
  والية الدولة على الوقف 
  املشكالت واحللول 

  

  

  بحث من إعداد 
  محمد السيد الدسوقي / د.أ

  أستاذ ورئيس قسم الفقه واألصول بجامعة قطر سابقاً

  

  مقدم إلى 

  الثاني األوقاف مؤتمر 
  

  الذي يقام في رحاب 
   مكة المكرمة –جامعة أم القرى 

  هـ١٤٢٧في شهر شوال سنة 



 ٢ 

  رحيمبسم اهللا الرحمن ال

  
  بحث الملخص 

  ــــ
عرف الوقف وهو حبس املال على جهة من جهات الرب منذ عصر البعثة، وقد تـسابق                  

الصحابة والتابعون ومن بعدهم يف وقف األموال، وظل الوقف يتمتع باستقالليته ورسـالته وفـق               
ـ                اف رغبات الواقفني إىل العصر احلديث، على الرغم من حماوالت بعض الـوالة إلنقـاص األوق

املرصودة على جهات اخلري، وأيضاً لالستيالء على بعض األحباس ولكن الفقهاء كانوا هلؤالء الوالة              
  . باملرصاد فحالوا بينهم وبني ما يريدون

ويف العصر احلديث تدخلت الدولة يف كثري من البالد اإلسـالمية يف شـئون الوقـف،                  
ه، وبذلك فقدت األمة مورداً كـان لـه دوره          فأصدرت القوانني اخلاصة باالستيالء عليه، مث بإلغائ      

الفاعل يف التماسك االجتماعي، والتقدم احلضاري ويف ظل اليقظة اإلسالمية املعاصرة، والدعوة إىل             
سيادة التشريع اإلهلي يف دنيا الناس جتددت الدعوة إىل إحياء سنة الوقف، وبذلت حماوالت خمتلفة               

شارة إىل أن السبيل لعودة هذه السنة، واحلـرص عليهـا           تعرب عن هذا اإلحياء، ومع هذا جتدر اإل       
يكون بتخلي والية الدولة على الوقف بصورة شاملة، وحتل والية األمة حمل والية الدولـة وفـق                 

هـات الـيت    اجلضوابط تشريعية وقضائية حىت يطمئن الواقفون إىل أن أمواهلم املوقوفة تصرف يف             
  . يرغبون يف الوقف عليها

شكالت الوقف يف استيالء الدولة عليه مث إلغائه، والعالج هلذه املـشكالت            لقد متثلت م    
يكون بتذكري األمة بوجوب أن حتىي دورها الرائد يف صنع حضارة اإلسالم اإلنسانية وذلك بالعمل               
على استقاللية الوقف، وأن يكون بعيداً عن سلطة الدولة، وأن يكون لألمة سلطة الوالية عليـه،                

 معاصر بعيد للوقف تارخيه املشرف يف صنع احلضارة، والتعبري الصادق عن األخوة        وفق منهج علمي  
  . اإلسالمية

    محمد السيد الدسوقي / د.أ



 ٣ 

  
  ةــمقدم

احلمد هللا الذي علم بالقلم، علم اإلنسان مامل يعلم، والصالة والسالم على املبعوث رمحة                
  .  ومن دعا بدعوته إىل يوم الدينللعاملني، حممد بن عبد اهللا، وعلى آله وصحابته أمجعني

وبعد فإن من يقرأ تاريخ الوقف على مستوى العامل اإلسالمي يدهش لظـاهرة فريـدة                 
عرفها هذا العامل، وهي حبس األموال على جهات خريية كثرية استوعبت كـل قـضايا اتمـع                 

ة من كل ما يهـدد      اإلسالمي على تنوعها، وكانت هذه األموال هي السياج املتني الذي محى األم           
  . استقرارها، ويسدد خطاها على طريق التعمري وتبليغ رسالة اهللا إىل الناس كافة

 فويستنبه النظر يف هذه الظاهرة االهتمام بقضايا إنسانية رمبا ال ختطر على البال كاألوقا               
قاف أوو ا،   لي للفقراء يف ليلة الزفاف للتح     من األواين، وعلى احللي اليت تعار     على ما يتلفه اخلدم     

، )١(على املـسجونني    لإلنفاق لمقعدين والعميان، كما خصصت أوقاف    ، وأخرى ل  للقطاء واليتامى 
وكانت هناك أوقـاف  لتفتح أمامهم طريق الكسب الشريف،   ولتعليمهم بعض الصناعات واحلرف     

  ... أجرةللخانات والفنادق يرتل ا الغرباء ومن ال مأوى هلم من الفقراء وأبناء السبيل بغري

ومن غريب األوقاف وأمجلها قصر الفقراء الذي عمره يف ربوع دمشق نور الـدين بـن          
حممود زنكي، فإنه ملا رأى يف ذلك املتزه قصور األغنياء عز عليه أال يستمتع الفقراء مثلهم فعمـر                  

  . طة وأغناها، ويف ذلك يقول الشاعرية دارياً، وهي أعظم ضياع الغوالقصر، ووقف عليه قر

  يف البساتني قصور األغنياء ....  إن نور الدين ملا رأى

                                        
شرط اخلواجة منصور بن األمري يونس      : جاء يف سجالت حمكمة محاه الشرعية بتاريخ قدمي هذه العبارة           ) 1(

ني يف وقفـه يف كـل يـوم    الشهري بابن حطب احلليب يف وقفيته أن يصرف من ربع الطاحويتني اجلاريت        
عثمانيات يف مثن خبز يفرق على املسجونني حببس محاه ويلتمس الدعاء وقراءة الفاحتة والترحم علـى                

 ).٤٨ صـ١٣٧: عي اإلسالمي العددوأنظر جملة الو(الواقف ووالديه 



 ٤ 

  )١( نزهة مطلقة للفقراء ....هقاًشاقصراً عمر الربوة 

ولست يف هذه املقدمة بـصدد  . وكان الفقراء يقيمون يف هذا القصر مجاعات ملدة حمددة         
ت لطرف من هـذه     احصر ااالت الوقفية اإلنسانية اليت متيز ا الوقف اإلسالمي، وإمنا هي إشار           

  .  الوقف يف الرعاية اليت مشلت اإلنسان واحليوانوردااالت تكشف عن 

وإذا كان الوقف قد قام بذلك الدور الفاعل يف حياة األمة فإن هناك فريضة ال تقل أثـراً                 
وهي ركن من أركان اإلسالم، وهلا رسالتها االجتماعية        .. .الزكاةوأمهية عن الوقف، وهي فريضة      

  .قتصادية اليت تنفرد اواال

 له أن الفريضة املشروعة وسنة الوقف مل يعد هلما بوجـه عـام يف اتمـع                 يؤسىومما    
  .اإلسالمي املعاصر الدور الذي كان هلما يف املاضي

 الربـوى   لالقتـراض إن كثرياً من الشعوب اإلسالمية تعاين من أزمات مالية تعرضـها              
 عـن   يف طياا من وسائل شيطانية تنأي باألمة شـيئاً فـشيئاً    واخلضوع لسياسة العوملة وما حتمله    

 هلذه الشعوب من الفقر الذي يلغي إرادا وقرارها إال بـأداء الـركن              أصالتها اإلسالمية، وال جناة   
 علـى حنـو مل       ا املفروض كما شرعه اهللا، وإحياء السنة اليت كان األقدمون يسارعون إىل العمل           

  . يعرف ألمة من األمم

بحث امل عن والية الدولة على الوقف، املشكالت واحللول هو حماولة علـى             وهذا ال   
 ففي هذا جناا مما تعـاين وسـعادا يف الـدنيا           ،طريق إحياء سنة الوقف وتبصري األمة ذه السنة       

  . واآلخرة

  . وقد سلكت يف البحث منهجاً يتركب بعد هذه املقدمة من متهيد ومبحثني وخامتة  

 وعرض املبحث   ،لتمهيد حملات موجزة عن الوقف عرب تارخيه قبل والية الدولة عليه          جاء ا   
 وخصص املبحث الثاين للحديث عن الوقـف        ،األول لوالية الدولة على الوقف، األسباب واآلثار      

  .  وسجلت اخلامتة أهم النتائج وبعض التوصيات،بني والية الدولة ووالية األمة

                                        
 .١٤٧ صـ١٣: الوعي اإلسالمي العدد  ) 1(



 ٥ 

  
  يقه ،،فه وتوواهللا يتولى الجميع بهدايت

  
  محمد الدسوقي / د.أ



 ٦ 

  متهيـــــد
  حملة عن الوقف وتطوره التارخيي

  قبل والية الدولة عليه
  ـــ

منع التصرف يف رقبة العني اليت      :  وهو يف تصور بعض احملدثني     –مراء فيه أن الوقف     مما ال   
، ميثل دعامـة    )١(انتهاءميكن االنتفاع ا مع بقاء عينها، وجعل املنفعة جلهة من جهات الرب إبتداء و             

 جهاد باملال يف شىت جماالت احلياة ه التقدم واحلضارة، ألنه يف جوهر راسخة من دعائم دور األمة يف     
النافعة، جهاد يعاجل كثرياً من املشكالت االجتماعية والثقافيـة واالقتـصادية والـصحية، بـل               

داء احلياة، وجتعل األمة جديرة مبرتلـة       واملشكالت اليت تتعلق بإعداد القوة اليت ترهب أعداء اهللا وأع         
  . القيادة والريادة، وأا خري أمة أخرجت للناس

ويرجع تاريخ الوقف إىل عصر البعثة، فقد دعا القرآن الكرمي، وكذلك السنة النبوية إىل                
 البذل والعطاء، واملسارعة إىل اإلنفاق يف السراء والضراء، وبينت اآليات واألحاديث مهمة املال يف             

احلياة، وأنه يف األصل مال اهللا، وأن احلق سبحانه استخلف عباده فيما أنعم عليهم به، وأن سـبيل                  
 وأن القصد والوسطية واالعتدال هو السنة اإلهلية يف         ،على هذه النعمة هو العمل املشروع     احلصول  

فاء والفقراء، ومـا    االنتفاع ذا املال، وأن فيه إىل جانب حق مالكه حقاً معلوماً وغري معلوم للضع             
قد حتتاج إليه األمة يف األزمات وامللمات، فضالً عن أن اتمع اإلسالمي جمتمع اإليثار والتكافـل                
والتعاون على الرب والتقوى، وانه ال يعرف شحاً مطاعاً، وال هوى متبعاً، وال فردية أو سلبية متزق                 

 كل هذا وغريه كان من العوامل الـيت         –ح  بني أبناء األمة الواحدة وشائج األخوة واملودة واإلصال       
جعلت املسلمني منذ فجر الدعوة يتسابقون يف اإلنفاق يف سبيل اهللا، وليست املؤاخاة بني األنصار               

تيه املادية واملعنوية والذي مل تعرف البشرية نظرياً        يقاً عملياً هلذا اإلنفاق يف صور     واملهاجرين إال تطب  

                                        
 .  القاهرة–، ط دار الفكر العريب ٥صـحممد أبو زهرة / أنظر حماضرات يف الوقف للشيخ  ) 1(



 ٧ 

 مظاهر التنافس يف اإلنفاق بني املسلمني، وقف األموال وجعلـها           له يف تارخيها الطويل، وكان من     
  .صدقة جارية

ذو مقـدرة إال    ) صلى اهللا عليه وسلم   ( مل يكن أحد من أصحاب رسول اهللا        : قال جابر   
وقد عرف الوقف بنوعيه يف العصر األول لإلسالم، وإن مل يكن هناك تقسيم له وتسميته               . )١(وقف  

  .هذه صدفة فالن:  كانت األوقاف تعرف بالصدقات، ولذا كان يقالباألهلي واخلريي، وإمنا

وتتابع املسلمون بعد عصر الصحابة يف وقف أمواهلم ألعمال الرب، وكانت الفتوحـات               
اإلسالمية وما أغدقته على ااهدين من أسباب كثرة األوقاف يف العصر األموي كثرة عظيمـة يف                

  .       )٢(حةمصر والشام وغريها من البالد املفتو

رأى أن  ) هـ١٢٥ :ت(وملا توىل توبة بن منري قضاء مصر يف زمن هشام بن عبد املالك                
كثرة األحباس حتتاج إىل إشراف عليها وتنظيم هلا، وال ينبغي أن تظل يف أيدي أهلها، أو يف أيدي                  

مية، وقام هذا الديوان    األوصياء، ومن مث أنشأ ديواناً هلا مستقالً عن بقية الدواوين يف الدولة اإلسال            
  . بتسجيل األحباس يف سجل خاص محاية ملصاحل املستحقني

 هذا الديوان أول تنظيم لألوقاف ليس يف مصر فحسب، بـل يف كافـة الـدول                 وتعد  
اإلسالمية، ومنذ ذلك الوقت أصبحت األوقاف تابعة للقضاة، وصار من املتعارف عليه أن يتـوىل               

  . )٣(ظ أصوهلا وقبض ريعها وصرفه يف أوجه صرفهالقضاة النظر على األوقاف حبف

واتسعت األحباس يف العصر العباسي، ومل يعد الوقف مقصوراً على الصرف على جهـة                
الفقراء واملساكني بل تعدى ذلك إىل تأسيس دور العلم واإلنفاق على القائمني عليها وعلى الذين               

 الرعاية االجتماعية وغري ذلك من ااالت       يدرسون فيها، وأيضاً على املكتبات واملستشفيات ودور      
املختلفة اليت كانت تتأثر بالظروف اإلقليمية، واحلاجات البيئية حبيث ميكن القول دون إسراف بأن              

                                        
 .  ط الرياض٥٩٨ صـ٥املغين حـ  ) 1(
 .٨انظر حماضرات يف الوقف صـ  ) 2(
 . ط بغداد٣٨ صـ١ي جـسد  الكبييحممد عب/ أنظر أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية لدكتور  ) 3(



 ٨ 

الوقف مشل كل جماالت احلياة اإلنسانية، باإلضافة إىل ما يتعلق برعاية احليوانات والرفق ا، وتعبيد               
  . الطرق وإصالحها

قاف كلها تقريباً يف العصور األوىل يف الدور والرباع واحلوانيت واخلانات،           وكانت األو   
  . )١(مث بدأت ظاهرة وقف األراضي والبساتني

وقضت اتساع دائرة األوقاف وضخامة األموال املوقوفة بأن يكون هلا ثالثة دواوين بدالً               
الشريفني وجهـات الـرب     ديوان ألحباس املساجد، وديوان ألحباس احلرمني       : من ديوان واحد هي   

  .األخرى، وديوان لألوقاف األهلية

ويف عهد الدولة العثمانية صارت لألوقاف تشكيالت إدارية تعـين باإلشـراف عليـه،                
وصدرت قوانني متعددة لتنظيم شئونه وبيان أنواعه والزال الكثري من هذه القوانني معموالً ا إىل               

  .)٢(يومنا هذا 

وته واندفاعه حىت كاد يبلغ يف القرن الثاين عشر اهلجري يف مصر            واستمر تيار الوقف يف ق      
  .   حنو ثلث األراضي الزراعية فضال عن أوقاف الدور واحلوانيت وما إليها

الت استيالء الدولة عليه، وصدرت     اولثالث عشر اهلجري تعرض الوقف حمل     ومنذ القرن ا    
تلغي الوقف األهلي، وتدخل الدولة بأجهزا      عدة قوانني يف البالد اإلسالمية، وإن تفاوت تارخيها         

  . يف كل شئون الوقف اخلريي، مما كان له األثر الواضح يف العزوف عن الوقف واحنساره مث إلغائه

                                        
 .١٣أنظر حماضرات يف الوقف صـ  ) 1(
 .٣٩ صـ١إلسالمية حـأنظر أحكام الوقف يف الشريعة ا  ) 2(



 ٩ 

  املبحث األول
  والية الدولة على الوقف، األسباب واآلثار

  ـــــ
 قدميـة، فقـد     إن والية الدولة على الوقف ليست وليدة العصر احلديث، وإمنا هلا جذور             

تعرض الوقف عرب تارخيه الطويل حملاوالت من بعض الوالة إلنقاص األوقاف املرصودة على جهات              
اخلري والرب، كما متثلت أيضاً يف االستيالء على بعض األحباس بوسائل تبدو شـرعية، ولكنـها يف                 

تفكري يف إـاء    الواقع لون من التحايل الذي جييز االغتصاب، وجتلت هذه احملاوالت كذلك يف ال            
 حسن احملاضـرة أن الظـاهر       )١(األوقاف األهلية وضمها إىل أمالك الدولة، وقد ذكر السيوطي يف         

 حاول االستيالء على األراضي الزراعية املوقوفة، ولكن العلماء وعلـى رأسـهم اإلمـام              )٢(بيربس
أراد أن يفـرض علـى       تصدوا له وحالوا بينه وبني ما يريد، كما تصدوا له أيضاً حينما              )٣(النووي

  .الناس ضرائب ال تطيقها قدرم املالية
وسعى حممد علي الذي حكم مصر يف النصف األول من القرن الثالث عـشر اهلجـري                  

لبسط نفوذه على الوقف، وقد بدأ أوالً ففرض الضرائب على األوقاف، وكانت من قبل ال تفرض                
 املوقوفة نصف ما فرضه على غريها مـن         عليها الضرائب، وكان ما فرضه على األراضي الزراعية       

                                        
ـ     ةأنظر حسن احملاضر    ) 1( ـ ٢ يف أخبار مصر والقاهرة ج  ط القـاهرة، وحماضـرات يف الوقـف         ٧١ ص

 .١٨صـ
 ولـد سـنة     –هو بيربس العالئي البند قداري، امللك الظاهر، صاحب الفتوحات واألخبار واآلثـار               ) 2(

س احلرب بنفسه، وله الوقائع     هـ وكان شجاعاً ميار   ٦٥٨هـ وقد توىل سلطنة مصر والشام سنة        ٦٢٥
املشهورة مع التتار والصلبيني، ومن أهم فتوحاته بالد النوبة ودنقلة، ويف أيامه انتقلت اخلالفة إىل مصر                

  ).األعالم الزكلي(هـ ٦٧٦هـ، توىف بدمشق سنة ٦٥٩سنة 
قرية مـن   ( ندا   هي حيي بن شرف أبو زكريا النووي، عالمة بالفقه واحلديث واللغة، مولده ووفاته يف               ) 3(

هـ، تعلم يف دمشق وأقام ا زمنـاً طـويالً، لـه            ٦٣١وإليها نسبته، ولد سنة     ) قرى حوران بسوريا  
مؤلفات كثرية يف الدراسات القرآنية والسنة النبوية، والفقه واللغة واملواعظ واملناقـب، تـوىف سـنة                

  ). األعالم(هـ ٦٧٦
   



 ١٠

لها، ومنها أراضـي األوقـاف، وتعهـد    خطوة أخرى فاستوىل على األراضي ك    األطيان، مث خطا    
  : باإلنفاق على بعض جهات الرب املوقوفة عليها كاملساجد، وساعده على ذلك أمران

  
 إىل اإلمام أيب حنيفة من      ما أفتاه جبواز ذلك بعض العلماء، معوال يف فتواه على ما يعزي              :أوالً

عدم صحة الوقف، أو أنه على رواية عن هذا اإلمام غري الزم، فيجوز الرجوع عنه، وإن                
  .)١(أمر احلاكم مىت صادف أمراً جمتهداً فيه نفذ أمره

إن كثرياً من الواضعني أيديهم على األوقاف كانوا يتصرفون فيها كأا أمالكهم اخلاصة،                :ثانياً
 جلهاا وال ملستحقيها إال ما هو مقرر من الزمن السابق، وهو شىء قليـل،               فال يد فعون  

  . )٢(وليتهم دفعوه على حد تعبري اجلربيت يف تارخيه
  

، وعـوض امللتـزمني بـبعض    )٣(لقد ألغى حممد علي األوقاف كلها وألغى نظام االلتزام    
تصور إنشاء أوقاف جديـدة     األراضي اليت تركها هلم وبذلك انتهت األوقاف كلها يف مصر، وال ي           

إال من األراضي اليت تركت بأيدي من عوضهم حممد علي، وقد اندفع هؤالء يف وقف مـا حتـت             
أيديهم من األراضي وكان هذا الوقف أهلياً وعلى جهات الرب ابتداء وانتـهاء، ومل يكـن علـى                  

ور والقـصور   املساجد حىت ال يستوىل عليه حممد علي، وكان إىل جانب وقف األراضي وقف الد             
  . اململوكة

  
، فأمعن الناس يف الوقـف علـى        ٤وجاء بعد حممد علي من مسح مبلكية األراضي ووقفها          

ذراريهم، وأيضاً على جهات الرب، وكثرت األوقاف يف النصف األول من القـرن الرابـع عـشر                 
ناس قد  اهلجري، وحدث يف غري مصر من البالد اإلسالمية ما حدث يف مصر تقريباً، وألن بعض ال               

                                        
ـ أنظر بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ل        ) 1( ـ ٦لكاساين ج  ط دار الفكر، بريوت، وحماضـرات       ٣٣٤ ص

 .٢٤ ، ٢٣يف الوقف صـ
 .٢٢ـنقال عن حماضرات يف الوقف ص، ١٤٣ ـ ص٤ـتاريخ اجلربيت ج  ) 2(
     كان يقوم نظام االلتزام على أساس أن يتوىل أحد األشخاص دفع الضريبة إىل الوايل عن اقليم من األقليم                    ) 3(
 .ة، مث يطلق يده ليجمع ما يشاء من األموال يعد ذلك من املنتفعني باألراضيدفعة واحد           ز
  .٣٣صـأنظر محاضرات في الوقف )         4(



 ١١

احنرفوا بالوقف األهلي عن اجلادة املستقيمة اليت رمسها اإلسالم، وساروا بأوقافهم حسب أهوائهم،             
فصارت األحباس طريقاً من طرق حرمان بعض الورثة من حقوقهم يف التركات، وصـار بعـض                

قف  ارتفعت األصوات بإلغاء هذا الو     -الواقفني ينفذون أغراضهم غري املشروعة عن طريق الوقف         
منذ عدة قرون خلت، وكانت هذه األصوات يف املاضي تقابل بالرفض، وال تنجح فيما تسعي إليه،               
ولكن ظلت تلك األصوات تتابع ما تنادي به على فترات من التاريخ حىت العصر احلديث فتحقـق                 

ه يف اإلسالمية هذا الوقف مبا سنته من قوانني ومنعت من إنـشائ ا ما تريد وألغت كثري من الدول  هل
  .مستقبل األيام

  

م، وقبل ذلك أصـدرت لبنـان       ١٩٤٩لقد أقدمت سوريا على حل الوقف األهلي سنة           
وصدر . )١(م نظم مبوجبه أحكام هذا الوقف واعتربه منتهياً يف حاالت خاصة          ١٩٤٧قانوناً يف سنة    
حداث م قانون نص على إلغاء ما كان موجوداً من األوقاف األهلية ومنع من إ             ١٩٥٢يف مصر سنة    

  . م ألغى مبوجبه الوقف الذري١٩٥٥ويف العراق صدر قانون سنة . أوقاف أهلية جديدة
  

وأما الوقف اخلريي فقد ازداد اإلقبال عليه يف مصر بعد صدور املراسيم الـيت أباحـت                  
ملكية األراضي ملكية رقبة ومنفعة، بعد أن كانت ملكيتها ملكية منفعة فقط وهي ملكية ال تبـيح                 

، وكان االستعمار الغريب مـن وراء       )٢(كن هذا الوقف مل يسلم من كثري من املشكالت        الوقف، ول 
بعضها، وقد دفع هذا أهل الرأي واملسئولني يف العامل اإلسالمي الستصدار القوانني والقرارات اليت              

  .تنظم الوقف اخلريي وحتول دون اخلروج به عن مهمته املشروعة
  

ففـي ليبيـا    ، أصبح الوقف فيها حتت والية الدولة     ، ب اإلسالمي ستقالل دول املغر  ا        و بعد   
كما يعهد إىل وزارة األوقاف     ،  و إدارته   مصاحل الوقف  تتوىل اهليئة العامة لألوقاف و شئون الزكاة      

 احلـصر حـىت   و مل ينته، ف و حصرها و هي كثريةو الشئون الدينية يف اجلزائر بالقيام على األوقا 
 األوقاف و الشئون اإلسـالمية يف اململكـة املغربيـة مبـسئولية إدارة              كذلك تنهض وزارة  ، اآلن

  .األوقاف

                                        
 .  ط بريوت٢٤٣زهدي يكن صـ/ أنظر الوقف يف الشريعة والقانون لألستاذ  ) 1(
 .حممد قدري باشا/ مشكالت األوقاف لألستاذظر قانون العدل واإلنصاف يف حل أن  ) 2(



 ١٢

يف هذه البالد تشريعات خاصة بالوقف على غرار مـا صـدر يف بـالد             على أنه مل تصدر   
  ١.املشرق اإلسالمي

  
وكثر اجلدل والنقاش واألخذ والرد حول األوقاف، فهناك من ينادي بإلغائها وهناك من               

 إىل اإلبقاء عليها مع ختليصها مما شاا، وقد أسفر هذا احلوار حول األوقاف عـن إحجـام                  يدعو
الناس عنها مما أدى إىل احنسار الوقف وتقلص ريعه، ومن مث تقلص دوره يف التنمية، مث ألغى الوقف                  

 العامل  ، وذا انقطع الوقف األهلي واخلريي، وإن مل يكن هذا االنقطاع بصورة كاملة يف             )٢(بنوعيه
اإلسالمي، وإن كان القاسم املشترك فيه هو فتور اهلمم عن الوقف بل كاد الناس ينسون تـاريخ                 
مسرية هذه الصدقة اجلارية وما ضت به من مسئوليات كفلت لألمة يف كل عصورها التماسك،               

لكل وحققت هلا ما حققت من النهضة واحلضارة، وأكدت أا أمة رائدة يف شىت ااالت، وكان                
  : ذلك أسباب متعددة أمهها ما يلي

  
كانت مؤسسات األوقاف يف املاضي وإىل عهد قريب تتمتـع باالسـتقاللية يف اإلدارة                :أوالً

واإلنفاق من الريع وإن حدثت بعض االحنرافات مـن بعـض القـائمني علـى تلـك               
املؤسسات،  ومع هذا حفظت هذه االستقاللية مؤسسات األوقاف من تدخل الدولـة             

  . ها، وظلت تؤدي رسالتها على الرغم من بعض األخطاءفي
ومنذ حنو أكثر من نصف قرن أخذت الدول تتدخل يف األوقـاف بأجهزـا                

التنفيذية، وهذه األجهزة مل تكن لديها اخلربة الكافية للقيام مبـسئولية احملافظـة علـى               
حباس الذي كـان    األوقاف وإدارا كما جيب، كما أا أكثر بريوقراطية من ديوان األ          

  . يشرف عليه قاضي القضاة
  

                                        
 .مع امللحق الثقايف بسفارات تلك الدول بالقاهرة لقاء)        1(

 .٣٤أنظر حماضرات يف الوقف صـ  ) 2(



 ١٣

وكان من آثار تدخل الدولة بأجهزا التنفيذية يف اإلشراف على األوقاف، أن              
قلت املوارد املالية الالزمة لتنفيذ شروط الواقفني فتعطلت بذلك رسالة الوقف أو كـاد              

  . يقضي عليها
قفني، وتغـيري   كذلك كان من آثار هذا التدخل عدم االلتزام بـشروط الـوا             

مصارف األوقاف اخلريية، أو تقييدها دون دراسة علمية هلذا، وبذلك حرمت جهات من             
  . حقوقها، وتعطلت من مث عن القيام بالغرض املطلوب منها

  
مل تكتف كثري من الدول بإلغاء الوقف بنوعيه والتدخل للسيطرة على األوقاف وإدارا،               :ثانياً

على األوقاف اخلريية كلها وإدماجها يف أمالك الدولة، وعدم        وإمنا سعى بعضها لالستيالء     
الصرف منها على ما خصصت له، وامتدت أيدي بعض احلكومات إىل األوقاف الذرية             

  . أو األهلية فاستولت عليها
  

لقد أجهزت احلكومات يف كثري من بالد اإلسالم على البقية الباقية من أعيـان            
ذا حبجج واهية، ولكن احلقيقـة املؤملـة أن هـذه           األوقاف ومؤسساته، وتذرعت يف ه    

احلكومات وقد تبنت الفكر العلماين ضاقت ذرعاً بقيام مؤسسات الوقـف يف صـياغة              
اتمع، وأوحى إليها شياطني اإلنس واجلن بأن هذه املؤسسات ستعرقل مسرية التغيريات            

بادرت بوضع اليد على    الثورية اليت تسعى إلحداثها لتلحق األمة بركب الدول املتقدمة، ف         
األوقاف بدالً من أن تعمل على تطويرها، وبذلك مت القضاء على هذا املرفق املهم والذي               
طاملا مكن أثرياء املسلمني وعلماءهم من التدخل يف مسرية اتمع وإحداث تغيري فيـه،              
وفق قناعة الواقف ال احلاكم، وهي قناعة مستمدة من الشريعة السمحة ال مـن أوهـام                

  . العلمانيني وأدعياء الثورية والتطوير
  

ومما يؤسى له أن هذا االستيالء كان يأخذ الطابع القانوين، بأن تصدر الدولـة                
القوانني اليت يتم مبوجبها االستيالء على األوقاف، فمثالً صدر يف مصر قانونان، حيمـل              

يلزمـان  م، ومهـا    ١٩٦٢ لسنة   ٤٤م، والثاين حيمل رقم     ١٩٥٧ لسنة   ١٥٢األول رقم   
وزارة األوقاف بتسليم أطيان وأماكن األوقاف إىل اإلصالح الزراعي واـالس احملليـة             



 ١٤

لتوزيع األطيان بالتمليك على صغار املزارعني مقابل سندات تتسلمها وزارة األوقـاف،            
  .        وليس هناك اعتداء على األوقاف واستيالء عليها أسوأ من ذلك

  
 امتد سلطاا لتشمل كل املرافق واملؤسسات وقر يف نفوس النـاس أن            ألن الدولة احلديثة    :ثالثاً

ساحات العمل اخلريي تولتها الدولة، فهي تشرف على املساجد وتقـيم املستـشفيات،             
وتضع قوانني الضمان االجتماعي، وتفتح املدارس واجلامعات، وتعبـد الطـرق وتعـد             

ت العمل لصاحل اتمع، فلم تصبح      األراضي البور للزراعة واإلنتاج، وغري ذلك من جماال       
واجتـه  . هناك حاجة للوقف، ولذا توقفت تلك السنة احلميدة، وانصرف الناس عنـها           
  .  بعضهم إىل أنواع أخرى من أنواع الرب ال تؤدي إىل نفس نتائج الوقف غالباً

  
 وإذا كانت احلكومات قد أجهزت على الوقف بنوعيه فإن بعض األفراد الذين ضـعف               :رابعاً

الوازع الديين لديهم كان هلم دورهم يف هذا اإلجهاز؛ ألم اغتصبوا كثرياً من األعيـان               
املوقوفة، وكانت هلم وسائلهم غري املشروعة للتعدي واالغتصاب، فهم يضعون أيـديهم            
على األوقاف اليت يعرفون أن حججها أو مستنداا قد فقدت أو سرقت، وليس لـدى               

  . ثبت أا أوقافاجلهات املسئولة عنها ما ي
  

وأحياناً يكون قدم العهد بالنسبة لبعض األوقاف وتغيري مـسميات ومعـامل                
األماكن الواردة يف احلجج فرصة ذهبية لالغتصاب، حيث يتعذر االستدالل على أعيـان             

  . الوقف حسب املسميات احلديثة
  

وقد أسهم بعض نظار الوقف يف تسهيل عملية االغتصاب، حيث كـان مـن                  
صرف يف الوقف بوسائل غري مشروعة تؤدي إىل التأثري على أعيان الوقف من حيـث               يت

الكم كأن يقوم بتحكري أجزاء من األوقاف مدداً طويلة، مث تـدخل هـذه األجـزاء يف          



 ١٥

عمليات أوقاف أخرى، أو تأجري وتغيري معاملها مع مضي املدة الطويلة اليت تنقطع فيهـا               
  .)١(والوقف األصلي، وتتعرض بالتايل لالغتصابالصلة بني هذه املساحة احملتكرة 

  
إذا كانت هناك بعض األعيان املوقوفة يف بعض البالد فإا أمهلت مـن حيـث الـصيانة          :خامساً

وحسن االستثمار، مما قضي على رسالتها وأضحت جمرد مبان متهالكة، وضياغ يرتـع             
  . فيها ضعاف اإلميان وعدميو اهلمة

  
 سرقة كثري من حجج األوقاف مما جعل من الصعب          ويضاف إىل هذا تلف أو        

احلصول على معلومات إحصائية حتصر وتبني مواقع األوقاف وأيضاً وجـود فجـوة يف              
قنوات االتصال بني اهليئات القائمة على شئون األوقاف يف الدول اإلسالمية لإلفادة من             

    .تبادل اخلربات واآلراء وتوثيق روابط التعاون الفين فيما بينها
  

وكذلك ضعف الكفاءة اإلدارية والقدرة على التخطيط والتنفيذ لدى األجهزة              
املختصة بتنمية األوقاف وتعزيز دورها االقتصادي واالجتماعي وخباصـة يف اتمعـات          

  .)٢( إسالمية غرياإلسالمية يف دول
  

                                        
 ٧١حاولت وزارة األوقاف يف مصر استرداد ما اغتصب من أعيان األوقاف فصدر القرار الوزاري رقم                  ) 1(

ة من عناصر قانونية وهندسية     م بتشكيل جلنة تسمي اللجنة العامة السترداد األوقاف املغتصب        ١٩٦٦لسنة  
العمل على وضع يد الوزارة على أعيان األوقاف اخلريية املغتصبة، واختاذ           : وجعلت عملها األساسي هو   

   = الكفيلة باسترداد حقوق الوزارةكافة اإلجراءات
وقد وفقت هذه اللجنة يف استرداد أوقاف خريية مغتصبة منها مبان وأراضي فضاء، وبعضها أطيان                =   

 .  زراعية، وقدرت قيمة هذه األوقاف مباليني اجلنيهات
حممود أمحد مهـدي، نـدوة      / أنظر جتربة البنك اإلسالمي للتنمية يف تثمري األوقاف اإلسالمية لألستاذ           ) 2(

 .، الكويت٨٢الوقف، صـ 



 ١٦

الستيالء على بعـض     وحني توىل االستعمار الغريب حكم كثري من البالد اإلسالمية، قام با           :سادساً
األوقاف وعمد إىل ما مل يستول عليه فجعله يف أوضاع مزرية جتلب له املهانة، وتصرف               

  . الناس عن هذا السبيل، سبيل اخلري
  

وأدى هذا إىل أن غلت يد األوقاف عن حتقيق أهدافها ومن مث ميش دورهـا                   
  ). ١(يف احلياة العامة

هت بالوقف إىل ما انتهت إليه من احنـسار         تلك أهم العوامل واألسباب اليت انت         
وتقلص وعدم إقبال احملسنني عليه، أو زهدهم فيه، وخسرت األمة بسبب هـذا مـورداً               
مهماً من موارد التنمية، ومل حتقق القوانني اليت ألغت الوقف، أو استولت عليه نفعاً لألمة               

عاين اجلهـاد باملـال يف      بل أضرت ا ضرراً بالغاً، ويكفي أا كادت تقتل يف النفوس م           
  .  سبيل اخلري، وحب اإليثار والرغبة يف العطاء واإلنفاق ابتغاء مرضاة اهللا

  
ويتضح مما أسلفت القول فيه آنفاً أن تدخل الدولة وسـعيها للواليـة علـى                     

األوقاف كان من أهم أسباب القضاء على استقاللية الوقف، واستمراره، وكانت ذرائع            
 عليه واهية، وأرى أا فيما أقدمت عليه كانت تريد ضم األوقاف إىل             الدولة ملا حرصت  

أمالكها وأن يصب ريع هذه األوقاف يف خزينة الدولة دون نظر إىل رغبات الواقفني يف               
  . صرف ما وقفوا إىل جهات معينة

  
وإذا كان إنشاء وزارات األوقاف واهليئات اخلاصة ا يف العـصر احلـديث،                 

على املؤسسات الوقفية فإا كانت وسيلة ألن تكون الواليـة علـى            ضرورة لإلشراف   
  . الوقف للدولة وإلغاء سلطة النظارة عليه، مث إلغائه بعد ذلك

  
وساعدت عوامل أخرى الدولة على أن تبسط نفوذها على الوقف منها جتاوزات الـذين                

  . غت الوقف بنوعيهعهد إليهم باإلشراف على األوقاف مما سوغ هلا وضع القوانني اليت أل

                                        
 . م، دار التأليف، القاهرة١٦٧اتمع اإلسالمي للدكتور مصطفي عبد الواحد، صـ : أنظر  ) 1(
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وكانت أهم آثار والية الدولة على الوقف هو انقطاع هذا املورد الذي كـان                  

ميد كثرياً من جهات اخلري بالنفع واملال الوفري، فتعاجل به املشكالت اليت تعـوق حركـة                
التطوير والتنمية، وكان من جراء ذلك حرمان هذه اجلهات مما كان خيفف من آالمهـا،               

هذا أن والية الدولة على الوقف إذا كانت قـد أدت إىل احنـسار الوقـف                واألهم من   
وتوقف تياره فإا ألقت بظالل من النسيان على رسالة الوقف، وأفقدت الناس االهتمام             
بالبذل يف سبيل اهللا، ألن الثقة بني القاعدة والقمة أصاا الذبول والفتور، فأمسك الناس              

اشرة بأيديهم، حىت ال تذهب أمواهلم إىل غري اجلهـات          عن الوقف، وآثروا أن ينفقوا مب     
اليت يرغبون يف اإلنفاق عليها، والذي المراء فيه أن منابع اخلري مل جتف بعد، فهـي مـا                  
زالت مترعة مبعاين العطاء واجلود، وحتتاج إىل من يفتح هلا األبواب اليت تطمئن إليها وتثق               

ية، معاين اإليثار والتكافل، وحقوق األخوة      فيها، لكي تعرب يف سخاء عن هذه املعاين احل        
  . اإلسالمية

  
ويف املبحث التايل حديث عن هذه األبواب اليت تتيح للوقف مـن جديـد أن                   

ينهض برسالته، وأن يتسابق الناس يف ساحته وأن ينفض يده من تلك املـشكالت الـيت     
  . غلت يده وكادت أن تلغي مهمته، وما أقدسها من مهمة



 ١٨

  املبحث الثاني
   "بني والية الدولة ووالية األمة الوقف" 

  ــــ

أدرك قادة الفكر اإلسالمي، وأهل اخلري أن الوقف ينبغي أن يتبوأ مكانته اليت كانت له،                 
وأن إحياء مؤسسة الوقف أصبح واجباً جيب القيام به على كل قادر عليه، وأن ما كان من مواقف                  

 يف حق األمة، وجتلى هذا اإلدراك فيما عقد من ندوات، حـول   أضرت ذه املؤسسة كانت جرمية    
الوقف، وكتب من دراسات يف هذا املوضوع، ونشر من مقاالت يف خمتلف اـاالت تـدعو إىل                 
عودة الوقف، وتتحدث عن دوره يف صنع احلضارة اإلسالمية، وأن األمة يف حاضرها يف حاجـة                

التطوعي الذي ميكنـه املـساعدة الفعالـة يف حـل           ماسة إىل هذا الدور، دور العمل اجلماهريي        
 مثل التعليم ومنع تضخم الثروة وظهور االحتكارات الـيت تعـصف بـالفقراء              ةمشكالت كثري 

  . واملساكني

إن لدى األمة وسائل متعددة للتغلب على مشاكلها وهذه الوسائل أجدى هلا من كـل                 
تفتقد األساس الديين الذي يعطيها التجـرد       النظريات واألفكار اليت تستوردها من اآلخرين، ألا        

 تعترب وسائل ذاتيـة وتـرتبط       – وعلى رأسها الوقف     –والفاعلية، ولكن ما لدى األمة من وسائل        
أوثق االرتباط بعقيدة األمة وقيمها، وكل تشريع أو قانون ال يرتبط بعقيدة األمة أو يعرب عنـها ال                  

اوة القوة اليت فرضت هذا القانون، ولـذا تطـاع          يلقى من الناس االلتزام الصحيح مهما تكن ضر       
  .التشريعات اإلسالمية بوازع داخلي قبل أي وازع آخر، وهذا من دالئل صالحيتها للتطبيق الدائم

وقد أنعم اهللا على األمة اإلسالمية بنعم كثرية، وخباصة ما يتعلق بالثروات ومـصادرها،                
م ميلكون األراضي الـشاسعة املزروعـة والـصاحلة         فاملسلون اليوم يتمتعون بثروة مادية طائلة، إ      

للزراعة، ويف بالدهم جترى أهم األار يف العامل، وحتت أقدامهم أار أخرى من النفط والغاز، ويف                
الصحاري واجلبال اليت تنتشر يف أرجاء العامل اإلسالمي كل املعادن اليت الغين للناس عنها، وهـذا                

 وفري، وهذا اخلري قوة لألمة تـدفع عنـها هجمـات التبـشري              يعين أن الوقف سيكون مورد خري     
والتنصري، وتأخذ بيدها يف تبليغ ونشر كلمة اهللا بني الناس وإنقاذهم من أوزار اإلحلـاد والوثنيـة                 
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والتيه يف دياجري املادية وما جلبته على الناس من القلق النفسي والضيق باحلياة والسعي إىل اهلروب                
  . النتحار، كما تأخذ بيدها يف عالج كل املشكالت والكوارث اليت تتعرض هلامنها باإلدمان أو ا

وقد تالقت كل دعوات قادة الفكر اإلسالمي اليت حتض على إحياء سنه الوقف لتـسهم                 
يف تنمية اتمع اإلسالمي املعاصر كما أسهمت من قبل يف هذه التنمية على حنو شامل، فقد كانت                 

ىل اإلسالم، وكذلك تنمية احلياة العلمية والصحية واالجتماعية واالقتصادية         من وراء تنمية الدعوة إ    
  :  تالقت كل هذه الدعوات على عدة قضايا أمهها ما يلي–والعسكرية 

  

إن احلديث عن دور األمة الذي كان يف املاضي مناط احلضارة اإلسالمية، ووجـوب أن                  :أوالً
لفاعل يف توجيه اليقظة اإلسالمية اليت يعيشها       يكون هلذا الدور يف العصر احلاضر وجوده ا       

العامل اإلسالمي اآلن على الرغم من معاول التخريب والغزو الفكري، إن هذا احلـديث              
ينبغي أن يكون وسيلة لتذكري األمة بوجوب أن يعود هلا دورها الرائد والقائد يف صناعة               

  .  ضارة الغربيةحضارة اإلسالم اإلنسانية اليت تنقذ البشرية من أو زار احل

       وألن الوقف ميثل أساساً راسخاًَ من أسس دور األمة يف التقدم واحلضارة فإن إحياءه يـدعم                
هذا الدور، ويساعد على حتقيق آمال الصحوة اإلسالمية يف تطبيق األحكام الـشرعية يف خمتلـف                

م واجتياز مرحلة الضعف    شئون احلياة، والتأكيد على دور الوقف يف دعم دور األمة يف صنع التقد            
ة الوقف سنة محيدة يتنافس يف العمل ا املتنافسون ويعض عليها بالنواجز            دوعالتخلف هو السبيل ل   و

  . كل املؤمنني

وإذا كان تذكري األمة بدورها يف املاضي لتنهض بدورها يف احلاضر من عوامل إحياء سنة                 : ثانياً
م مما ترتب على الوالية املطلقة للدولة على        الوقف فإن مما يساعد على ذلك أنه على الرغ        
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صلى (الوقف من تقلصه مث إلغائه فإن اخلري باق يف األمة إىل يوم القيامة لقول رسول اهللا                 
   .)١("اخلري يفّ ويف أميت إىل يوم القيامة ) " اهللا عليه وسلم

ة ويشهد لبقاء هذا اخلري جهود عدة منظمات وهيئات خريية تعمـل يف جمـال الـدعو                 
واإلغاثة بأموال موقوفة أو مقتطعة من رواتب املوظفني وفق قوانني تنظم عمل هـذه املنظمـات                

  . واهليئات

هـ فكرة مـشروع سـنابل      ١٤١٧كذلك تبنت هيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية يف عام           
ل اهللا  مثل الذين ينفقون أمواهلم يف سبي     : " اخلري، وقد أخذت تسمية هذا املشروع من اآلية الكرمية        

  . )٢( "كمثل حبة أنبتت سبع سنابل يف كل سنبلة مائة حبة واهللا يضاعف ملن يشاء واهللا واسع عليم 

وقد حظي هذا املشروع بدعم كبري من أهل اخلري وأقبل احملسنون على التربع له، وقـد                  
  . مكن ذلك اهليئة من مجع األموال الكثرية اليت بلغت عوائد استثمارها ماليني الدوالرات

وقد يسرت هذه العوائد للهيئة إقامة املشاريع اإلنسانية اليت مكنتها من الرعاية االجتماعية               
والصحية والتعليمية والتنموية يف مناطق عديدة يف العامل اإلسالمي، كما مكنتها من دعم األقليات              

يايت بعد ايار النظريـة     اإلسالمية يف أوربا الشرقية والصني الشعبية وأمريكا الالتينية واالحتاد السوف         
  .  )٣(الشيوعية وتفكك هذا االحتاد

  

وفضالً عما أشرت إليه من شواهد على بقاء اخلري يف األمة فقد جلأت بعض اهليئات اخلرييـة                 : ثالثاً
 إىل طرح مشروعات تعد من صميم الوقف كمشروع وقفية األضاحي حتت            –إحياء لسنة الوقف    

  . ل مرة، ومشروع األلف ألفشعار تربع مرة وحنن نضحي عنك ك

                                        
 ط ٤٧٦شتهر من األحاديث على السنة الناس للعجلوين، ط صـاكشف اخلطا ومزيل اإللباس عما   ) 1(

 . ال أعرفه ولكن معناه صحيح: علق عليه العجلوين، قال يف املقاصد، قال شيخننا: مؤسسة الرسالة
 .  يف سورة البقرة٢٦١: اآلية  ) 2(
 .٣٦ـ صـه١٤١٢أنظر جملة اخلريية عدد ربيع اآلخر سنة   ) 3(
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ويف وقفية األضاحي يتربع احملسن بسهم أو أكثر وتسدد القيمـة دفعـة واحـدة، أو                   
ـ        بالتقسيط الشهري، وتقوم اهليئة باستثمار قيمة السهم، و        ذبح يبدأ اإلنفاق من الريـع سـنوياً ب

  .    )١(األضاحي عن املتربع 

بلغ ألف مليون دوالر أمريكي موزعـة       ع تربعات مب  ما وقفية األلف ألف فتهدف إىل مج      أ  
على ألف حمفظة وقفية، تبلغ كل حمفظة مليون دوالر، وللمسلم املساهم يف هذا املـشروع حـق                 
االشتراك حبصة أو أكثر، وتبلغ قيمة احلصة الواحدة ألف دوالر، وأسلوب هـذه الوقفيـة ميكـن           

، كمـا   )٢( املشاركة يف الوقف اخلريي    املسلمني مجيعاً على اختالف طبقام املادية واالجتماعية من       
  . )٣(يعد هذا األسلوب صورة من الوقف اجلماعي

وقد رأت بعض اجلهات املسئولة عن الوقف أن سبيل النهوض به يقتـضي اسـتحداث                 :رابعاً
صيغة عصرية للعمل الوقفي يتم من خالهلا اجلمع بني الدعوة إلحياء سنة الوقف، وتطوير              

  . جماالت صرف ربعه

صيغة العصرية اليت رجحتها األحباث والدراسات هي صيغة الصناديق الوقفية اليت أطلق            وال  
  .عليها صناديق خري وعطاء ووفاء

وتتلخص فكرا يف إجياد قالب تنظيمي يتمتع باستقاللية نسبية خيتص بالدعوة إىل الوقف                
  . رار إنشاء كل صندوقوالقيام باألنشطة التنموية للوقف يف ااالت اليت يرد حتديدها يف ق

ويعتمد كل صندوق يف متويله بصفة أساسية على ريع األوقاف القدمية واجلديـدة الـيت                 
تدخل أغراضها كما حددها الواقفون ضمن أهداف الصندوق، وما خيصص له سنوياً مـن ريـع                

  .اخل... بات والوصايا والتربعات فضالً عن أية موارد أخرى مثل اهلاألوقاف العامة 

                                        
 .٢٢هـ صـ٤١٧املرجع السابق عدد ذي احلج سنة   ) 1(
 .٢٤هـ صـ١٤١٨املرجع السابق عدد احملرم سنة   ) 2(
 .٣٧٤امحد احلجي الكردي، جملة الوعي اإلسالمي العدد / أنظر الوقف اجلماعي للدكتور  ) 3(
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ذه الصناديق متنوعة ااالت وأمهها الصندوق الوقفي للتعريف باإلسالم، والصندوق          وه  
الوقفي للتعريف بالقرآن وعلومه والصندوق الوقفي لرعاية املساجد أو للتعبئة املعنويـة أو للتنميـة               

و لرعاية  العلمية، وللثقافة والفكر أو لرعاية األسرة، أو للمحافظة على البيئة، أو للتنمية الصحية، أ             
  .   )١(املعاقني والفئات اخلاصة

ومحلت الصناديق الوقفية لدى بعض وزارات األوقاف اسم املصارف الوقفيـة، صـدقة               
  . )٢(وتنمية، وإن مل تستوعب كل جماالت الصناديق

تلك أهم مظاهر الدعوة إىل إحياء سنة الوقف، والعمل على تطويرها، ويالحظ أا بوجه                 :خامساً
 التنمية الشاملة مما يؤكد أن رسالة الوقف يف جوهرها رسالة تنموية باملفهوم             عام تتوخى 

  .)٣(اإلسالمي للتنمية

ومع تقدير اجلهود اليت بذلت من أجل إحياء سنة الوقـف، فإـا مل تـشر إىل قـضية               
 االستقاللية للوقف وأن والية الدولة عليه كانت من أهم أسباب إلغائه، فضالً عن أن تلك اجلهود               

مل تعرب عن أوقاف يستمر عطاؤها بقدر ما حاولت أن تفتح األبواب لوقـف النقـود يف صـور                   
متعددة، فهذا الوقف أيسر من حبس األراضي والعقارات، وإن كان ريعه ليس حمققاً لرسالة الوقف               

  . على املدى الطويل

له كما  إن الوقف لكي يسترد عافيته وحيقق رسالته كما ينبغي أن تكون جيب أن تكون                 
  . كان يف املاضي استقاللية، وأن يكون بعيداً عن سلطة الدولة بصورة شاملة

إن والية الدولة على الوقف محلت من كانوا يرغبون يف الوقف على أن ميسكوا أيـديهم      
عن حبس األموال، ألم يدركون أن الدولة تتصرف يف األموال املوقوفة وريعها وفق ما تريـد ال                 

 وتطويراً للوقف، فإن والية الدولة تصبح جمرد رقابة إدارية          اً ازدهار واقفون، فإذا شئنا  وفق ما يريد ال   

                                        
 . لألوقاف دولة الكويت األمانة العامة–أنظر الصناديق الوقفية، صدقة جارية وتنمية اجتماعية   ) 1(
 . دولة قطر–وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية . املصارف الوقفية صدقة وتنمية: أنظر  ) 2(
حممد شوقي الفنجري، جملة منار اإلسالم صفر سنة / أنظر اإلسالم والتنمية واالقتصادية للدكتور  ) 3(

 .٤٨هـ ١٤١٠
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وقضائية وليس تصرفاً مطلقاً، وحتل األمة حمل الدولة يف الوالية الكاملة على الوقف، وعندئذ يطمئن             
ـ ااً إىل اهللا وقياماً يواجـب التك      لوها تقرب بذ أن أمواهلم املوقوفة واليت قد       الناس إىل  ل اإلسـالمي   ف

  .ستصرف على اجلهات اليت حبسوا األموال عليها

على أن عودة سيادة األمة على الوقف يقتضي إجراءات قانونية جديدة تنسخ القـوانني                : سادساً
اً، ويقصر تدخل الدولة علـى      بيقف، وجتعل منه عمالً تطوعياً شع     اليت صدرت بإلغاء الو   

  . املراقبة العامة

 وزارات األوقاف واهليئات اخلاصة ا وإمنا يظـل هلـذه الـوزارات             وهذا ال يعين إلغاء     
واهليئات رسالة الدعوة إىل اهللا عن طريق اإلشراف على املساجد وتنمية قـدرات األئمـة علـى                 
اإلرشاد والنصح وشرح القيم اإلسالمية يف موضوعية وأمانة علمية، وتتوىل مع هذا تسجيل الوثائق              

ىل ما لديها من وثائق قدمية، وخيضع هذا التسجيل ملنهج علمي دقيق يتيح             الوقفية اجلديدة وتضمها إ   
  . يف يسر الرجوع إىل كل وثيقة عند الضرورة

وأري أن تشكل جلان من بعض القضاة والشخصيات املشهود هلا بالرتاهـة والرغبـة يف                 
لة، وتقدم يف اية    العمل التطوعي اجلماهريي لتتحمل مسئولية النظارة يف كل إقليم من أقاليم الدو           

كل سنة هجرية تقريراً شامالً عن الريع وما أنفق منه يف اجلهات املوقوف عليها إىل اهليئة اليت يعهد                  
إلمهال يف تنمية األموال املوقوفة أو عدم صيانة ما         اإليها بالرقابة اإلدارية على األوقاف؛ سدا لذريعة        

  . ور تسري يف إخالص وأمانة وحرص على املال العامحيتاج منها إىل صيانة، واطمئناناً إىل أن األم

 فإن بعض هـذه     ةي كثرية ومتنوعة وتعاجل قضايا مج     وإذا كانت جماالت الوقف يف املاض       : سابعاً
الوقف " ااالت يف العصر احلاضر حتتاج إىل مزيد من االهتمام ا ومنها ما يطلق عليه               

ج هلا وال مأوي زو  المي، فاملرأة األمي اليت   ، فقد كان يف مصر وقف لسكين األيا       "العائلي  
  . داراً تسكنها يقوم فيها عليها مع غريها نسوة موظفات على حساب الوقفجتد

 فةكما كان يف دمشق، جاء يف كتاب حت       وكان بتونس وقف لتزويج البنات واليتيمات،         
األوقـاف  :  مـايلي   عن بعض ما شاهده يف دمشق أثناء تطوافه فيها         "للرحالة ابن بطوطة  "النظار  

بدمشق ال حتصر أنواعها ومصارفها، فمنها أوقاف على العاجز عن احلج يعطي عن الرجل منـهم                
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ن على جتهيـزهن    هكفايته، ومنها أوقاف على جتهيز البنات إىل أزواجهن وهن اللوايت ال قدرة ألهل            
  .          اخل ...... )١(

يت كانت مبدينة مراكش، وهي ملجـأ       ال" دار الدقة   " ومن أعجب صور الوقف العائلي        
تذهب إليه النساء الالئي يقع نفور بينهن وبني بعولتهن، فلهن أن يقمن ذه الدار آكالت شاربات                

  . )٢(إىل أن يزول ما بينهن وبني أزواجهن من النفور 

ولعل هذه الدار كانت موقوفة على النساء الغريبات و الالئي ال أقارب هلن، وخشية من                 
تغل زوج املرأة منهن هذه الناحية يف زوجته فيظلمها أو يسئ معاملتها وهو يعلم أال ملجأ هلا                 أن يس 

وال أهل يأخذون بناصرها، وهلذا وقف الواقف احملسن هذه الدار ألولئك النسوة، ووظف هلا نساء               
ا، وكـان   البيت إىل بيتهة إىل أن ينصلح احلال وترجع رب)٣(يقمن فيها على رعاية النسوة احلردات       

 نفوس الزوجات لعودة العالقـة الطيبـة        يءدار مرشدة تعاجل أسباب الغضب و     على رأس هذه ال   
  .بينهن وبني أزواجهن

هذا الوقف العائلي اتمع اإلسالمي املعاصر يف أمس احلاجة إليه، فاألسرة املسلمة اليوم               
. يـسمى بـصراع األجيـال     تعاين من التفكك العائلي، وكثرة الطالق ألوهي األسباب، وما قد           

وتتعرض املرأة ملعاناة قاسية إذا مل يكن هلا أهل يقفون معها يف حمنتها إذا طلقت مـثالً وهجرهـا                   
الزوج وله منها بعض األوالد فتلجأ إىل القضاء، وقد يطول الوقت حىت يفصل يف الرتاع، وقـد ال                  

ا القضاء، وبذلك تعـيش حيـاة       يكون لدى املرأة من املال ما يساعدها على اإلنفاق حىت حيكم هل           
حلاالت كثرية من   " إنقاذاً  "قاسية قد تدفعها إىل التسول أو اإلحنراف، ومن مث يكون الوقف العائلي             

، وهذا الوقف ال حيمي املرأة وأوالدها فحسب، ولكنه حيمـي كـذلك             "اخلالف العائلي   " آثار  
  . اتمع من ظواهر التشرد واإلجرام والفساد

                                        
 حتقيق أمحد العوامري، ٨٣األسفار البن بطوطة صـأنظر حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب   ) 1(

 . دار صادر، بريوت١٠٤وحممد أمحد جاد املوىل ط بريوت، ورحلة ابن بطوطة صـ 
 .٤٢٧أنظر جملة رسالة اإلسالم السنة الثانية صـ  ) 2(
 . أي الغاضبات، و احلردات، املصدر السابق  ) 3(
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ي يكون للوقف يف العصر احلاضر دوره العملي يف عالج املشكالت الراهنة وما أكثرها،              ولك: ثامناً
ولكي يكون مفهوم هذا الوقف شامالً للعقار واملنقول والعقود واملنفعة، ولكـي يعـرب الوقـف                
املعاصر، كما عرب يف املاضي عن دور األمة يف التقدم والتماسك االجتماعي فإنه ينبغي االلتـزام يف                 

طبة الرأي العام بعدم اجلمود على فقه الوقف كما حتدث عنه األقدمون، فواقع األمة يف العـصر                 خما
احلاضر حيتاج إىل مراجعة فقهية ألحكام وشروط الوقف مبا يالئم هذا الواقع وحيقق املصلحة دون               

م خروج على ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وهذا يقتضي من الفقهاء أن يبذلوا ما يف وسـعه                 
ـ علة يف مسرية األمة، وعالجـاً ناج      الستنباط األحكام اليت جتعل من الوقف قوة فا        اً لقـضاياها   ع

  .ومشكالا املتباينة

كذلك ينبغي االلتزام باملنهج العلمي يف بيان أمهية الوقف ومسئولية املسلم حنو إخوانـه                
ماله ورأيه حتقيقـاً ملعـين      املسلمني، وأن هذه املسئولية تفرض عليه بذل ما ميكن بذله من جاهه و            

 التطبيقي يصبحون غثاء    ه، وأم بدون هذا املعين يف واقع      األخوة اليت جتعل املؤمنني كاجلسد الواحد     
كغثاء السبيل ويرتع اهللا من قلوب أعدائهم املهابة منهم، ويغرس يف نفوسهم حب الدنيا وكراهية                

  . املوت

، ولكنها حتتاج إىل من خياطبـها بـاليت هـي           إن املشاعر الدينية مازالت خبري واحلمد هللا        
أحسن، وإىل من ينري هلا طريق اخلري باحلكمة والكلمة اهلادئة حىت يعـود هلـا احلمـاس والتـألق         
واملسارعة إىل العطاء والبذل، وهذه مهمة، الفقهاء والدعاة، وما أقدسها من مهمة، ولـذا كـان                

  . ريق الرفق والتيسري والترغيب والترهيِبعليهم يف تبصري الناس برسالة الوقف أن يسلكوا ط

وزبدة القول إن الدعوة إىل إحياء سنة الوقف جيب أن يتسع جماهلا لتشمل كل أجهـزة                  
اإلعالم ووسائل النشر ومنابر التوجيه واإلرشاد وذلك بأسلوب علمي جيمع بني العقل والعاطفـة              

 احليـاة، مث التخطـيط الـدقيق        وخياطب الفكر والوجدان ويكشف يف جالء عن وظيفة املال يف         
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 مـن سـلطة     )١(املدروس الستثمار أموال الوقف وإنفاقها يف مصارفها املشروعة دون تدخل مطلق          
 سيعجل بعودة هذه السنة واتساع آفاقها ومواردها بصورة أقرب إىل ما كانت عليـه يف                –الدولة  

 صـنع التقـدم والنهـضة       املاضي إن مل تكن مثلها أو أحسن منها من حيث اإلسهام اإلجيايب يف            
  . العزيز الرحيمواحلضارة، ويومئذ يفرح املؤمنون بنصر اهللا ينصر من شاء وهو

                                        
املنشآت أثبت فشله يف احملافظة على املال العام، ويف حتقيق          إن تدخل الدولة وسيطرا على كل املرافق و         ) 1(

النمو االقتصادي وزيادة الدخل ورخاء العيش، ويعد ايار الفكر الشيوعي أقوى برهان علـى ذلـك،                
 كمصر  –وهلذا أخذت بعض الدول اليت تبنت النظرية اإلشتراكية وأممت معظم مصادر الدخل القومي              

رة اقتصادية فادحة على الرغم من املزاعم اليت كانت تدعي حتقيق املكاسب             وانتهي ا هذا إىل خسا     –
 أخذت تعمل على إاء قبضة القطاع العام على املؤسسات والشركات، وتـدعو إىل              -وزيادة األرباح   

ما يسمي باخلصخصة، وهذا يؤكد أن سلطة األمة أجدى نفعاً من سلطة الدولة، وأن القطاع اخلـاص                 
 .   املال وتثمرياً له من القطاع العامأكثر حرصاً على
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  ة ـاخلامت
  " أهم النتائج والتوصيات " 

  ــــ
ل بعد هذه اللمحات عن والية الدولة على الوقف، املشكالت واحللول بـأن             وقميكن ال   

  : أهم النتائج والتوصيات ما يلي

  :أهم النتائج
، كما ينبغي االلتزام مبا أوجب اهللا فيه من         ا كتب اهللا يف اإلنفاق من املال      ينبغي االلتزام مب   -١

  .  كي ال يكون دولة بني األغنياء، وكي يكون وسيلة للحياة الكرمية للناس كافة؛حقوق
 ومن مث عرف الوقف منذ عصر البعثـة،         ،اإلسالم دين األخوة والتعاون على اخلري والرب       -٢

سلمون بعد هذا العصر يف وقف األموال على جهات اخلري حىت كادت تشمل             وتباري امل 
 . كل جماالت احلياة

 عليـه  مل يسلم الوقف قدميا وحديثاً من مشكالت كان يف مقدمتها حماوالت االعتـداء   -٣
رقة واملصادرة، وقد جنحت هذه احملاوالت يف ظـل سـلطة الدولـة             سباالغتصاب وال 

 .إلغائهالعسكرية يف احنسار الوقف مث 
الوقف فرصة يستدرك ا املسلم ما فاته من طاعات وقربات وهو إىل هذا يوثـق بـني                  -٤

 . بية أو الكراهيةلتتواري بينهم عوامل الفردية والساملؤمنني وشائج احملبة والتكافل ف
 إذا  – إن شاء اهللا طيباً      –ن مستقبل الوقف وإحياء سنته ليسهم يف صنع التقدم سيكون           إ -٥

ة اليت كـان     منهج علمي يعيد له الصورة املشرق      سلطة الوالية عليه، وفق    –كان لألمة   
 . عليها يف تارخينا احلضاري مع رقابة قضائية وإشراف قانوين

عرف اتمع اإلسالمي يف العصر احلاضر عدة حماوالت طيبة إلحياء سنة الوقف، وهي              -٦
 . حماوالت ميكن تطويرها وتنميتها يف ظل والية األمة

  :صياتأهم التو
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 على أن بشترك علمـاء      ، الواقع دون تعصب مذهيب    الهتمام بفقه الوقف اهتماماً يعيش    ا -١
  .الشريعة واالقتصاد يف صياغة ما يصلون إليه يف مواد مرتبة ليسهل االنتفاع ا

 تنسيق واملتابعة من أجل تطـوير وتـثمري       م مبهمة ال  اء جملس عاملي أو احتاد عاملي يقو      إنش -٢
 .ى املستوى العاملي فضالً عن العامل اإلسالميممتلكات األوقاف عل

 رفع كفاءم وقدرام وأيضاً دف      دفألوقاف  ومتويل  إقامة دورات تدريب لنظار      -٣
 .م للوقف وأحكامة الشرعية ورسالته اإلنسانيةهرفع مستوى فقه

   لنهتدي لوال أن هدانا اهللا،، وما كناواحلمد هللا الذي هدانا هلذا، 
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