارة وباارور مساتطيرة منهاا أمراضاا ه خطيارةه
فتاكة قد انتار واستار وأخذ تقاوض بناان اننساان بعاد أن
تساااري فاااي دمائاااه وأعضاااائه ولقاااد أفااااد العلااام فاااي الوقاياااة مااان
األمااراض واألوبئااة ف قيم ا المعاهااد والمستااافيا المتخصصااة
لعالا اننسان ولما كان الكثير من النا قاد تعجاز ماواردهم عان
مواجهااة نفقااا العااالا وجااب علااى المجتماام أن تتظااافر جهااوده
ويبذل ما في وسعه من األماوال لمكافحاة هاذه األماراض وذ ااك
أن هذا األمر يصبن فريضة على القادرين .فغريزة حب البقان مم
النقااان تبقااى وتسااتمر ماام التكافاال والتااراحم والعماال علااى جلااب
المصااالن ودرن المفاسااد وهااذا ممااا دع ا إليااه الاااريعة فااي قااول
المصااطفى ( #مثاال المااؤمنين فااي تااوادهم وتااراحمهم وتعاااطفهم
كمثل الجسد إذا ااتكى عضو منه تداعى له ساائر الجساد باالحمى
والسهر) وقوله ( :#المؤمن للماؤمن كالبنياان يااد بعضاه بعضااه)
ونحان ناااهد ا ن ماا يحال باالكثير مان البياو مان الكاوار :لماا
يصيب رب األسرة من األمراض الفتاكة التي تعجز إمكانياته عن
عالجهااا وينتهااي أمااره بالرحياال ماان الاادنيا مخلف اا ه أيتام اا ه وأراماال
يتعرضون للفقر والفاقة والضيا والتارد ويدرك العقالن ما لهذه
الرزايا والباليا من ارور مساتطيرة علاى األسارة والمجتمام وماا
يصاايب الاابالد والعباااد ماان مآسااي وآذم تااؤثر علااى حركااة النمااو
اذقتصادي وسالمة المجتمم.
ونحن هنا نجاد أن أول األصاناف المساتحقين للزكااة بترتياب
الحاااق تباااارك وتعاااالى الفقاااران والمسااااكين وتحدياااد معناااى الفقااار
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والمسااكنة تنوعا أقااوال الفقهااان فيااه كمااا تنااو الاارأي فااي مقاادار
العطااان ولكننااا هنااا ساان خذ الفقياار والمسااكين هااو صاااحب الحاجااة
وماان ث ا فم ينبغااي أن تكااون ماان الحاجااا تيسااير ساابل العااالا إذا
ماارض الفقياار أو المسااكين هااو أو أحااد أفااراد أساارته الااذين تلزمااه
نفقتهم وذ يترك هاذا اننساان للمارض يفترساه ويقضاي علياه ألن
ت ركاه علاى هاذه الحاال قتال للاانف وإلقاان بالياد إلاى التهلكاة وذلااك
محاارم طبعااا ه وااارعا ه بالنصااوص الااارعية ماان ا يااا القرآنيااة
واألحادي :النبوية.
دور الوقف فـي خدمة الرعاية الصحية فـي اململكة:

تقدم الرعاية الصاحية لساكان المملكاة العربياة الساعودية مان
خاالل العيااادا والمستوصاافا والمستاافيا األهليااة والحكوميااة
تستقبل هذه المرافق الصحية ما يزيد عن تسعين مليون زيارة فاي
العام حسب إحصائيا وزارة الصحة الصادرة عن عام 1418هـ
أمااا الااذين يااتم تنااويمهم فااي األقسااام الداخليااة بالمستااافيا فبلااغ
عددهم في العام نفسه مليونين ومائة وخمسين ألف مريض.
وغني عن البيان أن المرضى الاذين يراجعاون هاذه المرافاق
الصاحية إنمااا يساعون للحصااول علاى أسااباب العافياة إمااا ب ساااليب
الوقايااة مثاال أخااذ التطعيمااا المختلفااة أو الفحااوص الوقائيااة وإمااا
عاان طريااق األساااليب العالجيااة المختلفااة مثاال األدويااة والعمليااا
الجراحيااة وإماااا باسااتخدام أسااااليب الت هياال الطباااي مثاال :العاااالا
الطبيعي أو العاالا النفساي أو اذساتعانة بااألجهزة المسااعدة مثال
سماعا األذان أو األطراف الصناعية أو غير ذلك من الوسائل.
غير أنه من المعرروف أيارا ً أن بعرأل األمرراأل تعرال فري
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حينها وتبرأ وهرذا يشرمأ أغلرب الحراال وح الحمرد أمرا الحراال
األخرى فيمكن تصنيفها إلى ثالث فئا :
 فئااة األمااراض المزمنااة التااي تتطلااب رعايااة طبيااة مسااتمرةبتناااول األدويااة الالزمااة لهااا مثاال دان السااكري وغيااره ماان
اضااطرابا وظااائف الغاادد الصاامان وماارض ارتفااا ضااغط
الاادم وماارض الروماااتيزم وماارض الربااو والتاادرن الرئااوي
وبعض أمراض الكلى والكبد وبعض أمراض الادم مثال فقار
الاادم المنجلااي وأمااراض الساارطان ب نواعهااا إلااى جانااب مااا
يعاارف ب ا مراض الااايخوخة ويسااتطيم المرضااى المصااابون
بهااذه األمااراض مزاولااة حياااتهم اليوميااة والعمليااة مااا دامااوا
يستجيبون للعالا.
وقااد بيناا دراساااة قااام بهاااا ند .توفيااق خوجاااهن عاان صاااحة
األسرة عام 1417هـ أن  %22من مجمو السكان بين سان
 15سااانة وحتاااى مرحلاااة الاااايخوخة المتااا خرة يعاااانون مااان
أمراض مزمنة.
إن بعض هذه األماراض قاد يساتفحل خطاره بسابب ماا يطارأ
من مضاعفا ويتحول إلى مرض مستعصي يعيق المصاب
به عن ممارسة حياته الطبيعية باكل تاام وقاد يصابن عااجزاه
عن ممارستها وفي حاجة مستمرة إلى إجرانا طبية تخفف
من مضاعفا المرض مثل الغسيل الكلاوي فاي حالاة الفاال
الكلوي ،أو استخدام األطراف الصناعية لمان تطلبا حاالتهم
الصحية بتر طرف مصاب.
وبدون اك ف ن المصابين ب مراض مستعصية يمثلون فئاة ذ
يسااتهان بهااا ماان حياا :حاجتهااا للاادعم والرعايااة اذجتماعيااة
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والنفسية والمادية.
ونورد ثالثة أمراض معروفة على سبيل المثال:
 – 1مرض فقر الدم ب نواعاه المختلفاة :إذ أن ماا باين  8إلاى
 %38ماان السااكان مصااابون بنااو أو بااآخر ماان أنااوا
فقر الدم وبعضها ينا من الوذدة مثل فقر الدم المنجلاى
الوراثي ويستمر غالبا ه بقية العمر(.)1
 – 2مرض الفال الكلوي ب سبابه المختلفاة :حيا :يبلاغ عادد
المصابين عام 1420هـ( 5700 )2مريض ويتزايد العدد
كل عام تراكميا ه بسبب الطبيعة المزمنة للمريض.
 – 3ماارض الساارطان :تاام تسااجيل  14529حالااة ساارطان
جديااادة فاااي عاااامي  1997و  1998حساااب إحصاااانا
سااجل األورام الااوطني أي بمعاادل  37حالااة جدياادة لكاال
مائة ألف من السكان في السنة الواحدة.
أما الفئة الثانية من األمراض فهي حاذ انعاقة المبكرة –
أو انعاقااا الخلقيااة وتااامل انعاقااا الذهنيااة وانعاقاااا
الحسية التي تصايب السامم أو النطاق أو البصار ويقادر عادد
المصابين بهذه انعاقا الخلقية بواحد في المائة من الساكان
– وفق دراسة للدكتور محمد بن حمود الطريقي.
إن بعااض هااذه انعاقااا يحتاااا لرعايااة ت هيليااة واجتماعيااة
دائمااة وعلااى األخااص انعاقااا الذهنيااة المصااحوبة باااالل
وذدي أو خلل في النمو.

( )1د .محسن الحازمي ،ندوة فقر الدم ،القريا 1422هـ.
( )2تقرير المركز السعودي لزراعة األعضان 1420هـ.
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 أما الفئة الثالثة من األمراض التي تتطلب رعاية مستمرة منحياا :الت هياال والتمااريض فا نهم ضااحايا الحااواد :المروريااة
على وجه الخصاوص ونعارف مان دراساة لحاواد :المارور
نااااارها الاااادكتور :علااااي باااان سااااعيد الغاماااادي أن  %7ماااان
انصااابا الناااائة عاان الحااواد :تنتهااي باااكل ماان أاااكال
العجااز الاادائم ،وحياا :قااد بلااغ عاادد المصااابين فااي حااواد:
المااارور عاااام 1417هاااـ ن25078ن مصاااابا ه فااا ن هاااذا يعناااي
تخلف ن1750ن مصابا ه منهم باكل من أاكال انعاقاة خاالل
ساااانة واحاااادة ،وفااااي عااااام 1418هااااـ بلااااغ عاااادد المصااااابين
ن28144ن ،وفاااااي عاااااام 1419هاااااـ بلاااااغ عااااادد المصاااااابين
ن31059ن مصااااباه ،وبلغااا الوفياااا مااان غيااار هاااذا العااادد
ن4290ن .وفااي عااام 1420هااـ بلااغ عاادد المصااابين ()3236
مصابا ه وبلغ الوفيا ( ،)4848وفي عام 1421هـ بلغ عدد
المصاااابين ( )20424وبلغااا الوفياااا ( )2810وفاااي عاااام
1422هاااـ بلاااغ عااادد المصاااابين ( )16730مصاااابا ه وبلغااا
الوفيا (.)2303
إن حاال المررأل المستعصري وحراال اإلعاقرة سرواء ذا
المنشررررخ الخلقرررري أو الناتجررررة عررررن الحرررروادث تشررررترك فرررري عررررد
خصائص:
أولها :إنهاا تتزاياد فاي أعادادها بسابب الزياادة فاي متوساط العمار
ومااان ثااام نسااابة المسااانين وأماااراض الاااايخوخة مااان جهاااة
وتغير أنماط المعياة وأنوا األمراض من جهة أخر .
وثانيها :أنهااا تتطلااب رعايااة مسااتمرة إمااا بعااالا دائاام أو برعايااة
تمريضااية دائمااة أو بالت هياال الطبااي واذجتماااعي أو بهااذه
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جميعهااا – وذ اااك أن قاادرة المرافااق الصااحية الحكوميااة
ذ ستيعاب كافة هذه الحاذ وتوفير ماا تحتااا إلياه بصافة
دائماة ماان األساارة واألطبااان والفنيااين ومسااتلزما العااالا
والت هيل محدودة بميزانية الدولة.
وثالثها :أنه يصاحب هذه الحااذ عجاز نسابي أو مطلاق ويترتاب
علااى هااذا العجااز ت ا ثيرا ساالبية علااى ممارسااة الوظااائف
اذجتماعيااة وربمااا فق اد العماال أو مصاادر ا لاارز األماار
الااذي يتطلااب رعايااة إنسااانية تضاااف إلااى واجااب الرعايااة
الصحية المباارة.
كل ذلك يتطلب من المجتمم ب سرة أن ذ يقف عناد حادود ماا
يعتمد في ميزانية الدولة.
إذ أن هناااك حاجااا صااحية أخاار ذا أولويااة يجااب علااى
الدولة قضاؤها أيضا ه ولذلك ف ن العمل التطوعي والتبر والوقاف
ذ يناابض النظاار إليهااا علااى أنهااا تقااوم مقااام الدولااة أو تقاادم العااون
المااادي لهااا باال هااي ماان قبياال المسااارعة إلااى الخياارا لمصاالحة
أصحاب الحاجة من المرضى والعجزة والمعاقين.
وإذا أمعنااا النظاار فااي باااقي مصااارف الصاادقا نجااد منهااا
الصنف السابم (وفي سبيل ) وقاد أوضان العلماان فاي بياان هاذا
الصاانف أنااه لااي مقصااوراه علااى المجاهاادين فااي ساابيل وإنمااا
يامل جها عدة ،والذي نستخصه ونميل إلى األخاذ باه أن سابيل
يتناول المصالن العامة التي عليها وبها قوام أمر الدين والدولة
والمجتمااام والتاااي ذ ملاااك فيهاااا ألحاااد وذ يخاااتص باذنتفاااا بهاااا
ا اخص بعينااه وإنمااا يجنااي ثمارهااا عباااد ماان خااالل المعاهااد
والمستاااافيا مااام اننفاااا عليهاااا واساااتمرار تااااغيلها وإمااادادها
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بالحدي :من األدوا واألدوية وكل ما يسفر عنه العلم من وسائل
فهذا من أرقاى أناوا البار وانحساان والعمال الصاالن الاذي يبقاى
ويستمر ويمثل الصدقة الجارية الواردة في حادي :المصاطفى :#
(إذا ما ابن آدم انقطم عمله إذ من ثال ::صدقة جارية ..إلخ).
والذي يبدو أن ظاهر اللفظ في ا ية ذ يوجب قصار اننفاا
على المجاهدين في سبيل  ،ولهذا تصرف الصدقا إلاى جميام
وجااوه الباار والخياار ماان عااالا المرضااى وتكفااين المااوتى وبنااان
الحصاااون وجلاااب الساااالح وعماااارة المسااااجد والمااادار وإقاماااة
المكتباا واننفاا علاى القضااة و العلماان ألن قولاه تعااالى  :
   عام في هذه األايان مجتمعة.
ولما كاان ذلاك حقاا ه علاى المسالمين الاذين وجاب فاي أماوالهم
حق معلوم للسائل والمحروم تعاين علايهم كاذلك أن يجعلاوا جاز هنا
ماان أمااوالهم وقفااا ه نقامااة المعاهااد المتخصصااة ومراكااز البحاا:
العلمااي التااي تعااين علااى الاادر واستكااااف الوسااائل واألدويااة
الناجعة للتداوي ومكافحة األماراض وانراااد إلاى طار الوقاياة
منهااا ألن فااي سااالمة األباادان سااالمة العقااول (فالعقاال السااليم فااي
الجسم السليم) ،وفي هاذا قاوة لإلساالم والمسالمين فاالمؤمن القاوي
خير وأحب إلى من المؤمن الضعيف وفي كل خير.
ونر أن اننفا على األبحا :والجمعيا العلمية الطبية
وإقامة مراكز للبحو :من أولى أوجه الوقف والتبر حي :يظهر
من بعض الدراسا الحديثة قصور اننفا على البحو :بصفة
عامة ففي الدول النامية ومنها المملكة العربية السعودية نسبة
اننفا على األبحا :يقل عن نصف باطنه من الدخل القومي
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(الناتج المحلي انجمالي) في حين تتراوح النسبة في العالم
المتقدم بين .%3 – 2
ونحن في هذا المقام نستنهض الهمم ونستحذ العزائم
ونستجيش الضمائر الحية ونثير النفو الخيرة إلى المسابقة في
تعالى        :
فعل الخيرا  ،قال
         
         

[ آل عمران.]134– 133 :
ولاايعلم كاال محساان أنااه بمسااارعته باسااتنقاذ أخيااه ماان بااراثن
المرض وإبقائه علاى قياد الحيااة فك نماا أحياا الناا جميعاا ه ولايعلم
هااذا المحساان أنااه بصاادقه وقااوة إيمانااه وب نفاقااه علااى إخوانااه كماان
وضم حبة في أرض خصبة ف نبت له سابم سانابل فاي كال سانبلة
مئة حبة و يضاعف لمن ياان و واسم عليم.
وليعلم هذا المحسن أيضا ه أنه بعطفه على إخوانه وافقته بهام
جاال وعااال         :
إنمااا يتعاماال ماام
          

[البقرة.] :
ولقااد دفاام انيمااان الصاااد أبااا الدحااداح (ثاباا ) وتفجاار
أريحيته عند سما هذه ا ية فقدم بستانا ه ذ يملك غيره وجعلاه فاي
ساابيل ويجاادر بكاال ماان اسااتخلفه فااي المااال أن يجااود علااى
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إخوانه ويتصاور ماا يحققاه مان الخيار بباذل الماال بحماياة إخواناه
من األمراض وعالا مان أصايب مانهم وماا لهاذا الصانيم العظايم
جال وعاال       
من مكانة عالياة عناد
[     سب .] :
الوقف محاية من الداخل واخلارج:

كان ا أمااوال األوقاااف تقاايم للمجتماام كيانااه ماان الااداخل فااال
ينهار ،وتقيم عليه كيانه من الخاارا فاال تجتاحاه غاارا العادوان
والدمار ،وكانوا يرصدون األوقااف لحراساة الحادود والادفا عان
ديار انسالم.
يقااول اباان حوقاال عاان طرسااو حاادود المساالمين ماام دولااة
الروم يذكر أن بها مائة ألف فار  ،وكم مان سايد حصايف ّمبارز
ياار إليه بالدراسة والفهام واليقظاة والعلام ،وكاان ذلاك عان قارب
عهد من األيام التي أدركتها وااهدتها .وكان السبب في ذلاك :أناه
لاااي مااان مديناااة عظيماااة مااان حاااد سجساااتان وكرماااان وفاااار
وخوزسااتان والجبااال وطبرسااتان والجزياارة وأذربيجااان والعاارا
والحجااااز والااايمن والااااام ومصااار والمغااارب إذ بهاااا ألهلهاااا دار
ينزلها مجاهدون في تلك البالد ويرابطون بها إذا وردوها ،وتكثار
لديهم الصال وترد عليهم األموال والصدقا العظيمة الجسيمة،
ولم يكن في ناحية رئي وذ نفي إذ وله عليه وقاف مان ضايعة
ذا مزار وغال .
وفي العصر الحدي :بعد أن سيطر العدو على بالد المسلمين
حاول العادو السايطرة علاى الوقاف ومصاارفه ،وكاان للمؤسساا
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الوقفيااة أكباار األثاار فااي الوقااوف أمااام العاادو فااي الاابالد انسااالمية
المختلفة ،فكان للعلمان والمساجد والمعاهد أكثر األثر فاي مقاوماة
أعدان دين وأبق لإلسالم جذوة متقادة وفاي الحفااظ علاى قيماه
واستمرار اذعتزاز به ،رغم تعارض العلماان إلاى انياذان والنفاي
والتاريد.
كما قام هؤذن العلماان بالتصادي لحماال التنصاير والتهوياد
ممااا أبقااى معظاام الاادول انسااالمية فااي الهنااد وأندونيساايا والفلبااين
والدول األفريقية على دينهم ،وكان للمدار والمساجد أكبر األثر
فاي ذلاك وانتاار فاي بعاض الابالد ااعار «انساالم ديناي والكعباة
قبلتااي» ولقااد بااذل الغاارب الصااليبي ماان المااال والجهااد والعماال
الاادؤوب ماان أجاال تنصااير وتهويااد بااالد العااالم انسااالمي وعملااوا
على طم كل أثر لإلسالم.
فكااان للعلمااان ااارف نصاارة الاادين وإبقااان دياان فااي هااذه
البالد ،وكان للعلمان أكبر األثر في ذلك ،وقد كاان اعتمااد العلماان
على أوقااف المادار والمسااجد مثال مدرساة القارويين وتلمساان
وسااايدي بوماااادين وجامعاااة الزيتونااااة ومااادار فااااا ومااااراكش
والريف المغربي والتكايا السنوسية ،والحركة انصاالحية لألميار
عباادالقادر الجزائااري ،ونجااد فااي فلسااطين الحاااا أمااين الحساايني
والااايخ عااز الاادين القسااام ،وفااي جزياارة العاارب انمااام محمااد باان
عباادالوهاب وبنااوه وأحفاااده وتالميااذه مماان لهاام القاادح ال ّمعااال فااي
ترسيخ العقيدة ونار العلم ورفم راية دين ومقاومة األعدان.
وهذا قليل من كثير من ثمار الوقف انسالمي وما يحقق مان
المصالن من خير انسالم والمسلمين.
وصاالى وساالم علااى ساايد األولااين وا خاارين نبينااا محمااد
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وعلى آله وصحبه أجمعين.
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املصادر
()1
القرآن.
()2
في ظالل القرآنإ لسيد قطب.
()3
حااية الابرملسي بهامش نهاية المحتاا.
()4
فتن الباري ،صحين البخاري.
()5
صحين مسلم.
()6
سنن البيهقي الكبر .
()7
المغني ذبن قدامة.
()8
الدرر السنية في األجوبة النجدية.
()9
معجم معالم الحجاز ،عائق بن عي :البالدي.
()10
المقتطف.
()11
محاضرا في الوقف ،محمد أبو زهرة.
()12
الوقف في الاريعة والقانون ،زهدي يكن.
()13
مجلة الباح.:
()14
الخطط التوفيقية ،للمقريزي.
()15
سنن ابن ماجه.
()16
إروان الغليل.
()17
مجمو الفتاو  ،لإلمام أحمد بن تيمية.
()18
من روائم حضارتنا ،د .مصطفى السباعي.
()19
قواعد األحكام في مصالن األنام ،للعز بن عبدالسالم.
()20
منهاا السنة.
()21
أعالم الموقعين.
أبحااا :ناادوة نحااو دور تنمااوي للوقااف ،وزارة األوقاااف والاااؤون ()22
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انسالمية ،الكوي .
()23
منتقى األخبار من أحادي :سيد األخيار ،ذبن تيمية.
الفتاو انسالمية من دار انفتاان المصارية ،فتاو الادكتور :جااد ()24
الحق علي جاد الحق.
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صفحة رقم ()950
فاضيه
توضع يف ظهر الصفحة السابقة
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