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امللخـــ�ص:
تت�سم أ�حكام ا إل�سالم ب أ�نها مرتابطة ي�سد بع�ضها بع�ض ًا ،ال انف�صال بينها ،وهي �شاملة لكل �ش�ؤون احلياة،
ومن أ�همها الق�ضايا أ
والحكام املتعلقة باالقت�صاد واملال الذي هو ع�صب احلياة ال ينظر �إليه باملنظار املادي املجرد بل ينظر
�إىل هذا الع�صب من حيث وظيفته احلقيقية كعبادة مالية لها أ�هدافها وغاياتها داخل املجتمع ا إل�سالمي ،وينظر لالقت�صاد
كذلك مبدى ارتباطه بعبادات مالية أ�خرى ،مثل أ�حكام الوقف ا إل�سالمي الذي ي�ستمد م�رشوعيته من م�صادر ا إل�سالم
الرئي�سة ،بدء ًا بالقر آ�ن الكرمي الذي نّبي العالقة بني االقت�صاد والوقف من خالل دورة ا إلنفاق املايل يف ال�رس والعلن ،ويف
ال�رساء وال�رضاء ومرور ًا ب�إجماع امل�سلمني الدال على م�رشوعية الوقف.
والوقف يف ا إل�سالم له نتائجه و آ�ثاره االقت�صادية :كاحلد من التو�سع يف الرثوات اخلا�صة ،وتوجيهه �إىل م�صارف اخلري
املتنوعة كما أ�ن �إدارة الوقف �إدارة اقت�صادية ،وعقود الوقف عقود اقت�صادية ،وناجت الوقف تربع مايل يحقق أ�غرا�ض ًا
خريية ،والوقف حمرك لالقت�صاد ،وهو �سبب لن�شوء عقود اقت�صادية مل تكن معروفة من قبل ،وهي عقود اخللو ،أ�و ما
والداء أ
يطلق عليه ال�شهرة للعقارات واملحالت التجارية ،كما �إن اال�ستثمار الوقفي يظهر من حيث الوظيفة أ
والرباح
املنظورة وغري املنظورة لهذا اال�ستثمار ،وامل�شاريع الوقفية تراعي ال�صالح العام وامل�ساواة ،وت�ؤدي �إىل التح�سن،
والوقف لبنة من لبنات التطور االقت�صادي للدولة؛ حيث يظهر دوره يف حتقيق التنمية االجتماعية املتوازنة  ،ا إلن�سانية.
وكنموذج من مناذج التطبيق الوقفي فقد ذكرت بع�ض أالمثلة للتنمية االجتماعية الناجتة عن اال�ستثمار الوقفي يف فل�سطني،
يف املرافق ال�صحية والتعليمية أ
والكادميية واالجتماعية.
ويف اخلامتة أ��رشت �إىل امل�س�ؤولية امللقاة على عاتق العلماء املتخ�ص�صني يف االقت�صاد وال�رشيعة ،إلثراء موا�ضيع �إحياء
م�شاريع الوقف ا إل�سالمي يف الزراعة وال�صناعة والتجارة والطب وال�صيدلة والتعليم اجلامعي .حيث كان الوقف يف
التاريخ ا إل�سالمي ي�ضم كل ما هو مطلوب ،ذلك أ�ن امل�شاريع الوقفية هي أ
بال�سا�س م�شاريع �إن�سانية م�ستدامة غايتها اخلري
وال�سعادة لكل مواطن يعي�ش يف بالد امل�سلمني.
* بريد الباحــث اإللكرتوني m-suliebe@yahoo.com :
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Abstract:
Islamic laws are Known to be connected and they complement each other. Also,
they are comprehensive to all aspects of life, mainly, related on economy and finance which
are the nerve of life, which should not be looked at from a financial point of view, but as a
religious duty with its aims in the Islamic society. Economy, also, is seen through its relatt
tion with other religious duty, such as Islamic Waqf which derived its legality from the main
sources of Islam, namely The holy Quran which clarifies the communities, specially, their
needy members.
Waqf in Islam has its economic impact. For instances it limits the overspread of
Private property. And directs the resources to charity. Also, the leadership and the contracts
of waqf are like any professional enterprise and economic/financial institution. In addition,
waqf creates various field s of investment, such as, property-renting. Waqf projects tackle
public issues and equality and other social aspects of the Muslim World in general and the
role of the waqf, particularly, in Palestine, as I mentioned in my research.
Finally, I mentioned to the responsibility of the specially in the field of economy and
Sharai to enhance and strengthen the agricultural, industrial, trade, medical, pharmaceutical
and educational projects of the Islamic Waqf. Throughout, the Islamic history, Waqf includet
ed all aspects needed for human happiness and progress all over the Muslim World.
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الوقف لغ ًة وا�صطالحاً :
الوقف لغ ًة  :احلب�س ويقال حب�ست أالر�ض على
1
امل�ساكني أ�ي حب�ستها
الوقف ا�صطالحاً  :حب�س امللك يف �سبيل اهلل تعاىل من
فقراء و أ�بناء ال�سبيل أ�و حب�س العني على ملك الواقف
والت�صدق باملنفعة. 2

االقت�صاديني لفهر�سة مفردات موا�ضيع االقت�صاد
ا إل�سالمي وكل ما يتعلق به ،و�صدرت بذلك جمموعة
كبرية من الكتب ،أُ�طلق عليها الك�شاف التحليلي
لالقت�صاد ا إل�سالمي وفيها أ�ي الكتب مباحث كثرية
وموا�ضيع متنوعة ت�ؤكد العالقة بني أ�حكام الوقف
ا إل�سالمي والق�ضايا االقت�صادية أالخرى.

م�شكلة البحث -:

أ�همية البحـــث :

تواجه أالمة العربية ا إل�سالمية منذ مطلع القرن
الع�رشين وحتى هذا اليوم ،أالخطار والتحديات
التي تتهددها وحتدق بها من كل جانب ،ومن هذه
أالخطار حماوالت ال�سيطرة على ثروات أالمة
ومقدراتها من قبل املرتب�صني بها .وهذا البحث
يهدف �إىل بيان ما ينبغي أ�ن يكون خطوة من
اخلطوات ال�سائرة واملتجهة �إىل املنبع أال�صيل
وامل�صدر الفريد لعالج أالزمات االقت�صادية منها
وغري االقت�صادية ،وما يرتتب عليها من م�شكالت،
وهذا امل�صدر هو القر آ�ن الكرمي وال�سنة والنبوية.
و أ�حكام الوقف ا�ستنبطها فقهاء ا إل�سالم من م�صادر
الت�رشيع ا إل�سالمي الرئي�سة :الكتاب الكرمي وال�سنة
النبوية املطهرة وا إلجماع والقيا�س .لذلك ي�ستطيع
الباحث االقت�صادي أ�ن يل ّم ب أ�حكامها من خالل الفقه
املايل واالقت�صادي الذي تت�ضمنه مو�سوعات الفقه
ا إل�سالمي ،وقد ر أ�ى بع�ض العلماء املعا�رصين  3أ�ن
مبادئ الفقه ا إل�سالمي و أ�حكامه مرتابطة بع�ضها
ببع�ض� ،سواء أ�كانت يف النظام املايل أ�و ما يتفرع عنه،
كتوزيع الدخول و�إعادة توزيع م�صادر الرزق ،أ�و
يف جمال التنمية االقت�صادية ،أ�و النقود وامل�صارف،
وحتى االقت�صاد الدويل .خالف ًا ملا يعتقده دار�سو
االقت�صاد املعا�رص من أ�ن أ�حكام ا إل�سالم ال ت�ستطيع
حل املع�ضالت االقت�صادية املتعلقة باجلوانب
احلياتية  ،ومما يجدر ذكره أ�ن بع�ض امل�ؤ�س�سات
االقت�صادية ا إل�سالمية قامت بت�شجيع الباحثني

يعي�ش امل�سلمون اليوم وقائع و أ�حداث ًا و�سط
دعوات ومبادئ تكر�س الهيمنة وال�سيطرة املالية
واالقت�صادية على ال�شعوب امل�ست�ضعفة دعوات
متمثلة بالعوملة وبهيمنة الدول الكربى الغنية وهيمنة
ال�رشكات الكربى ،لي�س على االقت�صاد وال�سوق
العاملي فح�سب ،بل الهيمنة على القيم أ
والخالق ونبذ
االجتاهات ا إلن�سانية والروحية ل�صالح أالطماع
واال�ستغالل واملادية البحتة .لذا ف�إن م�س�ؤولية
�إبراز أ�حكام ا إل�سالم مبنطوقها وروحها ومراميها
و أ�هدافها وقدراتها وجتاوبها و أ��صالتها لتعود لها
ال�سيادة والريادة ،هي م�س�ؤولية م�شرتكة لعلماء
ال�رشيعة واالقت�صاد وال�سيا�سة واملال وا إلدارة؛ �إذ
ال انف�صال بني أ�حكام ال�رشيعة واالقت�صاد ،ألن غاية
ال�رشيعة حتقيق عبودية النا�س خلالقهم والتزامهم
ب أ�وامر ربهم و�سنة نبيهم حممد �صلى اهلل عليه و�سلم
متهيدا ملر�ضاة ربهم وحياتهم أالخروية،والوقف
ا إل�سالمي �سبيل وطريق من �سبل و طرق اخلري التي
يبتغى بها وجه اهلل تعاىل.وحيث �إن االقت�صاد هو ع�صب
احلياة ،يظهر ت أ�ثريه يف مرافق احلياة و�ش�ؤونها .و
ال يقت�رص دوره على دوران احلياة التجارية واملادية،
بل يتعداها �إىل التنمية الروحية وا إلنتاج وال�سيا�سة
والعمران واالجتماع واال�ستثمار املادي واال�ستثمار
الفكري واحل�ضارة وفنون العمارة أ
وال�سواق ،ومن
خالل هذا البحث � أس��سعى  -مب�شيئة اهلل تعاىل-
إلثبات أ�ن الوقف كعبادة مالية له وظيفة مزدوجة،
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تظهر آ�ثارها جلية �إذا ما مت تطبيق أ�حكام الوقف
وو�ضعها مو�ضع التنفيذ يف �إطار ر�ؤية منهجية ذات
بعد �رشعي؛ ألن أ�حكام الوقف هي حقيقة علمية ال
زالت ب أ��صالتها وتطبيقاتها يف جمتمعات امل�سلمني
ت�ساير الركب احل�ضاري أ
للمة ،وتعالج متطلبات
ومرافق اقت�صادية حيوية تنموية.

هدف الدرا�سة :
تهدف هذه الدرا�سة إلثبات أ�ن اال�ستثمار الوقفي
يحفظ أ�موال النا�س من التقلبات االقت�صادية وانهيار
ال�رشكات ،والت أ�كيد على أ�ن نظام الوقف هو أ�حوج
ما تكون �إليه جمتمعات امل�سلمني املعا�رصة ،وقد
ظهرت آ�ثار العطاء الوقفي يف حوا�رض امل�سلمني
ومدنهم وقراهم وجمتمعاتهم ،يف مكة واملدينة والقد�س
وبغداد والقاهرة ودم�شق وطليطلة و�إ�شبيلية
وقرطبة وبلن�سية ،ويف القارة ال�سوداء والقارة
الهندية والقريوان وط�شقند و�سمرقند و بخارى
ا�ستنبول و أ��صفهان وتربيز وغريها من أ�قطار العامل
ا إل�سالمي ،وعوا�صم امل�سلمني ومدنهم اليوم بحاجة
ما�سة �إىل الت�رشيعات ا إل�سالمية جميعها بال ا�ستثناء:
ت�رشيعات مالية وغري مالية ،ومنها الوقف بوظيفته
املزدوجة.

الدرا�سات ال�سابقة :
لقد ظهرت عرب ع�صور ا إل�سالم املختلفة امل�صنفات
وامل�ؤلفات املتعلقة بالوقف و عالقة الوقف
باالقت�صاد بطريق مبا�رش أ�و غري مبا�رش ،واهتم
العلماء بقانونيته ولزومه ،وبحثوا أ�نواعه و أ�ركانه
و�رشوطه� ،رشوط اجلهة املوقوف عليها و �رشوط
املال املوقوف ومقداره� ،إ�ضافة أللحكام املرتبطة به،
من �إبدال ،وا�ستبدال ،وبدل ،وطريقة االنتفاع به،
وبيعه ،وت أ�جريه ،والوالية عليه ،ونظارته ،وا إل�رشاف
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عليه� ،سواء أ�كان املال املوقوف منقو ًال أ�م غري منقول،
م�شاع ًا أ�م مفروز ًا ،والزيادة فيه أ�و النق�صان،
وحما�سبة الناظر على �إيراداته املالية وغلته ،ومدى
عالقة الوقف بالقطاع الزارعي و�إنتاجه وامل�ساقاة
واحلكر وااللتزام وحقوق املنفعة ،وهذه املوا�ضيع
وغريها منثورة يف مو�سوعات املذاهب الفقهية
جميعها كاحلنفية  ،واملالكية  ،وال�شافعية  ،واحلنبلية
 ،أ
والمامية ومن مو�سوعاتهم امل�شهورة املب�سوط
والبدائع واملدونة وبلغة ال�سالك أ
والم واملجموع
واملغني  .كما أ�ن هذه املوا�ضيع أ�فرزها بع�ض العلماء
يف كتب خا�صة بعنوان الوقف كما فعل اخل�صاف،
والطرابل�سي كما تناولها بالبحث والتف�صيل العلماء
املحدثون كال�شيخ أ�بي زهرة ،والزرقا ،والكبي�سي ،
وحممد قدري ،ويكن وغريهم.
وينبغي أ�ن ن�شري للدور الكبري الذي قام به العلماء
أالوائل وعلى ر أ��سهم ا إلمام أالعظم أ�بو حنيفة
و�صاحباه أ�بو يو�سف وحممد ،فال�صاحب أالول
كبري الق�ضاة يف زمانه ،و�ضع كتاب ًا اقت�صادي ًا
مالي ًا لكبري ملوك أالر�ض يف ع�رصه هارون الر�شيد،
وهو كتاب اخلراج .كما أ�ن ال�صاحب الثاين و�ضع
كتاب ًا اقت�صادي ًا فريد ًا نادر ًا وهو بعنوان الك�سب
واالكت�ساب يف الرزق وامل�ستطاب  .ويرى بع�ض
االقت�صاديني أ�ن امل� ؤ َّلف أالخري ك أ�منا و�ضع يف
القرن الواحد والع�رشين امليالدي؛ وذلك جلدة
موا�ضيعه وحيويتها ،ناهيك عن كتب أ�خرى ومنها:
كتاب أالموال ألبي عبيد ،حيث ف�صّ ل فيه امل�س�ؤولية
اجلماعية لالقت�صاد ا إل�سالمي وتطرق �إىل ا إليرادات
والنفقات وملكية الدولة والقواعد ا إلجرائية للنظام
االقت�صادي ا إل�سالمي.4
ومن الكتب أالخرى كذلك :أ�حكام ال�سوق ليحيى
بن عمر من فقهاء القرن الثالث الهجري ،وكتاب
الربكة يف التب�صري بالتجارة للجاحظ ،ا إل�شارة �إىل
حما�سن التجارة للدم�شقي ،ولعل كتاب الفالكة
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واملفلكون ألحمد بن علي الدجلي من فقهاء القرن
الثامن الهجري هو من النماذج البديعة واملتقدمة
يف عر�ض االقت�صاد ا إل�سالمي والتنمية االجتماعية
ومعاجلة م�شكلة الفقر .وال نن�سى أ�ن مو�سوعات
الفقه ا إل�سالمي احلنفية منها واملالكية وال�شافعية
واحلنبلية كلها تت�ضمن ما يحتاجه االقت�صادي يف
درا�سته و أ�بحاثه يف الوقف وغريه.

أال�سباب الداعية للكتابة يف هذا املو�ضوع:
الوقف وجه من وجوه اخلري ،واخلري هو املال،
واملال املنقول وغري املنقول هو ع�صب االقت�صاد،
والقر آ�ن الكرمي أ�كد على أ�ن اخلري هو املال وذلك
بقوله �سبحانه تعاىل�" :إن ترك خري ًا الو�صية".5
واخلري هنا املال .وكذلك يف قوله �سبحانه وتعاىل:
"و�إنه حِ ُ
ل ّب اخلري ل�شديد" .6أ�ي حلب املال .قال ابن
ً 7
زيد� :سمى اهلل تعاىل املال خريا .وحيث ان مرافق
اقت�صادية خدماتية متعددة تعتمد على اجلانب املايل
الوقفي،وتوطئة للدعوة والعمل إلحياء هذا النظام
الوقفي ا إل�سالمي يف بالد ا إل�سالم وامل�سلمني،فقد
ر أ�يت ان اكتب يف هذه املو�ضوع.

أالدلة على م�شروعية الوقف من م�صادر
ا إل�سالم من وجهات نظر القر آ�ن الكرمي ،وال�سنة
النبوية ،وا إلجماع ،والقيا�س:
أ�وال  :القر آ�ن الكرمي:
يقول اهلل �سبحانه وتعاىل":من ذا الذي يقر�ض اهلل
قر�ض ًا ح�سن ًا في�ضاعفه له أ��ضعاف ًا كثرية واهلل يقب�ض
ويب�سط و�إليه ترجعون" 8فالقر آ�ن الكرمي بتوجيهاته
الربانية فتح أ�بواب اخلري على م�رصاعيها لي�ساهم
فيها من أ�راد أ�ن يقدم قر�ض ًا هلل تعاىل ،وامل�ؤ�س�سات
الوقفية اخلريية التي وقفت العقارات واملنقوالت
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واملنح للغايات ا إلن�سانية املتعددة اخلريات �إمنا تقوم
بتقدمي الت�سهيالت املالية مل�ستحقيها� ،سواء أ�كانت
ت�سهيالت نقدية أ�و عينية أ�و على �شكل منفعة ،واملنفعة
يرى بع�ض العلماء أ�نها مما يتملكه ا إلن�سان.
كما ا�ستدل بع�ض العلماء على م�رشوعية الوقف من
الكتاب الكرمي بقوله �سبحانه وتعاىل :و ما آ�تاكم
الر�سول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا  ، 9يقول
حممد زيد االبياين يف كتابه مباحث الوقف 10 :الوقف
و�إن مل يرد به ن�ص �رصيح ولكن بينه لنا النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم فيلزمنا اتباعه عمال با آلية املذكورة
وما آ�تاكم ...ومنا�سبة نزول ا آلية "من ذا الذي يقر�ض
اهلل قر�ض ًا ح�سن ًا" أ�ن ال�صحابي اجلليل أ�بو الدحداح
قال :فداك أ�بي و أ�مي يا ر�سول اهلل! �إن اهلل ي�ستقر�ضنا
وهو غني عن القر�ض؟ قال" :نعم ،يريد أ�ن يدخلكم
اجلنة به" .قال :ف�إين �إن أ�قر�ضت ربي قر�ض ًا ي�ضمن
يل به ول�صبيتي ال ّدحداحة معي اجلنة؟ قال" :نعم".
قال :فناولني يدك؟ فناوله ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم يده .فقال� :إن يل حديقتني �إحداهما بال�سافلة
أ
والخرى بالعالية ،واهلل ال أ�ملك غريهما ،قد جعلتهما
قر�ض ًا هلل تعاىل .قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
"اجعل �إحداهما هلل أ
والخرى دعها معي�شة لك
ولعيالك " .قال :ف أ��شهدك يا ر�سول اهلل أ�ين قد جعلت
خريهما هلل تعاىل ،وهو حائط فيه �ستمائة نخلة .قال:
"�إذا يجزيك اهلل به اجلنة" .فانطلق أ�بو الدحداح حتى
جاء أ�م الدحداح وهي مع �صبيانها يف احلديقة تدور
حتت النخل قالت أ�م الدحداح :ربح بيعك! بارك اهلل
لك فيما ا�شرتيت ،ثم أ�جابته أ�م الدحداح و أ�ن�ش أ�ت
�شعرا ي�ؤيد فعل زوجها .ثم أ�قبلت أ�م الدحداح على
�صبيانها تخرج ما يف أ�فواههم وتنف�ض ما يف أ�كمامهم
حتى أ�ف�ضت �إىل احلائط ا آلخر؟ فقال النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم" :كم من عذق رداح ودار فياح ألبي
الدحداح.11
وروى أالئمة عن أ�ن�س ر�ضي اهلل عنه قال ملا نزلت هذه
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ا آلية "لن تنالوا الرب حتى تنفقوا مما حتبون"،12
قال أ�بو طلحة� :إن ربنا لي� أس�لنا عن أ�موالنا ف أ��شهدك
يا ر�سول اهلل أ�ين جعلت أ�ر�ضي هلل ،فقال ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم" :يف قرابتك يف ح�سان بن ثابت
بي بن كعب"" 13،وكانت أ�حب أ�مواله �إليه بريحاء
و أ� ّ
وكانت م�ستقبلة امل�سجد وكان ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم يدخلها وي�رشب من ماء فيها طيب .يقول
القرطبي يف تف�سريه :يف هذه ا آلية دليل على ا�ستعمال
ظاهر اخلطاب وعمومه؛ ف�إن ال�صحابة ر�ضوان اهلل
عليهم أ�جمعني مل يفهموا من فحوى اخلطاب حني
نزلت ا آلية غري ذلك أ�ال ترى أ�با طلحة حني �سمع "لن
تنالوا الرب حتى تنفقوا" مل يحتج أ�ن يقف حتى يرد
البيان الذي يريد اهلل أ�ن ينفق منه عباده ب�آية أ�خرى
أ�و �سنة مبينة؟! وي�ضيف القرطبي :وكذلك فعل زيد
"�س َبل"،
بن حارثة :عمد ملا يحب� :إىل فر�س يقال له َ
وقال :اللهم �إنك تعلم أ�نه لي�س يل مال أ�حب � إ ّيل من
فر�سي هذه ،فجاء بها �إىل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
فقال :هذا يف �سبيل اهلل .فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم�" :إن اهلل قد قبلها منك.14

ثاني ًا :ال�سنة النبوية:

أ� -عن ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما قال :أ��صاب عمر
بخيرب أ�ر�ض ًا ف أ�تى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فقال
أ��صبت أ�ر�ض ًا مل أ��صب ما ًال قط أ�نف�س منه ،فكيف
ت أ�مرين به؟ قال�“ :إن �شئت حب�ست أ��صلها وت�صدقت
بها” .فت�صدق عمر أ�نه ال يباع أ��صلها وال يوهب
وال يورث وتكون يف الفقراء والقربى والرقاب ويف
�سبيل اهلل وال�ضعيف وابن ال�سبيل ال جناح على من
وليها أ�ن ي أ�كل منها باملعروف أ�و يطعم �صديق ًا غري
متمول فيه .15و أ�خرج أ�بو داود �صفة كتاب وقف
عمر ر�ضي اهلل عنه و أ�و�صى به �إىل حف�صة أ�م امل�ؤمنني
ثم �إىل أالكابر من آ�ل عمر ،ون�سخة الكتاب “هذا ما
كتب عبد اهلل عمر أ�مري امل�ؤمنني… أ�نه �إىل حف�صة
ما عا�شت تُنفق ثمره حيث أ�راها اهلل ف�إن توفيت ف�إىل
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ذوي الر أ�ي من أ�هلها .16وحديث عمر هذا أ��صل يف
م�رشوعية الوقف.
ب -قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم“ :من ي�شرتي
بئر رومة فيكون دلوه فيها كدالء امل�سلمني."17
18
فا�شرتاه عثمان ر�ضي اهلل عنه
ج -وعن أ�بي هريرة ر�ضي اهلل عليه أ�ن النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم قال � :إذا مات ا إلن�سان انقطع منه �إال
من ثالثة أ��شياء � ،صدقة جارية  ،أ�و علم ينتفع به  ،أ�و
ولد �صالح يدعو له. 19
جاء يف هام�ش نيل أالوطار عن اال�ستدالل يف هذا
احلديث  :أ�ورد امل�صنف هذا احلديث يف اال�ستدالل
على الوقف ألن بع�ض العلماء ف�رسوا ال�صدقة
اجلارية بالوقف. 20
د -وعن �سعد بن معاذ ر�ضي اهلل عنه قال � :أس�لنا عن
أ�ول حب�س يف ا إل�سالم فقال املهاجرون� :صدقة عمر،
وقال أالن�صار� :صدقة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم.
ويف مغازي الواقدي أ�ن أ�ول �صدقة موقوفة كانت يف
ا إل�سالم أ�را�ضي خمرييق التي أ�و�صى بها للنبي
�صلى اهلل عليه و�سلم ،فوقفها النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم لتكون منفعتها جلميع امل�سلمني .قال الرتمذي:
ال نعلم بني ال�صحابة واملتقدمني من أ�هل العلم خالف ًا
يف جواز وقف أالر�ض .وذكر ال�شافعي أ�ن ال�صحابة
ر�ضي اهلل عنهم كانوا يلون أ�وقافهم .نقل ذلك أاللوف
عن أاللوف.21و أ��شار ال�شافعي رحمه اهلل أ�ي�ض ًا �إىل
أ�ن الوقف من خ�صائ�ص أ�هل ا إل�سالم أ�ي وقف
أالرا�ضي والعقار ،وهذا أالمر  -أ�ي الوقف -مل يقع
يف اجلاهلية وجاء يف كتاب ا إل�سعاف أ�ن ابراهيم عليه
ال�سالم وقف أ�وقاف ًا على احلرم املكي وهي باقية �إىل
يومنا هذا � .إمنا أ�بطل ا إل�سالم وقف اجلاهلية غري
املتوافق مع أ�حكام ال�رشعية ا إل�سالمية كالبحرية
وال�سائبة واحلام ، 22وت�رصف عمر ر�ضي اهلل عنه
له فوائد كثرية ،منها:
أ
 .1جواز �إ�سناد توليه املر�ة النظر على الوقف
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وتقدميها على من هو من أ�قرانها من الرجال ،أ�ي أ�ن
العمل االقت�صادي الوقفي وغري الوقفي ميكن للن�ساء
امل�ساهمة فيه.
أ
أ
 .2ا�ست�شارة �هل العلم وال�صاحلني يف �مور
الدين والدنيا ومنها الوقف ،وامتثال أ�وامر القر آ�ن
وال�سنة.
 .3جواز الوقف على أالغنياء وعلى النف�س
وال�ضيوف حتى لو كان وقف ًا م�شاعا ووقف امل�شاع
أ�جازه كثري من الفقهاء من ال�شافعية واحلنابلة. 23
24
باب �إذا أ�وقف جماعة أ�ر�ض م�شاع ًا فهو جائز
هـ� -إ�ضافة �إىل دليل ال�سنة فالنبي �صلى اهلل عليه
و�سلم وقف بع�ض املناطق املحيطة ببيت املقد�س على
ال�صحابي اجلليل متيم الداري وذريته من بعده ،ذكر
ا إلمام أ�بو عبيد �صاحب كتاب أالموال أ�نه ملا أ��سلم متيم
الداري الفل�سطيني قال :يا ر�سول اهلل� ،إن اهلل مظهرك
على أالر�ض كلها فهب يل قريتي من بيت حلم ،قال:
"هي لك" .وكتب له بها ..فلما ا�ستخلف عمر وظهر
على ال�شام ،جاء متيم الداري بكتاب النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم .فقال عمر :أ�نا �شاهد على ذلك ،ف أ�عطاها
�إياه .قال أ�بو عبيد :وبيت حلم هي القرية التي ولد
فيها عي�سى بن مرمي عليهما ال�سالم  .25و أ�را�ضي
املدينة املذكورة كانت ت�ستثمر اقت�صادي ًا ل�صالح
الوقف املذكور ،ولكن ظروف االحتالل ا إل�رسائيلي
�شجعت على العبث بالوقف املذكور علم ًا ب أ�نه مت
ت�شكيل جلنة خا�صة إلعادة الوقف للغاية التي خ�ص�ص
لها .26ووقف متيم له أ��صل ثابت ثبوت ًا ال �شك فيه مع
اختالف الروايات وذلك نا�شئ من �ضبط الروايات
ومنها  :أ�ن متيم ًا وذريته و�ضعوا أ�يديهم على الوقف
من غري نكري ، 27وكتاب الوقف ذكره ور آ�ه �صاحب
28
أالن�س اجلليل القا�ضي جمري الدين احلنبلي وقد رث
 ،وذكره ابن ع�ساكر ب�سنده �إىل ابن �سريين عن متيم
الداري  ،كما جاء ذكره يف تذهيب التهذيب خمت�رص ًا
عن ابن ماجه  ،كما ذكره ابن �سعد يف الطبقات .
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و أ�خري ًا فقد خل�ص مفتي م�رص حممد بخيت املطيعي
ب أ�ن هذا الوقف جاء بطرق متعددة يفيد جمموعها أ�ن
للوقف أ��ص ًال وا�ستند املفتي �إىل ما أ�خرجه الطرباين
يف معجمه الكبري ،و�إىل ما أ�ورده احلافظ �ضياء الدين
املقد�سي يف أ�حاديث خمتارة مل تخ ّرج يف ال�صحيحني ،
والرواية و�إن كان فيها القطاع �إال أ�نها يقوي بع�ضها
بع�ض ًا 29وحيث أ�ن الوقف هو من أالحكام التي تثبت
بال�سماع كما قال جمهور العلماء ،وحيث �إن وقف
آ�ل متيم ال نزاع فيه أ�نه مت يف حياة النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم وقد جاءت الروايات بطرق متعددة فال
مندوحة من أ�ن يقرر الباحث يف هذا البحث أ�ن الوقف
�صحيح ويجب العمل ب�رشوطه و أ�حكامه.
و -وقف بئر رومه  30؛ فقد وقف عثمان ر�ضي اهلل
عنه بئر رومة ،وكانت لرجل من غفار يقال له روحة،
وكان يبيع منها القربة مبد ويف رواية مل يكن ُي�رشب
منها �إال بثمن .فقال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم:
"تبيعها بعني يف اجلنة؟" فقال :يا ر�سول اهلل ،لي�س
يل وال لعيايل غريها .فبلغ ذلك عثمان ر�ضي اهلل عنه
فا�شرتاها بخم�سة وثالثني أ�لف درهم ،ثم أ�تى النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم فقال :أ�جتعل يل فيها ما جعلت
له؟ قال" :نعم" .قال :قد جعلتها للم�سلمني 31ويف
رواية فجعلها للفقري والغني وابن ال�سبيل وذلك بنا ًء
على توجيه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بقوله " :من
ي�شرتي بئر رومة فيكون دلوه فيها كدالء امل�سلمني؟"
وكان من ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم وقفوا أ�مالكهم
ملختلف وجوه الرب واخلري.

ثالث ًا :ا إلجماع :أ�جمع ال�صحابة ر�ضوان الله
عليهم بعد النبي �صلى الله عليه و�سلم على
م�شروعية الوقف
الوقف قربة وعبادة متميزة �ساهم فيها عرب تاريخ
ا إل�سالم املجيد أالغنياء من امل�سلمني بحيث �شملت
أ�وقافهم أ�كرث مناحي احلياة.و�إجماع ال�صحابة دليل
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�رشعي للم�سلمني وكان ال�صحابة يوقفون أ�موالهم
لوجوه الرب واخلريات.
والوقف جائز يف أالموال املنقولة وغري املنقولة،
وعثمان ر�ضى اهلل وقف قطعة أ�ر�ض وزادها يف
امل�سجد النبوي وجهز جي�ش الع�رسة 32أ�لف بعري
و�سبعني فر�س ًا  .قال جابر مل يكن أ�حد من ا�صحاب
النبي ذو مقدرة �إال وقف وهذا اجماع منهم ف�إن الذي
قدر منهم على الوقف وقف وا�شتهر ذلك فلم ينكره
أ�حد فكان اجماع ًا 33و مما ي�شري �إىل أ�ن اال�ستثمار
الوقفي كما يكون يف دور العبادة يكون أ�ي�ض ًا يف
املن�ش�آت الع�سكرية و�إعداد اجليو�ش ،وهذا يوفر على
الدولة النفقات احلربية ،وي�ؤدي �إىل توفري املبالغ
للتنمية االجتماعية ،و�ش�ؤون ال�صحة والتعليم.
وجاء يف البخاري وقف أ�ن�س دار ًا كان �إذا قدم نزلها،
وت�صدق الزبري بدوره ،وقال للمردودة من بناته أ�ن
ت�سكن غري م�رضة وال م�رضّ بها ،ف�إن ا�ستغنت بزوج
فلي�س لها حق ،وجعل ابن عمر ن�صيبه من دار عمر
�سكنى لذوي احلاجات من آ�ل عبد اهلل.34
وقد أ�جمع ال�صحابة الذين ا�ست�شارهم اخلليفة عمر
بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه على �إبقاء البالد املفتوحة
يف بالد ال�شام والعراق وم�رص وقف ًا �إ�سالمي ًا جلميع
امل�سلمني حتى تقوم ال�ساعة .ذكر ا إلمام أ�بو عبيد
�صاحب كتاب أالموال ،وا إلمام البالذري يف فتوح
البلدان ويحيى بن آ�دم يف اخلراج وكذلك قا�ضي
الق�ضاة يعقوب بن �إبراهيم أ�بو يو�سف �صاحب
ا إلمام أ�بي حنيفة يف كتاب اخلراج الذي كتبه بطلب
من كبري ملوك أالر�ض يف ع�رصه هارون الر�شيد
أ�مري امل�ؤمنني ،كيف وقف عمر البالد املفتوحة حيث
قال" :والذي ر أ�ى عمر ر�ضي اهلل عنه من االمتناع
من ق�سمة أالر�ضني بني من افتتحها عندما ع ّرفه اهلل
ما كان يف كتابه من بيان ذلك توفيق ًا من اهلل كان له
فيما �صنع ،وفيه كانت اخلرية جلميع امل�سلمني،
لعموم النفع جلماعتهم؛ ألن هذا لو مل يكن موقوف ًا
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مل ت�شحن الثغور ومل تقو اجليو�ش على ال�سري يف
اجلهاد .و أ��شار أ�بو يو�سف �إىل أ�ن ال�صحابة وجماعة
امل�سلمني أ�رادوا عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه أ�ن
يق�سم البالد املفتوحة كما ق�سم ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم خيرب ،و أ�نه كان أ��شد النا�س عليه يف ذلك
الزبري بن العوام وبالل بن رباح  .35فقال عمر ر�ضي
اهلل عنه� :إذن أ�ترك من بعدكم من امل�سلمني ال �شيء
لهم! فقالوا لعمر ر�ضى اهلل عنه :فا�ست�رش .ف أ�ر�سل
عمر ر�ضي اهلل عنه �إىل ع�رشة من أالن�صار خم�سة من
أالو�س وخم�سة من اخلزرج من كربائهم و أ��رشافهم
فلما اجتمعوا حمد اهلل و أ�ثنى عليه مبا هو أ�هله ثم
قال� :إين مل أ�زعجكم �إال ألن ت�شرتكوا يف أ�مانتي فيما
حملت من أ�مورهم ف�إين واحد ك أ�حدكم وانتم اليوم
تقرون باحلق ،خالفني من خالفني ووافقني من
وافقني ،وقد ر أ�يت أ�ن احب�س أالر�ضني فتكون فيئ ًا
للم�سلمني املقاتلة والذرية وملن ي أ�تي من دهم فقالوا
جميع ًا :الر أ�ي ر أ�يك فنعم ما قلت وما ر أ�يت.
وقد ا�ستند عمر ر�ضي اهلل عنه يف وقفه للبالد املفتوحة
مبدنها العظام على ما ورد يف �سورة احل�رش ،حيث
�إن عمر ر�ضي اهلل عنه قال لل�صحابة �إين قد وجدت
حجة ويعني وقف جميع البالد على جميع امل�سلمني
املهاجرين أ
والن�صار وبقية من ي أ�تي بعدهم �إىل قيام
ال�ساعة وتال عليهم قول اهلل تعاىل" :للفقراء املهاجرين
الذين أ�خرجوا من ديارهم و أ�موالهم يبتغون ف�ض ًال
من اهلل ور�ضوان ًا وين�رصون اهلل ور�سوله أ�ولئك
هم ال�صادقون ،"36والفقراء املهاجرون هم الذين
هاجروا من مكة للمدينة .ثم قال تعاىل "والذين تَب ًّوءو
الدار وا إلميان من قبلهم يحبون من هاجر �إليهم وال
يجدون يف �صدورهم حاجة مما أ�وتوا وي�ؤثرون
على أ�نف�سهم ولو كان بهم خ�صا�صة" وه�ؤالء هم
أالن�صار .37ثم قال تعاىل" :والذين جاءو من بعدهم
يقولون ربنا اغفر لنا و إلخواننا الذين �سبقونا
با إلميان وال جتعل يف قلوبنا غ ًال للذين آ�منوا ربنا �إنك
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ر�ؤوف رحيم" .38فقال عمر :هذه عامة ملن جاء من
بعدهم من امل�سلمني حتى قيام ال�ساعة .فا�ستوعبت
ا آلية النا�س وقد �صارت البالد املفتوحة حق ًا له�ؤالء
جميع ًا ،فكيف نق�سم البالد ملن ح�رض زمن عمر ر�ضي
اهلل عنة ويرتك من يجيء بعدهم؟! ف أ�جمع على ترك
البالد ووقفها جلميع امل�سلمني وكان جواب ال�صحابة
الذين ا�ست�شارهم موافق ًا لر أ�يه فقالوا جميع ًا:الر أ�ي
ر أ�يك فنعم ما قلت وما ر أ�يت .39فالبالد املفتوحة
موقوفة على امل�سلمني ،وهذا �إجماع من ال�صحابة
الكرام ،وهذا ما ذهب �إليه الفقهاء ،والقرار ا إلداري
االقت�صادي الذي اتخذه �سيدنا عمر لتوفري م�صادر
مالية ثابتة ل إلنفاق منها على حاجات النا�س و�س ّد
نفقات الدولة منها ،الع�سكرية واملدنية ،وقرار عمر
ر�ضي اهلل عنه يدخل يف باب ال�سيا�سة ال�رشعية يف
�إنزال النا�س على روح ال�رشيعة ا إل�سالمية يف �ش�ؤون
حياتهم املالية وغري املالية.

رابع ًا :القيا�س  :ا�ستدل العلماء على م�شروعية
الوقف بالقيا�س وذلك بقيا�س حكم الوقف على
الهبات يف ا�صله والو�صايا يف فرعه :40
بناء على ما تقدم فقد ق�سم الفقهاء البالد املحررة
والتي مت ايقافها يف ما بعد �إىل ما يلي-:
 .1الق�سم أ
الول :وهي التي دخلها امل�سلمون بقوة
ال�سالح عنوة .وما ذكره ا إلمام املاوردي يف أالحكام
ال�سلطانية عنها :41اختلف الفقهاء يف حكمها بعد
ا�ستيالء امل�سلمني عليها؛ فذهب ال�شافعي �إىل أ�نها
توقف على م�صالح امل�سلمني ،وقال ا إلمام مالك:
ت�صري وقف ًا على امل�سلمني ،وقال أ�بو حنيفة :ا إلمام
فيها باخليار وله أ�ن يقفها على كافة امل�سلمني وت�صري
هذه أالر�ض دار �إ�سالم وال يجوز ان يتنازل عنها
للم�رشكني لئال ت�صري دار حرب.

50

 .2الق�سم الثاين :وهي البالد التي غادرها أ�هلها
فت�صري وقف ًا جلميع امل�سلمني باال�ستيالء عليها.
 .3الق�سم الثالث :البالد التي دخلها امل�سلمون �صلح ًا
فهذه ت�صري وقف ًا وال يجوز بيعها وال رهنها

�شمولية الوقف لتلبيه أ�كرث حاجات املجتمعات
ا ٌإل�سالمية عرب التاريخ -:
قبل بيان عالقة الوقف باالقت�صاد اال�سالمي ينبغي
أ�ن نذكر ب أ�ن أالوقاف التي قامت يف املجتمع ا إل�سالم
من أ�را�ض وعقارات و أ�مالك و أ�موال منقولة وغري
منقولة مت وقفها ل إلنفاق على امل�ؤ�س�سات التالية،
والتي ت�ضم مرافق �صحية وتعليمية وزراعية
و�صناعية واجتماعية وفنية :امل�ساجد ،املدار�س،
املكتبات العامة ،امل�ست�شفيات ،الفنادق ،التكايا،
ال�سقايات ،ا آلبار يف الفلوات الرباطات للمجاهدين،
ال�سالح واخليول للجهاد ،جتهيز املقاتلني يف اجلهاد
باملال وغريه� ،إ�صالح اجل�سور والطرقات العامة،
املقابر ،اللقطاء ،أاليتام ،املقعدين ،العميان ،العجزة،
امل�ساجني ،القر�ض احل�سن للتجار وغريهم ،البذار
جمان ًا للمزارعني ،أ�دوات الزراعة ،دواب الزراعة،
أ��شجار مثمرة ي أ�كل منها املارة ،أ�وقاف خريية
جلهات أ�خرى مثل قراءة القر آ�ن ،ونفقات العلماء ،
و�إطعام الفقراء يف رم�ضان وغري رم�ضان ،و أ�وقاف
للطب النف�سي وذلك بتوظيف �شخ�صني ميران كل
يوم على املر�ضى يف امل�ست�شفيات يكون عملهما هو
أ�ن يتحدثا ب�صوت خافت ي�سمعه املري�ض بحيث
يوهمانه أ�نهما يتكلمان ب�صوت عادي فيما بينهما،
يقول أ�حدهما آ
للخر� :إين أ�رى اليوم فالن ًا أ�ح�سن
منه أ
بالم�س ،فيقول ا آلخر :و�إين أ�رى �إ�رشاق وجهه
وعينيه أ�ح�سن مما كان يوم أ�م�س ،وهكذا بحيث ي�سمع
املري�ض ذلك فيعتقد �صحة ما يقوالن ،وهناك أ�وقاف
للتزويج أ�ي تزويج ال�شباب والبنات حني يعجزون
أ�و يعجز آ�با�ؤهم عن القيام بنفقات العر�س واملهر
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واجلهاز ،فيتقدم الفتى أ�و الفتاة �إىل ق ّيم الوقف
بطلب املعونة لذلك ،فيعطيه ما هو بحاجة �إليه ،ووقف
لرعاية احليوانات أالليفة ،ووقف الزبادي أالواين
املك�سورة ،كان موجود ًا يف دم�شق ،ويعطى أللطفال
الذين يك�رسون أ�وانيهم اتقا ًء لغ�ضب أالهل .ووقف
احلليب ،ووقف لرعاية ذوى احلاجات اخلا�صة من
املعاقني أ
واليتام والعميان .وبناء الفنادق اخلانات
للم�سافرين واملنقطعني  .وقد ظهرت هذه امل�ؤ�س�سات
اخلريية الوقفية املرتبطة بحاجات النا�س االقت�صادية
واالجتماعية وال�صحية يف أ�كرث بالد امل�سلمني ،وال
يزال بع�ض أ�عيانها وخدماتها �شاهدة على ذلك.
أ�ما وقف احلليب فكان يف عهد �صالح الدين ،وقد
جعلوه يف أ�حد أ�بواب قلعة دم�شق  ،وكانت أالمهات
ي أ�خذن وجبات من حليب و�سكر مذاب مرتني يف
أال�سبوع .ومن الوقف الفني كانت هناك فرقة
للتمثيل ال�شعبي يف م�ست�شفى ال�سلطان قالوون يف
القاهرة ،وفرقة ا إلن�شاد اجلميل للرتفيه عن املر�ضى.
وخ�ص�صت �إحدى البنايات الوقفية يف �سوق �ساروجة
يف دم�شق إليواء القطط و�إطعامهم وكان ي�ستوعب
 400قطة.42

العالقة بني االقت�صاد والوقف
تظهر العالقة جلية من خالل :املنهج القر آ�ين
يف ت أ��صيل العالقة بني الوقف واالقت�صاد:
ا آليات القر آ�نية التي حتث على �إنفاق أالموال
بالطرق امل�رشوعة كثرية ،وقد وردت تلك ا آليات يف
العهدين املكي واملدين مما ي�شري �إىل أ�همية ا إلنفاق؛
ذلك ان اكتناز أالموال وعدم ا إلنفاق ي�ؤدي �إىل ك�ساد
وركود ال يخفى أ�ثره على املهتمني بق�ضايا االقت�صاد.
والك�ساد والركود واالنكما�ش نتيجة توقف أ�و تباط� ؤ
حركة ا إلنفاق أللموال ودورانها ال ي�ؤثر على الو�ضع
االقت�صادي فح�سب ،بل يتعداه �إىل جميع ميادين
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احلياة ،ومقابل ذلك ف�إن �إنفاق أالموال بالطرق
امل�رشوعة ي�ؤدي �إىل انتعا�ش احلركة االقت�صادية التي
تلقي بظاللها على الو�ضع االقت�صادي الذي يتطلب
الرخاء وحتقيق غايات أالفراد واجلماعات.
والتوجيه القراين يقت�ضي احلفاظ على الرثوة
العامة جلميع أالفراد  ،فالوقف ا إل�سالمي كان
من الركائز الرئي�سة التي يقوم عليهـا االقت�صاد
وعجلة التنمية االقت�صادية 43واالجتماعية ذلك انه
كان يغطي نفقات وم�صاريف تغطي بنودها جانب ًا
ال ي�ستهان به يف املوازنة العامة للدولة .أ
فالرا�ضي
والعقارات واملباين الوقفية امل�ستغلة جتاري ًا ح�سب
املناطق وا إل�شغال واالنتفاع يتم توزيع عوائدها
على امل�شاريع الوقفية وتخ�ضع للمعايري االقت�صادية
يف الكفاءة واال�ستخدام 44كما ان الدولة و�ضعت
القوانني التي تنهي االحكار على االعيان املوقوفة
ذات االيجارات املتندية وذلك حماية لالعيان املوقوفة
من املحتكرين خالف ًا مل�صحلة الوقف 45وقد كان لعمر
ر�ضي اهلل عنه الف�ضل يف عدم ظهور طبقة غنية جد ًا
يف املجتمع تقابلها طبقة فقرية جد ًا ال متلك �شيئ ًا،
فالطبقة أالوىل بيدها كل القدرات االقت�صادية :أالر�ض
واملال وامل�س�ؤولية ،وطبقة معدومة ،وال يخفى اخلطر
الناجم عن هذا الفارق الكبري يف الع�رص احلديث بني
الدول الغنية والدول الفقرية ،بل �إن هذا الفارق بني
كبار أالغنياء وبني املعدومني يظهر �رسيع ًا يف أ�ية
دولة من الدول ،أ
والمثلة على ذلك كثرية يف املجتمعات
املعا�رصة.

املالمح أال�سا�سية للعالقة بني نظام الوقف
واالقت�صاد
تظهر هذه العالقة كما يلي:
 .1الوقف ي�ؤدي �إىل احلد من التو�سع يف الرثوات
اخلا�صة الفردية ي�ؤدي �إىل التداول:
م�صلحة اجلماعة أ�ن ال يكون هناك اكتناز وت�ضخم
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يف ملكية الرثوات االقت�صادية اخلا�صة على م�ستوى
فردي؛ ألن هذا الت�ضخم يكون على ح�ساب جمموع
النا�س ،ويعمل نظام الوقف على حتقيق هذا املبد أ�
حيث يحب�س املتمولون و أ��صحاب الرثوات أ�مالكهم
وعقاراتهم و أ�موالهم للم�صالح العامة ،وخلدمة
التنمية االجتماعية وا�ستثمار أالموال فيها" ،كي ال
يكون دول ًة بني أالغنياء منكم" ،واالكتناز وامتالك
الرثوات من قبل فئة معينة دون فئة أ�خرى ي�ؤدي �إىل
االختالل يف توازن املجتمع.
46
 .2ا إلدارة املالية للوقف �إدارة اقت�صادية:
بحث علماء القانون اال�سالمي املطلعون على احكام
ال�رشيعة اال�سالمية حكم وقف عقار امل�شاع والعقار
امل أ�جور واملرهون أ
والموال املنقولة وغري املنقولة ،ثم
ان أ�نواع الوقف ح�سب نظام امل�ستحقات وامل�ستغالت
الوقفية ت�شري �إىل هذه العالقة الوثيقة بني االقت�صاد
والوقف؛ حيث ان أ�نواع الوقف ح�سب امل�ستحقات
وامل�ستغالت هي:
أ
أ�) أ�وقاف م�ضبوطة تدار من قبل �إدارة الوقاف
العامة التي ترتبط مبوازنة الدولة والرقابة العامة.
ب) أ
الوقاف امللحقة ،والتولية فيها م�رشوطة
لكبار موظفي الدولة كالق�ضاة واملديرين العامني،
ثم ترك أ�مر نظارتها إلدارة أالوقاف وهي خا�ضعة
لرقابة الدولة املالية.
أ
ج)الوقاف امل�ستدعاة ،وهي املدارة من قبل
املتولني ويعود أ�مر ا إل�رشاف عليها والرقابة املالية
عليها مع أالوقاف الذرية �إىل املحاكم ال�رشعية
وق�ضاة ال�رشع واملفت�شني واملدققني املاليني.47
د) العقارات املوقوفة التي ي�شرتط ا�ستغاللها
و�إنفاق الغلة احلا�صلة �إىل جهة من جهات اخلري
وهي عقارات:ذات �إجارة و احدة ،وهي امل�سقفات
املباين ،و امل�ستغالت من أالرا�ضي وعوائدها تذهب
للغايات املر�صودة لها كالتعليم وال�صحة وخدمة
أ�فراد املجتمع ،من خالل املرافق املعدة لذلك .أ�و ذات
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�إجارة و أ�جرة م�ؤجلة أ�و معجلة ت�ؤدى �شهر ًا �شهر ًا
أ�و �سنة �سنة �إيرادات مالية أ�و ذات �إجارة طويلة
�إيرادات مالية ل�صالح الوقف.
وال�رشوط التي ين�ص عليها الواقف عالقتها وا�ضحة
مبوازنة الوقف ،فالزيادة والنق�صان تعنى زيادة
مرتبات املوظفني أ�و �إنقا�ص رواتبهم .48ويجوز
للقا�ضي �إذا نق�صت رواتب املوظفني ومل تعد كافية
ل�سد حاجاتهم أ�ن يزيد يف رواتب املتويل وا إلمام
واملدر�س ...وا إلدخال وا إلخراج 49ينتهي بالغلة أ�و
ريع الوقف للم�صالح العامة .والتخ�صي�ص وا إلعطاء
واحلرمان والتف�ضيل يعني تو�سيع قاعدة ا إلنفاق أ�و
ت�ضييقها .واالبدال واال�ستبدال يدخل فيه أ�حكام
املعاو�ضة املالية واملفتى به جواز اال�ستبدال بالدراهم
والدنانري على ان ي�شرتي بالثمن عقار ًا يكون وقف ًا
مكان أالول ،ويتم �إيداع املبلغ يف �صندوق املحكمة
أ�و الدائرة املخت�صة الوقفية أ�و التابعة لها ،أ�ي �إن
ا إل�رشاف على الوقف و�إدارته تعني تدوير أالموال
وا�ستثمارها لتحقيق أالرباح الغلة ل�رصفها ح�سب
أال�صول املالية املعهودة.
وفيما يتعلق مبدى نفاذ الت�رصفات املالية للمري�ض
مبر�ض املوت ف�إن وقف املري�ض ال ينفذ ،كما وانه
يجوز للمتويل على الوقف اال�ستدانة لغايات ا�ستمرار
الوقف ل�رشاء البذور لزراعة أالر�ض املوقوفة ،50أ�و
ا�ضطراره لدفع ال�رضائب أالمريية امل�ستحقة على
أ�عيان الوقف أ�و �إقامة من�ش أ�ة الزمة على الوقف أ�و
غرا�سها.
ولعل أ�برز و أ�و�ضح ما يظهر من عالقة للوقف
باالقت�صاد يف أال�صول املحا�سبية ،أ�ي يف حما�سبة
املتويل على �إيراد الوقف .51حيث يطلب منه
تقدمي ك�شوف باحل�ساب ا إلجمايل والتف�صيلي
حيث �إن املتويل هو أالمني على الوقف والوكيل
عن امل�ستحقني ،ويطلب منه تقدمي ال�سندات املالية
املوثقة لكالمه وميكن تكليفه قانون ًا بتقدمي �سندات
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ال�رصف املالية عن الوقف ،وميكن تقدميه للمحكمة
�إذا ظهرت خيانته ،أ�و تبذيره أ�و �إ�رسافه بغري وجه
حق ،أ�و ت�ضمينه املال يف حال تعديه وتق�صريه يف
حفظ أ�موال الوقف أ�و ا�ستغلها مل�صاحله اخلا�صة
أ�و ق�رص يف املطالبة املالية العائدة لريع الوقف،
وميكن عزل املتويل �إذا رهن أ�و باع أ�و امتنع عن
عمارة الوقف ،أ�و أ� ّجره ب أ�قل من أ�جرة املثل ،وهذه
امل�سائل ال ي�ستطيع القيام بها �إال من حاز على م�ؤهل
اقت�صادي حما�سبي.
 .3الوقف يحتاج �إىل الرقابة الدائمة :وهذه
الرقابة نوعان هما:
أ� )رقابة مالية �سابقة بتح�صيل م�ستحقاته وحما�سبة
متوليه.
ب) ورقابة الحقة مل�صلحة الوقف وا إل�رشاف عليه
ونظارته وتطويره وبيع منتوجاته أ�و ت أ�جريها
وا�ستغاللها بناء على درا�سات اجلدوى االقت�صادية
له ،وامل�شاريع االقت�صادية ال تتم �إال بعد �إجراءات
ودرا�سات للجدوى االقت�صادية للم�رشوع الوقفي.
وال يخفى أ�ن انعدام الرقابة ي�ؤدي �إىل الف�ساد،
والف�ساد �إذا ا�ست�رشى يف أ�ية م�ؤ�س�سة مالية أ�دى �إىل
�إفال�سها وخرابها .والوقف يدخل يف مفهوم املال
العام الذي �إذا أ��سيء ا�ستخدامه أ�دى �إىل تدهور
حالته االقت�صادية ،و�إذا ما أ�ح�سن ا�ستخدامه
ف�رسعان ما تظهر آ�ثاره فيه يف حتقيق املرجو منه،
ولهذا ف�إن الوقف يحتاج �إىل �إدارة مالية متخ�ص�صة
حتافظ على ما لديها من ودائع و أ�مانات ،حيث ان
الوقف وديعة و أ�مانة.
 .4العقود الوقفية هي عقود اقت�صادية:
ومنها عقد احلكر الذي يبقي أالر�ض املوقوفة يف يد
امل�ست أ�جر املحتكر ما دام يدفع أ�جرة املثل ،واحلكر
أ�نواع:
أ�) الكدك :ما يحدثه امل�ست أ�جر يف الوقف من ماله
لنف�سه أ�و ي�صنعه من آ�الت �صناعية أ�و ما ي�سمى
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بالديكور ،وهذا يجوز بيعه ورهنه ويورث عنه .52
ب) القيمة :تطلق على ا آلالت واللوازم امل�ستعملة
يف حراثة وزراعة أالر�ض املوقوفة ،وهذه لها حكم
الكدك.
ج) الكردار :وهو ما يحدث يف املزارع من غر�س وبناء
يف أ�ر�ض الوقف ويقال له حق القرار.
د) املر�صد :أالموال التي يدفعها امل�ست أ�جر ل�صالح
الوقف وتبقى دين ًا على الوقف.
هـ) امل�سكة :ت�سوية أالر�ض الوقفية متهيد ًا لزراعتها
من قبل امل�ست أ�جر للوقف.
 .5غلة أ
الرا�ضي املوقوفة ناجت مايل:
أ�را�ضي الوقف يطلق عليها مريي ،ومريي م�شتقة
 53من كلمة "مرية" ،وكلمة "مرية" هذه معناها "غلة
ال�سنة" أ�و "م�ؤونة اجلي�ش" ،وبالتايل فان أالر�ض
من نوع "مريي" معناها لغة :أ
"الر�ض املغلة" التي
كانت ت�ؤخذ �رضيبتها "عين ًا" من غلتها ال�سنوية،
ولي�س للحكومة عليها أ�ي �سلطان �سوى أ�خذ
ال�رضيبة عنها ،ال اكرث وال أ�قل .وال�رضيبة م�صدر
من م�صادر الدخل للدولة.
 .6الوقف تربع مايل:
وتظهر العالقة أ�ي�ض ًا ما بني الوقف واالقت�صاد من
خالل تعريف الوقف" :وهو حب�س العني على ملك
الواقف والت�صدق بنفقتها على جهة من جهات الرب
يف احلال أ�و امل�آل ".
فبع�ض الفقهاء كا إلمام أ�بي حنيفة يرى أ�ن الوقف
تربع مايل .54و أ�بو يو�سف وحممد و أ�حمد بن حنبل
وال�شافعي يرون ان الوقف �إذا مت فت�صبح غلته
للم�ستحقني؛ وذلك ألنه �إذا مت �إخراج املال املوقوف
عن ملك واقفه فلي�س للواقف وال لغريه أ�ن يت�رصف يف
العني املوقوفة ت�رصف املالك فال يبيعها وال يحب�سها
أ�و أ�ن يرهنها �إمنا هي للم�ستحقني.
• الوقف يخرج أالعيان املوقوفة عن ملك الواقف
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مع منعه من الت�رصفات الناقلة للملك.
• الوقف هو حتبي�س أال�صل واحلب�س جمع حبي�س.
وقد كانت أالموال يف اجلاهلية حتب�س ومتنع فجاء
ا إل�سالم باجازة الت�رصف بها.55
• أ�نواع الوقف اخلريي العام أ�و الذري أالهلي
اخلا�ص كلها أ�وقاف ت�ؤول �إىل جهات خري حتقق
منافع اقت�صادية وت�ؤدي �إىل حتقيق رغبات وخدمات
لها عالقة با إلنتاج واال�ستهالك ،أ�ي ان احلركة
االقت�صادية تكون حركة نا�شطة غري راكدة.
• الت�رصفات املالية ال تنفذ �إال ممن تتوفر فيه
�صفة:
 .1العقل  .2البلوغ  .3غري حمجور عليه ل�سفه أ�و
غفلة أ�و دين
وهذا �ش أ�ن القائمني على امل�ؤ�س�سات االقت�صادية،
وهذه ال�صفات تتطلبها جميع املعامالت املالية
وامل�رصفية ،و�إال مينع �صاحبها من الت�رصف.
 .7ال�شروط التي تلزم يف املوقوف لها عالقة
وا�ضحة باالقت�صاد ،منها:
أ
أ
أ�) أ�ن يكون ما ًال متقوم ًا� ،سواء �كان عقار ًا �م منقو ًال،
�إال أ�ن املنقول ي�شرتط يف وقفه ا�ستقال ًال أ�ن يكون
متعارفا ً .جاء يف املغني أ�ن ما ال ميكن االنتفاع به مع
بقاء عينة كالدنانري والدراهم واملطعوم وامل�رشوب
و أ��شباهه ال ي�صح وقفة يف قول عامة الفقهاء اال
�شيئ ًا يحكى عن مالك واالوزاعي  ،وقيل يف الدراهم
والدنانري ي�صح وقفها ومراد بالذهب والف�ضة ها
هنا الدراهم والدنانري وما لي�س بحلي ألن احللي
56
ي�صح وقفه
ً
ب) أ�ن يكون معلوما للواقف وقت الوقف.
جـ) أ�ن يكون مملوك ًا للواقف وقت الوقف ملك ًا بات ًا.
د) أ�ن يكون املوقوف مفرز ًا.
ومع أ�ن بع�ض ًا من العلماء قبلوا وقف امل�شاع� ،إال أ�ن
العقار املفرز يجنب الوقف وامل�ستفيدين منه م�شكالت
م�ستقبلية كثرية.
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 .8الوقف �سبب لن�شوء أ�حكام اخللو:
اخللو من املعامالت املالية التي ن�ش أ�ت ب�سبب الوقف،
حيث أ�ن اخللو هو عبارة عن القدمية وو�ضع اليد
ملجرد االنتفاع يف مقابلة قدر يدفع للواقف أ�و الناظر
لال�ستعانة به على عمارة الوقف أ�و هو ما ميلكه دافع
الدراهم من املنفعة التي دفع الدراهم يف مقابلها
مل�صلحة الوقف  .57وقد مت التعامل "باخللو" من
املائة التا�سعة للهجرة �إثر �صدور فتوى من أ�حد
علماء املذهب املالكي النا�رص اللقاين و أ�خوه �شم�س
الدين جتيز التعامل باخللو؛ ألن العرف جرى به.58
وقال علي�ش :واخللو ملك املنفعة وهو ا�سم للمنفعة
التي ميلكها دافع الدراهم .وقال الرهوين :وم� أس�لة
اخللو قد ا�ستمرت كما ترى يف املغرب وامل�رشق من
املائة التا�سعة للهجرة .59وت�شري كتب الفقهاء �إىل
ان الوقف �سبب لن�شوء اخللو .وقال ابن عابدين
يف حا�شيته :اخللو املتعارف يف احلوانيت أ�ن يح�صل
الواقف أ�و املتويل على احلانوت قدر ًا معين ًا ي�ؤخذ
من ال�ساكن ويعطيه مت�سك ًا �رشعي ًا فال ميلك �صاحب
احلانوت بعد ذلك �إخراج ال�ساكن الذي ثبت له اخللو
وال �إجارة لغريه ما مل يدفع املبلغ املرقوم.60
ومما يجدر ذكره ان ال�سلطان قان�صوه الغوري
قد بنى حوانيت أ��سكنها التجار باخللو وكتب ذلك
مبكتوب الوقف .61فاخللو أ�جيز أ�خذه لل�رصف على
م�صالح الوقف وقد بلغ اخللو للحانوت يف القاهرة
يف القرن العا�رش الهجري أ�ربعمائة دينار ذهب ًا
بناء على فتوى علماء املالكية ،ولعل الفرتة الطويلة
لتحكري أ�و ت أ�جري الوقف � 99سنة كانت �سبب ًا للفتاوى
62
التي مهدت لن�شوء م� أس�لة اخللو
 .9الوقف ي�ؤدي �إىل تداول أ
الموال بني النا�س.
أ�) الوقف ي�ؤدى �إىل �إعادة توزيع الرزق بني النا�س.
ب) الوقف طريق للت�ضامن والتكافل االجتماعي
الناجت عن الرفاه االقت�صادي.
ج) الوقف ي�ؤدى �إىل التداول امل�ستمر للمال؛ ذلك ان
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عدم التداول ي�ؤدي �إىل االكتناز ،واالكتناز ي�ؤدي �إىل
بطء يف التداول وانكما�ش الدخول ،واالنكما�ش يقود
�إىل ال�ضعف االقت�صادي.
د) الوقف هو �إنفاق املال يف �سبيل اهلل تعاىل ،وا إلنفاق
هو أال�سلوب أال�سا�سي يف �إعادة توزيع املال ،أ�ي
�إخراج املال من اليد ،و�إخراج املال عن طريق ا إلنفاق
يعود �إىل النمو االقت�صادي.63
من خالل ما ذكر ،يدرك الباحث ال�رشعي واالقت�صادي
أ�همية ا�ستثمار الوقف ،وانعكا�س هذا اال�ستثمار يف
حماية ال�سوق التجارية من االنكما�ش؛ ألن الركود
االقت�صادي واالنكما�ش ي�ؤديان �إىل نتائج عك�سية
كثرية يت أ�ثر منها جميع أ�فراد املجتمع.

ا�سرتاتيجية اال�ستثمار الوقفي
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أالوقاف اخلريية هي بطبيعتها أ��شخا�ص حتمل
ال�صفتني ا إلدارية واالقت�صادية؛ ألنها م�ؤ�س�سات
مالية ت�ستخدم ل إلنفاق على وجوه تعترب من املرافق
العامة ،والتي هي مراكز للخدمات العامة ،تقوم جهة
�إدارية بادارتها ،وهذه ا إلدارة ملتزمة وحمكومة
مببادئ عدة:
 .1اال�ضطراد والتح�سن :هذا املبد أ� مقرر يف جميع
املذاهب بال ا�ستثناء� ،إذ ال �شك أ�ن دفع ال�رضر عن
النا�س بتوفري م�ستلزماتهم املعي�شية من أالمور
الواجبة ،والوقف بنوعيه اخلريي والذري ي�ستوعب
هذا املبد أ�.
 .2مراعاة ال�صالح العام :65والوقف فيه مراعاة
ال�صالح العام بتحقيق وجلب امل�صالح؛ ألن الت�رصف
أ
بالموال مقيد مب�صلحة معينة فوجبت مراعاتها،
والوقف ي�ؤدي �إىل جلب امل�صالح للنا�س.
 .3امل�ساواة أ�مام املرافق :وقف أالموال ب أ�نواعها
جلهة الرب واخلري ولذوي اال�ستحقاق ،يراعى فيه
حتقيق امل�ساواة ،ويف ذلك يقول ابن القيم :ف�إذا قدر أ�ن
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قوم ًا ا�ضطروا �إىل ال�سكنى يف بيت �إن�سان ال يجدون
�سواه ،أ�و النزول يف خان مملوك ،أ�و ا�ستعارة ثياب
ي�ستدفئون بها ،أ�و رحى للطحن ،أ�و دلو لنزع املاء،
أ�و قدر ،أ�و ف أ��س ،أ�و غري ذلك ،وجب على �صاحبه
بذله بال نزاع.66
فاملرافق العامة تنتع�ش اقت�صادي ًا �إذا حب�ست
أالوقاف اخلريية لتحقيق أ�غرا�ضها ،وذلك باقامة
املن�ش�آت العمرانية التي يعول النا�س عليها لتي�سري
أ�مور حياتهم املعي�شية ،كر�صف الطرق ودور
العالج والعقارات أ
والبنية وغري ذلك من أ��سباب
�إ�شباع اخلدمات العامة احلقيقية ،واملرافق العامة
التي يتم وقفها ت�ساعد على دفع عجلة االقت�صاد �إىل
ا إلمام .ومن هنا تظهر أ�همية الوقف الذي ي�سهم يف
التخفيف من أ�عباء النفقات العامة وحتقيق التكافل
االجتماعي ،فهو ال يكفل ألفراد املجتمع امل�سلم فقط
توفري ال�رضورات املادية� ،إمنا ي�ضمن لهم أ�ي�ض ًا
توفري ال�رضوريات املعنوية ،من م�شاعر التعاطف
والت�ساند والتعاون.
التكافل االجتماعي الناجت عن الر�ضاء االقت�صادي هو
ذلك اجلانب املادي الذي يعرب عنه اليوم با�صطالح
ال�ضمان االجتماعي ، 67وال�ضمان االجتماعي يقوم
ت أ��سي�س ًا على م�س�ؤولية الدولة ا إل�سالمية عن كفالة كل
مواطن يف حالة عجز أ�و حاجة� ،سواء كان م�سلم ًا أ�و
غري م�سلم .وقد خ�ص�صت ال�رشيعة ا إل�سالمية للوفاء
بهذا الغر�ض م�صادر هامة من م�صادر ا إليرادات
العامة ،ومن بينها الوقف ومتول ا إلنفاق على هذا
القطاع من املوارد ا إل�سالمية أالخرى .كانت م�شكلة
اختالل التوازن يف توزيع الرثوة ال جتد حلولها
الناجعة قبل ظهور ا إل�سالم .فال�ضعف املادي الذي
ي�صيب بع�ض الفئات االجتماعية ال يجد عالجه �إال
من خالل فكرة ا إلح�سان االختياري الذي يتطوع
به أالغنياء ل�صالح الفقراء ،فلما جاء ا إل�سالم انفرد
مبعان جعلت للفقراء واملحتاجني حق ًا معلوم ًا يف
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أ�موال أالغنياء ،وبذلك نقل مفهوم ا إلح�سان من جمال
االختيار �إىل جمال االلتزام وجعل الدولة والفرد
ملزمني بواجب ا إلنفاق لتحقيق التكامل االجتماعي،
والتوازن ال�سليم بني أ�فراد أالمة ،والوقف يحقق
هذه الغاية؛ �إذ مل ي�صل أ�ي نظام ب�رشي اقت�صادي
لدرجة حتقيق الت أ�مني االجتماعي �إىل هذا امل�ستوى
من ال�ضمان والتكافل مادي ًا واجتماعي ًا ،و�سواء على
م�ستوى الدولة أ�و على م�ستوى أالفراد ،كالنظام
ا إل�سالمي الذي يحقق مبد أ� التوازن يف توزيع
الرثوة.68
وينبغي أ�ن نذكر أ�ن احلد أالدنى للمعي�شة الذي
تتكفله الدولة ا إل�سالمية يتعدى حد الكفاف املعروف
يف االقت�صاد ال�سيا�سي التقليدي الذي ي�سمح فقط
ببقاء الفرد على قيد احلياة ،وذلك ما يعرب عنه رجال
الفقه ا إل�سالمي بحد الكفاية ،بل يتعداه �إىل توفري
العي�ش الكرمي 69للفئات الفقرية أ�و امل�ستفيدة من
أ�نواع الوقف ،وهذا يعترب يف واقعه حتوي ًال لقوة
�رشائية ل�صالح الفئات املحتاجة.
فالنفقات العامة �إذا مولت عن طريق الوقف
واملوارد أالخرى التي تفر�ضها الدولة ا إل�سالمية
على القادرين ،فان �إنفاق هذه املوارد على أالن�شطة
واملرافق التي تعود بالنفع على الفئات الفقرية يعترب
يف واقعه تعدي ًال لطريقة توزيع الرثوة يف �إطار املجتمع
امل�سلم .وقد اهتم ا إل�سالم أ�بلغ االهتمام بتحقيق
التوازن االجتماعي من خالل عدالة توزيعية رائدة.
وقد كفلت ال�سيا�سة ا إلنفاقية للدولة ا إل�سالمية حتقيق
جانب هام من هذه العدالة ،وقيا�س ًا على ظاهرة تناق�ص
املنفعة احلدية للدخل كلما زادت عدد وحداته ،فالغني
تكون لديه منفعة الوحدة البديلة. 70
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الوقف والتطور االقت�صادي للدولة
الدول احلديثة املعا�رصة مرت مبراحل متعددة يف
م�سريتها االقت�صادية ،حيث كانت أ�ول ن�ش أ�تها:
 .1دولة حار�سة ،تتوىل رعاية امل�صالح العامة
للدولة.
ؤ
 .2دولة متدخلة ،ب�سبب تدخلها يف �ش�ون االقت�صاد
والق�ضايا التنموية االجتماعية.
 .3دولة منتجة ،وذلك ب�سب متلكها لو�سائل ا إلنتاج
وقامت با إلنتاج والتوزيع.71
والوقف ي�ساعد الدولة على أ�ن تكون دولة حار�سة
للم�صالح العامة للدولة ،فمتويل الوقف وناظره
ال ي�ستطيع تغيري �رشوط الواقف أ�و العبث بريع
الوقف؛ وذلك لوجود امل�ساءلة.
والدولة كذلك ميكنها اال�ستفادة من الوقف،
أ
فال�سواق التجارية وامل�رشوعات االقت�صادية املقامة
على ار�ض الوقف واملمولة من أ�موال أالوقاف ميكن
الدولة كذلك من املراقبة واملحا�سبة وت�سخري أ�موال
الوقف للم�صالح العامة ،حتى تتحول �إىل دولة منتجة
بعد جناح م�رشوعاتها االقت�صادية الوقفية ،ثم �إن
موارد الوقف ت�ؤدي �إىل تخفيف أالعباء والتبعات
امللقاة على عاتق الدولة جتاه رعاياها.
والوقف ب أ�نواعه و�صوره و أ��شكاله مورد غري مبا�رش
من املوارد املالية التي تعني الدولة على مواجهة ما
هو مطلوب من الدولة من نفقات ،و�إ�سهامات أالفراد
يف وقف أالمالك والعقارات وامل�شاريع أ
والموال
املنقولة وغري املنقولة من �ش أ�ن ذلك كله امل�ساعدة يف
تغطية نفقات �صحية وتعليمية ونفقات عامة أ�خرى،
وهذه النفقات املختلفة يتم تغطيتها من ريع الوقف.
وقد ي�شمل الوقف املنقول وغري املنقول تخ�صي�ص
ريع الوقف و أ�ر�ض الوقف لتحقيق النمو االقت�صادي
يف أالرا�ضي الزراعية ،أ�و تنمية موارد الرثوة
احليوانية ،أ�و �إقامة امل�صانع املتنوعة ،وهذا ي�ؤدي
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�إىل حتقيق النمو االقت�صادي والق�ضاء على البطالة،
وتوفري املنتجات االقت�صادية بد ًال من ا�ستريادها من
اخلارج؛ وذلك ان اال�سترياد اخلارجي للمنتوجات
يحتاج �إىل العملة ال�صعبة أالجنبية ،وقد ي�ؤدي
عدم توفر ال�سيولة النقدية �إىل الغالء والت�ضخم
واالحتكار.
و�إذا كان هدف الدولة يف اقت�صادها الو�صول �إىل
حجم ا إلنتاج أالمثل والعمل على حتقيق م�ستوى
ممكن من الرفاهية لرعاياها ،فيمكن الو�صول �إىل
هذا الهدف على طريق تو�سيع دائرة الوقف؛ وذلك
أ�ن الوقف يعمل على توزيع أالموال حتى ال يكون
دولة بني أالغنياء كما جاء يف التوجيه الرباين":كيال
يكون دولة بني االغنياء منكم"  72فيقل التفاوت بني
دخول أالفراد ،وتزداد املنفعة التي يح�صل عليها
امل�ستحق لريع الوقف ،وغالب ًا ما يكون من الفقراء
واملحتاجني،علما ان بع�ض الفقهاء اجازوا الوقف
على االغنياء.
والدولة �إن كانت دولة حار�سة فنفقاتها متوا�ضعة،
وهذه النفقات تقت�رص على �ضمان �سري املرافق
العامة ،كن�رش التعليم واملحافظة على ال�صحة
العامة ...حينئذ يكون الوقف العام والذري رديف ًا
للدولة ذات املوارد القليلة،اذا ارادت تقدمي خدمات
عامة وهي ال ت�ستطيع ذلك فتقوم بالت�شجيع على
وقف أالموال للم�صالح العامة.73
وت�سعى الدولة اليوم من أ�جل املوازنة بني النفقات
املرتتبة عليها وبني املوارد التي تتوقع احل�صول
عليها أ�ن تقلل النفقات لتكون يف م�ستوى املوارد
املتوقعة والتي ميكن حت�صيلها ،حتى ميكنها �ضبط
موازنتها املالية توازن ًا ح�سابي ًا ،بل وتطمح الدول
أ�ن يتوفر لديها املال االحتياطي ملواجهة الطوارئ
الطبيعية وغري الطبيعية ،كالزالزل والفي�ضانات
والقحط ،ويكون دور موازنة مالية الدولة هو �ضمان
التوازن احل�سابي بني الداخل واخلارج املوارد
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والنفقات ؛ فيكون الوقف من العوامل امل�ساعدة
ل�ضبط موازنة مالية الدولة،والوقف كذلك يقوم
با�شباع حاجات ال بد من �إ�شباعها ،وبد ًال من أ�ن
ت�ضطر الدولة ال�ستخدام موارد مالية عن طريق
القرو�ض اخلارجية والداخلية ،فبا�ستطاعتها تنمية
الوازع الديني لدى أ�بناء الدولة أالثرياء واملتمولني
لتكون عندهم الرغبة يف وقف أالموال املنقولة وغري
املنقولة إل�شباع تلك احلاجات ،وخا�صة �إذا كانت
الدولة تعاين ركود ًا اقت�صادي ًا ،أ�و تكون من الدول
التي تعاين ميزانيتها عجز ًا مالي ًا.
والوقف ي�ساعد على دفع ال�رضر االقت�صادي و�إىل
جلب املنافع حتى ت�ستطيع الدولة الو�صول �إىل
اال�ستقرار االقت�صادي74وعلى ذلك ف�إن نقل عدد
من وحدات دخل الغني عن طريق الوقف �إىل الفقري
ي�سبب ك�سب ًا للفقري أ�كرث من خ�سارة الغني.75

دور الوقف االقت�صادي يف حتقيق التنمية
االجتماعية وذلك من خالل  :التوازن،
ا إلن�سانية ،اال�ستدامة
حتلي ًال للدور االقت�صادي الكبري الذي يقوم به
الوقف ،ميكننا القول ب أ�ن الوقف قد �ساهم يف
مواجهة حتديات كثرية؛ وذلك بتوفري املرافق
احليوية الكبرية امل�ستدامة التي أ�دت �إىل التعاطي
ا إلن�ساين بني العاملني يف امل�شاريع ال�صحية والطبية
والتعليمية وا إلن�سانية املقامة على أ�را�ضي الوقف يف
بلدان العامل ا إل�سالمي .ويظهر هذا الدور كما يلي:
 .1الوقف هو قر�ض ح�سن للخالق تعاىل �إن تقر�ضوا
اهلل قر�ض ًا ح�سن ًا ي�ضاعفه لكم ،وهو �صورة من �صور
ا إلنفاق التي تقوي العالقات ا إلن�سانية بني أ�فراد
املجتمع؛ وبالتايل يحدث التوازن ،حيث �إن املقر�ض
يتجافى عن البطر والرتف أ
والنانية والبخل ،ويقدم
امل�صلحة العامة على امل�صلحة الفردية ،وبذلك ينمو
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ا إليثار يف النف�س والعطاء والبذل وروح الت�ضحية؛
وهذا ي�ؤدي �إىل التوازن يف ال�سلوك وا إلنفاق ويف
أالخالق ويف املعامالت ،كما �إن املقرت�ض الذي هو
بحاجة القرتا�ض من أ�جل تغطية نفقاته وحاجاته،
تنمو وتكرب يف ذاته امل�شاعر ا إلن�سانية ،وهذا هو
املطلوب دوم ًا يف املنهـج احلياتي بني النا�س.
وال يخفى أ�ن التوازن وا إلن�سانية يف االقت�صاد
ي�ؤديان �إىل الي�رس والرخاء ،ويولدان الثقة والتعامل
بني أ�فراد املجتمع ،وال يخفى أ�همية النفقات يف املالية
العامة املعا�رصة وامل�سماة النفقات التمويلية تلك
التي ال تنفق مبقابل مبا�رش ،و�إمنا تنفق يف �سبيل
امل�صلحة العامة و�إعادة التوازن االجتماعي بني
أ�فراد أالمة .76
 .2والوقف يكون بحب�س العني هلل تعاىل حتى لو كان
امل�سلم بحاجة اىل ما اوقفه يف نف�سه وعياله ومن
تلزمه م�ؤونتهم،وذلك امتثاال لقوله تعاىل :ويطعمون
الطعام على حبه م�سكينا ويتيما وا�سريا امنا نطعمكم
لوجه اهلل ال نريد منكم جزاء وال �شكورا  77أ�ي أ�نه
يتحمل جزء ًا من أالعباء ال�شخ�صية والعائلية لغريه؛
�إذ �إن وقف امل�سلم ماله الزائد عن حاجته او غري
الزائد وبذله لغريه تفريج ًا لكرباته املالية وعرثاته
االقت�صادية وق�ضاء حوائج ا آلخرين ،هو نوع من
حتمل امل�س�ؤولية االجتماعية أ
والخالقية.
 .3والواقف يخفف من أالعباء املهنية الالزمة لذوي
أالعمال وامل�صالح؛ وذلك بت�سخري ماله للم�صالح
واملرافق العامة التي قد يكون منها ما يتعلق أ
بالعباء
املهنية وم�ضمون حمل الوقف وطبيعته ما يتكون
منه الطيبات من الك�سب و أ��صول املكا�سب الزراعة
والتجارة وال�صناعة وما يخرج من أالر�ض ،78وغري
الطيبات من الك�سب خبائث تفقد املجتمع توازنه،
وك�سب املال احلرام عن أ�ي طريق غرب �رشعي يحدث
خل ًال لدى الفرد أ
وال�رسة واملجتمع والدولة.
 .4والوقف من النفقات التي جتلب التي�سري واملنفعة
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إل�شباع حاجة من احلاجات الالزمة للنا�س ،ومن
ثم املق�صود منها زيادة ا إلنتاج القومي والرخاء
والرفاهية التي يطلق عليها التنمية االقت�صادية.
 .5وحيث أ�ن الوقف يق�صد به وجه اهلل تعاىل ،وهو يف
�سبيل اهلل ،أ�ي كل ما يعمم امل�صالح امل�رشوعة ويقابل
هذا النوع من النفقات يف املالية املعا�رصة النفقات
املنتجة أ�و النفقات احلقيقية يف امل�صالح امل�رشوعة
التي ال حتمل �صفة الدميومة �إال بوجود التوازن
وا إلن�سانية فيها.79
 .6والوقف من النفقات التي تدفع الفاقة عمن هو
حمتاج وال ي� أس�ل النا�س �إحلاف ًا ،وهذه النفقات التي
ال مقابل وال عو�ضة لها دنيوي ًا  ،أ�ي أ�نها نفقات
حتول القوة ال�رشائية بني أالفراد واجلماعات،
وهي بالن�سبة للدولة كا إلعانات حلاالت البطالة
واملر�ض والعجز وال�شيخوخة ،والوقف ينمي القوة
ال�رشائية �إىل من أ�عطيت لهم وهو يف آ�ن واحد يزيد
من اال�ستهالك ،واال�ستهالك ي�ؤدي لزيادة ا إلنتاج
وحتقيق الرخاء ،وهذه النفقات مطلوب ا�ستدامتها
ب�سبب �صونها للنفو�س من االنزالق واالنحراف؛
فالفقر والفاقة قد يخرجان ا إلن�سان عن توازنه
النف�سي ،ويف املقابل ف�إن كل ما ي�سد رمق الفقري
واملحتاج يحفظ له توازنه.
 .7والوقف يتفق مع ما تذهب �إليه املالية العامة من
أ�ن النفقات التي يوفرها الوقف تق�سم �إىل ق�سمني:
أ� ) النفقات الراتبة املتكررة :وهي التي تخ�ص
الفقراء وامل�ساكني واملحتاجني.
ب) نفقات غري عادية :80وهي النفقات التي ي�ستفيد
منها من ينطبق عليهم و�صف ابن ال�سبيل كامل�سافرين
والنزالء وذوي احلاجات اخلا�صة ...وغريهم ،والذي
يقوم برعاية ه�ؤالء ي�صبح منوذج ًا أ�خالقي ًا و�إن�ساني ًا
وم�رضب مثل آ
للخرين.
وريع الوقف نفقات لي�ست هالكة ،بل منتجة؛ ذلك
أ�نه با إلمكان تخ�صي�ص جزء من ريع الوقف على
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امل�صالح العامة.
 .8الوقف مينع اكتناز أالموال املف�ضية لالنكما�ش؛
حيث يجعل دورة ا إلنفاق م�ستمرة ،وي�ؤدي �إىل
�إحداث توازن 81يف ا إلنفاق ،فيمنع البخل والتقتري،
كما يحول دون ا إل�رساف والتبذير املهلك للرثوات،
والتوازن الذي قد يحدثه ريع الوقف له وجه آ�خر
يف املالية العامة وهو التخفيف من العجز املايل الذي
يكون �سببه النفقات التي ال ت�ستطيع الدولة أ�ن
تتحمله مبفردها ،وهذا التوازن لي�س توازن ًا ظاهري ًا
بل هو توازن حقيقي؛ ذلك أ�ن الطريق لالزدهار
االقت�صادي التو�سع يف ا إلنفاق من م�صادر مالية
احتياطية ،ويكون ريع أ�حد هذه امل�صادر التي يتم
اللجوء �إليها ،ومن عادة الدول االحتفاظ ب أ�موال
احتياطية ال�ستعمالها عند احلاجة ،أ�و البحث عن
م�صادر متويلية كالقرو�ض والهبات ،وميكن اعتبار
ريع الوقف قر�ض ًا ح�سن ًا ممن أ�وقفه للم�صالح العامة
امل�رشوعة.
والوقف فعل وت�رصف و�سيا�سة للم�صالح امل�رشوعة،
ولهذا كان ال بد من ت�شجيع رعايا الدولة على وقف
أ�موالهم املنقولة وغري املنقولة للم�صالح امل�رشوعة
لتحقيق مبد أ� التوازن ،وامتناع الرعية عن وقف
أ�موالهم ي�ؤدي �إىل قلة موارد الدولة وقلة النفقات
املوجهة للم�صالح امل�رشوعة ،وال يخفى على املفكرين
االقت�صاديني مدى خطورة ذلك على اقت�صاد الدولة.
 .9الوقف نظام يكفل مواجهة جزء من وظيفة الدولة
االجتماعي ،وتظهر آ�ثاره يف �إعادة توزيع الرثوة،
ويحول دون تباط� ؤ حركة املال الذي هو ع�صب
احلياة ،وبطريقة غري مبا�رشة ي�ساعد على وجود
وفرة يف خزينة الدولة ملواجهة نفقاتها الر أ��سمالية
واجلارية.
 .10والوقف باب وا�سع لال�ستثمار وتنمية أالموال
بالطريق امل أ�مون؛ ف أ�مالك الوقف ت�شجع على
اال�ستثمار و�إقامة امل�شاريع وال�صناعات التي حتدث
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منو ًا اقت�صادي ًا ،وال يخفى أ�ن امل�شاريع االقت�صادية
تخفف من البطالة وت�ستوعب أاليدي العاملة واملهرة
والفنيني ،والبطالة تقود �إىل اجلرمية وتف�ضي ب أ�فراد
املجتمع �إىل ارتكاب املحظورات.
 .11والوقف يقود �إىل التوافق واالن�سجام
بني الرفاهية والعدالة االقت�صادية وبني النمو
االقت�صادي ،ومن أ�برز امل�ؤيدين والقائلني بهذه
الفكرة يف الع�رص احلديث االقت�صادي ال�سويدي
ال�شهري جونار مريوال .وهذا التوافق ي�ؤدي �إىل
حتقيق ال�ضمان االجتماعي جلميع أ�فراد املجتمع
باعتبار أ�ن اال�ستفادة من امل�صالح امل�رشوعة
التي يوفرها الوقف مظهر من مظاهر الرفاهية
االقت�صادية.82
 .12والوقف يق�ضي على فكرة الربح ال�رسيع،
ومينع امل�ضاربات يف العقارات وجتارة أالرا�ضي
ويق�ضي على ظواهر الظلم االجتماعي الناجتة عن
اخللل االقت�صادي ،و�إذا تذكرنا م أ��ساة �سوق املناخ
عام  82ندرك أ�ن التجارة املربحة احلقيقية تكون يف
بذل املال يف �سبيل اهلل ،ووقفه وت�سخريه وحب�سه يف
�سبيل اهلل ،وامل�شاريع الوقفية كلها ال تهدف �إىل الربح
ال�رسيع القائم على االحتكار أ�و الغ�ش أ�و اال�ستغالل،
�إمنا تهدف �إىل معاجلة اخللل االجتماعي الناجت عن
ال�ضعف االقت�صادي.

امل ؤ��س�سات الوقفية املعا�صرة ومدى حتقيق
التنمية االقت�صادية والعدالة االجتماعية:
العالقة بني االقت�صاد والوقف عالقة متينة ،فكلما مت
التو�سع بالوقف و�إن�شاء امل�ؤ�س�سات الوقفية أ�دى ذلك
�إىل املزيد من التنمية االقت�صادية التي بدورها حتقق
العدالة االجتماعية .لذا فقد �شملت االوقاف يف م�رص
مثال معظم م�صادر الرثوة االقت�صادية ومنها ال�سفن
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التجارية ،كما أ�ن  40%من أ�را�ضي م�رص الزراعية
كانت موقوفة �إ�ضافة اىل عقارات ودور، ،وق�صور
،ووكاالت ،وفنادق ،وخانات ،وحمامات ،وطواحني
،و أ�فران ،وخمازن ،و أ�نوال حياكة ،وم�صانع �صابون
،ومعا�رص زيت �،إ�ضافة للم�ؤ�س�سات التعليمية
والطبية ،واالوقاف بذلك غطت كافة النواحي التي ال
تنفق عليها الدولة ، 83يقول املرحوم م�صطفى الزرقا
 :كل ما جد التعارف على وقفه �صح ،واالوقاف لها
دورها الكبري يف حياة املجتمعات اال�سالمية اجتماعيا
وتعليميا و�صحيا واقت�صاديا ويف حماية امللكية ،من
العبث ، 84كما ان الوقف ي�ساهم يف حتقيق العدالة
االجتماعية ،ألن العدالة االجتماعية تزيد يف دورة
ا إلنفاق واحلركة االقت�صادية ،واملزيد من فر�ص العمل
وانتعا�ش أال�سواق ،واحليلولة دون خطر الركود
االقت�صادي ب�سبب االنكما�ش.لذافان امل�ؤ�س�سات
الوقفية والعقارات الوقفية واال�ستثمارات الوقفية يف
الزراعة والبناء وال�صناعة ،ويف التجارة واخلدمات
أالخرى يف ال�صحة والتعليم ،توفر امل�ستلزمات
املطلوبة لفئات معينة من النا�س ،أ�و لعموم النا�س،
وهذه البنى االقت�صادية الوقفية مبرافقها حتقق
التنمية االقت�صادية والعدالة االجتماعية ،وت�ساهم
يف التنمية الثقافية والعلمية التي توثق أ�وا�رص
العالقات االجتماعية لذا فقد عقدت ندوات كثرية
لهذه الغاية كما مت ر�صد جوائز لهذه االمور ور�صدت
اجلوائز العلمية أللبحاث الفائزة على هذا امل�ضمار
كما فعلت دولة الكويت وم�ؤ�س�سة �شومان ، 85كما مت
االتفاق بني منظمة العلوم والثقافة اال�سالمية وبني
دولة الكويت على ت�شجيع الدرا�سات حول أ��ساليب
اال�ستثمار الوقفي يف العملية الرتبوية ، 86و�إذا أ�ريد
أ�خذ بع�ض النماذج لتحليل اال�ستثمار الوقفي من
الواقع الفل�سطيني ،يظهر ما يلي:
• الوقف يف العقار :وذلك كاال�ستثمار العقاري
الوقفي يف القد�س ،املتمثل بامل�رشوع العقاري
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التجاري يف ال�شارع الرئي�س �شارع �صالح الدين
حيث مت بناء  400حمل جتاري ثم ت أ�جريها للمواطنني
الفل�سطينيني ،ود أ�بت أالوقاف على حت�صيل  33%من
قيمة اخللو يف حال انتقال املنفعة مل�ست أ�جر آ�خر ،ومبلغ
اخللو قد ي�صل �إىل ع�رشات أاللوف من الدوالرات
ح�سب احلركة التجارية .أ��سواق البلدة القدمية كلها
وقف �إ�سالمي عقاري.
• فندق أالقوا�س ال�سبعة  5جنوم ،حمطة البا�صات،
املركز الطبي ،وم�رشوع عقار مبنى الغرفة
التجارية.
• وقف ال�صحة :كم�ست�شفى املطلع ،وم�ست�شفى
املقا�صد وهي مملوكة للوقف ا إل�سالمي.
• وقف تتموي اجتماعي :تكية خا�صكي �سلطان،
وتكية اخلانقاه ال�صالحية وقف لتقدمي وجبات
الطعام للعائالت الفقرية يف �شهر رم�ضان ا�ستثمار
تنموي اجتماعي.
• وقف يف التعليم:مدار�س التدريب ال�صناعي يف
العيزرية والقد�س ،لتدريب الطالب على احلرف
واملهن كاخلراطة وت�شكيل املعادن والنجارة
والتنجيد والديكور أ
والدوات ال�صحية و�صيانة
الراديو والتلفزيون واحلا�سوب وا آلالت املكتبية
والطباعة والدهان واخلياطة واخليزران…
وذلك لرفد ال�سوق املحلية واخلارجية باحلرفيني
واملهنيني.87
• ا�ستثمار تعليمي جامعي وغري جامعي مراكز
حتفيظ القر آ�ن الكرمي واحلديث  ،ثم �إن مباين
جامعة القد�س وكلياتها أ�قيمت على أ�ر�ض وقفية.
• وقف زراعي ،حيث أ�ن أالوقاف تقوم بت أ�جري
أالرا�ضي الزراعية عقود التحكري.
• وقف �صناعي م�صنع املغلفات الكيماوية.وغريها
ويتم �رصف ريع امل�شاريع املذكورة على املعاهد
واملدار�س التابعة أللوقاف ،و�صيانة أالمالك الوقفية
من م�ساجد وم�ؤ�س�سات وقفية ، ،ومنها م�رشوع
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املدار�س ال�رشعية أ
لليتام �رشف عليها وتديرها
اجلمعية اال�سالمية يف اخلليل بكلفة مليوين دوالر،
وامل�رشوع ال�سياحي يف برك �سليمان امل�ؤلف من
امل�رسح واملتنزه واحلديقة العامة ،ومنها امل�رشوع
التجاري ألل�سواق الوقفية يف نابل�س ال�سوق أالخ�رض
والفيحاء ،ومنها امل�رشوع ال�صناعي الزراعي يف
نابل�س88م�صنع ال�صفا أ
لللبان وتكلفة امل�رشوع
كانت خم�سة ماليني دوالر ،مت دفعها من بنك التنمية
ا إل�سالمي يف جدة ،وم�ؤ�س�سة ال�صندوق القومي
اخلليجي ،وي�ضم امل�صنع  50من العمال واملهند�سني،
وهذا امل�رشوع الوقفي �ساهم يف ت�شغيل العمال
و�ساهم يف ت�رصيف �إنتاج احلليب البقري والغنمي
وا�ست�صالح أالرا�ضي اخل�رضاء ،وت�رصيف �إنتاج
أالعالف املركزة واملنتجة ،وحماية أالر�ض الوقفية،
وت�شغيل م�صنع الكرتون والعبوات ،وحماية العملة
ال�صعبة ،حيث كانت ال�ضفة ت�ستورد أاللبان بالعملة
ال�صعبة من اخلارج� ،إ�ضافة حلماية املواطن من
تلوث احلليب الذي يباع بطريقة غري �صحية ،و أ�رباح
امل�صنع الوقفي املذكور يتم �رصفها على م�شاريع
ت أ�هيلية للمواطنني ،كم�رشوع أالغنام الت أ�هيلي
أ
والبقار الت أ�هيلي والن�سيج واخلياطة ،ويتم تغطية
م�صاريف الطلبة الفقراء ،ومعاجلة املر�ضى يف
امل�ستو�صف التابع للجنة امل�رشفة على هذا امل�رشوع،
كما يتم من ريع امل�صنع امل�ساهمة يف تكاليف أالطراف
ال�صناعية ،أ
والجهزة الطبية امل�ساعدة ،ومما يجدر
ذكره أ�ي�ض ًا أ�ن اللجنة امل�رشفة تقوم بان�شاء أ�كادميية
القر آ�ن الكرمي وم�ست�شفى للعيون يف املدينة على أ�ر�ض
وقفية و أ�موال وقفية ،وم�رشوع املعهد ال�صناعي
البوليتكنك .ويف مدن فل�سطينية أ�خرى مثل جنني
وطولكرم مت وقف م�ست�شفيني يف املدينتني من
قبل جلنتي الزكاة ،وهناك م�شاريع تعليمية فيها،
وم�رشوع حفار ال�صخور بدعم عربي من اخلارج.
ويف قطاع غزة كذلك ،فامل�شاريع الوقفية كانت يف
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م�صانع وكراجات وحمالت جتارية ،و أ��سواق
و أ�را�ضي زراعية ،وعلى أ�را�ضي الوقف مت �إقامة
جامعتي أالزهر وا إل�سالمية ،و�إقامة امل�ستو�صفات
والعيادات والنوادي واملدار�س وامل�ست�شفيات ،كما
مت �إن�شاء مدر�سة وقفية للكفيفات يف مدينة رام اهلل
ا�ستوعب املئات من الطالبات حتى نهاية املرحلة
الثانوية ،بدعم من بنك التنمية ا إل�سالمي يف جدة.

تعاون اجتماعي �إ�سالمي معي�شي من خالل
وقف امل�شاريع اخلريية
ظهر هذا التعاون ا إل�سالمي بني ال�شعوب ا إل�سالمية
على أ�ر�ض فل�سطني ،حيث قام أالثرياء من م�سلمي
الهند واملغرب واجلزائر بوقف الزوايا وامل�ساكن
التي ينزل بها رعايا الدول املذكورة الفقراء أ�ثناء
زيارته أللق�صى ،ومن هذه الزوايا وقف احلاجة
مرمي املغربية ،ووقف الزوايا الهندية ،ووقف
احلاجة �صافية اجلزائرية ،كما �إن أ�غلب القرى يف
فل�سطني مت وقفها لي�رصف ريع ناجتها الزراعي
للم�سجد أالق�صى وامل�سجد ا إلبراهيمي يف اخلليل،
وبع�ض املناطق يف فل�سطني مت وقف أ�را�ضيها لينفق
من ريعها على امل�سجد احلرام يف مكة املكرمة ،وعلى
امل�سجد النبوي يف املدينة املنورة ،ومما جاء يف الوثيقة
الوقفية املعروفة بوقف أ�بي مدين املغربي � :إن
القرية املعروفة بعني كارم بكامل أ�را�ضيها وعيونها
وزيتونها وخروبها وتينها ي�رصف ريع هذه أالمالك
على ال�سادات املغاربة املقيمني بالقد�س والقادمني
�إليها من املغرب ،على اختالف أ�و�صافهم وحرفهم
ذكورهم و�إناثهم ،ف�إذا انقر�ض املغاربة يعود الوقف
للمغاربة الفقراء يف مكة واملدينة ،ف�إذا انقر�ضوا
يعود ريع الوقف ل�صالح احلرمني ال�رشيفني يف
مكة واملدينة ،و�رشط الواقف تقدمي املواد الغذائية
أ
والطعمة للم�ستحقني ،وكل قادم من املغرب له حق
ا إلقامة ب أ�عيان الوقف ويعطى ثمن ك�سوته .89كما
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�إن أالمرية اململوكية فاطمة خاتون ابنة قان�صوه
الغوري من آ�خر �سالطني املماليك يف م�رص وقفت
جميع أ�را�ضي مدينة جنني يف فل�سطني ،وجعلت
ريعها للم�سافرين والقادمني �إىل املدينة مع ت أ�مني
الطعام وال�رشاب والدواء لهم ولدوابهم.90

اخلامتة :
وفيها التو�صيات وا آلثار املرتتبة على اال�ستثمار يف
الوقف و أ�هم نتائج البحث
التو�صيات:
أ�و ًال -:حيث �إن أالموال املنقولة غري املنقولة
هي ع�صب االقت�صاد ويظهر أ�ثرها يف امل�شاريع
االقت�صادية الزراعية وال�صناعية والتجارية
العقارية ،ونظر ًا لعالقة الوقف املتينة باالقت�صاد؛
لذا ف�إنني أ�رى أ�ن على اجلامعات وكليات ال�رشيعة
واملعاهد االقت�صادية وامل�ؤ�س�سات التنموية
اال�ستثمارية أ�ن ت�شجع املتمولني أ
والثرياء با�ستثمار
أ�موالهم يف امل�شاريع الوقفية يف العامل العربي ،على
تنفيذ امل�شاريع الوقفية يف العامل العربي وا إل�سالمي،
وخا�صة امل�شاريع العقارية أ�و ال�صحية أ�و التجارية
املقامة على أ�ر�ض وقفية.
ثانيا� -:إن على احلكومات العربية وا إل�سالمية
�إقامة مراكز درا�سات و أ�بحاث �رشعية واقت�صادية
و�إح�صائية لت�شجيع املواطنني أالثرياء على �إقامة
امل�شاريع الوقفية وتخ�صي�ص ريعها للفقراء
وامل�ساكني ،وم�شاريع أ�خرى يخ�ص�ص ريعها
للمبدعني يف جماالت الطب وال�صيدلة والهند�سة
والكيمياء والفلك واحلا�سوب ،وتخ�صي�ص م�شاريع
أ�خرى لطالب اجلامعات من ذوي االحتياجات
اخلا�صة وا إلعاقة.
ثالث ًا � -:إحياء ما كان عليه امل�سلمون يف ع�صورهم
الزاهرة املختلفة يف وقف أ�مالكهم و أ�موالهم ابتغا ًء

62

مر�ضاة اهلل تعاىل ولتحقيق التوازن املايل واالجتماعي
والبيئي،
رابع ًا  -:دح�ض �شبهة ظروف الواقع التي حتول
دون اال�ستثمار يف العقارات الوقفية وتخ�صي�ص
ريعها للعلماء واملكتبات والرحالة والدار�سني
والفقراء وامل�ساكني و�إعادة أالمر كما كان يف الفرتتني
اململوكية أ
واليوبية ،حيث �شهدت تلك الفرتتني
االجتياح الترتي املنغويل واالجتياح ا إلفرجني
أالوروبي احلمالت ال�صليبية  ،و أ�عتقد أ�ن الظروف
اليوم بق�سوتها تتطلب نقل وحتويل أالموال من
أ�مريكا و أ�وروبا �إىل بالد امل�سلمني ال�ستثمارها ووقف
بع�ض ريعها و أ�رباحها للغايات التعليمية وال�صحية
ابتغاء مر�ضاة اهلل تعاىل.
آ
الثار املرتتبة على اال�ستثمار يف الوقف -:
 .1الر�ضا والطم أ�نينة وال�سكينة النف�سية التي
يعي�شها الواقف "من ذا الذي يقر�ض اهلل قر�ض ًا
ح�سن ًا في�ضاعفه له أ��ضعاف ًا كثرية".
 .2امل�شاريع الوقفية �إ�ضافة �إىل أ�نه عبادة وتقرب �إىل
اهلل تعاىل ،ف�إنها طريق من طرق تخفيف حدة البطالة؛
وذلك با�ستيعاب العمال والفنيني و أ��صحاب احلرف
واملهن املتعلقة بذلك اال�ستثمار.
 .3م�شاريع الوقف تقل�ص التفاوت بني أالثرياء
أ
والغنياء.
 .4م�شاريع الوقف ت�ؤدي �إىل اال�ستقرار أ
والمن يف
املجتمع ،وقد ثبت أ�ن أ�كرث اجلرائم �سببها احلرمان
واحلاجة والفقر.
ويف اخلامتة :
أ
 .1على العلماء واملخت�صني و��ساتذة االقت�صاد
ا إل�سالمي العمل على �إحياء �سنة اال�ستثمار الوقفي
حتت �شعار "�إحياء اال�ستثمار الوقفي".
 .2الت أ�كيد على أ�ن اال�ستثمار الوقفي ا�ستثمار ذو
�صلة وثيقة بعنا�رص ا إلنتاج ور أ��س املال.
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 .3اال�ستثمار الوقفي يعمل على تدوير وحتريك
و�سائل ا إلنتاج.
 .4االقت�صاد والوقف عامالن رئي�سيان ومنوذجان
مرتافقان لتحقيق الكفاية والرعاية االجتماعية
والتنمية الب�رشية.
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 .1ابن منظور  :جمال الدين  ،ل�سان العرب  ،جزء � ، 9ص . 359
 .2ابن قدامة  :حممد بن عبد اهلل  ،املغني جزء � ، 5ص ، 597
ال�شوكاين حممد بن علي  ،نيل االوطار  ،جزء � ، 6ص  ، 127وابن
عابدين حا�شية رد املحتار جزء � 4ص . 337
 .3العو�ضي  :د .رفعت االقت�صاد ا إل�سالمي� ،ص37
 .4االقت�صاد ا إل�سالمي � ،ص 43
� .5سورة البقرة ،آ�ية .18
� .6سورة العاديات ،آ�ية .8
 .7القرطبي ،ج� ،2ص.162
 .8البقرة 245
 .9احل�رش 7
 .10االبياين:حممد زيد،مباحث الوقف �ص20
.11القرطبي ج� 4ص 208وابن كثري ج� 1ص 298وم�سند احمد
ج� 3ص 146وابن حبان ج�16ص ،11أ�خرجه الطرباين جزء � 2ص
 301و أ�بن جرير جزء � 2ص  – 371مر�س ًال  .وجممع الزوائد جزء
� 3ص  113والني�سابوري يف امل�ستدرك جزء � 2ص 124
 .12آ�ل عمران آ�ية 92
 .13أ�خرجه البخاري يف كتاب الزكاة وم�سلم يف كتاب الزكاة باب ف�ضل
النفقة و أ�حمد جزء � 3ص 256ويف رواية للبخاري يف رواية أ�خرى يف
باب الوقف جزء � 3ص . 197
.14تف�سري القرطبي ،ج� ،4ص .132وابن كثري ،ج� ،1ص.299
.15البخاري جزء � 3ص  ، 196فتح الباري ،ج� ،6ص .57و�رشح
ال�سنة النبوية للبغوي ج� ،8ص.287
.16بذل املجهود يف حل أ�بي داود ،ج� ،13ص .138و�رشح ال�سنة
النبوية للبغوي ،ج� ،8ص.287
�.17صحيح البخاري ج� 2ص  829معلق ًا � ،سنن الرتمذي ج � 5ص
 625حديث رقم  3699ويف �سنده يحيى بن ابي احلجاج وهو لني
و�سعيد بن ايا�س وقد اختلط ومع ذلك فقد ح�سنه الرتمذي ،والن�سائي ج
� 6ص  46حديث رقم  3182م�سند أ�حمد ج � 1ص70
.18فتح الباري  ،جزء � ، 6ص  ، 68و أ�خرجه احلاكم يف امل�ستدرك
 ،جزء � ، 3ص  ، 107والرتمذي يف جامعه وقال عنه حديث ح�سن
�صحيح وقد رفع من غري وجه عن عثمان بن عفان �سنن الرتمذي �رشح
حتفة االحوذي جزء � 10ص  134ابواب املناقب باب  ، 76و أ�حمد يف
م�سنده  ،جزء � ، 5ص  ، 62الزيلعي يف ن�صب الراية  :روى الطرباين يف
معجمه من حديث ب�شري ال�سلمي قال ما ملا قدم املهاجرون ا�ستنكروا املاء
� ....إىل أ�خر الرواية جزء � ، 3ص . 477 476-
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 .19رواه اجلماعة �إال البخاري وابن ماجه  ،نيل االوطار جزء � ، 6ص
 ، 127قال الرتمذي هذا حديث ح�سن �صحيح حتفة االحوذي جزء
� 10ص  ، 134كما أ�ورده ابن قذامة يف املغني يف اال�ستدالل على الوقف
جزء � ، 5ص . 298
 .20نيل االوطار  ،جزء � ، 6ص . 127
 .21فتح الباري ،ج� ،6ص .57و�رشح ال�سنة النبوية للبغوي ،ج،8
�ص .289والن�سائي ج� ،6ص .235والبيهقي ،ج� ،6ص.161
 .22االن�صاف أ�حكام أالوقاف �ص  ، 4واملاوردي  :احلاوي جزء
� 9ص . 371
 .23املرجع ال�سابق و املغني جزء � 5ص . 624
 .24البخاري جزء � 3ص  196و . 197
 .25ابو عبيد  :أالموال � ،ص.389
.26وقف آ�ل متيم الداري ،خمطوطة ،حتقيق :د .ح�سن ال�سلوادي.
.27ابن حجر تهذيب التهذيب  ،جزء � 1ص  ، 510والعمري :
ا�سمالك االب�صار ج � ، 1ص . 172
.28احلنبلي  ،جمري الدين االن�س اجلليل  ،ج � ، 2ص . 228
.29فتوى حممد بخيت املطيعي � ،ص  ، 29و�رشاب  :حممد متيم
الداري �ص  17وما بعدها .
�.30صحيح البخاري  ،جزء � 2ص  . 829واحلديث معلق  ،م�سند
أ�حمد جزء � 1ص  ، 70حديث � ، 511سنن الرتمذي جزء � 5ص
 ، 625الن�سائي جزء � ، 6ص 41
.31ا ملرجع ال�سابق ،ج� ،6ص.68
 .32أ�بو نعيم يف احللية  ،جزء � ، 1ص  58واحلاكم جزء � ، 3ص
 107و�سري اعالم النبالء جزء � ، 2ص . 569
.33اال�سعاف � ،ص  11واملغني جزء � 5ص  ، 592واحلاوي جزء
� 9ص . 379
.34البخاري جزء � 3ص  196و  197و �رشح ال�سنة النبوية ،ج،8
�ص .289والن�سائي ج� ،6ص .235والبيهقي ،ج� ،6ص.161
.35اخلراج� ،ص .24أ
والموال� ،ص.59
�.36سورة احل�رش ،من .7-10
�.37سورة احل�رش ،من .7-10
�.38سورة احل�رش ،من .7-10
.39اخلراج ألبي يو�سف� ،ص .24أ
والموال� ،ص .59وفتوح البلدان،
�ص .274واخلراج ليحيى بن آ�دم� ،ص.27-48
.40املغني جزء � 5ص  599ومباحث الوقف �ص . 20
�.41ص.137
.42من روائع ح�ضارتنا� ،ص .119-122وا�شرتاكية ا إل�سالم،
�ص .328واالجتاه اجلماعي يف الت�رشيع االقت�صادي� ،ص.349
.43لطف ًا أ�نظر الدوري و أ�خرين  :اقت�صاديات الوقف اال�سالمي �ص
 46وما بعدها  ،بهن�سي  :عبد الفتاح نظام الوقف .
.44املرجع ال�سابق .
.45بهن�سي عبد الفتاح نظام الوقف �ص  46وما بعدها املر�سوم 280
�سنة  ، 1931واملرا�سيم ال�صادرة �سنة ، 58 ، 57 ، 93 ، 52
. 82 ، 71 ، 62 ، 60 ، 459
.46نف�س امل�صدر.
.47الوقف يف ال�رشيعة والقانون� ،ص.46
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.48ا إل�سعاف� ،ص.29
.49الفتاوى الهندية ،ج� ،2ص.748
.50ابن عابدين� ،ص.606
.51حا�شية ابن عابدين �ص  .658والوقف بني ال�رشيعة والقانون،
�ص.122
.52حا�شية ابن عابدين ،ج� ،4ص .21و�إبراهيم  :أ�حمد  ،أ�حكام
الوقف �ص . 157 – 153
.53املرجع ال�سابق .
.54ا إلن�صاف ،ج� ،7ص ، 1واحلاوي جزء � 9ص  381وال�رشح
ال�صغري جزء � 4ص  97وما بعدها واملغني جزء � 5ص . 602
 .55أ�بو العنني بدران أ�حكام الو�صايا � ،ص.560
.56املغني جزء � 5ص . 641
.57ال�رساج ر�شدي  ،و جمموعة القوانني ال�رشعية � ،ص 374
– .375
.58منح اجلليل لعلي�ش ،ج� ،3ص .488وفتح العلي ،ج،2
�ص.249
.59حكم اخللو يف الفقه ا إل�سالمي ،عبد اهلل حممد ،جملة االقت�صاد
ا إل�سالمي � ،167ص.132
.60ج� ،6ص.26
أ
.61ال�شباه والنظائر ،ابن جنيم� ،ص.14
.62فتح العلي ،ج� ،2ص.250
.63ال�سيا�سة املالية ،د .اجلرف� ،ص 59-60بت�رصف واخت�صار.
.64املرجع ال�سابق� ،ص
.65د .م�صطفى  :و�صفي ،النظام ا إلداري يف ا إل�سالم � ،ص .85مذكرة
جامعة أالزهر� ،ص 85بت�رصف.
.66املرجع ال�سابق �ص .89
.67دد�سوقي �إبراهيم -املرجع ال�سابق� -ص .122،123
�.68سيا�سة ا إلنفاق العام يف ا إل�سالم ،م�ؤ�س�سة �شباب اجلامعة
ا إل�سكندرية �ص . 19
.69د� .إبراهيم الطحاوي  -االقت�صاد ا إل�سالمي  -املرجع ال�سابق،
ج� ،1ص.160
.70املرجع ال�سابق.
.71اجلرف  ،د .حممد علي  ،ال�سيا�سة املالية� ،ص.42
�.72سورة احل�رش اية . 7
.73اجلرف  ،د .حممد علي  ،ال�سيا�سة املالية� ،ص.44
.74املرجع ال�سابق� ،ص.46
.75الع�سال  -دكتور فتحي  -املرجع ال�سابق �ص 120وما بعدها.
.76اجلرف  ،د  .كمال  ،ال�سيا�سة املالية� ،ص.67
�.77سورة ا إلن�سان 8-9
.78املرجع ال�سابق� ،ص 68،70بت�رصف.
.79املرجع ال�سابق� ،ص.72
.80اجلرف  ،كمال  ،ال�سيا�سة املالية� ،ص.73
.81املرجع ال�سابق� ،ص.76
.82دور االقت�صاد ا إل�سالمي� .ص . 42
 .83أ�مني :حممد االوقاف واحلياة االجتماعية يف م�رص �ص . 61
.84الزرقا :م�صطفى أ�حكام الوقف �ص  47والدوري اقت�صاديات
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الوقف �ص .8
.85فاز كاتب هذا البحث باال�شرتاك مع د .ح�سني الدراوي�ش باجلائزة
الدولية ألبحاث الوقف يف مو�ضوع ( أ�ثر الوقف يف الثقافة والتعليم)
2002م.
.86من�شورات املنظمة اال�سالمية للرتبية والعلوم ،عدد  60اكتوبر
2004م� .ص.5
.87وزارة أالوقاف� ،إجنازات وتطلعات� ،ص .188ومقابلة مع رئي�س
جمل�س أالوقاف ال�شيخ عبد العظيم �سلهب يف القد�س.
.88مقابلة مع رئي�س جمل�س �إدارة امل�صنع د .عبد الرحيم احلنبلي
بتاريخ 22/7/2002م .والتقرير ال�سنوي للجنة امل�رشفة،
�ص.14
.89وزارة أالوقاف� ،إجنازات وتطلعات� ،ص 189وما بعدها.
.90من �سجالت املحاكم ال�رشعية يف نابل�س والقد�س.

املراجع:
 .1أ�بو زهرة:حممد ،تنظيم ا إل�سالم للمجتمع مكتبة أالجنلو
وم�رصية ،القاهرة.
 .2أ�بو عبيد القا�سم أالموال ،املكتبة التجارية ،القاهرة.
 .3أ�بو يو�سف يعقوب،اخلراج،املطبعة ال�سلفية ،القاهرة1972 ،م.
 .4أ�بو زهرة:حممد،التكافل االجتماعي يف القر آ�ن،الدار القومية
للطباعة والن�رش.
 .5أ�بو يحيى:حممد ح�سن،اقت�صادنا يف �ضوء القر آ�ن وال�سنة،دار
عمار ،عمان.
� .6إبراهيم:احمد ،أ�حكام الوقف،كلية احلقوق،القاهرة 1938م
 .7ابن عابدين:حممد امني رد املحتار على الدر املختار ب�رشح تنوير
أالب�صار دار الفكر1979 ،م.
 .8ابن منظور:جمال الدين حممد بن مكرم ا إلفريقي امل�رصي،ل�سان
العرب ،أ�بو الف�ضل،دار �صادر ،بريوت.
 .9أالبياين:حممد زيد مباحث الوقف،ط1924 ،3م.
 .10االعظمي:ح�سني علي،احكام اوقاف،مطبعة االعتماد،بغداد
.1949
 .11الربت:خياط ،حبيب،الوقف يف فل�سطني،ر�سالة دكتوراه،جملة
هدى ا إل�سالم ،العدد 1988 ،9 ،8م.
 .12بدران :أ�بو العينني ،أ�حكام الو�صايا أ
والوقاف،م�ؤ�س�سة اجلامعة،
ا إل�سكندرية.
أ
جنيم،ال�شباه والنظائر،دار الكتب العلمية ،بريوت،
 .13ابن
1980م.
 .14با�شا :حممد قدري،دور االقت�صاد ا إل�سالمي  ،القاهرة ،املطبعة
التجارية.
 .15با�شا:حممد قدري،قانون العدل وا إلن�صاف للق�ضاء على م�شكالت
أالوقاف،مكتبة أالهرام1928 ،م.
 .16بهن�سي:عبد الفتاح،نظام الوقف،مكتبة اال�شعاع،القاهرة
1999م
 .17اجلرف:حممد علي،ال�سيا�سة املالية ال�رشعية ،القاهرة ،جامعة
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أالزهر1974 ،م.
أ
أ
 .18احل�سيني:حممد ��سعد املنهل ال�صايف يف الوقف و�حكامه ،املطبعة
الوطنية ،القد�س
 .19احللبي:م�صطفى البابي،فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب
ا إلمام مالك ،علي�ش ، ،القاهرة.198 ،
 .20احلنبلي:جمري الدين أالن�س اجلليل يف تاريخ القد�س
واخلليل،مكتبة املحت�سب ،عمان ،أالردن.
 .21اخل�صاف:ابو بكر احمد بن عمر ال�شيباين،دار الكتب،بريوت
1999م.
 .22خالف:عبد الوهاب ،أ�حكام الوقف،مطبعة الن�رص ،القاهرة،
1953م.
 .23الد�سوقي:حممد بن أ�حمد بن عرفة حا�شية الد�سوقي على
ال�رشح الكبري.،
 .24الدوري واخرون:عبد العزيز،اقت�صاديات الوقف اال�سالمي،القد�س
 .25الري�س:حممد �ضياء الدين،اخلراج والنظام املالية للدولة
ا إل�سالمية  ،أالجنلوم�رصية ،ط.2
 .26الزرقا :م�صطفى ،أ�حكام أالوقاف،طبعة اجلامعة ال�سورية،
1947م.
 .27ال�سباعي:م�صطفى،ا�شرتاكية ا إل�سالم،دار املطبوعات ،دم�شق،
1960م.
� .28سجالت املحكمة ال�رشعية-القد�س ،القد�س.
� .29رساج:ر�شدي ،جمموعة القوانني ال�رشعية  ،مطبعة حمرم
التجارية ،يافا1944 ،م.
 .30ال�سهارفوري:خليل أ�حمد بذل املجهود يف حل أ�بي داود  ،دار
الكتب العلمية.
 .31ال�صدر:حممد باقر اقت�صادنا،مطابع النعمان ،النجف1964 ،م.
 .32الطرابل�سي:برهان الدين ابراهيم،اال�سعاف يف احكام
الوقف،مكتبة الطالب اجلامعي،مكة املكرمة
 .33الع�سقالين :أ�حمد بن علي بن حجر،فتح الباري ب�رشح �صحيح
البخاري،دار الفكر للطباعة والن�رش.
 .34العلمي :أ�حمد،وقفيات املغاربة  ،من�شورات دائرة أالوقاف
العامة.
 .35عبد الكرمي:فتحي أ�حمد و الع�سال :أ�حمد  ،النظام االقت�صادي يف
ا إل�سالم ،دمكتبة وهبة.
 .36العو�ضي:رفعت،االقت�صاد ا إل�سالمي م�صادره يف الفقه
العام،مكتبة الطالب،مكة املكرمة
 .37غنيم :أ�حمد،القد�س نداء أ�خري،القد�س1999 ،م.
 .38القر�شي:ا إلمام أ�بو الفداء �إ�سماعيل بن كثري تف�سري القر آ�ن
الكرمي ، ،دار �إحياء الكتب.
 .39القر�شي:يحيى بن آ�دم اخلراج،تعميم و�رشح :أ�حمد حممد �شاكر،
املطبعة ال�سلفية1374 ،هـ.
 .40القرطبي :أ�بو عبد اهلل حممد بن أالن�صاري،اجلامع ألحكام
القر آ�ن،دار الكتاب ،القاهرة.
 .41الكا�ساين:عالء الدين أ�بو بكر بن م�سعود،بدائع ال�صناع يف
ترتيب ال�رشائع،مطبعة اجلمالية1910 ،م.
 .42اللقيمي:م�صطفى أ��سعد،لطائف أ�ن�س اجلليل يف حتائف القد�س
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واخلليل،خمطوط ،حتقيق:خالد هم�رشي،ر�سالة ماج�ستري . 2002 ،
 .43د .جبارة تي�سري امل�سلمون الهنود وق�ضية فل�سطني  ،دار
ال�رشوق ،عمان.
 .44املطيعي:حممد بخيت،فتوى عن وقف ال متيم،مطبعة دار
االيتام،مكة املكرمة
 .45املغني:حممد بن عبد اهلل بن أ�حمد بن قدامة املقد�سي هرا�س:
حممد خليل  ،مطبعة ا إلمام.
 .46النبهان:حممد فاروق االجتاه اجلماعي يف الت�رشيع االقت�صادي
ا إل�سالمي،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت
 .47الهدرة:احمد،وقفية امينة اخلالدي،دار احياء الرتاث،القد�س
1988م
 .48املو�سوعة الفقهية الكويتية ،طباعة ذات ال�سال�سل ،الكويت،
وزارة أالوقاف الكويتية ،ط.2
أ
 .49مايكل:دمرب �سيا�سة �إ�رسائيل جتاه الوقاف ا إل�سالمية يف
فل�سطني،م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية ،بريوت
 .50املبارك فوري  ،أ�بو العالء  ،حممد عبد الرحمن � :سنن الرتمذي
�رشح حتفة االحوذي  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت . 2001
 .51مر�سي:حممد كامل أالموال،مطبعة فتح اهلل �إليا�س ،القاهرة،
ط1937 ،2م.
أ
يو�سف،لموال ونظرية العقد يف الفقه
 .52مو�سى:حممد
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