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الرحيم الرمحن اهللا بسم

ملخص
األوقاف غالل هلا تتجه كانت اليت املصارف استجالء الدراسة هذه ـدمياحتاول ق

بين وبنيواملقارنة ـدها وق تمع ا احتياجات تلبية على ا قدر خالل من احلديثة املصارف
أن الدراسة من ـالطبقاتأتضح م ـا جتاوب أكثر كانوا الواقفني من ـاتاألوىل حاج ع

اجتهت ثُمَّ اإلسالمي، العامل يف املتباينة األوضاع وفق ا ومتطلبا م ـصارفتلكجمتمعا امل
الثبات جماالت-ةكبريبدرجة-إىل ـةعلى تلبي ـى عل وتعمل اخلاص نفعها هلا حمددة

ثبات هو تمع ا الحتياجات تلبيتها ضعف وسبب تمع ا حاجات من جزئية احتياجات
بسببمصارفصيغ األفضل ا أ الواقف يعتقد حاجات يف واحنصارها ـةالوقف حمدودي

ومكانا زمانا ووظرفاالنظر الفعلية، يفهذهللحاجة ـرة الثغ هذه سد إىل تدعو الدراسة
تمع ا حيتاجها جديدة للوقف مصارف طرح خالل من األمة لنهضة احلضاري املشروع

يكونبالفعل، أن االحتياجاعلى هذه الواقعحتديد من إحصائية مسحية دراسات عرب ت
ـرب ع ـة دول كل يف التخطيطية واجلهات الدول تضعها اليت التنمية خطط من مستفيدة
ـساعد ت جمتمعية ثقة يكسبه مما وعلمية ومالية إدارية استقاللية له متخصص وقفي مركز

املركز هذا قيام أن الدراسة وترى ألهدافه، وحتقيقه لرسالته تأديته ـىعلى عل ـيعمل س
البعيد املدى على االجيابية الثمار من العديد ـرديوحتقيق الف ـستوى امل ـى وعل القصري

ـريي اخل ـل العم رقعة يف الوقفية املشاريع مساحة زيادة ذلك ومن تمعي، ا واملستوى
السلبيةعموما،والتطوعي الذهنية الصورة األوقاف،السائدةوتغري مصارف إضافةعن

استمر ضمان أنشئتإىل ألجلها اليت املشاريع إىلار ـة احلاج ـن م ـف والتخف األوقاف
يت وما ـضعاالستبدال بع لتعطيل تستغل قد معاصرة وإدارية شرعية إشكاالت من به لق

عليها االستيالء أو االستبدالاألوقاف حبجة ،.
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متهيد

وبعد اهللا رسول على والسالم والصالة هللا :احلمد

حينبتعدال احلقيقة وقفيةإن: قولننماعن ضة تعيش ـسارهااألمة م ـذت أخ
خالل من ـةالصحيح العملي للترمجة الدافع التنظريي اجلهد وتكثيف اهلمم يفاستنهاض

ـ ال لألمة اخلريية الستمرار ضمانا الوقف بوابة عرب للمسلم التطوعي البذل يتموضوع
يف وجل عز اهللا وهوذكره عمران آل خ(:قولهسورة ـاِسكُنتم ِللنَّ أُخِرجت أُمٍَّة ير

ـانَ لَكَ الِْكتاِب أَهلُ َآمن ولَو ِباللِه وتؤِمنونَ الْمنكَِر عِن وتنهونَ ِبالْمعروِف تأْمرونَ
الْفَاِسقُونَ وأَكْثَرهم الْمؤِمنونَ ِمنهم لَهم سعد)١١٠ايه:عمرانآل)(خيرا ابن -يفيذكر

اهللا اآلية-رمحه هذه تفسري ـم: ( فيقولعند األم خري ا أ وخيرب األمة هذه تعاىل ميدح
ألنفسهمأخرجهااليت بتكميلهم وذلك للناس، ـرباإلمياناهللا أم ما بكل للقيام املستلزم

وبتكميلهم به، املنكراهللا عن والنهي باملعروف باألمر أيب) ١()لغريهم ـن ع ورد ـا وكم
عنه-هريرة اهللا قال-رضي للناس(أنه الناس خري ).حنن

ـسمىو ي ـا م موجة تصاعد سياق ضمن الواسع مبعناه الوقف عن احلديث يأيت
اخلريي القطاع يقف العام والقطاع اخلاص القطاع فمع املدين تمع ا يف الثالث بالقطاع

يف السابقني القطاعني ملزامحة املرشح الثالث القطاع باعتباره ـعشاخما تم ا ـة دف إدارة
واالجتماعيةمبختل املدنية ا مؤسسا مباف اإلداري القرن يسمى املاضي القرن كان ولئن ،

السعدي،)١( ناصر بن الرمحن املنان،عبد كالم تفسري يف الرمحن الكرمي ـال: حتقيق،تيسري مع ـن ب الرمحن عبد
بريوت، الرسالة، مؤسسة ـ١٤٢٣اللوحيق، صه ،١٤٣.



)٣(

ـرن الق وكان اإلدارية، النظريات من للعديد وطرح ملموس إداري تطور من فيه حدث
ـستوى م ـى عل دستورية أسس من فيه احدث ملا الدستوري، بالقرن يسمى قبله الذي

فان ـلالعامل، العم ومؤسسات املدين تمع ا قرن اعتباره ميكن اآلن نعيشه الذي القرن
الرحبية غري الثالث-األهلي ـام-القطاع الع ـه مبفهوم الوقف مؤسسات ضمنها ومن ،

الواسع .اخلريي

ـ مم أكثر الثالث القطاع يسمى فيما االحتسابية العمل دافعية أن به املسلم اومن
مي ما إن بل البعض، الغالبيتصور يف يفتقدها وشعبية مجاهريية ثقة من القطاع هذا تلكه

ـن م ـل جيع األخر عن طرف كل ووسائل وغايات مقاصد الختالف السابقني القطاعني
الثالث القطاع هذا معامل ترسم اليتالسهولة املعامل ـةتلك مماس ـي ه أخرى خاصية هلا

الشعو ولدى نفسه الفرد لدى الفطرية اإلنسانية ـاطفاحلاجات والتع ـرين اآلخ جتاه ر
أحد جعل ما وهذا الدويل، املستوى على بل فحسب، حملية ليست ثقة أكسبه ما وهذا معهم،

الرحبيةمنظمةتقارير غري املنظمات أن يذكر الدويل األمحر من-الصليب أساس جزء هي اليت
الثالث الدو-القطاع البنك يقدمها اليت األموال على تزيد أمواال للعاملتوزع .)١(يل

الثالث بالقطاع االهتمام تنامى اخلريي-ولقد مهما-القطاع رقما أصبح أن بعد
صناعيا، املتقدمة الدول من عدد يف االقتصادية املعادلة ـدة(يف املتح ـات الوالي ـي فف

ميثل التسعينات بداية يف الثالث القطاع أن إىل اإلحصاءات تشري من% ٦,٨األمريكية
احمل قدرهاالناتج مبداخيل دوالر٣١٥,٩لي دور. )٢() مليار يزداد أن املتوقع من لذلك

ملا للدولة االقتصادي املستوى عن النظر بغض العامل من واسع نطاق على الثالث القطاع

امللحم)١( علي بن الرحبيةإدارة،إبراهيم غري ا: املنظمات وتطبيقا النظرية العلمي،األسس النشر ـةإدارة جبامع
سعود ـ١٤٢٥،الرياض،امللك .٥٢ص،ه

جالل)٢( بو دورحممود الوقف، مبؤسسات النهوض يف اإلسالمية املالية الاملؤسسات احلديثيف ـة،عصر جمل
العدد الرابعة٧أوقاف، لألوقا،السنة العامة ـ،١٤٢٥شوال:الكويتف،األمانة .١١٢صه



)٤(

رجاء من عليه أو به القائم الفرد يؤمله مبا البشرية النفس داخل جاذبية من القطاع هلذا
بالغبطة وشعوره والالثواب، ـه، حملتاجي ـه خالل ـن م مير اخلري فعل يرى وهو والسرور

الثالث القطاع من املنتظر الكبري الدور ولتأكيد الغنية، الدول حىت احلالة هذه جندتستثين
يرى من الغرب مفكري على( من املهيمن الليربايل للنظام السلبية لإلفرازات حل ال أن

الث القطاع بتشجيع إال العامل دول اخلريي-الثمعظم ـن-القطاع م كبريا جزء ليتحمل
غري اخلاص والقطاع واحلكومات الدول الن تمع، ا من املهملة والفئات البطالة ضحايا

الليربايل للنظام السلبية اإلفرازات لتلك احللول تقدمي على .)١() قادرين

وأإنوالشك إنساين رصيد من متلكه ما مبقدار تتمايز البشرية خالقياحلضارات
اإلنسان على تقتصر ومل ذلك يف الذروة اإلسالمية احلضارة بلغت ولقد للبشرية، تقدمه

إىل جتاوزته بل وهوفحسب، احلياة سلم يف مرتبة أدىن هو ذلكمن يف حيدوها احليوان،
والسالم الصالة عليه املصطفى قتلتم: قول فإذا شيء، كل على اإلحسان كتب الله إن

القت ـهفأحسنوا ذبيحت فلريح شفرته أحدكم وليحد الذبح فأحسنوا ذحبتم وإذا ،)٢(لة،
ـاره باعتب وفطرته اإلنسان روح وطبيعة تتفق خبصائص اإلسالمية احلضارة اتسمت ولقد
ـا، هل ـاً متين ـاً وأساس ركيناً ركناً ميثل هلا اخلريي فالطابع الكون، هذا يف متميزاً خملوقاً

اوال تاريخ إىل النظر ـعميكن تم ا ا اتصف اليت السمة هذه عن مبعزل اإلسالمية ألمة
وحمكومني حكاماً ومجاعات، أفراداً .املسلم

ـالمو اإلس فان السابقة احلضارات من العديد يف حمدودة اخلري جماالت كانت لئن
فتح واجبقد هو ما فمنها اآلخرين، لنفع عديدة املمنابع الفرد ـوافرتعلى ت مىت سلم

وم مثلشروطها ا والنذوروجبا والكفارات ـا... الزكاة باعتباره عنها حديث ال وهذه

Jeremy Rifkin, The Post-trade Society Or The End Of Work, Best Seller,( U.S.A, 1996): انظر)١(

احلجاج)٢( بن مسلم،مسلم الذبحصحيح بإحسان األمر باب والذبائح، الصيد كتاب الشفرة،والقتل، وحتديد
الد الرياض،ار صه١٤٢١سالم، .٨٧٣ـ،
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املسلم على الزماً فيها،واجباً له منة الهناكوال حبت تطوعي طابع ذو هو ما املنابع من
لل اململزم التطوعيةفرد الصدقات مثل فيه، له مكره وال ـفالعامةسلم ـفوالوق مبختل

وأشكاله حنيصوره فاملسلم يف، ـداة امله الرمحة يتمثل فهو طواعية ماله حر عن يتنازل
شامالً الكل إىل األنا متجاوزاً واألنانية، الفردية ضيق من به ويتحرر أمجع للبشر اإلسالم

تمع وشرائحها وطوائفه أفراده العضو،مبختلف بكرم الواحد اجلسد وبانياً الفرد خبريية
مفهومها يف حتمل الوقف فكرة أن يفإذ هو الوقف ممارسة إن حيث احلرية، معىن الواسع

ـهوة ش ـر أس ومن املادة، أثقال من الفردية اإلرادة حترير أعمال من عمل نفسه الوقت
ـداًء، ابت ـف الواق ـن ذه يف احلرية قيمة يؤسس فهو به، واالحتفاظ املال ومجع التملك

مآال نفسه يف مساحة،ويكرسها خيلق املمارسة هذه مثل االجتماعيةواتساع اإلرادة من
ـو فه ـة، حاكم قوة أو سياسية سلطة من إلزام ودون إكراه دون رغبة تأيت اليت احلرة

واالستقاللية التطوع فلسفة فيعكس ـن، م ـسه نف إخراج على اإلنسان يساعد الوقف
التفاعل وهذا األوسع، االجتماعي حيزها إىل الضيق ـعحيزها تم ا أفراد بني تمعي ا

جن الرسولدهالواحد حلديث وسلمحتقيقاً عليه اهللا ـردصلى الف دور ـه في حدد الذي
املسلمنياألحادياملسلم جمتمع فجتاه اللهالكلي رسول أن احلديث ـهفي علي اهللا صلى
ـتكى:  قالوسلم اش إذا ـسد اجل كمثل وتعاطفهم وتوادهم ترامحهم يف املؤمنني ترى

واحل بالسهر جسده سائر له تداعى .)١(مىعضو

بعدها،و وما األوىل القرون إبان جلي بشكل الوقفية الصحوة معامل اتضحت لقد
ـم نظ ـالل خ من املبين وجمتمعه الدين هذا منظومة يف االخنراط على اإلقبال ذلك فكان

الوقف نظام ولعل عده وحضارية واجتماعية واقتصادية وسياسية ـذهشرعية ه استوعب
وتأثري متداخل بشكل اإلنسانيةالنظم احلضارات ملسرية راصد لكل وملفت متبادل .ي

البخاري،)١( صحيح البخاري، إمساعيل بن ـهائم،حممد والب ـاس الن رمحة باب األدب، ـدكتاب ال سالم،ار
صـه١٤٢١الرياض، ،١٠٥١.
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الواسع مبفهومه الوقف اإلسالميةويعد احلضارة صورةيف وأوضح تعبرياً أصدق
الدائمة التطوعية اهللاللصدقة شرع بليف ـاإن، م واملواصفات اخلصائص من ـهله جعل

غريهيتمايز جداعن واسعة اجتماعية ومبسافات حممن، عدم وزماندوديتهذلك مكانا
وكيفا إىل،وكما جماالتهإضافة آفاق ـةاتساع الفردي ـاس الن الحتياجات امللبية العملية

من،واجلماعية ميتلكه عما ـهذاتيةقدرةفضال مع ـل التعام أساليب تطوير ـذهعلى وه
ذاته الوقف نظام كينونة من يتجزأ ال جزء ـه،القدرة بقائ بذور داخله يف حيمل فالوقف

عاملمكانياتوإ نظرية بناء يف بل اإلسالمي، تمع ا يف فقط ليس املستقبل، يف ـةتطوره ي
اإلنسانية الروح حتمل هذا،إنسانية املسلمسيوكل للمجتمع يفكفل ـه مع ـش يع ومن

ـسياسيدولته ال ا ـستويا م ـف مبختل ـراده أف بني والتواد ـصاديةـالتراحم واالقت ة
.واالجتماعية

مصدإن الوقف ـلنظام التكاف ـيم لق حي وجتسيد وفاعليته تمع ا حليوية مهم ر
ـستمرة م ـافع مبن االجتماعية احلياة برفدها اجلارية الصدقة ملفهوم وترسيخ االجتماعي
ـي وع جيسده عملي إطار يف العميقة ا مضمونا حاملة آخر إىل جيل من تتنقل ومتجددة

إخ بقضايا إحساسه ويزيد االجتماعية مبسئوليته ـةالفرد حرك يف ـه وجيعل املسلمني وانه
والكلية اجلزئية مهومهم مع مستمرة ـبنيتفاعلية يت ـاف لألوق النظرة هذه خالل ومن ،

ـى عل مباشر وغري مباشر بشكل بتأديته قامت الذي الفعال واألثر تمع ا بنية يف دورها
الوقف االقتصاد جمال يف الباحثني من فكثري املتوالية، والعقود السنوات ـددمدى ع مع ي

قسٍم على استحوذ قد الوقف أن على يتفقون اإلسالمية للحضارة املؤرخني قليلمن غري
للمجتمع االقتصادية املوارد ـنياملسلم،من ب ـراوح تت بنسبة القسم هذا يقدر فبعضهم

ـة%) ٥٠إىل% ٣٠( الدول أواخر يف العامرة املبنية والعقارات الزراعية األراضي من
وميكن ـةالعثمانية، العدلي والصكوك الوقفية الوثائق من التقريبية النسب هذه .استنتاج

قحف(ويقدر مصر) منذر يف ـثأنه ثل حوايل املوقوفة الزراعية األراضي مساحة بلغت
عشر التاسع القرن مطلع يف مصر يف املزروعة ـد. األراضي بل يف يتكرر املثال يرى كما



)٧(

أنه فيقرر آخر، تكنإسالمي مل تركيا جمموعيف ثلث عن تقل املوقوفة الزراعية األراضي
ـرن الق ـن م األول ـع الرب أواخر يف اجلمهورية إىل تركيا حتول عند الزراعية األراضي

ـوريةالعشرين، س يف القومية الثروة جمموع من الكبري القدر ذلك مثل األوقاف وبلغت
السعودي من احلجاز منطقة ويف واملغرب واجلزائر والعراق .)١(ةوفلسطني

ين أن عجب ال ـسلذ األس ـد أح باعتباره الوقف نظام إىل الباحثني من كثري ظر
واالجتما االقتصادية املختلفة بأبعادها الشاملة اإلسالمية للنهضة ـسياسيةاملهمة وال عية

وأن الوقفوالعلمية، اإلسالميةنظام الدول وليست اإلسالمية احلضارة بروز وراء كان
واخلزائن ـف،السلطانيةاملتعاقبة الوق دور ـل تفعي إىل كبري بشكل احلاجة تزداد واليوم

ـامل الع مناطق شىت يف الرفاهية دولة جنم أفل أن بعد االت ا شىت يف العملي دوره ليأخذ
إىل باإلضافة االجتماعية، اخلدمة ميدان من الدول من عد وانسحبت واإلسالمي، العريب

دور إجياد ضرورة عن احلديث األهليكثرة العمل ملؤسسات ـث-فاعل الثال -القطاع
ـات والدراس ـة الثقافي واملنتديات الدولية، املنظمات تقارير من كثري يف عليه والتركيز

اإلمنائي املتحدة األمم لربنامج دراسة ذلك ومن ـر) UNDP(العلمية، الفق ـة مكافح عن
إحيا إلعادة التطويرية واألفكار املقترحات من عدد تبنت ـاةحيث والزك الوقف دور ء
عام بشكل االجتماعية والتنمية الفقراء مصلحة يف دورها .)٢(لتؤدي

ف اإلذا جند أن مبستغرب ليس اجتهتألنظارنه قد واإلسالمي العريب العامل مرةيف
ـصحيحة ال ـذرة الب ـاره باعتب طويلة لعقود العظيم دوره تغييب بعد الوقف إىل أخرى

اوالرئيسة النهضة يفلبداية احلياة جماالت جلميع تمعلشاملة ـة. ا البداي أن ـك ش وال
الشاملة التنموية العجلة دوالب يف الفاعل مكانه إىل الوقف لعودة ـاملالصحيحة الع يف

قحف)١( اإلسالمي،منذر تنميته: الوقف إدارته، لبنان،تطوره، املعاصر، الفكر دار ـ١٤٢١، صه ،٧٢.
ـر)٢( ـ  United Nations Development Programme (UNDP), Preventing and: انظ

Eradicating Poverty,(New York, 1997)



)٨(

مثّ ـن وم هلم وعملي علمي اهتمام ومثار تمع ا مفكري أنظار حمط جعله هو اإلسالمي
حقيق جتلية حنو اهلمم واستنهاض الشعور سابقاًإثارة به قام الذي والدور .ته

البحث هذا وهووسيحاول عناية إىل حيتاج أنه أحسب تساؤل ميكن(طرح كيف
؟ تمع ا احتياجات تلبية حنو األوقاف مصارف يف) توجيه ـية أساس مقدمات بعد وذلك

احلديثة النماذج وبعض قدميا األوقاف مصارف من لنماذج إشارة ثُمَّ وخصائصه، الوقف
ـعواقتر جمتم ـل ك يف امللحة احلاجات توضيح على تساعد للواقفني استرشادية آلية اح

أ وأخريا حنوها، األوقاف مصارف ـنآلثاراسردلتوجيه م ـق تتحق سوف اليت االجيابية
ما جهة األشياءالواقفنيإلرشادتدخل تمعحنو ا يف احتياجا .األكثر

والعمل، القول يف والسداد التوفيق أسال عليهواهللا والقادر ذلك ويل .وهو



)٩(

أساسية: أوالً مقدمات

بأنه اللغة يف الوقف ويقال: يعرف واملنع، على: احلبس حبستها إذا الدابة وقفت
ا ويف)١(مكا الفقهاءلتعريفأوضح، يف هلم عبارة الشرعيلوقفوأيسر للمراد ا وأقر

هوهو الوقف أن الثمرة: قوهلم وتسبيل األصل .)٢(حتبيس

كما اجلملة، يف واإلمجاع املطهرة السنة اإلسالم يف الوقف مشروعية يف واألصل
الشيخ الرمحذكر القرطيبنعبد قول املربع الروض حاشية يف قاسم خالف( :بن ال إنه

ذ غري يف واختلفوا واملساجد القناطر حتبيس يف األئمة ـور. )٣() لكبني مجه ـق اتف ولقد
أدلة على بناًء وصحته الوقف جواز على السلف الكرميمنعلماء حيثالقرآن ـث، ح

قوله ذلك ومن الوقف، إليه يرمي ما وهو واإلحسان، والرب اخلري فعل على عدة آيات يف
تن{ : تعاىل وما تِحبُّونَ ِممَّا تنِفقُوا حتَّى الِْبرَّ تنالُوا ـيملَن عِل ِبِه الله فَِإن شيٍء ِمن } ِفقُوا

آية( عمران تعاىل)٩٢: آل وقوله ـونَ             {: ، تظْلَم الَ وأَنتم ِإلَيكُم يوفَّ خيٍر ِمن تنِفقُوا } وما
آية( ).٢٧٢: البقرة

والفعليةكما القولية اآلثار من العديد يف ـلمورد وس عليه اهللا صلى الرسول عن
ابنما حديث ذلك ومن اإلسالمي، الفقه يف الوقف مشروعية ـهعمريؤكد الل ـي رض

فيه يقول الذي أرضاًعمرأن: (عنهما النيبأصاب فأتى ـلمخبيرب، وس عليه اهللا صلى
فيها، أين: فقاليستأمره اهللا رسول أرضاًيا أنفسخبيربأصبت قط ماالً أصب مل عندي،

العرب،)١( لسان منظور، صادر،ابن تاريخبريوت،دار ص٩ج،بدون ،٣٥٩.
املغين،)٢( قدامة، احلديثة،ابن الرياض ج١٤٠١الرياض،مكتبة ـ، ص٥ه ،٥٩٧.
املربع،)٣( الروض حاشية قاسم، بن الرمحن ناشر،عبد ـ١٤٠٣بدون جه ص٥، ،٥٣٠.



)١٠(

ف قالمامنه، به؟ وتصدقت: تأمرين أصلها حبست شئت عمرافتصدق: قال،)اإن
يباع ال يورث،أنه وال يوهب، وال ا، ووتصدق الفقراء ويفيف ويفيفالقرىب، الرقاب،

وابن الله، ـاملعوالضيف،السبيل،سبيل ب ـها من يأكل أن وليها من على جناح روف،ال
متمولويطعم عليه)  (غري الوقف.)١()متفق الرسولويدخل حديث ـهيف علي اهللا صلى
ماتوسلم ثالثعنهانقطعاإلنسانإذا من إال ـم: ةعمله عل أو جارية، صدقة من إال

له يدعو صاحل ولد أو به، مسلم(ينتفع احلديث)٢()رواه شرح عند النووي إن: وقال
ثوابه وعظيم الوقف أصل لصحة دليل وفيه اجلارية الصدقة هو .الوقف

األدلة حوائطومن سبعة وهي خمرييق أموال يف والسالم الصالة عليه فعله العملية
حملمد فهي أحد يوم قتل هو إن أوصى وسلمباملدينة عليه اهللا اللهصلى أراه حيث يضعها

النيب فقال يهوديته على وهو أحد يوم قتل وقد وسلمتعاىل، عليه اهللا خري(:صلى خمرييق
النيب)يهود اهللاوقبض وسلمصلى للهعليه باملدينة أوقافاً وجعلها السبعة احلوائط تلك

باملدينة وقف أول عمر. وكانت وقف عنهمث اهللا ـصحابةرضي ال ـابع تت ـك ذل وبعد ،
جابر إن حىت الوقف يف عليهم الله عنهرضوان اهللا ـن: (يقولرضي م ـد أح ـن يك مل

النيب وسلمأصحاب عليه اهللا وقفصلى إال مقدرة ـذي).ذو ال فإن منهم، إمجاع وهذا
إمجاعاً فكان أحد ينكره فلم ذلك واشتهر وقف الوقف على منهم .)٣(قدر

ـة املادي فاألركان اإلنسان، يربمها اليت العقدية االلتزامات كسائر أركان وللوقف
عليها: هي يوقف وجهة يوقف، ومال واقف، شخص ـو. وجود وه ـشرعي ال والركن

البخاري)١( صحيح البخاري، إمساعيل بن سابق،،حممد ـف،مرجع الوق يف ـشروط ال باب الشروط، كتاب
وكذلك٤٥١ص احلجاج: ، بن مسلم،مسلم صحيح سابق،، ـيةكتابمرجع ـف،،الوص الوق ـاب كت
للبخاري.٧١٦ص .واللفظ

احلجاج)٢( بن مسلم،مسلم صحيح سابق،، ـدبكتا،الوصيةكتابمرجع بع الثواب من اإلنسان يلحق ما
.٧١٦ص،وفاته

املغين)٣( قدامة، سابق،،ابن ص٦جمرجع ،٥٩٩.



)١١(

م فقط اإلجياب هو أوالعقد منها الصرحية سواًء املعتربة الشرعية صيغه بإحدى الواقف ن
معناه تفيد بقرينة قرنت إذا .الكناية

أقسام ثالثة إىل الوقف : وينقسم

أهلي)  أ ـن: وقف وم واألقارب واألسباط واألحفاد األوالد على كان ما وهو
أ على ويقوم الذري أو األهلي بالوقف هذا ويسمى الفقراء من ساسبعدهم

ـم غريه أو بعده من وذريته نفسه الواقف على بريعها والتصدق العني حبس
الواقف حيددها .نفسهبشروط

اخلريي) ب ـع: الوقف ري صرف منه الواقف يقصد الذي وهو العام، الوقف أو
واملساكني، كالفقراء معينني كانت سواء تنقطع ال اليت الرب جهات إىل الوقف

كاملساج عامة بر جهات ذلكأم غري إىل واملستشفيات واملدارس .د

املشترك) ج ينتهي: الوقف مث أهليا وقفا كونه يبدأ قد أو األمرين بني خمتلط وهو
ـة ذري ـن م منه يستفيد من انقطاع بعد خرييا وقفا إىل صريورته إىل األمر به

الواقف شرط كله ذلك ومرد .الواقف

أن خيفى وهووال األول الذرياألهليالوقف((النوع ـو)) أو ه ـل التأم ـد عن
غري ال الواقف ذرية على مقصور فيه النفع ألن ذريا وقفا مسي وإمنا حالخريي، وبكل ،

حبسب خريي كله الشرعيأصلفالوقف ـصدقني،…الوضع املت ـى عل للتوسعة ولكن
ذريته وعلى نفسه على اإلنسان يقف أن شرعا جاز م، وأقار م ذو نفع من ولتمكينهم

بعده، ـهممن ذريت على بعدهم من مث معنيني أشخاص أو بعينه شخص على يقف أن أو
اخلري جهات من جهة إىل األشخاص هؤالء انتهاء بعد يؤول أن .على

ـضوحيقق مبح ـسلم امل يؤديها اليت واخلري الرب أعمال من عمالً باعتباره الوقف



)١٢(

واختياره يفإرادته إمجاهلا ميكن ولكن عدة واآلخر،رئيسنيهدفنيأهداف عام، أحدمها
.خاص

العام اهلدف ـاتف: أما والتك ـاون، التع ـسلمني امل على أوجب قد الشارع فإن
عدةوالتراحم نبوية وأحاديث قرآنية آيات يف بينهم فيما ـة،والتعاضد مقدم يف مر كما
شكالدراسة، يفأنوال ـاق اإلنف ـب جان ال، ا هذا يف املسلم اختبار نواحي أهم من
اهللا بواجبسبيل وقياماً للجماعة، خدمة ـا، أم ـهم، بين فيما والتكاتف ـهالتعاون أوج
فهياإلنفاق اإلسالم ومتنوعة،يف وتسبيلوكثرية دائم، نفع ذات عني حتبيس أمهها من

النفع بالوقف،هذا املقصود هو مبيزةوهذا الرب أوجه من غريه عن ميتاز ـتمراريةإذ االس
جها من لكثري حيفظ ا ـنكما،دميومتهاالعامةاخلريتاليت م كثرياً ـاتيساعد فعالي

تمع العيشاخلريةا لقمة األمة طبقات من لكثري يضمن مما استمرارها، عندبكرامةعلى
الزمن ـسانالوقفيفف. انصراف اإلن فإن الصدقات، سائر يف توجد ال اليت املصاحل من

يفىن مث كثرياً ماالً اهللا سبيل يف يصرف املالرمبا ـارةذلك ت ـراء الفق ـك أولئ فيحتاج ،
أحسن فال حمرومني، فيبقون الفقراء من آخرون أقوام وجييء ـعأخرى، وانف للمحتاجني

حبساًهلم شيء يكون أن غريهممن وعلى عليهم ووقفا ويبقىهلم منافعه، عليهم يصرف
بالوقفأصله املقصود عني وهو ،.

اخلاص اهلدف ـو: أما ه ـا مم خاصة، رغبة حتقيق يف مهماً دوراً يؤدي الوقف فإن
يف خترج ال عديدة، دوافع اخلري فعل إىل يدفعه اإلنسان فإن البشرية، الطبيعة يف مغروس

ا وغايا الشريعة مقاصد عن يليومن. جمملها ما ذلك : أهم

الديين-١ ـن: الدافع م نتيجة الشكل ذا تصرفه فيكون اآلخر، لليوم للعمل
الذنوب عن التكفري أو الثواب، يف الرغبة . نتائج

الغريزي-٢ واالعتزاز: الدافع ميلك، مبا التعلق إىل غريزته اإلنسان تدفع حيث



)١٣(

فيخشى وأجداده، آباؤه له تركه ما على واحلفاظ ـنبه، م ذلك، من إليه وصل ما على
ـصلحة م ـني وب ـزة، الغري هذه بني التوفيق على فيعمل قريب، عبث أو ولد، إسراف
ـىن مع يف إال ـك ذل يكون وال املنفعة، وإباحة والتمليك، التملك عن العني حببس ذريته

معناه يف ما أو . الوقف

الواقعي-٣ اخلاص: الدافع وظروفه الواقف، واقع من اإلنساناملنبعث جيد حني ة
أو ـه، ملك مواطن يف غريباً يكون كأن الناس، من أحد جتاه مسؤول غري وضع يف نفسه
خيلفه أحداً يترك ومل عقباً، خيلف مل أنه إال منهم يكون أو الناس، من به حييط عمن غريباً

في شرعاً، أمواله اخلريدفعهيف سبيل يف أمواله جيعل أن إىل اصدقةهذا اجلهات . لعامةيف

العائلي-٤ ـصلحة: الدافع وامل ـة الرغب ـى عل ـسبية الن العاطفة تغلب حيث
ـد عن هلم صيانة ثابتاً، مورداً لذريته يؤمن أن إىل الشعور ذا الواقف فيندفع الشخصية،

والعوز . احلاجة

االجتماعي-٥ فيدفعه: الدافع اجلماعة، جتاه باملسؤولية لشعور نتيجة يكون الذي
أن إىل املرافقذلك من مرفق إدامة يف منه إسهاما اجلهة هذه على أمواله من شيئاً يرصد
. )١(االجتماعية

السابقةعندالوقفكانلقدو ـةخياحلضارات املختلف وعقائدهم م توجها ،دم
اجلاهلية يف العرب عند كان كانواكما علىفقد أو أصنامهم على األموال بعض يوقفون

ملناسب معينة بوثنيتهمأماكن مرتبط هو ما منها وكان كاحلج خاصة ـرتبط،ات م هو وما
ذلك وغري السبيل وعابر الضيف كإكرام محيدة ـدريويش(ويرى.بعادات ال نأ) أمحد

ع ما اإلسالمأول قبل الوقف من العرب عند املشرفة،رف العتيق،الكعبة البيت وهي

الكبيسي)١( عبيد واالوقفأحكام،حممد اإلسالمية الشؤون وزارة اإلسالمية، الشريعة ـدعوةيف وال ـاف ألوق
ـ١٤٢٦الرياض،واإلرشاد، جه ص١، ،١١٩ .



)١٤(

إبراهيم بناه السالم-الذي مثاب-عليه وأمناليكون للناس مصلى،ة للعرب أصبح مث
قبائلهم اختالف على ـني. عاما وب بينه الفرق فإن اإلسالم قبل معروفا الوقف كان فإذا

الفخر لغرض موضوع اجلاهلية وقف أن هو املسلمني عند ـسلمني،الوقف امل وقف أما
وتربرا هللا قربة يكون أن فيه األصل )١(. فإن

م هلم كانت فقد النصارى للكنيسةأما التابعة املالية م قبل،ؤسسا اشتهرت واليت
ـا فيه ـادت س ـيت ال البلدان من كثري يف وامتدادها ا وكثر بضخامتها بقرون اإلسالم

اإلسالم قبل من،النصرانية يتبعها ملا باإلضافة املختلفة واألديرة الكنائس هلا مثال وأكرب
تدين اليت البلدان خمتلف يف اشتهرت كربى ـسات،بالنصرانيةأمالك املؤس لتلك وكان

بالكنيسة املرتبطة األعمال متويل يف احلاضر،أثرها العصر إىل كذلك تزال وكذلك. وال
ـالك األم ختصيص على والعامة امللوك تنافس فقد فارس بالد يف للمجوس بالنسبة احلال

ومعابدها وسية ا رجال على األموال تدر اليت األ،املختلفة طبقة . شرافوعلى

يرى املعاصر حاضرنا نظامبعضويف أن العامل) Trust(الترستالباحثني يف املنتشر
كبري،اليومالغريب حد إىل اإلسالمي الوقف نظام مع يعرفيتفق ـانونحيث الق ـد معه

الترست ـذي( : بأنه) Trust(األمريكي ال الشخص تلزم معني، مبال خاصة أمانة عالقة
بعدة املال هذا دفحيوز العالقةإىلالتزامات هذه وتنشأ آخر، شخص لصاحل استغالله

إنشائها عن للتعبري هو. نتيجة آخر بتعبري ـسمى:أو ي معني شخص حيازة يف مال وضع
املستفيدأواألمني يسمى آخر شخص ملصلحة ليستغله نوعانأوالوصي وهو : املستحق،
القاصر،خرييوعائلي، محاية العائلي من ـت-السفهاء-ينوالقصد مؤق وقف . وهو

اخلرييأما من مؤقتا: القصد أو مؤبدا يكون أن وجيوز واليتامى، الفقراء منه يستفيد ،أن

الدريويش)١( يوسف بن احلضارية،:الوقف،أمحد ومكانته ـدعوة(ندوةمشروعيته ال يف ـره وأث الوقف مكانة
واإلرشاد،،)والتنمية والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون السعودية،وزارة العربية املكرمة،اململكة مكة
ـ،١٤٢٠ .١٩٤ص،األولاجلزءه



)١٥(

ـك ذل تعذر وإذا األصلي، غرضه من غرض أقرب إىل صرف اخلريي الوقف انقطع وإذا
مناسبا تراه الذي اخلريي الغرض يف احملكمة حبلول.صرفته اخلريي الوقف أجله،وينتهي

لنفسه احلق هذا الواقف اشترط إذا فيه، بالرجوع أو منه، املستفيدين بإرادة . )١( ) أو

ـرأ وط أمريكا، يف أعمق جذورا الوقف فكرة أخذت العشرين، القرن بداية ومع
مرونة ذات دائمة أوقاف قامت إذ الثابت، اخلريي الوقف مفهوم على كبري جذري تغري

است جماالت حيث من كارنيجيحيث. خدامهاكبرية وقفيات ذلك بعد Carnegieنشأت

وروكفلر١٩٠٢عام ،Rockefellerـورد١٩٠٢عام وف ،Fordـام وازداد. ١٩٣٦ع
الضرائب، من التهرب يف الرغبة بسبب الثانية، العاملية احلرب بعد العائلية األوقاف عدد

الربح إىل هادفة غري خريية مشاريع األوقاف . )٢(باعتبار

أنو الوقفالشك اإلسالمنظام خريياًيف نظاماً جتعلهباعتباره املزايا من بعدد ميتاز
األخرى احلضارات يف اخلريية النظم من غريه عن إىلخيتلف عائد وهذا ،:

به)أ     الشعيب ـنالتعلق ع فضال أخرى، دون فئة على اقتصاره ـدادوعدم امت
رف إنساين حس عن تشف أمور إىل ومظلته .يعرواقه

على)ب التفصيلي التشريعي باالجتهاد األخرى احلضارات لدى الوقف حيض مل
ا كيا وحيفظ الوقف عني يصون اإلسالموجه يف هو .كما

ـ ـل) ج ب ـسابقة، ال األديان يف هو كما العبادة أماكن على الوقف اقتصار عدم
تمع ا يف اخلري أوجه عموم إىل نفعه يف .امتد

الكبيسي)١( شاكر العزيز الوقفعبد والغرب، اإلسالم أمنو: بني اإلسالمي،ذجاالترست للوقف الشارقة مؤمتر
الدو تمع الشارقةوا ـ١٤٢٦يل، .ه

املصري)٢( يونس واقتصادا،،رفيق فقها املكتيباألوقاف صم١٩٩٩،دمشق،دار ،١١٨.



)١٦(

الو)د     منافع ـفمشول يق أن فيجوز الذمة، أهل من املسلمني غري على حىت قف
الذمي على رواملستأمناملسلم ـهاملا عن ـه الل رضي حيي بنت صفية أن وي
الله رسول وسلمزوج عليه اهللا ـوديصلى يه هلا أخ على ـد.وقفت ويع

البعدالوقف رحابة مظاهر من مظهراً عليهم الوقف وقبول املسلمني غري على
يفاإل .اإلسالميةاحلضارةنساين

خريينظاميتميزو مشروع أي عن الآخرالوقف قد متعددة وميزات خبصائص
يف أثرها استمر اليت احليوية تلك أكسبته املزايا وهذه األخرى، اخلريية املشاريع يف توجد

املزايا هذه ومن طويلة، قرون مدى على اإلسالمية :األمة

الواقف-١ منح اإلسالم التصرفأن يف ا يرغب اليت الكيفية يف الكاملة احلرية
فيما ذلك وكل يوقف، فيما آماله وحتقق رغباته تليب اليت والشروط أموال من يوقفه فيما

الشرع حدود يف وذلكهو الفقهيةبالطبع، القاعدة ـصوص(وفق كن ـف الواق شروط
قال) الشارع كما فهي وإال الشارع، نصوص ختالف مل وجيوز: ( ) القيمابن(اماإلمما

ـف للواق ـع وأنف ـوله ورس ـه الل إىل أحب هو ما إىل الواقف شروط خمالفة يترجح بل
عليه .)١() واملوقوف

ـذا-٢ ه يزيد قد بل نافعة، املوقوفة العني بقيت طاملا انقطاعه وعدم األجر دوام
الوقف على القائمون أحسن إذا املوقوفة العني منفعة بزيادة وفقاألجر واستثماره إدارته

عليه مير عصر كل .ظروف

ـت-٣ توقي ـن م ـف الواق متكن ـة مبرون ـه أحكام يف ـف الوق نظام يتمتع
معني       بوقت ـف املالكية-الوق عند جائز هو يعيشها-كما معينة عائلية ظروف وفق

العاملني،)١( رب عن املوقعني أعالم القيم، احلديث،ابن ج١٤١٤القاهرة،دار ـ، ص٣ه ،٢٣٦.



)١٧(

يف ورد ـذي ال أن وخباصة تأبيده، وعدم الوقف يف التوقيت هذا مثل عليه حتتم الواقف
املوقوف أصل حيبس أن يف عام إمجايل حكم هو الوقف حول يفوتسبَّلالسنة كما مثرته

عمر عنهحديث اهللا مجيعاً( املتقدمرضي فهي الفقه يف املقررة الوقف أحكام تفاصيل أما
شيء على فيها أمجعوا الفقهاء أن غري جمال، فيها للرأي قياسية ـف: اجتهادية الوق أن هو

يكون أن تعاىلجيب لله .)١()قربة

ـث-٤ حبي ـه، إدارت حيث من وذلك معه التعامل سهل مما الوقف أشكال تنوع
ـن م وتنوعه مستقل، ناظر قبل من أو ذريته، احد أو نفسه الواقف قبل من إدارته ميكن
ـال احل متوسطي من هناك ولكن األغنياء من تكثر كانت وإن فهي الواقفني أنواع حيث

ا الكبري ـذيالعدد ال الثلث وهو املوت بعد وصاياهم خالل من تتم أوقافهم كانت لذين
ـصادي االقت املضمون يف بتنوع الوقف امتاز كما للمسلم، الوصية من األعلى احلد ميثل
من وهناك األيتام، ودار واملستشفى كاملسجد مباشرة ا خدما تقدم اليت األوقاف فهناك

وإمن مباشر غري نفعه يكون ما وأخريااألوقاف اخلري، أوجه على تصرف اليت عوائده من ا
ـي كاألراض ـوال األم أنواع مجيع مشلت حبيث املوقوفة، األموال حيث من التنوع هناك
ـصاحف وامل ـة الزراعي ـاآلالت ك املنقولة واألموال واملباين، الزراعية، وغري الزراعية

خ. والكتب األوقاف من كبرية حصيلة تراكم إىل أدى التنوع املتتابعةوهذا العصور .  الل

تمع ا أفراد لدن من الكبري اإلقبال ذلك نرى أن عجب ال ذلك حكاماً-ألجل
ويدل–وحمكومني حمددة، بفئة خمتصا يكن ومل اجلميع أمام مفتوحا الوقف نظام كان فقد

دور ـساع ات ـى عل ـي واقع دليل وهو الوقف باب يف الفقهي التأليف كثرة ذلك على
يف ابتداءاألوقاف األوقاف كثرة بسبب تمع ا من. حياة البداية كانت عليهوقد حممد

الكرام صحبه مث ذكرها، السابق خمرييق قصة يف والسالم، عليهمالصالة اهللا .رضوان

أح)١( الزرقاء، امحد األوقاف،مصطفى عمار،كام ـ١٤١٨عمان،دار صه ،١٩.



)١٨(

ـسياسيةو ال ـروف الظ ـق وف ـزر، وج مد بفترات مير األوقاف حجم كان لقد
ولع اإلسالمية، األمة عصور من عصر لكل ـهواالقتصادية في ـع التوس على ساعد مما ل

إذا ـول قب إىل فيه حيتاج فال واحد جانب من التزام فالوقف تنفيذه، سهولة عام بشكل
من فالوقف اخلريية، اجلهات من جهة عليه املوقوف منفردةكان بإرادة تربم اليت ،العقود

اهتمام ذلك وقبل األوقاف كثرة إىل أدى إنفاذه يف اليسر بالعملاملساإلنسانوهذا لم
املعاناة ختفيف على وحرصه اآلخرين موم منه واستشعاراً الله عند فيما ورغبته اخلريي

الرسول قول ذلك يف حيدوه ونفعهم، املسلمني إخوانه وسلمعن عليه اهللا أحب: صلى
على يدخله سرور وجل عز الله إىل األعمال وأحب للناس، أنفعهم تعاىل الله إىل الناس

كربةمس عنه يكشف أو .)١(.) .لم،

الفتوحات إثر املادية األحوال حتسن بني طردي تناسب هناك أن على يدل والواقع
من عدد يف عظيمة كثرة األموي العصر يف األوقاف كثرت فلقد األوقاف، ازدياد وبني
ـدين، اه ا ـى عل ـتح الف أغدقه ما بسبب املفتوحة البالد ويف اإلسالمي، العامل بلدان
ـثريون الك ـك امتل كما واحلوانيت، الدور، لديهم وتوافرت األموال، لديهم فتوافرت

العربية الصحراء منابت يف واحلدائق كثرةو... ( املزارع األحباس واتسعواسعةكثرت
دواوين ثالثة لألوقاف صار أنه لدرجة ألحباس: نطاقها وديوان املساجد، ألحباس ديوان

وديوان الشريفني، األهليةاحلرمني .)٢() لألوقاف

األوقاف ازدهار أمهها من كان إجيابية نتائج إىل بدوره أدى التنظيم وكان،وهذا
ـلطات س كانت فلقد القضاة نظر حتت أنه السابق يف األوقاف على اإلشراف يف الغالب

املسلمني وصايا يف النظر تشمل ـة. أوقافهموكذلكالقاضي املناط احلساسة املهام وهذه
خفتبالق مىت أنه إىل هنا يشار و أمينة، أيدي يف أوقافهم أن يف تمع ا ثقة من تزيد ضاة

حتقيق)١( الكبري، املعجم السلفي،: الطرباين، تيمية،محدي ابن تاريخ،القاهرة،مكتبة ص١٢جبدون ،٤٥٣.
أبو)٢( الوقف،حممد يف حماضرات العريب،زهرة، الفكر صدار تاريخ، بدون .١٧-١١القاهرة،



)١٩(

إىل ـدعاة م ـك ذل ـإن ف أمورها، وتنظيم عوائدها ومتابعة األوقاف مراقبة انعدمت أو
يف املسلمني ديار من كثري يف حصل كما وتالشيه بل تمع، ا يف دورها واحنسار تدهورها

املتأخرة أنفعلى.عصروها ـته دراس يف ـر يظه مصر يف الباحثني احد جند املثال سبيل
ـنة س ـذ فمن خميف، بشكل تناقص قد جديدة خريية أوقاف عمل على م١٩٥٢اإلقبال

عام عدد٢٠٠٣وحىت سوى يسجل مل قرن نصف مدى على أي جديدة) ٢٩٠(م حالة
ـسنو ال املتوسط كان فقد الكويت دولة يف األمر وكذا األوقاف، حاالت ـددمن لع ي

عام عشرين خالل مناًالوقفيات الفترة ـسة) ١٩٩٧-١٩٧٧(يف مخ ـوى س ميثل ال
يظهر كما فقط، جديدة غامن(أوقاف مدار) إبراهيم على مرت قد مصر يف األوقاف أن

موجتني يف ونصف ـام: قرن ع من استمر ومنو مد ـىت١٨٥٢األوىل وح م،١٩٥٢م
من استمر شديد واحنسار جزر موجة عام١٩٥٢عاموالثانية حىت كما)١(م١٩٩٢م ،

ـصت وقل ـر املعاص وقتنا يف األوقاف احنسار إىل أدت اليت األسباب من عدد هناك أن
املثال سبيل على ذلك فمن والعلمي واالقتصادي، االجتماعي، :دورها

ـاة-أ حي يف األوقاف بأمهية العلم عدم هذا عن وينتج الشرعية، الثقافة ضعف
واأل الدنيوية بعامة،املسلم الناس يف اخلريية انتشار ورغم املمات، بعد خروية

جعل والطويل البعيد املدى وذات املتعدي، النفع ذات باألعمال اجلهل أن إال
ـرب ال أعمال من غريه عن به ميتاز وما واألوقاف، الوقف عن يغفلون الناس

املوقوفة العني بدوام دائم كونه يف .واخلري

وقتنا-ب يف األوقاف جيعلواقع املنبعكثرياًاملعاصر هذا عن يعدلون احملسنني من
ـاف األوق ـار نظ من أحيانا ا تالعب من يرونه ملا وذلك املتجدد، اخلريي
وما رمسية جهات الوقف على يشرف حني الروتينية اإلدارة غلبة من وأحيانا

املطريي)١( ناصر الوق،بدر ندوةمستقبل العريب، الوطن يف العريب(ف الوطن يف املدين تمع وا الوقف ،)نظام
العربية، الوحدة دراسات ص)م٢٠٠٣بريوت،مركز ،٨٠٧.



)٢٠(

تضمحل حىت عليها متطاول الك و ضعف من ذلك عن .ينتج

ال-ت االقتصادي منالضعف حالة يف فهي اإلسالمي العامل دول عموم تعيشه ذي
يأكله ما منهم األعظم السواد جيد ال حبيث اليد، ذات وضيق العيش شظف

هذا يكون وقد يسكنه، األسبابأو أهم الوقفمن احنسار .يف

تضييق-ث أو اإلسالمية، البلدان بعض يف حدث كما مصادرة من سياسية أسباب
الواقفني شروط تنفيذ ـىيف عل ـراف اإلش الرمسية السلطات بتويل إلزام أو

األظهر ولعل احلاكمة، األنظمة بعض لدى فكرية أو اقتصادية ألسباب الوقف
بالد يف املستعمر قبل من األوقاف على اعتداءات من حدث ما ال ا هذا يف
ـها من ـدف اهل ـر مباش وغري مباشر بشكل العريب املغرب بلدان ويف الشام

األ ـدولبالدرجة ال بعض يف جنح وقد ائيا الوقف نظام على القضاء هو وىل
األخرى الدول بعض يف كبري حد إىل . )١(وجنح

ـف-ج الوق ـن ع ومشوشة سلبية ذهنية صورة تمع ا أفراد غالبية لدى يسود
ـساجد كامل ـه حبت دينية جماالت على مقتصر أنه على للوقف النظر يف تتمثل

لإل مثل مضرب وأنه جتاوزهاواملقابر، اليت املاضي صور من صورة وأنه مهال،
وجد وإن املعاصر بالواقع هلا صلة وال ـةتالزمن حكومي إدارات يتبع فهو

الواقع خالل من السلبية الصورة هذه لتغيري السعي أن والشك بريوقراطية،
من تمع، ا حيتاجها جماالت يف لألوقاف جديدة صور طرح يف يتمثل العملي

ما جهة األمرخالل هذا .تتوىل

ـاد-ح اعتق يف يتمثل آخر تصور السابقة السلبية الذهنية الصورة مع يتصاحب

ندوة)١( العريب، املغرب بلدان يف للوقف االقتصادي التكوين مغلي، البشري يف(حممد املدين تمع وا الوقف نظام
العريب ال،)الوطن دراسات العربية،مركز صم٢٠٠٣بريوت،وحدة ،٣٢١.



)٢١(

ـصور الت وذلك حمددة أوجه يف منحصرة األوقاف جماالت أن املوسرين بعض
األوقافنابع كانت فلقد وبيئتهم تمعهم معايشتهم ـصر-غالبا-من تح

جماالت وهييف جد يفوضيقة نافعة كانت جتاوزهاإن الزمن ولكن أووقتها
املتعديةقدهلااالحتياج املنافع وليست القاصرة باملنافع تتصف ا كو أو ، قل

تمع، ا من شرحية اكرب ذلكإىل بافمن الوقف مصارف يحتديد عنحىضن
ـع بوض ـف الوق مصرف حتديد أو أكثر أو أضحية عام كل ووالديه الواقف

للمساجد احلجدالء أداء عام،أو كل يف الواقف عندماعن الصوام إفطار أو
اعات ا تمعاتتلكعلىمتتابعةكانت يفا يكثر ـدانوهذا ـرةبل اجلزي

يف،العربية ـا وتتأسى البعض، بعضها تقلد ا أ الوقفيات تتبع من ويالحظ
املصارف ـثريةطبيعة وك جدا كبرية تكون اليت الصغرية الوقفيات وخباصة ،

نت بعضعندما إىل بعضها وضم حجمها أن،)١(صور فيه الشك ـاكومما هن
إنه بل تمع، ا احتياج تليب كانت بالفعل اليت املصارف من املؤكدالعديد من

لتلك األنسب هو كان فيها وحصرها األشياء ذه الوقف مصارف حتديد أن
ـات االحتياج حمدودية على بناء تمع ا أفراد احتياجات وتليب ـنالفترة م

ـنضآلهوجانب م يقلل ال فهذا حال وبكل آخر، جانب من األوقاف حجم
فاخل هنا ومن املرحلة، تلك يف باقتدار دورها أدت بل ـالقيمتها، فيه ليس ل

هلا احلاجة مدى عن النظر بغض املصارف هذه على االستمرار يف ولكن ا ذا
يف احتياجا األكثر مواطن عن البحث عن وبعيدا تمع ا اليتيف التغريات ظل

يف)١( ذلك عن تفصيلية مناذج واحلديث:انظر القدمي يف ومصارفه الوقف جماالت احليدري، إبراهيم بن يف،محد
وجماالته(ندوة اإلسالمية الشريعة يف ـاد،)الوقف واإلرش ـدعوة وال ـاف واألوق اإلسالمية الشؤون وزارة ،

ـ١٤٢٣،الرياض خالل: وكذلك. ١٠٠٣ص،٢ج،ه من الكويتية املرأة نشاط الكندري، اهللا عبد فيصل
العدد الكويت الكويت، جامعة اإلنسانية، للعلوم العربية لة ا الوقف، العشرون،٧٨وثائق السنة .م٢٠٠٢،

واالقتصادي،             : وكذلك واالجتماعي الثقايف وأثره املغرب يف اخلريي الوقف احلجوي، ـاف،حممد أوق جملة
الكويت٣السنة٤دالعد لألوقاف، العامة األمانة األول: ، ـ١٤٢٤ربيع ٩٣ص،ه
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تمعات ا ا مرت

األخريتنيو الفقرتني الورقةتنطلق ) ح-ج( من ـبةهذه مناس آلية إىل للوصول
السلبية الذهنية الصورة هذه لتغيري ـصارفتسعى م ـضيق ب ـاد االعتق أو الوقف عن

الزمن جتاوزها حمددة أوجه يف واحنصارها يفاألوقاف ـب وأرح ـع أوس آفاق يف لينطلق
متطلباته وتلبية احتياجاته لسد ساعيا تمع .ا
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ومصارفهالوقفجماالت: ثانياً

اإلسالم رحاب يف الوقف نشأ ـاومصاحبالقد رافقه مث اإلسالمية، الدولة لنشوء
ماديا يدعمها وجودها مراحل كل احلضاريةومعنويايف رسالتها أداء ويف ـان، ك ـد لق

عمل أول النبوي ـا،أعلنوقفياملسجد عمراني ـدودها وج عن اإلسالمية الدولة به ت
ب األمر املسلم،وتطور تمع ا يف االجتماعي النشاط مكونات من مكونا صار حىت الوقف

ـفمث الوق ـا هل يوفر أن اقتضت اجتماعية حاجات بروز على بناء التطبيقات يف توسع
مالية فموارد وثابتة، اإلسالميةدائمة احلضارة يف للوقف ـصورالدارس الع امتداد على

ملواطناملاضية حقيقي تلمس هناك فكان األوقاف، مصارف يف الكبري التنوع من يعجب
من احلاجة هذه لتسد تمع ا يف األوقافمصارفاحلاجة .خالل

ـهإن ميتلك ـذي ال الترامحي احلس على يربهن االجتماعي بعده حيث من الوقف
مع تفاعله يف عملي بشكل ويترمجه ـداملسلم رص يف جلياً هذا ويبدو الكبري جمتمعه مهوم

عشر، األربعة القرون امتداد على للوقف النوعي ـدولالتطور ال أن يرى من هناك بل
يف األمن بسط وهو الدولة دور من األدىن باحلد تكتفي كانت العصور مر على اإلسالمية

عنها والدفاع القوة حالة يف الدولة لتوسيع اجليش وتكريس ـضعف،الداخل ال حالة يف
الف ـادرات للمب والثقافية واالجتماعية والتجارية االقتصادية األنشطة تترك ـةبينما ردي

الوقفية للمؤسسات . وبالتحديد

القول ميكن أولإن: وبداية هو بل املسلمون، ا اعتىن اليت األوقاف أهم املسجد
أول قباء، مسجد بناء قصة يف معلوم هو كما اإلسالم، يف اللهوقف رسول صلىمقدم

وسلم عليه يفاهللا اجلانب بذلك املسلمني اهتمام شواهد أبرز من ولعل املنورة، املدينة إىل
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ـاهرة،: الوقف بالق ـر األزه ـامع واجل املنورة، واملدينة املكرمة مبكة الشريفني احلرمني
باملغ والقرويني بدمشق، األموي كثريواملسجد وغريها بتونس والزيتونة يفرب، يأيت مث ،

املدارس النوعية واألمهية العددية الكثرة حيث من الثانية ـتواملكتباتاملرتبة بلغ فلقد ،
اإلسالمي العامل امتداد على ومكانااآلالف ـمزمانا العل ـشر ن يف واضح أثر هلا وكان ،
املسلمني بني املعرفة مستوى .ورفع

إ العامل أحناء مجيع من العلم طالب توافد أدى ـالميةوقد اإلس احلضارة مراكز ىل
ـرق، الط ـة يئ جانب إىل تؤويهم، اليت الوقفية اخلانات إنشاء إىل اإلسالمية والعواصم

م دوا وكذا للمسافرين، الطرق هذه يف واألسبلة السقايات ـك.وإقامة ذل ـاحب وص
ـة)البيمارستانات(ظهور األربط إنشاء إىل إضافة اإلسالمي، العامل أحناء خمتلف ودوريف

ل املناسب اجلو يئة و إليوائهم الغرباء العلمللطالب ظهورطلب ذلك واستتبع ـاف، أوق
دار يف ـساعدة للم املستحقني العلم طالب من باعتبارهم الطالب هؤالء على للصرف

ـها. الغربة داللت ـا هل للوقف اجتماعية جوانب من واألنواع املراحل هذه كل ختلو وال
ا يف وأثرها عاموأمهيتها بشكل .تمع

يف للوقف الفاعل الدور أن يفاإال يتمثل االجتماعي ـانال ك فقد عدة مظاهر
الغالب-الواقفون مننافسونيت-يف أغراض ابتكار الوقفميف ـا،صارف حيتاجه ملن

ـان ك فقد واحليوان البيئة إىل حىت األمر بلغ بل فحسب، اإلنسان على األمر يتوقف ومل
عد أشكال ذاتهناك األوقاف من ـعيدة تم ا حلاجة املباشرة ـهاملماسة ظروف ـق وف

يعيشها، اليت احلضارية ارواملرحلة واأل الترع لصيانة أوقاف ـاه،فوجدت املي ـاري وجم
ـور الطي ـام إلطع ـاف وأوق الشريفني، احلرمني لطيور وأوقاف عليها، اجلسور وإقامة

اإلسالمي، العامل من عديدة مدن يف ـطوالعصافري للقط ـاف ـضالةوأوق ـافال وأوق
املعتوهة أو اهلرمة األهلية وميكنللحيوانات ـاالتإمجال، ا يف ـدميا ق الوقف مصارف

األطباء:(( اآلتية ـذاهب،،األسرى، امل ـسبيل،أتباع ال أبناء األيتام، األوالد، األقارب،
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اجليشإعمار الثغور، التزويج، املقدسة، البالد الربيد، الرب، العلماء،األوقاف، الضعفاء، ،
املوايل، املقابر، املستشفيات، املسلمون، املساجد، الشرعية، املدارس واملساكني، الفقراء

وذويأعلى احلديث،األقدارت أهل ـصحي،تأليف، ال احلجر القران، تعليم الكتب،
ـيج احلج ـكان إس ـيج، احلج سقي املاء، سقاية وتعديلها، الطرق رصف الضيافة، دور

ـاويجوإطعامه احمل اهللا، ـبيل س يف احلج، عن العاجزون األدب، طالب احلج، طرق م،
على وغريها الكتب وقف اجلريان، املساجني الفلكية، املراصد الطب، مدارس واألرامل،

ا.)١())اجلوامع ـحا أص وجهها اليت األوقاف مصارف من عدد يوجد أنه مالحظة مع ،
ال اجلهل سيادة أبان بدعية جماالت واألمكنةإىل األزمنة بعض يف . عقدي

أن هذهتعدوميكن األوقافاملمارساتمثل مصارف حتديد ـصارف-يف امل غري
للشرع حلاجة-املخالفة فورية حاجاتتلبية تمعمن احلضاريةوأفرادها املرحلة وفق

نش الذي االجتماعي الظرف ووفق يعيشها الوقفااليت فيه مصارفه،ء وحددت وعلى،
وأنواعها صورها وتعدد األوقاف كثرة من ـصنيفومصارفها،الرغم ت ـن ميك ـه أن إال

منها املستفيدين على مردودها وفق بناءاألوقاف الواقفوناأو حددها اليت مصارفها على
األصناف اآليتإىل النحو على ا وكثر غلبتها حبسب مرتبة وهي اآلتية :الثالثة

ي-أ أن منه يراد وثقايف ديين الدينيةوقف املؤسسات وظائف ـالوقفسند ك
الوظائف أو عموما، واملساجد الشريفني احلرمني ـدارسالعلميةعلى كامل

والتدريبية التعليمية ـوواملكتباتواملعاهد ه ـاف األوق من النوع وهذا ،
ومكانا زمانا اإلسالمي العامل مستوى على . األظهر

بوظائف-ب للقيام مالية أرصدة يوفر اجتماعي ـضاريةوقف وح ـة اجتماعي
واحملتاجنيعديدة السبيل وأبناء واملرضى والغرباء األيتام رعاية ذلك ومن

سابق،)١( مرجع احليدري، إبراهيم بن . .٨٧٦صمحد
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طبيا ورعايتهم وأنواعهموعالجهم م مستويا ـدمبختلف س من وغريها ،
يعيشها اليت املرحلة وفق جمتمع كل حيتاجها اليت . احلاجات

دخل-ت توفري منه يراد أهلي ـصوصاولذرالواقفلقرابةثابتوقف خ ـه يت
األقل، هو األوقاف من النوع املعاصووهذا الدول من العديد اليتةرهناك

األوقاف من النوع هذا . منعت

مصارف حتديد يف الواقفون تفنن الثالثة األقسام هذه خالل ـقأوقافهمومن وف
عنها غىن ال تكميلية جوانب أو تمع ا يف احلياة متطلبات متاس كانت اليت االحتياجات

خصصت أوقاف جند وفمثال ـم العل ـة وطلب ـم للعل ـاتمصارفها واجلامع ـدارس امل
اإلسالميالتعليممستلزماتو التاريخ مر على األظهر وهي أن،)١(وأدواته ـى خيف وال

وأهله، بالعلم اإلسالم احتفاء إىل عائد خصصتهناكوهذا ـبمصارفهاأوقاف للجان
وإنشاءالصحي املتخصصة الطبية تغطي) املستشفيات()البيمارستانات(واملدارس وكانت

اإلسالمية احلضارة امتداد على تمع ا احتياجات من كبرية ـتان: مثلمساحة البيمارس
ـاهرة، الق يف املنصوري والبيمارستان دمشق، يف النوري والبيمارستان ببغداد، العضدي

املقتدري والبيمارستان مراكش، مصارفهوبيمارستان خصصت وأوقاف ـات، الحتياج ا
تمع وا سياسيةاحمللي ظروف من به مير ما األسرىوفق فداء ـى)٢(مثل عل ـاء بن أو ،

مثل حملية كمااحتياجات لذلك حتتاج اليت البلدان يف وصيانتها اجلسور ـدانيفبناء بل
اإلسالمية الدول من حوهلا وما .البلقان

ذلكغرابةواألكثر يذكرهمن قسوم( ما الرزاق أوقاف( هأنمن) عبد يفاوجد

الصاحل)١( امحد بن يف،حممد ص١٤٢٢،الرياض،اإلسالميةالشريعةالوقف ـ، .بعدهاوما١٧٩ه
البكر)٢( الكرمي عبد بن د،خالد من األندلسيني األسرى الدرعية،فك جملة احلرب، العددار الثامنة، ،٢٩السنة

ص١٤٢٦الرياض، ـ، .١٥٨-١٣٣ه
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اجلزائرياجل ـاعي،ملنوب واألف ـارب، كالعق السامة، احلشرات أذى من الناس حيمي ن
ـاس، الن ـن ع ألذاها كف من ذلك يف ملا أفعى، أو عقربا يقتل من لكل منحا فيخصص

األدويةك وشراء الكلب، بداء تصاب ال حىت الوقف مبال الضالة، الكالب تطعيم ذلك
بع علىملكافحة يعود خري، سبيل هذا كل ويف والقمل، كاجلراد، الضارة، احليوانات ض

العميم باخلري تمع وا . )١( ) اإلنسان

القول األربطةوميكن يف يتمثل االجتماعية الوقف مصارف من األظهر وهي،أن
األعداء هجمات وصد للمجاهدين الثغور على إعدادها متّ اليت ااألماكن أ ـتإال حتول

وإنم اجلنسني من للعبادة للمتفرغني أماكن إىل والزوايا والتكايا واخلانقات هي الوقت ع
ـا عليه وجيري للعبادة، التفرغ يرغب من فيها ينقطع فكان وأكثر، أظهر للذكور كانت
ـشكل ب ـشر ينت األوقاف من النوع وهذا وكساء، غذاء من اليومية اجلرايات الواقفون

ال وقرى مدن يف جداً ـضيافة،كبري لل دوراً ـدت غ ـت الوق مرور ومع اإلسالمي، عامل
رحلة على يطلع ومن اإلسالمي، العامل أحناء من القادمني املغتربني بطوطة(تستضيف )ابن

علىأنهفسيجد مر أوما رحلته،قريةبلدة، يف زارها اليت اإلسالمية البلدان يف مدينة أو
بل والزوايا، األربطة هذه مثل ويذكر ـضهاإال بع يف سكن و منها املستفيدين من ،كان

ـاكن أم يف وجودها هو به بدأت اليت األساس وظيفتها عن األربطة هذه حتول يؤكد ومما
كانت اليت األخرى الدول مع اجلغرافية وحدودها اإلسالمية الثغور عن ـةبعيدة حال يف

وهي معها لظهورهاحرب األول . املهد

هذ بعض حتولت الوقت تطور ـنومع م ـق لفري مستدمية مالجئ إىل األربطة ه
ـار وكب العاهات أصحاب وخاصة الرعاية، يستحقون الذين ـانالناس والعمي ـسن ال

أدواملطلقات الربط دور يف التدرجيي التحول اجتماعيةوهذا رسالة حتقيق إىل ا أبعدى

قسوم،)١( الرزاق اإلسالميعبد للوقف العام اإلنساين ـدويل،،البعد ال تمع وا اإلسالمي للوقف الشارقة مؤمتر
ـ١٤٢٦الشارقة .م٢٠٠٥/ ه
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كان منهامما يتصوريراد تصلهلاأو للغرإليهأن مأوى غدت ا أ ذلك ـزة، والعج ـاء ب
ـن م ـها مكن ـد راف أكرب الوقف نظام يف وجدت املنشآت هذه ومجيع تمع، ا وضعفاء
ـراد األف من نوعية تمع ا سطح على أظهرت بل فحسب، هذا وليس رسالتها، مواصلة

احلاضر وقتنا حىت استمر متيز وهلم غريهم عن خمتلفة مسات ـتمني. هلم املن أن املعلوم ومن
أإىل هم منالصوفية املستفيدين ـصوفيةكثر ال نطاق اتساع يف كبري دور هلا كان وقد ها

العامل بلدان من كثري يف الاإلسالميوانتشارها وهذا ـمينفي، العل ـشر ن يف ـا دوره
العلمية((والثقافة، احللقات بعقد قام من العلماء من نزهلا ألفوإلقاءفقد كما الدروس،

هذه يف تصانيفهم العلماء من ـرئيس. .ة،األربطكثري ال ـول املم ـاف األوق كانت وقد
ـضمحل وت األوقاف، بوجود وتنشط األربطة حتيا احلياة، شريان مبثابة فكانت لألربطة،

وفقدها بانقطاعها .)١())ومتوت

األربطة هذه بعض ـاملموجودةوالزالت الع يف ـرى والق ـدن امل امتداد على
كل يف منها العديد رؤية وميكن منمديناإلسالمي الشكلمدة أن إال اإلسالمي، العامل ن

قامت وقد املنورة، واملدينة املكرمة مكة مدينيت منازع بال ذلك يف ـن(األظهر ب ـعاد س
ـسة) عفيف مخ وجود إىل وانتهت املنورة واملدينة املكرمة مكة من كل يف لألربطة حبصر
املكرمةنيوسبع مكة يف يذكر)٢(رباطا حني احلصني(يف وستو) حممد ستة رباطانيجود

املنورة املدينة ـود. )٣(يف وج أبرزها أسباب لعدة النهائي الرقم ميثل ال ذلك أن والشك
ـا فيه ـراف اإلش بل خريية، أو حكومية جهة أي عليها تشرف ال اليت األربطة من عدد

منذ)١( املكرمة مكة يف األربطة شافعي، العزيز عبد اململوكيحسني العصر اية حىت الفرقان،البدايات مؤسسة
لندن، اإلسالمي، .١٧ص،ه،١٤٢٦للتراث

عفيف)٢( بن عبود الربط،سعاد جده: جمتمع مبدينة الفقراء بيوت يف االجتماعية الرعاية ألساليب وصفية دراسة
السعودية العربية منشورة،باململكة غري ماجستري عب،رسالة امللك جدهجامعة العزيز، ـ١٤١٣د .٦٠صه

احلصني)٣( الرمحن عبد بن ـورة،،حممد املن املدينة يف عليها واحملافظة واألربطة املدارس تأسيس يف الوقف دور
امل جامعة سعودجملة والتخطيط(لك م)العمارة سعود،٩، امللك جامعة ـ،١٤١٧، .٩٣صالرياض،ه



)٢٩(

ـل ولع اإلحصاءات، هذه بعد الوقوف جتدد عن فضال رمسيا، تسجل مل ا أ أو ا ألصحا
ا االجتماعيمن أثرها وتزايد ا كثر على الشواهد احلرمنيبرز منطقة نظاميف صدور هو

السعودية العربية اململكة يف ا ـ١٣٥٢(عامخاص ـنأي) م١٩٣٣/ ه م أكثر منذ
منهاعاماًسبعني اإلفادة وطرق عملها تنظم مادة ثالثني قرابة .وحيوي

األربطةأصبحتولقد هذه ـنبعض م ـد للعدي ـىمأوى واملرض ـزة، ،العج
العاطلني،واملعاقني وأحياناً السن ا.وكبار قامت اليت الدراسة أظهرته ما ـةوهذا اجله
املكرمةاملختصة مكة منطقة يف األربطة املنورة،عن املدينة قرابة.ومنطقة الدراسة ومشلت

املنطقتني ) ٧٠(  يف .)١(رباطا

الو بعض دور عن التغاضي ميكن ال حال يفوبكل ـناقفني م ـد العدي ترسيخ
البدعية، الدينية باملواسم املرتبطة االجتماعية ـافهمالتقاليد أوق مصارف حتديد خالل من

البدعية، املواسم وإحضارهلذه شعبان، من النصف وليلة وعاشوراء باملولد االحتفال مثل
الطا املبالغ وصرف الشموع وإيقاد الاملنشدين على القراءة أو عليها ـورئلة ـى. قب وعل

أومنرغمال ـاب الكت من يعضدها دليل هلا ليس اليت األمور هذه على الشرعي التحفظ
املطهرة املسلم،السنة تمع ا يف وترسيخها التقاليد هذه تعزيز على عملوا الواقفني أن إال

ـان األعي وحتبيس الوقفية حججهم يف ا يثبتو كانوا اليت واملصارف الشروط خالل من
العصعليها، يف وانتشارها األوقاف لكثرة التق((فإناملاضيةروونظراً هذه مابعض اليد

اليوم حىت باقية خرجتزالت وهكذا ـا-بعض-، مبعناه ـه ل شرعت عما األوقاف
ـضامن الت ـق حتقي ـل أج من الوسائل إحدى األوقاف كانت أن فبعد الدقيق اإلسالمي

أ اإلسالمي تمع ا أفراد بني يفاالجتماعي ثرواته تبدد تمع ا على عالة األوقاف صبحت

االجتماعية)١( والشئون العمل االجتماعيةوكا( وزارة للشئون الوزارة السعودية،)لة العربية غريتقرير،اململكة
املنورةمنشور واملدينة املكرمة مكة منطقيت يف اخلريية األربطة ص١٤١٩،عن ـ، .٣ه



)٣٠(

شيء يف الدين من ليست ا أ به توصف ما أقل .)١())أمور

ـضوبذلك بع ـل جع ـد ق الوقف ملقاصد الصحيح غري الفهم أن القول ميكن
ـب اجلوان ـبعض ب عاد قد التحديد وهذا أوقافهم مصارف حتديد يف جيتهدون الواقفني

وم تمع، ا على ـةالسلبية الدع ـرت وآث استكانت تمع ا أفراد من فئة ظهور ذلك ن
صدقاته على تعيش تمع ا على عالة وأصبحت ـع،والبطالة توس حينما هذا حدث وقد

للعبادة التفرغ باسم واخلوانق والتكايا والزوايا الربط جعل يف ـت.الواقفون كان لو نعم
ا نشأ أساس يف رسالتها والزوايا األربطة هذه ثُمَّوهيتؤدي الثغور عن ـواءالدفاع إي

ابن الرحالة وصف كما العلم، وطلبة بقولهالغرباء ذلك ـد((: جبري ق الطلبة هؤالء إن
ووجدوا للعلم وطلبهم م ر عبادة من بشأنه هم ملا وتفرغوا والعافية، الدعة استصحبوا

بسبيله هم الذي اخلري على معني كل ذلك العص. )٢())يف يف احنرفتولكنها األخرية ور
وس األصلي، هدفها التصوفعن تيار تنامي على العاملاعدت ـراإلسالمي،يف أث وهذا

ـذلل والت ـتكانة االس روح ـن ع احلديث ولكن عنه، للحديث هنا ال ا ليس عقدي
اخلاملة((والبطالة، الالهية احلياة إىل ـى... واالنصراف عل ـثريين الك ـاد اعتم نتيجة

والسيم والقباباألوقاف والربط باخلانقاوات منهم املقيمني ـة.)٣())ا نتيج هذا وكان
السامية ووظيفتها األساس هدفها عن األوقاف أهذاو.لصرف ـةكدتهما ـيتالدراس ال

ـنأُعدت م ـصف الن قرابة وجد فقد املنورة، واملدينة املكرمة مكة مبنطقيت األربطة عن
رغم فحسب املساعدات على يعتمدون ا وسكا ـديهم ل ـامى وتتن العمل على م قدر

رو والبطالةذريتهم السؤال وذل االستكانة األمنية،ح املشاكل عن .)٤(فضالً

أمني،)١( مصرحممد يف االجتماعية واحلياة العربية،) ٩٢٣-٦٤٨(األوقاف النهضة دار وثائقية، تارخيية دراسة
صم١٩٨٠،القاهرة وكذلك١٤٠، .٢٩٣ص: ،

جبري،) ٢( جبريابن ابن صادر،رحلة تاريخ،بريوت،دار .٢٧ص،بدون
ص) ٣( سابق، مرجع أمني، وكذلك٢٢٢حممد .٢٨٦ص: ،
ص) ٤( سابق، مرجع االجتماعية، والشئون العمل .٣وزارة



)٣١(

القرآن قراءة على موقوفة أوقاف اإلسالمي العامل من أخرى مناطق يف ساد كما
األإمساعيل(فيذكرلألولياء علي كثري) كوعبن الشمايلاًأن املخاليف يف األوقاف منمن

اليتاليمن املناطق سكان نفوس يف هلا مشهورة معينة مساجد يف القران قراءة على حمبسة
القداسة من نوع فيها وكذلك! تقع اليمن من اجلنوبية املخاليف أوقاف غالب جند بينما ،

والصاحلني لألولياء القرآن قراء على حضرموت وخمالف أخرى.)١(امة مناطق وهناك
اإل العامل وسلمسالميمن عليه اهللا صلى النيب ذكريات إلقامة أوقافها مصارف معاجتهت

املناسبات،اإلطعام تلك ـدير،يف الغ يوم مناسبة إلحياء يقام واحتفال حسينيات وإقامة
القران احلياةوقراءة مدى يومي يفبشكل أو للواقف، مثللتثويبه أبدية ختصيصعبادة

ب يقوم اخلمسمن الصلوات احلياةأداء مدى يوم كل . )٢(للواقف

اإلسالمي العامل من أخرى مناطق يف فهناك هذا إىل كان-وإضافة األظهروإن
العربية اجلزيرة بلدان ـات-يف احتياج مشلت جماالت إىل أوقافهم مصارف اجتهت من

وقتها يف تمع او،ا متر اليت املالية والظروف تتناسب قبلاملكانت ـايلالتحسننطقة امل
عموما،القتصاد العربية السعوديةاجلزيرة العربية اخصوصااململكة نشأ بداية فكانيف

أوعلىخاصةأوقافهناك ومؤذنيها، املساجد أئمة أو الشريفني ملسجداحلرمني سراج
ملا دلو بئرهأو البئرء وحوض وكانت،-مسقاة-، والطرقات املسجد لسرج وأوقاف

وهو بالودك بالقازتوقد توقد صارت مث املذاب املساجد،الشحم يف توضع السرج وهذه
الرئيسية الطرق سوابيط وأوقافويف البلدة ـسبيل،يف ال ـاء امل من احليوانات أولري

عنه، حجة أداء أو للواقف أوأضحية املواشي، سقاية أوأو ـوتى، امل ـان ـاد،أكف اجله

علي) ١( بن التاريخ،األكوعإمساعيل خالل دوره الوقف أدى عامل(ندوةيف،كيف يف اإلسالمية األوقاف أمهية
لندن،،اليوم اإلسالمية، احلضارات لبحوث امللكي مع ـ١٤١٧ا صه ،٢٢١.

األحساء) ٢( يف واملواريث األوقاف حمكمة يف املسجلة اجلعفرية األوقاف من مناذج بعض بني-هذه األظهر وهي
املسجلة األوقاف الفضلي،. -مجيع اهلادي عبد الانظر اإلسالمييف ـدوةوقف ن يف ـاف(، األوق ـة أمهي
اليوم عامل يف لندن،،اإلسالمية اإلسالمية، احلضارات لبحوث امللكي مع ـ١٤١٧ا صه ،٤٢٠.



)٣٢(

أسبوع كل من معني يوم يف الصوام أوتفطري ـدة، بالبل ـيط حي ـذي ال السور إصالح و
املدينة،وواملقاصري حول احلراسة أبراج متثل كانت العبيداليت إلعتاق ،واإلماءوأوقاف

القرية، أغنام اجم كانت اليت للذئاب سم لشراء وهموأوقاف الغرباء لبيوت وأوقاف
وغريهم واحلجاج املسافرين من البلد إىل يقدم موجو،من البيوت ـبدةوهذه الغال يف

مسجد كل م،لوأوقاف،عند ودوا البلدة ـساعيضيوف امل إلصالح ـيوأوقاف وه
ـيقان س من تسقف السابق يف وكانت والشعاب األودية جماري على توضع اليت اجلسور

ريعها أو األوقاف هذه من أصلحت الزمن طوال مع ارت ا فإذا األواينوو،النخل قف
ال وأدوات املرتل وفالحةومستلزمات للموازين، وأوقاف ـِبن، لَ بريعها يشترى أوقاف

ال وأوقافملوتىقبور دمتةخمصص، ا إذا اجلدر بعض وأوقافلبناء ـصرف، ل خمصص
ـال ب يسمى ما أو النخل لتأبري .فحالريعه

العربية اجلزيرة يف ذلك على الوقفية األمثلة أبرز ـدوةومن الق الوقفيات ،بعض
ذلك احلاجومن عام)١(صبيحوقفية كُتبت ـ٧٧٤(اليت بلدة) ه ـت) أشيقر(يف وكان

سابقا عام)عكل(تسمى مائة سبع من أكثر قبل ـنحيثأي مل ـام اهل مصدر أصبحت
مرابعده على الواقفون منواهلا على واألجيالنسج أن، اعتقادي ـايف م ـذا ـله جع
ونصرفمصا املاضية العقود طوال النمطية هذه تأخذ : آليتكاهااألوقاف

و((  الرحيم الرمحن اهللا أستعنيبسم الفقري. .به العبد وأبد وحبس وقف ما هذا
املاء من وهلن الغطفى، بئر على عكل يف حيطانه عقبة عتيق صبيح احلاج سبحانه اهللا إىل
ـائهن وم ـهن وخنل أرضهن وحقوقهن حبدودهن الغطفى بئر على ونصف وقعات ثالث

داخل هلن هو حق وكل أوومنائهن ـة،فيهن القري سور الغرب من حيدهن عنهن خارج

بلدة) صبيح(احلاج: هو)١( يف عاش التميمي، راجح بن عقبة ب) عكل(عتيق حاليا إقليموهيأشيقراملعروفة يف
سنة وصيته كتبت وقد جند، من جتديده٧٤٧الوشم وهي البلدة قُضاة قبل من دارجة عادة هناك وكان ـ،

األثر ذلك هلا وكان اشتهرت لذا تقريبا سنة مائة كل رأس على .املتتابعكتابتها



)٣٣(

حويط الشرق ومن املسلمني وطريق البئر الشمال ـرةأباومن اجلف ـوب اجلن ومن شقري
واألحيمري، الزنا-والقطيعة ا حرم اليت تعاىل اهللا حمارم جبميع حمرماً مؤبداً حبساً وقفاً

اخلرتي وحلم والدم امليتة وأكل اخلمر وشرب حقوالربا بغري النفس وقتل قائماً-ر وقفاً
ـرور م يزيده ال هلم جائزاً ألهله ماضياً سبيله على قائماً رسومه على جارياً أصوله على
ـاول تط حيله وال وتأبيداً متهيداً إال األوقات تقلب يكسبه وال تأكيداً، إال واألزمنة األيام

وكل أبده، زمان عليه تطاول وكلما عهد تقادم وال وأكده،أمد، جدده عصر عليه أتى ما
ـري خ وهو عليها ومن األرض اهللا يرث حىت وأهلها الدنيا دامت ما كذلك ذلك يزال ال
لينقله حكمه جتديد من فيه ذكر ما األمساع وتسمع ذكره عصر كل يف وليجدد الوارثني،
ع وتقصر الكاذبة األطماع عنه وتنقبض التلف، إلبطاله يتعرض وال السلف من ناخللف

ـرائطه ش ـى عل ـذكور امل الوقف هذا يف جارياً األمر هذا يزال ال الظاملة األيدي تناوله
وويل الوارثني، خري وهو عليها ومن األرض اهللا يرث أن إىل املوصوفة واألحكام املذكورة
ـه في اإلمام كان فإن حايط سدس ونصف حايط سدس وله اجلامع إمام املذكور الوقف

من املصلح فيساعده ـهضعف ل فليس غريه الويل وكان الوالية اإلمام ترك وإن عقبة آل
ـو دل منه فيخرج منه حصل ما مث منائه يف يزيد وكلما الوقف بعمارة الويل ويبدأ شيء،
ـه ب ينتفع مما غريها بئر على جعلت العصامية بئر تعطلت فإن العصامية بئر على وحبلها

مي.املسلمون ملن تكون صاعاً ستون أيضاً ـلوفيه أه ـن م يكفنه ما خيلف ومل أكفاناً وت
ـضان رم ـهر ش يف الويل أطعمه ذلك بعد فضل وما شقراء، وأهل الفرعة وأهل عكل،
ـون ثالث ـه من ويفرق االثنني، وليايل اخلميس وليايل اجلمعة ليايل يف مساطاً ويكون املعظم

ـ األك يف حضره من على حرج وال ويشتهني يستحني الاليت األرامل على ـهصاعاً من ل
ـهر ش ـري غ يف جماعة، الناس أصاب وإن حضرياً، أو بدوياً أو فقرياً أو غنياً كان سواء
ـويل ال على حرج وال ذلك، يف الصالح رأى إذا الوقت، ذلك يف الويل أطعمه رمضان
ـوم والي باهللا يؤمن تعاىل اهللا خلق من ألحد حيل وال اجلذاذ عند يأكلون فيما حضر ومن

هذا يتعرض أن أواآلخر ـك ذل فعل فمن حتريف وال تغيري وال نقصان أو بظلم الوقف



)٣٤(

ال يوم ومسائله ومعاقبه وجمازيه وطليبه حسيبه فاهللا مشورة أو عمل أو بقول عليه أعان
ـعت، أرض ـا عم مرضعة كل تذهل يوم سليم بقلب اهللا أتى من إال بنون وال مال ينفع

هم وما سكارى الناس وترى محلها، محل ذات كل اهللاوتضع ـذاب ع ولكن بسكارى
اآلزفة يوم الواقعة يوم يديه على الظامل يعض يوم والندامة احلسرة يوم الطامة يوم شديد،
خاشعة يستطيعون فال السجود إىل ويدعون ساق عن يكشف يوم احلاقة يوم الراجفة يوم
ـوم ي ـرض الع يوم ساملون، وهم السجود إىل يدعون كانوا وقد ذلة ترهقهم أبصارهم

الكافرا يقول يوم شيئاً، والده عن جاز هو مولود وال ولده عن والد جيزي ال يوم لنشور
م معذر الظاملني ينفع ال يوم للكتب، السجل كطي السماء نطوي يوم ترابا كنت ليتين يا
ـه ل أذن من إال يتكلمون ال صفاً واملالئكة الروح يقوم يوم الدار، سوء وهلم اللعنة وهلم

وقال مثقالالرمحن يعمل ومن مزيد، من هل وتقول امتألت هل جلهنم نقول يوم صوابا،
اهللا ـة لعن ـف الوق ـذا هل املتعرض وعلى يره، شراً ذرة مثقال يعمل ومن يره خرياً ذرة
اهللا وعجل نفالً وال فرضاً وال عدال وال صرفاً منه اهللا يقبل وال أمجعني والناس واملالئكة

له وضاعف الدنيا يف األفضيحته من وجعله اآلخرة يف ضلالعذاب الذين أعماالً خسرين
ـه إمث فإمنا مسعه بعدما بدله فمن صنعا، حيسنون م أ حيسبون وهم الدنيا احلياة يف سعيهم

عليمعلى مسيع اهللا إن يبدلونه .)١(..)).الذين

الوقفيات من للعديد االستقراء واقع ـبيحومن ص احلاج لوصية ـدالالحقة جي
الوبتأثرها عاماقفيةتلك كتبت ـ٧٤٧(ليت والشك) ه عليها العثور متّ وقفية أقدم وهي

الوقفيات تلك ابرز من وكان الكثري قبلها هناك ـانأن وك ـبيح ص احلاج لوقفية التالية
واضحا هيبوقفيةتأثرها صبيح األوقفاحلاج قطام بن ـيقريصقر ـ٩٤٠(ش ـ ،)ه

قضيبةرميثقفوو ـ٩٨٦(بن ووصية)ه عيسىصاحل، بن إبراهيم ـ١٣٠١(بن ،)ه

احلميد)١( حممد بن اللطيف تطويرها،عبد وسبل اململكة يف األوقاف يف(ندوة،جماالت ـره وأث الوقف مكانة
والتنمية واألوقافوزار،)الدعوة اإلسالمية الشؤون املكرمة،ة مكة ـ،١٤٢٠، ص٢جه ،١٦٠٥.



)٣٥(

تمعات ا به مرت الذي التغري من الرغم على قرون مدى على الصياغة تقليد أثر وامتد
للتغ تبعا احلاجات تنوع من الرغم ـذيريوعلى ال ـي العلم أو احلضاري أو االقتصادي

وأفرادها تمعات ا تلك وكتاب،عاشته القضاة بعض بني تداوهلا ذلك من الوصاياوزاد
ا، واحتفائهم العلم، طلبة ـسببوالوبعض ال هي الشهرية الوقفيات هذه أن هذا يعين

ـبرياالوحيد ك كان أثرها أن املؤكد من ولكن تمع ا حاجات عن الصياغات ختلف يف
ال بني وتناقله خربها وانتشار لبعض بعضها الوقفيات لتقليد العهدنظرا لتجديد نظرا ناس

ف فترة كل املثالا سبيل صبيحعلى وقفية جتديد دروسهامتّ بعد كتابتها منوإعادة أكثر
مرات آخرأربع يفكتابةوكانت و١٢٩٩عامهلا ـ، ـامكذلكه قط بن صقر متّوقفية

ـام ع يف ـا هل ـة كتاب ـر آخ ـت وكان مرات أربع األقل على كتابتها وإعادة جتديدها
ـ،١٢٩٩ فترانفسهاألمروه يف رميثة وقفية ـالثمع وث أو مائة إىل تصل متباعدة ت
عام املذكورةمائة الوصايا مجيع اإل،يف تلك أن رسوخاوالشك تزيدها هلا الكتابية عادات

الكثري الشيء واالحترام اهليبة من تعطيها األجيالوقد قبل من حفظها عن وكتابفضال
الن)١(الوصايا ماسونسخ هلا ااخ االقتداء الزماجيعل اخلأمرا ـدلومكمن تقلي ـو ه ل

حتديد يف اجلديدةمصارفالصياغة تمعاألوقاف ا حاجة مدى عن النظر . بغض

ال واضحومما مجود ذلك يف أن بدورهخيفى أثر وهذا ومصارفه الوقف صيغ يف
ومصارفهاعلى األوقاف من الفائدة تلك،اتساع أن السلبيةوالشك ـناآلثار ع الناجتة

الوقفي الصيغ ومجود الواقفنية من الكثري توارثها ـداليت حتدي يف خلل إىل بالتأكيد عائد
ذاته، الوقف إىل وليس الوقف ـك(( مصارف ذل يف املتبع األسلوب إىل راجع هو وإمنا

حيقق مبا األساليب وجددنا النظر أعدنا أننا فلو األساسي، مقصده عن أخرجه مما الوقف،

حيصل)١( أن يسر بكل الباحث أستطاع البحث إعداد مرةخالل من وقفيةأكثر من لكل صورة ـاج(على احل
قضيب(ووقفية) صبيح بن يدويا) رميثة وكانتومصورةمنسوخة جند، منطقة يف السن كبار من عدد لدى

ال حني فوريحاضرة شبه بشكل عنها اليدسؤال متناول ويف ،.



)٣٦(

تل لزالت الوقف من الشرعية العيوباملصلحة أن،)١()) ك خيفى ال أنه ـككما ذل سبب
حاجاتهو إىل الوقف مصرف اجتاه أو تمع ا حيتاجها اليت احلقيقية احلاجة تلمس عدم

جدا قاصرة أو ومكاناأقل زمانا حمدود متعدي أثر ذات .أو

احتياجاتوهذا سد على قدرته بعدم للوقف ام ا أنتج الذي الصياغة يف اخللل
تمع ـينعلىؤكديا جل ـسلمة امل تمعات ا يف الفعال دوره إىل بالوقف العودة ضرورة

ومتكامل متوازن بشكل والثقافية واالقتصادية االجتماعية ـةمثاره آلي خالل من وذلك ،
ـد والبعي ـب القري املنظور ذات تمع ا احتياجات على بناء الوقف مصارف مع تتعامل

للرؤ ووفقا املتاحة اإلمكانات املمكنةحبسب وتعددهاية احلاجات تنوع ظل يف وخباصة ،
آخر إىل جمتمع ومن أخرى إىل بيئة من عنوتباينها فضال ـصاألغراضأن(( ، ن ـيت ال

تطورالأجدادناعليها مع منها الكثري تنفيذ ـشية. .واألممواألحوالاألزمانميكن واخل
أغرا تنفيذ إمكان لعدم نظرا الوقف يلغي قد الناس بعض ـذاأن وه الوقف، وشروط ض

الوقف من للمنتفعني حرمان .)٢()) فيه

لكيفية عملي تصور القادم املبحث يف والعودةوسنتناول السلبيات تلك جتاوز
إىل الذيبالوقف خاللهكانالوضع ـصرفمن لين ويتحراها تمع ا احتياجات يتلمس

فتغدو ليحيها دبة ا األرض يف السيل ماء ينصرف كما اهللا،إليها بإذن يفخمضرة وخباصة
اليت احلالية الظروف املسلمةظل تمعات وا اإلسالمية الدول ـذاتعيشها ه ـستوجب ت

فيه التأخر حتتمل وال .األمر

الزيد)١( امحد بن اهللا ـاد،،عبد واإلرش ـدعوة وال ـاف واألوق اإلسالمية الشؤون وزارة وأهدافه، الوقف أمهية
السعودية، العربية ـ١٤٢٦اململكة .٤٨ص،ه

حافظ)٢( زهري ندوة،عمر اهلجري، التاسع القرن من وقفية الشريع(مناذج يف ـهالوقف وجماالت ـالمية اإلس ،)ة
السعودية، العربية اململكة واإلرشاد، والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون الثاين،١٤٢٣وزارة اجلزء ـ، ه

.٨١٣ص



)٣٧(

مقترحة: ثالثاً األوقافلآلية خالل من تمع ا احتياجات تلبية

و يعيشها اليت االقتصادية للحالة تبعا وتتجدد تمع ا حاجات اتتنوع مير اليت
توافر مدى على بناء احلاجات ـاتوختتلف احلكوم قبل من وتقدميها األساسية اخلدمات

ال ومما ـرياتوالدول، تغ ـىت م آخر جمتمع حاجة عن ختتلف جمتمع كل حاجة أن خيفى
للمجتمعات احلاجات كانت ولئن الزمانية، أو املكانية ـاوأفرادهااحلالة كم ـدودة حم

و السابق يف عددوكيفا وتزايد احلياة تعقد مع فانه جهد بأدىن والتغطية للسد قابلة كانت
ـ ل ـذل تب كانت اليت اجلهود أن سنجد العالقات وتشابك املصاحل وتداخل سدالسكان

ـيت ال التغريات تلك لتواكب مراجعة إىل حتتاج إفراده من بعضا أو ما جمتمع احتياجات
اإلنسان حياة على تمطرأت ا يف املسلماملعاصر .ع

استشرافية نظرة وفق الوقف دور جتديد كيفية يف النظر إعادة يستدعي والواقع
سابق التنمية جماالت يف الوقف به ينهض كان الذي الدور معرفة بعد ـكاًللمستقبل وذل

ذلك وكل واإلدارية العلمية العصر مستجدات يساير متطورة عصرية إدارية صيغ وفق
تثري دومنا حيدث أن ـدميا،ميكن ق ـالفنا ألس املتاح هي كانت اليت القدمية السبل على ب

أدى فلقد عصرهم إمكانات وفق م اجتهادا تلك دورا(( وكانت ـف ـياالوق يفأساس
ـة الديني ـشروعات امل ـل متوي جانب إىل الصحية والقطاعات التعليمية القطاعات متويل

بن تستهدف اليت املشروعات وهي للتنمية الالزمة ـالوالدعوية وعق ـا روح اإلنسان اء
ـشروعات امل ـم دع يف ـاهم س بل ذلك عند للوقف التمويلي الدور يقف ومل وجسما

االقتصادية هذاوالزراعيةواألنشطة متيز ولقد اخلدمات جانب إىل والتجارية والصناعية
مالية خمصصات اإلسالمية للدولة يكن مل عندما ـددةاإلسهام ـكحم تل ـى عل ـوزع ت

وكان ولكنالقطاعات، والتوجيه، واملراقبة واألمن واحلراسة الدفاع على منصبا دورها



)٣٨(

جعل الذي احلديثة الدولة مفهوم ظهور ومتويلتدخلتهابعد االقتصادية األنشطة دعم يف
ـات تمع ا يف التنمية مشروعات متويل يف إسالمية كمؤسسة الوقف دور تضاءل التنمية

ب يف حمصورا دوره أصبح حىت ذلكاإلسالمية على ترتب وما عليها والصرف املساجد ناء
التنمية من ضيقة زاوية يف حمصورا الوقف جعل .)١())من

غامن(يرىو البيومي الوقفهناكأن) إبراهيم نظام جتعل اليت األسباب من عدد
اخلليجي التعاون جملس بلدان تمعيف ا تنمية يف الصحيح مكانه يأخذ مل ـع-مازال م

االستث إدارةذلكومن،-ناءاتبعض ـوى س ليست األوقاف بأن خاطئ اعتقاد شيوع
املساجد بشئون تعىن واملؤذننيحكومية األئمة من إىل،وموظفيها ـذيإضافة ال اإلمهال

سابقة فترات يف األوقاف اوع،أصاب العناية ـادم ووظيفي ـا إداري ـا كفاء وتدين ،،
يفوكذلك األوقاف إسهام الضآلة العاما ـةاالجتماعي النفطي الطفرة إبان وخباصة ،

االجتماعي والضمان الرعاية صور خمتلف بتقدمي الدولة الضطالع على،نظراً ترتب وقد
ض الدولة دور عامةتوسيع بصفة تمعية ا األنشطة األوقاف،مور النظرةوأخريا،ومنها

ال ـو فه مث ومن دينية مؤسسة فقط أنه على الوقف إىل ـشؤونالضيقة بال ـه ل ـلة ص
؛ الديين للمجتمع كنقيض املدين تمع ا مفهوم مستخدمي أكثر لدى املدنية االجتماعية

أن ـاونمفهوموالشك التع جملس دول يف ساد الذي االجتماعية الرفاهة دولة
التدرجيي واالحنسار التآكل يف أخذ خلت البقاء،لعقود على الذاتية املقدرة لديه تعد ،ومل

الطفيل)١( صاحل بن اإلسالمية،سليمان تمعات ا لتنمية اقتصادي كمصدر وأثره(ندوة،الوقف الوقف مكانة
والتنمية الدعوة ال،)يف املكرمة،وزارة مكة واإلرشاد، والدعوة واألوقاف اإلسالمية ـ،١٤٢٠شؤون ـ ه

ص الثاين، املثالىوعل.١٢٣٨اجلزء جاءأنوجدسبيل العثماين العصر خالل باجلزائر األعظم اجلامع وثيقة
حوايل اجلامع هذا على الواقفني عدد أن منهم٤٢٠فيها عل١١٥واقفا املوقوفة األمالك عدد وأن ىامرأة،

بلغت اجلامع كالتايل٢٧٣هذا وتفصيلها و١٢٥: وقفا و٣حانوتا،٣٩مرتال، و١٩أفران، ١٠٧بستانا،
املكرمة. .إيراد مكة أوقاف بعد حجما املداخيل أكثر كانت اجلامع هذا مداخيل هذا أن الوثيقة هذه وتؤكد

للجوامع بالنسبة بغريها قيست إذا املنورة السانظر. واملدينة .١٢٥٨صابقاملرجع



)٣٩(

اال التذبذبأو أمهها كثرية ألسباب وذلك ؛ حالياً املتبع باألسلوب طويلة لفترة ستمرار
منه الدولة دخل واخنفاض النفط أسعار يف الفائض،الدائم يف نسيب نقص حدوث مث ومن

هلا يوفره كان الذي ـة،االقتصادي دول ـات سياس لتمويل األساسية الدعامة ميثل وكان
بدالرفاهة ال كان االقتصاديوبالتايل اإلصالح برامج تطبيق يف الشروع وانسحاب،من

انية ا أو املدعومة االجتماعية اخلدمة ميدان من اخلليجية ـن،الدولة م حزمة عرب وذلك
واملالية االقتصادية تطبي،السياسات ضرورة الدولة رأت ـذها،قهااليت تنفي يف وأخذت

القول. بالفعل ميكن وذاك هذا جمتمع: ومن كل ـأةأن مهي ـاون التع ـس جمل دول ات
ـة معاجل يف ـهام لإلس ـأداة ك لتوظيفه فقط ليس ؛ بالوقف النهوض عملية يف لالخنراط
والدولة تمع ا بني العالقة لتوثيق أيضاً وإمنا واالجتماعية االقتصادية التحوالت ،سلبيات

وا الدولة دعائم كإحدى وترسيخه بينهما املشترك ال ا بناء يف ـاًواإلسهام مع ـع ،تم
املواجهة أو التنافس وليس التوازن أساس ـم)١(على اهلم شحذ يستدعى ذلك أن إال ،

عام، بشكل الوقفي ال ا يف واالستثمارية والتنظيمية التشريعية العقبات من عدد لتجاوز
ذلك والتخطيطسوءومن ـوادرتداركو،الوقفيالتنظيم الك مهارات مستوى اخنفاض

يفوعدم،العاملة متخصصني خرباء الوقفيجموجود العمل سياساتو،ال مستوى على
األوقاف أموال اقتصاديا،استثمار ـاً،وتوظيفها وفق العام النفع جماالت يف ريعها وصرف

الواقفني حنوو،لشروط الواقفني بأيدي املصارفاألخذ املدخلحتديد خالل من األنسب
اإللزامي وليس احملض . اإلرشادي

الوقفيةإن الساحة يف احلاضريفعامةاملتأمل ـن،وقتنا م ـثريا ك تظهره وكما
و احلالالدراسات خيفىشواهد الواقفنيعليهال من كثريا قدرة على-كأفراد      -عدم

ملتحديدال االحتياجبدقة عام،واطن بشكل ـللمجتمع واقع يف احنصاره ـرايفهأو اجلغ

غامن،)١( البيومي العريبإبراهيم اخلليج دول يف والدولة تمع ا بني التضامن توثيق يف الوقف نظام موقعفاعلية ،
.)www.islamonline.net() نت.الينأونإسالم(



)٤٠(

وال احملدود، تغطيةوالزماين اخلميكن هذا ـةعربإالللمثل مشولي نظرة ذات عمل فرق
الضيق والزماين املكاين اجلغرايف الواقع من ـذي،ومتحررة ال ـي العلم التطور إىل إضافة

ـة علمي ـس أس على بناء االحتياجات هذه لتحديد التخصصات خمتلف مشاركة يفرض
جي مما اإلحصاءات من وافرا رصيدا هيئ الذي العلمي والتقدم ـنتتواكب م ـثري الك عل

ف الزمن مرور مع بالفعل تتحقق الالتوقعات ا هذا يف لإلرشاد الناس ـةحاجة وخباص ،
ومتجددة قائمة الواقفني من اخلري احتياجاته،بأهل وتنوع تمع ا ـدتطور ب فال هنا ومن

ـي(( من تراع ـصادية اقت خطة بوضع القيام أمر الوقف عن املسؤولة اجلهات تتوىل أن
األ ـاءحاجات وعلم ـصاد االقت أهل من اخلرباء تستقطب أن وعليها اجلانب هذا يف مة

والتخطيط متّ. .واإلدارةاالجتماع إذا ـشاريعحىت امل ـذه ه طرحت اخلطط هذه إعداد
ردة ا الدعوة من أفضل فهذا منها واملرجو واملردود بتكلفتها األمة أثرياء على وعرضت

للوقف أو . )١())للبذل

املعل ـزومن مراك ـود وج إىل حتتاج اخلري أهل إىل املقترحات هذه تقدمي أن وم
ـة امليداني ـسوح وامل ـصاءات اإلح ـى عل ـا وتوقعا ا دراسا يف تستند موثوقة علمية
ـستقبل وامل وإمكاناته الواقع على التعرف خالل من للمستقبل االستشرافية والدراسات

النظر،وحاجاته توسعة ينبغي أرحبكما إىل ـارومده باعتب ـك وذل ـفمدى الوق أن
ال علىواستثماراته العقاراتاالستثمارتقتصر مثل رد ا ينبغي (( ،واألراضياملادي إمنا

ـب يتطل البشري فاالستثمار االجتماعي واالستثمار البشري االستثمار ليشمل يتسع أن
وزيادته بناءبتكوينه من التعليم على ـااجلامعاتالوقف واملكتب ـزواملدارس ومراك ت

ـحيةالتدريب ص ـز ومراك ـشفيات مست ـن م ـصحة ال دور على الوقف إىل إضافة ،
ـا أم ـصليات، وامل ـع اجلوام بناء على الوقف عن فضال طبية وخمتربات ومستوصفات

الالحم)١( اهللا عبد بن اإل،صاحل ـشريعة ال يف الوقف ندوة احلاضر، العصر يف اإليقاف احنسار ـالميةأسباب س
الرياض واإلرشاد، والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة ـ١٤٢٣،وجماالته، .٩٩٧ص،٢ج،ه



)٤١(

مثل عامة تمع ا على تعود اليت العامة املنافع حتقيق عن عبارة فهو االجتماعي االستثمار
وت تكمل اجتماعية مشاريع األنشطةإنشاء ـةاإلنتاجيةدعم البني ـزات كتجهي األخرى

وحفر واجلسور القناطر بناء من علىعوتوزيللسقيااآلباراألساسية الوقفية الثروة منافع
ـف ختفي ـذلك وك الدخول، توزيع يف التفاوت تقريب على يساعد مبا املستفيدة الفئات

الفقري اإلسالمية تمعات ا منها تعاين اليت الفقر . )١()) ةوطأة

االرناؤوط(يرىو موفق ـصاعد) حممد مت بياين خبط الوقف تطور متثيل ميكن أنه
تقتصر كانت اليت وسلم عليه اهللا صلى حممد الرسول عهد يف األوىل نواته منذ باستمرار

بسيط واحد نوع مثمرة(على ـوالت) أراضي املنق ـشمل لي ـساعه ات ـب(وحىت الكت
اخل والنقود ـاةوقيامه) والسالح احلي يف أساسية أصبحت اليت املنشات من سلسلة ببناء

وا واالقتصاديةالدينية واالجتماعية تطورلثقافية يعكس الذي البياين اخلط هذا أن ومع ،
ـة الزنكي يف ـة وخاص ـسابقة ال الدول يف والنوع بالكم تصاعد قد ـةالوقف واأليوبي

أنواململوكية العثمانهإال الدولة يف ذروته إىل ـوع. .يةوصل ن وجود املالحظ من ولكن
ـيت ال الغنية التارخيية بتجربته الوقف عن املعاصرة العربية تمعات ا تفصل اليت اهلوة من

العثمانية الدولة يف ا ذرو إىل ـةوصلت الدول ـم وحك بل هلا الدول تلك جماورة رغم
لبعضها، العربيالعثمانية البالد يف ضيق جمال على يقتصر الوقف ـيت(ةفيكاد ال اجلوامع

ا املعنية األوقاف وزارة .)٢() تتبع

األكربواآللية النفع لتحقيق اهللاملقترحة الوقفبإذن ـدول-من ال يف خباصة
طرحتكون-العربية خالل مناألوجهمن بشكلاجلديدة تمع ا حيتاجها اليت املصارف

إشاكرب حتقيق على تعمل اليت االحتياجات من كانت مماسواء أم للمجتمع مباشرة باعات

الطفيل)١( صاحل بن سابق،سليمان صمرجع ،١٢١٦.
اال)٢( موفق العثمانيةرحممد الدولة يف الوقف معاصرة: ناؤوط، العدد،قراءة أوقاف، األمانةالسنة٣جملة الثانية،

ل الكويتالعامة ـ،١٤٢٣رمضان: ألوقاف، .٥٤-٤٨صه



)٤٢(

وعلى مباشر غري بشكل منفعتها تكون اليت االحتياجات من ـلطويلأمدكانت وك ،
حتقيقه ميكن علميذلك مركز وجود خالل واألوقافمن يفللوصايا ـه فكرت ـل تتمث ،

برصد قيامه يف صورها تمعاحتياجاتابسط مسحيةا دراسات خالل خاللمن ومن
التنمية جمتمعخطط لكل اخلمسية أو االحتياجاتالسنوية هذه وتسويق ـا-، باعتباره

جتاري منتج كأي بعد-منتجا أي فيه وليس هلم اإلرشاد باب من ويكون الواقفني على
هلاإلزامي التنبه ينبغي جدا مهمة مسألة الوهذه ـنحىت م ـدال ب طرد عامل إىل يتحول
لألوقافجعله جذب نوعهاجلديدةعامل وكميتهايف التحكم،ا أن التجارب أثبتت فلقد

وقف وبني بينه العالقة وقطع الواقف إرادة اجلانبهيف هذا عن الناس انصراف أسباب من
اخلري .من

يتمتع املركز هذا كان كلما أنه الباحث اعتقاد ـةباستقالليةويف ومالي ـة إداري
التعقيدات عن اإلداربعيدا األنظمة أو الرمسية ـىاإلدارية ادع ذلك سيكون احلكومية ية

اخلري وأهل الواقفني لدى العام للقبول وأدعى نصائحه يف .للثقة

ـق وحتقي مبهامه تقوم اليت اإلدارية الوحدات من عدد إىل املركز هذا وسيحتاج
اآليت يف تتمثل اليت :أهدافه

ـة- إعالمي ـالت مح خالل من تمع ا يف اخلري لساحة جديدة أوقافا استقطاب
إعالميامتت ومتطورة عصريةابعة لغة وذات ،.

وعلمي- مسحي ـبإحصائيرصد اجلوان ـف خمتل ـن م تمع ا الحتياجات
والزراعية والبيئية والصحية والتربوية واالجتماعية .اخل.. .الشرعية

البعيد- املدى على تمع ا حيتاجها اليت الوقفية املصارف من جديدة أوجه طرح
والتسوواملتوسطو هلاالقصري، التجاريةيق العلمية التسويق قواعد .وفق



)٤٣(

ـة- تلبي استطاع وكيف اإلسالمي التاريخ عرب الوقف يف احلضاري البعد إبراز
تمع ا احتياجات من جدا والكثري .الكثري

ف- وحديثا قدميا املبتكرة الوقفية للمصارف اإلعالمي يغريانالترويج مما تناوهلا
ا على يقدمون وجيعلهم الذهنيةالواقفني الصورة عن بعيدا الوقف مع لتعامل

السائدة .السلبية

إدارة ـا مه املركز هذا عماد يكونان قطاعني أهم أن يتبني األهداف تلك ومن
ـداف أه ـق لتحقي األكرب العبء عليهما يقوم حيث اإلعالم وإدارة واإلحصاء البحوث

املقترح لدوره،املركز وممارسته املركز هذا قيام من العديويتوقع ـارداملقترح اآلث ـن م
ذلك فمن البعيد، املدى ذات :االجيابية

أنه)أ ذلك اإلسالمية تمعات ا خارطة على وكيفا كما األوقاف مساحة زيادة
الوقف عن ومشوشة سلبية ذهنية صورة يفومصارفهيسود الوقفتتمثل أن

حبته دينية جماالت على واملقابرحمدودةمقتصر األربطكاملساجد ـهةأو وأن ،
وال ـزمن ال جتاوزها اليت املاضي صور من صورة وأنه لإلمهال، مثل مضرب

ـصورة ال هذه لتغيري السعي أن والشك املعاصر، بالواقع هلا ـةصلة الذهني
يف ـاف لألوق جديدة صور طرح يف يتمثل العملي الواقع خالل من السلبية

املقترح املركز هذا خالل من تمع، ا حيتاجها وجماالت هناك، سيكون بالتايل
بتجإ الوقف لسنة ـرحياء مباش غري بشكل له الدعوة ـالل((ديد خ ـن وم

ـة تلبي ـر وأكث الناس نفوس إىل اقرب تكون تنموية أبعاد ذات مشروعات
م وحاجا م .)١()) لرغبا

الكويت)١( دولة يف للوقف التنموي بالدور النهوض جتربة الفضلي، ـت،داهي الكوي لألوقاف، العامة األمانة ،
ـ١٤١٨ صه ،١٦.



)٤٤(

تغيري)ب يف يسهم سوف لعمله املركز هذا ـرينممارسه املوس ـض بع ـاد اعتق
جماالاملتمثل األوقافأن حمددةت أوجه يف باملنافعمنحصرة تتصف ا كو أو ،

املت املنافع وليست ـدةعديةالقاصرة جدي جماالت طرح على سيعمل فاملركز ،
املوسرين قبل من جديدة أوقاف إليقاف جذب عوامل متثل الوقف .ملصارف

استحداث)ت يف عام بشكل املسلمة تمعات ا وبني اخلري أهل بني التنافس بدء
جديدة ـسمصارف أس على مبنية للوقفيات جديدة صيغ وظهور لألوقاف،

املنتشرة التقليدية الصيغ حمل ولتحل قادمة طويلة عقودا آثارها يستمر علمية
حيث تمعات، ا أفراد من عديدة شرائح ـابني أ الوقفيات تتبع من يالحظ

ـات الوقفي ـة وخباص ـصارف، امل طبيعة يف ا وتتأسى البعض، بعضها تقلد
حجمالصغ نتصور عندما وكثرية جدا كبرية تكون اليت بعدرية بعضهاها ضم

يف ليس فاخللل هنا ومن بعض، ولكنالصيغةإىل ا هوذا ـتمراراخللل االس
املصارف هذه حقيقيةعلى مراجعة دون الوقفية الصيغ هذه على ـنبناء ع

تمع ا يف هلا احلاجة عنأومدى البحث عن األكثراملبعيدا يفواطن احتياجا
تمع ا ا مرت اليت التغريات ولنااتظل يف، اهللا رضي عمر به قام فيما قدوة

املهاجرينبإحضارخالفته من ـشهورواألنصارنفر امل ـه وقف كتابة .لشهود
ـا وغريه املنورة املدينة أهل يف األوقاف نشر يف عجيبا تأثريا الفعل هلذا وكان

خربهااألمصارمن عفانتشر عمروتصدق صدقة على الصحابة من أي-دد
الصيغة ـالمي-يف اإلس ـع تم ا يف ـه عن اهللا رضي عمر وقفية أثرت فقد

كافةتأثرياحينذاك ذلك عم حىت األوقاف اختاذ منها متعددة جوانب يف قويا
عمرواألنصاراملهاجرينأغنياء وقف بشروط وااللتزام عنه، اهللا .)١(رضي

احلجيلي)١( حممد بن اهللا الكرام،عبد الصحابة بعض ووقفيات النبوية ـة: األوقاف فقهي ـة-دراسة -تارخيي
املنورة،،وثائقية املدينة السعودية، العربية اململكة يف الوقفية املكتبات ـ،١٤٢٠ندوة .١٨٦صه



)٤٥(

من)ث الكثري لسد تنفيذهاالسعي عن احلكومات عجزت مما تمع ا احتياجات
ـا تراه ـيت ال واالقتصادية تمعية ا األولويات باعتبار فيه تقاعست ـيأو ه

السياسية ا نظر أو التخطيطية ا هلاوأجهز التنفيذ حيث سد،من خالل ومن
يكون تمع ا أواحتياجات املستدامة التنمية ذلكحتقيق صفة((املتواصلة أن

الوقف به يتميز ما أهم هي مستدميالدوام استثماري يرصد. .كأصل فالذي
ـالمية اإلس ـة لألم الدائم االقتصادي املصدر مبثابة أنه سيجد الوقف تاريخ
ـز املراك ودعم اخلريية املؤسسات وقيام العمران توسع يف اجيابيا أثر والذي

والعلمية للدخلالدعوية دائم مصدر ذلك جنب إىل وكان ـدعم، ي ـذي ال
ـاط ارتب يؤيد ومما واالجتماعية، والبشرية االقتصادية ا جماال مجيع يف التنمية
ال لالستمرار قابال يكون أن لوازمه من إن هو املستدامة التنمية مبفهوم الوقف

مؤبدا يكون بل يورث وال يوهب وال .)١()) يباع

األوقا)ج مصارف هلا املوجهة اجلهات استفادة استمرار ـرةضمان فت ألطول ف
مصارف الواقف على يقترح سوف املركز أن ذلك ـةممكنة، ومتنوع متعددة

الوقف حجم مع من،تتناسب املستفيدة اجلهات من العديد هناك أن خيفى فال
تعطل أواالستفادةتاألوقاف ـشغيلها لت ـصارف امل كفاية عدم حبكم منها

تقآحيثاستمرارها ثُمَّ البدايات يف يكفيها ـزلتكان عج حىت الوقف قيمة
للمشروع تعطيل هذا ويف دقيقة، دراسة على يقم مل ألنه به بدأ مبا الوفاء عن

وحرمان الوقف من األوقافللمجتمعاملستفيد ـلوبمن بأس ـرف يع ما أو
ـة والنقدي العينية املبالغ مقدار معرفة وهو للوقف االقتصادية التكلفة حساب

الوقف مال من إنفاقها يتم ـرفاليت تع ـا م وهي أصله على احملافظة بغرض
اجلارية ـذابالنفقات ه استمرار على القدرة ومدى منه املتوقع العائد ومعرفة

الطفيل)١( صاحل بن سابق،سليمان صمرجع ،١٢١٣.



)٤٦(

ـةالعائد فاملعرف ـد، العائ ذلك يتواصل أن ميكن وزمين كمي مدى أي وإىل
ـم حج ـع م يتناسب مبا املصرف نوع حتديد يف تساعد املعادلة لتلك املسبقة

عل قدرته ومدى املشاريعالوقف من غريه مع واملنافسة االستمرار .ى

ـسعي)ح ال ـالل خ من كانت جهة أي من األوقاف على االعتداء من التقليل
ـن م ـستفد ي ـن م وجود عدم أو منه احلاجة انتفاء حبجة نقله أو الستبداله
ـروط ش ـذ تنفي على القدرة عدم أو وتطورها، تمعات ا تغري حبكم مصارفه

تنفي استحالة أو ـتيالءالواقف االس أو بالوقف التالعب يريد ملن كمربر ذها
املربرات هذه خالل من ـوادثعليه ح ـن م لكثري املتكأ هي برحت ما اليت

اإلسالمي تارخينا يف األوقاف على من (( االعتداء وجد واحلكاماألمراءفقد
األوقاف استبدال جواز من وأخذ عليها يستويل وأخذ األوقاف استهدف من

لال ـةطريقا ظلم ـض بع ذلك على م عاو وقد استبداهلا باسم عليها ستيالء
حدا مما والشهود بلبالعلماءالقضاة هؤالء، فعل على النكري يشددوا أن من

عادال عاملا به حيكم الذي القاضي يكون أن باالستبدال الفتوى يف ،واشترطوا
باطالً االستبدال كان من.)١()) وإال ـوهناك الفقه ـشدد ت أن ـرى يفي اء

ـيلة وس ـتبدال االس ـاذ اخت من للخوف عائد الوقف يف االستبدال موضوع
املماليك فترة يف حصل ما وهو خبسة بأمثان أخذها أو األوقاف على لالستيالء

املثال سبيل فان. )٢(على هنا شروطومن ـفصياغة الوق ومصارف الواقف
وبصورةحمكمشرعيبشكل الفعليةودقيق واحلاجة فضالللمتتناسب جتمع،

انع القابليةكو مع والتحقيقللتنفيذالعمليةتتفق ـرةوالتحقق فت ألطول

السدالن)١( غامن بن للمجتمعات،صاحل التوجيهي اجلانب يف الوقف الدعوة(ندوة،أثر يف وأثره الوقف مكانة
ا،)والتنمية الشؤون املكرمة،وزارة مكة ، والدعوة واألوقاف ـ،١٤٢٠إلسالمية ص١جه ،٢٩٢.

ندوة) ٢( يف التنمية، يف الوقف دور الدوري، العزيز اليوم(عبد عامل يف اإلسالمية األوقاف ـي،أمهية امللك مع ا
لندن، اإلسالمية، احلضارات ـ١٤١٧لبحوث صه ،٩٨.



)٤٧(

الوقف عمر من سوفممكنة ذلك ذُكرفان ما كل على الطريق ـنيقطع م
ـن م أم املعتدين األفراد من سواء عليه االستيالء أو الوقف لتعطيل حماوالت

قوانني سن عرب األوقاف حتجيم حتاول حكومات ـستحدثهقبل م أو جديدة
الوقف مسرية على .تؤثر

ـصادية)خ االقت املنفعة بني املطلوب التوازن حتقيق ميكن املركز ذلك خالل من
االجتماعية واملنفعة حرجةله،للوقف معادلة ـدة،وهي واح كل غلبة نتائج

ـه دخل ـد تزاي أي االقتصادية املنفعة على التركيز فان وخيمة األخرى على
صر دون ـروجورصده خ إىل ـؤدي ي الوقف ريع مع يتناسب اجتماعي ف

الفئات وعلى تمع ا على خرياته فيضان وهو وأسه الوقف أصل عن للوقف
الوقف من تنتفع أن هلا يفاملراد االجتماعية املنفعة رجحان أن كما تمع، ا يف

املعادلة وإنتلك ـىت ح الوقف ألصل واإلهالك االستهالك حجم زيادة يعين
علىكانت بالضرورة تعمل ا أ إال االجتماعي الرفاه زيادة املنفعةتعين ضعف

ـلهوهذااالقتصادية أص ـاء بق عن فضال الوقف غلة دوام بقاء على خطر ،)١(فيه

فانمنو يشهنا الذي املركز هذا الواقفريوجود الشروطعلى له ويصوغ
سوف املعادواملصارف أطراف بني املوازنة حتقيق على ـةيعمل ـة_ ل املنفع

االجتماعية واملنفعة اليت-االقتصادية الواقف لتخمينات عائدة تركها وعدم
تكون ما علىغالبا صحيحقائمة علمي مستند ـضةغري حم ـهادات اجت بل ،

التفاصيل بكل ذلك حتكي احلال يفوشواهد ـرباء اخل احد له يشري ما وهذا ،
يذكر حيث فيها والعاملني األوقاف ـاأن(( جمال ريعه يزيد األوقاف بعض

األوقاف بفائض التصرف يف املسؤولني بعض ويتحرج الواقف، شرطه ما على
فائض أن على العلماء بعض نص قد أنه مع الواقف، شرطه ما غري يف وصرفه

الطفيل)١( صاحل بن ص،سليمان سابق، .١٢٣٢مرجع



)٤٨(

مصاحله نظري هي اليت املصاحل يف يصرف عائد)١())الوقف ذلك أن والشك ،
باالعتبا األخذ عدم إىل كبرية ـةبدرجة املنفع ـة معادل ـني ب املوازنة حتقيق ر

االجتماعية واملنفعة .االقتصادية

ـر)د أكث ـة بدق الواقف شروط تنفيذ على العمل إىل املركز هذا مثل سيؤدي
أن ـصرفاتباعتبار الت ـع مجي منه تنطلق الذي األساس هي الواقفني شروط

أن وباعتبار بالوقف، املتعلقة وفقوصياغتهاوضعهاواألعمال ـشاوركان ت
لل تراكمية خربة ووفق طرف من أكثر يفمن املقترحعاملني إىلاملركز إضافة ،

الشروط هذه ستكونكون كتابتها ستتم ـاتاليت والتزام ـات احتياج وفق
ابتداء وجودها حتقق باعتبار تنفيذها ـديسهل يعتم اليت الدراسات على بناء

املركز الشعليها صياغة يف املساعدة أن إىل إضافة من، املصارف ومنها روط
ـاربالعاملنيقبل باعتب ـالف خم شرط أي يف الوقوع الواقف سيجنب املركز

املركز، أعمال على الشرعي إىلاإلشراف تشري احلال ـوفري(( وشواهد ت إن
ـى عل ـر أم ومقوالته شروطه وتطبيق تنفيذ حيال للواقف الكافية الطمأنينة

األمهية من الوإلقدامدرجة على ـقالناس ح الفقه وعاه قد أمر وهذا قف،
كالما بكونه مشروط لكنه ـصلحةرشيداالوعي، مل ـل بالفع ـا حمقق عقالنيا

توعية إىل حاجة يف فاملسالة تمع ا ومصلحة عليه املوقوف ومصلحة الواقف
لألفراد اللزومجيدة عند والدولة اجلماعة قبل من محيد وبكل. )٢()) وتدخل

ذلك فتحقق إىلسيحال ـقاستمرارمانضؤدي تواف باعتبار بالوقف العمل

الزيد)١( امحد بن اهللا تطويرها،عبد وسبل السعودية العربية اململكة يف لألوقاف املعاصر ـة(ندوة،الواقع مكان
والتنمية الدعوة يف وأثره ـة،،)الوقف املكرم مكة واإلرشاد، والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة

ـ،١٤٢٠ صه الثاين، .١٤٨٣اجلزء
دنيا)٢( امحد النقديدرا،شوقي الوقف املعاصرة: سة حياتنا يف الوقف دور لتفعيل العدد،مدخل أوقاف، جملة

الكويتالسنة٣ لألوقاف، العامة األمانة ـ،١٤٢٣رمضان: الثانية، .٦٣صه



)٤٩(

القواعد مع لإلسالمشروطه .الشرعية

ـاساملزيدحدوث)ذ الن ـات حاج وفق األوقاف ملصارف العادل التوزيع من
و حدةاملتجددة على جمتمع لكل التنمية متطلبات تركزوفق من بدال وذلك ،

مالحظ-األوقافمصارف هو متكررة-كما واحدة جماالت تكونيف قد
تمعات ا يعدومنهاالتشبعدرجةإىلوصلتبعض ال تمعات ا بعض ويف ،

أن ميكن ما أقل اليت اجلوانب بعض املصارف تضمنت وإن حىت تقليدا األمر
شرعية غري أو بدعية ا أ فيها .يقال

جدد)ر واقفني وخباصةاستقطاب الوقفيات، ذوي أوالقيمةقليلةمن ـة املادي
احل يقترحجمصغرية سوف املركز أن ألوقافهمجديدةمصارفمعليهباعتبار

أوقافهم وحجم أوقافهمحبيث،املاديةتتناسب استمرار هلم جانبتضمن من
تنصرف اليت اجلهات استفادة استمرار الوقفوتضمن غلة ـبهلا جان ـن م

احلجم،آخر صغرية كانت وإن .حىت

ل)ز مسبق حتجيم هناك سيكون املركز خالل ـدمن ق اليت املشكالت من لعديد
تمع ا ـستقبلياإلسالميتواجه امل ـع والتوق اإلحصائي الرصد خالل فمن ،

واخلاص العام القطاع بني تمعية ا ـةوالشراكة التراكمي ـة املعرفي ـربة واخل
دوراتللمركز يف ـع تم ا ا مير سوف اليت املشكالت طبيعة معرفة ميكن

مي جمتمعية دورات أو ـتقراءاقتصادية اس ـن م ـا عليه والتعرف رصدها كن
ـتفحاهلا الس استباقي صد يف املشكالت هذه حتجيم سيمكن وبالتايل الواقع،

املتوقعة املشكالت هذه لعالج األوقاف مصارف توجيه ـةعرب إداري ومبرونة
أكثر، بلومالية فحسب، هذا وتراكم(( وليس الوقفية التجربة استمرار إن

يؤ جماهلا يف ـناخلربة م ـن ميك نظاما لتصبح الوقفية املؤسسات تطوير إىل دي
ااألزماتاستباق اخلربات من االستفادة خالل من ـةوذلك والرمسي لشعبية



)٥٠(

األزماتاالع مواجهة خطط عن تصورات إعداد يف الوقفية التنظيمات يف ملة
وقوعها .)١()) قبل

خالل)س ـستوهذامن م على املايل للهدر وقف هناك سيكون ـةاملركز األم ى
جزء يذهب بالقليلالذي احلاضرمنليس الوقت يف ـ-أوقافها ق صددومنا

الواقفني بعض قبل تتجه-من ا بكو قدوذلك مصارف ـعكونيإىل تم ا
أو يفبعمومهااألمةاحمللي ليست أو منها امكتفية نفعهاأولويا يكون قد أو ،

ف الشك ومما ونوعا، ومكانا زمانا وحمدود ـاقاصر نفع ـاف األوق أكثر أن يه
اهللا-ومناءزكاءهابركأو فيه-بإذن روعي ـاءما غن ال اليت العامة املنفعة

ع إليهانللناس احلاجة أمس يف هم واليت .ها،

ـام)ش أحك أو ـاهيم مف من شاع مما الكثري إزالة على املركز هذا قيام سيساعد
فريى الناس من كثري لدى دنيا(فقهية ـأن) شوقي أس ـمحاللمن اض باب

وجود هو احلاضر الوقت يف الفللبعرفيةاملضبابيةال(( الوقف ـدىقعد ل هي
حىتأعني الناس من ـاعالكثري ش فلقد الفقه، أو الفكر رجال منهم كان من

الكثري يفمنالعديدلدى ـي وه ـف الوق بفقه املتعلقة واملواقف التصورات
صحيح غري ذلكةحقيقتها أسهم وقد ـدينيفبقوةفقهيا وت ـف الوق انزواء

واضحة)٢()) دوره شرعية أسس على املبين املركز هذا مثل قيام أن شك وال
ـى عل ـاهيم املف من العديد تصحيح على كبري بشكل املساعدة على سيعمل

فحسب النظرية الناحية من وليس الواقع .ارض

تنمية)١( األعظمي، سعيد خالد ندوةحممد يف اإلسالمي) الوقف( الوقف، الفقه مع العاشرة الفقهية الندوة
اهلن بريوت،: إعداد) ديف العلمية، الكتب دار القامسي، اإلسالم ص١٤٢٢جماهد ـ، .٢١٦ه

دنيا)٢( امحد سابق،،شوقي .٦٠صمرجع



)٥١(

أنميكن)ص إىل املركزالنظر هذا الصنادينواةيعدقيام لقيام ـةجيدة الوقفي ق
الصغريةاملتخصصة الوقفيات خدمة أهدافها ابرز من ـهاليت من ـة أماالقدمي

بنفسهااحلديثة تقوم أن ميكن ال ـحةوألضآلتها،اليت واض ـيغة ص يوجد ال
لضمها مناسبة طريقة أو البعضاآلن بعضها ـصناديقمع ال هذه وجود ،دون

شروطسيكونو تقريب حماولة خالل من ـرفالواقفنيذلك ص جماالت يف
بعض إىل بعضها ضم يسهل أوحمددة املؤكدمستقبال،حاضرا ـنفمن م أن

و البعض بعضها إىل األوقاف بعض ضم ـةبالتايلمعوقات أوعي يف ـا جتميعه
الواقفني بشروط الدقيق االلتزام صعوبة هو نسبيا ـدث. متجانسة حي فالذي

وقداآلن ومصارفه، شروطه صياغة يف جيتهد واقف كل ـذهأن ه مجع يتعذر
واحد قالب يف املتناثرة ـصارفاألوقاف امل أو ـشروط ال هذه تباين ،بسبب

يتدخل حينما ـعهذاولكن اجلم عملية يسهل فهذا ابتداء الصياغة يف املركز
وهناك هنا املتناثرة الصغرية األوقاف هذه ضم أو .مستقبال

حتقيق)ض ذلك يف فان األوقاف زيادة من متوقعة كنتيجة تكامليةأخريا عملية
واخلاص العام القطاع بني التنمية األهلييف القطاع إلشراك احلقيقي والسعي

ـة التنمي ـة عملي ـن م املهم اآلخر الشق باعتباره الشاملة التنمية عملية يف
ـد يع التنمية يف األهلي القطاع إشراك يف النجاح كون عن فضال املستدامة

ااًجناح ذا فرصةللتنمية وهو اجلهودثباتإل، هذه مثل إجياد التنمويةإمكانية
ـالل خ من ممكنا ذلك وأن تنافسية، وليست تكاملية صورة يف القطاعني بني

اإلسالمي النظام .)الوقف(هذا

ـى عل ـك ذل ومن والفنية، اإلدارية املهام من العديد لديه سيكون املركز وهذا
املثال :سبيل

محالت)أ بتنفيذ إعالميةالقيام علىلتوعية علىلحث وأثره الوقف دور إبراز



)٥٢(

واألخروي الدنيوي ونفعها تمعات وا للغرياألفراد املتعدي .وأجرها

على)ب ـافهممساعدةالعمل أوق ـياغة ص يف ـواقفني وال واإلحسان اخلري أهل
القتراحوا االت للمركزيتا ـصة-تبني املخت جلانه خالل ـة-من أولوي

خالل تمع ا يف هلا أناحلاجة والشك القادمة، ـصارفالسنوات م اقتراح
ـث احل ـد عن ـهي ينت املركز فدور الواقف قبل من اختيارية ستكون الوقف

يفواإلخبار احتياجا األكثر االت ا تمععن ـدائلا الب من العديد واقتراح
وقفه مصارف هلا .ليوجه

املستحدثة)ت األوقاف من واملتميزة اجلديدة للنماذج إعالمي ـصارفإبراز وامل
اليت قدوإتجهاجلديدة ليكونوا الواقفون االجيايبةهلا التعامل حيث من لغريهم

ـيس ول املتغرية، تمع ا حلاجات املسايرة العملية واقتراحاته املركز فكرة مع
نفسهاابالضرورة للمصارف .الجتاه



)٥٣(

أمنوذجا: رابعاً السعودية العربية اململكة

ا العربية اململكة ـف،اهتمت للوق ـها رعايت مظاهر وبرزت باألوقاف، لسعودية
ـا، عليه ـراف واإلش األوقاف، شؤون تنظيم أمهها من متعددة، جماالت يف به، وعنايتها
ـام ع ويف ـى، األعل األوقاف لس خاص نظام وإصدار خمتصة، وزارة يف ذلك وجعل

ه١٤١٤ واإلرشاد، والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة أصبحت ـ اجلهةه ي
الوقف جمال يف الدولة سياسة تنفذ .اليت

هي خمتصة وكالة إىل األوقاف على اإلشراف مهمة الوزارة أوكلت وكالة: ولقد
األوقاف واملتابعة. شؤون اإلشراف إمكانية هلا تكفل واختصاصات مهمات، هلا وحددت

اآليت املهمات هذه ومن األوقاف : )١(لشؤون

أعيان-١ على ـا،احملافظة وإدار ـيانتها، وص ـسجيلها، وت حبصرها، األوقاف
وتنظيم التعديات، من عليها يقع أن ميكن أو وقع، ما وإزالة عليها، االعتداء من ومحايتها

امللكيات صكوك على املشتملة وامللفات .السجالت

ـك–٢ ذل يف مبا املتاحة، بالطرق واستثمارها، وتطويرها، األوقاف، موارد تنمية
االبيع، عائدا زيادة حيقق ومبا الشرعية، الضوابط وفق .واالستبدال،

بأول–٣ أوالً ا وتعويضا األوقاف، غالل بتحصيل الكفيلة اإلجراءات .اختاذ

السعودية،)١( العربية اململكة يف األوقاف واإلرشاد، والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون الشؤونوزارة وزارة
واإلرشاد، والدعوة واألوقاف ـ١٤١٩اإلسالمية .٩٩ص،ه



)٥٤(

ـه–٤ علي ـصت ن ـا مل وفقاً الرب، وأعمال اخلري، لوجوه األوقاف أموال توجيه
الواقفني .شروط

وتنمية–٥ املوقوفة، املكتبات على الفكريةاإلشراف األوعية بإضافة ا، جمموعا
منها االستفادة من والدارسني الباحثني، لتمكني إليها .املختلفة

تأدية–٦ من ميكنها مبا وتطويرها، ا، زياد على والعمل الرباطات، على احملافظة
االجتماعي .واجبها

ـا–٧ األوق ـاالت جم يف ـسهموا لي واملوسرين؛ تمع ا أفراد مهم فاستنهاض
على والعمل العصرجتاملختلفة، متطلبات يالئم مبا احلديث الوقف صيغ . ديد

هنا االنتباه يلفت األخريةو،وما املهمة هي البحث هذا بصدد هو من) ٧(رقممما
اهلمم استنهاض على تنص اليت األوقاف وكالة ـافلإلسهاممهمات األوق ـاالت جم يف

يالئماملختلفة     مبا الوقف صيغ ـهوجتديد توجي ـالل خ من واحتياجاته العصر متطلبات
والعصر تتفق جديدة أوقاف مصارف على والداللة الواقفني .شروط

ـون املك اإلداري اهليكل هلا أنشئ فقد ا، املنوطة باملهمات الوزارة وكالة ولتقوم
اإلداراتمن من وعدد الدراسةالعامة هذه يف منها وهييهمنا العامة اإلدارات : إحدى

اخلرييةا للشؤون العامة كذلكاليتو،إلدارة هلا واملهماتحدد االختصاصات من عدد
ضمنو :اآليتهامن

ت- اليت الرب أعمال إىل وإرشادهم املواطنني، ـصر،تدعوة الع ـات متطلب مع فق
الوقف على .عليهاوتشجيعهم

ـراح- واقت الواقف، شروط وفق الرب، لوجوه املخصصة األوقاف موارد توجيه
فيه يرد مل ملا املناسبة .شرطاألوجه
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العصر- متطلبات مع يتفق مبا الرب أعمال .تنويع

الدراسة هذه يف املقترح املركز فكرة على تدور كلها املهمات هذه أن يالحظ ومما
ت اليت الرب أعمال إىل وإرشادهم املواطنني، دعوة ـصر،تفهناك الع ـات متطلب ـع م ـق ف

عليها الوقف على العصروتشجيعهم متطلبات مع يتفق مبا الرب أعمال وتنويع ـذه. ، وه
إدارة ـو وه عليه ترتكز أساس وجود من هلا البد تنفيذها اإلدارة تستطيع لكي املهمات
الباحث اعتقاد ويف تمع، ا حيتاجها اليت األولويات حتديد تستطيع حىت للدراسات خاصة

وزا مع تنسيق وجود خالل من يتم أن ميكن ذلك مراجعةأن أو واالقتصاد التخطيط رة
ـيت ال ـشروعات امل طرح يتم حيث السعودية العربية اململكة يف اخلمسية التنمية خلطط
ـط خط ـود وج ـن ع ـضال ف قادمة سنوات مخس مدى على السعودي تمع ا حيتاجها

لديهم ـر،استراتيجية الفق ـة ملعاجل ـة الوطني ـتراتيجية اإلس ـل مث قادمة سنة لعشرين
للمساكنيجيةواإلسترات .اخل.. .الوطنية

وزارة خالل من السعودية العربية اململكة يف املركز هذا مبثل البدء يسهل مما ولعل
ـدم وع ـا هل التنظيمي األساس وجود واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون

كانت ولقد مستحدثة، اختصاصات أو جديدة نضم استصدار إىل ـلمباملطالبةاحلاجة ث
نفسهاه الوزارة مسؤويل كبار إحدى قبل من نابعة املركز الواقعذا عن سابقة دراسة يف

عام تطويرها وسبل السعودية العربية اململكة يف لألوقاف ـث١٤٢٠املعاصر حي ـ، ـ ه
ـز مرك ـاد إجي ومنه اململكة يف األوقاف لتطوير التوصيات من مجلة إىل الدراسة انتهت

ب املتعلقة والدراسات هامنيللبحوث هدفني لتحقيق يتجه :األوقاف

ـد- وتزوي منها األولويات على والتركيز وتصنيفها تمع ا احتياجات دراسة
ال ا هذا يف وموثقة دقيقة مبعلومات .الوزارة

ـا- البدء أولوية تتضح اليت للحاجات واقتصادية اجتماعية دراسات إجراء



)٥٦(

و األوقاف على اإلشراف ليكون للوزارة متأنيةوتقدميها دراسة وفق توجيهها
والشمول بالدقة .)١(تتصف

مركز بإجياد هلا تطوير مع النور، إىل طريقها التوصية هذه ترى أن حيدونا واألمل
ـستقال م ـز مرك جلعله والسعي بل عامة، بإدارة ارتباط دومنا املهمات هذه ملثل مستقل

املباشر ارتباطه يكون وماليا لألوإداريا الوزارة وممابوكيل اكرب، إدارية مرونة إلجياد قاف
فيه ـونأنالشك تك ـد وق واملالية، اإلدارية أعماله لتيسري مهم مطلب املادي استقالله

حمدد مبصرف احملددة غري العامة املصارف ذات األوقاف خالل من .ميزانيته

الزيد)١( امحد بن اهللا تطويرها،عبد وسبل السعودية العربية اململكة يف لألوقاف املعاصر ـابق،،الواقع س مرجع
.١٤٨٧ص
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التوصيات: خامساً

البحث، هذه إلمتام وفق أن وجل عز اهللا الباحث اهللا أنحيمد ـث الباح ويود
الواقفني توجيه يتوىل مركز إلقامة السعي هي رئيسية واحدة بتوصية ـادهمخيتمه وإرش

املصارف عليها يقترح ثُمَّ ومن شروطهم، حتديد يف م ومساعد الوقفية حججهم لصياغة
ـسية اخلم ـط اخلط على معتمدة ميدانية مسحية دراسات خالل من تمع ا حيتاجها اليت

اإل اإلسالميةواخلطط الدول يف التخطيط وزارات تضعها اليت .ستراتيجية

استقال املركز هلذا يكون يفلوأن ويعتمد ومايل عإداري ـافميزانيته األوق لى
ا يقدمهاذا اليت التوصيات يف الناس لثقة وابلغ االستقاللية من ملزيد أدعى ذلك ليكون ،

يقترح اليت املصارف .اهأو

املوفق واهللا
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املراجع

ـاهرة،)١( الق ـشروق، ال دار ـصر، م يف ـسياسة وال األوقاف غامن، البيومي إبراهيم
. م١٩٩٨

يف)٢( ـة والدول تمع ا بني التضامن توثيق يف الوقف نظام فاعلية غامن، البيومي إبراهيم
موقع العريب، اخلليج الين(دول أون .)www.islamonline.net) إسالم

امللحم)٣( علي بن الرحبيةإدارة،إبراهيم غري ـا: املنظمات وتطبيقا ـة النظري ،األسس
الرياض، سعود، امللك جبامعة العلمي النشر ـ١٤٢٥إدارة .ه

القاهرة،)٤( احلديث، دار العاملني، رب عن املوقعني أعالم القيم، ـ١٤١٤ابن .ه

تاريخ)٥( بدون بريوت، صادر، دار جبري، ابن رحلة جبري، .ابن

الر)٦( مكتبة املغين، قدامة، الرياض،ابن احلديثة، ـ١٤٠١ياض .ه

بريوت،)٧( صادر، دار العرب، لسان منظور، تاريخابن .بدون

الدريويش)٨( يوسف بن احلضارية،: الوقف،أمحد ومكانته ـدوةمشروعيته ـة(ن مكان
والتنمية الدعوة يف وأثره ـدعوة،)الوقف وال واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة

املكرمة، مكة ـ١٤٢٠واإلرشاد، .ه

ندوةإ)٩( يف التاريخ، خالل دوره الوقف أدى كيف األكوع، علي بن ـة(مساعيل أمهي
اليوم عامل يف اإلسالمية لندن،،األوقاف اإلسالمية، احلضارات لبحوث امللكي مع ا

ـ١٤١٧ .ه
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املطريي)١٠( ناصر ندوة،بدر العريب، الوطن يف الوقف ـع(مستقبل تم وا الوقف نظام
العريب الوطن يف بريوت،)املدين العربية، الوحدة دراسات مركز ).م٢٠٠٣،

ـصر)١١( الع اية حىت البدايات منذ املكرمة مكة يف األربطة شافعي، العزيز عبد حسني
لندن، اإلسالمي، للتراث الفرقان مؤسسة ـ١٤٢٦اململوكي، .ه

ـدوة)١٢( ن يف ـديث، واحل القدمي يف ومصارفه الوقف جماالت احليدري، إبراهيم بن محد
يف( وجماالتهالوقف اإلسالمية ـاف)الشريعة واألوق ـالمية اإلس ـشؤون ال وزارة ،

الرياض واإلرشاد، ـ١٤٢٣،والدعوة .ه

البكر،)١٣( الكرمي عبد بن الدرعية،خالد جملة احلرب، دار من األندلسيني األسرى فك
العدد الثامنة، ـ١٤٢٦الرياض،،٢٩السنة .ه

للوق)١٤( التنموي بالدور النهوض جتربة الفضلي، ـةداهي األمان ـت، الكوي دولة يف ف
الكويت، لألوقاف، ـ١٤١٨العامة .ه

املصري)١٥( يونس املكتيب،رفيق دار واقتصادا، فقها دمشقاألوقاف .م١٩٩٩،،

عفيف)١٦( بن عبود الربط،سعاد يف: جمتمع االجتماعية الرعاية ألساليب وصفية دراسة
رسال السعودية، العربية باململكة جده مبدينة الفقراء ـشورة،بيوت من غري ماجستري ة

جده العزيز، عبد امللك ـ١٤١٣جامعة .ه

الطفيل)١٧( صاحل بن ـالمية،،سليمان اإلس تمعات ا لتنمية اقتصادي كمصدر الوقف
والتنمية(ندوة الدعوة يف وأثره الوقف واألوقاف،)مكانة اإلسالمية الشؤون وزارة

املكرمة، مكة واإلرشاد، ـ١٤٢٠والدعوة .ه

عب)١٨( بن الالحمصاحل اهللا يف،د الوقف ندوة احلاضر، العصر يف اإليقاف احنسار أسباب
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واإلرشاد، والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة وجماالته، اإلسالمية الشريعة
ـ١٤٢٣،الرياض .ه

السدالن)١٩( غامن بن للمجتمعات،،صاحل التوجيهي اجلانب يف الوقف مكانة(ندوةأثر
الدعو يف وأثره والتنميةالوقف ـدعوة،)ة وال واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة

املكرمة، مكة ـ١٤٢٠واإلرشاد، .ه

حتقيق)٢٠( الكبري، املعجم ـة،القاهرة،: الطرباين، تيمي ابن مكتبة السلفي، ـدونمحدي ب
.تاريخ

املربع،)٢١( الروض حاشية قاسم، بن الرمحن ناشر،عبد ـ١٤٠٣بدون .ه

تي)٢٢( السعدي، ناصر بن الرمحن حتقيقعبد املنان،، كالم تفسري يف الرمحن الكرمي : سري
بريوت، الرسالة، مؤسسة اللوحيق، معال بن الرمحن ـ١٤٢٣عبد .ه

قسوم،)٢٣( الرزاق اإلسالميعبد للوقف العام اإلنساين ـف،البعد للوق الشارقة مؤمتر
الشارقة الدويل، تمع وا ـ١٤٢٦اإلسالمي .م٢٠٠٥/ ه

الوق)٢٤( دور الدوري، العزيز ندوةعبد يف التنمية، يف يف(ف ـالمية اإلس األوقاف أمهية
اليوم لندن،،عامل اإلسالمية، احلضارات لبحوث امللكي مع ـ١٤١٧ا .ه

الكبيسي)٢٥( شاكر العزيز الوقفعبد والغرب، اإلسالم أمنوذجا: بني ـؤمتر،الترست م
الشارقة الدويل، تمع وا اإلسالمي للوقف ـ١٤٢٦الشارقة .ه

اللطيف)٢٦( احلميدعبد حممد ـا،،بن تطويره وسبل اململكة يف األوقاف ـدوةجماالت ن
والتنمية( الدعوة يف وأثره الوقف ـاف،)مكانة واألوق ـالمية اإلس الشؤون وزارة

املكرمة، مكة واإلرشاد، ـ١٤٢٠والدعوة .ه
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الزيد)٢٧( امحد بن اهللا ـبل،عبد وس السعودية العربية اململكة يف لألوقاف املعاصر الواقع
والتنمية(ندوةطويرها،ت الدعوة يف وأثره الوقف اإلسالمية،)مكانة الشؤون وزارة

املكرمة، مكة واإلرشاد، والدعوة ـ١٤٢٠واألوقاف . ه

الزيد)٢٨( امحد بن اهللا ـاف،عبد واألوق اإلسالمية الشؤون وزارة وأهدافه، الوقف أمهية
السعودية، العربية اململكة واإلرشاد، ـ١٤٢٦والدعوة . ه

احلجيلي)٢٩( حممد بن اهللا الكرام،عبد الصحابة بعض وقفيات و النبوية دراسة: األوقاف
املدينة،وثائقية-تارخيية-فقهية السعودية، العربية اململكة يف الوقفية املكتبات ندوة

ـ١٤٢٠املنورة، . ه

ندوة)٣٠( يف اإلسالمي، الوقف يف الفضلي، اهلادي ع(عبد يف اإلسالمية األوقاف املأمهية
لندن،،اليوم اإلسالمية، احلضارات لبحوث امللكي مع ـ١٤١٧ا .ه

حافظ)٣١( زهري ندوة،عمر اهلجري، التاسع القرن من وقفية الشريعة(مناذج يف الوقف
اململكة واإلرشاد، والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة وجماالته، اإلسالمية

السعودية، ـ١٤٢٣العربية . ه

اهللا)٣٢( عبد العربيةفيصل لة ا الوقف، وثائق خالل من الكويتية املرأة نشاط الكندري،
ـسنة ال ـسبعون، وال ـامن الث ـدد الع الكويت الكويت، جامعة اإلنسانية، للعلوم

. م٢٠٠٢العشرون،

أبو)٣٣( تاريخحممد بدون القاهرة، العريب، الفكر دار الوقف، يف حماضرات .زهرة،

االقت)٣٤( التكوين مغلي، البشري ندوةحممد العريب، املغرب بلدان يف للوقف نظام(صادي
العريب الوطن يف املدين تمع وا ـريوت،)الوقف ب العربية، الوحدة دراسات مركز ،

.م٢٠٠٣
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ـصادي،            )٣٥( واالقت واالجتماعي الثقايف وأثره املغرب يف اخلريي الوقف احلجوي، حممد
العدد أوقاف، لأل٤جملة العامة األمانة الثالثة، الكويتالسنة ـ١٤٢٤: وقاف، .ه

مصر)٣٦( يف االجتماعية واحلياة األوقاف أمني، ـة) ٩٢٣-٦٤٨(حممد تارخيي ـة دراس
القاهرة، العربية، النهضة دار .م١٩٨٠وثائقية،

الصاحل،)٣٧( امحد بن اإلسالميةحممد الشريعة يف ـ١٤٢٢،الرياض،الوقف .ه

البخاري،)٣٨( صحيح البخاري، إمساعيل بن ـاحممد ب األدب، ـاسكتاب الن ـة رمح ب
د الوالبهائم، الرياض،ار .ـه١٤٢١سالم،

احلصني)٣٩( الرمحن عبد بن ـة،حممد واحملافظ واألربطة املدارس تأسيس يف الوقف دور
سعود امللك جامعة جملة املنورة، املدينة يف والتخطيط(عليها م)العمارة جامعة٩، ،

سعود، الرياض١٤١٧امللك ـ، .ه

األعظمي،)٤٠( سعيد خالد ندوةحممد يف الوقف، ـف( تنمية ـة) الوق الفقهي ـدوة الن
اهلند يف اإلسالمي الفقه مع ـب: إعداد) العاشرة الكت دار القامسي، اإلسالم جماهد

بريوت، ـ١٤٢٢العلمية، . ه

الكبيسي)٤١( عبيد اإلسالميةالوقفأحكام،حممد الشؤون وزارة اإلسالمية، الشريعة يف
ال واإلرشاد، والدعوة ـ١٤٢٦رياض،واألوقاف . ه

اال)٤٢( موفق العثمانيةرحممد الدولة يف الوقف معاصرة: ناؤوط، ـاف،،قراءة أوق ـة جمل
الكويت٣العدد لألوقاف، العامة األمانة الثانية، ـ١٤٢٣رمضان: السنة .ه

جالل)٤٣( بو دورحممود ـف، الوق مبؤسسات النهوض يف اإلسالمية املالية يفاملؤسسات
احلديثال أوقا،عصر العددجملة ـاف،٧ف، لألوق ـة العام ـة األمان الرابعة، السنة
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ـ١٤٢٥شوال: الكويت .ه

احلجاج)٤٤( بن ـسانمسلم بإح ـر األم باب والذبائح، الصيد كتاب مسلم، صحيح ،
الشفرة،والقتلالذبح الدوحتديد الرياض،ار .ـه١٤٢١سالم،

عمار،)٤٥( دار األوقاف، أحكام الزرقاء، امحد ـ١٤١٨عمان،مصطفى .ه

ق)٤٦( اإلسالمي،حفمنذر ـر،: الوقف املعاص ـر الفك دار ـه، تنميت ـه، إدارت تطوره،
ـ١٤٢١لبنان، .ه

العربية)٤٧( اململكة يف األوقاف واإلرشاد، والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة
واإلرشاد، والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة .ـه١٤١٩السعودية،

االجتماعية)٤٨( والشئون العمل االجتماعيةو( وزارة للشئون الوزارة ـة،)كالة اململك
السعودية، منشورتقريرالعربية ـةغري املكرم ـة مك منطقيت يف اخلريية األربطة عن

املنورة، ـ١٤١٩واملدينة .ه
)٤٩(Jeremy Rifkin, The Post-trade Society Or The End Of 

Work, Best Seller,( U.S.A, 1996)
)٥٠(United Nations Development Programme (UNDP), 

Preventing and Eradicating Poverty,(New York, 1997)
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الصفحةاملوضوع

الدراسة ١ملخص

٢متهيد

أساسية: أوالً ٩مقدمات

٢٤ومصارفهالوقفجماالت: ثانياً

األوقاف: ثالثاً خالل من تمع ا احتياجات لتلبية مقترحة ٣٧آلية

أمنوذجااململك: رابعاً السعودية العربية ٥٣ة

٥٧التوصيات: خامساً
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