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  املقدمة
  :د هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعداحلم

اقرأ باسم ربك الذي (شريع اإلسالمي العلم مكانة عظيمة، وجعل اهللا أول ما نزل من كتابه احلكيم فقد أوىل الت
  .، لريشد إىل التعلم والتعليم بالقلم، الذي يصون العقل ويرتقي باألمم)خلق

ل حتقيق هذه الغاية السامية شرع أحكاما تكفل لباب العلم والتعلم أن يبقى مفتوحا، ال حيول بينه وبني ومن أج
 على كل مسلم ومسلمة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه -  حبده الالزم–العباد حائل، ومن ذلك أنه فرض العلم 

  .1)طلب العلم فريضة على كل مسلم: (وسلم
إىل ضرورة التعليم املستمر  وعلمه، فأرشد -العلم:  ويف رواية– خري العباد من تعلم القرآن ومن ذلك أنه جعل من

  .يف كل جيل ليبقى العباد يف عملية متواصلة من التعلم والتعليم
ومن ذلك أنه شرع نفري فرقة من املسلمني عامة لطلب العلم والفقه، وذلك حىت يعلموا من بعدهم، من باب 

 W X  mmmm¿¿¿¿ ÀÀÀÀ ÁÁÁÁ ÂÂÂÂ  ÃÃÃÃ ÄÄÄÄ ÅÅÅÅ ي أنيط بالدولة واالمة مجيعها، فرض الكفاية الذ

ÆÆÆÆ ÇÇÇÇ ÈÈÈÈ   ÉÉÉÉ ÊÊÊÊ ËËËË ÌÌÌÌ ÍÍÍÍ ÐÐÐÐRRRRllll  
ومن ذلك أنه شرع اإلنفاق على طالب العلم، وجعل ذلك مصرفا من مصارف الزكاة إذا كان طالب العلم فقريا  

  .أو كان مسافرا فيه كابن سبيل يعطى منه حاجته وكفايته
  

وال شك أن الصدقة اجلارية على مشاريع التعليم والتثقيف والتوجيه، والوقف ومن أبواب اإلنفاق املعتربة شرعا 
  :الوقف هنا يؤدي قيمتني إسالميتني عظيمتني

  . التصدق واإلنفاق والبذل يف سبيل اهللا:األوىل
  .لهمك خلقم الذي هو باب هداية وخري لل دعم العل:والثانية
 يف جعل العلم ميسرا مذلال للطالبني، والسياسة الدولة أدوار يف طلب العلم، فإن لألمة ولان للفرد دوروكما أ

من هذا الباب نفسه أن والشرعية تقتضي أن يقدم والة أمر للرعية ما يكفل هلم أن يقدموا على العلم وال حيجموا، 
  .ل بهيرعوا مشاريع اإلنفاق الوقفية اليت تسهم إسهاما كبريا يف دعم التعليم وطلبته ومؤسساته ومجيع ما يتص

فاعل يف ضة األمة كما كانت عليه من قبل يف عصور االزدهار  املشاريع الوقفية إىل واقع وحىت تتحول تلك
من اإلطار التأصيلي النظري إىل الواقع للوقف العلمي فال بد من إجراءات وتدابري، تكفل هذا التحول العلمي، 

  :التطبيقي العملي، ويكمن ذلك يف أمرين
                                                

1
 .صحيححديث : -هللا رحمه – وقال ا�لباني، )225(حديث ، )1/215(ابن ماجه في سننه رواه  

 ).122(آية :  سورة التوبة2
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  . فقهية إسالمية وجدت يف كتاب اهللا ويف هدي الرسول عليه الصالة والسالم تشريعات:األول
 سواء كانوا ، إجراءات تدي ذه التشريعات ميكن أن تتخذ يف ضوء السياسة الشرعية من القائمني عليها:الثاين

  .دوال أو جهات خاصة أو منظومات جمتمعية تسعى خلري املسلمني
  

 الوقف العلمي إىل واقع عادة والذي يسعى إل، االجتهاد الفقهيأخرى يف لبناتالبحث ليضع لبنة ويأيت هذا 
من خالل استعراض هذه التشريعات واإلجراءات ومجعها يف ، وذلك  العلميةمشرف ومؤثر يف ضة األمةتطبيقي 

  . اهللا أن ينفع به، وجيعله خالصا لوجهه الكرمي لعلّ،إطار واحد
  

  . وخامتةنية مطالبمثا متهيد و:وقد جعلت حبثي هذا يفهذا 
 تارخيية موجزة عن النماذج الوقفية املميزة ، وحملةمتهيد يف موضوع البحث وأمهيته ومصطلحاته -

  . اليوم تطبيقات الوقف العلمي يف اتمعاتقلة وأسباب وأثرها يف ضة األمة،
قع العملي، ويتم تناوله من االو فعيل دور الوقف العلمي يفتمثانية مطالب حيوي كل منها تدبريا مؤثرا يف  -

  : خالل أمرين
o اليت أصلت لتفعيل الوقف ونقله للتطبيق و الفقه اإلسالمي  مصادرمناملستقاة التدابري الشرعية : األول

  .العملي
o ا املبنية على التدابري الشرعية الفقهية، وإجراءات السياسة الشرعية : الثاينالوقفتفعيل دوراليت من شأ  

  . األمة اليوميف العلمي
  .خامتة تذكر أهم النتائج والتوصيات -
  

 لالستفادة مما كتب ويكتب من ، لكنه حياول أن ميهدوال يدعي الباحث أن حبثه هذا هو الذي يسهم يف تلك النقلة
كما دم هلا وليس حا قصدته، فهو خا فيستفاد منها على خري وجه،حبوث مشكورة مأجورة لترى طريقها للتطبيق

  .عليها، واهللا املوفق لكل خري
  

  آمني آمني..  أسأل أن يرزقنا اإلخالص والصواب يف القول والعملواهللا تعاىل
  واحلمد هللا رب العاملني

                       الباحث



  3

  مهيدالت

  ع البحث، وأمهيته، وأهم مصطلحاتهويف موض
  

  )ثمشكلة البح (موضوع البحث  :الفرع األول
 - احلسن املوفق –ونقله من التنظري وإعادته لسالف عهده املزهر،  ،هو دراسة علمية فقهية لتفعيل الوقف العلمي

 ممن ، إىل أن يكون واقعا حيا يقوم به املسلمون احملسنون، اليومواملوجود يف ثنايا الكتب واألحباث واملواقع املختلفة
 إلنشاء الوقف وتقدميه صورة تطبيقية ملا دعا إليه الشارع احلكيم، وبابا املادية والعلميةتوافرت لديهم اإلمكانات 

  .من أبواب اإلحسان ميتد خريها ونفعها لصاحبها وللمحتاجني
وتعرض هذه الدراسة لألمر من خالل تبيان الوسائل اليت ساقها وأرشد إليها التشريع اإلسالمي من خالل تارخيه 

 وتفعيله ويئة ممارسته عمليا، ومن مث استنباط ما قد حياكي - علميا وغريه بأنواعه- ونصوصه للحض على الوقف
ذلك من إجراءات سياسية شرعية دف لوضع الوقف اإلسالمي يف خدمة العلم وأهله وجعله واقعا معيشا من 

  .خالل نشره وتفصيله وتذليله
  
  مهية البحثأ:  الثاينفرعال

  :ري حاجة ماسة من حوائج املسلمني اليوم ميكن توضيحها فيما يليتكمن أمهية هذه الدراسة البحثية يف توف
يه من نفقات  التعليم تقتضأبواباحلاجة للوقف نفسه يف دعم العلم وطالبه بشىت أبوابه، وذلك ملا قد باتت . أ

  .ها وأهدافهاوسائلومصادرها كبرية ناجتة عن تعدد 
كره من احلاجات اإلنفاقية، ال سيما إذا كانت فردية أو غري قلة موارد طلبة العلم، وعدم مكافأا ملا سبق ذ. ب

  .منظمة وال مستمرة
حاجة املقتدرين من املسلمني لبيان السبل اليت يضعون فيها أمواهلم وإمكانام، فتكون هلم ذخرا وللخري أبوابا . ج

  .يصلهم نفعها ويعم خريها
لكتب والبحوث واملؤمترات، وضعف تطبيقه إال يف مناذج احنسار الوقف العلمي يف كثري من األحيان يف بطون ا. د

  .ـ برغم تطور القوانني والوسائل املعينة على إحيائه حمدودة ومعدودة
التجارب الوقفية املميزة واليت أثرت كثريا يف ضة العلم والعلماء وصياغة تاريخ زاهر لألمة اإلسالمية، كان . هـ

  .ذلك عصوراحمل اقتداء من غري املسلمني، ودام ك
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  صطلحات البحثأهم م:  الثالثفرعال
 فكل ؛احلركةسكون املنع من املشي و: ، وهلا تعلق ببعضها من جهة1دوام القيام، واملنع واحلبس: لغة: الوقف* 

  .من احلركةوسكون من الوقوف واحلبس منع 
فَع بِه، مع بقَاِء عينِه، بِقَطْعِ تصرفه وغَيرِه في رقَبته،  مالَه الْمنت- مطْلَقِ التصرف-تحبِيس مالك : واصطالحا

  .2ويصرف رِيعه إِلَى جِهة بِر تقَربا إِلَى اللَّه تعالَى
  
  :الوقف العلمي* 

خ املـصحف  ، كوقف املكتبات، ونسخ الكتب، ونـس   والتعليمية جلوانب العلمية منفعة ا  حتبيس األصول على  هو  
الشريف وجتليده، ووقف املدارس وحلقات العلم، واملتعلق باملتعلمني واملعلمني ونفقـام، ووقـف القـراطيس           

  .3واألحبار واألقالم وحنوها مما حيتاجه العلم والتعليم
كان ففي الزمان األول وهذه املتطلبات ختتلف من زمان آلخر ومن مكان آلخر حبسب متطلبات العملية التعليمية،  

الطالب يبيتون يف مكان تعلمهم، أما اآلن فاملبيت مقتصر على املسافرين منهم من أوطام، ويف القدمي كان متنح                  
معايش للطالب ويف هذا الزمان كثري من املدارس واملعاهد واجلامعات تتقاضى رسوما مالية كأقساط من الطلبة،                

دميا، واليوم باتت وسائل التعليم من حواسيب وخمتـربات         الطلبة لالقالم واألحبار كانت كثرية مكلفة ق       اجةوح
  .وكتب مطبوعة هي احلاجات املكلفة للطلبة

  
 *التدابري الشرعية و السرعيةياسة الش:  
4 مجع تدبري وهو النظر يف عاقبة األمر وما يؤول إليه:دابري لغةالت.  

ا قام عليها وروضها، مث انتقل استعماهلا أمر وى، وأصله ساس الدابة سياسة، إذ:  من ساس يسوس:والسياسة لغة
  .5إىل معىن رعاية أمر الناس والقيام على شؤوم مبا يصلحهم

                                                

 ).1112(القاموس المحيط :  الفيروزآبادي1

ف الحنابلة، وإ8 فالتعريفات الفقھية تعددت بما 8 ، وھذا تعري)2/489(شرح منتھى ا1رادات :  البھوتي2

 .مجال لذكره ھھنا

  .الوقف العلمي من مواضيع مكتبة الندوة العامة على شبكة ا1نترنت:  العدوي، خميس3

)http://www.al-ndwa.net.( 

 ).10(مختار الصحاح : ، الرازي)499(القاموس المحيط :  الفيروزآبادي4

 ).710(وس المحيط القام:  الفيروزآبادي5
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رعيةوالش:ريعة، وهي لغة ما ينسب إىل الش :اربة، وتطلق على ما شرعه اهللا تعاىل لعباده، والظاهر مورد الش
  1املستقيم من املذاهب

 فعالً يكون معه الناس أقرب إىل الصالح وأبعد عن كانما هي :" وعرف ابن عقيل السياسة الشرعية بقوله
  .2"، وال نزل به وحي-اهللا عليه وسلم صلى-الفساد، وإن مل يضعه الرسول 

  
  :وعرفها من املعاصرين عبد الوهاب خالف بقوله

ريعة هي تدبري الشؤون العامة للدولة اإلسالمية مبا يكفل حتقيق املصاحل ورفع املضار مما ال يتعدى حدود الش" 
  .3"وأصوهلا الكلية وإن مل يتفق وأقوال اتهدين

م يقصدون بالسياسة الشرعية ويعرب الفقهاء عن التدابري الشرعية بالسياسة الشرعية يف كثري من األحيان، إال أ-
  . ة ما كان اجتهاداً موافقاً للشريعة، وفيه مصلحة للرعي-غالباً

 إذ إن احلاكم أو من ينوب عنه ؛باب عظيم من أبواب االجتهاد الفقهيرعية ياسة الشوالس: " يقول حممد الدريين
 وحىت فيما ورد فيه نص وكان حمتمالً ،ميكن له أن جيتهد لتحقيق ما فيه صالح شؤون العباد فيما ليس فيه نص

  .4" فيجتهد فيه تأويالً مبا يوافق املصلحة للعباد،للتأويل
ألحكام املقررة يف الشرع، واليت وضعت للنظر يف عاقبة أمر من ولكن اصطالح التدابري الشرعية يتسع ليشمل ا

األمور، واألحكام اليت مل ينص عليها، ولكنها موافقة ملقتضى الشرع، وهذا ما يفهم من تعريف ابن عقيل السابق 
 ما يدل على أن األصل املقصود أوالً"  وال نزل به وحي-اهللا عليه وسلم صلى-وإن مل يضعه رسول اهللا : "فقوله

  . ونزل به الوحي- اهللا عليه وسلم  صلى-وضعه رسول اهللا 
  
  ):التركيب اإلضايف(عنوان البحث * 

 إلعـادة الوقـف العلمـي إىل        التدابري الـشرعية  (: وعلى هذا يكون املعىن للمركب اإلضايف لعنوان البحث       
  ):دوره الفاعل يف ضة األمة العلمية

نقل الوقف من ، واليت تؤدي يف عاقبتها إىل  يف السياسة الشرعيةبطةاملنصوص عليها واملستن األحكام الشرعيةأي 
بدوره الذي خيدم و، كما كان عليه احلال يف عصور العلم الزاهرة، ديث التنظريي إىل العمل التطبيقيدائرة احل

  .ما بوجد من العقبات من طريق حتقق ذلك يف اتمع، وإزالة مشروعات التعليم والتعلم
  

                                                

 ).163(مختار الصحاح : ، الرازي)946(القاموس المحيط :  الفيروزآبادي1

 ).17(الطرق الحكمية :  ابن القيم 2

 ).15(السياسة الشرعية :  خLّف3

 ).105(الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده :  الدريني4



  6

  :املميزة وأثرها يف ضة األمةالعلمية حملة تارخيية موجزة عن النماذج الوقفية : رابع الفرعال
بلغت األوقاف العلمية شأنا كبريا يف حياة املسلمني ومنذ فجر اإلسالم، وال بد أن نقف على بعض ذلك الشأن 
حىت نعلم مقدار األمانة امللقى على عاتقنا يف إعادة ماضينا مع الوقف العلمي من جديد بتيسري اهللا تعاىل وتوفيقه، 

  :ذج من خالل ما يأيتوميكن عرض هذه النما
 مث تاله املسجد ، أول مسجد يف اإلسالم مسجد قباء-صلوات اهللا وسالمه عليه –وقف النيب  : املساجد.أوال

نبوي فكانا نعم الدارين للتعليم، مث تال ذلك وقف املساجد يف أرجاء العامل اإلسالمي، وهي منارات حتفيظ ال
 – والتابعون والفقهاء -رضي اهللا عنهم–ومنه خترج الصحابة ه، القرآن وتعليمه ورواية احلديث وتدريس الفق

  .1 أهل العلم أن احللقات يف املساجد كانت تضم آالف الطالب بعض وقد نقل-اهللارمحهم 
 - ال سيما–وهي الصورة األولية للمدارس، وهي خاصة بالصبيان، تعلمهم مبادئ العلوم  :بالكتاتي .ثانيا

ونالت قدرا من اإلقبال، حىت ذكر بعض  جد ومنها ما يستقل،تيب منها ما يلحق باملسوالكتاالشرعية واللغوية، 
كان اآلباء  و على الوقف،- غالبا–وكانت تعتمد املؤرخني أن الكتاب الواحد كان يتسع لآلالف من الطلبة، 

  .2 حيتسبون ذلك وحيتبسونه- بل وبعض املعلمني -واألولياء واحملسنون 
 ينفـق   علم، كانت تتسع لثالثة آالف طالب )ما وراء النهر(بو القاسم البلخي أن مدرسة   ذكر أ  :املدارس. رابعا

كما أن بعض األوقاف مشلت املعاجلة الطبية واملالبس كما    عليهم وعلى الدراسة من أموال موقوفة لذلك الغرض،         
  :ةومن أمثلة هذه املدارس الوقفي ،حدث يف بعض املدارس املوقوفة يف القدس

 مبصر، وهي أول مدرسة درست املذاهب األربعة مبصر، حيث أنشأها امللك الصاحل جنم صاحليةاملدرسة ال  �
  .هـ، وأوقفت عليها أوقاف ضخمة641الدين أيوب سنة 

  وأوقف عليها املال وأغدق عليها،هـ626 اليت أنشأها الظاهر بيربس يف القاهرة سنة واملدرسة الظاهرية �
  .سائر العلومكتب يف  هلا مكتبة ضخمة حتتوي على  مما جعلها أمجل مدرسة يف مصر، وخصصاإلنفاق،

 وختصصت يف تدريس الطـب  ،هـ683 يف مصر، أنشأها املنصور بن قالوون سنة      املدرسة املنصورية و �
  .بالدرجة األوىل

 اليت أحلقت باملستشفيات واليت كانت منتشرة يف مصر، حيث املدارس الطبيةومن املدارس اليت قامت على الوقف     
  .واحلاالت السريرية حتت إشراف أساتذميتعلم الطالب الطب 

 فيقول عن مصر والعراق وسوريا أا عامرة باملعاهد العلمية املوقوفة، ويذكر أنه استفاد منها، كما               ةأما ابن بطوط  
وصف أحوال عشرين مدرسة جامعة يف دمشق عاشت على أموال الرب واخلري والوقف، أما يف بغداد فال خيتلـف             

                                                

 ).47(المسجد ودوره في التربية والتوجيه :  صالح السد8ن1

2
 ).128 - 127(أثر الوقف على الدعوة إلى هللا تعالى : خالد المھيدب 
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  . 1اهده يف دمشقعدد املدارس عما ش

ساهم املسلمون يف تأليف الكتب وصناعة الورق من خالل إيقافهم العديد من األوقاف على  :املكتبات.خامسا
.  خزانة الكتب، ودار العلم، وبيت احلكمة، ودار القرآن، ودار احلديث:املكتبات، اليت عرفت بعدة أمساء مثل

  .قات وعلى خمتلف مستوياتهويسرت هذه املكتبات العلم للراغبني فيه دون نف
كما مشل الوقف نسخ املخطوطات يف عصور ما قبل الطباعة إىل احلد الذي جعل إحدى مكتبـات القـاهرة يف                    

عايـة  العصر الفاطمي تضم من تاريخ الطربي ذي الدات العديدة ألفاً ومائيت نسخة، كمـا مشـل الوقـف ر                  
  .املخطوطات وحفظها وصيانتها

 خزائن الكتب من أقدم  أنواع وقف املكتبات ومن هذه الدور دار العلم يف املوصـل، ودار     وتعترب دور الكتب أو   
العلم يف البصرة، ودار العلم يف بغداد، ودار احلكمة يف القاهرة، وخزانة الكتب يف حلب، ودار العلم يف طرابلس                   

  .2مةالشام، وخزانة املالكية يف مكة املكر

 من خالل ، وذلكساعد الوقف وبشكل فعال يف تقدم العلوم واملعارف املتنوعة :الوقف على املعلمني. سادسا
ء املعلمني  مما جعل هؤال،تكفله يف حاالت كثرية بصرف استحقاقات للمعلمني يف املدارس واملساجد املوقوفة

  . ويتفرغوا هلذا العمل الشريفحيث استطاعوا أن يستقلوا، حيصلون على عيش كرمي
فبعض األوقاف مشلت اإلنفاق على املدارس مبا تتطلبه من مصروفات للعاملني من معلمني وخـدم وجتهيـزات                 
وغريها، كما أن بعض األوقاف خصصت للصرف على املعلمني فقط، كما خصصت بعض األوقاف للـصرف                

م ويصلحوليخرج هؤالء من السجن متقنني لعلم من العلوم،معلى الفقهاء الذين يؤمون املساجني ويعلمو  .  

شجع الوقف املتعلمني على االخنراط يف التعليم، واالستفادة من التسهيالت اليت  :الوقف على املتعلمني: سابعا
وفرت يف املساجد واملدارس، واملكتبات من خالل تكفلة بتأمني احتياجات املتعلمني من اللوازم الدراسية املختلفة؛ 

كما حدث  وإسكام يف األقسام الداخلية، ً،اً جمانوقاف لتعليم الطالب والصرف عليهميث خصصت بعض األح
يف القاهرة، حيث أدت التسهيالت إىل أن يفد إىل القاهرة طالب علم وعلماء من مغرب العامل اإلسالمي 

 نتيجة ؛أحناء العامل اإلسالمي رحال الكثري من العلماء والطلبة من خمتلف ومشرقه، كما أن القدس كانت حمطّ
  . والعلماءكان منارة للعلم والذي ،لوجود املسجد األقصى

وعندما زار الرحالة ابن جبري املشرق ورأى تعدد املدارس واألوقاف اليت تنفق عليها بوفرة مما شجع طالب                 
تكثر األوقاف على :" جنده يقولو ،العلمالعلم على االستمرار ناشد أبناء املغرب أن يرحلوا إىل ديار املشرق لتلقي       

                                                

دور الوقف في العلمية التعليمية، وھو بحث ضمن أعمال ندوة مكانة الوقف وأثره في :  عبد هللا المعيلي1

 ).719(الدعوة والتنمية ص

 ).722(ص:  المرجع السابق2
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طالب العلم يف البالد الشرقية كلها وخباصة دمشق، فمن شاء الفالح من أبناء مغربنا فلريحل إىل هذه البالد فيجد        
  .1"هلا فراغ البال من أمر املعيشةاألمور املعينة على طلب العلم كثرية وأد

  
  :لمي يف اتمعات اإلسالمية اليومسباب قلة تطبيقات الوقف العأ: امس اخلفرعال

  : إليها، ومن هذه العواملاتمع اإلسالميهناك جمموعة من العوامل ميكن إرجاع قلة تطبيقات الوقف العلمي يف 
شيئاً جمهوالً عند   يكون  الوقف  كاد  حىت  عامة والوقف العلمي خاصة،     ضعف االهتمام بالثقافة الوقفية      :أوال
  . من الناسكثري
ضعف تقدير املسلمني للوقف العلمي وأمهيته يف تنمية العلم والتعليم، ومقدار األجـر املترتـب علـى          :ثانيا

  .الوقف، واستمرار ثواب الواقف إىل أن يشاء اهللا تعاىل به
، ال سـيما وأن اإلجـراءات       ات ميل املتصدقني إىل الصدقة العاجلة اليت ال ترتب عليهم إجراءات وتبع           :ثالثا

  .وانني يف كثري من األحيان تتسم بالطول واملشقة وعدم التيسري، حىت ولو كان املشروع تربعااملتعلقة بالق
 أو بتغيري حجة الواقف وحتويلها إىل       ، صدور قوانني ىف بعض الدول اإلسالمية مبصادرة األموال الوقفية         :رابعا

  .خزينة الدولة بدون مسوغ معترب
ون األوقاف اإلداريـة    ؤ بعض اجلهات القائمة على إدارة ش      ية ىف انتشار األخطاء الشرعية واالجتماع    :خامسا
، مما أدى إىل إمهال يف كثري منـها، وإىل   االلتزام بالقيم اإلميانية والفقه اإلسالمي     ضعفبسبب  وذلك   ،واملالية

  .إشكال يف ثقة الواقفني ذه اجلهات القائمة على الوقف
تثمار أموال الوقف وتنميتها، والقيام عليها مبا يعود على األوقاف           قلة الكوادر امللمة أو املبدعة يف اس       :سادسا

  .بالنفع والربكة
 ضعف استثمار األحباث والدراسات الوقفية الشرعية والتارخيية والقانونية، مما أدى إىل أن تظل حبيسة               :سابعا

  .الكتابات والنظريات واألمنيات
قات، والذي يبني للناس حاجات اجلامعـات واملعاهـد    ضعف اإلعالم الدعوي املتعلق بالوقف والصد      :ثامنا

  .2واملدارس، وإمكانية دعمها ودعم طالا من خالل األوقاف العلمية
كل ذلك وغريه أدى إىل احنسار التطبيقات الوقفية العلمية، يف مشروعات يسرية وحمـصورة يف عـدد مـن      

  . واتسامها بسمة الفردية يف كثري من األحيان،األماكن
                                                

 ).723(ة دور الوقف في العملية التعليمي:  عبد هللا المعيلي1

منشور  ، وھو)6(ص : إحياء نظام الوقف ضرورة شرعية وحاجة إنسانية لحسين شحاتة:  وينظر في ذلك2

، مصطفى محمود عبد )com.darelmashora.www://http(على موقع الكاتب على شبكة ا1نترنت 

 .م2007 1 ع 20مجلة جامعة الملك عبد العزيزم) /47(وطن العربي بحث تفعيل دور الوقف في ال: العال
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  : البحثطالبت محمتويا
من خالل تدبر ما ورد من نصوص شرعية قرآنية ونبوية يلحظ الباحث أن هذه النصوص جاءت بأساسات 

 ومنها العلم والتعليم، وفيما يلي يستعرض ،قومية جلعل الوقف قائما بدوره كداعم حلاجات اتمع املسلم
الباحث على مجعها وتبويبها، وذلك عمل وقد  ،الباحث مناذج من هذه النصوص تشملها عناوين تدبريية

  . الواقع التطبيقييفالوقف تفعيل  إعادةلالستفادة منها يف العصر احلاضر و
وبعد كل استدالل بالتدابري املنصوص عليها يعرض الباحث لتدابري سياسية شرعية ينبغي ربطها مبا سلف ذكره 

املؤسسات العلمية والدعوية، واهليئات العامة من خالل وذلك قيا، تطبيللعمل على النهوض بالوقف العلمي 
  .مستوحني تلك التدابري مما جاء به الشرع القومي، العلماء والدعاةواخلاصة، وأفراد 

  :وميكن عد هذه التدابري فيما يلي
  .وتوضيح صورتهالعلمي  التعريف بالوقف :أوال �
  .والترغيب فيهالعلمي بيان فضل الوقف ت :ثانيا �
  . وقف الدعاة لبعض ماهلم على الرب والعلم:لثاثا �
  . العلمي تفصيل األحكام الفقهية للوقف:رابعا �
  .والتعامل معه ما وسعه الشرعالعلمي تيسري الوقف  :خامسا �
  .أن يسلكهاالعلمي ذكر املسالك والوسائل اليت ميكن ملريد الوقف  :سادسا �
  .سالمتهاعلى و عليهاضمان احلفاظ ووالنظر ملصلحتها، العلمية رعاية األوقاف  :سابعا �
 . للمسلمني ولغريهم العلمياالستفادة من التجارب الوقفية :ثامنا �
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  األولاملطلب 
  صورتهبالوقف وتوضيحالناس تعريف 

  :النصوص الشرعية املؤصلة هلذا التدبري: الفرع األول
حث يرى أن هناك قصورا يف معرفة عامة ، والبا والتعريف باألمر هو طريق متثله،التعريف بالشيء هو طريق تصوره

 احملسنني منهم، بصورة الوقف وحكمه، فإن ما جرت عليه معرفة الناس هو التصدق - وال سيما–املسلمني عامة 
املباشر واملقطوع، أي التصدق دفعة واحدة، أما فكرة الوقف املبنية على حبس األصل وتسبيل املنفعة فكثري منهم 

   .ال يعرفها
 قَالَ أَصاب عمر -  رضى اهللا عنهما -عنِ ابنِ عمر   يف صحيحيهما-اهللا ما رمحه–  ومسلم البخاريوقد روى 

 بِىى النا فَأَتضأَر ربيفَقَالَ– صلى اهللا عليه وسلم -بِخ :أُص ا لَمضأَر تبأَص هنم فَساالً قَطُّ أَنم نِى برأْمت ففَكَي ،
قَالَ ؟بِه:»  تسبح ئْتاإِنْ شلَهاأَصبِه قْتدصتلُ،»، وأَص اعبالَ ي هأَن رمع قدصثُ فَتورالَ يو بوهالَ يا وى هف ،

بِيلِ اللَّهى سفقَابِ والرى وبالْقُراِء وبِيلِالْفُقَرنِ السابو فيالضلَ وع احنالَ جأْ، وا أَنْ يهيلو نا ى مهنكُلَ م
وفرعيقًا بِالْمدص مطْعي أَو ،يهلٍ فومتم روحديث عمر : ( يف هذا احلديث-  رمحه اهللا–قال ابن حجر ، وقد 1)غَي

  .2)هذا أصل يف مشروعية الوقف
قف يف اإلسالم وهو وقف بتحبيس أول و - صلى اهللا عليه وسلم–وأما تبيان الصورة بالفعل فلقد قام رسول اهللا 

 – ملخرييق اليهودي كان فوض أمرها إىل النيب -  سبعة بساتني– ، ووقف حوائط3مسجد قباء، مث املسجد النبوي
  .4 املسلمنييف صفتل وهو يقاتل املشركني  إن قتل يوم أحد فكان أن قُ-صلى اهللا عليه وسلم

 التصدق اجلارياإلنفاق ودي النبوي الكرمي يف تبيان معىن من معاين  إىل اهلالثابتة الصحيحة ه الوقائعشري هذتو
م، وهذا التعريف الذي يعممهم لتفعيل – بال شك – نفعه وخريه العباد على تعدد أشخاصهم وامتداد زما 

  .الوقف ونقله من اإلطار النظري إىل الواقع التطبيقي العملي
إن الوقف مستحب : - من مالكية وشافعية وحنابلة-فيه فقهاء قول مجهور الحكم الوقف ويظهر النقل وذا 

  .، وهذا ما تشري إليه األحاديث الكرمية مبجموعها5ومندوب إليه
                                                

 ).1632 حديث 3/1255: صحيح مسلم(، )2772:  حديث10/153: صحيح البخاري: ( متفق عليه1

 ).5/402(فتح الباري :  ابن حجر2

 ).28(أثر الوقف على الدعوة إلى هللا تعالى :  خالد المھيدب3

 ).1/47(لنبوة د8ئل ا:  أبو نعيم ا�صفھاني4

 ).  6/206(المغني : ، ابن قدامة)2/376(مغني المحتاج : ، الشربيني)4/75(الشرح الكبير:  الدردير5
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  :ح صورتهي وتوض العلميالسياسة الشرعية يف تعريف الناس بالوقف: الفرع الثاين
 ال بد من إجراءات -صوص على وجه اخل–عموما والوقف العلمي حىت يتعرف عامة الناس على صورة الوقف 

سهم يف ذلك التعريف، ومنهات:  
  :احل التعليم األساسية يف املدرسة البدء يف ذلك من مر:أوال

وذلك عن طريق املنهاج الذي يقدم للطلبة، ومن خالل القصة اهلادفة، والصورة اجلاذبة، واملدح لألبطال الذين 
 اليت تبني فضل التصدق - صلى اهللا عليه وسلم– النيب ينفعون أمتهم بطريق التربع والتصدق، وإدراج أحاديث

أوقاف ة كاملساجد واملدارس العلمية كيف مادة التربية اإلسالمية، وتاريخ بعض األوقاف املهمإدراجها والوقف 
  .ضارة اإلسالميةوحنوها يف مادة التاريخ واحلوبغداد القريوان واألزهر القدس و

ع نورا لكل العامل من خالل تدريسها وتنظيمها وأقسامها تشظلت  و،وكيف كانت ختدم العلم والعلماء
وا على حب ذلك وإعظامه والدعوة ؤنشة الذين يتلقون هذه الدروس، فيوعطاياها، مما له أكرب األثر يف نفوس الطلب

  . بالقول والعملإليه
  

  : التركيز على الوقف العلمي من خالل الدراسات اجلامعية:ثانيا
فتخصيص مادة للوقف وتوضيح فكرته والتعريف به،  لشرعية والقانونيةاالتخصصات مناهج التعليم يف فإذا كانت 

من الناحية الشرعية والقانونية، وكيفية التعامل معه ورعايته وتكييفه القانوين وغري ذلك من تفاصيله اليت ال يستغين 
  .عنها اتمع

 الثقافة أما إذا كان الطالب يف ختصصات أخرى علمية وأدبية فال أقل من أن يدخل مبحث الوقف يف مادة
اإلسالمية أو احلضارة اإلسالمية، حبيث يتعرف الطالب على الوقف وصورته ومناذج من األوقاف يف اإلسالم 

  .وأثرها على النهضة العلمية لألمة، وبناء حضارا منذ فجر اإلسالم
  

  : يف الدول اإلسالمية بنشر فكرة الوقف العلمي-بأنواعه –االهتمام اإلعالمي  :اثالث
 خالل الربامج واملساحات اإلعالمية، والقيام بتعريف الناس بآليات الوقف وكيفياته، واجلهات املسؤولة وذلك من

 أو جزء من ،عنه، ومن أين يبدأ الواقف طريقه إليقاف أرضه أو بنائه أو وسيلة النقل أو مشروعه االستثماري
  :ويستلزم ذلك أمورا منهاأمالكه أيا كان، 

  .لمي والداللة عليهنشر أخبار الوقف الع. أ
  .1عمل اللقاءات واحلوارات اليت تبني الوقف وصيغته وشؤونه. ب
  .توضح فكرة الوقف وتبني ارتباط ذلك بالصدقات اجلاريةإلكترونية إنشاء مواقع . ج
  .فعالياتهالت علمية بالوقف العلمي وختصيص جم. د

                                                

 ).471(أثر الوقف على الدعوة إلى هللا تعالى :  خالد المھيدب1
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  املطلب الثاين
  بيان فضل الوقف والترغيب فيهت

  :ية املؤصلة هلذا التدبريالنصوص الشرع: الفرع األول
يعرفوا الشيء أن يذكروا فضله وأمهيته، وذلك حىت يرغب به املخاطبون ويقبلوا عليه، جرت عادة العلماء بعد أن 

ب به، فإن يف النفس مضادة للبذل مبا جبلها اهللا عليه من وباعتبار الوقف تربعا وبذال فإن النفس ال بد أن ترغّ
���m�m�m�mV��U���TV��U���TV��U���TV��U���TWWWW :الشح، واهللا تعاىل يقول �̀�_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X���� �̀�_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X���� �̀�_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X���� �̀�_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X��

��a��a��a��allll 1
.  

���m�m�m�mG��F��E��D���C��B��AG��F��E��D���C��B��AG��F��E��D���C��B��AG��F��E��D���C��B��AHHHH���L����K��J��I�����L����K��J��I�����L����K��J��I�����L����K��J��I : املوىل عز وجل يقولويف الترغيب بالتصدق واإلنفاق 

� �Q��P��O��N��M��Q��P��O��N��M��Q��P��O��N��M��Q��P��O��N��Mllll 2
 هذه - رضي اهللا عنه - طَلْحةَ وأَب لَما سمع : - اهللا رمحه – قال الشربيين الشافعي ،

 يدعو ويرغب يف - صلى اهللا عليه وسلم-وهذا رسول اهللا  .3اَء وهي أَحب أَموالهرغب في وقْف بيرحاآلية 
 أو ولد ، أو علم ينتفع به، إال من صدقة جارية:إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة(:فيقولالوقف 

وفيه دليل ، ة هي الوقفالصدقة اجلاري: (شرح هذا احلديث يف - رمحه اهللا - قال النووي ، 4)صاحل يدعو له
  .5)لصحة أصل الوقف وعظيم ثوابه

 أن يقفوا ماء بئر -  صلى اهللا عليه وسلم–ت احلاجة للشرب على املسلمني إذ وصلوا املدينة، ندم النيب وملا أحلّ
  .7 بذلك- رضي اهللا عنه–، فكان أن قام عثمان 6)من يحفر بِئْر رومةَ فَلَه الْجنةُ(: رومة قائال

 – صلى اهللا عليه وسلم - قَالَ النبِى :يقُولُف – اهللا عنه ي رض- هريرةَ وأَبحيدث  القومي هذا السياق الترغييبويف 
)لَهوبو ثَهورو هرِيو هعبفَإِنَّ ش ،هدعيقًا بِودصتو ا بِاللَّهانإِمي بِيلِ اللَّهى سا فسفَر سبتنِ احم موي انِهيزى مف 

ةامييف هذا احلديث جواز وقف اخليل للمدافعة عن املسلمني: "- رمحه اهللا–قال احلافظ ابن حجر ، 8)الْق، 
                                                

 ).128(آية :  سورة النساء1

 ).92( سورة آل عمران 2

 ).2/376(مغني المحتاج :  الشربيني3

 ).1631(، حديث )3/1255(حيح مسلم ص:  مسلم4

 ).11/85(شرح صحيح مسلم :  النووي5

 ).12/458( صحيح البخاري 6

 .-بإذن هللا -  وسيأتي مزيد بيان لھذا في في تدبير بيان مسالك الوقف والحاجة إليه7

 ).2853(، حديث )10/290( صحيح البخاري 8
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 يريد )وروثه( : وقوله، ومن غري املنقوالت من باب األوىل،ويستنبط منه جواز وقف غري اخليل من املنقوالت
  .1" ال أن األرواث بعينها توزن،ثواب ذلك

 ،ويف هذه األحاديث النبوية الكرمية دليل واضح على أمهية الترغيب بالوقف، وربط الوقف بثواب الدار اآلخرة
 وإقبال الناس على فعله ،وتثقيل موازين العبد يف القيامة، وهذا جانب مهم يف نقل الوقف إىل دائرة التطبيق

  .ة حسنة، ونعم األسوة أسو-  صلى اهللا عليه وسلم–حمتسبني، ولنا به يف رسول اهللا 
  

  : العلمي وحثّهم عليه بالوقفالسياسة الشرعية يف ترغيب الناس: ع الثاينالفر
   :ومرغّبا يف الوقف العلميها  منب- رمحه اهللا- يقول الشيخ مصطفى الزرقا

الوقف اجته فاستقلت الدراسة العلمية واحتاجت إىل املؤسسات اخلاصة، وجوز الفقهاء أخذ األجور على التعليم 
 ومل يعد األمر ،حنو املؤسسات العلمية، مما نشأ عنه اجتاه جديد يف الوقف، وهو وقف الدور واحلوانيت باإلجيار

 إذ أصبح حتصبل النقد ضرورة لدفع األجور واملرتبات، ونشطت بسبب ؛مقتصرا على وقف ما يستغل بالزراعة
ملعوا يف التاريخ علمي، ونشر الثقافة على أيدي فحول هذا حركة علمية منقطعة النظري، أتت بالعجائب يف النتاج ال

  .2)اإلسالمي، وكان معظمهم من مثار الوقف العلمي
، ميكن للدولة وللترغيب يف الوقف العلمي الذي هو نوع من الصدقات اليت حث الشارع عليها ورغب فيها

  :وللمؤسسات اختاذ ما يلي
  

   :لى الوقف العلميإىل اهللا باحلث ع استثمار منابر الدعوة :أوال
  :وذلك من خالل برنامج حمدد يقوم على ما يلي

خطبة مسجدية يف العام مرة واحدة على األقل يف شأن الوقف عامة والوقف العلمي خاصة، بيان فضلها . أ
  .وحكمها، ومناذج هلا، ووجوب رعايتها واالهتمام ا لتسهم يف بناء ضة علمية رفيعة لألمة

يم لعاحلث على الوقف ملصلحة قنوات التالدعوية على شبكة اإلنترنت على محالت التربع وتركيز املواقع . ب
ة التعليمية واليت ئي بل والقنوات الفضا، من جامعات ومعاهد ومدارس ومجعيات حتفيظ القرآن الكرمي،بشىت أنواعها

  .توصل العلم للناطقني بالعربية وبغريها من املسلمني يف أحناء األرض
  

  :قبال عليه بث ثقافة الرغبة يف الوقف واإلنمية دور اإلعالم اجلماهريي يف ت:ثانيا
  :وذلك من خالل ما يلي

                                                

 ).6/57(فتح الباري :  ابن حجر العسقLني1

 ). 14( الوقف أحكام:  مصطفى الزرقا2
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ورعايتها وتفقد شؤوا، وترسيخ العلمية يهتم فيه باألوقاف ) الوقف العلمي(ختصيص يوم سنوي يسمى يوم . أ
 وقفية على شبكات التلفزة احمللية هذا املعىن يف نفوس الناس كبارا وصغارا، ويدعى فيه إىل املشاركة حبملة تربعات

 لتسجيل أوقاف جديدة معنية بشؤون الطلبة والكتب والنفقات واألجهزة اليت يكمل بعضها بعضا  وذلك؛والعاملية
  .يف دائرة التعليم

عمل املعارض واملتاحف الوقفية العلمية اليت تنشر صور األوقاف العلمية سواء القدمي منها أو املعاصر ويف كل . ب
  .ن اليت تشهد جتارب وقفية عملية، حىت تكون أسوة وقدوة للمحسننيالبلدا

  
  :التركيز على الصدقة اجلارية من خالل النشرات واملطويات واملقاالت: ثالثا

  :بات للمكلف ا، ومنها أن يف الوقفوذلك من خالل عرض مرغّ
ل املزيد من األجر والثواب، فليس فتح باب التقرب إىل اهللا تعاىل يف تسبيل املال يف سبيل اهللا، وحتصي. أ

  .زلفه إىل اهللا تعاىل،  ويزيده حباً منهشيء أحب إىل قلب املؤمن،  من عمل خري ي
ليه، وهو يف قربه، حني عبعد موته، وحصول الثواب منهمراً  حتقيق رغبة املؤمن يف بقاء اخلري جارياً . ب

فه يف سبيل اهللا حال حياته، أو كان سبباً يف ينقطع عمله من الدنيا، وال يبقى له إالّ ما حبسه ووق
  .ها نفعاً، مث أشدها حاجةوأفضل الصدقات أدومها بقاء وأعم، وده من ولد صاحل أو علم ينتفع بهوج

فهو مؤمن يف الدارين، يف الدنيا بر األحباب وصلة األرحام، ويف اآلخرة حتصيل الثواب، لل خريحتقيق . ج
  .يه ببذل املال ملستحقتقرب إىل اهللا

فوائد مجة يف حتقيق كثري  إذا أحسن التصرف فيها  فإن أموال األوقاف:حتقيق كثري من املصاحل اإلسالمية. د
ذلك أن املساجد ،  وإحياء دور العلم وغريها من املصاحل،من مصاحل املسلمني كبناء املساجد واملدارس

وكذا املدارس ،  إمنا قامت على أموال األوقافخ على مر التاري– خباصة –ومرافقها ومصاحلها 
  . إمنا قامت على األوقاف،وما زالتواملكتبات اليت أثرت العامل اإلسالمي بالعلماء والكتب 

 يعد الوقف وسيلة مهمة من وسائل التكافل والترابط بني أفراد اتمع املسلم وذلك عن طريق ما – هـ
   .1انة للفقري، وسداً لعوز احملتاجيبذله الواقف من مال لصاحل اجلماعة إع

  
  
  

                                                

 ).170(الوقف، مشروعيته وأھميته الحضارية : أحمد بن يوسف الدريويش:  ينظر1
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  ثالثاملطلب ال
  وقف الدعاة لبعض ماهلم على الرب والعلم 

  :النصوص الشرعية املؤصلة هلذا التدبري: الفرع األول
 ميثلون الواقع القدوات من دعاة وعلماءلناس، واجنذام حنو التطبيق، فيبدو دور القدوات واضحا يف التأثري بعامة ا

¸��mmmm������½��¼��»��º��¹��¸��½��¼��»��º��¹��¸��½��¼��»��º��¹��¸��½��¼��»��º��¹ : ملا يدعون الناس إليه من القيم واملثل العليا، واهللا تعاىل يقولالعملي

� �Ë�¾��Ë�¾��Ë�¾��Ë�¾llll 1
 : السلف قوهلم يف تفسري هذه اآلية عن كثري من علماء - رمحه اهللا– وقد نقل ابن كثري، 

وقد روى  ،)ال بعملالعمل الصاحل يرفع الكالم الطيب، ولوال العمل الصاحل مل يرفع الكالم، وال يقبل قولٌ إ(
 -ما ترك رسولُ اللَّه :( قَالَ- رضي اهللا عنه–عمرِو بنِ الْحارِث   يف صحيحه من حديث– رمحه اهللا –البخاري 

الْبيضاَء وسالَحه وأَرضا  عند موته درهما والَ دينارا والَ عبدا والَ أَمةً والَ شيئًا، إِالَّ بغلَته -صلى اهللا عليه وسلم 
 صلى اهللا عليه –ة الفعلية له ن وهذا ميثل الس،2)وأَرضا جعلَها البنِ السبِيلِ صدقَةً(: ، ويف رواية)جعلَها صدقَةً

ع يف ، قد تويف وبقي عمله مل ينقط- صلى اهللا عليه وسلم–، يف كونه أول من يعمل ميا يدعو إليه، فهو - وسلم
أبواب من أبواب الصدقات الوقفية على احملتاجني، ومنهم ابن السبيل الذي قد يكون طالب علم مجع بني العلم 

  .والسفر واحلاجة
 -  مناذج يف ذلك فقد حدث جابر بن عبد اهللا - صلى اهللا عليه وسلم ورضي اهللا عنهم–وقد كان أصحاب النيب 

الَ وقَ، 3 مقدرة إال وقفي ذ- صلى اهللا عليه وسلم–اب النيب  أنه ما من أحد من أصح–رضي اهللا عنهما 
 يعافرمحه اهللا-الش - :دصارِ تصاَألن نا مابِيحص انِنينِي أَنَّ ثَملَغباتمرحم قَاتدي ، قُوا بِصمسي يعافالشو
قَافاَألو:اتمرحالْم قَاتد4 الص.  

  
  : والعلماسة الشرعية يف وقف الدعاة لبعض ماهلم على الربالسي: الثاينع الفر

ولُ أن( :ة املكلفني، ويشهد هلذا حديث يوم احلديبية والذي فيهال خيفى ما لدور القدوة من أثر يف نفس عامسر 
 قال  – صلى اهللا عليه وسلم -اللَّهابِهحقُ « :َألصلاح وا، ثُمرحوا فَانقال الراوي ،»وا قُوم : مهنم ا قَامم اللَّهفَو

تلٌ حجراترثَالَثَ م كى قَالَ ذَلأَح مهنم قُمي ا لَمةَ، فَلَملَمس لَى أُملَ عخد د اسِ، فَذَكَرالن نم ىا لَقا ملَه، 
دعو حالقَك ، وتلمةً حتى تنحر بدنك اخرج ثُم الَ تكَلِّم أَحدا منهم كَ؟ ذَلك، أَتحب يا نبِى اللَّه:فَقَالَت أُم سلَمةَ

                                                

 ).10(آية :  سورة فاطر1

 ).4461(، حديث )14/402(صحيح البخاري :  البخاري2

، وقد أورده ولم يخرجه، وقد ذكره من قبله كثيرون منھم ابن )1581(حديث ) 6/29(إرواء الغليل :  ا�لباني3

 ).6/206(امة المقدسي في المغني قد

 ).2/376(مغني المحتاج :  الشربيني4
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قَكلحفَ، فَي جرفَخمهنا مدأَح كَلِّمي لَمتح ،هندب رحن كلَ ذَلى فَعقَهالا حعدو ،لَقَها ذَ، فَحأَوا روا  فَلَمقَام ،كل
  .1)ضهم يقْتلُ بعضا غَما، حتى كَاد بعلَ بعضهم يحلق بعضا، وجعفَنحروا

 صلى - ، وأوهلم رسول اهللا  فهم خري البشر؛ يسارعون يف اخلريات-عليهم الصالة والسالم - ولذلك كان األنبياء 
  . كما مر-رضي اهللا عنهم -عه يف ذلك أصحابه س األوقاف، وتب تصدق وحب–اهللا عليه وسلم 

  : ما يأيتعلى هذا يف السياسة الشرعية لتفعيل الوقف العلميبناء وميكن ال
  :ون األمة العامة والعلمية خاصةعلى شؤ -ار إليهم بالبنانش م- دعاةالقدوات من علماء ووقف : أوال 

وال حرج أن تسمى األوقاف بامسهم أو اسم عائالم، هم، ك منهم كان حريا أن يفعلوا مثل فإن الناس إذا رأوا ذل
فقد مر ذكر املدرسة املنصورية نسبة إىل املنصور بن قالوون، والظاهرية نسبة فقد كان هذا معروفا عند األولني، 

�m�m�m�mV��U��T���S��RV��U��T���S��RV��U��T���S��RV��U��T���S��Rllll 2: واهللا تعاىل يقولإىل الظاهر بيربس وهكذا، 
ما دامت قد صدقت و ،

ن يلفت ألن يدفع احملسنني للبذل، ومدعاة أل ولكن وجود النماذج احلية مدعاة ،3 بإذن اهللالنوايا فالكل مقبول
نظرهم للمشاريع العلمية اليت وقف عليها الدعاة فهذا مما يبني االستحباب والفضل عمليا كما فعل ذلك رسول 

  .- رضي اهللا عنهم-  صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه  –اهللا 
  :لماء والقدوات على العلم وقف مكتبات الع:ثانيا

فإن هؤالء العلماء والقدوات معروفون مبقتنيام العلمية، من كتب وجمالت ووسائل تعليمية كاألشرطة واألقراص 
وحنوها، وسواء يف حال حيام أو بعد ممام، فهذا يسهم إسهاما كبريا يف توفري الوسيلة العلمية بني يدي من 

 ذلك ما أجنزوه من مؤلفات وتسجبالت وملخصات وحبوث، يستفيد منها طلبة بل ميكن أن يكون منحيتاجها، 
  .العلم جيال بعد جيل

بناء كما ميكن أن يكون هذا مشتركا بني جمموعة من العلماء والدعاة، وذلك بأن يتنادوا لالشتراك يف وقف 
يستثمر ريعه وقفا على طلبة جامعة، أو مكتبة أو عمل  على كلية أو قسم يف ه رحب أو مشروع مايل يدردرسة،مل

  .العلم أو حفظة القرآن وحنوهم
  :صلحني يف وسائل اإلعالمإشهار النماذج الوقفية للدعاة وامل :ثالثا

 يستقبل الصدقات ويدعو -صلى اهللا عليه وسلم - وذلك ليقتدى م، وال ضري يف ذلك فقد وقف رسول اهللا 
 املقاالت على وقد جاء يف أحد ،4)عثمان ما فعل بعد ذلك ما ضر(: ألصحاا، وقال يوم جتهيز جيش العسرة

                                                

 ).2731(، حديث )10/77(صحيح البخاري :  البخاري1

 ).271(من آية :  سورة البقرة2

 .)5/582(جامع البيان :  ابن جرير الطبري3

 .، وحّسنه ا�لباني)3701(، حديث )5/626( الترمذي في سننه 4
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عددا من األومسة واجلوائز والدروع والشهادات التقديرية، نال  1 السميطالشيخ عبد الرمحن شبكة اإلنترنت أن 
ليت مكافأة له على جهوده يف األعمال اخلريية، ومن أرفع هذه اجلوائز جائزة امللك فيصل العاملية خلدمة اإلسالم، وا

فريقيا، ومن عائد هذا مي ألبناء أالتعليلتكون نواة للوقف )  ألف ريال سعوديمخسة وسبعني(تربع مبكافأا 
  .2 يف اجلامعات املختلفةممن أبناء أفريقيا تعليمهقى عدد الوقف تل

ها ومن أمثاهلا ومثل هذه املقاالت هي خطوة إجيابية ما دامت يف سياق إظهار جهود الواقفني هنا وهناك، وال بد من
  .لتفعيل الوقف العلمي وإعادته إىل سابق عهده املزدهر

  
  
  

                                                

 . مشاريع مالية، ساھم في الدعوة ا1سLمية في إفريقيا مساھمة شھد لھا كثيرون داعية كويتي، وصاحب1

: خادم فقراء إفريقيا، على موقع طرق ا1يمان وھو من ضمن حلقات: عبد الرحمن السميط:  من مقالة2

 ).قدوات معاصرون(
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  عراباملطلب ال
  تفصيل األحكام الفقهية للوقف

  :النصوص الشرعية املؤصلة هلذا التدبري: الفرع األول
د حوى ، وق-صلى اهللا عليه وسلم -جعل اهللا تعاىل تفاصيل األحكام الشرعية يف كتابه احلكيم، وعلى لسان نبيه 

هذان املصدران الكرميان جل األحكام وأصوهلا، وفتح الشرع للفقهاء باب االجتهاد فيما يستجد من مسائل 
وصور، وذلك يف ضوء ما جاء من القواعد واملبادئ العامة، ومن هذه األحكام أحكام الوقف؛ إذ ال بد ملن يقبل 

يها، ولو باجلزئيات اليت ال بد وأن يتعامل معهادقة اجلارية أن يلم بأحكامها اليت حيتاج إلعلى الوقف والص.  
 - رضي اهللا عنه–ففيما سبق من حديث وقف عمر  ، قد بني أصل تلك األحكام- صلى اهللا عليه وسلم -والنيب 

ر أَنه ، فَتصدق عم»إِنْ شئْت حبست أَصلَها، وتصدقْت بِها«: قَالَ: - صلى اهللا عليه وسلم -قال له رسول اهللا 
الَ يباع أَصلُها والَ يوهب والَ يورثُ، فى الْفُقَراِء والْقُربى والرقَابِ وفى سبِيلِ اللَّه والضيف وابنِ السبِيلِ، والَ 

   .1)ير متمولٍ فيهغَجناح علَى من وليها أَنْ يأْكُلَ منها بِالْمعروف، أَو يطْعم صديقًا 
 وحكم االشتراط، وأخذ الناظر حلاجته -  صلى اهللا عليه وسلم–وجند يف هذا احلديث أصل الوقف كما بينه النيب 

  .األساسية منه، وهكذا
وجيدر التنبيه هنا إىل أن كثريا من أحكام املعامالت اتسمت يف عصر التشريع بالبساطة وعد التعقيد، إذ معطيات 

اة يسرية، والنفوس على فطرا، واألمانة عامة يف القلوب، ومقاصد الناس حسنة، بينما تغري ذلك فيما بعد، احلي
  .فبث الفقهاء التفصيالت الفقهية اليت جندها يف كتبهم اليوم

ففي الصحيحني أن  وتفصيل واليتها بعده، - صلى اهللا عليه وسلم–ويف هذا املعىن ما ورد عن صدقات النيب 
 من خيبر - صلى اهللا عليه وسلم - تسأَلُ أَبا بكْرٍ نصيبها مما ترك رسولُ اللَّه  كانت- رضي اهللا عنها–ة فاطم
فَدوةيندبِالْم هقَتدصو كفَأَب ،كا ذَلهلَيكْرٍ عو بقَالَى أَبو ،: ولُ اللَّهسئًا كَانَ ريارِكًا شت تصلى اهللا عليه - لَس 

عمر فَأَما صدقَته بِالْمدينة فَدفَعها ، ئًا من أَمرِه أَنْ أَزِيغَ، فَإِنى أَخشى إِنْ تركْت شيملُ بِه إِالَّ عملْت بِه يع-وسلم 
 كَانتا - صلى اهللا عليه وسلم -  هما صدقَةُ رسولِ اللَّه :قَالَ، فَأَما خيبر وفَدك فَأَمسكَها عمر وإِلَى على وعباسٍ

 هقُوقحلبِهائونو وهرعى تالَّتىلو نا إِلَى ممهرأَمو ،رقَالَ.  اَألم:ممِ فَهوإِلَى الْي كلَى ذَل2ا ع.  
 –قال خبصوص وقف عمر و ،-رضي اهللا عنهم - بة ما يشري إىل هذا عن أكابر الصحاوقد ورد يف سنن البيهقي 

مث قال  ، مث إىل األكابر من آل عمر-رضي اهللا عنهما- أوصى به إىل حفصة بنت عمر  وليه مث- رضي اهللا عنه
قال الشافعي يف كتاب البحرية أخربين غري واحد من آل عمر وآل علي أن عمر ويل صدقته حىت مات : البيهقي

رضي –  ووليها بعده حسن بن علي،ويل صدقته حىت مات - رضي اهللا عنه–ن عليا  وا،وجعلها بعده إىل حفصة
                                                

 ).10(ص :  سبق تخريجه1

، )3/1380(صحيح مسلم : ، مسلم)3093(، حديث )11/188(صحيح البخاري : البخاري:  متفق عليه2

 ).1759(حديث 
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 ، وليت صدقتها حىت ماتت- ورضي اهللا عنها-صلى اهللا عليه و سلم - وان فاطمة بنت رسول اهللا  -اهللا عنهما
صدقته  - عنه رضي اهللا– وويل الزبري : قال يف القدمي،وبلغين عن غري واحد من األنصار أنه ويل صدقته حىت مات

  .1صدقته حىت قبضة اهللا -رضي اهللا عنه– عمرو بن العاص  وويل،حىت قبضه اهللا
  .- رضي اهللا عنهم وأرضاهم أمجعني–ة بينة يف فعل الصحابة رهإشارة إىل تفصيالت فقهية كانت ظاويف هذا 

  
  :املتعلقة بتفصيل أحكام الوقفاإلجراءات السياسية الشرعية : الفرع الثاين

  : مجع ملوجز أحكام الوقف الالزمة للواقف:أوال
هناك أحكام خمتصة باجلهة املسؤولة عن األوقاف إما رمسية وإما فوذلك أن الواقف ال حيتاج لتفصيل كل شيء، 

خاصة، فإذا مت مجع هذا األحكام وتيسري فهمها على الواقف، ووفق املذهب الراجح يف املسائل اخلالفية ال شك أن 
 إقبال الواقفني على الوقف، ففي عدم العلم جفاء بني املكلف وبني ما جيهل، وواجب التبيان منوط هذا سيسهم يف

�mmmmبالعلماء،  �K��J��� � � � �I��H��G��F��E��D��C��B��A��K��J��� � � � �I��H��G��F��E��D��C��B��A��K��J��� � � � �I��H��G��F��E��D��C��B��A��K��J��� � � � �I��H��G��F��E��D��C��B��Allll2 ، وتشمل هذه األحكام 
نوع الوقف وكيفية استثماره، وعلى من وقفه من احملتاجني هل طلبة العلم عامة أم خيصص طائفة منهم، أم الفقراء 
واملساكني، وهل له شروط يشترطها، ومن هو ناظر الوقف والقائم عليه، وهل جيوز استبداله أو الزيادة عليه أو 

  .3ليبني ويفصالنقصان منه، وهكذا من األحكام ما 
  : بني الناسة نشر أحكام الوقف موجز:ثانيا

وهذا اإلجراء تابع ملا سبق ذكره من التدبري السابق، إذا ال جدوى من مجع األحكام دون نشرها وإيصاهلا للناس، 
  :وميكن أن يتم ذلك عرب الوسائل التالية

  .طباعة هذا اجلهد بشكل حمبب إىل النفس وجيذب القارئ لقراءته. أ
  .غات األكثر انتشارا يف العامل اإلسالمي ترمجة هذا الكتيب للّ.ب
  .تعميم مثل هذا املوجز على زائري البيت احلرام من احلجاج واملعتمرين. ج
  . تعلق يف املساجد وفيها موجز ألحكام الوقف-  ملونة والفتة للنظر-عمل جدارية . د

  .لعلمية والشبابيةنشر هذه االحكام على مواقع اإلنترنت واملنتديات ا. هـ
  .تقسيم هذه األحكام على فواصل يف القنوات الفضائية تبث بني الربامج اهلادفة. و

                                                

 ).11683(، تابعا لحديث )6/161: (للبيھقي:  السنن الكبرى1

 ).187(من آية :  سورة آل عمران2

من وھو أنموذج لما بينته من أھمية التفصيل في أحكام الوقف،  ،عيسى زكي:  موجز أحكام الوقف3

، وھناك موجز آخر من إنجازات إدارة ا�وقاف في قطر يت لhوقاف في دولة الكولعامة ا�مانة امنشورات

 ).http://www.awqaf.gov.qa/library/read/book.pdf: (ويمكن الرجوع إليه على شبكة ا1نترنت
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  املطلب اخلامس

   والتعامل معه ما وسعه الشرع العلميتيسري الوقف
  :النصوص الشرعية املؤصلة هلذا التدبري: الفرع األول

 ا، وهو تزامهمل أثر ظاهر يف تطبيق املكلفني لألحكام وانهج الفقهي اإلسالمي، ولهالتيسري أساس من أساسات امل
��©������mmmm�̄��®��¬��«���ª:مقصد من مقاصد الشرع، فاهللا تعاىل يقول �̈�§�̄��®��¬��«���ª��©�� �̈�§�̄��®��¬��«���ª��©�� �̈�§�̄��®��¬��«���ª��©�� �̈�§llll1 ،إذا كان فعل و

والنفس دخله التيسري وهو حق الزم على املكلف، فمن باب أوىل أن يدخل التيسري باب التربعات، الواجبات ي
  .واإلقبال واحلثّ  إىل التأليففيها حمتاجة

يسرا والَ  « :قَالَفإِلَى الْيمنِ  - رضي اهللا عنهما–بعثَ معاذًا وأَبا موسى  -  صلى اهللا عليه وسلم -والنيب 
  .2 »تعسرا، وبشرا والَ تنفِّرا، وتطَاوعا والَ تختلفَا

  مث قال- وهي أكثر من أن حتصى ههنا–أدلة التيسري يف الشريعة   يف املوافقات– رمحه اهللا –ولقد ساق الشاطيب 
ن ترك الترخص قد يؤدي إىل االنقطاع عن االستباق إىل اخلري، والسآمة وامللل، والتنفري عن إ(:  رمحه اهللا–

؛ لتشديدوهم االدخول يف العبادة، وكراهية العمل، وذلك مدلول عليه يف الشريعة بأدلة كثرية؛ فإن اإلنسان إذا ت
كره ذلك وملَّه، ورمبا عجز عنه يف بعض األوقات؛ فإنه قد يصرب أحيانا ويف بعض األحوال، وال يصرب يف بعض، 

 الشريعة شاقة، ورمبا ساء ظنه مبا تدل عليه دالئل رفع عد، ص فإذا مل ينفتح له من باب الترخوالتكليف دائم،
���m�m�m�me��d��c��b��ae��d��c��b��ae��d��c��b��ae��d��c��b��affff������h��g��������h��g��������h��g��������h��g: تعاىلاهللا قد قال ، و أو عرض له بعض ما يكره شرعاً،احلرج، أو انقطع

z��y��x�����w��v��u��t��s��r���q��p��o��n���m��l��k����j��iz��y��x�����w��v��u��t��s��r���q��p��o��n���m��l��k����j��iz��y��x�����w��v��u��t��s��r���q��p��o��n���m��l��k����j��iz��y��x�����w��v��u��t��s��r���q��p��o��n���m��l��k����j��i{{{{��}��|����}��|����}��|����}��|��
_��~_��~_��~_��~llll3(4.� �� �� �� �

  
إن الدولة : فإنه يسوغ القولهذه النصوص اليت تؤصل للتيسري يف كل أحكام الشرع ومنها األوقاف، وبعد ذكر 

ر التعامل مع الوقف العلمي حىت يعم ألوقاف العلمية ينبغي أن تشرع يف تيسمن جهة رمسية، واجلهات املعنية با
  .ويزداد وويرغب فيه، وهذا ما أبينه فيما يلي

                                                

 ).185(من آية :  سورة البقرة1

2
، حديث )3/1359(صحيح مسلم : ، مسلم)3038(، حديث )11/95(صحيح البخاري : البخاري: متفق عليه 

)1733.( 

3
 ).7(آية : سورة الحجرات 

4
 .)بتصرف يسير ().1/524(في أصول الشريعة  الموافقات : الشاطبي 
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  :تيسري الوقف العلميرعية يف ياسة الشالس: الفرع الثاين
خل باب الوقف والتيسري قد يدال بد من أخذ الوقف العلمي بسياسة التيسري حىت يعود إىل فاعليته يف هذا العصر، 

  :أذكر منها جهتنيو أكثر من جهةالعلمي من 
  : وعند متابعتهعند إنشائهإجراءات الوقف اإلدارية  :األوىل

 من وال بد، 1ال بد من تعريف احملسنني بإجراءات الوقف الرمسية املتبعة يف كل بلد أو جهة تنظم شؤون الوقف
د ثبت أن كثريا من الناس يعرضون عن الوقف ويتجهون إىل التيسري يف إجراءات الوقف اإلدارية والتنظيمية فق

 وذلك هربا من إجراءات التسجيل والتنظيم وختليص العقار وما يستلزمه ذلك من ؛التصدق بالصدقة العاجلة
قد يكون شكليا، وإن احلاجة املاسة ها أن بعض هذه اإلجراءات مهم وبعضإجراءات إدارية مرافقة، وال شك 

  .لعمل على تسهيل اإلجراءات االبتدائية حىت حنول دون اإلعراض عنهللوقف لتدعو إىل ا
 هو تسهيل متابعة جمريات الوقف وأحواله ونفقاته ومصارفه، ويف هذا الزمان أصبح احلاسوب :اجلانب اآلخرو

 وحركات املال والعقار، وما يدخل وما بدخل يف كثري من عمليات الوصول إىل املعلومة ومستجدات احلياة
  .رج، فصارت احلاجة داعية إىل متابعة الوقف عن طريق احلاسوب وشبكة املعلوماتخي

ويوجد أمنوذج إلكتروين مضمن يف موقع هيئة األوقاف يف قطر ميكّن الواقف من متابعة حالة وقفه وتفاصيله 
  :التالية

  .املركز املايل للوقف - 1
  . إيرادات الوقف ومصروفاته- 2
  .وقف الصور واملستندات لكل - 3

  .ية يدخل عن طريقها ويعرف حقائق وقفه اسم وكلمة سركل واقفل و)متابعة أوقايف(ويقع ضمن بند 
ه يسهم كثريا يف الترغيب يف الوقف، اكبة للتطورات املالية والعملية، لكنقد يبدو هذا األمر حمتاجا ملتابعة دقيقة ومو

  .2نتيجة ليسر الوصول إىل املعلومة فيه
  

  :هية اخلاصة بهام الفق األحك:الثانية
 مشموالته، عوتوسيانتشاره ال بد من تيسري أحكام الوقف إنشاء ورعاية وتعامال، وذلك للترغيب فيه، وزيادة 
  .ويكون ذلك باختصارها وتذليلها لعامة الناس، كما كنت أشرت إىل ضرورته من قبل

 الشرعية وأقوال الفقهاء ومذاهبهم ما وسعت ذلك األدلةكما ال بد من العمل على التيسري يف فقه أحكام الوقف 
 الرجوع عن الوقفبالقول الذي جييز  أخذتاألمانة العامة لألوقاف يف دولة الكويت ذلك أن من وومل تضق به، 

                                                

 ).http://www.awqaf.gov.qa/wqaf3.htm: ( ينظر كيفية ذلك في موقع ھيئة ا�وقاف في قطر1

2
 ).http://www.awqaf.gov.qa: (ينظر بند متابعة أوقافي 
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هذا وولتوسيع مدى الوقف دون تضييق، حاجات اتمع اليوم، ملصلحة نظرا ، وذلك 1إال يف مسجد أو مقربة
سبب قلة وذلك  اجتهادية -يف األصل –ن كثريا من أحكام الوقف مث إ، 2يف حقيقة األمرة مذهب أيب حنيف

 يف  تعارفه الناس، فإذا مل خنالف نصانية على ماوتفاصيله، وبعض أحكامه مبالوقف أحكام النصوص الواردة يف 
الوقف، أو يف مبادئ اإلسالم وقواعده العامة فال حرج يف تيسري الوقف رجوعا واستبداال وتغيريا للشروط يف 

  .حدود املشروع
 من مثل ،يف صيغ الوقف العلمية النافعةاملتشاركني يدخل  ذلكوالقول جبواز املشاركة يف الوقف ذلك من و

 حممد بن احلسنالصناديق الوقفية املنتشرة يف الكويت والسودان وماليزيا وغريها من الدول اإلسالمية، كما رجح 
مل الناس به  وقف ما تعا - اهللا رمحه –  مطلقا وأجاز أبو يوسفت من احلنفية جواز وقف املنقوال- اهللا رمحه –

 احلاجة لكن،  من عدم جواز وقف املنقوالتاجلمهور على خالف ، وذلكمن املنقوالت كاملصحف والسالح
، ويستفاد منها يف وجوه اخلري املرة تلو 3 ومنه وقف النقود اليوم إذ ال إشكال يف أن تقرض وترد،داعية إىل ذلك

  .بحوث وحنوهت واملختربات، ودعم الاألخرى كدفع أقساط الطلبة اجلامعية، وتزويد املكتبا
واالستحسان الذي قال به الفقهاء ال مينع ذلك مادام وقف مثل هذه املنقوالت حيقق مقصود الشارع من الوقف، 

  .وجرى تعامل الناس به
                                                

 ).9 (عيسى زكي:  موجز أحكام الوقف1

2
 ).6/115 (محمد بن فراموز الشھير بالمنLخسرو: درر الحكام شرح غرر ا8حكام 

عبد الرحمن بن محمد شيخي زاده : مجمع ا�نھر شرح ملتقى ا�بحر :  ينظر في قول أبي يوسف ومحمد3

)5/49.( 



  23

  سادساملطلب ال
   املسالك والوسائل اليت ميكن ملريد الوقف أن يسلكهاعرض

  : هلذا التدبريالنصوص الشرعية املؤصلة: الفرع األول
 حاجات اتمع واليت ندب - صلى اهللا عليه وسلم - من النصوص الشرعية اليت نقلت إلينا ما يبني فيه النيب 
صلى اهللا عليه و  -ل النيب وق حيحهيف ص -اهللا رمحه –املسلمني لسدها وتأمينها إلخوام، فقد أخرج البخاري 

  .1-  رضي اهللا عنه -فاشتراها عثمان  ،) فيكون دلوه فيها كدالء املسلمني رومةمن يشتري بئر( -  سلم
: -  رضي اهللا عنه-ويف هذا احلديث إشارة نبوية كرمية حلاجة جمتمعية حيث ورد يف سنن الترمذي قول عثمان 

 رسول ستعذب غري بئر رومة فقالم املدينة وليس ا ماء ي قد-  صلى اهللا عليه و سلم -أن رسول اهللا هل تعلمون 
  .2"؟من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه من دالء املسلمني"  :-عليه وسلم صلى اهللا -اهللا 

 ، املدينة ضاق املسجد بأهله- صلى اهللا عليه وسلم– سول اهللا ملا قدم(:  قال- رضي اهللا عنه–وروى عثمان 
: قال عثمان "من يشتري هذه البقعة من خالص ماله فيكون فيها كاملسلمني وله خري منها يف اجلنة" :فقال

  .3)من خالص مايل فجعلتها بني املسلمنيفاشتريتها 
  واستقباله الصدقات لغزوة تبوك - صلى اهللا عليه وسلم- وقد تضافرت األحاديث الشريفة على جلوس النيب 

، وهذا واضح الداللة على أمهية 4"من جهز جيش العسرة فله اجلنة : "- صلى اهللا عليه وسلم-وغريها، وقوله 
  .نادى الناس للتصدق والوقف عليهاالتعريف حباجات اتمع ليت

م، بل من غريب ما نراه اليوم أن يتكدس فرش وإن كثريا من الناس ال يعرفون أين يضعون أمواهلم وصدقا
ن مربدات املياه يف بعض املساجد أكثر من حاجة ، أو تؤم- على أمهيته وفضل فعله–املساجد ويتجدد مرارا 

وحيتاج هذا ت التعليم ونشره وتطويره فال جتد من يكفي لسدها وتوفريها، ، مث تلتفت إىل حاجا5املصلني بكثري
الواقع للنظر الستمع التعليمية والتثقيفيةياسي الشاليت تستقبل و ،رعي الذي يقوم على توعية الناس حباجات ا

  .علم وطلبته وأهله ونفعها قائما مستمرا ما استفاد منها ال،أوقافهم وصدقام اجلارية لكي يكون هلم أجرها ممتدا
                                                

 ).2778(، حديث )10/164(صحيح البخاري :  البخاري1

 ).3703(حديث ، )5/627(سنن الترمذي :  الترمذي2

 .إسناده حسن: ، وقال شعيب ا�رناؤوط)555(، حديث )1/88: ( مسند أحمد3

 ).2778(، حديث )10/164(صحيح البخاري :  البخاري4

 . وھي من مشاھدات الباحث المتكررة5
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 وباستخدام وسائل ،وهذا يتطلب وجود خطة إعالمية يتوىل تنفيذها املؤسسات الدعوية احلكومية واخلاصة
  .1وأساليب اإلعالم املعاصرة ، واالستفادة من رموز رجال الدعوة اإلسالمية الثقات ىف هذا اال

  
  :مي على احملسنني العلالوقفعرض مسالك االسياسة الشرعية يف : الفرع الثاين

 يف عرض حاجات اتمع املتجددة على أهل اخلري - صلى اهللا عليه وسلم-بناء على ما سلف من هدي النيب 
  :حباجات التعليم واملتعلمنيمن الوسائل واإلجراءات اليت ميكن أن تعمل على تعريف عامة الناس واإلحسان، ف

  :جات التعليم ومستحقاته ونشرهاإنشاء مؤسسات خريية جمتمعية هدفها مجع حا :أوال
وذلك ملا يف إن كان يف كل منهما خري، وثبت أن العمل كفريق يؤيت نتائج ومثارا مل يكن ليؤتيها العمل الفردي، 

�¿��mmmm��À��¿���À��¿���À��¿���À: ، واهللا تعاىل يقولاإلعالمية منها واملادية: واالستطاعةوالقوة والتآزر  من التشاور العمل التعاوين

Â��ÁÂ��ÁÂ��ÁÂ��ÁÃÃÃÃ�Ç��Æ���Å��Ä���Ç��Æ���Å��Ä���Ç��Æ���Å��Ä���Ç��Æ���Å��Ä��È����È����È����È����llll2 ،على أن صني من أبناء األمة وإذا تضافرت جهود احلريصني املخل
يف على أيديهم، اجيمعوا حاجات الطلبة واملراكز التعليمية التوجيهية يف اتمع فإن اهللا تعاىل يعينهم وحبقق اخلري الو

  .ال سيما إذا اجتمع مع هذا العمل إعالم وتطوير ودراسات علمية مثمرة
 يف أهل اخلرية خريية أنشأها جمموعة من صندوق حياة للتعليم، وهو مؤسس:  هذا اال هيوهناك جتربة يف

األردن، وقامت هلدف رئيسي وهو دعم طلبة العلم من غري القادرين ماليا، وقاموا حبملة إشهار ومجع التربعات، 
التعليم، وهلم موقع على شبكة  وذلك باعتبارها باكورة عمل خريي معين ب؛يف اتمع األردينمميزا  صدى اكان هل

  .3اإلنترنت يتم من خالله حصر احلاجات والطلبات ليسهل التواصل معهم
  : ضرورة توثيق األعمال اخلريية التعليمية اليت تقوم ا اجلهات الوقفية:ثانيا

د يف ثقة احملسن وذلك الستثمارها يف جذب الواقفني واحملسنني، وثبت أن التصوير واألرشفة واألرقام احلقيقية تزي
 ئن إىلماهللا تعاىل، واملستثمر حيب أن يطيف اجلهة اليت ينوي الوقف من أجلها، فالوقف استثمار خريي عند 

  . االستثماري أن يؤيت أكله وحيقق أحسن األرباح يف اآلخرة املايلمشروعه
  :من تلفاز وإنترنت وجمالت وصحف يف الدعوة للحاجات الوقفية استثمار اإلعالم :ثالثا
عيش ي الدول الغربية، والعامل اليوم ذا مسند إىل وزارات األوقاف يف البلدان اإلسالمية واملراكز اإلسالمية يفوه

ثورة إعالمية مسموعة ومقروءة ومرئية ينبغي استثمارها، ومبواد جاذبة كالتمثيل، والنشيد، والكرتون، وغري ذلك 
اجلامعات، وضرورة تعليم غري العرب علوم الدين واللغة مما ميكن فيه تسليط الضوء على حاجة الطلبة، وحاجات 

                                                

منشور على موقع  ، وھو)6(إحياء نظام الوقف، ضرورة شرعية وحاجة إنسانية :  حسين حسين شحاتة1

 ).http://www.darelmashora.com(ى شبكة ا1نترنت الكاتب عل

 ).2(من آية :  سورة المائدة2

 ).http://www.hayatfund.org( ا�ردن،  في صندوق حياة للتعليم3
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وء على حتقيق الكتب واملخطوطات وميكن تسليط الض، 1العربية، وحنو ذلك مما يتداعى إليه أهل اخلري إذا علموا به
–لنيب وما يستتبعه اإلنفاق عليها من أجر يستمر لصاحبه إىل يوم القيامة، وهذا من العلم الذي ينتفع له كما أخرب ا

مخسة عشر  (لفتهاولقد عجبت حني كنت مرة يف كندا ورأيت بناية حكومية ضخمة كُ، 2-اهللا عليه وسلمصلى 
فقلت يف نفسي فكيف !! د تربع ا صاحبها للحكومة مقابل أن يطلق عليها اسم أبيهوق) مليون دوالر أمريكي

قن أن اهللا تعاىل قد يوجب له به اجلنة وحيرمه باملسلم القادر على البذل يبخل بالتربع ملشروع وقفي خريي وهو مو
على النار، لكن األمر حيتاج إىل جهود علميواجلمع والتبيان حىت حيقق الوقف التعليمي مثارا ة للحثّة ودعوي 

  .مباركة وطيبة
  

                                                

 وقد وثقت أنموذجا قامت به وزارة ا�وقاف الكويتية لدعم حلقات تحفيظ القرآن على موقع اليوتيوب الشھير 1

:  الرجوع إليه عبر الرابطعلى شبكة ا1نترنت، ويمكن

)http://www.youtube.com/watch?v=fnw57o3Cdb8.( 

أثر الوقف على الدعوة إلى هللا تعالى :  وللتوسع في أشكال ا1عLم الخادم للوقف يمكن ا8ستفادة من كتاب2

 ). ومابعدھا471(لخالد المھيدب 
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  لسابعاملطلب ا
   من اجلهات املوثوقةوالنظر ملصلحتهاالعلمية رعاية األوقاف 

  سالمتهاوعلى  ضمان احلفاظ عليهال
  :ة املؤصلة هلذا التدبريالنصوص الشرعي: الفرع األول

؛ )الثقة(لعل من أهم أسباب زيادة التعامل بني الناس بالدرهم والدينار كما يعرب املختصون من االقتصاديني هو 
ف العلم توافر الثقة يف اجلهات القائمة على أوقاذلك إن اإلنسان حيب ملكه وماله، والعاقل ال يضيع ماله، ويف 

  .مزيد من البذل والعطاء للمحسنني
ملخرييق اليهودي اليت  ألموال - صلى اهللا عليه وسلم-جاء فيه وقف النيب يف األثر الذي هذه الثقة ظاهرة ولعل 

 إن قتل يوم أحد، فكان ذلك كما قال، حني قتل وهو يقاتل - صلى اهللا عليه وسلم–كان فوض أمرها إىل النيب 
هذا إال وضع للمال موضع الثقة، وال أحد أجدر من أن يوثق به قبل رسول اهللا ، وما 1املشركني يف صف املسلمني

  .-صلى اهللا عليه وسلم -
رضي اهللا – أن يتوىل صدقته بعده ابنته أم املؤمنني حفصة -  رضي اهللا عنه–ويف السياق نفسه ما أوصى به عمر 

 إشارة واضحة إىل أن الواقف ال بد وأن  وهي من عهد إليها باملصحف كذلك، مث إىل أكابر آل عمر، وفيه-عنها
  .2يطمئن قلبه إىل من ينظر للوقف ويعتين به ويرعاه حىت حيقق أهدافه اليت توخاها

على أن على الدولة أن وا ملسلمني األوىل، وقد نصن فكرة تويل الدولة لألحباس واألوقاف عرفت منذ قرون اإو
ار، وذلك أن ظّيشرفون عليها ويتولون أمر النللقضاة الذين ، وإسناذ أمرها )األوقاف(جتعل دواوين لألحباس 

  .3اإلمامة مشروعة حلراسة الدين وسياسة الدنيا

~������¡��¢��£��¤�������~������¡��¢��£��¤�������~������¡��¢��£��¤�������~������¡��¢��£��¤��������m�m�m�m:  واهللا تعاىل يقول،ثقة يف األمانة وثقة يف حسن اإلدارة: والثقة نوعان

��¥��¥��¥��¥llll4، ومن مشموالت القوة حسن اإلدارة واحلزم فيها.  
إن اهللا يزع بالسلطان ما ال (: كما قيلعتداء فال بد من احملاسبة القانونية على ذلك، ض األوقاف لالويف حال تعر
  .5)يزع بالقرآن

                                                

 ).1/47(د8ئل النبوة :  أبو نعيم ا�صفھاني1

 ).19(ص : ر تلك اnثار من قبل وقد مّر ذك2

، منشور ضمن أعمال المؤتمر الثالث لhوقاف في )11(أحمد بن صالح الرفاعي :  و8ية الدولة على الوقف3

 .م2009السعودية 

 ).26(من آية :  سورة القصص4

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي : وينظر( رضي هللا عنھما – روي موقوفا عن عثمان وقيل عن عمر 5

)4/107((. 
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 والنظر ملصلحتها وضمان  العلميةرعاية األوقافاإلجراءات السياسية الشرعية اليت تضمن : ثاينالفرع ال

  :احلفاظ عليها وعلى سالمتها
  :مة على الوقف العلمي إلجراءاا وسياسااتوضيح اجلهات القائ :أوال

 وكذلك طبيعة ،توضيح الدور الذي تقوم به،  واإلشراف عليه العلميصة يف تنظيم الوقفينبغي على اجلهة املخت
 وبنوعية اإلجنازات ، العلمي الدقيقة بآلية التخطيط ألعمال الوقفناسيف هـذا اال، ذلك أن معرفة النشاطها 

 وبتحديد املستفيدين منه،  ،ا اجلهة املشرفةاليت تقوماحريبأن يضاعف من تفاعل الناس إجياباً مع نشاطا  ،
  .1ال سيما إذا علموا منها األمانة وحسن اإلدارةوالوثوق ا، 

  
  :وليا ملعايري التعامل مع األوقاف وضع ميثاق معتمد د:ثانيا

وعالقة الدولة به، ومراعاة شروط ، المته، وطرق إدارتهت اليت تكفل س ويشمل الرقابة على الوقف واإلجراءا
 أو أي جهة أخرى هلا مكانتها يف دول العامل اإلسالميوميكن أن تشرف عليه جلنة تتبع ملنظمة املؤمتر الواقف، 

دي، حبيث تتوافر فيه كافة شروط احلماية القانونية والرعاية اتمعية وأشكال صيانته عن اإلهدار والتعاإلسالمي، 
  .بل وميكن أن يتطور هذا ليشمل تنميته واستثماره يف ظل املعطيات املعاصرة

  
  : التركيز على احلماية اجلنائية لألوقاف العلمية:ثالثا

 ي القانونوه :قضائية وسائل هلا أن واالستمرار،كما والدوام والشمول، العموم من خصائص هلا اجلنائية احلمايةف
 وحنو والتدليس الغش منع إىل تؤدى الوسائل كثرة وأن ،واخلازن والكاتب، الناظر،: وهى ةوإداري . واحملاكم،القاضيو

العتداء ل تقرر حيث،  واآلخرة للدنيا شاملة الزمان حيث من اإلسالمي الفقه يف اجلنائية احلماية نطاق إن، وذلك
 .2بسواحل التعويضاملساءلة إىل  من تتدرج وزواجر عقوبات الوقف أعيانوالتقصري يف 

    
                                                

، وذلك ضمن أعمال )107(محمد بن عبد العزيز الحيزان : دور ا1عLم في توعية الجمھور بالوقف:  بحث1

 .ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية

2
ضمن أعمال بحث منشور عبد القادر أبو العL، : اندثاره على وأثره الوقف �عيان الجنائية الحماية قصور 

 ).307(السعودية ص المؤتمر الثالث لhوقاف ب
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  ثامناملطلب ال
  االستفادة من التجارب الوقفية للمسلمني ولغريهم

  :النصوص الشرعية املؤصلة هلذا التدبري: الفرع األول
 االستفادة من جتارب اآلخرين، وما - بل أمهية -مشروعية يف نصوص الشرع اإلسالمي القومي ما يشري إىل 

m�m�m�m���j��i��j��i��j��i��j��i:ارب، واهللا تعاىل يقول يف وصف املؤمننية من التجالشورى إال مسلك من مسالك االستفاد

��t��s��r��q��p��o��n���m��l���k��t��s��r��q��p��o��n���m��l���k��t��s��r��q��p��o��n���m��l���k��t��s��r��q��p��o��n���m��l���kllll1.  
من مكة ندب الناس وأخربهم خرب عدوهم خروج املشركني -  صلى اهللا عليه وسلم- ملا بلغ رسول اهللاو

، ومن مث 2 باخلندق، فأعجب ذلك املسلمني-  رضي اهللا عنه- الفارسيسلمانوشاورهم يف أمرهم، فأشار عليه 
  . بذلك وقام املسلمون حبفره، واشتهر حىت مسيت الغزوة به- صلى اهللا عليه وسلم–أخذ النيب 

، واستفاد 3 من الفرس ومن غريهم فمصر األمصار، ودون الدواوين-رضي اهللا عنه- وقد أخذ عمر بن اخلطاب  
 تعديله حبسب احلاجة والضوابط من ذلك وأدخل إليه اللغة العربية، ويف هذا دليل على جواز ذلك، وجواز

  .ةالشرعي
واألفكار ليست حكرا على أحد، بل يف العلم معىن التكافل االجتماعي العلمي، فيمكن ملن أخذ الفكرة أن يعمل 

  .فهو أحق ا أىن وجدهاا ويثين على واضعها، ويعرف له حقه، واملؤمن يأخذ باحلكمة، 
  

  :االستفادة من التجارب الوقفية العلميةرعية اليت تضمن ياسية الشاإلجراءات الس: ثاينالفرع ال
  : العمل على مجع التجارب الوقفية العلمية ونشرها ضمن حمل متخصص يف ذلك:أوال

 وجود اإلنترنت واالت الدورية والقنوات - ال سيما–وقد أصبح ذلك متاحا اليوم مع تقدم وسائل املعرفة 
الستفادة التطبيقية حباث اخلاصة بالوقف ومنه الوقف العلمي، ونشرها دف اويشمل ذلك االعتناء باألالفضائية، 

  .منها
  : فيما يأيتذكر بعضا منهاة يف هذا ميكن أن أوهناك جهود مميز

  ):kw.org.awqaf.www://http: (الكويت/ موقع األمانة العامة لالوقاف. أ
الوقف، وهذه املكتبة العلمية احملكّمة، ورابط ملكتبة علوم ) أوقاف(ت عن الوقف، وروابط لة وحيتوي معلوما

وله إسهام داخل الكويت كشافات لعلوم الوقف وجتاربه وحبوثه، وهو جهد متميز يف الوقفو اكنزحتتوي م ،
  .وخارجه

                                                

1
 ).38(آية : سورة الشورى 

 ).1/32(8بن سعد : وسراياه  -  صلى هللا عليه وسلم– غزوات الرسول 2

 ).1/476(ابن حبان :  السيرة النبوية3



  29

  :)http://www.waqfuna.com(وتشرف عليه اهليئة العامة لألوقاف يف السعودية  :موقع وقفنا.ب
ويعرض للمؤسسات الوقفية واخلاصة، وهو موقع متخصص جبمع معلومات عن الوقف ملن يرغب بالرجوع إليه، 

يستعرض املوقع املؤمترات والندوات والبحوث اليت ووفتاوى الوقف، ووقفيات تنتظر داعمني هلا من احملسنني، 
  .تتعلق بالوقف

  ):ae.awqafshj.www://http (: الشارقةموقع األمانة العامة لألوقاف يف. ج
ويشمل معلومات عن األوقاف واملشاريع الوقفية، واملؤمترات والندوات اخلاصة بالوقف، وميكن لزائره أن يستفيد 

  .مما أدرج فيه من معلومات وأفكار وقفية متجددة
  ):tabid?aspx.portal/awqafjournal/org.awqaf.www://http=22(: جملة أوقاف .د

تعتين ببحوث الوقف والعمل اخلريي، تصدر عن األمانة العامة للوقف يف دولة حمكمة، فصلية وهي جملة علمية 
 ورقية مطبوعة تدخل املكتبات العامة، كما وميكن للباحثني الكويت، وتنشر حبوث الوقف أوال بأول، وهلا نسخة

  .االستفادة من البحوث كاملة على موقع الة
  ):htm.awqafna/qa.gov.awqaf.www://http: (جملة أوقافنا. هـ

، واألنشطة الوقفية، تصدرها اهليئة اخلريية لألوقاف يف قطر، وهي جملة ربع سنوية تعىن بأخبار األوقاف وجماالا
  .وللمجلة نسختان ورقية مطبوعة، وأخرى إلكترونية على شبكة اإلنترنت

  ):qa.gov.awqaf.www://http (:موقع أوقاف. و
وميكن الواقفني من الدخول إىل بل لومات عن الوقف، وتشرف عليه هيئة إدارة األوقاف يف قطر ويعطي زائره مع

 .ومتابعة آخر أخبارها، ويصل زائره مبواقع وقفية من مثل مراكز حتفيظ القرآن وحنوهامعلومات عن أوقافهم، 
  ):http://www.waqfinfo.net: (بنك املعلومات الوقفية. ز

بعة دول هي مصر والسعودية والكويت  تشرف عليه إدارات الوقف يف أر،موقع على شبكة اإلنترنتوهو 
فادة ظر أن يعرض جتارب الوقف، وذلك لإلواملغرب، وحبوي أرشيفا يوثق أنشطة الوقف وحبوثه ومؤمتراته، وبنت

  . يف الواقع املعاصرمنها
  

  : اللقاءات املشتركة بني هيئات الوقف يف العامل اإلسالمي:ثانيا
تنمية الوقف العلمي وجماالت االستفادة منه يف ضة العلم بكافة متطلباته مما يتيح لتلك اهليئات تبادل اخلربات يف 

  :وميكن للباحث يف هذا العصر أن يتوقف عند بعض التجارب املميزة يف الوقف العلمي ومنهاوجماالته، 
  

  : والشارقةالصناديق الوقفية يف الكويت -
نموية ومعاشية، وتقوم على فكرة التعاون دعت إليها حاجات اتمع من علمية وتوهي صيغة وقفية جديدة 

 وتغطيه عن طريق ،صص يف جانب من جوانب احلاجات اتمعيةختو ، أو باألسهمنقدبال أموال استثماريف 
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وتشرف على هذه الصناديق جمالس القروض واملسامهات اخلريية، كالتعليم وحتفيظ القرآن والصحة وغريها، 
ر وإنفاق ورد وهكذا، ورجح الدكتور حممد الزحيلي جواز التعامل  من مجع واستثما،وهيئات تدير شؤوا

ذه النقود على جهة الوقف على اعتبار التعامل ا دون إتالف كاإلقراض مث االسترداد، أو باستثمار األصل 
  .1 أجازوا وقف املنقوالت اليت تعامل الناس ااحلنفيةتوزيع األرباح ال سيما أن و
  
 :امعة الريموك األردنيةالوقف على الكرسي جب -
 وقف حمسن على راتب أستاذ أو تكاليف مساق أو ختصص يف جامعة أو معهد :يعينعلى الكرسي الوقف و

قد أوقف السيد مسري ويه على شروط الواقف، دون إخالل، علمي، وتوضع له شروط وضوابط حبيث حيافظ ف
كما أوقف السيد ألردنية، ا على كرسي لتدريس مادة مسكوكات إسالمية يف قسم التاريخ جبامعة الريموك امشّ

صاحل كامل على كرسي لتدريس االقتصاد اإلسالمي يف نفس اجلامعة، وأوقف بعض احملسنني على كراس ويف 
  .2جامعات غربية أيضا

 
  :جتارب غربية -

هناك مؤسسات غربية خاصة هدفها العمل اخلريي، وتدعم البحوث العلمية والدراسات العليا مبا ال تستطيعه 
، وهي مؤسسة خريية بريطانية، )Welcome Trust(شكل كامل، ومن هذه املؤسسات احلكومات ب

تدعم اجلانب الطيب وحبوثه وطلبته، وترتبط ذه الوقفية املتميزة مكتبة تضم مراجع للطلبة وللباحثني، تعقد 
دافها العلمية ريها من املؤسسات اخلريية لتحقيق أهبل وتتشارك مع غ، الدورات واملؤمترات واملعارض الطبية

  .3والصحية
وقد أحسنت األمانة العامة لألوقاف يف دولة الكويت إذ مجعت بعض هذه التجارب يف كتاب خاص، 

4ع ويشكرليستفاد منها، وهو عمل مجعي طيب يشج. 
  

                                                

تحرير محمود أحمد : نظام الوقف في التطبيق المعاصر، )31(محمد الزحيلي :  الصناديق الوقفية1 .1
 ).103( ص مھدي

 السنة السابعة 12منشور ضمن مجلة أوقاف ، عدد حسن الرفاعي : المؤسسات التعليمية الوقف على 2

 ).81(ص، م2007

)  وما بعدھا33(أسامة ا�شقر : ة الخيرية الغربيةفي ضوء التجرب تطوير المؤسسة الوقفية ا1سLمية 3

 .ملخصا

4
مانة العامة لhوقاف في دولة تحرير محمود أحمد مھدي، طباعة ا�: نظام الوقف في التطبيق المعاصر 

  .الكويت
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  : مجع أحباث األوقاف العلمية وجتارا وطباعتها لالستفادة منها:ثالثا
 يف تاريخ الوقف ودوره يف التنمية العلمية والنهضوية ا واسعاي علماهناك أحباث ضمت جتارب وقفية ونظر

الت واملكتبات، ولإلفادة منها ال بد من طباعتها لألمة، وهذه البحوث كثريا ما تكون حبيسة األدراج يف ا
  .ونشرها وجعلها مراجع ألي جتربة وقفية وليدة أو متعثرة، حىت حيقق البحث العلمي أهدافه املنشودة

ة للنهوض بالوقف  األمانة العامة لألوقاف يف الكويت إذ خصصت مسابقة يف هذه البحوث املعدتنبل وأحس
اوتكر1تقوم بنشرها وتوزيعها لإلفادة منها مث ،م البحوث الفائزة وأصحا.  

  
                                                

1
: يمكن الرجوع إلى موقع ا�مانة لrفادة من المسابقة وبحوثھا فھي موجودة كاملة 

)kw.org.awqaf.www://http.( 
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   وأهم التوصياتخامتة البحث
بعوث رمحة للعاملني، من علمنا احلمد هللا رب العاملني، له احلمد يف األوىل واآلخرة، والصالة والسالم على امل

  :وبعد، سنن اهلدى، وشرع لنا من األحكام ما فيه سعادتنا يف الدنيا واآلخرة
  :لنا من خالل هذه الوقفات البحثية مع الوقف العلمي ما يليفقد تبني 

يل يف باب  املاة للدعم أمهية الوقف على العلم وذلك نظرا ألمهية العلم نفسه يف حياة األمة، واحلاجة املاس:أوال
  . املعلمني واملتعلمنيالتعليم وحاجاته، وحاجة

 يف سنته - صلى اهللا عليه وسلم - تعدد التدابري الشرعية اليت من خالهلا حرص القرآن الكرمي، والنيب  :ثانيا
عهالها لتبقى نرباسا ملن يأيت من العلماء واملصلحني فيجتهدوا ملصلحة األوقاف العلمية بأنواالعطرة أن يؤص.  

 تبني مقدار احلركة الوقفية على العملية التعليمية ومراكزها وأدواا يف التاريخ اإلسالمي، ومقدار :ثالثا
حاجتنا إىل تلمري على خطاها، حىت نعيد ماضينا التليد يف أمر كنا فيه سادة األممس تلك اآلثار والس.  

إلجراءات الفقهية والوعظية واإلعالمية اليت من حاجة الناس إىل التعريف بالوقف، وأمهية الوسائل وا: رابعا
  . كما نص على ذلك كثري من الفقهاء،شأا أن تعرف الناس وتبصرهم حبكم فقهي وعمل من أجل القربات

 ونشر الصور الوقفية العلمية والتجارب الغنية ، دور اإلعالم يف احلث على الوقف العلمي وتشجيعه:خامسا
  .ملعاصرسواء يف املاضي أو الواقع ا

  . أمهية وقف القدوات على العلم ومصلحته، ونشر تلك األوقاف بشىت الوسائل املمكنة إعالميا وتقنيا:سادسا
أمهية التفصيل لألحكام الفقهية اخلاصة بالوقف واألوقاف، حىت يتنبه الناس إليها وحيرصوا عليها مبا  :سابعا

  .خيدمون فيه دينهم وأمتهم
 التعامل مع الوقف العلمي، أخذا من تيسريات الشرع يف شىت ااالت وفتحا لباب قلّأمهية التيسري يف  :ثامنا

 من يقبل عليه، ولعل واحدا من أسباب ذلك صعوبة التعامل معه مما وضع له من إجراءات - نسبيا–
  .ومسالك اجتماعية وإدارية

 مبا يشمل األحكام الفقهية  ضرورة عمل الدورات التدريبية إلدارة األوقاف وتنميتها ورعايتها:تاسعا
  .واإلجراءات اإلدارية والوسائل احلديثة يف التعامل مع األوقاف

 أمهية األمانة يف النظر للوقف والقيام عليه مبا يصلحه باعتباره حقا هللا تعاىل، ومسؤولية ائتمننا عليها :عاشرا
  .الشارع من خالل نصوصه الكرمية، والواقف من خالل شروطه املشروعة

 أمهية االستفادة من التجارب الوقفية العلمية القدمية واملعاصرة، ويف شىت أحناء العامل وذلك حىت :دي عشرحا
  .تتكاتف اجلهود وال تتبعثر، أو تبدأ من نفس النقطة، وأمهية ذلك لتجاوز مراحل من الضعف والتلقائية

  .ات وغريها يف خدمة الوقف العلمي أمهية استثمار الوسائل احلديثة من اتصاالت وشبكة معلوم:ثاين عشر
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  :ومن خالل ما سبق من نتائج يوصي الباحث مبا يلي

 مجاعية للوصول إىل صيغ وقفية  تالقي وزارات األوقاف يف دول العامل اإلسالمي يف جهود وقفية علمية:أوال
  .دة وفاعلةجديعلمية 

ا هلا من أمهية بالغة يف نشر الوقف  دعم املشاربع اإلعالمية لألوقاف وذلك من خالل أوقاف أيضا، مل:ثانيا
  . عليهواحلثّ

 أمهية اجلهود اجلمعية اليت تنظم الوقف وجتمع صوره وما كتب فيه، وصياغة ذلك يف أفكار تطبيقية بناءة :ثالثا
  .كلما تيسر هلا ذلك

ة الناس م عمل قوائم شرف للواقفني والتركيز على سريهم ودعمهم للعلم وأهله، حىت يكونوا قدوة لعا:رابعا
  .يف بذهلم ومنحهم للعلم

 أمهية ختصيص مادة تدريسية عن الوقف تصلح أن تدخل يف مناهج التعليم وذلك من خالل القصة :خامسا
  .والصورة واملوقف، والعمل على تنسيبها إلدارات التعليم على خمتلف مستوياته

للبنوك اإلسالمية والتنمية البشرية  القيام بدورات تدريبية على الوقف على غرار تلك اليت تعقد :سادسا
  .وذلك إلعداد مؤهلني شرعيني وإداريني للوقف وتدريسه وتأهيل غريهم مستقبال

  .حصرا وتوثيقا ونشرا: قاف العلميةوثائقي متخصص باألوإعالمي  إنشاء مركز :سابعا
يشمل الرقابة على الوقف ،  العلميةوضع ميثاق معتمد دوليا ملعايري التعامل مع األوقاف العمل على :ثامنا

  .مكانتها يف دول العامل اإلسالميوميكن أن تشرف عليه جلنة هلا واإلجراءات اليت تكفل سالمته، العلمي 
 التركيز على قانون جنائي يعمل على محاية األوقاف من االعتداء والتقصري، ويكفل الثقة للواقفني :تاسعا

  .باجلهات اليت تتوىل أمر أوقافهم
 ظل انتشار القنوات الفضائية وأمهيتها يف اإلعالم، يوصي الباحث بإنشاء قناة متخصصة بالوقف  يف:عاشرا

العلمي، وعرض اجلهود واحلاجات املتجددة والتجارب فيه، وذلك سيخدم الوقف العلمي خدمة جليلة بإذن 
  .اهللا تعاىل

ا، وعمل املسابقات يف هذه  ضرورة إخراج نفائس الكتب واألحباث الوقفية لالستفادة منه:حادي عشر
  .البحوث للتنافس يف جتويدها وإعدادها على أسس علمية ناجحة وهادفة ومثمرة

 واحلاجات الوقفية ضرورة استثمار مواقع اإلنترنت يف تعريف الناس بالوقف وتفصيل أحكامه، :عشرثاين 
  .ة والعملية فيها ال سيما البحثي ومجع اجلهود الوقفية،ابعة الواقفني ألوقافهم من خاللهومت املتجددة، العلمية

وبعد فهذا جهد املقل، أسأل اهللا أن يتقبل القول وأن حيسن العمل، ويبلغنا األجر والثواب، ويعفو عن التقصري 
  .واحلمد هللا رب العاملني.. آمني آمني.. والزلل 

  . سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثرياوصلى اهللا على
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   ومصادرهثبت مراجع البحث
أمحد حممد شاكر، مؤسسة : أبو جعفر الطربي، احملقق ر حممد بن جري:جامع البيان يف تأويل القرآن .1

  . م2000 - هـ 1420األوىل، : الرسالة، الطبعة
  .- الشاملة املكتبة – . عبدالباقيادفؤحممد ترقيم  حممد بن إمساعيل البخاري، :البخاريصحيح  .2
،  بريوت– مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري، دار إحياء التراث العريب :صحيح مسلم .3

  .حممد فؤاد عبد الباقي: حتقيق 
:  بريوت، حتقيق – حممد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، دار إحياء التراث العريب :سنن الترمذي .4

  أمحد حممد شاكر وآخرون
  .حتقيق شعيب األرناؤوط:   أمحد بن حنبل الشيباين:دمسند أمح .5
 أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، دار املعرفة :فتح الباري شرح صحيح البخاري .6

  1379 بريوت ، -
 النووي، دار إحياء التراث العريب،  زكريا حيىي بن شرفأبو :املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج .7

 .1392الطبعة الثانية ، بريوت، 
 دار ،األوىل الطبعة،  بشار عواد معروف:احملقق  ،أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين :هسنن ابن ماج .8

 .م1998هـ ، 1418 ،اجليل
 حممد عبد القادر : حتقيق  أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي،:سنن البيهقي الكربى .9

 .1994 – 1414 مكة املكرمة ، -عطا، مكتبة دار الباز 
 .موقع جامع احلديث،  أليب نعيم األصبهاين:دالئل النبوة .10
 .ملةن حبان، املكتبة الشابا :السرية النبوية .11
 ).املكتبة الشاملة (، حممد بن فراموز الشهري باملنالخسرو:درر احلكام شرح غرر االحكام .12
  ).املكتبة الشاملة (، عبد الرمحن بن حممد شيخي زاده:جممع األر شرح ملتقى األحبر .13
 حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين، طبعة دار الفكر، :مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج .14

  .بريوت
 .طبعة دار الفكر، بريوت أمحد الدردير املالكي أبو الربكات :الشرح الكبري .15
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