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وقال تعاىل:
[آل عمران.]92 :
وقال رسول اهلل @ " :إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث
صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ولد صاحل يدعوا له" رواه اإلمام مسلم.
وبرغبة صادقة تنافس املسلمون على الوقف لبناء املدارس واملساجد
واملشايف واملكتبات ودور الرعاية واملقابر… والصدقة اجلارية هي الوقف.
وأخرج ابن ماجة أن رسول اهلل @ قال" :إن مما يلحق املؤمن من
عمله وحسناته بعد موته علما نشره أو ولداً صاحلاً تركه أو مصحفاً ورثه أو
مسجداً بناه أو بيتاً البن السبيل بناه أو نهراً أجراه أو صدقة أخرجها من ماله
يف صحته وحياته تلحقه من بعد موته".
وقد قال العالمة السيوطي يف الوقف شعراً:
إذا مات ابن آدم ليس جيري

***

عليـه مـن فعـال غـري عشر

عـلوم بثها ودعـاء جنـل

***

وغرس النخل والصدقات جتري

وراثة مصحف وربـاط ثغر

***

وحـفر البـئر أو إجـراء نهر

وبيت للغريب بنـاه يـأوى

***

إليـه أو بنـاء حمــل ذكـر
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وقد وقف رسول اهلل @ ووقف أصحابه املساجد واألرض واآلبار
واحلدائق واخليل والعتاد يف سبيل اهلل.
عن أنس > قال :ملا قدم رسول اهلل @ املدينة وأمر ببناء املسجد
قال" :يابين النجار :تأمنوني حبائطكم هذا" فقالوا :واهلل ال نطلب مثنه إال
إىل اهلل تعاىل ،فأخذه فبناه مسجداً" رواه الثالثة(.)1
وعن عثمان > أن رسول اهلل @ قال( :من حفر بئر رومة فله اجلنة.
قال فحفرتها) أخرجه البخاري والرتمذي النسائي.
ويف رواية للبغوي :إنها كانت لرجل من بين غفار عني يقال هلا
رومة ،وكان يبيع منها القربة مبُدّ ،فقال له النيب @ ( :تبعنيها بعني يف
اجلنة؟ فقال يارسول اهلل ليس لي وال لعيالي غريها).
فبلغ ذلك لعثمان > – فاشرتاها خبمسة وثالثني ألف درهم – ثم أتى
النيب@ فقال( :أجتعل لي ما جعلت له؟ قال :قد جعلتها للمسلمني) (.)2

أخرج اإلمام أمحد والبخاري عن أبي هريرة > أن رسول اهلل @
قال( :من احتبس فرساً يف سبيل اهلل إمياناً واحتساباً فإن شبعه وروثه وبوله يف
ميزانه يوم القيامة حسنات).
( )1صحيح البخاري (5.)555/5
( )2فتح الباري بشرح صحيح البخاري (5.)555/5
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ويف حديث خالد بن الوليد > أن رسول اهلل @ قال ( :أما خالد فقد
احتبس أدراعه وأعتاده يف سبيل اهلل) وأعتاده مبعنى ما أعده اجملاهد من
السالح والدواب وآلة احلرب.
معنى الوقف يف اللغة وتعريفه يف االصطالح:
وقف وقوفاً قام من جلوس وسكن بعد املشي والدار وحنوها حبسها يف
سبيل اهلل ويقال وقفها على فالن وله .واملوقوف عند الفقهاء العني احملبوسة
إما على ملك الواقف ،وإما على ملك اهلل.
والواقف احلابس لعينه ،إما على ملكه ،وإما على ملك اهلل ،والوقف
حبس العني على ملك الواقف .أو على ملك اهلل.
والوقف يف اال صطالح [حتبيس األصل وتسبيل الثمرة] قال اإلمام ابن
قدامة(:)1
الوقوف مجع وقف يقال منه وقفت وقفاً وال يقال أوقفت إال يف شاذ
اللغة ،ويقال حبست وأحبست وبه جاء احلديث( :إن شئت حبست أصلها
وتصدقت بها) والعطايا مجع عطية مثل خلية وخاليا ،وبلية وباليا والوقف
مستحب ومعناه حتبيس األصل وتسبيل الثمرة .أي حبس املال وصرف منافعه
( )1املغين ،اجمللد السادس (صـ5..)555
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يف سبيل اهلل.
حكم الوقف:
املراد باحلكم الصفة الشرعية من كونه مطلوب الفعل أو الرتك وتارة
يُطلق ويراد به األثر املرتتب عليه بعد وجوده.
فعلى املعنى األول اختلف الفقهاء يف مشروعية الوقف ،فمنهم من أجازه
مطلقاً ،ومنهم من أجازه يف حال ،ومنعه يف أخرى ،ومنهم من ذهب إىل القول
باستحباب الوقف وأنه من األعمال الباقية الصاحلة ،ولعل هذا هو الراجح.
وعلى املعنى الثاني فإن حكم الوقف بعد وجوده هو عقد الزم ال يصح
إلغاؤه أو الرجوع عنه إال إذا تعطلت منافعه.
قال ابن قدامة" :والوقف مستحب ومعناه حتبيس األصل وتسبيل
الثمرة"(.)1
أدلة مشروعية الوقف:
أوالً  :الكتاب العزيز:
قال تعاىل:

( )1املغين ،اجمللد السادس (صـ5..)555
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[آل عمران.]92 :
قال

تعاىل:

[البقرة.]177 :
وقال تعاىل:
[البقرة:

.]555
وقال تعاىل :
[آل عمران.]155:
قال

[احلج.]77 :
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قال تعاىل:
[البقرة.]111 :
ثانياً :الوقف يف السنة:
والوقف من فعل اخلري املأمور به ومن فضل القرب املندوب إليها.
واألصل فيه مـا روى عبـد اهلل بـن عمـر { قـال :أصـاب عمـر > أرضـاً
خبيرب فأتى النيب @ يستأمره فيها فقال يارسول اهلل إني أصبت أرضاً خبيرب مل
أصب قط ماالً أنفس عندي منه فما تـأمرني فيهـا؟ فقـال" :إن شـئت حبسـت
أصلها وتصدقت بها غري أنه ال يباع أصلها وال يبتاع وال يوهـب وال يـورث).
قــال :فتصــدا بهــا عمــر يف الفقــراء وذوي القربــى والرقــاب وابــن الســبيل
والضيف ،ال جناح على وليّها أن يأكل منها أو يطعـم صـديقاً بـاملعروف غـري
متأثل فيه أو غري متمول فيه .متفق عليه.
وثبت عن النيب @ أنـه قـال( :إذا مـات ابـن آدم انقطـع عملـه إال مـن
ثالث صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صـاحل يـدعو لـه) حـديث
صحيح رواه مسلم وقال الرتمذي هذا حديث صحيح.
وعن سـعد بـن عبـادة  5أنـه قـال :يارسـول اهلل إن أم سـعد ماتـت فـأي
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الصدقة أفضل قال( :املاء) فحفر بئرًا وقال :هذه ألم سعد.
وعن أنس > قال :كان أبو طلحـة أكثـر أنصـاري باملدينـة مـاالً ،وكـان
أحــب أموالــه إليــه بايرُحــاء (بســتان مــن جيــل بــوار املســجد النبــوي) وكــان
مستقبلة املسجد ،وكان رسول اهلل @ يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب.
فلما نزلت هذه اآلية:
[آل عمران .]92 :قام أبو طلحة > إىل رسول اهلل @ فقال :إن اهلل تعاىل يقول
يف كتابه :وإن أحب أموالي إىل بريحاءُ ،وإنها صدقة هلل أرجو برها وذخرها
عند اهلل فضعها يارسول اهلل حيث شئت.
فقال رسول اهلل ( :بخٍ بخٍ ذلك مال رابح ذلك مال رابح ،قد مسعت
ما قلت فيها ،وإني أرى أن جتعلها يف األقربني ،فقسمها أبو طلحة يف أقاربه
وبين عمه) رواه البخاري ومسلم والرتمذي.
وروى عثمان بن عفان قال :مسعت رسول اهلل يقول( :من بنى هلل
مسجداً ولو كمفحص فطب ،بنى اهلل له بيت يف اجلنة) (.)1
ثالثاً :اإلمجاع:

إن العمل باألحاديث الواردة عند أهل العلم من أصحاب النيب @
وغريهم بصحة الوقف ال نعلم بني أحد من املتقدمني منهم يف ذلك اختالفاً
( )1صحيح البخاري ج ( ،)55صحيح مسلم ح ( )555اختالف يف األلفاظ5.
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فقد أمجع اخللفاء األربعة وسائر الصحابة على مشروعية الوقف ،فقد وقف
أبو بكر داره على ولده ،وعمر بربعه عند املروة على ولده ،وعثمان ببئر
رومة ،وتصدا علي بأرضه بينبع ،وتصدا الزبري بداره مبكة وداره مبصر
وأمواله باملدينة على ولده ،وهكذا فعل سعد بن أبي وقاص وعمرو بن
العاص ،وحكيم بن حزام } مجيعاً) (.)1
قال جابر > " :مل يكن أحد من أصحاب رسول اهلل @ ذو مقدرة إال
وقف".
وعلى هذا فالراجح هو القول باستحباب الوقف؛ ألنه صدقة جارية
ميتد نفعها وثوابها.
حكمة مشروعية الوقف:
إن وقف األعيان سالحاً كان أو خيالً أو عقاراً من أفضل الصدقات
ومن أفضل األعمال ألن األصول تبقى ثابتة ال تُباع وال توهب وال تورث
ونفعها ومثارها وخرياتها تستفيد منه األمة جيالً بعد جيل وال يستطيع أحد أن
يستأثر بها وحده كائناً من كان.
وهذا ما امتاز به الوقف على سائر الصدقات.
( )1املغين ،ج(( )5صـ5.)555
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لقد أسهم الوقف يف إرساء دعائم اجملتمعات اإلسالمية على مدى
قرون طوال يف تشييد املدارس واملساجد واآلبار واحلدائق واملكتبات وبناء
القوة يف جتهيز اجليوش والدروع واخليل.
شروط صحة الوقف:
أوالً  :أن يكون الواقف جائز التصرف بأن يكون عاقالً بالغاً حراَ
رشيدًا غري حمجور عليه لفلس.
ثانيــاً  :أن يكون الوقف منجزاً فال يصح تعليقه على شرط.
ثالثــــاً :أن يكون الوقف مؤبداً فال يصح أن يكون مؤقتاً.
رابعــاً :أن يكون يف حالة الصحة فال يصح يف مرض املوت.
خامساً :أن يكون مصرف الوقف معيناً معلوماً.
سادساً :أن يكون املوقوف ماالً متقوماً معلوماً.
سابعاً :أن تكون العني ملكاً للواقف.
ثامنــــاً :أن يكون الوقف على جهة بر.
تاســعاً :أن يكون املوقوف عليه جهة ممتدة.
عاشراً :أن ال يعود الوقف على الواقف نفسه.
ويتعني العمل على تنفيذ شرط الواقف من اعتبار وصف أو عدمه ،أو
مجع أو تقديم أو ترتيب أو ضده ،ونظر ،ويلزم الوفاء بشرطه إذا كان
مستحباً خاصة.
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قال ابن القيَّم ~ :شروط الواقف كنصوص الشارع يف الداللة
وختصيص عامها ومحل مطلقها على مقيدها واعتبار مفهومها ،كما يعترب
منطوقها(.)1
أركان الوقف وأقسامه:
الركن هو مـا كـان داخـالً يف قـوام الشـيء يتحقـق ذلـك الشـيء بتحققـه
وينعدم بعدمه وأركان الوقف أربعة:
 -1الواقف الذي هو املالك.
 -2املوقوف عليه وهو املستفيد من الوقف.
 -3املوقوف :هو العني اململوكة للواقف.
 -4الصيغة اليت تصدر من الواقـف مبـال موقـوف علـى جهـة موقـوف
عليها.
ويصح الوقف بالقول وبالفعل الدال عليه.
قــال ابــن قدامــة :وألفــاظ الوقــف ســتة ،ثالثــة صــر ة ،وثالثــة كنايــة:
فال صـر ة وقفـت ،وحبسـت ،وسـبلت ،متـى أتـى بواحـدة مـن هـذه الــثالث
صــار وقف ـاً مــن غــري انضــمام أمــر زائــد؛ ألن هــذه األلفــاظ ثبــت هلــا عــرف
( )1اإلحكام يف شرح أصول األحكام ج (5.)555/5
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االستعمال بني النـاس وانضـم إىل ذلـك عـرف الشـرع بقـول الـنيب @ لعمـر
(إن شئت حبست أصلها ،وسـبلت مثرتهـا) فصـارت هـذه األلفـاظ يف الوقـف
كلفظ التطليق يف الطالا.
وأما ألفاظ الكناية فهي تصـدقت وحرمـت وأبـدت فليسـت صـر ة ألن
لفظـة الصـدقة والتحـريم مشـرتكة ،فـإن الصـدقة تسـتعمل يف الزكـاة واهلبــات
والتحريم يستعمل يف الظهار واإليالء واإلميان ويكون حترميًا على نفسه وعلى
غريه والتأبيد تمـل تأبيـد التحـريم وتأبيـد الوقـف ،ومل يثبـت هلـذه األلفـاظ
عــرف االســتعمال فــال صــل الوقــف مبجردهــا ككنايــات الطــالا فيــه ،فــإن
انضم إليها أحد ثالثة أشياء حصل الوقف بها.
أحدها :أن ينضم إليها لفظة أخرى ختلصها من األلفـاظ اخلمسـة فيقـول
صدقة موقوفة أو حمبسةِ أو مسبلة أو حمرمة أو مؤبدة.
أو يقول هذه حمرمة موقوفة أو حمبسة أو مسبلة أو مؤبدة.
والثاني :أن يصفها بصفات الوقف فيقول صدقة التباع وال توهـب وال
تورث ألن هذه القرينة تزيل االشرتاك.
والثالث :أن ينوي الوقف فيكون على ما نـوى إال أن النيـة جتعلـه وقفـاً
يف البــاطن دون الظــاهر لعــدم االطــالع علــى مــا يف الضــمائر،
فإن اعرتف مبا نواه لزم يف احلكم لظهوره ،وإن قـال مـا أردت
الوقف فالقول قوله ألنه أعلم مبا نوى.
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وظاهر مذهب أمحد أن الوقف صل بالفعل مع القرائن الدالة عليه.
مثل أن يبين مسجداً ويـأذن للنـاس يف الصـالة فيـه ،أو مقـربة ويـأذن يف
الـدفن فيهــا ،أو سـقاية ويــأذن يف الشـرب منهــا ،فإنـه قــال يف روايـة أبــي داود
وأبي طالب فيمن دخـل بيتـاً يف املسـجد وأذّن فيـه مل يرجـع فيـه ،وكـذلك إذا
اختذ املقابر وأذن للناس بالدفن فيها فليس له الرجوع ،وهذا قول أبي حنيفة،
وذكر القاضي مـن قـول أمحـد إذ سـأله األثـرم عـن رجـل أحـاط حائطـاً علـى
أرض ليجعلها مقربة ونوى بقلبه ثم بدا له العود فقـال إن كـان جعلـها هلل فـال
يرجع ،وهذا ال ينايف الرواية األوىل(.)1
ومتى فعل الواقف ما يدل على الوقف أو نطق بالصيغة لزم الوقف.
أقسام الوقف:
ينقسم الوقف إىل قسمني وقف أهلي ،ووقف خريي.
الوقف األهلى:
وهو ما كان على األوالد واألحفاد واألسباط واألقارب ومـن بعـدهم
إىل الفقراء ويسمى هذا بالوقف األهلي أو الذَّريّ ،ويقوم على أساس حـبس
العني والتصدا بريعها يف وجوه الرب واخلري يف احلال أو املآل ،فإنه يذهب أوالً
إىل الواقف نفسه وإىل ذريته من بعـده أو غريهـم طبقـاً للشـروط الـيت ـددها
( )1املغين ،ج( ،5صـ5.)555
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الواقف .ثم جعل الوقف بعد ذلك على جهة الرب واخلري.
وقف اإلنسان على نفسه:
إذا وقــف اإلنســان علــى نفســه ثــم علــى املســاكني أو علــى ولــده ففيــه
روايتان:
إحداهما :ال يصـح فإنـه قـال يف روايـة أبـي طالـب وقـد سـئل عـن هـذا
فقال :ال أعرف الوقف إال ما أخرجه هلل ويف سـبيل اهلل فـإذا وقفـه عليـه حتـى
ميوت فال أعرفـه ،فعلـى هـ ذه الروايـة يكـون الوقـف عليـه بـاطالً وهـل يبطـل
الوقف على من بعده؟
علــى وجهــني بنــاء علــى الوقــف املنقطــع االبتــداء وهــذا مــذهب اإلمــام
الشافعي ألن الوقف متليك للرقبة واملنفعة ،وال جيـوز أن ميلكـك اإلنسـان نفسـه
من نفسه ،كما ال جيوز أن يبيع نفسه مال نفسه ،وألن الوقف على نفسـه إمنـا
حاصله منع نفسه التصرف يف رقبة امللـك فلـم يصـح ذلـك كمـا لـو أفـرده بـأن
يقول ال أبيع هذا وال أهبه وال أورثه .ونقل مجاعة أن الوقف صحيح اختـاره
ابن أبي موسى.
قــال ابــن عقيــل :وهــي أصــح وهــو قــول ابــن أبــي ليلــى وابــن شــربمة
وأبي يوسف وابن شريح ملا ذكرنا فيما إذا اشرتط أن يرجع إليه شيء من منافعه.
وألنه يصح أن يقف وقفاً عاماً فينتفع به كذلك إذا خص نفسه بانتفاعـه
واألول أقيس.
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وكال الفريقني له أدلة يف ذلك.
أما الذين قالوا بعدم جـواز وقـف اإلنسـان علـى نفسـه فاسـتدلوا بروايـة
أبي طالب وهو مذهب الشـافعي ألن الوقـف متليـك للرقبـة واملنفعـة وال جيـوز
أن ميلكك اإلنسان نفسه كما ال جيوز أن يبيع نفسه مال نفسه كما ذكرنا آنفاً.
وقــال فريــق آخــر :إن اإلنفــاا علــى الــنفس صــدقة ،ولقــد قــال @ :
(ابدأ بنفسك فتصدا عليها) وإذا كان اإلنفـاا علـى الـنفس صـدقة فـال مـانع
إذن مـن أن يقـف الشـخص عقـاراً وجيعــل بعـأ غالتـه أو كلـها لنفســه ،ألن
الوقف يف أصل شرعه للصدقات ،وأول أبـواب الصـدقات أن ينفـق اإلنسـان
على نفسه ،وعلى من يعول ،وقال ( #ابدأ بنفسك ثم من تعول).
وأن عمر > جعل ملن وىل صدقاته اليت وقفهـا أن يأكـل منهـا بـاملعروف
ومل يكن مثة مانع أن يليها هو فكان له مبقتضى هـذا الشـرط أن يأكـل منهـا إذا
وليها ،وأن عثمان > اشـرتى بئـر رومـة وأوقفهـا علـى املسـلمني فجعـل دلـوه
فيها كدالء املسلمني.
فيــدخل الواقــف ضــمن عامــة املســلمني يف املنفعــة كمــن يــبين مســجداً
فيصلي فيه مع الناس ،أو يبين مدرسة فيـتعلم فيهـا أوالد اآلخـرين ،أو يقـيم
مستشفى فله أن يتداوى فيه وأسرته مع اآلخرين.
وعلـى هــذا فاشــرتاط األكــل بــاملعروف ومـن غــري متــول لــيس كاشــرتاط
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الغالت لنفسه طول حياته وليس للواقف أن يشرتط كل الغالت لنفسه إال إذا
استثنى لنفسه شيئاً يسرياً حبيث ال يُتهم بأنه قصد حرمان ورثته.
الوقف اخلريي:
وهو الوقف على أبواب اخلري ابتداءً وهـو الـذي يقـوم علـى حـبس عـني
معينة على أن ال تكون ملكاً ألحد من الناس وجعـل ريعهـا جلهـة مـن جهـات
اخلري والرب كاملساجد واملدارس واملشايف ودرو الرعاية االجتماعية.
ومجلــة القــول أن الوقــف الــذي ال اخــتالف يف صــحته مــا كــان معلــوم
االبتداء واالنتهاء غري منقطع ألن الوقف مقتضاه التأبيد فإذا كان منقطعاً صار
وقفًا على جمهول فلم يصح كما لو وقف على جمهول يف االبتداء.
الصفات املطلوب توفرها يف الواقف:
يُشرتط أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه بأن يكون كامـل األهليـة مـن
العقل والبلوغ واحلرية واالختيـار ،وأالك يكـون حمجـوراً عليـه لفلـس ،وأن ال
يكون يف مرض املوت ،وأن يصدر منه الوقف يف حالة الرضى واالختيـار وال
يكون مكرهًا على ذلك.
واتفق الفقهاء على أن الوقف ال يكون إالك يف عني مملوكة للواقـف ملكـاً
باتاً ،وأن تكون معروفة حبدودها واضحة مبعاملهـا ،وال يكتفـى بشـهرتها ألنـه
قد جرى العمل يف كل العقود الناقلـة للملكيـة علـى ذكـر احلـدود األربعـة ألن
هـذه العقـود تســتمر أحكامهـا آمـاداً طويلــة ومتـى فعـل الواقــف مـا يـدل علــى
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الوقف أو نطق بالصـيغة لـزم الوقـف وال تـاج يف انعقـاده إىل قبـول املوقـوف
عليه.
شروط الواقف واملوقوف:
الواقــف حُــرا تــار يف وقفــه ألن الوقــف مــن أعمــال القربــى إىل اهلل،
وللواقف أن يضع هذه القربى فيما يشاء من أنواع الرب واخلري وطريقة التوزيـع
توضـحها إرادة الواقــف ،ووثيقــة الوقـف الــيت تضــمنت كافـة الشــروط تعتــرب
كنص الشارع يف الفهم والداللة ،وما مل يـرد فيـه نـص مـن الواقـف تنفـذ فيـه
أحكام الوقف املعتمدة يف كتب الفقه.
ومــن الشــروط املعتــربة بــالوقف اشــرتاط الواقــف علــى حنــو أن تكــون
الغــالت جلهــة معينــة مــن جهــات الــرب واخلــري ،واشــرتاط أداء ديــن ورثتــه مــن
الغالت ،وتفويأ ناظر الوقف يف توزيع الغلة.
والبد للموقوف من شروط منها:
 -1أن يكون املوقوف ملكاً للواقف.
 -2أن يكــون املوقــوف مــاالً متقومـاً وهــو مــا كــان يف حــوزة الواقــف
وجـاز االنتفـاع بـه شــرعاً يف حالـة السـعة واالختيـار ،كالعقــارات
والكتــب والســالح واحليــوان مــن إبــل وخيــل وبقــر وغــري ذلــك،
وكل ما جاز بيعه وإجازته صح وقفه.
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 -3أن يكون املوقوف معلوماً فال يصح وقف اجملهول.
 -4أن يكون املوقوف موجوداً فال يصح وقف املعدوم.
 -5أن يكون املوقوف مقدوراً على تسليمه فال يصـح وقـف الطـري يف
اهلواء أو الشارد من اإلبل.
 -6أن يكــون املوقــوف ال يتلــف باالنتفــاع بــه مثــل النقــود واملــأكول
واملشروب واملشموم ،والذهب والوارِا .وأمـا إذا كـان ذهبـًا علـى
سبيل العارية فال مانع يف ذلك.
ما يشرتط يف املوقوف عليه:
الغايــة مــن الوقــف هــي دوام الثــواب للواقــف علــى وجــه الــرب واخلــري
واإلحسان للناس وهذا يشرتط فيه ما يلي:
 -1أن يكــون املوقــوف عليــه مــن جهــات الــرب واإلحســان وأوالهــا
األقربني واليتامى املساكني واألرامـل ويف سـبيل اهلل وابـن السـبيل
ألن األصل يف مشروعية الوقف أن يكون صدقة يتقرب بها العبـد
إىل اهلل.
قال ابـن قدامـة [ :وإذا مل يكـن الوقـف علـى معـروف أو بـر فهـو
باطل].
ومجلــة ذلــك أن الوقــف ال يصــح إال علــى مــن يعــرف كولــده
وأقاربه ورجل معـني أو علـى بـر كبنـاء املسـاجد والقنـاطر وكتـب
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الفقه والعلم والقـرآن واملقـابر والسـقايات وسـبيل اهلل وال يصـلح
على غري معني ،ألن الوقف متليك للعني أو املنفعـة فـال يصـح إىل
غري معني وال على معصـية كبيـت النـار والبِيـعا والكنـائس وكتـب
التــوراة واإلجنيــل ألن ذلــك معصــية ،فــإن هــذه املواضــع بنيــت

للكفر ،وهذه الكتب مبدلـة منسـوخة ولـذلك غضـب الـنيب @
حني رأى مع عمر> صحيفة فيها شيء من التـوراة .وقـال ( :أيف
شك أنت ياابن اخلطاب؟ أمل آت بها بيضاء نقية؟ لو كـان موسـى
أخي حياً ما وسعه إال اتباعي).
 -2الوقــف الصــحيح مــا كــان معلــوم االبتــداء غــري معلــوم االنتهــاء
كالوقف على طـالب العلـم وابـن السـبيل والصـائمني واملسـاكني
واألرامل واأليتام ،فهذه جهة موقوف عليها هلا امتداد واالنتهـاء
غ ـري منقطــع وهــذه طائفــة ال جيــوز حبكــم العــادة انقراضــهم ألن
الوقف مقتضاه التأبيـد فـإذا كـان منقطعـاً صـار وقفـاً علـى جمهـول
فلم يصح كما لو وقف على جمهول يف االبتداء.
 -3أن ال يعود الوقف كله على الواقف ،أما إذا دخل الواقف ضمن
املوقوف عليهم فال مانع من ذلك.
ومجلة ذلك أن من وقف شيئًا وقفاً صحيحاً فقـد صـارت منافعـه
مجيعها للموقوف عليه ،وزال عن الواقـف ملكـه وملـك منافعـه
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فلـــم جيـــز أن ينتفـــع بشـــيء منهـــا إال أن يكـــون قـــد وقـــف شـــيئاً
للمسلمني فيدخل يف مجلتهم مثل أن يقف مسجداً فله أن يصـلي
فيه ،أو مقربة فله الـدفن فيهـا ،أو بئـراً للمسـلمني فلـه أن يسـتقي
منها أو سقاية أو شيئاً يعم للمسلمني فيكون كأحدهم ال نعلـم يف
هذا كله خالفاً.
وقد روى عن عثمان بن عفان> أنـه سـبل بئـر رومـة وكـان دلـوه
فيها كدالء املسلمني (إالك أن يشرتط أن يأكل منه فيكون لـه مقـدار
ما يشرتط) ،ومجلته أن الواقف إذا اشرتط يف الوقف أن ينفق منه
على نفسه صح الوقف والشرط .نص عليه اإلمام أمحد.
قال األثرم :قيل ألبي عبد اهلل يشـرتط يف الوقـف أنـي أنفـق علـى
نفسي وأهلي منه قال نعم .واحـتج قـال :مسعـت ابـن عيينـة عـن
طاوس عن أبيه عن حجر املدري أن يف صدقة رسـول اهلل @ أن
يأكل منها أهله باملعروف غري املنكر ،وقال القاضي يصح الوقـف
رواية واحدة ألن أمحد نص عليها يف رواية مجاعة ،وبذلك قال
ابن أبي ليلى وابن شربمة وأبو يوسف والزبري وابن شريح.
وقــال مالــك والشــافعي وحممــد بــن احلســن ال يصــح الوقــف ألنــه
إزالة امللك فلم جيز اشرتاط نفعه لنفسـه كـالبيع واهلبـة ،وكمـا لـو
أعتق عبـداً بشـرط أن خيدمـه ،وألن مـا ينفعـه علـى نفسـه جمهـول
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فلم يصح اشرتاطه كما لو باع شيئاً واشرتط أن ينتفع به.
 -4أن يكون الوقف على جهة يصح ملكها كاإلنسان أو التملـك هلـا
كاملســاجد واملــدارس واملشــايف ،ألن هــذا هــو املتفــق عليــه عنــد
مجهور الفقهاء.
وال يصح الوقف يف الذمة كدار وسالح غري معـني ،ألن الوقـف إبطـال
ملعنى امللك فيه فلم يصح يف غري معني كـالعتق وال يصـح يف غـري معـني كأحـد
يف هاتني الدارين .وال يصح تعليق ابتداء الوقف على شـرط يف احليـاة مثـل أن
يقول :إذا جاء رأس الشهر فداري وقف أو فرسي وقف أو إذا ولـد لـي أو إذا
قدم غائب وحنو ذلك وال نعلـم يف هـذا خالفـاً ألنـه نقـل للملـك فيمـا مل يـ
على التغليب فلم جيز تعليقه على شرط يف احلياة كاهلبة.
نقل الوقف وإبداله:
األصل ثبوت الوقـف ودوامـه ،وإن الوقـف ال يبـاع ،وال يوهـب ،وال
يورث ،وال ينقل لغريه ِإالك إذا تعطلت منافعه.
قال ابن قدامة :وإذا خرب الوقف ومل يرد شـيئاً بيـع واشـرتى بثمنـه مـا
يرد على أهل الوقـف ،وجعـل وقفـاً كـاألول وكـذلك الفـرس احلبـيس إذا مل

335

ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية

يصلح للغزو بيع واشرتى بثمنه ما يصلح للجهاد(.)1
ومجلــة ذلــك أن الوقــف إذا خــرب وتعطلــت منافعــه كــدار انهــدمت أو
أرض خربت وعادت مواتـاً ومل متكـن عمارتهـا أو مسـجد انتقـل أهـل القريـة
منــه وصــار يف موضــع ال يصــلي فيــه ،أو ضــاا بأهلــه ومل ميكــن توســيعه يف
موضــعه ،أو تصــدع مجيعــه فلــم متكــن عمارتــه وال عمــارة بعضــه إِالّ ببيــع
بعضه ،جاز بيع بعضه لتعمر به بقيتـه ،وإن مل ميكـن االنتفـاع بشـيء منـه بيـع
مجيعه.
قال اإلمـام أمحـد يف روايـة أبـي داود إذا كـان يف املسـجد خشـبتان هلمـا
قيمة جاز بيعهما وصرف مثنهما عليه.
وللواقــف أن يشــرتط لنفســه أو للنــاظر نقــل العــني إذا كــان غريهــا أنفــع
منها ،أو أكثر غلة منها ،فإذا قال املالك أرضـي هـذه صـدقة موقوفـة علـى أن
لي استبداهلا بغريها ،أو على أن لي بيعها وجعل غريها وقفاً يف موضعها.
ويصح كذلك أن جي عل هـذا احلـق لغـريه مـن النظـار وعلـى هـذا فيصـح
استبدال الوقف بالشرط ،كما جيوز نقل الوقف للضرورة واملصلحة الراجحـة
على أن يصدر إذن من احملكمة بذلك.

( )1املغين البن قدامة ج( 5صـ ،)555ط املكتبة السلفية5.
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ناظر الوقف – الوالية على الوقف:
توىل األمر :تقلده( .)1والوالية شرعاً :تنفيذ القول على الغري شاء هذا
الغري أو أبى( .)2أو هي قوة شرعية ميلك بها صاحبها التصرف يف شؤون غريه
جربًا عليه ،وهذا املعنى فيما يتصل بوالية اإلجبار.
والوالية على الوقف حق مقرر شرعاً علـى كـل عـني موقوفـة ،إذ البـد
للموقوف من متولٍ يدير شؤونه و فظ أعيانـه ،وذلـك بعمارتهـا وصـيانتها،
واستغالل مستغالته على الوجه املشـروع ،وصـرف غلتـه إىل مسـتحقيه علـى
مقتضــى كتــاب الوقــف ،والــدفاع عنــه واملطالبــة حبقوقــه ،كــل ذلــك حســب
شروط الواقف املعتربة شرعاً(.)3
فالوقف البد له من متـول يرعـاه ويـدير شـؤونه ،والتوكيـل هـو :إقامـة
شخص غريه مقام نفسه يف تصرف جائز معلوم.
وقد أمجع الفقهاء على حق ناظر الوقف يف توكيل غريه بكل أو ببعأ
ما ميلكه من التصرفات ،سواء كان الناظر هو الواقف ،أو كـان نـاظراً حسـب
شرطه أو املوقوف عليه أو القاضي(.)4
( )1القاموس احمليط ،ج( 5صـ5.)555– 555
( )2التعريفات للجرجاني( ،صـ5.)555
( )3روضة الطاليب ،ج( 5صـ5.)555
( )4املهذب ،ج( 5صـ 5.)555
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والوكالة كما هو معلوم :عقد جـائز غـري الزم بالنسـبة للطـرفني فيجـوز
لناظر الوقف عزل وكيله متى شاء ،إِال أنه ال ينعزل إال بعد علم الوكيل بهـذا
ال أن هذا العزل ال ينفذ إال بعـد علـم
العزل ،وللوكيل عزل نفسه متى شاءِ ،إ َ
املوكل به ،فكل تصرف يقوم به الوكيل يعترب الزمـاً قبـل علـم الطـرف اآلخـر
بالعزل.
وإذا تعلق بالوكالة حق لآلخر ،فال جيوز العزل دون رضا هـذا اآلخـر،
وتنفسخ الوكالة بوفاة أحد طرفيها أو خروجه عن األهلية.
اشــرتط الفقهــاء يف نــاظر الوقــف شــروطًا عــدة منهــا مــا هــو حمــل اتفــاا
بينهم ،ومنها ما هو حمل اختالف ،وجممل هذه الشروط:
 -1اإلسالم.
 -2البلوغ.
 -3العقل.
 -4العدالة.
 -5الكفاية.
وألن املتــولي علــى الوقــف إمنــا يــدير أمــواالً ،ويتعامــل بهــا مـع اجملتمــع
باستثمارها ،ومع املستحقني بإيصال احلقـوا إلـيهم ،ومـع املوقـوف بإعمـاره
وإصالحه والدفاع عنه فينشأ عـن ذلـك عالقـات متعـددة األطـراف ونزاعـات
تلفــة األهــداف ،لــذا فــإن الفقهــاء يكتفــون بــذكر القواعــد العامــة كقــوهلم:
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[ويتحرى يف تصرفاته النظر للوقف والغبطة ،ألن الوالية مقيدة به] (.)1
وظيفة الناظر على الوقف:
ووظيفته :العمارة واإلجـارة وحتصـيل الغلـة وقسـمتها فـإن فـوض إليـه
بعأ هذه األمور مل يتعده(.)2
قال ابن النجار عند كالمه عن وظيفة الناظر:
ووظيفته حفـظ وقـف ،وعمارتـه ،وإجيـاره ،وزرعـه ،و اصـمة فيـه،
وحتصــيل ريعــه :مــن أجــرة أو زرع أو مثــرة واالجتهــاد يف تنميتــه ،وصــرفه يف
جهاته :من عمارة وإصالح ،وإعطاء مستحق وغريه(.)3
فالقاعدة العامة فيما جيـوز لنـاظر الوقـف مـن التصـرفات هـي أن ملتـولي
الوقف أن يعمل كل ما فيه فائدة للوقف ومنفعة للموقوف عليهم ،مراعيـاً يف
ذلك شروط الواقف املعتربة شرعاً.
أن املتــ ـولي ملــــزم بالقيــــام بــــبعأ التصــــرفات مبــــا قــــق الغــــرض
واهلدف من الوالية وهو :حفـظ أعيـان الوقـف ومحايتهـا وإيصـال الغلـة إىل
املستحقني.
( )1االسعاف (صـ5.)55
( )2مغين احملتاج ،ج( 5صـ5.)555
( )3منتهى اإلرادات ،ج( ،5صـ5.)55
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وأهم أعمال الناظر:
أوالً  :عمارة الوقف:
اتفــق الفقهــاء علــى أن أول واجــب يلقــى علــى عــاتق النــاظر هــو القيــام
بعمارته ،سواء اشرتط الواقف أم مل يشرتط(.)1
بــل إن عمــارة الوقــف مقدمــة علــى صــرف غلتــه إىل مســتحقيها ،فهــي
مقدمة من بـاب أوىل علـى الصـرف إىل أي وجـه مـن وجـوه الـرب :متـى
كان تأخري عمارته وإصالحه فيه ضرر بيّن على العني املوقوفة.
ثانياً  :تنفيذ شروط الواقف:
يتعني علـى نـاظر الوقـف تنفيـذ واتبـاع شـروط الواقـف املعتـربة شـرعاً،
واملنصوص عليها يف وثيقة الوقف ،وليس له الفتها إال ما استثنى مـن
ذلك ،وذلك ألن الفقهاء يقررون :أن شرط الواقف كنص الشارع.
وللناظر الفة شرط الواقف يف بعأ احلاالت ولكن ذلك مقيد بشرطني:
األول :أن تقوم مصلحة تقتضي الفة هذا الشرط.
الثاني :حصول إذن من القاضي بالتصرف.
ثالثاً  :الدفاع عن حقوا الوقف واحلفاظ عليه.
على ناظر الوقف باعتباره اخلصم الشرعي واملمثل للوقف أن يبذل كـل
( )1روضة الطالبني ،ج( ،5صـ5.)555
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ما يف وسعه مـن جهـد للحفـاظ علـى أعيـان الوقـف ،وحقـوا املوقـوف
عليهم ،سواء كان ذلك بنفسه ،أم بتوكيل من ينوب عنه يف ذلك.
ففي منتهى اإلرادات ما نصه وظيفـة النـاظر :حفـظ وقـف ،وعمارتـه،
وإجياره ،وزرعه ،و اصمة فيه(.)1
رابعاً  :أداء ديون الوقف.
على ناظر الوقـف دفـع كافـة الـديون الـيت علـى الوقـف مـن اإليـرادات
احملصلة لديه .وأداء هذه الديون مقدم على الصرف إىل املستحقني.
خامساً  :أداء حقوا املستحقني يف الوقف.
مع مراعـاة شـرط الواقـف وعـدم تأخريهـا إِالك لضـرورة تقتضـي التـأخري
كحاجة الوقف للعمارة واإلصالح أو الوفاء بدين على الوقف.
وللنـــاظر احلـــق يف إجـــارة أعيـــان الوقـــف إذا رأى املصـــلحة يف ذلـــك،
واســتغالل األرض املوقوفــة بزراعتهــا ،ولــه بنــاء املنشــآت يف أرض الوقــف
إلجيارها ،وللناظر احلق يف تغيري معامل الوقف وأن يتحرى يف التغيري مصـلحة
الوقف واملوقوف عليهم.
ما ال جيوز للناظر:
 -1وال جيوز للناظر أن يتصرف تصرفاً فيه شبهة احملاباة ألحد.
( )1منتهى اإلرادات ،ج( 5صـ5.)55
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 -2وال جيوز أن يستدين على الوقف والسبب يف املنع هو اخلوف من
احلجز على أعيان الوقف أو غلتـه وبالتـالي مـن ضـياع الوقـف أو
حرمان املستحقني.
 -3وال جيــوز للنــاظر رهــن الوقــف ألن هــذا التصــرف قــد يــؤدي إىل
ضياع العني املوقوفة.
 -4وال جيــوز للنــاظر أن يســكن أحــداً يف الوقــف مــن غــري أجــرة ِإالك
بسبب شرعي.
 -5وال جيوز للناظر إعـارة الوقـف ،ففـي الفتـاوى اهلنديـة نقـالً عـن
احمليط[ :وال جيوز إعارة الوقف واإلسكان فيه] (.)1
وخالصة القول :أن الوقف بيـد النـاظر أمانـة صـار إليـه بواليـة شـرعية
وقد اتفق الفقهاء على أن يد املتولي على مال الوقف يد أمانة.
فهو أمني على ما حتت يده من أموال الوقف.
فإذا تلفـت مل يضـمن إِالك إذا تعـدى وفـرّط .والقـول قولـه مـع الـيمني يف
عدم التعدي والتفريط.

( )1انظر :الفتاوى اهلندية ،ج( ،5صـ5.)55
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الوقف املؤبد واملؤقت:
جاء يف تكملة اجملموع( :)1وال يصـح تعليقـه علـى شـرط مسـتقبل ألنـه
عقد يبطل باجلهالة فلم يصح تعليقـه علـى شـرط مسـتقبل كـالبيع ،وال يصـح
بشرط اخليار ،وبشرط أن يرجع فيه إذا شاء أو يبيعـه إذا احتـاج أو يـدخل فيـه
من شاء أو خيرج منه من شاء ألنه إخراج مال على وجه القربة فلم جيز.
وال جيوز إىل مدة ألنـه إخـراج مـال علـى وجـه القربـة فلـم جيـز إىل مـدة
كالعتق والصدقة.
قال الشارح :وإن علق انتهاءه على شرط حنو قوله داري وقف إىل سنة
أو إىل أن يقدم احلاج مل يصـح وهـو أحـد الـوجهني عنـد احلنابلـة ،ألنـه ينـايف
مقتضى الوقف فإن مقتضاه التأبيد.
واألصل يف الوقـف أن يكـون مؤبـداً دائمـاً ال ينقطـع وال يتحـول ملالكـه
حلــديث ابــن عمــر> مــن قولــه @( :إن شــئت حبســت أصــلها وتصــدقت
بثمرها ،على أالَ تباع وال توهب وال تورث).
وحبس األصل تأبيد أي صدقة باقية مؤبـدة مـا بقيـت هـذه العـني واملنـع
من بيع الوقف أو هبته وعدم إرثه صريح يف التأبيد ،إذ لو كان التأقيت جـائزاً
جلاز بيعها وهبتها وانتقاهلا باإلرث.
( )1تكملة اجملموع ،ج( ،5صـ5.)555
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حكم الوقف يف مرض املوت:
قال ابن قدامة[ :ومن وقف يف مرضه الذي مات فيه أو قال :هو وقـف
بعد موتي ومل خيرج من الثلث وقف منه بقدر الثلث إال أن جتزه الورثة] (.)1
ومجلته أن الوقف يف مرض املـوت مبنزلـة الوصـية يف اعتبـاره مـن ثلـث
املال ،ألنه تربع فاعترب يف مرض املوت من الثلـث كـالعتق واهلبـة ،وإذا خـرج
من الثلث جاز من غري رضا الورثة ولزم ما زاد على الثلث لزم الوقف منـه يف
قدر الثلث ووقـف الزائـد علـى إجـازة الورثـة وذلـك؛ ألن حـق الورثـة تعلـق
باملال بوجود املرض فمنع التربع بزيادة على الثلث كالعطايا والعتق.
والوقف من القرب اليت البـد أن تـأتي منجـزة وال يصـح تعليـق الوقـف
على شرط؛ ألن ذلك يفسده ولكن لو علق الوقف على موتـه فإنـه ينفـذ مـن
الثلث.
ِإالك أن ابن قدامة قال( :ولنا على صحة الوقف باملعلق باملوت مـا احـتج
به اإلمام أمحد> أن عمر > وصى فكان يف وصيته :هذا مـا أوصـى بـه عبـد
اهلل ،عمر أمري املؤمنني إن حدث به حدث إن متغا صدقة وذكر بقية اخلرب)(.)2

( )1املغين ،ج( ،5صـ5.)555
( )2املغين ،ج( 5صـ5.)555
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زكاة الوقف:
قال ابن قدامة[ :وإذا حصل يف يد بعأ أهل الوقف مخسة أو سـق

()1

ففيه الزكاة وإذا صار الوقف للمساكني فال زكاة فيه].
ومجلة ذلك أن الوقف إذا كـان شـجراً فـأمثر ،أو أرضـاً فزرعـت وكـان
الوقف على قوم بأعيانهم فحصل لبعضهم مـن الثمـرة أو احلـب نصـاب ففيـه
الزكـاة وبهــذا قــال مالــك والشــافعي ،وروى عــن طــاوس ومكحــول ال زكــاة
فيه ،ألن األرض ليست مملوكة هلم ،فلم جتـب علـيهم زكـاة يف اخلـارج منهـا
كاملساكني.
ولنا أنه استغل من أرضه أو شجره نصـاباً فلزمتـه زكاتـه كغـري الوقـف،
ققه أن الوقف األصل ،والثمرة طليـق وامللـك فيهـا تـام ،لـه التصـرف فيهـا
بميــع التصــرفات وتــورث عنــه فتجــب فيهــا الزكــاة كاحلاصــلة مــن أرض
مستأجرة له ،وقوهلم :إن األرض غري مملوكة له ممنوع ،وإن سلمنا ذلك فهو
مالك ملنفعتها ويكفي ذلك يف وجوب الزكاة ،بـدليل األرض املسـتأجرة ،أمـا
املساكني فال زكاة عليهم فيمـا صـل يف أيـديهم سـواء حصـل يف يـد بعضـهم
نصاب من احلبوب والثمار أم مل صل ،وال زكاة عليهم قبل تفريقهـا؛ وإن
( )1الوسق هنا :ستون صاعاً ،والصاع ما يكال بـه ،و هـو أربعـة أمـداد واجلمـع أصـوع ،واملـد
مكيــال وهــو رطــل وثلــث عنــد أهــل احلجــاز ورطــالن عنــد أهــل العــراا (الصــحاح ،مــالة
وسق ،صوع ،مد)5.
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بلغـت نصـبًا ألن الوقـف علــى املسـاكني ال يـتعني لواحــد مـنهم بـدليل أن كــل
واحد منهم جيوز حرمانه والدفع إىل غريه وإمنا ثبت امللك فيه بالدفع والقبأ
ملا أعطيه من غلته ملكاً مستأنفاً فلم جتب عليه فيه زكاة كالذي يـدفع إليـه مـن
الزكاة وكما لو وهبه أو اشرتاه وفـارا الوقـف علـى قـوم بأعيـانهم فإنـه يعـني
لكل واحد منهم حتى يف نفع األرض وغلتها.
وهلذا جيب إعطاؤه ،وال جيوز حرمانه(.)1
أثر الوقف يف التنمية:
من مآثر اإلسالم ومفاخرة الوقف ملا ققه من إصالح حياة اجملتـع ،إنـه
مصــدر خــري للمجتمــع اإلســالمي والــدعوة اإلســالمية ،ولقــد أدت األوقــاف
اخلرييــة دوراً هامــاً يف نهضــة الــدعوة العلميــة ،ويف نهضــة التعلــيم والتنميــة
االجتماعية والنهضة االقتصادية.
إن للوقف درواً فعاالً يف عملية التطور والنمـو يف تلـف منـاحي احليـاة
على مدى عصور اإلسالمي.
لقــد كــان الوقــف مــن أجنــح الوســائل يف عــالج مشــكلة الفقــر حيــث إن
املسلمني تتبعوا مواضع احلاجات مهما دقَّت وخفيت فوقفوا هلـا ،حتـى أنهـم
عينوا أوقافاً لعالج احليوانات املريضة وأخرى إلطعام الكالب الضالة.
( )1املغين ،والشرح الكبري  ،ج( ،5صـ5.)555
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قال زيد بـن ثابـت >  :مل نـر خـرياً للميـت وال للحـي مـن هـذه احلـبس
املوقوفة .أما امليت فيجري أجرها عليه ،وأمـا احلـي فتحـبس عليـه وال توهـب
وال تورث وال يقدر على استهالكها.
قال ابن بطوطة عن مدينة دمشق :إن أنواع أوقافها ومصارفها ال حتصـر
لكثرتها فمنهـا أوقـاف علـى العـاجزين عـن احلـج ملـن ـج عـن الرجـل مـنهم
كفايته ومنها أوقـاف علـى علـى جتهيـز البنـات إىل أزواجهـن وهـنّ اللـواتي ال
قدرة ألهلهنّ على جتهيزهنّ ،ومنهـا أوقـاف لفكـاك األسـرى ،ومنهـا أوقـاف
ألبنــاء الســبيل يعطــون منهــا مــا يــأكلون ويلبســون ويتــزودون لــبالدهم ومنهــا
أوقــاف علــى تعــديل الطــرا ورصــفها ،ومنهــا أوقــاف ملــن تكســر لــه آنيــة أو
صــحاف يف الشــارع ،ومنهــا أوقــاف لســوى ذلــك مــن أفعــال اخلــري .وأوقــاف
يصرف ريعها جلرف الثلج عن الطرا(.)1
ولقد حقق الوقف استقالل العلماء ولقـد حـبس األوقـاف الكـثرية يف
بالد العامل اإلسالمي على العلماء ودور العلم واجلوامع واملباني العامة لتبقى
دائمة االنتفاع على مدى الدهر ،ويستغنى بها العلماء ،وقامت األوقاف بسد
فاقة احملتاجني وأصحاب الزمانات والعاهـات عـن التكفـف واالسـتجداء وذل

( )1املقتطف ،ج ،5من اجمللد الثامن والعشرين5 ،مايو سنة 5555م 5 ،صفر سنة 5555هـ5.
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السؤال(.)1
ولقد كان الوقـف مـن أهـم املؤسسـات الـيت كـان هلـا دورهـا الفعـال يف
عملية التطور والنمو االقتصادي يف تلف عصور اإلسالم ..ومل يقتصر تـأثري
الوقــف اإلســالمي علــى املســجد وحــده ،فقــد أوقــف املســلمون العديــد مــن
النشــاطات االقتصــادية مــن أجــل تطــوير جمتمعــاتهم بعلــها أمــواالً موقوفــة،
فأنشأوا املستشفيات العديدة ،واملدارس ،واملكتبات ..إخل.
أثر الوقف يف جمال الدعوة اإلسالمية:
كان املسجد هو اللبنـة األوىل للتعلـيم والتـدريس ،ومل تكـن املسـاجد
ِإالك منشآت وقفية ..فأول وقف يف اإلسـالم هـو املسـجد الـذي بنـاه رسـول اهلل
@ ،عنــد دخولــه املدينــة ،وهــو مســجد قبــاء الــذي بــدأ فيــه املســلمون تعلــم
القرآن وتعلم الكتابة والقراءة..كما أحلق باملساجد وأسـس إىل جانبهـا كتاتيـب
تشبه املدارس االبتدائية.
وقد بلغت الكتاتيب اليت متويلها بـأموال الوقـف عـدداً كـبرياً ،فمـثالً
عد ابن حوقل منها ثالمثائة كتّاب يف مدينة واحدة من مدن صقلية ،كمـا أورد
ذلــك يف كتابــه اجلغــرايف ،وذكــر أن الكّتــاب الواحــد كــان يتســع للمئــات أو
اآلالف من الطلبة.
( )1املصدر السابق5.
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وذكر أبو القاسم البلخي مدرسة يف ما وراء النهر كانت تتسـع لثالثـة آالف
طالب .ينفق عليهم وعلى الدراسة فيها من أموال موقوفة لذلك الغرض.
إن التعليم يف نظر اإلسالم قد اعترب عبادة وقربة هلل تعاىل .فقد ورد يف القرآن
الكريم ذكر العلم ومشتقاته واإلشارة إىل أهميته يف ( )880آية ،عدا األحاديـث
النبوية الشريفة الداعية للبذل والعطاء وإيقاف األموال على مراكز العلم(.)1
ولقــد قــرر فقهــاء املســلمني أنــه إذا أوقــف وقف ـًا علــى املــتعلمني ،وكــان
ب عضهم موظفاً أجرياً ولكنـه خيتلـف إىل الفقهـاء واملـدارس ،فإنـه ال ـرم مـن
صصات الوقف بسبب وظيفته ،كما أنه ال رم من وظيفته ،وإذا خرج من
املدرسة أو املسجد الذي يتعلم فيه لغـرض طلـب القـوت مـدة البـد لـه منهـا،
فإنه ال رم من صصات األوقاف ،وكـذلك إذا اشـرتطت الوقفيـة السـكنى
مع النفقة أو الدراسة ،أي إذا كان الطالب يدرس ويتفقه نهاراً ،ولكـن يبيـت
خـارج املدرسـة لـيالً للحراســة أو ألي عمـل مشـروع آخــر ،فإنـه ال ـرم مــن
أموال الوقف ،وإن قصر يف النفقة والتعليم نهـاراً وعمـل عمـالً آخـر ،ولكنـه
كان حبال يعد فيه من متفقهي وطلبه املدرسـة فإنـه ال ـرم مـن مـوارد الوقـف
أيضاً(.)2
لقــد كثــرت األوقــاف املرصــدة علــى املــدارس واملســاجد حتــى إن حممــد
( )1أصالة حضارتنا العربية (صـ5.)555
( )2اإلسعاف يف أحكام األوقاف ،برهان الدين احلنفي( ،صـ5.)555
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علي باشا عندما مسح األرض الزراعية يف مصر فوجد أنها تبلغ مليوني فـدان
من بينها ستمائة ألف فدان أراضي موقوفة(.)1
لقد حبس احلكام واألثرياء اخلريون – منـذ قـديم – علـى قـراءة القـرآن
أوقافاً بلغ مـن كثرتهـا أن وزارة األوقـاف املصـرية يف عـام 1950م ملـا أرادت
حصر مصروفات األوقاف ومواردها على اختالف أنواعها وعهد يف ذلك إىل
أقسامها الكربى وقتئذ وهي أقسام األوقاف واملساجد األهليـة والنظـار فتعـذر
احلصر ألن ذلك يستدعي االطالع على ( )73ألف حجة من حجج األوقاف
ومعظمها يشتمل على استحقاا للمقارئ ولو ماالً(.)2
ويقرر الفقهاء أن اإليقاف على التعليم يستوي يف االسـتفادة منـه الكـبري
والصـغري والغــين والفقــري ،وأن املــدارس ودور العلــم واملكتبــات واملصــاحف
واملساجد ينتفع منها الفقري ،والغـين ،كمـا جـرى العـرف منهـا باالنتفـاع دون
متييز بني غين وفقري.
لقد فصل عبد القادر النعيمي املتـويف سـنة 927هــ يف كتابـه الـدارس يف
تاريخ املدارس فقال :إن هناك أوقافاً خصصت لشراء ألواح للطلبة من صـبية
مكة واملدينة وإن ابن رزيك قـد أوقـف علـيهم األمـوال ،لتجهيـزهم بـاألقالم
( )1حماضرات يف الوقف ،حممد أبو زهرة( ،صـ5.)55
( )2عن تقرير جلنة فرعية يف وزارة األوقاف املصرية يف سنة 5555م عن كتـاب املقـارئ والقـراء
دراسة إسالمية ،للدكتور لبيب السعيد ،مطبعة السعادة5.
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واملداد وما شابه من ورا وحمابر(.)1
ويف العهد اململوكي جند بأنـه عنـد إنشـاء أي مدرسـة ذات مسـتوى عـال
من التعلـيم يوقـف معهـا مدرسـة ابتدائيـة؛ لتعلـيم أبنـاء الفقـراء واليتـامى ،إذ
يتلقون تعليم جمانياً ،وتزودهم الوقوف املرصدة بنفقات املعيشة األخرى(.)2
وقد كان لق بهـذه املـدارس أطبـاء للمعاجلـة مـع محامـات السـتخدام
الطلبة مع مستشفى ومطاعم ومطابخ لتقديم الطعام.
وكانت تعلق ساعة يف وسط ساحة املدرسة ليعرف الطلبة منها الوقـت،
وليعرفــوا أوقــات الصــالة واحملاضــرات ،وتنشــر بــني أروقــة املدرســة حــدائق،
مثال ذلك املدرسة املستنصرية اليت بناها اخلليفة املستنصر.
الرعاية االجتماعية من خالل الوقف
ومن وسائل حتقيق الرعاية االجتماعية الوقف ،وهو يقوم على أساس
حبس عانيٌ معينة عن أن تكون ملكاً ألحد من الناس وجعل ريعها جلهة من
جهات الرب واخلري ،واألصل يف هذا قول اهلل تبارك وتعاىل:

( )1الوقف يف الشريعة والقانون ،زهدي يكن (صـ5.)55
( )2كتاب اخلطط للمقريزي ،ج5.5
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[ احلج.]77 ،
ومــا أخرجــه اإلمــام البخــاري مــن حــديث عبــد اهلل بــن عمــر { قــال:
"أصاب عمر أرضاً خبيرب فأتى النيب @ يستأمره فيها فقال :يارسول اهلل إنـي
أصبت ماالً خبيرب مل أصب ماالً هو أنفس عندي منه فما تأمرني فيه؟ فقال إن
شئت حبست أصلها وتصدقت بها .فتصـدا بهـا يف الفقـراء ،ويف القربـى ويف
سبيل اهلل ،وابن السبيل ،والضـعيف ال جنـاح علـى مـن وليهـا أن يأكـل منهـا
باملعروف ،أو يطعم صديقًا غري متمول فيه".
(ويف لفظ :غري متأثل) ( )1متفق عليه.
وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة > قال :قـال رسـول اهلل @:
"إن مما يلحق املؤمن من عمله وحسناته بعد موته :علم علمه ونشره ،أو ولـد
صاحل تركه ،أو مصحف ورثه ،أو مسجد بناه أو بيت البن سبيل بناه ،ونهـر
أجــراه ،أو صــدقة أخرجهــا مــن مالــه يف صــحته وحياتــه ،يلحقــه مــن بعــد
موته"(.)2
ونرى يف هذه ا لوسيلة وهي الوقف ،لوناً من ألوان الرعاية االجتماعية
مل يســبق إليــه النظــام بــل ومل يدانــه نظــام كــذلك ،وذلــك أنــه ميــارس كعمــل
( )1صــحيح البخــاري ( )555،555،555/5وصــحيح مســلم ج( ،5صـــ ،)5555بــاب
الوقف برقم (5.)5555
( )2ابن ماجه ( ،)555عن إرواء الغليل ج( ،5صـ5.)55
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خالص لوجه اهلل تعـاىل مـن أعمـال الـرب واخلـري ،يقصـد بـه املنفعـة العامـة وال
تشوبه مصلحة خاصة للواقف ،كما هـو احلـال يف أسـاليب الوقـف يف الغـرب
حيث يرتتب عليها مزايا ضريبية للواقف.
ولقد جاءت الشريعة السمحاء لتحقيق مصاحل األمـة يف ديـنهم ودنيـاهم
ألنها بنيت علـى أصـل عظـيم ،وهـو :جلـب املصـاحل للنـاس ،ودرء املفاسـد
عنهم( .)1ومن شأن هذه الشريعة كذلك حتصيل املصـاحل ،وتكميلـها وتقليـل
املفاسد ،وتعطيلها( ،)2ألن مبناها وأساسـها علـى احلكـم ومصـاحل العبـاد يف
املعــاش واملعــاد ،وهــي عــدل كلــها ورمحــة كلــها ،ومصــاحل كلــها وحكــم
كلها(.)3
أهداف الوقف:
والوقف يف اإلسـالم باعتبـاره – عمـالً مـن أعمـال الـرب واخلـري – قـق
هدفني :هدفاً عاماً ،وهـدفاً خاصـاً ،وذلـك أن للوقـف وظيفـة اجتماعيـة قـد
تبدو ضرورية يف بعأ اجملتمعات ويف بعأ األحوال ،والظروف اليت متر بها
األمــم ،فلقــد اقتضــت حكمــة اهلل أن يكــون النــاس ــتلفني يف الصــفات،
( )1قواعد األحكام يف مصاحل األنام للعز بن عبد السالم ،ج( ،5صـ5.)5
( )2منهاج السنة ،ج( ،5صـ5.)55
( )3أعالم املوقعني ،ج( ،5صـ5.)5
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متبـاينني يف الطاقـة والقــدرة ،وهـذا يـؤدي بالضــرورة إىل أن يكـون يف اجملتمــع
الغين والفقـري والقـوي والضـعيف ،فلـذا أمـر الشـارع احلكـيم الغـين بالعنايـة
بالفقري والقوي بإعانة الضعيف.
وقد أخذ تنفيذ هذا األمر بأساليب عديدة وصورٍ متعـددة منهـا الواجـب
ومنها املستحب ،ومنها ما هو مادي ،ومنها ما هو خاص باخللق والشـمائل،
وهلذا جاء اجملتمع املسلم متكافالً مرتامحـاً ومتعاطفـا كالبنـاء املرصـوص يشـد
بعضه بعضاً ،وهذا البناء يقوم على أسس منها الوقف الذي فـظ لكـثري مـن
اجلهات العامة حياتها ،مما يضمن لكـثري مـن طبقـات األمـة لقمـة العـي عنـد
انصراف الناس عن فعل اخلري ،ونضـوب املـوارد مـن الصـدقات العينيـة ،وال
سيما أن أغراض الوقف ليسـت قاصـرة علـى الفقـراء أو دور العبـادة فحسـب
وإمنــا تتعــدى إىل أهــداف اجتماعيــة واســعة ،وأغــراض خــرية شــاملة حيــث
أسهمت األوقاف يف إرساء دعائم ثقافية متنوعة يف اجملتمعات اإلسـالمية مثـل
بنــاء املــدارس واملعاهــد العلميــة ،وتعــيني املعلمــني هلــا واإلنفــاا علــى طلبــة
العلــم ،باإلضــافة إىل االســتفادة مــن املســاجد يف التعلــيم بإجيــاد أروقــة العلــم
وحلقـات الـدرس ،والعنايــة بتـوفري الكتــب واملراجـع املختلفــة ،وقـد محلــت
هذه املعاهد رسالة اإلسالم إىل النـاس ونشـطت يف الـبالد اإلسـالمية الواسـعة
وكونــت حركــة علميـــة منقطعــة الــنظري ،ووفـــرت للمســلمني نتاجــًا علميــاً
ضخماً ،وتراثاً إسالمياً خالداً ورجاالً متبحرين يف علوم الشريعة.
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وكان من هذه األوقاف جزء كبري صص ألبناء السبيل (اخلانقاهات)،
وكــان املســافرون جيــدون يف هــذه األمــاكن املــأوى واملأكــل ،كمــا أســهمت
األوقاف يف إنشاء املشايف ودور العالج (املارستانات).
اهلدف اخلاص للوقف:
أمــا اهلــدف اخلــاص للوقــف فــإن اإلنســان يدفعــه إىل فعــل اخلـري دوافــع
عديدة ،منها الدافع االجتماعي الذي هو نتيجة للشعور باملسـؤولية اإلنسـانية
جتاه اجلماعة ،فيدفعه ذلك إىل أن يرصد شيئاً مـن أموالـه علـى هـذه اجلهـة أو
تلك؛ لتستفيد مـن ريـع هـذا الوقـف ،ومنهـا الـدافع العـائلي ،حيـث تتغلـب
العاطفة النسبية على غريها من النزعات فينـدفع الواقـف بهـذا الشـعور إىل أن
يؤمن لعائلته وذريته مورداً ثابتاً يكون ضماناً ملستقبلهم محاية هلم مـن الفاقـة
واحلاجــة "إنــك إن تــذر ورثتــك أغنيــاء خــري مــن أن تــذرهم عالــة يتكففــون
الناس"(.)1
هــذا احلــديث وإن ورد بشــأن اإلرث إال أن الوقــف قــق مــن محايــة
الذرية مثل ما قق اإلرث بل رمبا يكون أفضل ،ألن اإلرث جيري فيه اقتسام
األعيان ورمبا تتلف فيصـيبهم الفقـر ،بينمـا الوقـف مصـانة عينـة حمبوسـة عـن
التصرف فيها إنا جيري االنتفاع بها.
ويالحظ أن مؤسسات الرعاية االجتماعية القوية يف الغرب تعتمـد – يف
( )1صحيح مسلم ،ج( ،5صـ5.)5555
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تــوفري اجلانــب األكــرب مــن خــدماتها – علــى مؤسســات خرييــة قامــت علــى
التربعات أو ختصيص مبالغ أو ريع ناتج من أصـول ماليـة أو عقاريـة لانفـاا
علــى تلــك املشــروعات اخلرييــة كرعايــة األيتــام واملشــردين واملعــوقني .ومــن
املناسب اإلشـارة هنـا إىل دور هـذه اخلـدمات االجتماعيـة يف حركـة التنصـري،
فهـي تــؤدي اخلدمـة الدينيــة يف صـورة مســاعدة اجتاعيـة ،وال ســيما يف الــبالد
اليت ينخفأ فيهـا مسـتوى املعيشـة وال تكـون أغلبيتهـا السـاحقة قـادرة علـى
مواجهة احلياة.
وال يوجد ما مينع من أن تقدم جهات وأجهزة الدعوة اإلسالمية الرعاية
االجتماعية لطائفة من الناس ،تأليفاً لقلوبهم لاسالم وألهله ،وال يوجد مـا
مينع شرعاً من قيام مؤسسات رعاية اجتماعية إسالمية يف الـبالد الفقـرية ،وال
مانع من امتداد خدماتها إىل غري املسلمني يف هذه البالد.
أثر الوقف يف استقالل العلماء والقضاء
إن الوالء يف اإلسـالم هـو هلل أوالً ،وهـذه مـن أساسـيات العقيـدة ،لـذا
فإن رجال العلم سواء أكانوا من علماء الشريعة وفقهائها أم من علماء العلوم
الطبيعية وغريها من العلوم الدنيوية ،كلـهم يشـعرون باالسـتقالل والنهـوض
مبا جيب عليهم من نصح هلل ولكتابه ولرسوله ولألئمة املسلمني وعامتهم.
وجند أن العلماء بصورة عامة قد اجتهدوا يف بذل العلم كما فعل اإلمـام
أبــو حنيفــة وتلميــذه حممــد بــن احلســن الشــيباني وأبــو يوســف واإلمــام مالــك
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واإلمام الشافعي وكذلك اإلمام أمحد ابن حنبل وغريهم.
فقد بقي العلماء مستقلني عن السلطة غري خاضـعني هلـا معتمـدين علـى
األموال املوقوفة اليت تغدا عليهم.
كما بقي القضاة قائمني بـاحلق كمـون بالعـدل وذلـك العتمـاد هـؤالء
القضاة على ما كانوا يديرونه مـن األمـوال املوقوفـة الـيت أعطـتهم االسـتقالل
املادي والفكري.
وأسوا ما كتبه الشيخ حممد أبو زهرة ~ (يف كتابه حماضرات يف الوقـف
[صـــ ]22 –19بتصــرف) اضــطر الظــاهر بيــربس لفــرض الضــرائب بســبب
احلــروب مــع التتــار وســلك ســبيالً يف االســتيالء علــى األراضــي ومــن بينهــا
أراضي الوقف وعارضـه اإلمـام النـووي حتـى تـرك هـذا األمـر ولكنـه حـاول
فــرض ضــرائب كــثرية ترهــق النــاس واألوقــاف وعارضــه النــووي ،وكانــت
النوازع يف واقع األمر بني سطوة السلطان وقوة العلم.
فالسلطان تج لفرض الضرائب بضيق احلال وقلة املال ،والشيخ تج
بفقر الرعية وضيق األمر عليها ،ويقول يف إحدى رسائله[ :إن أهـل الشـام يف
هذه السنة يف ضيق وضعف حال بسبب قلة األمطار ،وغالء األسـعار ،وقلـة
الغــالت والنبــات ،وهــالك املواشــي ،وأنــتم تعلمــون أنــه جتــب الشــفقة علــى
الرعية ونصيحته (أي وليّ األمر) يف مصلحته ومصلحتهم .والعلماء كانوا من
وراء اإلمام النووي يؤازرونه ويؤيدونه ،وقـد رد السـلطان هـذه النصـيحة رداً
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عنيفاً وعيَّرهم مبوقفهم يوم كانت البالد حتـت سـنابك اخليـل يف عهـد التتـار،
وســـكوتهم علـــى الـــذل ،وأنهـــم كـــان األوىل بهـــم أن يهبـــوا ملقـــاومتهم أو
مناقشتهم.
فقال الشيخ النووي :وأما ما ذكر من كوننا مل ننكر علـى الكفـار كيـف
كانوا يف البالد ،فكيف يقاس ملوك اإلسالم وأهل اإلميان وأهل القرآن بطغاة
الكفار ،وبأي شيء كنا نذكر طغاة الكفار ،وهم ال يعتقدون شيئاً من ديننا.
وأمــا أنــا يف نفســي فــال يضــرني التهديــد ،وال ميــنعين ذلــك مــن نصــيحة
السلطان ،فإني أعتقـد أن هـذا واجـب علـيّ وعلـي غـريي ،ومـا ترتـب علـى
الواجب فهو خري وزيادة عند اهلل ..وأفوض أمـري إن اهلل بصـري بالعبـاد ،وقـد
أمرنا رسول اهلل @ أن نقول احلق حيثمـا كنـا وأالك جـاف يف اهلل لومـة الئـم،
وحنن حنب السلطان يف كل األحوال وما ينفعه يف آخرته ودنياه.
ِإالك أن الســلطان مل ينتصــح واجتــه إىل العلمــاء ومجــع فتــاويهم يف تأييــد
فرض الضرائب .ولكن اإلمـام النـووي ~ نـدّد بـإكراه العلمـاء علـى الفتـوى.
وقد أحضره الظاهر يف جملسه بدمشق ليكرهه كما أكره غريه.
فقال له النووي :أنا أعرف أنك كنت يف الـرا لألمـري بندقـدار ،ولـيس
لك مال ،ثم منّ اهلل عليك وجعلـك ملكـاً ،ومسعـت أن عنـدك ألـف مملـوك
وكل مملوك له حياصة من ذهب (الثياب املوشاة بالـذهب اخلـالص) ،وعنـدك
حـقٌ مــن احللــي ،فــإن أنفقــت ذلــك كلــه ،وبقيــت
مائــة جاريــة ،لكــل جاريــة ِ
358

الوقف وأثره يف حياة األمة

املماليك بالبنود الصـوف بـدالً مـن احلـوائص ،وبقيـت اجلـواري بثيـابهن دون
احللي أفتيتك بأخذ املال من الرعية .فغضب الظاهر وقال النووي :أخرج مـن
بلدي (دمشق) فقـال الشـيخ السـمع والطاعـة ،وخـرج إىل نـوى بالشـام فقـال
العلمـاء :هــذا مـن كبــار علمائنـا وصــلحائنا ،وممـن يقتــدى بهـم ،فأعــاده إىل
الشام ،فرسم برجوعه ،فـامتنع الشـيخ وقـال :ال أدخـل والظـاهر بهـا فمـات
الظاهر بعد شهر(.)1
وبذلك استطاع العلماء أن يقفوا مع احلق وأن يقفوا مع أحكام الشـريعة
وأن جيــربوا الســلطان للخضــوع لشــرع اهلل كمــا فعــل العــز بــن عبــد الســالم يف
أحكامه ضد السالطني وكما فعل اإلمام البلقـيين ضـد املماليـك ،وكمـا فعـل
أبو حنيفة مع اخلليفة املنصور عند اجتماعه بالفقهاء.
وبقيت اهليمنة والظهور لشرع اهلل حتـى عصـور احنسـار قـوة املسـلمني،
ولــذا فــإن إدارة املؤسســات التعليميــة بصــورتها العامــة ونظــام التعلــيم وتعــيني
املعلمني واألموال املوقوفة جلعل هذه املؤسسات قادرة على أداء رسالتها صار
بأيدي العلماء.
لقد كانت إدارات املعاهد العلمية وتنظـيم أمورهـا تعتمـد علـى القـائمني
عليهــا إذ كــان جلــهم مــن أئمــة املســلمني وأكفــأ علمــائهم وقــادة جمــتمعهم،
( )1راجع هذه املكاتبات يف حسن احملاضرة ،ج( ،5صـ5.)55– 55
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وكانت الوقفيات جتعلهم ولني بسلطات تسمح هلم بتنظيمهـا وإدارتهـا كمـا
يشاؤون ومل دوهم أو دد أعماهلم إال ما اشـرتطه الواقفـون طاملـا التزمـوا
بنظام الشريعة العام(.)1
دور الوقف يف حتسني املستوى االجتماعي واملعيشي:
إن إيقــاف األمــوال علــى نشــر التعلــيم فــتح جمــاالً للشــباب أن يرتقــوا
ويتميـزوا يف السـلم االجتمــاعي ويف التـأثري والنفــوذ حتـى لــو كانـت أصــوهلم
االقتصادية واالجتماعية ضعيفة نتيجة ما أتاحته هلم أموال الوقف املخصصـة
للتعليم من جماالت ...فالتعليم اجليد الذي قد مله شخص موهوب قد ينقلـه
لــيس ألن يتســلم مرتبــة االفتــاء والقضــاء فحســب بــل ألن يتمــرس يف العمــل
اإلداري وتيسري أمـور الدولـة ،أو يف أي مهنـة متخصصـة كالطـب واإلدارة أو
غريها واليت قد ال تتاح له لوال أمواالً موقوفة قد سـاعدته علـى هـذا االرتقـاء
وسهلت له سبيل التعليم واالنتقال واالرتقاء.
لقـــد أدَّت الطبقـــة املتعلمـــة دوراً رئيســاً يف انتقـــال املعرفـــة واملعلومـــات
اإلنسانية والعلمية واألخالقية والقيم الدينيـة بـأن نقلوهـا ملختلـف أبنـاء األمـة
اإلسالمية وأتيح لكل فرد من أفراد اجملتمع اإلسالمي الفرصـة علـى أن يكـون
( )1انظر( :صـ ) 555من كتـاب وقـائع احللقـة الراسـية لتـثمري ممتلكـات الوقـف الـيت عقـدت يف
جدة سنة 5555هـ ،حترير د .حسن األمني5.
360

الوقف وأثره يف حياة األمة

عضــواً فعــاالً يف هــذه الفئــة الــيت اتصــفت بــالعلم واملعرفــة ،كمــا أن العلمــاء
بـالرغم مــن كــونهم مســتقلني عـن اإلدارة والتــأثري السياســي ِإالك أنهــم املصــدر
الرئيسـي الـذي رفــد اجلهـاز بكــل احتياجاتـه ،كمـا كانــت املـدارس واملســاجد
املصدر لتنمية وإمداد األجهزة والدواوين احلكومية مبا حتتاجه من قوى بشـرية
مؤهلة.
ويف الوقت نفسه جند بأن الكثريين من املعلمني والفقهاء الـذين اعتمـدوا
يف تعليمهم ومعاشـهم احليـاتي علـى أمـوال أمـدتهم بهـا األوقـاف قـد انـدجموا
كذلك يف األعمال االقتصادية والنشاطات التجارية الفردية ،فاشتغل العلمـاء
والفقهاء وطلبة العلم يف السوا ،وكـان وجـودهم واضـحاً يف سـاحة النشـاط
االقتصادي للمجتمع اإلسـالمي ،إذ عملـوا جتـاراً وكتبـة وحماسـبني وصـيارفة
ويف غري ذلك من املهن الـيت تواجـدت يف اجملتمـع ،وكـان العديـد مـن العلمـاء
يقسمون نشاطهم اليومي بني التجارة والتعليم فيشـتغلون بعـأ الوقـت جتـاراً
يف السوا ويف البعأ اآلخر منه إما أن يكونوا طلبة مـتعلمني أو أنهـم يقومـوا
هـم بالتــدريس لغريهـم مــن األفــراد عنـدما يبلغــون درجــة مـن العلــم تؤهلــهم
لذلك.
ويف دراسة قامت بها :إيرا البيـدوس عـن اجملتمـع اإلسـالمي يف العصـر
الوسيط بعنوان (املـدن اإلسـالمية يف العصـور الوسـطى املتـأخرة) وجـدت أنـه
من بني منوذج استخلصته من تراجم الرجال ميثل ستمائة تاجر يف هـذا العصـر
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يف بعأ هذه املدن اإلسالمية وجـدت أن بـني هـؤالء السـتمائة تـاجر ،مـائتني
ومخسـة وعشــرين تــاجراً كــانوا أسـاتذة يف املــدارس اجلامعيــة وعلمــاء شــريعة
وأئمة للمساجد أو قضاة وحمتسبني ،كما وجدت أن فيهم كتّاباً للعدل ونظاراً
على األوقاف اخلريية ،كما وجدت أن من بينهم أربعة ومثانني تـاجراً يعملـون
بنفس الوقت كمحدثني يف املساجد واملدارس املوقوفة ومخسـة عشـر شخصـاً
آخــر كــانوا يتولــون وظيفــة قاضــي وســتة آخــرين عملــوا يف وظــائف اإلدارة
العليا ،كما أن ستة أشخاص عملوا يف وظائف احلسبة.
كــل ذلــك مل يكــن ممكن ـاً ِإالك بفض ـل مــا وفرتــه األمــوال املوقوفــة لبــاقي
الطبقات من موارد صرفت عليهم بسخاء يف سبيل تعليمهم حسبة هلل.
ولــذا فإننــا نــرى بــأن الصــناع والعمــال كانــت الفــرص متاحــة هلــم ألن
يتعلمـــوا ويواصـــلوا تعلـــيمهم يف تلـــف مراحـــل الدراســـة معتمـــدين علـــى
املخصصات الـيت تصـرف علـى الطلبـة مـن الوقـف وبـذلك كـان اجملتمـع كلـه
يتعلم وينمو ،وقـد قـرر فقهـاء الوقـف املسـلمون بـأن الوقـف علـى املـتعلم ال
رم املتعلم من أجره أو من راتبـه أو مـن وظيفتـه ،واعتـربوا أن الوظيفـة هـي
نوع من التعلم واستمرارية له.
دور الوقف يف حفظ الصحة:
وقف املسلمون دورًا وأرضاً لصـاحل عـالج املرضـى مـن املسـلمني ،كمـا
أوقفوا الوقوف الواسعة على إنشاء املشـايف ،وعضـدت أوقـافهم مهنـة الطـب
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والتمــريأ والصــيدلة وأوقفــوا بســخاء علــى تطــوير مهنــة الطــب والتمــريأ
والصيدلة والعلوم املتعلقة بالطب ومعاجلة البشر واحليوانات.
ومــن الشــواهد التارخييــة علــى ذلــك ،تلــك األوقــاف الــيت رصــدت
للبيمارستان املنصوري الذي أنشأ سنة 682هـ لعالج امللك واململوك والكـبري
والصغري ومجيع فئات اجملتمع والذي وصفه ابن بطوطة بأنـه يعجـز الواصـف
عــن حماســنه كـــان مقســماً إىل أربعـــة أقســام :للحميـــات والرمــد واجلراحـــة
والنساء ،وخصص لكل مـريأ فـرش كامـل ،وعـيّن لـه األطبـاء والصـيادلة
واخلدم ،كما زود مبطبخ كبري.
وكان املريأ إذا ما برئ وخرج تلقى منحة وكسوة ،وقـدرت احلـاالت
اليت يعاجلها املستشفى يف اليوم الواحد بعدة آالف ،وأحلقت به مدرسة للطب
جيلس فيها رئيس األطباء إللقاء درس طب ينتفع به الطلبة.
والوثيقة التارخيية اليت ترجـع إىل عهـد املماليـك مبصـر تـبني بـالء تلـك
النماذج املشـرقة ألوقـاف املسـلمني فتقـول هـذه الوثيقـة وهـي حجـة مستشـفى
قالوون :أنشأ هذا البيمارستان ملداواة مرضـى املسـلمني الرجـال والنسـاء مـن
األغنيــاء املوســرين والفقــراء احملتــاجني بدمشــق وبغــداد والقــاهرة وقرطبــة مــن
املقــيمني بهــا والــواردين عليهــا علــى اخــتالف أجناســهم وتبــاين أمراضــهم،
وأوصــابهم يدخلونــه مجوع ـاً ووحــداناً ،وشــيباً وشــباباً ويقــيم بــه املرضــى
الفقراء من الرجال والنساء ملداواتهم حلني برئهم وشـفائهم ،ويصـرف مـا هـو
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معد فيه للمـداواة ،ويفـرا علـى البعيـد والقريـب واألهـل والغريـب مـن غـري
اشرتاط لعِوض من األعواض ،ويصرف الناظر من ريع هذا الوقف مـا تـدعو
حاجة املرضى إليه من سرر جريد أو خشب على مـا يـراه مصـلحة – أو حلـف
حمشــوة قطنــاً ،وطــراريح حمشــوة بــالقطن فيجعــل لكــل مــريأ مــن الســرر
والفرش على حسب حاله وما يقتضيه مرضه عامالً يف حق كـل مـنهم بتقـوى
اهلل وطاعته ،باذالً جهده وغايـة نصـحه ،فهـم رعيتـه وكـل راع مسـؤول عـن
رعيته.
ويباشر املطبخ بهذا البيمارستان ما يطهى للمرضى مـن دجـاج وفـراريج
وحلم ،وجيعل لكل مريأ مـا طـبخ لـه يف زبديـة خاصـة بـه مـن غـري مشـاركة
ملريأ آخر ويغطيها ويوصلها لكل مريأ إىل أن يتكامل إطعامهم ويسـتوفى
كل منهم غداءه وعشاءه وما وصف له بكرة وعشياً.
ويصرف الناظر مـن ريـع هـذا الوقـف ملـن ينصـبه مـن األطبـاء املسـلمني
الذين يباشرون املرضـى جمـتمعني ومتنـاوبني ويسـألون عـن أحـواهلم ومـا جيـد
لكل منهم من زيـادة مـرض أو نقـص ،ويكتبـون مـا يصـلح لكـل مـريأ مـن
شـــراب وغـــذاء أو غـــريه يف (دســـتور ورا) ويلتزمـــون املبيـــت يف كـــل ليلـــة
ب البيمارستان جمتمعني ومتناوبني ويباشرون املداواة ويتلطفون فيها ،ومن كـان
مريضاً يف بيته وهو فقري ،كان للناظر أن يصـرف إليـه مـا تاجـه مـن األشـربة
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واألدوية واملعاجني وغريها ،مع عدم التضييق يف الصرف(.)1
كما جند أنه قد خصصت أوقاف مقررة لانفـاا علـى تـأليف الكتـب يف
الصيدلة والطب واستطاع األساتذة أن يكملوا كتبهم نتيجة مثل هذا التعضـيد
العلمي من هذه األموال املوقوفة ومن أمثلة هذه الكتب:
 –1كتاب البيمارستانات لزاهد العلماء الفارقي عميد أحد املستشـفيات
يف القرن اخلامس اهلجري.
 –2كتاب مقالة أمينة يف األدوية البيمارستانية البن التلميذ.
 –3الدستور البيمارستاني تأليف ابن أبي عبيان.
 –4صفات البيمارستان للرازي.
أمــا فضــل الوقــف علــى تقــدم العلــوم بصــفة عامــة ،وتقــدم العلــوم
الطبيـة بصـفة خاصـة فيتضـح مـن أن احلضــارة العربيـة قـد أنشـأت العديـد مــن
املشــايف حتــى إن عــددها يف بعــأ املــدن جتــاوز أكثــر مــن مخســني مستشــفى
يف وقــت واحــد فكتــاب الكليــات يف الطــب البــن رشــد مــن أهــم اإلجنــازات
العلميــة يف الطــب وعنــدما بــدأ الغــرب يســتيقظ أنشــأوا لــه أول معهــد دراســي
علمي يف جنوبي إيطاليا وهو أول معهـد يف أوروبـا كلـها ،فرتجـم هـذا املعهـد
( )1انظــر( :صـــ ،) 555 – 555مــن أحبــاث نــدوة حنــو دور تنمــوي للوقــف ،وزارة األوقــاف
والشؤون اإلسالمية ،الكويت5.
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كتــاب الكليــات يف الطــب إىل الالتينيــة حتــت عنــوان [ ]Collgetفأصــبح هــو
الكتاب الرئيسي لتدريس الطب يف أوروبا ،إذ إن الطب هـو أول دراسـة عليـا
اقتبسها الغرب من العرب وأصبح مفهوم [ ]Collgetيطلق على مركز الدراسـة
هـــذا ،كمـــا أطلـــق علـــى الدراســـة نفســـها الـــيت تطـــورت أخـــرياً إىل مفهـــوم
[ ]Collgetوهــــذا االصــــطالح مــــا هــــو ِإالك حتــــوير الســــم كتــــاب الكليــــات
البن رشد(.)1
الوقف محاية من الداخل واخلارج:
كانت األوقاف متلء على اجملتمع كيانـه مـن الـداخل فـال ينهـار ،ومتـلء
عليــه كيانــه مــن اخلــارج فــال تكتســحه غــارات العــدوان والــدمار ،وكــانوا
يرصدون األوقاف حلراسة احلدود والدفاع عن ديار اإلسالم.
يقول ابن حوقل عن طرسوس حدود املسلمني مع دولة الروم يذكر أن بهـا
مائــة ألــف فــارس ،وكــم مــن ســيد حصــيف مــربز يشــار إليــه بالدراســة والفهــم
واليقظة والعلم ،وكان ذلك عن قريب عهد من األيام الـيت أدركتهـا وشـاهدتها.
وكان السبب يف ذلـك :أنـه لـيس مـن مدينـة عظيمـة مـن حـد سجسـتان وكرمـان
وفارس وخوزسـتان واجلبـال وطرسـتان واجلزيـرة وأذربيجـان والعـراا واحلجـاز
( )1انظر( :صــ ،)555مـن أ حبـاث نـدوة حنـو دور تنمـوي للوقـف ،وزارة األوقـاف والشـؤون
اإلسالمية ،الكويت5.
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والــيمن والشــام ومصــر واملغــرب إِالك بهــا ألهلــها دار ينزهلــا غــزاة تلــك البلــدة
ويرابطـــون بهـــا إذا وردوهـــا ،وتكثـــر لـــديهم الصـــالت وتـــرد علـــيهم األمـــوال
والصدقات العظيمة اجلسـيمة ،إىل مـا كـان السـالطني يتكلفونـه ،وأربـاب الـنعم
يعانونه وينفذونه متطوعني متربعني ،ومل يكن يف ناحية ذكرتها رئيس وال نفـيس
إال وله عليه وقف من ضيعة ذات مزارع وغالكت أو مسقف من فنادا.
ويف العصر احلديث بعد أن سيطر العـدو علـى بـالد املسـلمني حـاول العـدو
السيطرة على الوقف ومصارفه ،وكان للمؤسسات الوقفية أكرب األثر يف الوقوف
أمام العدو يف الـبالد اإلسـالمية املختلفـة .فكـان للعلمـاء واملسـاجد واملعاهـد أكـرب
األثر يف مقاومة أعداء دين اهلل وأبقت اإلسالم جذوة متقدة ويف احلفاظ على قيمه
واستمرار االعتزاز به ،رغم تعرض العلماء إىل اإليذاء والنفي والطرد.
كما قام هؤالء العلماء بالتصدي للحمالت التبشريية والتنصري ممكا أبقى
معظم الدول اإلسالمية يف اهلند واندونيسيا والفلبني والدول األفريقية ،وكان
للمدارس واملساجد أكرب األثر يف ذلك وانتشر يف بعأ البالد شعار [ اإلسالم
ديين والكعبة قبليت ] ولقد بذل الغرب الصلييب من املال واجلهد والعمل
الدؤوب من أجل تنصري بالد العامل اإلسالمي وعملية حمو وطمس ألثر
اإلسالم ،فكان لعلماء الدين شرف نصرة دين اهلل وإبقاء دين اهلل يف هذه
البالد ،وكان للعلماء أكرب األثر يف ذلك ونذكر منهم على سبيل املثال ال
احلصر مثل :خري الدين التونسي ،والثعاليب ،وطاهر بن عاشور ،وسيدي
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بومدين ،وابن باديس ،والشنقيطي ،وحسن عبد الوهاب ،وعثمان الكعاك،
واملئات من غريهم من علماء وطلبة علم يف اجلزائر واملغرب وموريتانيا وتونس
وليبيا وقد كان اعتماد هؤالء على أوقاف املدارس واملساجد مثل مدرسة
القرويني وتلمسان وسيدي بومدين وجامعة الزيتونة ومدارس فاس ومراك
والريف املغربي والتكايا السنوسية وثورة األمري عبد القادر اجلزائري ،وجند يف
فلسطني احلاج أمني احلسيين والشيخ عز الدين القسام ،ويف مصر الشيخ حممد
عبده ،وجامع األزهر يف مقاومة العدو اإلجنليزي.
وهذا قليل من كثري من مثار الوقف اإلسالمي وما قق من املصـاحل مـن
خري اإلسالم واملسلمني.
وبعد فيسرني أن أتقدم هلذه الندوة املوقرة ببعأ التوصيات:
أوالً  :أن الوقف يعترب نظاماً إسالمياً أصيالً وجد منذ نشأة الدولـة اإلسـالمية
وتواصل مع مسريتها التارخيية الطويلة ،طريقاً للخري ،ووسيلة للبذل
والعطاء ،وحتفيزاً للموسرين لانفاا يف سبيل اهلل.
وإذا كــان دوره قــد خبــا لــبعأ الوقــت ،إال أن ضــرورات احليــاة الــيت
حنياهــا يف بالدنــا يف الوقــت احلاضــر ،تســتدعي بعــث هــذا الــدور بقــوة
وفعالية.
ثانيـــــ اً:العمل على تطوير أهداف الوقف لتواكب التطورات احلاليـة ولتواجـه
املشكالت اليت يعاني منها العـامل اإلسـالمي يف الوقـت احلاضـر مثـل
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مشــكالت البطالــة واألميــة ،والتعلــيم والبحــث العلمــي واملشــكالت
االجتماعية مثل اإلعراض عن الزواج وغريها.
ثالثـــــ اً:التوسع يف الوقـف علـى تلـف أنـواع األمـوال العقاريـة واملنقولـة مبـا
يتفق مع تزايد أهمية هذه األموال يف الوقت احلاضر.
رابعــــاً:التنسيق والتكامــل جلهــود الدولــة واألفــراد يف النهــوض بــاجملتمع يف
تلف النواحي االقتصادية واالجتماعية ،حبيث تكمل جهود األفراد
يف اجملاالت اليت ليس بوسع الدولة أن تقوم بها وحدها.
خامساً:بذل اجلهد يف حتقيق األغراض التالية:
 –1تسهيل إجراءات الوقف وتبسيط تسجيله حبيث تقوم به جهة واحدة.
 –2احرتام شروط الواقفني من حيث األغراض الـيت تنفـق فيهـا أمـوال
الوقف ومن حيث حتديد النظارة عليه.
 –3إســناد النظــر يف األوقــاف إىل جلنــة عليــا تشــكل مــن شخصــيات
حكوميــة وعلميــة ورجــال أعمــال تكــون مهمتهــا حتديــد األهــداف
واألولويـات الـيت جيـب الوقـف عليهـا واسـتنهاض اهلمـم وشــحذ
العزائم ليكون الوقف على األعمال اخلريية وإعطائها اختصاصات
حمددة لتسهيل الوقف وتفعليه.
سادساً:توصــية وســائل اإلعــالم بعمــل محــالت مكثفــة للتوعيــة بأهميــة دور
الوقف وحث األشخاص واهليئات للعمل على إحياء الوقف.
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ســابعاً :تشــجيع الشــركات لتخصــيص بعــأ مــن حصــيلة املبــالغ املخصصــة
للتنمية االجتماعية جلعلها وقفاً.
ثامنــــاً:توجيه املالك إىل ختصيص بعأ األوقاف لـدعم األقليـات اإلسـالمية
يف الدول غري اإلسالمية لتلبية احتياجاتهم الضرورية.
واهلل نسأل أن يوفقنا إىل ما يرضـيه وأن يهـدينا إىل سـواء السـبيل ،وهـو
حسبنا ونعم الوكيل وصلى اهلل وسلم على سيد األولني واألخرين نبينا حممـد
وعلى آله وصحبه أمجعني.
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