الوقَـــفَ َ
َ

ودورهَفيَالتنميةَاالقتصادية َ
إعداد َ
الدكتورَأيمنَمحمدَالعمر َ


الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين ،نبينا
محمد وعمى آلو وأصحابو أجمعين  ،ومن سار عمى ىدييم إلى يوم الدين .
أما بعد :
فإن اهلل سبحانو وتعالى لما شرع الدين اإلسالمي  ،جعمو نظاماً تشريعياً
متكامالً تناول جميع جوانب الحياة المختمفة ،فيو كما اىتم بجانب العبادات وما يربط
العبد بربو ،جاء كذلك بما ينظم عالقات الناس بعضيم ببعض  ،بل عمل كذلك عمى
وتحضره من خالل تشريعو لممعامالت التجارية ،
تنمية ىذا المجتمع وترابطو وتكافمو
ّ
ونظام التمويل التصدقي بشقيو التطوعي والفريضة .
ونظ اًر لما يواجيو اإلسالم من حممة ىوجاء مستعرة تيدف إلى إقصائو عن
حممَة ىذا الدين أن ينافحوا
الحياة البشرية وحصره في جانب العبادات  ،كان ال بد ل َ
عنو بألسنتيم وأقالىم كما ينافح عنو باألسنة ،وذلك من خالل بيان مزايا التشريعات
العممية التي جاء بيا ىذا الدين الحنيف .
ولو أراد الباحث عن الحقيقة أن يستقصي كل الجوانب لطال المقام وقصر القمم
عن استيعاب ىذه المزايا و ِ
الح َكم التشريعية من ورائيا  ،لكنو من الكفاية بمكان أن
نتناول نظاماً واحداً من التنظيمات اإلسالمية التي جاءت لدعم االقتصاد اإلسالمي .
ونظ اًر لكون الوقف من األنظمة التي تركت بصماتيا البارزة عمى الحياة في
المجتمع اإلسالمي منذ نشأتو إلى وقتنا المعاصر ،من خالل ما أحدثو من آثار
اجتماعية واقتصادية متنوعة في المجتمع المسمم  .رأيت من المناسب أن أتناول ىذا
النظام بشيء من البحث متناوالً فيو بعض اآلثار االقتصادية والتنموية البارزة في
المجتمع اإلسالمي من خالل استعراض جانب من فقيياتو ذات الصمة بالجانب
االقتصادي  ،ثم تحميل اآلثار االقتصادية عمى ضوء ىذه الفقييات  .فكان ىذا
البحث الذي أسميتو (الوقفَودورهَفيَالتنميةَاالقتصادية) .

خطةَالبحثََ :
وقد جاء ىذا البحث في مبحثين اثنين :
المبحثَاألولََ:فقيياتَالوقفَ .وفيو المطالب اآلتية :
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 المطمب األول  :التعريف بالوقف ومشروعيتو وحكمو . المطمب الثاني  :ما يجوز وقفو وما ال يجوز وجياتو المشروعة . المطمب الثالث  :أحكام التصرف في الوقف وزكاتو .المبحثَالثانيََ:األثرَاالقتصاديَلموقفَ .وفيو المطمب اآلتية :
 المطمب األول  :أىداف الوقف . المطمب الثاني  :دور الوقف في سد حاجات المجتمع ومتطمباتو الممحة. المطمب الثالث  :دور الوقف في التداول . المطمب الرابع  :دور الوقف في تنمية رأس المال البشري . المطمب الخامس :دور الوقف في المالية العامة .ثم ختم البحث بخاتمة بينت فييا أىم النتائج التي توصمت إلييا في ىذا البحث
وأخي اًر  ،أسأل اهلل العظيم رب العرش الكريم أن أكون وفقت في عرض ىذا
الموضوع  ،وكشف جوانبو المختمفة  ،وأن ينفع بو المسممين جميعاً وأن يجعمو في
ميزان حسناتي  ،إنو ولي ذلك والقادر عميو .
وآخر دعوانا
أن الحمد هلل رب العالمين
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المبحثَاألول َ
فقيياتَالوقف َ
المطمبَاألولَ:التعريفَبالوقفَومشروعيتوَوحكمو َ
أوالََ:تعريفَالوقفَلغةََ َ:
الوقف بفتح الواو وسكون القاف  ،مصدر وقف الشيء وأوقفو بمعنى حبسو
وأحبسو  .وتجمع عمى أوقاف ووقوف(ٔ)  .وسمي وقفاً لما فيو من حبس المال عمى
الجية المعينة .
ثانياَََ:تعريفَالوقفَاصطالحاَََ :
ذكر الفقياء تعريفات مختمفة لموقف تبعاً آلرائيم في مسائمو الجزئية  ،إال أن
أشمل تعريف لموقف ىو :
« تحبيس األصل وتسبيل المنفعة »(ٕ)؛ إذ يؤيده ما رواه عبد اهلل بن عمر رضي
اهلل عنيما ،أن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو أصاب أرضاً بخيبر ،فأتى النبي
صمى اهلل عميو وسمم يستأمره فييا ،فقال :يا رسول اهلل! أصبت أرضاً بخيبر لم أصب

ماالً قط أنفس عندي منو ،فما تأمر بو؟ قال  « :إنَشئتَحبستَأصمياَ،وتصدقتَ
بياَ»(ٖ)  ،وفي رواية َ« :ح ِّبسَأصموََ،وسِّبلَثمرتو » (ٗ) .
فقولو ( :تحبيس) من الحبس بمعنى المنع  ،ويقصد بو إمساك العين ومنع
تممكيا بأي سبب من أسباب التمميك(٘) .
وقولو (األصل) أي العين الموقوفة .

(ٔ) انظر  :ابن منظور  :لسان العرب  ، ٖٙٓ-ٖٜ٘/ٜومحمد رواس قمعجي  :معجم لغة الفقياء ص. ٘ٓٛ
(ٕ) انظر  :الزركشي  :شرح مختصر الخرقي ٗ ، ٕٙٛ/و د .نزيو حماد  :معجم المصطمحات االقتصادية
صٖٖ٘ .
(ٖ) رواه البخاري في صحيحو  ،كتاب الشروط – باب الشروط في الوقف ٕ -ٜٕٛ/رقم  ، ٕ٘ٛٙوفي
الوصايا ،باب الوقف كيف يكتب (ٖ -ٜٔٓٔ/رقم (ٕٓ ، )ٕٙورواه مسمم في الوصية – باب الوقف
ٖ -ٕٔ٘٘/رقم ٕٖ. ٔٙ
(ٗ) رواه النسائي في سننو  ،كتاب اإلحباس  -باب حبس المشاع  ، ٕٖٕ/ٙوابن ماجو في سننو  ،كتاب الصدقات ،
باب من وقف ٕ . ٛٓٔ/وىو صحيح اإلسناد عمى شرط الشيخين  .انظر  :األلباني  :إرواء الغميل  -ٖٓ/ٙرقم
ٖ. ٔ٘ٛ
(٘) انظر  :البيوتي  :كشاف القناع ٕ. ٜٗٛ/
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وقولو (تسبيل المنفعة) أي إطالق فوائد العين الموقوفة وعائداتيا لمجية
المقصودة من الوقف والمعنية بو(ٔ) .
ثالثاَ:مشروعيةَالوقفََ .
دلت النصوص الشرعية من السنة النبوية عمى مشروعية الوقف  ،والندب إليو
 ،وأنو من سبيل اهلل تعالى  ،ومن ىذه النصوص :
ٔ – عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو ،أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قالَ « :إذاَ

ماتَابنَآدمَانقطعَعمموَإالَمنَثالثَ،صدقةَجاريةَ،أوَعممَينتفعَبوَ،أوَولدَ

صالحَيدعوَلو » (ٕ) .
فالنبي صمى اهلل عميو وسمم قد حث في ىذا الحديث المسممين عمى أن يجعموا
ألنفسيم صدقات جارية بعد موتيم تعود عمى عموم المسممين بالنفع  ،وتعود عمييم
باألجر حتى بعد موتيم .

ٕ – عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنيما  ،أن عمر أصاب أرضاً من أرض
خيبر  ،فقال  :يا رسول اهلل  ،إني أصبت أرضاً بخيبر  ،لم أصب ماالً قط أنفس
عندي منو  ،فما تأمرني ؟ قال  « :إن َشئتَحبستَأصمياََ،وتصدقتَبيا » ،
فتصدق بيا عمر عمى أن ال تباع  ،وال توىب  ،وال تورث  ،في الفقراء  ،وذوي القربى
 ،والرقاب  ،والضيف  ،وابن السبيل  ،ال جناح عمى من ولييا أن يأكل منيا
بالمعروف  ،ويطعم صديقاً  ،غير متمول ماالً(ٖ) .
ٖ  -عن عمرو بن الحارث بن المصطمق رضي اهلل عنو قال  « :ما َتركَ

رسولَاهللَصمىَاهللَعميوَوسممَإالَبغمتوَالبيضاءََ،وسالحوََ،وأرضاَتركياَصدقة

»

(ٗ)

.

ٗ – كما أنو قد ورد عن جمع كبير من الصحابة رضوان اهلل عمييم أنيم أوقفوا
أمواالً ليم في سبيل اهلل  ،منيم عثمان  ،وعمي  ،والزبير  ،وأبو طمحة  ،وعمرو بن
(ٔ) انظر  :المرجع السابق ٗ. ٕٙٚ/
(ٕ) رواه مسمم في صحيحو ،كتاب الوصية – باب ما يمحق اإلنسان من الثواب بعد وفاتو ٖ -ٕٔ٘٘/رقم ٖٔ.ٔٙ
(ٖ) سبق تخريجو صٖ .
(ٗ) رواه البخاري في صحيحو  ،كتاب الجياد – باب بغمة النبي صمى اهلل عميو وسمم البيضاء ٖ -ٔٓ٘ٗ/رقم
 ،ٕٚٔٛوأخرجو في الوصايا – باب الوصايا وقول النبي صمى اهلل عميو وسمم (وصية الرجل مكتوبة عنده)
ٖ -ٔٓٓ٘/رقم  ،ٕ٘ٛٛوفي مواضع غيرىا  .انظر األرقام . )ٜٕٗٔ ،ٕٖٜٔ( :
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العاص  ،وغيرىم

(ٔ)

.

يقول اإلمام أحمد رحمو اهلل في رواية حنبل « :قد وقف أصحاب رسول اهلل صمى
اهلل عميو وسمم ،ووقوفيم بالمدينة ظاىرة ،فمن رد الوقف فإنما رد السنة »(ٕ) .
رابعاَ:حكـمَالوقـف َ
اختمف العمماء في حكم الوقف ىل ىو الزم أم جائز ؟ عمى قولين :

القول َاألول  :الوقف الزم بمجرد صدوره من الواقف  ،وليس لو الرجوع فيو  .وىو
مذىب جميور الفقياء (ٖ) .
القول َالثاني  :ال يمزم الوقف بمجرده  ،ولمواقف الرجوع فيو  ،إال إذا أوصى بو بعد
موتو  ،فيمزم ،أو يحكم بمزومو حاكم  .وىذا قول أبي حنيفة وزفر ابن
اليذيل  .أما الصاحبان فيما مع الجميور(ٗ) .
األدلـــةََ :
استدل الجميور بما يأتي :
ٔ – أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال لعمر بن الخطاب رضي اهلل عنو في

وقفو  « :الَيباعَأصمياََ،والَيبتاعََ،والَيوىبَوالَيورثَ» .
يقول الشوكاني  « :فإن ىذا منو صمى اهلل عميو وسمم بيان لماىية التحبيس
التي أمر بيا عمر  ،وذلك يستمزم لزوم الوقف وعدم جواز نقضو  ،واال لما كان
تحبيساً  ،والمفروض أنو تحبيس »(٘) .
فمو كان الوقف غير الزم  ،وبدا لمواقف أن يبيعو أو ييبو أو يتصرف فيو بأي
نوع من أنواع التصرفات  ،لما كان لنفي النبي صمى اهلل عميو وسمم معنى وال فائدة .
ٕ – إنو إزالة ممك يمنع من البيع واليبة ويمزم بالوصية  ،فيمزم بتنجيزه حال
(ٔ) انظر  :عبداهلل الجبرين  ،شرح مختصر الخرقي الزركشي (الحاشية) ٗ. ٕٜٙ/
(ٕ) الزركشي  :شرح مختصر الخرقي ٗ. ٕٚٓ/
(ٖ) انظر  :ابن رشد  :المقدمات المميدات ٕ ، ٜٗٔ/الدسوقي  :حاشية الدسوقي ٘ ، ٗ٘٘/الغزالي  :الوسيط
في المذىب ٗ ، ٕ٘٘/النووي  :روضة الطالبين ٘ ، ٖٕٗ/ابن قدامة  :المغني  ،ٔٛ٘/ٛابن مفمح  :المبدع
٘. ٖٕ٘/
(ٗ) انظر :السرخسي :المبسوط ٕٔ ،ٕٚ،ٕٛ/الطحاوي  :شرح معاني اآلثار ٗ ، ٜ٘/ابن اليمام  :شرح فتح
القدير  ، ٕٖٛ ،ٕٖٓ/ٙابن عابدين  :رد المحتار . ٕ٘ٓ/ٙ
(٘) الشوكاني  :نيل األوطار .ٕٖ/ٙ
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الحياة من غير توقف عمى حكم حاكم ؛ كالعتق(ٔ) .
ٖ  -ولو قمنا إن ممك الواقف عمى الموقوف مستمر وأن لو بيعو متى شاء  ،وأن
حقيقتو ليس إال التصدق بالمنفعة  ،فإن ىذا القدر كان ثابتاً لمواقف قبل الوقف بال
ذكر لفظ الوقف  ،وحينئذ ال فائدة من لفظ الوقف إن كان أثر ىذا المفظ واحداً قبل
وجوده وبعده  ،فدل ذلك عمى أن ىذا المفظ أفاد معنى زائداً عما كان عميو قبل النطق
بمفظ الوقف  ،وىذا المعنى ىو المزوم وخروجو عن ممك الواقف(ٕ) .
ٗ – أن الوقف حبس لمعين عمى حكم ممك اهلل تعالى  ،فيزول ممك الواقف عنو
إلى اهلل تعالى عمى وجو تعود المنفعة إلى العباد  ،فيمزم وال يباع وال يورث(ٖ) .
واستدل أبو حنيفة عمى قولو بما يأتي :
ٔ – ما روي أن عبد اهلل بن زيد جعل حائطو صدقة  ،وجعمو إلى رسول اهلل
صمى اهلل عميو وسمم  ،فجاء أبواه إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  ،فقاال  :يا
فرده رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم .
رسول اهلل  ،لم يكن لنا عيش إال ىذا الحائط ّ .
ثم ماتا  ،فورثيما(ٗ) .
ٕ – أنو قد ورد من قول عمر في قصة تحبيسو نصيبو أرض خيبر ما يدل
عمى أنو غير ممزم  ،حيث قال  « :لو أني ذكرت صدقتي لرسول اهلل صمى اهلل عميو
وسمم  ،لرددتيا »(٘)  .ووجو الداللة أن عمر لما أوقف األرض لم يمنعو من الرجوع
عن وقفيا إال كونو ذكره لمنبي صمى اهلل عميو وسمم  ،فكره عمر أن يفارق أم اًر ذكره
(ٔ) انظر  :ابن قدامة  :المغني  ، ٔٛ٘/ٛابن مفمح  :المبدع ٘. ٖٕ٘/
(ٕ) انظر  :ابن اليمام  :شرح فتح القدير . ٕٖٓ/ٙ
(ٖ) انظر  :ابن اليمام :شرح فتح القدير  ،ٕٓٙ-ٕٓ٘/ٙسعداهلل بن عيسى  :حاشية سعدي أفندي .ٕٓٗ-ٕٖٓ/ٙ
(ٗ) روي ىذا الحديث عن عبد اهلل بن زيد من عدة طرق :
 عن بشير بن محمد بن عبد اهلل عن عبد اهلل بن زيد  ،بو  :رواه الدارقطني في سننو ٗ ، ٕٓٔ ،ٕٓٓ/وابنأبي عاصم في اآلحاد والمثاني ٖ . ٗٚٚ/وىو مرسل كما قال الدارقطني ؛ فإن بشير بن محمد لم يمق جده
عبد اهلل بن زيد  .وقال الييثمي في مجمع الزوائد  « : ٕٖٖ/ٗ :رواه الطبراني  ،وبشير ىذا لم أجد من
ترجمو  ،وبقية رجالو رجال الصحيح » .
 عن أبي بكر بن حزم عن عبد اهلل بن زيد  :رواه الدارقطني ٗ ، ٕٓٔ/والحاكم في مستدركو ٖ، ٖٛٚ/ٗ ،ٖٜٚ/ومن طريقو البييقي في الكبرى  ، ٖٔٙ/ٙوالروياني في مسنده ٕ . ٔٛٔ/وىو مرسل أيضاً كما نص عمى
ذلك الدارقطني  .قال البييقي  « :ىذا مرسل ؛ أبو بكر بن حزم لم يدرك عبد اهلل بن زيد » .
 عن عمرو بن سميم عن عبد اهلل بن زيد  :رواه الدارقطني أيضاً ٗ ، ٕٓٔ/وىو كسابقيو مرسل  .قال البييقي « :وروي من أوجو أخر عن عبد اهلل بن زيد  ،كمين مراسيل »  .السنن الكبرى . ٖٔٙ/ٙ
(٘) رواه الطحاوي في شرح معاني اآلثار ٗ ٜٙ/من طريق ابن شياب عن عمر  .وىو إسناد منقطع ؛ ألن ابن
ابن شياب لم يسمع من عمر .
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لمنبي صمى اهلل عميو وسمم ويخالفو إلى غيره  ،كما أن ابن عمر كره أن يرجع عن
الصوم الذي فارق النبي صمى اهلل عميو وسمم وىو مداوم عميو(ٔ) .
ٖ  -إنو إخراج لممال عمى وجو القربة من ممكو  ،فمم يمزم بمجرد القول ،
كالصدقة(ٕ) .
إال أن الجميور اعترضوا عمى ىذه األدلة فقالوا :
 أما حديث عبد اهلل بن زيد فيو غير ثابت  ،وعمى فرض ثبوتو  ،فميس فيو ذكرلموقف  ،والذي يظير أنو جعل حائطو صدقة غير موقوف  ،وقد استناب فييا
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لصرفيا حيث يشاء ،فرأى عميو الصالة والسالم أن
والدا عبد اهلل ابن زيد أحق الناس بصرف ىذه الصدقة  .ولذا فإنو يالحظ أنو لم
يرّد الصدقة عمى عبد اهلل  ،وانما دفعيا إلى والديو(ٖ) .
 وأما قول عمر فمردود من وجيين :أحدىما  :أن ىذا األثر منقطع ؛ إذ ىو من رواية ابن شياب عن عمر  ،وابن
شياب لم يسمع من عمر .
الثاني  :أن ىذا االحتمال المذكور يقابمو احتمال آخر ؛ وىو أن عمر كان يرى
صحة الوقف ولزومو  ،إال إن شرط الواقف الرجوع  ،فمو أن يرجع(ٗ) .
 وأما القياس عمى الصدقة  ،فإنو مع الفارق  ،ذلك ألن الصدقة تمزم في الحياةبغير حكم حاكم  ،وانما تفتقر إلى القبض  ،أما الوقف فال يفتقر إلى القبض(٘) .
الترجيــحََ :
مما سبق يظير رجحان قول الجميور  ،القائل بمزوم الوقف وأنو ال رجعة
لمواقف فيو بعد صدوره منو  .ويؤيده أيضاً مدلول كممة الوقف أو الحبس التي تد ّل
عمى إخراج العين المنتفع بيا عن ممك الواقف إلى ممك الموقوف عمييم عمى وجو
التأبيد  ،وبدليل قولو صمى اهلل عميو وسمم  « :صدقة َجارية »  ،إذ يشعر بأن

(ٔ) انظر  :الطحاوي  :شرح معاني اآلثار ٗ. ٜٙ/
(ٕ) انظر  :الطحاوي  :شرح معاني اآلثار ٗ ، ٜٙ ،ٜ٘/ابن قدامة  :المغني . ٔٛ٘/ٛ
(ٖ) انظر  :البييقي  :السنن الكبرى  ،ٖٔٙ/ٙابن قدامة  :المغني  ، ٔٛٙ/ٛالمطيعي  :تكممة المجموع
٘ٔ. ٖٕٗ/
(ٗ) انظر  :ابن حجر  :فتح الباري ٘. ٕٗٚ/
(٘) انظر  :ابن قدامة  :المغني  ، ٔٛٙ/ٛابن مفمح  :المبدع ٘ ، ٖٖ٘/المطيعي  :تكممة المجموع ٘ٔ. ٖٕٗ/
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الوقف يمزم وال يجوز نقضو  ،ولو أجاز النقض لكان الوقف صدقة منقطعة .
وأيضاً قولو صمى اهلل عميو وسمم في حديث عمر (الَيباعَوالَيوىبَوالَيورث)
 ،فيذا بيان لماىية التحبيس التي أمر بيا عمر  ،وذلك يستمزم لزوم الوقف وعدم
جواز نقضو ؛ إذ فيو تنصيص عمى المنع من التصرفات التي يتصرفيا المالك في
خالص حقو من البيع واليبة واإلرث

(ٔ)

.

َ

(ٔ) انظر  :ابن حجر  :فتح الباري ٘ ، ٕٗٚ/الشوكاني  :نيل األوطار  ، ٕٖ/ٙالزرقا  :أحكام األوقاف
صٖٓ.ٖٔ-
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المطمبَالثاني َ
ماَيجوزَوقفوَوماَالَيج َوزََ،وجياتوَالمشروعة َ
أوالَ:ماَيجوزَوقفوَوماَالَيجوزََ .
افترقت أقوال أىل العمم حول ما يجوز وقفو من األشياء وما ال يجوز :

القول َاألول َ :يجوز وقف كل ما جاز بيعو  ،وجاز االنتفاع بو مع بقاء عينو ،
بقاء متصالً  .كالعقار  ،والحيوان  ،والسالح ،
وكان أصالً يبقى ً
واألثاث  ،وأشباه ذلك .
وىذا مذىب جميور العمماء من المالكية والشافعية والحنابمة(ٔ) .
القول َالثاني َ :ال يجوز وقف ما ينقل ويحول مما ال لم يجر التعامل بوقفو ؛
كالثياب والحيوان والرقيق  ،أما إذا كان مما يجري فيو التعامل فيجوز
كالقدوم والفأس والسالح والكراع والدراىم والدنانير  ،أو
التعامل فيو
ّ
كان المنقول تبعاً لمعقار ؛ كوقف ضيعة ببقرىا وأكرتيا – أي عبيده –
 .وىذا مذىب الحنفية (ٕ) .
وأجازوا حبس الخيل في سبيل اهلل  ،استحساناً .
األدلـــةََ :
استدل القائمون بالجواز بما يأتي :
ٔ  -ما جاء عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قال َ « :أما َخالد َفإنكمَ
تظممونَخالداََ،قدَاحتبسَأدراعوَوأعتادهَفيَسبيلَاهلل » (ٖ) .
ٕ – عن ابن عباس رضي اهلل عنو قال َ :أراد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم
(ٔ) انظر  :الباجي  :المنتقى شرح الموطأ  ، ٕٕٔ/ٙالنووي  :المنياج ٕ ، ٖٚٚ/ابن قدامة  :المغني . ٕٖٔ/ٛ
(ٕ) انظر  :ابن اليمام  :شرح فتح القدير  ، ٕٔٙ/ٙالكاساني  :بدائع الصنائع  ، ٕٕٓ/ٙابن عابدين  :رد
المحتار . ٕ٘٘/ٙ
وقد خالف أبو يوسف مذىب الحنفية في جواز وقف المنقول إذا كان مما يجري فيو التعامل  ،فقال بعدم
جواز وقفو أيضاً والحالة ىذه  .انظر  :ابن عابدين  :رد المحتار . ٘٘٘/ٙ
(ٖ) رواه البخاري في صحيحو  ،كتاب الزكاة – باب قول اهلل تعالى (وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل اهلل)،
ٕ -ٖ٘ٗ/رقم  ، ٖٜٜٔومسمم في صحيحو  ،كتاب الزكاة – باب في تقديم الزكاة ومنعيا ٕ -ٙٚٙ/رقم
ٖ. ٜٛ
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الحج فقالت امرأة لزوجيا :أحجني مع رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عمى جممك.
فقال  :ما عندي ما أحجك عميو  .قالت  :أحجني عمى جممك فالن  .قال  :ذاك
حبيس في سبيل اهلل عز وجل  .فأتى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم فقال  :إن
امرأتي تق أر عميك السالم ورحمة اهلل وانيا سألتني الحج معك قالت  :أحجني مع
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  .فقمت  :ما عندي ما أحجك عميو  .فقالت  :أحجني

عمى جممك فالن  .فقمت  :ذاك حبيس في سبيل اهلل  .فقال َ « :أما َإنك َلوَ
أحججتياَعميوَكانَفيَسبيلَاهللَ. )ٔ(»َ...
فقولو  « :ذاك حبيس في سبيل اهلل » ،واقرار النبي صمى اهلل عميو وسمم لو،
دليل عمى أنو يجوز وقف المنقول كالحيوان وغيره .
ٖ – عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو قال  :قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم

 « :منَاحتبسَفرسا َفيَسبيلَاهللَإيمانا َواحتسابا َفإنَشبعوَوروثوَوبولوَفيَ
ميزانوَيومَالقيامةَحسنات »(ٕ) .
يقول اإلمام الشوكاني« :فيو دليل عمى أنو يجوز وقف الحيوان»(ٖ) .والحيوان
من الممموك المنقول الذي تبقى عينو بعد االنتفاع بو غالباً  ،ولو لم يجز وقفو لما
رتب عميو النبي صمى اهلل عميو وسمم ذلك األجر العظيم .
ٗ – وألنو يحصل فيو تحبيس األصل وتسبيل المنفعة ،فصح وقفو كالعقار،
والفرس الحبيس .
(ٗ)

٘ – وألنو يصح وقفو تبعاً لغيره  ،فصح وقفو منفرداً كالعقار

.

واستدل الحنفية عمى قوليم  :بأن من شرط الوقف التأبيد  ،والتأبيد ال يتحقق
(ٔ) رواه أبوداود في سننو  ،كتاب المناسك  ،رقم ٓ ، ٜٜٔوابن خزيمة في صحيحو ٗ -ٖٙٔ/رقم ، ٖٓٚٚ
والضياء في المختارة  ،ٗٔ٘/ٙوالطبراني في المعجم الكبير ٕٔ ،ٕٓٚ/قال ابن حجر« :إسناده صحيح»
الدراية في تخريج أحاديث اليداية ٔ . ٕٙٙ/وقد صحح إسناده أيضاً الشيخ األلباني  ،كما في ىامش
صحيح ابن خزيمة .
وأصمو في الصحيحين مختص اًر دون قولو  « :أما إنك لو أحججتيا عميو كان في سبيل اهلل »  .انظر :
صحيح البخاري  ،أبواب العمرة – باب عمرة رمضان ٕ -ٖٙٔ/رقم ٓ ،ٜٔٙوكتاب اإلحصار وجزاء الصيد
– باب حج النساء ٕ -ٜٙ٘/رقم ٗ ، ٔٚٙصحيح مسمم  ،كتاب الحج  -باب فضل العمرة في رمضان
ٕ –ٜٔٚ/رقم .ٕٔ٘ٙ
(ٕ) رواه البخاري  ،كتاب الجياد والسير  .باب من احتبس فرساً ٖ -ٔٓٗٛ/رقم .ٕٜٙٛ
(ٖ) الشوكاني  :نيل األوطار . ٕ٘/ٙ
(ٗ) انظر  :ابن قدامة  :المغني . ٕٖٕ-ٕٖٔ/ٛ
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في المنقول  ،أما تجويز وقف الكراع – وىي الخيل والسالح – في سبيل اهلل فمبناه
االستحسان  ،ووجيو اآلثار المشيورة التي استند إلييا الجميور(ٔ) .
وأجابوا عن حديث احتباس خالد  :أنو يحتمل أنو حبسو بمعنى أمسكو لمجياد
ال لمتجارة(ٕ) .
ويرد عميو بأن لفظ االحتباس يفيد معنى الوقف ؛ إذ قولو صمى اهلل عميو وسمم في

حديث عمر  « :حبسَاألصل »  ،أفاد لفظو فيو أن الحبس بمعنى الوقف  ،فيشترك
المفظ في الداللة عمى معنى واحد ،ما لم تدل قرينة عمى خالفو ،والقرينة في الحديث تؤيد
معنى الوقف؛ لكونو جعميا في سبيل اهلل  ،وىو الغاية من الوقف  ،واهلل أعمم .
ويقال أيضاً  :إن النبي صمى اهلل عميو وسمم لما تحدث عن ظمميم لخالد ،
كان السياق في أمر زكاة ىذه األحباس  ،فالنبي صمى اهلل عميو وسمم أسقط وجوب
الزكاة عميو باعتبار كونيا موقوفة ومحبوسة في سبيل اهلل  ،ولو كان معناه ما ذكروا
من إمساكيا لمجياد ال لمتجارة  ،لوجبت فييا الزكاة باعتبار أنو مالكيا  ،فمما أسقط
عنو زكاتيا عممنا أنو ال يممكيا  ،وأنو صارت ممكاً هلل تعالى(ٖ) .
الترجيــحََ :
الذي يظير لي من ىذه األقوال ما ذىب إليو الجميور من إطالق جواز الوقف
في كل ما ينتفع بو مع بقاء أصمو  ،ويجوز بيعو  ،سواء كان في العقارات أو
المنقوالت أو الحيوان  ،لمنصوص الصحيحة الثابتة في ذلك  ،التي ال وجو لمعارضة
المخالف ليا بما استدل بو من أدلة عقمية  .بل إنو ال وجو لالستحسان ىنا  ،ألن
يعد أصالً وليس استثناء من األصل  ،واهلل أعمم .
ثبوت الدليل في موضع الخالف ّ
ثانياََ:الجياتَالتيَيصحَالوقفَعمييا َ
اتفق العمماء عمى أنو يصح الوقف عمى األوالد واألقارب  ،والفقراء والمساكين ،
البر من بناء المساجد والقناطر  ،وعمى كتب العمم والفقو والقرآن ،
وعمى سبل ّ
والمقابر والسقايات  ،وسبيل اهلل  .وغيرىا (ٗ).
(ٔ) انظر  :ابن اليمام  :شرح فتح القدير  ، ٕٔٙ/ٙابن عابدين  :رد المحتار . ٘٘٘/ٙ
(ٕ) انظر  :الكاساني  :بدائع الصنائع . ٕٕٓ/ٙ
(ٖ) انظر  :العيني  :عمدة القاري . ٗٛ/ٜ
(ٗ) انظر  :الدردير :الشرح الكبير ٘ ، ٜٗ٘/الغزالي :الوسيط في المذىب ٗ ، ٕٗٔ/ابن قدامة :المغني . ٕٖٗ/ٛ
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ولعمنا نعرض لشيء من التوضيح فيما يتعمق بيذه الجيات .
َ-َ1المساجدَ :تعد المساجد في الزمن السابق منارة لمعمم باإلضافة إلى دورىا
كأماكن لمعبادة وأداء شعيرة الصالة  .ولم يقتصر الوقف عمى المسجد كبناء فقط ،
بل كان يشمل جميع من يرتاده ويعمل فيو من مصمين وطمبة عمم وخدام  ،حيث
خصصت أوقاف كبيرة يستغل ريعيا في توفير ىيئة تعميمية تتولى التدريس في
المساجد ،األمر الذي أبرز دور المسجد كمنارة وصرح من صروح طمب العمم .
ففي مصر مثالً شيدت أوقاف المساجد عناية كبيرة من قبل األمراء
والسالطين ،ومن ذلك أن الممك المنصور الجين جعل إلى األمير عمم الدين سنجر
الدواداري شراء األوقاف عمى الجامع الطولوني  ،فقام بإزالة كل ما فيو من تخريب ،
وبيضو ورتب فيو دروساً إللقاء الفقو عمى المذاىب األربعة  ،وغير ذلك من
وبمّطو ّ
مختمف العموم والفنون .
كما أوقف األمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير عدة أوقاف في الجيزة والصعيد
واالسكندرية عمى جامع الحاكم الذي أسسو الفاطمي العزيز باهلل نزار(ٔ) .
وفي دمشق بمغت العناية بأوقاف المساجد مبمغاً كبي اًر  ،حتى إنو ال يكاد يوجد
فييا مسجد إال ولو أوقاف يعود عميو بالنفقة(ٕ) .
وقد حكى النعيمي أن المولى الصاحب بياء الدين عمي بن محمد حين دخل
دمشق مع السمطان خمد اهلل ممكو سنة (ٜٜٙىـ) نظر في األوقاف التي جعمت عمى
المسجد األموي  ،فنظميا بعد أن نال العبث والتمف منيا نصيباً  ،وتطمّب كتب
الوقف فأجرى الوقوف عمى شروطيا من واقفييا(ٖ) .
ولعل من الشواىد المعاصرة عمى مثل ىذه األوقاف  ،تمك األوقاف التي أنشئت
عمى المسجد الحرام والمسجد النبوي(ٗ) .
َ-َ2المدارسَ :كان لإلقبال الواسع لطمبة العمم عمى حمقات المساجد بعد اتساع
دور في إيجاد مدارس عممية تعنى بتدريس العموم الشرعية  ،وىذا
رقعة دولة اإلسالم ٌ
بدوره فتح باباً ألىل الفضل والخير لالستفادة من مشروعية الوقف في بناء المدارس
(ٔ) انظر  :المقريزي  :المواعظ واالعتبار ٕ. ٕٚٛ ،ٕ٘ٔ-ٕ٘ٓ/
(ٕ) انظر  :النعيمي  :الدارس في تاريخ المدارس ٕ ٕٖٖ/وما بعدىا .
(ٖ) انظر  :المصدر السابق ٕ. ٖٔ٘ ،ٖٔٗ/
(ٗ) انظر  :شوقي دنيا  :أثر الوقف في إنجاز التنمية الشاممة ص ،ٕٔٙالسيد  :الدور االجتماعي لموقف صٖٕٔ.
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وايقافيا عمى طمب العمم والدرس  ،بل تسارع األمراء والسالطين إلى إنشاء ىذه المدارس
؛ فمثالً نجد أن السمطان صالح الدين األيوبي عمل عمى إنشاء مدارس في جميع
المدن التي كانت تقع تحت سمطانو  ،وكذا فعل نور الدين الشييد(ٔ) .
ولم تقتصر المدارس التي أوقف عمييا المحسنون أمواليم عمى المدارس التي
تعنى بالعمم الشرعي  ،بل شممت أيضاً المدارس األخرى التي عنى بعموم الدنيا من
(ٕ)

.

(ٖ)

.

طب وصيدلة وفمك وغيرىا

وكما أن الوقف في المساجد كان يشمل البناء والعاممين  ،فكذلك الحال بالنسبة
لممدارس  ،حيث شممت أوقافيا كل من يمتحق بيا من الطمبة عمى اختالف أوطانيم
وأجناسيم ،بل وأديانيم  ،وشممت كذلك إشباع حاجات الطعام والسكن والعالج ،

وغيرىا من متطمبات الحياة

ىذا باإلضافة إلى أوقاف المكتبات التي كانت تمحق بتمك المدارس خدمة لمعمم
وأىمو(ٗ).
َ-َ3المستشفياتَ :لم تكن المستشفيات مجرد أماكن لمعالج  ،بل كانت أيضاً
مراكز لمعمم والبحث في الشؤون الطبية والصيدلية  .بل تعدى الوقف في المستشفيات
عالج اإلنسان إلى العناية بعموم البيطرة  ،والوقف عمى بنائيا والعاممين فييا

(٘)

.

بل امتدت أموال الوقف إلى إنشاء مستشفيات تعميمية متخصصة ؛ ففي
المدرسة المستنصرية ألحقت مدرسة لمطب  ،واشترطت الوقفية التي أنشأت ىذه
الكمية أن يتردد األطباء األساتذة مع طمبتيم عمى مرضى المدرسة صباح كل يوم
لغايات العالج  .كما اشترطت وجود أقسام داخمية لمطمبة مع مخصصات شيرية
تدفع لدارسي الطب  ،ناىيك عن المواد العينية(. )ٙ
ويذكر ابن جبير في رحمتو  :أنو لما ورد بغداد  ،وجد ًّ
حيا من أحيائيا كان
(ٔ) انظر  :المشيقح  :األوقاف في العصر الحديث ص. ٔٚ
(ٕ) انظر  :النعيمي  :الدارس في تاريخ المدارس ٕ ٔٓٓ/وما بعدىا  ،السيد  :الدور االجتماعي لموقف
ص. ٕٜٓ ،ٕٛٛ ،ٕٛٚ ،ٕٛٙ
(ٖ) انظر  :شوقي دنيا  :أثر الوقف في إنجاز التنمية الشاممة ص. ٕٔٙ
(ٗ) لمتوسع في ما يتعمق بوقف المكتبات انظر  :بو ركبة  :دور الوقف في الحياة الثقافية بالمغرب في عيد
العموية  ،ساعاتي  :الوقف وبنية المكتبة العربية .
الدولة
ّ
(٘) انظر  :شوقي دنيا  :أثر الوقف في إنجاز التنمية الشاممة ص ، ٕٔٛالسيد  :الدور االجتماعي لموقف
صٓ. ٕٛ
( )ٙانظر  :ناجي معروف  :تاريخ عمماء المستنصرية ص. ٖٛٚ
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يسمى بسوق المارستان  ،كل ما تحويو من مرافق ومبان أوقاف لعالج المرضى ،
طبي  ،وكان ىذا الحي قبمة كل مريض  ،حيث يجد فيو طمبة
حي
ٍّ
فكان بمثابة ٍّ
الطب واألطباء والصيادلة الذين أخذوا عمى عاتقيم تقديم خدماتو لقاء ما كان يجري
عمييم من الخدمات والنفقات من أموال الوقف(ٔ) .
َ -َ 4البنية َاألساسية َ :وباإلضافة إلى المرافق العامة  ،كانت ىناك أنواع
أخرى من الوقف تتم  ،مثل الوقف عمى الطرق والجسور  ،واآلبار  ،والمقابر  ،مما
(ٕ)

.

يعد من البنية األساسية لمدولة والمجتمع
ّ
ولعل في شراء عثمان رضي اهلل عنو لبئر رومة  ،وجعميا سبيالً ووقفاً
لممسممين عمى أن لو أن يشرب منيا كما يشربون  ،ما يدل عمى مشروعية وقف مثل
البنى األساسية لمصمحة عموم المسممين  ،وىذا ما فيمو اإلمام
ىذه الخدمات و ُ
البخاري رحمو اهلل حيث بوب عمى ىذا  « :باب إذا وقف أرضاً أو بئ اًر أو اشترط
( )

لنفسو مثل دالء المسممين » ٖ  ،ثم ذكر حديثاً عن أبي عبد الرحمن أن عثمان
رضي اهلل عنو حيث حوصر ،أشرف عمييم وقال :أنشدكم اهلل ،وال أنشد إال أصحاب
النبي صمى اهلل عميو وسمم ،ألستم تعممون أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال:
« من حفر بئر رومة فمو الجنة » فحفرتيا ،ألستم تعممون أنو قال « :من جيز جيش
(ٗ)

َّ
فصدقوه بما قال
العسرة فمو الجنة » فجيزتو  ،قال :
(٘)

 .وقد جاء في بعض رواياتو

التصريح بأنو جعميا سبيالً لممسممين
ويقول اإلمام العيني  « :المقابر وقف من أوقاف المسممين لدفن موتاىم ال
يجوز ألحد أن يممكيا » ...

()ٙ

.

.

َ -َ 5المصانع َوالمؤسسات َاإلنتاجية :كالوقف عمى معامل الورق ،والمراصد

الفمكية  ،وأحواض المياه

()ٚ

.

(ٔ) انظر  :ابن جبير  :رحمة ابن جبير ص٘. ٕٛ
(ٕ) انظر  :شوقي دنيا  :أثر الوقف في إنجاز التنمية الشاممة ص ،ٕٔٛالرحماني  :الوقف في العصر الحديث
صٔٛ
(ٖ) صحيح البخاري  ،كتاب الوصايا ٖ ،ٕٔٓٔ/ومثمو صنيع اإلمام ابن خزيمة في صحيحو ٗ .ٜٔٔ/وانظر:
المباركفوري  :تحفة األحوذي ٗ. ٜٗٓ/
(ٗ) حديث رقم . ٕٕٙٙ
(٘) انظر  :صحيح ابن خزيمة ٗ ، ٕٔٓ-ٜٔٔ/سنن الدارقطني ٗ ، ٜٔ٘/ابن حجر  :فتح الباري ٘. ٗٚٛ/
( )ٙالعيني  :عمدة القاري ٓٔ. ٕٔ٘/
( )ٚانظر  :شوقي دنيا  :أثر الوقف في إنجاز التنمية الشاممة ص. ٕٜٔ
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وىكذا نمحظ أن جميع األشياء الموقوفة أو الموقوف عمييا  ،إنما ىي من سبيل
يعد من المقومات األساسية التي تبنى عمييا المجتمعات
الطاعات والبر ،أو مما ّ
المتحضرة  ،ومما لو تأثير بالغ في تطور اقتصاد الدولة .
أما الوقف عمى جية فاسدة كالوقف عمى المشرك الحربي والمرتد فإنو ال يصمح
وال ينعقد  ،وكذا إذا كان وقفو عمى وجو المعصية فإنو ال يجوز أيضاً  ،كالوقف عمى
بيوت األوثان وعبادتيا  ،والكنائس  ،والمعابد الشركية  ،وكتب التوراة واإلنجيل  ،فإنو
ُيعد وقفاً فاسداً (ٔ) .

َ

(ٔ) انظر  :الدردير  :الشرح الكبير ٘ ،ٜٗ٘/الغزالي :الوسيط في المذىب ٗ ،ٕٗٔ/ابن قدامة  :المغني .ٕٖٗ/ٛ
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المطمبَالثالث َ
أحكامَالتصرفَفيَالوقفَوزكاتو َ
أوالََ:التصرفَفيَالوقفََ .
قد يتعرض الوقف نتيجة استعمالو واالنتفاع بو إلى االستيالك  ،مما يؤدي إلى
تعطيل منافعو ،فال يعود بالنفع عمى الموقوف عمييم  ،فما الحكم والحالة ىذه  ،ىل
يباع الوقف ؟ أم يبقى عمى حالو متعطالً ؟
حصل في ذلك خالف بين الفقياء  ،فكانت األقوال في ىذه المسألة ثالثة :
القولَاألولَ :إذا خرب الوقف أو تعطمت منافعو  ،ولم تمكن عمارتيا  ،أو كان الوقف
مسجداً  ،فانتقل أىل المنطقة عنو وصار في موضع ال يصمّى فيو  ،أو
أنو ضاق بأىمو ولم يمكن توسيعو في موضعو  ،فإنو يباع والحالة ىذه
ويجعل مكانو ما ينتفع بو .وىذا مذىب الحنابمة(ٔ).
القول َالثاني َ :ال يجوز بيع شيء من ذلك بأي حال من األحوال  .وىو مذىب
المالكية والشافعية(ٕ) ،واليو ذىب أبو الخطاب وابن عقيل من
الحنابمة

(ٖ)

.

القول َالثالثَ :إذا خرب الوقف ولم يكن الواقف قد اشترط االستبدال لنفسو وال لغيره
 ،فاالستبدال جائز  ،إذا أذن فيو القاضي  .وىو مذىب أكثر الحنفية ،
(ٔ) انظر  :ابن قدامة  :المغني  ، ٕٕٓ/ٛابن تيمية  :مجموع الفتاوى ٖٔ. ٕٔ٘ ،ٕٖٔ/
ويرى ابن تيمية جواز إبدال الوقف بخير منو مطمقاً  ،سواء تعطمت منافعو أو لم تتعطل  ،ويجب البيع
لمحاجة ؛ كتعطل المنافع  .وقولو ىذا مبناه المصمحة المقصودة من الوقف  ،قياساً عمى اليدي إذا عطب في
السفر  ،فإنو يذبح في الحال  ،وان كان يختص بموضع  .انظر  :مجموع الفتاوى ٖٔ،ٕٖٙ ،ٕٕٛ ،ٕٕٖ/
. ٕٕ٘ ،ٕٖٛ
(ٕ) انظر  :مالك  :المدونة  ، ٜٜ/ٙالدسوقي  :حاشية الدسوقي ٘ ، ٗٛٓ/الغزالي  :الوسيط في المذىب
 ،ٕٙٔ ،ٕٙٓ/ٙالشربيني  :مغني المحتاج ٕ. ٖٜٕ/
نصوا عمى أنو يجوز بيع حصر المسجد الموقوفة وجذوعو إذا بميت أو انكسرت أو أشرفت عمى
إال أن الشافعية ّ
ذلك ؛ ألنيا أصبحت في حكم المعدومة  ،فتباع ويصرف ثمنيا في مصالح المسجد  .أما إذا أمكن االستفادة
من ىذه الحصر أو الجذوع في شيء آخر مما ىو من مصمحة المسجد فإنو ال يجوز بيعو .انظر  :الغزالي :
الوسيط في المذىب ٗ ، ٕٙٓ/المطيعي  :تكممة المجموع ٘ٔ ، ٖٗٚ/الشربيني  :مغني المحتاج ٕ. ٖٜٕ/
(ٖ) انظر  :ابن رجب  :ذيل طبقات الحنابمة ٖ ، ٔ٘ٛ/ابن مفمح  :المبدع ٘ ،ٖ٘ٗ/المرداوي  :اإلنصاف
. ٖٔٓ/ٚ
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(ٔ)

وعند محمد بن الحسن يعود الوقف إلى ممك واقفو

.

األدلــــةََ :
استدل أصحاب القول األول بما يمي :

ٔ – ما روي أن عمر رضي اهلل عنو كتب إلى سعد  ،لما بمغو أنو قد ُن ِقب
بيت المال الذي بالكوفة  :أن انقل المسجد الذي بالتَّ ّمارين  ،واجعل بيت المال في
ٍّ
مصل(ٕ) .
قبمة المسجد  ،فإنو لن يزال في المسجد
يقول ابن تيمية تعميقاً عمى ىذا األثر  « :إذا كان يجوز في المسجد الموقوف
الذي يوقف لالنتفاع بعينو  ،وعينو محترمة شرعاً  ،أن يبدل بو غيره لممصمحة ،
( )

فألن يجوز اإلبدال باألصمح واألنفع فيما يوقف لالستغالل أولى وأحرى » ٖ .

ٕ – أن فيو استبقاء لموقف بمعناه عند تعذر إبقاء صورتو  ،فوجب ذلك .
وجمودنا عمى العين مع تعطميا تضييع لمرىن(ٗ) .
أما أصحاب القول الثاني فاستدلوا بما يمي :
ٔ – قول النبي صمى اهلل عميو وسمم لعمر بن الخطاب رضي اهلل عنو َ« :الَ

يباعَأصمياَوالَتبتاعََ،والَتوىبََ،والَتورث » .

ٕ – أن اإلجماع قد انعقد عمى أن انتشار األصنام حول الكعبة من غير أن

يخرج موضعيا عن المسجدية والقربة

(٘)

 .فدل ذلك عمى أن تعطل الوقف ال يخرج

الوقف عن كونو يبقى وقفاً ؛ إذ ربما تعود منفعتو مرة أخرى .

وقد أجيب عنو  :أن القربة التي عينت لمبيت الحرام ىي الطواف من أىل اآلفاق
(ٔ) انظر  :السرخسي  :المبسوط ٕٔ ، ٕٗ/ابن اليمام  :شرح فتح القدير  ، ٕٖٚ/ٙالكاساني  :بدائع الصنائع
 ، ٕٕٔ/ٙابن عابدين  :رد المحتار . ٘٘ٓ ،٘ٗٛ/ٙ
ويرى أبو يوسف أن حصير المسجد وحشيشو إذا استغني عنو  ،فإنو يجوز نقمو إلى مسجد آخر  ،خالفاً
لمحمد الذي يقول برجوعو إلى مالكو  ،والفتوى عند الحنفية عمى قول أبي يوسف في خراب األصل  ،وعمى
قول محمد في خراب اآللة  .انظر  :ابن اليمام  :شرح فتح القدير  ، ٕٖٚ ،ٕٖٙ/ٙابن عابدين  :رد
المحتار . ٜ٘ٗ/ٙ
(ٕ) رواه الطبراني في المعجم الكبير  -ٜٕٔ/ٜرقم  . ٜٜٛٗقال الييثمي في المجمع  « : ٕٚ٘/ٙرواه
الطبراني  ،والقاسم لم يسمع من جده  ،ورجالو رجال الصحيح »  .فالحديث فيو انقطاع .
(ٖ) ابن تيمية  :مجموع الفتاوى ٖٔ. ٕٕٜ/
(ٗ) انظر  :ابن قدامة  :المغني . ٕٕٕ/ٛ
(٘) انظر  :ابن اليمام  :شرح فتح القدير . ٕٖٚ/ٙ
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 ،وىو لم ينقطع بحال  ،وان كان جممة من يطوفون بو من الكفار وىو ال يصح
منيم  ،إال أن اإليمان لم ينقطع من الدنيا  ،فبقيت منفعتو ودامت

(ٔ)

.

ٕ – وألن ما ال يجوز بيعو مع بقاء منافعو  ،ال يجـوز بيعو مع تعطمـيا ،
كالمعتَق(ٕ) .
ويجاب عنو أن المعتق قد خرج عن ممك معتِ ِقو بالكمية  ،وانتقل إلى وصف
الحرية ال ذي ىو مانع شرعي من التصرف برقبتو  ،بخالف العين الموقوفة  ،فإنيا
رقبتيا باقية عمى الممك  ،حيث انتقمت من مالكيا األول إلى كونيا ممكاً هلل تعالى أو
لمن أوقفت عميو إن كانت وقفاً خاصاً  -عمى الخالف في ذلك  -ففارقت العتق .
أما أصحاب القول الثالث فقالوا  :إن أمر نقل الوقف أو بيعو راجع إلى تحقق
المصمحة بالنسبة لموقف والموقوف عمييم  ،والقاضي ىو األقدر عمى تقدير ىذه
(ٖ)

المصمحة

.

ٔ  -إن الوقف إنما ىو تسبيل المنفعة  ،فإذا زالت منفعتو زال حق الموقوف
عميو منو  ،فزال ممكو عنو(ٗ) .
وأجيب عنو بأنو إزالة لمممك عمى وجو القربة  ،وما كانت صورتو كذلك ال يعود
إلى مالكو باختاللو وذىاب منافعو  ،كالعتق

(٘)

.

ٕ – القياس عمى كفن الميت فيما لو افترس الميت سبع  ،فإن الكفن يعود إلى

ممك صاحبو

()ٙ

.

وأجيب عنو بأن الكفن لم يحرره صاحبو من ممكو ،وانما دفعو لحاجة الميت ،مع

بقاء ممكو عميو  ،فإذا انتفت ىذه الحاجة رجع إلى ممك صاحبو

()ٚ

.

َ
الترجيـــحََ :
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ

انظر
انظر
انظر
انظر
انظر
انظر
انظر

:
:
:
:
:
:
:

ابن اليمام  :شرح فتح القدير . ٕٖٚ/ٙ
الكاساني  :بدائع الصنائع  ، ٕٕٔ/ٙابن قدامة  :المغني . ٕٕٔ/ٛ
الطرسوسي  :أنفع الوسائل صٕٔٔ .
ابن اليمام  :شرح فتح القدير  ، ٕٖٙ/ٙالكاساني  :بدائع الصنائع .ٕٕٔ/ٙ
ابن قدامة  :المغني . ٕٕٕ/ٛ
ابن اليمام  :شرح فتح القدير  ، ٕٖٙ/ٙالكاساني  :بدائع الصنائع .ٕٕٔ/ٙ
الكاساني  :بدائع الصنائع . ٕٕٔ/ٙ
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بعد ىذا االستعراض لألقوال في المسألة وأدلة كل قول  ،يظير لي أن القول
الراجح ىو القول بجواز بيع الوقف في حالة خرابو وعدم االنتفاع بو  ،وأنو يجعل
مكانو ما ينتفع بو ؛ ألن الواقف حين عين الموقوف إنما أراد بو حصول النفع
لمموقوف عمييم  ،فإذا خرب الوقف لم يمكن تحصيل قصد الواقف من وقفو  ،فكان
من الالزم استبدالو بآخر يعيد الوقف إلى غايتو التي جعل من أجميا .
بل يمكن القول بأن المنفعة المقصودة من الوقف إذا تعطمت مع بقاء العين ،
بحيث أصبح ال يستفاد منو وال يعود بالنفع عمى الموقوف عمييم  ،فإنو ال بأس
باستبدالو بما يعود نفعو عمى الموقوف عمييم ؛ ألن الواقف حين أوقفو قصد منو نفع
الموقوف عمييم  ،وكان ما أوقفو زمن صدور حكم الوقف ىو األنفع لمموقوف عمييم
قدر أن ىذا الوقف ال يعود عمى الموقوف عمييم في ذاك الزمن  ،لسعى
 ،ولو ّ
الواقف إلى وقف شيء آخر يعود نفعو عمى الموقوف عمييم  .واهلل تعالى أعمم .
ثانياََ:زكـاةَالوقــف َ
اختمفت أقوال العمماء فيما إذا بمغت أموال الوقف نصاب الزكاة  ،ىل تجب
فييا الزكاة أم ال  ،عمى ثالثة أقوال :
القولَاألول  :أن الوقف إذا كان عمى قوم بأعيانيم  ،فحصل من مال الوقف ما فيو
النصاب  ،فقد وجبت زكاتو  .أما إذا كان الوقف عمى المساكين ،
فإنو ال زكاة عمييم فيما يحصل في أيدييم حتى لو بمغ النصاب بال
خالف  .وىذا مذىب الحنابمة  ،وقول لمشافعية(ٔ) .
القول َالثاني  :ألنو ال زكاة في مال الوقف وان بمغ النصاب  .وىو مروي عن
طاوس ومكحول  ،وىو المفيوم من إطالق الحنفية  ،وىو قول
لمشافعية(ٕ) .
القول َالثالث َ :أن الزكاة تجب في مال الوقف سواء كانت عمى معينين أو غير
معينين  .وىو مذىب مالك(ٖ) .
(ٔ) انظر  :النووي  :المجموع شرح الميذب ٘ ، ٖٗٓ/ابن قدامة  :المغني . ٕٕٛ/ٛ
(ٕ) انظر  :الكاساني  :بدائع الصنائع ٕ ، ٜ/ابن رشد  :بداية المجتيد ٔ ، ٕٜٔ/النووي  :المجموع ٘. ٖٗٓ/
(ٖ) انظر  :مالك  :المدونة ٔ ، ٕٛ٘/ابن رشد  :المقدمات المميدات ٔ ، ٖٓٚ/الدسوقي  :حاشية الدسوقي
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األدلــــةََ :
استدل أصحاب القول األول وىم القائمون بالتفريق بين المعين وغيره  :بأن
الموقوف عميو قد ممك العين الموقوفة ممكًا تامًا  ،فوجبت في العين الموقوف الزكاة
كسائر األموال  ،ومما يؤكد ذلك أن الوقف األصل  ،والثمرة طْمق وممكو فييا تام  ،إذ
لمموقوف عميو أن يتصرف في الثمرة بجميع التصرفات  ،فوجبت فييا الزكاة(ٔ) .
أما غير المعين كالمساكين ؛ فإن الوقف ال يتعين لواحد منيم  ،بدليل أن كل
واحد يجوز حرمانو والدفع إلى غيره .
يقول ابن رشد رحمو اهلل  « :وال معنى لمن أوجبيا عمى المساكين ؛ ألنو
يجتمع في ذلك شيئان  :أحدىما  :أنيا ممك ناقص  ،والثانية أنيا عمى قوم غير
معينين  ،من الصنف الذين تصرف إليو الصدقة ال من الذين تجب عمييم »(ٕ) .
أما أصحاب القول الثاني فاستندوا في قوليم عمى ما يأتي :
ٔ – حديث أبي ىريرة في قصة خالد بن الوليد حيث قال النبي صمى اهلل عميو
وسمم  « :أما خالد فإنكم تظممون خالداً  ،فقد احتبس أدراعو وأعتده في سبيل اهلل
»(ٖ)  ،ففيو دليل عمى أن الزكاة تسقط عن األموال الموقوفة(ٗ) .
ويمكن الجواب عنو بأن احتباس خالد إنما ىو في سبيل اهلل  ،وليس احتباساً
عمى معين  ،فمم تجب فيو الزكاة لذلك .
ٕ -أن العين الموقوف ليس ممموكة لمموقوف عمييم  ،وانما ىي ممك هلل تعالى
 ،فمم تجب عمييم الزكاة (٘) .
إال أن الجميور اعترضوا عمى ىذا االستدالل بأننا ال نسمم أن الوقف ال تنتقل
ممكيتو إلى الموقوف عمييم  .وعمى فرض التسميم بذلك  ،فإنيم يممكون المنفعة ،
ويكفي ذلك في وجوب الزكاة  ،قياساً عمى األرض المستأجرة التي تجب زكاتيا عمى
المستأجر مع أنو ال يممك رقبتيا وانما يممك منفعتيا(. )ٙ
ٕ ، ٜٛ ،ٛٛ/عميش  :منح الجميل ٗ. ٚٚ/
(ٔ) انظر  :الكاساني  :بدائع الصنائع ٕ ، ٜ٘/ابن قدامة  :المغني . ٕٕٛ/ٛ
(ٕ) ابن رشد  :بداية المجتيد ٔ ، ٕٜٔ/وانظر  :الكاساني  :بدائع الصنائع ٕ ، ٜ/ابن قدامة  :المغني . ٕٕٛ/ٛ
(ٖ) سبق تخريجو .
(ٗ) انظر  :ابن حجر  :فتح الباري ٖ. ٖٜٕ/
(٘) انظر  :ابن قدامة  :المغني . ٕٕٛ/ٛ
( )ٙانظر  :ابن قدامة  :المغني  ، ٕٕٛ/ٕ :القرضاوي  :فقو الزكاة ٔ. ٖٕٔ/
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أما القائمون بوجوب الزكاة في الوقف مطمقاً  ،فقالوا إن الوقف ال يخرج عن ممك
الواقف ،وبما أن ممكو مستقر عميو ،وكان قد بمغ نصاباً فإن الزكاة واجبة فيو(ٔ).
وبذلك يظير رجحان ما ذىب إليو جميور الفقياء من وجوب الزكاة في أموال
الوقف إذا بمغت نصاباً  ،وكان الوقف عمى َّ
معينين .

(ٔ) انظر  :ابن رشد  :المقدمات المميدات ٕ ، ٖٓٙ/الدسوقي  :حاشية الدسوقي ٔ. ٜٛ ،ٛٛ/
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المبحثَالثاني َ
األثرَاالقتصاديَلموقف َ
َ

المطمبَاألول َ
أىـدافَالوقـفَ َ
قبل الخوض في بيان الجوانب االقتصادية لموقف  ،يجدر بنا أن نقف عمى
بعض األىداف التي شرع الوقف من أجميا ؛ إذ من ىذه األىداف يمكننا استخالص
بعض الجوانب التي رعاىا اإلسالم من خالل تشريعو لموقف .
وبناء عمى ذلك يمكن القول بأن أىداف الوقف تتمخص فيما يمي :
ٔ – إن أول أىداف الوقف وأسماىا ترتيب األجر والثواب المستمر لمعباد في حياتيم
وبعد مماتيم  ،من خالل اإلنفاق والتصدق والبذل في وجوه البر .وىذا سبيل إلى
مرضاة اهلل ورسولو وطريق إلى الفوز بالجنة والنجاة من النار .
فالوقف نوع من القربات التي يستمر أجرىا صدقة جارية إلى قيام الساعة .
ٕ – تحقيق مبدأ التكافل االجتماعي بين أفراد األمة  ،وايجاد عنصر التوازن بين
األغنياء والفقراء في المجتمع المسمم ؛ إذ يعمل الوقف عمى تنظيم الحياة من
خالل تأمين حياة كريمة لمفقير  ،واعانة العاجزين من أفراد األمة  ،وحفظ
كرامتيم  ،من غير مضرة باألغنياء  ،فيتحصل من ذلك مودة وألفة  ،وتسود
األخوة  ،ويعم االستقرار .
وبذلك يؤكد الوقف أواصر المحبة والقربة واألخوة اإلسالمية حين يكون عمى
الذرية  ،أو األقارب واألرحام  ،أو أوجو البر واإلحسان .
ٖ – يضمن الوقف بقاء المال وحمايتو  ،ودوام االنتفاع بو  ،واالستفادة منو أكبر مدة
ممكنة  ،والمحافظة عميو من أن يعبث بو من ال يحسن التصرف فيو  .وىذا من
شأنو أن يضمن لألمة نوعاً من الرخاء االقتصادي  ،والضمان المعيشي .
ٗ – يحقق الوقف أىدافًا اجتماعية واسعة وشاممة  ،ويوفر سبل التنمية العممية والعممية
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لممجتمع المسمم  ،كما في الوقف عمى جميع أصناف دور العمم وطمبتيا بما
يعود بالنفع عمى المسممين جميعاً .

َ
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المطمبَالثاني َ
دورَالوقفَفيَسدَحاجاتَالمجتمعَومتطمباتوَالممحة َ
إن أي نظام اقتصادي ييدف إلى تحقيق أمرين :
األول  :تحقيق الرفاىية االجتماعية .
الثاني  :تحقيق التنمية االقتصادية .
وكل نظام من األنظمة االقتصادية الموجودة لو وسائمو المختمفة في تحقيق
ىذين اليدفين  .ومن ذلك نجد أن النظام االقتصادي اإلسالمي استخدم أيضاً وسائمو
الخاصة لتحقيق ذلك  ،وىذه الوسائل ىي :
أوالَ  :وسائل التمويل المجاني  ،وىذه بدورىا تنقسم إلى نوعين :
ٔ – وسائل تطوعية  ،مثل  :الصدقة  ،اليبة  ،كفالة األيتام .
ٕ – وسائل إلزامية  ،مثل  :الزكاة  ،الكفارات  ،الخراج  ،العشور ،
النفقة .
ثانياَ  :وسائل تمويل استثمارية ،وذلك عن طريق العقود والمعاوضات،
كالمضاربة ،والشركة  ،والسمم  ،وغيرىا .
ولما كان أفراد المجتمع متفاوتون من حيث مستواىم المعيشي ؛ بين أغنياء ،
وفقراء محتاجون ،وأصحاب دخول متوسطة  .نجد أن اإلسالم سعى إلى التقريب بين
ىذه الفئات  ،وتقميل الفوارق االجتماعية بينيا  ،فعمل كنظام اقتصادي عمى تحقيق
التكافل االجتماعي بين فئاتو المتنوعة من خالل رعاية الفقراء وذوي الحاجة
والضعف بحيث يتحقق ليم مستوى الئق لممعيشة .
ولقد كان لموقف دور بارز في تحقيق ىذه الغاية العظيمة ؛ حيث شمل أنواعاً
متعددة من وجوه البر اقتضتيا ظروف المجتمع المختمفة ،كالوقف عمى الذرية
واألوالد ،أو المساكين والمحتاجين  ،أو ابن السبيل المنقطع  ،أو الوقف عمى
المدارس والمساجد والمستشفيات  ،واألراضي والعقارات  ،واألوقاف لمقرض الحسن ،
والبيوت الخاصة لمفقراء  ،والمطاعم التي يفرق فييا الطعام لممحتاجين والفقراء ،
ووقف بيوت لمحجاج بمكة ينزلون فييا وقت الحج  ،ووقف اآلبار  .بل إنو شمل
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(ٔ)

أيضاً الوقف عمى شئون الزواج لمن ضاقت أيدييم عن نفقاتو  ،وغير ذلك

.

ال شك أن كل ذلك يحقق تكافالً اجتماعياً فريداً من نوعو ؛ ألن أصحاب رؤوس
األموال سخروا ىذه األموال التي أوقفوىا في سد حاجات المعوزين من أفراد المجتمع،
فكفموا ليم بذلك حياة كريمة  ،وحفظوا عمييم إنسانيتيم وعزتيم من غير إراقة ماء
وجوىيم في سؤال الناس  .وبذلك يكون اإلسالم قد أوجد وسيمة لعالج مشكمة من
المشاكل االقتصادية التي تواجو العالم وىي مشكمة الفقر والبطالة  .فشكل الوقف بذلك
حمقة من حمقات التكافل والتضامن  ،ال سيما وأنو يتميز بدوره المستمر في العطاء
واإلنفاق  ،حيث إن عينو ال تستيمك  ،وىذا بدوره يضمن لنا ضمن الظروف الطبيعية
دواماً في إمكانية سد الحاجات الممحة لممجتمع .
يقول الدىموي  (( :إن الرسول صمى اهلل عميو وسمم استنبط الوقف لمصالح ال
توجد في سائر الصدقات ؛ فإن اإلنسان ربما يصرف في سبيل اهلل ماالً كثي اًر ثم
يفنى  ،فيحتاج أولئك الفقراء تارة أخرى  ،وتجيء أقوام آخرون من الفقراء فيبقون
محرومين  ،فال أحسن وال أنفع لمعامة من أن يكون شيء حبساً لمفقراء وابن السبيل
يصرف عمييم منافعو ويبقى أصمو )) (ٕ) .

(ٔ) انظر  :د /فؤاد السرطاوي  :التمويل اإلسالمي ودور القطاع الخاص  ،ص ، ٜٔٙد /بيمي إبراىيم  :مدى
فعالية الضمان االجتماعي في االقتصاد اإلسالمي  ،ضمن مجمة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،
صٕ. ٕٛ
(ٕ) الدىموي  :حجة اهلل البالغة ٕ. ٔٔٙ/
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المطمبَالثالث َ

دورَالوقفَفيَالتداول َ
معنى مادي  ،وآخر قانوني .
يطمق مصطمح التداول لمداللة عمى معنيين ،
ً
فالتداول بالمعنى المادي  :ىو نقل األشياء من مكان إلى آخر
أما المعنى القانوني لو فيو  :مجموع عمميات التجارة التي تتم عن طريق عقود
المقايضة من بيع ونحوه(ٔ) .
وبالنظر إلى مضمون المفيومين السابقين لمتداول يتضح لنا أن التداول يدل
عمى حركة وانتقال لممال  ،ومنع تجميده وثبوتو في موضع واحد بحيث ال يستفاد منو
؛ ألن ىذا المعنى إنما ينطبق عمى الثروة(ٕ) .
وقد عمل اإلسالم عمى توجيو أموال األمة وتحريكيا وتنشيطيا سواء عن طريق
التمويل المجاني بنوعيو اإللزامي والتطوعي  ،أو عن طريق التمويل االستثماري ،
في خدمة اقتصاد األمة  .فكانت جميع األموال التي بين أيدي المسممين متداولة
ورائجة رواجاً يحقق المصمحة العامة التي يسعى الشرع الحنيف إلى تحقيقيا من
خالل سياستو المالية(ٖ) .
والوقف بكونو نوعاً من التمويل الذي جاء بو النظام اإلسالم  ،يمكن االستفادة
منو في تحريك المال وتداولو ؛ وذلك ألن األموال المدخرة عند األغنياء إذا أوقفوىا
يدر بربح عمى الموقوف عمييم  ،فإننا بذلك
ال تجارياً
بحيث تستغل استغال ً
ّ
االستغالل التجاري وجينا جزءاً من المال إلى السوق التجارية  ،األمر الذي سيؤدي
إلى زيادة في الطمب  ،وعندما تحدث الزيادة في الطمب يترتب عمى ذلك زيادة في
اإلنتاج لتمبية رغبات الطالبين  ،يسير مع زيادة اإلنتاج قمة في التكاليف باإلضافة
إلى المنافسة التي تتوجو اتجاىين  ،تنافس عمى النوعية  ،وتنافس عمى الكمية  .ىذا
التنافس ينتج عنو إقامة منشآت تجارية من مصانع  ،ومستشفيات ،وبالتالي ينشأ
لدينا سوق عمل لتمبية احتياجات ىذه المنشآت التجارية مما يترتب عمى ذلك من
تشغيل أيدي عاممة كانت في السابق تعاني البطالة وقمة العمل  ،وىذه األيدي
(ٔ) انظر  :محمد باقر الصدر  :اقتصادنا صٖٗ. ٙ
(ٕ) انظر  :محمد العبدة  :قراءة في فكر مالك بن نبي  ،مجمة البيان  ،ص. ٕٜ
(ٖ) انظر  :د /فؤاد السرطاوي  :التمويل اإلسالمي ودور القطاع الخاص صٗٗ .
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العاممة يتحرك في يدىا المال ويصبح لدييا احتياجات ،فيزيد الطمب عمى السمع في
األسواق بسبب توفر السيولة النقدية  ،وىكذا نالحظ أن العممية أصبحت متوالية
ونشطة .
يقول الدكتور شوقي (( :شيوع ظاىرة الوقف في المجتمع اإلسالمي ،والتنوع
الكبير في األموال الموقوفة  ،والجيات الموقوف عمييا  ،ولّد حركة استثمارية شاممة
من خالل إنشاء الصناعات العديدة وتطويرىا التي تخدم أغ ارض الوقف ،ومن ذلك
عمى سبيل المثال :صناعة السجاد ،وصناعة العطور والبخور … ،ىذه الصناعات
التي ازدىرت من جراء عممية الوقف وما تولد عنيا من صناعات خادمة ومكممة،
ومن عمل فييا من عمال وفنيين ،وما تولد عنيا من دخول ومرتبات وأثمان ،كل
يعد إضافات مستمرة إلى الطاقة اإلنتاجية القائمة ،أو بعبارة أخرى  :مزيداً من
ذلك ّ
االستثمارات اإلنتاجية  ،والتي تعتبر دعامة ألي تقدم اقتصادي )) (ٔ) .
وبذلك يكون النظام االقتصادي اإلسالمي من تشريعو لموقف قد حقق عنصر
التوازن من خالل التوزيع العادل لمثروة  ،وعمل عمى إعادة دوران حركة األموال
والنقود بين أيدي الناس(ٕ) .
ولكن يجب توجيو أموال الوقف توجيياً سميماً نحو المشاريع ذات النفع العام
وما يحقق مصمحة المجتمع بأسره  ،فإذا كانت حاجة األمة إلى نوع محدد من
المشاريع ؛ كالمشاريع الزراعية أو الصناعية أو التجارية  ،كان من الواجب أن توجو
ىذه األموال إلى االستثمار في ىذه المجاالت(ٖ) .
وبذلك نرى مدى واقعية القول الذي يرى أن الوقف إذا خرب أو انعدم نفعو  ،فإنو
يدر نفعاً ؛ ألن القصد من الوقف ىو سد حاجات الموقوف عمييم
ويحول إلى ما ّ
يباع ّ
واستغناؤىم  ،وال شك أن الوقف إذا لم يحقق ىذه الغاية  ،فإنو يصبح نوعاً من ىدر
أموال األمة  ،واإلسالم جاء بخالف ذلك  .فإذا كان ىذا فيما يتعمق بمصمحة أفراد
معينين  ،فما يقوم بمصمحة األمة بأسرىا أولى وأحرى بالتطبيق والمراعاة .

(ٔ) د /شوقي دنيا  :أثر الوقف في إنجاز التنمية الشاممة ص. ٖٜٔ
(ٕ) انظر  :د /فؤاد السرطاوي  :التمويل اإلسالمي ودور القطاع الخاص صٗٗ .
(ٖ) انظر  :المصدر السابق ص. ٗٙ
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المطمبَالرابع َ
دورَالوقفَفيَتنميةَرأسَالمالَالبشري َ
يقصد برأس المال البشري  :كل ما يمتمكو اإلنسان في نفسو من مقومات تسيم
في النشاط االقتصادي وتنميو  ،مثل  :الخبرة  ،والميارة  ،والمعرفة  ،والقدرة
البدنية(ٔ) .
ىذه المقومات التي يقوم عمييا رأس المال البشري ال تقل أىمية في التنمية
االقتصادية عن المقومات المالية ؛ ال سيما إذا عممنا أن الفكر االقتصادي المعاصر
اعتبر اإلنفاق عمى التعميم والصحة ىو إنفاق استثماري(ٕ) .
وكما عممنا أن األوقاف شممت جوانب متعددة بما فييا التعميم والصحة من
خالل وقف المدارس ودور التعميم المختمفة  ،والمصحات والمستشفيات  ،أو اإليقاف
عمييا .
أوالََ:الوقفَوالتعميمََ .
لم يقتصر أثر الوقف في التعميم عند عمم معين  ،وانما شمل أنواعاً مختمفة من
العموم وألوان المعرفة  ،سواء في ذلك الشرعي منيا والدنيوي من طمب وفمك وصيدلة
وغيرىا  ،مما جعل لموقف دو اًر بار اًز في إحداث نيضة عممية شاممة لجميع أنواع
المعرفة .
ولقد تنوعت خدمات الوقف لدور التعميم والمتعممين  ،حيث كفمت لممعممين
والمتعممين شئون التعميم واإلقامة والطعام والعالج  ،بل وتأمين أماكن إقامة يأوي
إلييا المسافرون لطمب العمم  .وىذا من شأنو أن يوفّر وسائل التعميم لجميع فئات
المجتمع الواحد  ،وبالتالي يؤدي إلى وجود أعداد غفيرة من المتعممين وبتخصصات
مختمفة ومتنوعة .
ولكن ما ىو األثر االقتصادي المتولد من ىذه النتيجة ؟
(( إن الدراسات في ىذا الشأن تثبت أن ىؤالء كان وجودىم واضحاً في ساحة
(ٔ) انظر  :د /شوقي دنيا  :أثر الوقف في إنجاز التنمية الشاممة  ،صٖ٘ٔ .
(ٕ) انظر  :المصدر السابق .
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النشاط االقتصادي لممجتمع اإلسالمي ؛ إذ عمموا تجا اًر  ،وكتبة  ،ومحاسبين ،
وصيارفة  ،وغير ذلك من المين التي ُعرفت في المجتمع )) (ٔ) .
ثانياََ:الوقفَوالصحةََ .
تعد التغذية السميمة والمسكن الصحية والنظافة والعالج عناصر ومقومات
لمصحة  .ولقد عمل الوقف عمى االىتمام بيذه العناصر مما كان لو األثر الكبير في
التقدم االقتصادي .
وبيان ذلك  :أنو كان في المجتمع اإلسالمي وقوفاً عديدة عمى المستشفيات
والمصحات العامة كفمت لنزالئيا العالج والغذاء وكل ما يمزمو لممحافظة عمى
صحتيم ووقايتيم من اإلصابة باألمراض .
ولما كانت األيدي العاممة إحدى عناصر األساسية التي يقوم عمييا اإلنتاج ،
كان ال بد لتفعيل ىذا اإلنتاج من زيادة كفاءة األيدي العاممة وقدرتيا عمى إنتاج
كميات أكبر وفي وقت أقل  ،وال شك أن ىذه الكفاءة اإلنتاجية تتوقف درجتيا عمى
اعتبارات عدة  ،منيا  :الخدمات االجتماعية التي تتضمن توفير الحاجيات األساسية
لألفراد من تأمين غذاء سميم  ،وتوفير سكن صحي  ،واالىتمام بالشئون الصحية
والرعاية الطبية(ٕ)  ،إضافة إلى االىتمام بالشئون التعميمية .

(ٔ) د /عبد الممك السيد  :الدور االجتماعي لموقف ص ، ٕ٘ٛنقالً عن بحث  :أثر الوقف في إنجاز التنمية
الشاممة ص. ٖٔٚ
(ٕ) انظر  :بسام أبو خضير وآخرون  :مدخل إلى عمم االقتصاد ص. ٖٜ
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المطمبَالخامس َ
دورَالوقفَفيَالماليةَالعامة َ
سبق وأن أشرت إلى أن األوقاف عممت عمى سد حاجات المجتمع ومتطمباتو
الممحة  ،بل وساىمت في تكوين البنية األساسية وتنميتيا من خالل الوقف عمى
الطرق واآلبار والجسور والقالع ومحطات المياه وغيرىا  .ولقد كان لإلنفاق عمى ىذه
الخدمات المتعددة أثر بارز عمى اإلنفاق العام  ،ويبرز ىذا األثر من حيث إنو
خفف كثي اًر من الضغوط التي يمكن أن تقع عمى الدولة لتمويل ىذه الخدمات
المتعددة .
ومن ناحية أخرى لو نظرنا إلى حجم العمميتين التعميمية والصحية وممحقات كل
منيما  ،لوجدنا أنيا تستيمك نسبة كبيرة من اإلنفاق العام  ،فكان الوقف عمى الشئون
التعميمية والصحية لو أثر واضح أيضاً في تخفيف العبء عن الميزانية العامة لمدولة
.
وكذا الحال فيما يتعمق بالنفقات العسكرية التي تثقل كاىل الدولة  ،فنجد أن
الوقف قد تكفل بيذا النوع من النفقات من خالل وقف عقارات وأراضي زراعية
يصرف ريعيا لممجاىدين في سبيل اهلل (ٔ) .
ىذا في جانب النفقات .
أما جانب اإليرادات  ،فنجد أن القول القائل بوجوب الزكاة في أموال الوقف
حال بموغيا النصاب وكانت وقفاً عمى قوم بأعيانيم  ،يوفر لمدولة جانباً من
اإليرادات العامة  .ولقد أشارت بعض المصادر إلى أن مقدار الجباية من أراضي
الوقف في بعض الجيات كانت وفيرة  ،مما يعكس اإلنتاجية المرتفعة لتمك
األراضي(ٕ) .

(ٔ) انظر  :د /فؤاد السرطاوي  :التمويل اإلسالمي ودور القطاع الخاص ص. ٜٔٙ
(ٕ) انظر  :د /ناصر سعيدوني  :أنواع األراضي في القوانين العثمانية  :شمال إفريقية  ،ضمن كتاب اإلدارة
المالية في اإلسالم صٗ. ٜٙ

()30

الخاتمــة َ
بعد ىذا االستعراض الموجز لجوانب الموضوع  ،يمكننا أن نخمص إلى بيان
أىم النتائج المستخمصة من ىذا البحث :
ٔ – الوقف من المعامالت الشرعية التي جاء اإلسالم بيا وندب إلى فعميا
والحث عمييا لما فيو من مصمحة تمحق باألمة في الدنيا واآلخرة  .وأنو من
المعامالت الالزمة التي ال تنتقض بعد صدورىا من الواقف .
ٕ – تنوعت مظاىر الوقف في الشريعة ٍ
اإلسالمية تنوعاً كان لو األثر البارز
في تحقيق مصالح متعددة لممجتمع اإلسالمي .
ٖ – اتفق العمماء عمى أنو ال يجوز التصرف بالوقف باالستبدال والتغيير عند
عدم وجود مصمحة في ذلك  ،فإن كانت ىناك مصمحة راجحة متحققة فالراجح من
أقوال العمماء أنو يمكن استبدال الوقف بما يعود نفعو عمى األمة والموقوف عمييم .
وبذلك نكون قد حققنا استغالالً أمثل لموقف بحيث يؤدي ميمتو التي شرع من أجميا.
ٗ – طبقاً لمموقف الفقيي الذي ييسر عممية التصرف في الوقف  ،فإن فرص
تحسين االستثمار وتطويره تكون أكبر .
٘ – الصحيح من أقوال العمماء أن الزكاة تجب في المال الموقوف إذا بمغ
نصاباً  ،وكان الوقف عمى أناس معينين  ،أما إذا كان عمى جية عامة كالفقراء
والمساكين  ،فإنو ال زكاة في ذلك .
 – ٙمن األىمية بمكان أن نجعل الوقف صالحاً لمبقاء والدوام من خالل
اإلنفاق عميو من غمتو ،أو من األموال الموقوفة  .وبذلك نضمن دوام الدخل وسد
حاجات المعوزين من أفراد المجتمع.
 – ٚيعد استثمار الوقف مجاالً من مجاالت تحريك األموال وعدم تركزىا في
ناحية معينة  ،وذلك بتداوليا واعادة توزيعيا بين أفراد المجتمع ممن يحسنون
استغالليا  ،األمر الذي يعود نفعو عمى المجتمع  ،ويحقق لو النمو االقتصادي .
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 – ٛعمل الوقف عمى تنمية رأس المال البشري من خالل توفير أيدي عاممة
متخصصة ومتنوعة في مجاالت مختمفة ،بتنويعو ألشكال الوقف والجيات الموقوف
عمييا.
 – ٜعمل الوقف عمى تعزيز الموازنة العامة لمدولة من خالل تكفمو بكثير من
وتعد في الوقت نفسو من أىم العوامل التي ترقى
النفقات التي تثقل كاىل الدولة
ّ
باألمة إلى ركب الحضارة والتطور  .باإلضافة إلى أنو يدر دخالً ال يستيان بو من
خالل جباية أموال الزكاة .
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المصادرَوالمراجع َ
 .1أثر الوقف في إنجاز التنمية الشاممة  ،د .شوقي أحمد دنيا  ،ضمن مجمة
البحوث الفقيية المعاصر ،عدد ٕٗ  /السنة السادسة ٘ٔٗٔىـ ٜٜٔ٘ /م .
 .2أنواع األراضي في القوانين العثمانية :شمال إفريقية ،د .ناصر سعيدوني :
ضمن كتاب اإلدارة المالية في اإلسالم  ،من منشورات المجمع الممكي لبحوث
الحضارة اإلسالمية – عمان .
 .3اقتصادنا  ،محمد باقر الصدر  ،دار التعارف لممطبوعات  ،طٕٓ – ٔٗٓٛىـ
ٜٔٛٚ /م .
 .4بداية المجتيد ونياية المقتصد ،محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد
القرطبي  ،راجعو  :عبدالحميم محمد عبدالحميم  ،دار الكتب اإلسالمية  ،طٕ –
ٖٓٗٔىـ ٜٖٔٛ /م .
 .5تحفة األشراف بمعرفة األطراف ،يوسف بن الزكي عبدالرحمن بن يوسف
المزي ،ومعو النكت الظراف عمى األطراف لمحافظ ابن حجر  ،تصحيح
وتعميق  :عبد الصمد شرف الدين .
 .6التمويل اإلسالمي ودور القطاع الخاص  ،د .فؤاد السرطاوي  ،دار المسيرة –
األردن  ،طٔ – ٜٜٜٔم ٕٔٗٓ /ىـ .
 .7حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير  ،محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي ،
تخريج  :محمد عبداهلل شاىين  ،دار الكتب العممية – بيروت  ،طٔ –
ٔٗٔٚىـ ٜٜٔٙ /م .
 .8حجة اهلل البالغة  ،أحمد بن عبدالرحيم العمري الدىموي  ،دار المعرفة لمطباعة
والنشر – بيروت .
 .9الدارس في تاريخ المدارس  ،عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي  ،فيرسو
 :إبراىيم شمس الدين  ،دار الكتب العممية – بيروت  ،طٔ – ٓٔٗٔىـ /
ٜٜٓٔم .
 .11رد ا لمحتار عمى الدر المختار شرح تنوير األبصار ،محمد أمين الشيير بابن
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عابدين ،تحقيق  :عادل أحمد عبدالموجود وآخر ،دار الكتب العممية –
بيروت ،طٔ – ٘ٔٗٔىـ ٜٜٔٗ /م .
 .11سنن أبي داود  ،سميمان بن األشعث السجستاني  ،تحقيق  :محي الدين
عبدالحميد  ،المكتبة العصرية – صيدا  /بيروت .
 .12سنن ابن ماجو  ،محمد بن يزيد القزويني ،تحقيق وتعميق  :محمد فؤاد
عبدالباقي ،دار الريان لمتراث .
 .13السنن الكبرى  ،أبو بكر أحمد بن الحسين البييقي  ،دار الفكر  /دار المعرفة
– بيروت .
 .14سنن النسائي  ،أحمد بن شعيب النسائ  ،دار الريان لمتراث .
 .15شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي  ،محمد بن عبداهلل الزركشي المصري
الحنبمي  ،تحقيق وتخريج  :عبداهلل بن عبدالرحمن الجبرين  ،طٔ – ٓٔٗٔىـ
.
 .16الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي :أحمد بن محمد العدوي الشيير بالدردير،
دار الكتب العممية – بيروت  ،طٔ – ٔٗٔٚىـ ٜٜٔٙ /م .
 .17شرح فتح القدير ،عبدالواحد بن اليمام الحنفي ،دار الفكر – بيروت  ،طٕ .
 .18صحيح البخاري (مع فتح الباري البن حجر) ،محمد بن إسماعيل البخاري،
تحقيق  :محب الدين الخطيب  ،دار الريان لمتراث – القاىرة  ،طٕ –
ٜٔٗٓىـ ٜٔٛٛ /م .
 .19صحيح مسمم  ،مسمم بن الحجاج النيسابوري  ،ترقيم  :محمد فؤاد عبدالباقي ،
مطبعة دار إحياء الكتب العربية .
 .21فقو الزكاة (دراسة مقارنة ألحكاميا وفمسفتيا في ضوء القرآن والسنة)  ،د.
يوسف القرضاوي  ،مؤسسة الرسالة – بيروت  ،طٕٓ ٕٔٗٔ ،ىـ ٜٜٔٔ /م
.
 .21قراءة في فكر مالك بن نبي  ،محمد العبدة  ،ضمن مجمة البيان  ،عدد ٕٔ –
ٓٔٗٔىـ ٜٜٔٛ /م .
 .22كشاف القناع عمى متن اإلقناع  ،منصور بن يونس البيوتي  ،مطبعة
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الحكومة بمكة ٖٜٔٗ ،ىـ .
 .23لسان العرب  ،ابن منظور األفريقي  ،دار صادر – بيروت .
 .24المبسوط  ،شمس الدين السرخسي  ،دار المعرفة – بيروت ٜٔٗٓ ،ىـ /
ٜٜٔٛم .
 .25المجموع شرح الميذب  ،يحيى بن شرف النووي  ،دار الفكر
 .26مدخل إلى عمم االقتصاد ،بسام أبو خضير وآخرون  ،دار الكندري لمنشر
والتوزيع – إربد  ،طٔ – ٜٜٔٛم .
 .27مدى فعالية الضمان االجتماعي في االقتصاد اإلسالمي ،د /بيمي إبراىيم -
ضمن مجمة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  ،عدد ٖٔٗٔ – ٙىـ /
ٕٜٜٔم .
 .28معجم المصطمحات االقتصادية في لغة الفقياء  ،د .نزيو حماد  ،الدار
العالمية لمكتاب اإلسالمي  ،طٖ – ٘ٔٗٔىـ ٜٜٔ٘ /م .
 .29معجم لغة الفقياء  ،محمد رواس قمعجي وآخر  ،دار النفائس – بيروت ،
طٕ – ٔٗٓٛىـ ٜٔٛٛ /م .
 .31المغني  ،عبداهلل بن أحمد بن قدامة المقدسي  ،تحقيق  :عبداهلل بن
عبدالمحسن التركي وعبدالفتاح الحمو  ،ىجر لمطباعة والنشر – القاىرة  ،طٕ
– ٕٔٗٔىـ ٜٜٕٔ /م .
 .31مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنياج ،محمد بن أحمد الشربيني الخطيب،
ط  :مصطفى البابي الحمبي ٖٔٚٚ ،ىـ ٜٔ٘ٛ /م .
 .32المقدمات المميدات  ،محمد بن أحمد بن رشد القرطبي  ،تحقيق  :محمد
حجي  ،دار الغرب اإلسالمي – بيروت  ،طٔ – ٔٗٓٛىـ ٜٔٛٛ /م .
 .33المنتقى شرح الموطأ  ،سميمان بن خمف بن سعد الباجي  ،دار الكتاب
اإلسالمي – القاىرة  ،طٕ .
 .34المنياج  ،يحيى بن شرف النووي ( ،مع مغني المحتاج لمشربيني)  ،ط :
مصطفى البابي الحمبي ٖٔٚٚ ،ىـ ٜٔ٘ٛ /م .
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 .35نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار  ،محمد بن عمي
الشوكاني  ،دار الحديث – القاىرة .
 .36الوسيط في المذىب  ،محمد بن محمد بن محمد الغزالي  ،تحقيق  :أحمد
محمود إبراىيم وآخر ،دار السالم – مصر  ،طٔ – ٔٗٔٙىـ ٜٜٔٚ /م.
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