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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 المقدمة:

 هلل رب العا١تُت، والصالة والسالم على خامت النبيُت، وعلى آلو وصحبو أٚتعُت، أما بعد: اٟتمد      

رفت األوقاف منذ ، فقد عُ  ر يف ظل اٟتضارة اإلسالميةنظاماً نشأ وتطو   فإن الوقف اإلسالمي يعد      
العناية بفئات اجملتمع ، حيث مل تقتصر على  عهد النبوة وعرب العصور اإلسالمية ٪توًا وتنّوعًا واتساعاً 

وغطي بانتشاره ٥تتلف  ، ، بل تعدهتا إىل العناية بكل ما يعتمد عليو الناس يف معيشتهم فحسب
، والسياسية،  ، واإلنسانية ، والصحية ، والثقافية ، والعلميةشرعية جوانب اٟتياة من النواحي ال

 ، وغَتىا. ، وا٠تدمية ، واالجتماعية واالقتصادية

حيث يقوم الوقف على أساس الدٯتومة  ، ل اليوم ركيزة أساسية من ركائز التنمية ا١تستدامةوٯتث      
، وما ينجم عنها من قصور  ، ويسعى طواعية إىل استدراك جوانب ا٠تلل يف التوزيع والتملك واالستمرار

 يف إشباع اٟتاجات األساسية والثانوية للمجتمع.

، حيث تأيت أ٫تية  ىذه اٞتوانب ا١تتعددة (التنمية المستدامة أثر الوقف فيويناقش ىذا البحث )     
، وكيف أن الدول قاطبة تسعى إىل اٗتاذ   ىذا ا١توضوع من خالل استقراء ىذا النمط من أ٪تاط التنمية

 كل التدابَت الالزمة لتحقيق ىذه التنمية. 

 ، بياهنا كاآليت: وخا٘تة وقد قسم البحث على مقدمة وثالثة مباحث

 المقدمة : وفيها : 

 أ٫تية ا١توضوع -

 أسباب اختياره -

 خطة البحث -
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 الفصل األول: الوقف وماىيتو، وفيو:

 : تعريف الوقف. ا١تبحث األول  

 .، وبيان حكموا١تبحث الثاين : التأصيل الشرعي للوقف  

 : أنواع الوقف. الثالثا١تبحث   

 .، وٙتراتو: مقاصد الوقفالرابع ا١تبحث  

 ا٠تامس: خصائص الوقف. ا١تبحث  
 

 الفصل الثاني : التنمية المستدامة وماىيتها، وفيو :

 ا١تبحث األول : تعريف التنمية ا١تستدامة

 ا١تبحث الثاين : ٝتات التنمية ا١تستدامة

 ا١تبحث الثالث : اإلسالم والتنمية ا١تستدامة

 الفصل الثالث : الوقف والتنمية المستدامة ، وفيو :

 : إسهامات الوقف يف بناء اٟتضارة اإلسالمية وتنميتهاا١تبحث األول 

 ا١تبحث الثاين : تأثَت الوقف على التنمية ا١تستدامة

 ا١تبحث الثالث : أبعاد التنمية ا١تستدامة اليت ٭تققها الوقف

 الخاتمة : وفيها ذكر أىم النتائج والتوصيات.

 وباهلل تعاىل التوفيق. ، وفيما يلي نشر ما تطويو ىذه ا٠تطة
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 الفصل األول: الوقف وماىيتو، وفيو:

 تعريف الوقف. ا١تبحث األول : 
 وبيان حكموا١تبحث الثاين : التأصيل الشرعي للوقف ،. 
  أنواع الوقف. الثالثا١تبحث : 
 وٙتراتو: مقاصد الوقفالرابع ا١تبحث ،. 
 .ا١تبحث ا٠تامس: خصائص الوقف 
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 األول: تعريف الوقف: المبحث

 أواًل: التعريف اللغوي:

الَوْقف بفتٍح فسكون : مصدر وقف الشيء وأوقفو، يقال: وقف الشيء وأوقفو وقفااً أي حبساو، 
الااواو والقاااف والفاااء »ومنااو وقااف داره أو أرضااو علااى الفقااراء ألنااو ٭تاابس ا١تلااك علاايهم، قااال اباان فااارس: 

ومن ىذا األصل ا١تقيس عليو يؤخذ الوقف فإنو  ، (ٔ)«ليوأصل واحد يدل على ٘تكث يف الشيء يقاس ع
 ماكث األصل.

يقاال:  ، (ٕ)وىاو: اٟتابس وا١تناع،  فالوقف لغة : اٟتبس، والوقاف والتحبايس والتسابيل ٔتعاٌت واحاد
 .وقف وقفاً أي: حبسو، وشيء موقوف، واٞتمع وقوف وأوقاف مثل ثوب وأثواب ووقت وأوقات

إال يف لغاة ٘تيمياة والفصايح أن يقاال : وقفات كاذا ا بادون األلاف ا وال يقاال: أوقفات ا بااأللف ا 
 .(ٖ)وىي رديئة وعليها العامة وىي ٔتعٌت سكت وأمسك وأقلع

واٟتُْبس: بضم اٟتاء وسكون الباء ٔتعٌت الوقف، وىو كل شيء وقفو صاحبو من أصول أو 
 .(ٗ)غَتىا، ٭تبس أصلو وُتسبل غلتو

قهاء يُعربون أحيانًا بالوقف وأحيانًا باٟتبس إال أن التعبَت بالوقف عندىم أقوى. وقد يعرب والف
 .(٘)عن الوقف بلفظ الصدقة بشرط أن يقًتن معها ما يفيد قصد التحبيس

كما قالو األزىري، وأحُبس باأللف أكثر استعمااًل من   -بضم الباء -وٚتع اٟتبس ُحُبس 
 فصيحة، والثانية رديئة.، عكس وقف، فاألوىل (ٙ)حبس

                                                           
 .ٖ٘ٔ/ٙ ،( معجم مقاييس اللغةٔ)
 .ٕ٘ٓ/ٖ ،القاموس احمليط للفَتوز آبادي ،( انظر مادة )وقف(ٕ)
 .ٕ٘ٓ/ٖ ،( انظر: القاموس احمليطٖ)
 .ٕ٘ٓ/ٕ ،( القاموس احمليطٗ)
 .ٔٔص ،للحطاب ،كتاب شرح ألفاظ الواقفُت والقسمة على ا١تستحقُت( ٘)
 .ٕٖٗ/ٗ( هتذيب اللغة لألزىري ٙ)
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 .(ٚ)واحتبس فرسًا يف سبيل اهلل أي: وقفت، فهو ٤تتبس وحبيس، واٟتُبس بالضم ما وقف
واٟتبيس: فعيل ٔتعٌت مفعول أي ٤تبوس على ما قصد لو، ال ٬توز التصرف فيو لغَت ما صَت 

باٟتبس،  ويعرب عن الوقف واشتهر إطالق كلمة الوقف على اسم ا١تفعول وىو ا١توقوف. .(ٛ)لو
 : وزير األحباس.اٟتديثة  ا١تغرب بالد ويقال يف

 ثانياً: التعريف االصطالحي:

جاءت تعريفات الفقهاء للوقف متباينة ويعزى ذلك التباين إىل االختالف يف بعض شروط 
 الوقف.

 :يتعلى النحو اآل، وذلك ذكر بعضاً من تعريفات الفقهاء للوقفنو٭تسن يف ىذا ا١تقام أن 
 . (ٜ)"حبس ا١تملوك عن التمليك من الغَت" : بأنو عبارة عن حنفيةالعرّفو 
إعطاااء منفعااة شاايٍء ماادة وجااوده الزماااً بقاااؤه يف ملااك معطيهااا ولااو "بقااو٢تم: ىااو  المالكيةةةوعرّفااو 

 . (ٓٔ) "تقديراً 
نتفاااع بااو مااع بقاااء عينااو بقطااع التصاارف يف رقبتااو علااى بأنااو "حاابس مااال ٯتكاان اال الشةةافعيةوعرّفااو 
 .(ٔٔ) "مصرف مباح
 . (ٕٔ) أنو "ٖتبيس األصل وتسبيل ا١تنفعة" الحنابلةوعرّفو 

 .(ٖٔ)( احبس أصلها وسبل ٙترهتا: ) لعمر  وىذا التعريف األخَت مأخوذ من قول النيب 
 
 

                                                           
 .ٜ٘ٔ/ٖ( الصحاح للجوىري ٚ)
 .ٕ٘ٚ/ٕ، لسان العرب ٕ٘ٓ/ٕ( القاموس احمليط 0)
 .ٕٚ/ٕ ٛتد السرخسيأشمس األئمة ٤تمد بن ل ا١تبسوط (ٜ)
 .ٖٗ/ٗمد بن أٛتد ا١تالكي حملشرح منح  اٞتليل  (ٓٔ)
 .ٖٕ٘/ٙأٛتد بن ٤تمد بن حجر ا٢تيثمي  -ٖتفة احملتاج بشرح ا١تنهاج (ٔٔ)
 .ٖٚٓ/ٕ بن قدامة ا١تقدسياوفق الدين ١ت ا١تقنع يف فقو إمام السنة أٛتد بن حنبل الشيباين ( ٕٔ)
 . ٖٚٓٙالنسائي كتاب األحباس، باب حبس ا١تشاع، برقم سنن  ( ٖٔ)
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ويقصد بذلك حبس العُت عن ٘تليكها ألحد مان العبااد والتصادق با١تنفعاة علاى الفقاراء أو علاى "
 . (ٗٔ)" وجو من وجوه الرب

 .(٘ٔ) إال أن ىناك من اشًتط أن تكون ىذه ا١تنفعة ٢تذه الوجوه ابتداًء وانتهاًء""
ويفهااام مااان ىاااذا باااأن ا١تنفعاااة أو رياااع الوقاااف، لااايس مقصاااوراً علاااى أفاااراد بعيااانهم كاااالواقف وذريتاااو "

 ،وإ٪تاا ٯتكان أن يشامل جهاات خَتياة عادة تعاود باالنفع علاى ٚتاوع ا١تسالمُت ،وأقربائو أو الفقراء فحساب
وذلااك كا١تساااجد وا١تستشاافيات أو دور العلاام ودور األيتااام وا١تعااوقُت واألربطااة للفقااراء وا١تساااكُت واآلباااار 

لنصرة اإلساالم وا١تسلمُت وىذا يعٍت بأن الوقاف ال ينبغاي أن يقصار علاى جاناب  ووا١تقابر وما يوظف ريع
اضار الاذين حصاروا أوقاافهم علاى واحاد من جوانب الرب كما ىو حال الغالبية مان ا١تسالمُت يف الوقات اٟت

  (ٙٔ)" ا١تساجد أكثر من وقفهم ألعمال ا٠تَت األخرى
وقااد كااان الوقااف أول عهااده يساامى "صاادقة" "وحبساااً" ف حاادث اساام الوقااف وفشااا يف عصاارنا "
 .(ٚٔ)إال أنو ال تزال تسمية األوقاف يف بالد ا١تغرب إىل اليوم تسمى "أحباساً" ،اٟتاضر

أنو حبس العُت وتسبيل ٙترهتا، أو حبس ااا عند الذين أجازوه  ااا اناي الوقافأٚتع تعريف ١تعإال أن "
عُت للتصدق ٔتنفعتها، أو كما قال ابن حجر العسقالين يف فتح الباري: )إنو قطع التصرف يف رقبة 

فال  ، فقوام الوقف يف ىذه التعريفات ا١تتقاربة، حبس العُت العُت اليت يدوم االنتفاع هبا وصرف ا١تنفعة(
يتصرف فيها بالبيع، والرىن، وا٢تبة، وال تنتقل با١تَتاث، وا١تنفعة تصرف ٞتهات الوقف على مقتضى 

 . (ٛٔ)"شروط الواقفُت

******************** 
                                                           

 . ٚص  ،يكن زىديليف الشريعة والقانون  الوقف ( ٗٔ)
 . ٓ٘ص  ،٤تمد أبو زىرة -٤تاضرات يف الوقف ( ٘ٔ)
ْتااث مقاادم لناادوة مكانااة الوقااف وأثااره يف الاادعوة  ،د. ٤تمااد باان عبااد العزيااز اٟتياازان، اإلعااالم يف توعيااة اٞتمهااور بااالوقفدور  ( ٙٔ)

 مكة ا١تكرمة. -ىإٓٗٔوالتنمية، شوال 

 . ٕٔ/ٔ ي٤تمد عبيد الكبيس ،أحكام الوقف(  ٚٔ)
 .٘ٗ،  ٗٗص  ،٤تمد أبو زىرة ،٤تاضرات يف الوقف (ٛٔ)



 

ٜ 

 

 المستدامة أثر الوقف في التنمية

 المبحث الثاني: التأصيل الشرعي للوقف:

 كااانسااواء  الوقااف ماان أعظاام القربااات الاايت يتقاارب هبااا العبااد إىل اهلل تعاااىل، وىااو مناادوب الفعاال، 
، (ٜٔ)على القرابة والذرية اً على جهة من اٞتهات العامة، كالفقراء، وابن السبيل، وطلبة العلم، أو وقف اً وقف
لتو أحادياااث مااان السااانة النبوياااة ا١تطهااارة ، ت علاااى مشاااروعيتو نصاااوص عاماااة مااان القااارآن الكاار  ، وفص ااادل اا

 .مشروعيتو، وأٚتعت األمة من السلف وا٠تلف على وعمل بو الصحابة الكرام 

 بيان مشروعية الوقف:  

 أواًل: النصوص العامة من القرآن الكريم: 

لن تنالوا الرب حىت تنفقوا ٦تا ٖتبون ، وما تنفقوا من شيء فإن اهلل »قول اهلل جل وعال:  .ٔ
كان أبو طلحة )أنو قال :   . وقد جاء يف الصحيحُت ، عن أنس بن مالك(ٕٓ) «بو عليم

، وكانت مستقبلة  (ٕٔ)أكثر األنصار با١تدينة مااًل من ٨تل ، وكان أحب  أموالو إليو َبَتُحاء
يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، قال أنس : فلما أُنزلت ىذه  ا١تسجد ، وكان رسول اهلل 

، فقال : يا رسول ، قام أبو طلحة إىل رسول اهلل «لن تنالوا الرب حىت تنفقوا ٦تا ٖتبون»اآلية : 
، وإن أحب أموايل إيّل «لن تنالوا الرب حىت تنفقوا ٦تا ٖتبون»اهلل ، إن اهلل تبارك وتعاىل يقول : 

بَتحاء ، وإهنا صدقة هلل، أرجو بّرىا وذخرىا عند اهلل فضعها يا رسول اهلل حيث أراك اهلل. قال: 
ابح ، وقد ٝتعت ما قلت ، وإين ذلك مال رابح ، ذلك مال ر  (ٕٕ)َبخْ »: فقال رسول اهلل 

                                                           
 .ٙ٘ – ٖ٘ص  د. ٤تمد الكبيسي ،أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية ( ٜٔ)
 .ٕٜ( سورة آل عمران، آية ٕٓ)
ل بَاااقِ وىاااي موضاااع   . ٕٔٗ/ٕ( بَتحااااء علاااى صااايغة فعيااال مااان الااارباح وىاااي األرض الظااااىرة. انظااار: ابااان منظاااور ، لساااان العااارب ، ٕٔ)

ببااب  بَتحااء وقد كانات(. ٜٔص، ىدي الساري مقدمة فتح الباري، )انظر: ا١تسجد النبوي الشريف، يعرف بقصر بٍت جديلو
١تسااجد اتوسااعة ا يف نطاااق حاليًااوىااي داخلااة مااًتاً،  ٗٛاجملياادي بقاارب ا١تسااجد النبااوي الشااريف ماان الناحيااة الشاامالية علااى بعااد 

 (.ٜٛٔص  ،للخيارى ،)تاريخ معامل ا١تدينة: النبوي الشريف من الناحية الشمالية انظر
( بَااخ، كلمااة إعجاااب ورضااا بالشاايء وماادح بااو ، ٗتفااف وتثقاال، وإذا كااررت فاالختيااار أن ينااون األول ويسااكن الثاااين، وفيهااا أربااع ٕٕ)

. وتسااتعمل أحيانًااا لرنكااار وقااد تكااون  ٔٙ/ٔلغااات: اٞتاازم، وا٠تفااض، والتنااوين، والتخفيااف. انظاار: ا٠تطااا ، غريااب اٟتااديث، 
 . ٕٚٗ/ٔمعربة عن كلمة )بَْو( الفارسية. انظر : أٛتد رضا ، معجم منت اللغة ، 
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يف أقاربو . فقال أبو طلحة: أفعُل يا رسول اهلل . فقسمها أبو طلحة «أرى أن ٕتعلها يف األقربُت
 .(ٖٕ)( وبٌت عمو

اآليات اليت ٖتث على اإلنفاق وٓتاصة صدقة التطوع، وقد تكررت يف القرآن  عموم .ٕ
 الكر  آيات كثَتة يف ىذا ا١تقام، منها على سبيل ا١تثال ال اٟتصر:

 "قولو تعاىل: "وما يفعلوا من خَت فلن يكفروه واهلل عليم با١تتقُت(ٕٗ). 
 ربكم وافعلوا ا٠تَت لعلكم  قولو تعاىل: " يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا

 .(ٕ٘)تفلحون"
  قولو تعاىل: "يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم و٦تا أخرجنا لكم من األرض وال

 .(ٕٙ)تيمموا ا٠تبيث منو تنفقون ولستم بآخذيو إال أن تغمضوا فيو واعلموا أن اهلل غٍت ٛتيد"
، الايت تشامل الوقاف باعتبااره (ٕٚ)وجاوه ا٠تاَتإىل غَت ذلاك مان آياات اٟتاث علاى الارب، والباذل يف 

 من أوجو اإلنفاق يف الرب وا٠تَت.

 

 

 

 

 

                                                           
 .ٔٙٗٔباب الزكاة على األقارب رقم اٟتديث  -كتاب الزكاة  -صحيح البخاري  ( ٖٕ)

 .٘ٔٔ( سورة آل عمران، اآلية ٕٗ)
 .ٚٚ( سورة اٟتج، اآلية ٕ٘)
 .ٕٚٙآلية ( سورة البقرة، إٙ)
، ٕٕٙ، ٕٔٙ، ٕٗ٘، ٜٕٔ، ٕ٘ٔ: ( ٯتكاان ١تاان أراد أن يرجااع إىل بعااض منهااا أن ينظاار علااى ساابيل ا١تثااال: سااورة البقاارة اآلياااتٕٚ)

وساااورة التوباااة،  ، ٖ: اآلياااة ،وساااورة األنفاااال، ٖٛ، ٖٗ: ؛ وساااورة النسااااء، اآلياااات ٖٗٔ ،ٚٔٔ : اآليتاااان ،وساااورة آل عماااران ،ٕٗٚ
 ورةوس، ٕٗ ، اآلية:الشورى ورةسو  ،ٙٔ ، اآلية:السجدة ورةسو ، ٗ٘ ، اآلية:ورة القصصسو  ، ٖ٘ :اآليةورة اٟتج، وس ، ٖ٘: اآلية

 .ٓٔ ، اآلية:اٟتديد ورةوس ، ٚٙ ، اآلية:الفرقان
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 ثانياً: نصوص السنة المطهرة:

 ٔتا ورد يف شأنو من أحاديث عدة منها:  (ٕٛ)وفعلو وإقراره   ثبت الوقف بقول النيب

)ماان احتاابس فرساااً يف ساابيل اهلل إٯتاناااً،  :قااال: قااال رسااول اهلل  حااديث أ  ىرياارة  .ٔ
 . (ٜٕ)واحتساباً فإن شبعو، وروثو، وبولو، يف ميزانو يوم القيامة حسنات(

، وقاااد قاااال اٟتاااافظ ابااان حجااار يف ىاااذا اٟتاااديث:  حاااديث وقاااف عمااار بااان ا٠تطااااب  .ٕ
. واٟتااديث عاان اباان عماار رضااي اهلل عنهمااا (ٖٓ))وحاااديث عمااار ىاااذا أصاال يف مشاااروعية الوقااف(

رواه اإلمااام البخاااري وغااَته : أن عماار أصاااب أرًضااا ماان أرض خياارب، فقااال: يااا رسااول اهلل،  فيمااا 
أصاابت ماااالً ٓتياارب مل أصااب قااطا ماااالً خااَتًا منااو، فمااا تااأمرين  فقااال: )إن شاائت حبساات أصاالها 
وتصااادقت هباااا ، غاااَت أناااو ال يبااااع أصااالها ، وال يبتااااع ، وال يوىاااب ، وال ياااورث( قاااال ابااان عمااار: 

عماااار علااااى أالّ تباااااع، وال توىااااب، وال تااااورث، يف الفقااااراء، وذي القاااار ، والرقاااااب، فتصاااادق هبااااا 
والضااااعيف، واباااان الساااابيل، وال جناااااح علااااى ماااان وليهااااا أن يأكاااال منهااااا بااااا١تعروف، ويطعاااام غااااَت 

 . (ٖٔ)متمول
 .(ٕٖ) ووقفو ٢تا لبئر رومة شراء عثمان بن عفان  .ٖ
 .(ٖٖ)اهلل عليو وسلم لو بذلكوقف طلحة بن عبداهلل رضي اهلل عنو وأمر الرسول صلى  .ٗ
: ) إذا مااات اباان آدم انقطااع  يف الصاادقة اٞتاريااة ، حيااث قااال  مااا ورد عاان الناايب  .٘

. والصادقة (ٖٗ)عملو إال من ثالث : صدقة جارياة ، أو علاٍم ينتفاع باو ، أو ولاٍد صاا  يادعو لاو (
 وركوب الدابة ، وماء البئر. اٞتارية ىي اليت تتجدد منافعها عرب الزمن كسكٌت الدار ،

                                                           
 .ٗٙ/ٔبراىيم بن عبد اهلل الغصن إل: التصرف يف الوقف ( انظرٕٛ)
 .ٖٕ٘ٛ ،سبيل اهلل يفباب من احتبس فرًسا  ،كتاب اٞتهاد والسَت،  صحيح البخاري (ٜٕ)
 .ٜٙٗكتاب الوصايا، باب الوقف كيف يكتب، ص،  ( انظر: فتح الباريٖٓ)
 . ٕٕٓٙكتاب الوصايا، باب الوقف كيف يكتب، برقم ،  ( صحيح البخارئٖ)
 .ٕ٘٘ٔ/ٕ  كتاب الوصية ،صحيح مسلم (ٕٖ)
 .ٔٙٗٔباب الزكاة على األقارب رقم اٟتديث  -كتاب الزكاة  -صحيح البخاري  ( ٖٖ)

سانن أ  و . ، بااب ماا يلحاق اإلنساان بعاد وفاتاو، كتااب الوصايةٕ٘٘ٔ/ٕداود وغَت٫تاا، انظار: صاحيح مسالم، ( رواه مسالم وأباو ٖٗ)
 .ٕٓٛٛكتاب الوصايا، باب ما جاء يف الصدقة عن ا١تيت، برقم   داود،
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، الاذي أسساو علياو الصاالة والساالم حاُت  ، فقاد ابتادأ ٔتساجد قبااء للوقاف  وأما فعل النبةي        
سابعة حاوائط لرجال مان  ، ف ا١تساجد النباوي يف ا١تديناة ، كماا أوقاف  قدم إىل ا١تدينة قبال أن يادخلها

، يضااعها  ، إن أصاابت فااأموايل لرسااول اهلل  أوصااى، وكااان قااد  ، قتاال يااوم أحااد اليهااود ياادعى ٥تَتيااق
 .(ٖ٘)حيث أراه اهلل

قااال: )فأمااا خالااد فقااد احتاابس أدراعااو، وأعتاااده  أن الناايب  وإمااا إقااراره فقااد روى أبااو ىرياارة 
 . (ٖٙ)يف سبيل اهلل(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
البداياة والنهاياة البان كثااَت  . ٜٜ/ٖالساَتة النبوياة البان ىشاام  .بأساانيد متعاددة ٖٓ٘ -ٔٓ٘/ٔبان ساعد الالطبقاات الكاربى  (ٖ٘)
 .٘ٛتد ا٠تصاف صألأحكام الوقف و ، ٔٔصطفى الزرقاء، ص١تأحكام الوقف  :انظرو  .ٚٔٗ-ٙٔٗ/٘
 . ٖٜٛرواه مسلم، كتاب الزكاة، باب يف تقد  الزكاة ومنعها، برقم  (ٖٙ)
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 :اإلجماعثالثاً: 
، فقاد ذكار  صرّح غَت واحد من أىل العلام باأن إٚتااع الصاحابة منعقاد علاى صاحة الوقاف حيث        

، « ذو مقااادرة إال وقاااف مل يكااان أحاااد مااان أصاااحاب النااايب »قاااال :  أن جاااابرًا "صااااحب ا١تغاااٍت ، 
وىاااذا إٚتااااع مااانهم ، فاااإن الاااذي قااادر مااانهم علاااى الوقاااف وقاااف ، واشاااتهر ذلاااك ومل ينكاااره أحاااد، فكاااان 

 . (ٖٚ) "إٚتاًعا

ال نعلم بُت الصحابة وا١تتقدمُت من أىل »وقال اٟتافظ ابن حجر نقال عن اإلمام الًتمذي قولو: 
 .(ٖٛ)«العلم خالفا يف جواز وقف األراضُت ، وجاء عن شريح أنو أنكر اٟتبس

سااارعوا يف  م هنااإظهاار اتفاااق الصااحابة رضااوان اهلل علاايهم علااى مشااروعية الوقااف، حااىت وقااد 
الوقف رغبة يف الثواب العظيم من اهلل تعاىل قال الشافعي رٛتو اهلل : بلغٍت أن ٙتانُت صحابياً من األنصار 

 .(ٜٖ) تصدقوا بصدقات ٤ترمات"
 .(ٓٗ) األوقاف: الصدقات احملرمات" يوكان الشافعي رٛتو اهلل يسم

 –ا١تهااااجرين واألنصاااار دعاااا نفاااراً مااان  -أي وقفاااو –صااادقتو يف خالفتاااو   وعنااادما كتاااب عمااار"
فأحضرىم ذلك، وأشاهدىم علياو فانتشار خربىاا، قاال جاابر: فماا أعلام أحاداً كاان لاو ماال مان ا١تهااجرين 

 .(ٔٗ)"واألنصار إال حبس ماالً من مالو، صدقة مؤبدة ال تشًتى أبداً وال توىب وال تورث
لصااحابة والتااابعُت وعهااد ا  ومااذىب ٚتهااور العلماااء يؤكااد اإلٚتاااع علااى الوقااف منااذ عهااد الناايب

 وعلى مر تاريخ األمة اإلسالمية.

 
 
 

                                                           
 .ٙٛٔ/ٛ( ابن قدامة ، ا١تغٍت ، ٖٚ)
 .ٖٙٔ/ٙ. وخرب شريح أورده البيهقي يف سننو الكربى، ٕٓٗ/٘( فتح الباري، ٖٛ)
 .ٖٙٚ/ٕالشربيٍت  ،انظر: مغٍت احملتاج شرح ا١تنهاج ( ٜٖ)
 .ٖٙٚ/ٕ( انظر: مغٍت احملتاج للشربيٍت  ٓٗ)
 . ٜٖ٘/٘الرملي  ،هناية احملتاج،  ٖ/ٕابن ضويان  ،منار السبيل،  ٘ٛٔ/ٛابن قدامة  ،ا١تغٌت ( ٔٗ)
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 القياس: :رابعاً 
اتفااق الفقهاااء علااى أن بناااء ا١تساااجد وإخااراج أرضااها ماان ملكيااة واقفهااا أصاال يف وقااف األصاال، "

وحبس أصو٢تا، والتصدق بثمرهتا، فيقاس عليو غاَته ويالحاظ أن القليال مان أحكاام الوقاف ثابتاة بالسانة، 
 . (ٕٗ)ف"ستصالح والعر ستحسان واالعتماد على االجتهاد الفقهاء باالة باثابتومعظم أحكامو 

ا من أدلة من الكتاب والسنة واإلٚتاع والقياس تؤكد على مشاروعية الوقاف آنفً  تقدموبعد فإن ما 
 وأنو نظام إسالمي متميز مستمد من الكتاب والسنة و اإلٚتاع والقياس.

، هتااادف إىل ٖتقياااق مناااافع عظيماااة يف حيااااة النااااس، مشاااروعية الوقاااف تقاااوم علاااى أساااس ساااليمةو 
 والشاك ذلاك يتحقاقاس، وكاذلك درء ا١تفاساد عانهم، و والشريعة اإلسالمية مبنية على جلاب ا١تصاا  للنا
ا عظيمااة يف حيااااة الفاارد واجملتمااع وأناااو ال ٭تاارم الفاارد مااان يف الوقااف، فهااو نفاااع عااام وخاااص و٭تقاااق أىاادافً 

، ويظاال موصااول جاال وعااالألنااو يسااتطيع أن ٮتصااص جاازءاً ماان مالااو يتقاارب بااو إىل اهلل  ؛ملكيتااو ا٠تاصااة
 .يعمل على إفادة وتنمية اجملتمع -بال شك  -الثواب حىت بعد ٦تاتو، ألنو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  .ٛٗد. حسُت شحاتو. ص  ،األحكام الفقهية واألسس احملاسبية للوقف د. عبد القادر أبوغدة ( ٕٗ)
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 حكم الوقف: العلماء في بيان 
قااال اباان قدامااة رٛتااو  (ٖٗ) ا"ٚتهااور العلماااء ماان الساالف وماان بعاادىم بااأن الوقااف جااائز شاارعً  أقاار  "

 . (ٗٗ) "وأكثر أىل العلم من السلف ومن بعدىم على القول بصحة الوقف"اهلل: 
، والصااحيح جااوازه باال ندبااو ألنااو أحساان مااا  -أي الوقااف - "واختلااف أىاال اإلسااالم يف حكمااو

 . (٘ٗ) ب بو إىل اهلل تعاىل"ر  قُ تاُ 
وفعلهاااا  النااايب د السااانة الااايت أجازىاااا يااا، إ٪تاااا ير  الوقاااف دْ رِ مااان يُااا"ٛتاااد رٛتاااو اهلل : أقاااال اإلماااام 

 .(ٙٗ) أصحابو"
الشاااىد ماان ذلااك أنااو ال خااالف بااُت األئمااة األربعااة يف أن الوقااف مساانون فضااالً عاان مشااروعيتو، 

 قرب بو إىل ا٠تالق سبحانو وتعاىل.تَ وأنو قربة إىل اهلل تعاىل، بل إنو من أحسن القرب اليت ياُ 
ن ثبااوت الوقااف يف ىااذه الشااريعة وثبااوت كونااو قربااة أظهاار أقااال اإلمااام الشااوكاين رٛتااو اهلل:" اعلاام 

 .(ٚٗ) من مشس النهار"
مااااان الشاااااافعية وا١تالكياااااة واٟتنابلاااااة   (ٛٗ) أن ٚتهاااااور الفقهاااااء :وخالصااااة القاااااول يف حكااااام الوقاااااف

وأن أصااال مشااااروعيتو ثاباااات  اأن الوقااااف جاااائز شاااارعً  يقولااااون -إال روايااااة عااان أ  حنيفااااة وزفااار -واٟتنفياااة
 بالكتاب والسنة وإٚتاع الصحابة والقياس.

 
 

                                                           
 .٘ٛٔ/ٛا١تغٌت  -ٖٙٚ/ٕمغٌت احملتاج  (ٖٗ)
 .٘ٛٔ/ٛا١تغٌت ابن قدامة   (ٗٗ)
 .ٕٕٗ/ٕالنفراوي  ،الفواكو الدواين  (٘ٗ)
 .ٕٖٔ/٘ابن مفلح ، ا١تبدع (ٙٗ)
 . ٖٖٔ/٤ٖتمد بن علي الشوكاين ، األزىارٞترار ا١تتدفق على حدائق السيل ا (ٚٗ)
 اآليت:صيل آراء الفقهاء يف ذلك راجع للوقوف على تف ( ٛٗ)

 .ٕ٘ٚ-ٕٗٚ/٤ٔتمد بن إدريس الشافعي  ،األم (ٔ
 . ٘ٔ/ٙ ،رواية سحنون بن سعيد التنوخي ،مالك بن أنس األصبحي ،ربىا١تدونة الك (ٕ
 .٘ٛ/ٙ ،ٛتد بن قدامة ا١تقدسيأعبد الرٛتن بن ٤تمد بن  ،الشرح الكبَت على منت ا١تقنع (ٖ
 .ٖ،صبراىيم بن موسى بن علي الطرابلسإ ، اإلسعاف يف أحكام األوقاف ، ٕٚ/ٕٔالسرخسي  ،ا١تبسوط (ٗ
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 : أنواع الوقف:الثالثالمبحث 

 ُيستنبط ٦تا ذكره الفقهاء من صور الوقف أنو ٯتكن أن يقسم إىل ثالثة أقسام ىي:      
أو "الوقف العام": وىاو الاذي يقصاد الواقاف مناو صارف رياع الوقاف إىل  الوقف الخيري .ٔ

جهااات الاارب الاايت ال تنقطااع ، سااواء كاناات أشخاًصااا معينااُت كااالفقراء وا١تساااكُت ، أم جهااات باار 
 عامة كا١تساجد وا١تدارس وا١تستشفيات إىل غَت ذلك.

 ا١تغااارب أو "ا٠تاااص": وىاااو مااا يطلاااق عليااو الوقاااف الااذري ، ويسااامى يف الوقةةف األىلةةةي .ٕ
 وىو ٗتصيص ريع للواقف أوالً ف ألوالده ف إىل جهة بّر ال تنقطع. (ٜٗ)األحباس ا١تعقبة

: وىااو مااا خصصاات منافعااو إىل الذريااة وجهااة باار مًعااا. جاااء يف ا١تغااٍت: الوقةةف المشةةتر  .ٖ
قفها على أوالده، وعلى ا١تساكُت: نصفُت، أو و )وإن وقف داره على جهتُت ٥تتلفتُت، مثل: أن ي

ا ، أو كيفماا شااء ، جااز ، وساواء جعال ماآل ا١توقاوف علاى أوالده وعلاى ا١تسااكُت أو علاى أثالثًا
. وقال البهويت: )وإن قال وقفتو؛ أي العبد، أو الدار، أو الكتااب و٨تاوه  (ٓ٘)جهة أخرى سواىم(

علاااى أوالدي وعلااااى ا١تسااااكُت فهااااو بااااُت اٞتهتاااُت نصاااافان ، يصااارف ألوالده النصااااف وا١تساااااكُت 
( مااان ٣تلاااة األحكاااام العدلياااة اٟتنبلياااة: ٚٙٙ، وجااااء يف ا١تاااادة )(ٔ٘) ضااااء التساااوية(النصاااف؛ القت

، وىو ما يفهمو القارئ ضمًنا مان  (ٕ٘))يصح وقف داره على جهتُت ٥تتلفتُت كأوالده وا١تساكُت(
كاااااالم الفقهاااااااء عااااان الوقااااااف يف أباااااواب الاااااارب، والوقاااااف علااااااى الذرياااااة، والعقااااااب، دون التصااااااريح 

 .(ٖ٘)بالشراكة
 

 

 

                                                           
 . ٔٔدرويش عبد العزيز،  ص، لٕتربة األوقاف يف ا١تملكة ا١تغربية  (ٜٗ)
 .ٖٖٕ/ٛ، بن قدامةالا١تغٍت  (ٓ٘)
 .ٕٛ٘/ٗ( كشاف القناع، ٔ٘)
 .٣ٕٜٚتلة األحكام العدلية، ص ( انظر: القاري، ٕ٘)
 وغَت٫تا. ٓٗٔ-ٜٖٔ( ينظر على سبيل ا١تثال: برىان الدين الطرابلسي، اإلسعاف ، صٖ٘)
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 :، وثمراتو: مقاصد الوقفالرابع  المبحث

لتحقيق  من التشريعات ا١تفروضة، والواجبة، وا١تستحبة، من ٤تاسن اإلسالم أن جاء ّتملة
التكافل، والتعاون، والتكامل يف اجملتمع اإلسالمي، وذلك لوجود التفاوت، واالختالف يف الصفات، 

والعاطل، والذكي، والغيب، والقادر، والقدرات، والطاقات، وما ينتج عن ذلك، من وجود ا١تنتج، 
والعاجز، ٦تا يتطلب مالحظة بعضهم لبعض، وأخذ بعضهم بأيدي بعض، ومن طرق ذلك اإلنفاق، 

 .وأفضلو ما كان منتظماً، مضمون البقاء، يقوم على أساس، وينشأ من أجل الرب وا٠تَت
العامة حياهتا، ويساعد  ٭تفظ لكثَت من اٞتهاتحيث ،   ىذا كلويؤدي إىل والشك الوقفو        

، ويتحقق بو ضمان العيش الكر ، حُت العمل  للمشاركة يف التنمية وتوفَت فرصفئات من اجملتمع 
 .(ٗ٘)انصراف الناس، أو طغيان ا٠تطر، أو حالة الطوارئ

 متنوعة. وللوقف مقاصد عامة وخاصة       
مر لتحقيق غرض مباح من أجل مصلحة فأما ا١تقصد العام للوقف: فهو إ٬تاد مورد دائم ومست       
 معينة.
 كثَتة منها:فوأما ا١تقاصد ا٠تاصة للوقف        
 يف الوقف ضمان لبقاء ا١تال ودوام االنتفاع بو واالستفادة منو مدة طويلة. .ٔ
والثواب مستمران للواقف  استمرار النفع العائد من ا١تال احملبس للواقف وا١توقوف عليو، فاألجر .ٕ

 حيا أو ميتا، ومستمر النفع للموقوف عليو.
امتثال أمر اهلل سبحانو وتعاىل باإلنفاق والتصدق يف وجوه الرب، وامتثال أمر نبينا ٤تمد صلى اهلل  .ٖ

 عليو وسلم بالصدقة واٟتث عليها، وىذا أعلى ا١تقاصد من الوقف.
يف الوقف صلة لألرحام حيث يقول اهلل تعاىل: "وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب  .ٗ

 .(٘٘)اهلل"
فيو تعاون على الرب واإلحسان لكفالة األيتام وعون الفقراء وا١تساكُت وىو ضرب من التعاون يف   .٘

 .(ٙ٘)"كل ما ينفع الناس وذلك ما دعا إليو القرءان الكر : "وتعاونوا على الرب والتقوى

                                                           
 .ٖٛٔ، ٖٚٔ/ٔانظر د. ٤تمد الكبيسي، أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية  (ٗ٘)
 .٘ٚآية  ،( سورة األنفال٘٘)
 .ٕ( سورة ا١تائدة، آية ٙ٘)
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الوقف على ا١تساجد والزوايا والربط وا١تعاىد وا١تدارس وا١تشايف ودور العجزة ومالجئ األيتام، كل  .ٙ
 ىذا ٦تا يضمن ٢تذه ا١ترافق العامة بقاءىا وصيانتها.

 بناء حضارة إسالمية قوية مستقلة تعتمد بأمر اهلل على ذاهتا. .ٚ
ثااار العظيمااة، الاايت كاناات للوقااف يف حياااة يقااف مندىشاااً ماان اآلأن لناااظر يف اٟتضااارة اإلسااالمية، ول

 شَت إىل شيء من ذلك:ن لعلنا ىنااألمة، سواء من الناحية النظرية، أو العملية، و 

 من الناحية النظرية: (أ
أدى الوقف من ىذه الناحياة؛ إىل ظهاور العدياد مان اٞتواناب ا٠تاَتة علاى مساتويات عادة؛ ا١تعاريف،    

واٟتركاااة  واالجتمااااعي؛ فمااان الناحياااة ا١تعرفياااة، كاااان لاااو الياااد الطاااويل يف ٪تاااو العلاااوم،والقيماااي، والتنظيماااي، 
واإلحسااان، وغاارس قاايم  والتكافاال، والتكاماال، العلميااة، وماان الناحيااة القيميااة أٙتاار يف ٕتساايد قاايم األخااوة،

لتنظيمياة؛ أثار وغَت ذلك من القايم العديادة، ومان الناحياة ا ا١تسؤولية، وا١تبادرة، وأداء الواجب لدى الفرد،
يف ظهاور فقااو الوقااف؛ ١تااا يتطلبااو ماان بيااان أحكامااو الاايت ثباات معظمهااا باجتهاااد الفقهاااء، باالعتماااد علااى 

كمااا أنااو أسااهم يف ظهااور الفكاار اإلداري؛ ٔتااا تطلبتااو مؤسسااات   (ٚ٘)االستحسااان، واالستصااالح، والعاارف
 .(ٛ٘)الوقف من إدارة، فقد ظهرت إدارتو منذ العهد األموي، وتوالت من بعد

وقااوة شاابكة العالقااات االجتماعيااة لاادى  وأمااا ماان الناحيااة االجتماعيااة، فقااد ظهاار أثااره يف ٘تاسااك،  
 والنكبات اليت مرت هبا. األمة اإلسالمية، بالرغم من الكوارث،

 الناحية العملية: (ب
كمااااا أن الوقااااف خلااااف آثاااااراً نظريااااة، كااااذلك ظهاااارت آثاااااره العمليااااة ماااان خااااالل اجملاااااالت ا١تتنوعااااة،  

وا١تتعااددة، الاايت مشلاات جوانااب اٟتياااة االجتماعيااة، فقااد هنااض الوقااف برسااالة ضااخمة يف إقامااة ا١تؤسسااات 
االجتماعيااة للطبقااات الضااعيفة، والفقااَتة،  ا٠تَتيااة، ورعايتهااا، وباارزت أ٫تيتااو بوجااو خاااص، يف تااوفر الرعايااة

اتسااع نطاقاو ليشاامل أوجااو كاابن الساابيل، وطالااب العلام، وا١تااريض، بال  ولكال ٤تتاااج إىل العاون، والرعايااة،
، وتكااااثرت األوقااااف، وتنوعااات تعباااَتاً عااان إحسااااس الاااواقفُت، باااأن ىنااااك ثغااارة يف (ٜ٘)اٟتيااااة االجتماعياااة

                                                           
 .ٖٚٔص ،د. وىبة الزحيلي ،الفقو اإلسالمي الوصايا والوقف يف: ( انظرٚ٘)
 .٘ٚص ،وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ،( األوقاف يف ا١تملكة العربية السعوديةٛ٘)

 .ٔٔ/ٔ ٤تمد بن عبد اهلل، ،الوقف يف الفكر اإلسالمي :انظر (ٜ٘)
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 .(ٓٙ)اجملتمع ال بد أن تسًت، أو منكراً ٬تب أن يزول، أو معروفاً مهمالً ٬تب أن يراعى
ٙتراتاو، والايت ٯتكان أن ٧تملهاا يتبُت أثر الوقاف و  – عرب التأريخ اإلسالمي –ومن خالل ٪تاذج الوقف 

 :يأيتفيما 

اجملتمااااع ا١تاااادين، بواسااااطة ا١تؤسسااااات األىليااااة، الاااايت انتظماااات وجااااوه اٟتياااااة االجتماعيااااة  ظهااااور  (ٔ
وأسهمت يف إدارة أنشطة اجملتمع وٖتقيق التكامال ماع السالطة والسايما يف بعاض ا١تياادين ا١تهماة،  

 .(ٔٙ)كميدان التعليم الذي قامت األوقاف بأعبائو، لذا مل يوجد للتعليم ديوان، كاألمور األخرى
 أمام فئات اجملتمع. ا١تتميز  التعليمتوفَت (ٕ
 القيام بدور التأمُت االجتماعي. (ٖ
 النهوض با١تستوى الصحي، وتطوير مؤسساتو. (ٗ
 إتاحة الفرصة للتكوين ا١تهٍت. (٘
 .للمجتمع اإلسالمي التحتية البٌتتأسيس اإلسهام ب (ٙ
 اإلسالمية. نسهام يف التطور العمراين للمداإل (ٚ

 

******************** 
  

                                                           
، ضامن ٓٗٔد. ٚتاال برز٧تاي ص  ،اإلسالمي وأثره يف تنمية اجملتمع )٪تاذج معاصرة لتطبيقاتو يف أمريكا الشمالية( الوقف: ( انظرٓٙ)

 م.ٖٜٜٔأْتاث ندوة ٨تو دور تنموي للوقف يف الكويت عام 
 .ضمن أْتاث ندوة إدارة وتثمَت ٦تتلكات الوقف ٕٙٗص  د،عبد ا١تلك السي، الدور االجتماعي للوقف :انظر ( ٔٙ)
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 خصائص الوقف:: الخامس المبحث

يتميز الوقف باستقاللو، واستمراريتو ودٯتومتو اليت ال ترتبط إال بالوظيفة اليت حّددىا الواقف يف      
أثرىا قرونا طويلة باعتباره أحد  استمر اليت اٟتيوية الوقف تلك أكسبتا١تزايا وغَتىا  شروطو. وىذه

 بأبعادىا ا١تختلفة. األسس ا١تهمة للنهضة اإلسالمية الشاملة

 أّما خصائصو على وجو التفصيل فهي عديدة، ومنها:     

 أنّو عمل تطوعي وقُربة هلل تعاىل يقوم بو الواقف من ذاتو. .ٔ
 دوامو واستمراره، وقابليتو الذاتية للتطور. .ٕ
 عدم ا٨تصاره ا إنشاًء أو انتفاعا ا يف طبقة اجتماعية معّينة أو عصر معُّت. .ٖ
صرف بالبيع أو ا٢تبة أو التوريث، إ٪تا ىو تسبيل غلتو للمستحقُت، وىذا يعٍت أّن عدم قابليتو للت .ٗ

يف إدارة الوقف حقان وىدفان؛ فحق يف عُت الوقف هبدف اإلبقاء عليها للغرض الذي أوقفت 
 لو، وحق يف الغلة هبدف استفادة ا١توقوف عليو منها.

الناس بكيفية مباشرة أو غَت  تنوع مضمون خدماتو و٣تاالت صرفو ْتيث تتسع الحتياجات .٘
 مباشرة.

الفردية واٞتماعية. وىذا يقتضي أن ينشأ  الناس تليب احتياجاتواسعة جدا، فهي  ٣تاالتو آفاق .ٙ
 ويدار ويستثمر وفق مفاىيم ٗتتلف عن ا١تؤسسات ذات اجملاالت احملّددة.

 ناظر أو ذريتو، حدأأن يتوىل إدارتو، وٯتكن أن يتوىل ذلك  نفسو للواقففيمكن سهولة إدارتو؛  .ٚ
 مستقل.

 الزراعية، وا١تباين، وغَت كاألراضي الزراعية األنواع ٚتيع فقد مشلت ا١توقوفة، األموال تنوع .ٛ
وا١تصاحف والكتب ، وغَت ذلك، فهو شامل لكل ما ٬توز  الزراعية كاآلالت ا١تنقولة واألموال
 .ا١تتتابعة العصور خاللاألوقاف  من كبَتة حصيلة تراكم إىل أدى التنوع وىذا بيعو،

أن يكون عليها وقفو؛ حسب رغباتو ووجهاتو  يرغب هبا اليت الكيفية يف الكاملة اٟترية للواقف .ٜ
 يوقف. وىذا يقتضي االلتزام بالشروط اليت وضعها لوقفو. فيما آمالو وأىدافو اليت ٖتقق
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م باألحكام الشرعية ١تا كان الوقف صدقة يتقرب هبا اإلنسان لربو؛ اقتضى ذلك ضرورة االلتزا .ٓٔ
للوقف عند إنشائو أو إدارتو أو استثماره أو توزيع مصارفو. فمثال ٬تب االبتعاد عن األساليب 

 احملرمة يف استثمار الوقف.
جيل وأّمة بعد أمة؛ يقتضي وضع ذلك  بعد جيالً  الوقف صدقة جارية دائمة مستمرة ينفع الناس .ٔٔ

 .وإدارتو واستثمارهبعُت االعتبار يف كّل أحوالو؛ عند إنشاءه 
، كينونتو من يتجزأ ال جزء وىذه القدرة معو التعامل أساليب تطوير على ذاتية ٯتتلك الوقف قدرة .ٕٔ

ا١تستقبل. وىذا يسهل على القائمُت عليو  يف تطوره بقائو وإمكانيات بذور داخلو يف ٭تملو 
 االعتماد على الذات يف اإلدارة والتطوير.

  الوقف حفاٌظ على أصولو من الضياع وضمان ٟتفظها من تصرف العابثُت.   يف .ٖٔ
 أما أغراضو فتتنوع بحسب تعدد أوجو البر، ويمكن ذكر أىمها، والتي تتمثل في:

وماان أىاام مظاااىر ىااذا الغاارض وقااف ا١تساااجد الاايت كاناات عاارب التاااريخ :  نشةةر الةةدعوة اإلةةةالمية .ٔ
يتهم وهتااذيبهم، ومااا أٟتااق هبااا ماان أوقاااف لرنفاااق عليهااا وعلااى منااارات لنشاار الاادعوة وتعلاايم الناااس وتاارب

والزال ٢تذا الغرض أ٫تيتو فإضافة إىل  .القائمُت على شؤوهنا كالدكاكُت والضيعات وا١تساكن وغَت ذلك
 ا١تساجد فهناك العديد من ا١تراكز الدعوية اليت تقوم على األوقاف.

ماان خااالل صاالة الاارحم باإلنفاااق علااى القرابااة ماان األبناااء وبناايهم ماان خااالل :  الرعايةةة االجتماعيةةة .ٕ
الوقاااف األىلاااي أو الاااذري. وكاااذلك رعاياااة األيتاااام وأبنااااء السااابيل وذوي العاىاااات مااان خاااالل األوقااااف 

وياااذكر أحاااد الدارساااُت لااادور األوقااااف يف الرعاياااة ا٠تَتياااة الااايت ٮتصصاااها الواقفاااون ١تثااال ىاااذه األغاااراض. 
 حابسفقاد قامت بدور مهم يف التآزر والتكافل االجتماعيُت ، األوقاف فيها غرب ، أن االجتماعية با١ت

علااى ا١تعتااوىُت وا١تقعاادين وا١تكفااوفُت ، وأن أوقاااف أ  العباااس الساابيت يف الواقفااون كثااَتا ماان ٦تتلكاااهتم 
قاد عرفات األوقااف ا١تغربياة أنواعاا آخار مان األوقااف ينادرج . و (ٕٙ)مراكش تعترب أكرب شااىد علاى ذلاك
 (ا١تالبااااسالكسااااء )وأوقاااااف اإلطعاااام وأوقاااااف  ،افتكاااااك األسااارىيف الغااارض االجتمااااعي ىااااي أوقااااف 

. وقاد انتشارت ىاذه األوقااف يف وأوقاف مساعدة ا١تصاابُت وا١تنقطعاُت والغربااء ،واألغطية ١تن ٭تتاجوهنا
 .(ٖٙ)فاس ، وتطوان ، ومراكش وغَتىامثل  مناطق متعددة يف ا١تغرب

 .ٕٗٗ، ص انظر : أبو ركبة، الوقف اإلسالمي وأثره يف اٟتياة االجتماعية يف ا١تغرب (ٕٙ)                                                           
 .ٛ٘٘-ٙ٘٘التجكاين، اإلحسان اإللزامي يف اإلسالم وتطبيقاتو يف ا١تغرب ، ص  : راجع( ٖٙ)
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يعد ىذا الغرض من أوسع اجملاالت اليت وقف احملبسون أمالكهم عليهاا، ومشلات :  الرعاية الصحية .ٖ
باجملاااالت ١تاارتبط ا، والبحااث العلمااي  "ا١تستشاافيات وا١تصااحات"البيمارسااتانات أنواعااا كثااَتة مثاال بناااء 

 .(ٗٙ)، كالكيمياء والصيدلة يةالطب

عليم أشهر من أن ٩تصاص لاو بعاض األساطر لبياناو، فيكفاي ا١تادارس الوقفياة ا١تنتشارة يف الت: يملالتع .ٗ
ويف  ساااائر أ٨تااااء العاااامل اإلساااالمي وعلاااى رأساااها تلاااك ا١تسااااجد واٞتواماااع الااايت أضاااحت مناااارات للعلااام

يُت األزىر الشريف يف مصر، والقرويُت يف ا١تغرب والزيتونة يف مصر، واألمو مقدمتها اٟترمان الشريفان، و 
 ناىيك عن ا١تكتبات وا١تعاىد اليت ال ٯتكن عدىا أو حصرىا يف ىذه العجالة.  يف دمشق.

ا فعلاو خالاد بان الولياد حينماا وقاف أدراعاو وأعتااده مستند ىذا الغرض م: رٔتا كان  األمن والدفاع .٘
رًا علااى يف ساابيل اهلل. فقااد روى أبااو ىرياارة رضااي اهلل عنااو أن رسااول اهلل صاالى اهلل عليااو وساالم بعااث عماا

الصاادقة ، فقياال منااع اباان ٚتياال وخالااد باان الوليااد والعباااس عاام رسااول اهلل صاالى اهلل عليااو وساالم ، فقااال 
مااا ياانقم اباان ٚتياال إال أنااو كااان فقااَتًا فأغناااه اهلل ، وأمااا خالااد فااإنكم )الرسااول صاالى اهلل عليااو وساالم : 

. وقااد (٘ٙ)(س فهااو علاّي ومثلااو معااوتظلماون خالااًدا ، قااد احتابس أدراعااو وأعتاااده يف ساابيل اهلل وأماا العبااا
سار على ىذا النهج الصحابة الكرام والتابعون ومن تبعهم بإحساان مان العلمااء واٟتكاام وذوي اليساار 

 .(ٙٙ)فوقفوا األموال على سد الثغور واٟتفاظ على حرمة ديار ا١تسلمُتيف األمة 

، وآباااار الشااارب وقاااد (ٚٙ): كاااالوقف علاااى إنشااااء الطااارق، واٞتساااور الوقةةةف علةةةي البنيةةةة األةاةةةةية .ٙ
 .اليت وقفها عثمان رضي اهلل عنو النبويةسبقت اإلشارة إىل بئر رومة يف ا١تدينة 

: وقاد تناو ع عمال أىال اإلساالم يف ىاذا ، وضاربوا يف ذلاك أروع  وجوه البةر المتنوعةةالوقف علي  .ٚ
 األمثلة وأنصعها ، وسيأيت ذكر لطرف من خربىم يف ىذا.

 

 
                                                           

 .ٖٕٛ-ٕٕٛ، الدور االجتماعي للوقف ، ص  السيد انظر : عبدا١تلك( ٗٙ)
، كتاب الزكاة ، باب قولو تعاىل : )ويف الرقاب والغارمُت ويف ٖٗ٘، صٕصحيح البخاري، ج ١تسلم.ه البخاري ومسلم واللفظ ارو (٘ٙ)

 .ٙٚٙ، كتاب الزكاة ، ص  ٔسبيل اهلل(. صحيح مسلم ، ج
 .ٖٓٔ-ٕٓٔالبالطنسي ، ٖترير ا١تقال ، ص ( ٙٙ)
 .ٕٛٔدنيا،  أثر الوقف يف إ٧تاز التنمية الشاملة ، ص شوقي انظر : ( ٚٙ)
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 الفصل الثاًً :

 التٌوٍة الوستذاهة وهاهٍتها
 وفيو :

 المبحث األول : تعريف التنمية المستدامة

 المبحث الثاني : ةمات التنمية المستدامة

 المبحث الثالث : اإلةالم والتنمية المستدامة
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 المستدامة أثر الوقف في التنمية

 المبحث األول: تعريف التنمية المستدامة:

، فتارة ٧تد أهنا يف ٚتيع األحوال تعددت التعريفات ٢تذا ا١تفهوم لكنها مل تستخدم استخداما صحيحا
 .(ٛٙ)!تستنزف ا١توارد الطبيعية، ْتيث ىذا االستنزاف من شأنو أن يؤدي إىل فشل عملية التنمية نفسها

ويعود ىذا التضارب يف التعريفات إىل تعدد األ٪تاط اليت يشملها مصطلح )التنمية( والذي يراد 
  .زيادة ا١توارد والقدرات واإلنتاجيةبو: 

للداللة على أ٪تاط ٥تتلفة من األنشطة البشرية، مثل: ورغم حداثة ىذا ا١تصطلح، إال أنو استعمل 
 التنمية االقتصادية، والتنمية االجتماعية، والتنمية البشرية، اخل. 

َُتاد ف على حدة، ؤدي ا١تعاين السابقة يف كل ٪تطترتبط معها التنمية لتوكل ٪تط من ىذه األ٪تاط 
قتصادية: االستخدام األمثل للموارد الطبيعية والبشرية، لغرض ٖتقيق زيادات مستمرة يف بالتنمية اال

إصالح األحوال االجتماعية للسكان : نمية االجتماعيةويراد بالتالدخل تفوق معدالت النمو السكاين. 
 قدر من عن طريق زيادة قدرة األفراد على استغالل الطاقة ا١تتاحة إىل أقصى حد ٦تكن، وبتحصيل أكرب

ٗتويل البشر سلطة انتقاء خياراهتم بأنفسهم، سواء فيما يتصل ٔتوارد : التنمية البشريةوباٟترية والرفاىية. 
 الكسب، أو باألمن الشخصي، أو بالوضع السياسي. 

ويالحظ أن ٙتة تداخال بُت كل ىذه األ٪تاط التنموية، إذ يرتبط كل ٪تط منها مع سائر األ٪تاط 
وثيقاً من حيث التأثَت ا١تتبادل بينهما. ولذلك وجدنا من يدمج كل ىذه األ٪تاط ا١تختلفة  األخرى ارتباطاً 

  .(ٜٙ)من التنمية ٖتت مسمى واحد ىو التنمية ا١تتكاملة

ولعل من  يف ٖتديد تعريف التنمية ا١تستدامة، الباحثُت ومن ىذا ا١تفهوم ا٢تالمي، نشأ اختالف
ذلك التعريف الوارد يف تقرير وأمشلها ١تفهوم التنمية ا١تستدامة، التعريفات وأوسعها انتشارًا  أجود

                                                           
 السالم أديب، التنمية ا١تستدامة.عبد  (ٛٙ)
 ا١تستدامة وٛتاية البيئة يف السنة النبوية، د. ٤تمد عبد القادر الفقي. ركائز التنمية (ٜٙ)



 

ٕ٘ 

 

 المستدامة أثر الوقف في التنمية

التنمية اليت تليب احتياجات اٞتيل اٟتاضر دون "والذي عرف التنمية ا١تستدامة بأهنا  (ٓٚ)برونتالند
  .(ٔٚ)القادمة على تلبية احتياجاهتا" التضحية أو اإلضرار بقدرة األجيال

األعمال اليت هتدف إىل استثمار ا١توارد البيئية بالقدر لح وهبذا التعريف ا١توجز مشل ىذا ا١تصط
الذي ٭تقق التنمية، و٭تد من التلوث، ويصون ا١توارد الطبيعية ويطو رىا، بداًل من استنزافها و٤تاولة 
السيطرة عليها. وىي تنمية تراعي حق األجيال القادمة يف الثروات الطبيعية للمجال اٟتيوي لكوكب 

ا تضع االحتياجات األساسية لرنسان يف ا١تقام األول، فأولوياهتا ىي تلبية احتياجات األرض، كما أهن
ا١ترء من الغذاء وا١تسكن وا١تلبس وحق العمل والتعليم واٟتصول على ا٠تدمات الصحية وكل ما يتصل 

 .يبتحسُت نوعية حياتو ا١تادية واالجتماعية. وىي تنمية تشًتط أال نأخذ من األرض أكثر ٦تا نعط

تتطلب تضامنًا بُت اٞتيل اٟتايل واٞتيل ا١تستقبلي، وتضمن ؤتعٌت أوضح فالتنمية ا١تستدامة 
  .(ٕٚ)جيال ا١تقبلة يف ا١توارد البيئيةحقوق األ

مصطلح يعد حديث النشأة، حيث  يعترب قدٯتاً، إال أنو ك التنمية ا١تستدامة كمفهوموعلى ىذا ف
التفاعل بُت االقتصاد وكان يقتصر حُت ظهوره على "، مٜٙٛٔأول ظهور لو يف نادي روما  كان

 ، وليس االقتصاد فقط.(ٖٚ)اٟتفاظ على ا١توارد الطبيعيةمعٌت أعم، ليشمل ". ف تطور إىل واإليكولوجيا

  

                                                           
م  ٜٚٛٔ، عام شر من قبل اللجنة اٟتكومية اليت أنشأهتا األمم ا١تتحدة بزعامة جروىارلن بروندتالندتقرير برونتالند: ىو تقرير ن  (ٓٚ)

 ةاالقتصادي جوانبوٖتليل ت يف ، وتوسعوطورتو يف بيئة ٤تميةكانت مهمتها دراسة ٛتاية الطبيعة، واقًتحت مفهوم )التنمية ا١تستدامة( 
األرض واحًتامها(، صادرة عن ا١تنتدى الدائم ا١تعٍت بقضايا  . انظر )دراسة عن ضرورة اإلقرار ْتقوق أمناةوالسياسي ةواالجتماعي

 م.ٕٓٔٓالشعوب األصلية، الدورة التاسعة، نيويورك 
 .د. أشرف دوابة، مقال: دور الوقف يف التنمية ا١تستدامة (ٔٚ)
 ركائز التنمية ا١تستدامة وٛتاية البيئة يف السنة النبوية، د. ٤تمد عبد القادر الفقي. (ٕٚ)
 السالم أديب، التنمية ا١تستدامة. عبد (ٖٚ)
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 المستدامة أثر الوقف في التنمية

 المبحث الثاني: ةمات التنمية المستدامة: 

 والنظام االقتصادي البيئي والنظام النظام بُت تتمتتضمن التنمية ا١تستدامة يف إطارىا موازنات 

 . االجتماعي
 اٟتياة عناصر على اإلبقاء أجل ويسعى من ،الطبيعية ا١توارد من يتكون البيئي فالنظام

 األرضية.  الكرة على للكائنات وا١تخلوقات اٟتيوي التنوّع على ٭تافظ كما األساسية،
 عرب لرنسان ا١تادية اٟتاجات وا١تتطلبات تلبية ٨تو أساسا يتجو نوإف االقتصادي النظام أما

 واالستهالك.  اإلنتاج من معقدة شبكة
 العدل و٭تقق والثقايف اٟتضاري التنوع على اإلبقاء إىل يهدف فانو االجتماعي النظام أما

 .العامة اٟتياة يف الفعالة خالل ا١تشاركة من االجتماعي
 ىي: أساسية أربع ٝتاتوعلى أساس ذلك فالتنمية ا١تستدامة ا١تتناغمة مع األنظمة الثالثة، ٢تا 

 الطبيعية(، وما طبيعي )ا١توارد ىو ٔتا يتعلق فيما وٓتاصة تعقيدىا نظريا وتطبيقيا، وأكثر تداخلها أواًل:

 التنمية.  يف اجتماعي ىو

 من اٟتد إىل، وسعيها يف اجملتمع فقرا الشرائح أكثر اجاتواحتي متطلبات تلبية إىل أساسا إتاىهاثانيا: 

 .العامل يف الفقر تفاقم

 على ا٠تصوصية واإلبقاء والثقافية الروحية اٞتوانب بتطوير يتعلق نوعي بُعدٌ  ا١تستدامة ثالثا: للتنمية

 .للمجتمعات اٟتضارية
 الكمية تداخل األبعاد لشدة مؤشراهتا وقياس عناصرىا فصل ا١تستدامة التنمية حالة يف ٯتكن رابعا: ال

 .والنوعية
 األنظمة بُت التوازن ٖتقق اليت ىي التنمية ا١تستدامة التنمية بأن يتضح سبق ما خالل ومن

 واالرتقاء النمو من قدر أقصى ٖتقيق يف واالجتماعي(،  وتساىم واالقتصادي السابقة )البيئي الثالثة

 .(ٗٚ)األخرى األنظمة على سلبا نظام أي يف التطور يؤثرأن  دون األنظمة ىذه من نظام كل يف

                                                           
 مالوي. أٛتد: للدكتور ا١تستدامة، التنمية يف الوقف دور (ٗٚ)



 

ٕٚ 

 

 المستدامة أثر الوقف في التنمية

، الذي عقبتو قمة ريو ملأعقاب مؤ٘تر ستوكهو  ٜٗٚٔلتنمية ا١تستدامة عام وقد طرح مصطلح ا
 عن خصائص التنمية ا١تستدامة ٕٜٜٔللمرة األوىل حول البيئة والتنمية ا١تستدامة الذي أعلن عام 

 :يأيتاليت تتلخص فيما وٝتاهتا، و 

البعد الزمٍت ىو األساس فيها، فهي تنمية طويلة ا١تدى بالضرورة، تعتمد على تقدير  دىي تنمية يع -أ
 .إمكانات اٟتاضر، ويتم التخطيط ٢تا ألطول فًتة زمنية مستقبلية ٯتكن خال٢تا التنبؤ با١تتغَتات

 .ي لكوكب األرضىي تنمية ترعى تلبية االحتياجات القادمة يف ا١توارد الطبيعية للمجال اٟتيو  -ب 

ىي تنمية تضع تلبية احتياجات األفراد يف ا١تقام األول، فأولوياهتا ىي تلبية اٟتاجات األساسية  -ج 
والضرورية من الغذاء وا١تلبس والتعليم وا٠تدمات الصحية، وكل ما يتصل بتحسُت نوعية حياة البشر 

 .ا١تادية واالجتماعية

ط اٟتيوي يف البيئة الطبيعية سواء عناصره ومركباتو األساسية  وىي تنمية تراعي اٟتفاظ على احملي -د 
كا٢تواء، وا١تاء مثال، أو العمليات اٟتيوية يف احمليط اٟتيوي كالغازات مثال، لذلك فهي تنمية تشًتط عدم 
استنزاف قاعدة ا١توارد الطبيعية يف احمليط اٟتيوي، كما تشًتط أيضا اٟتفاظ على العمليات الدورية 

والكربى يف احمليط اٟتيوي، واليت يتم عن طريقها انتقال ا١توارد والعناصر وتنقيتها ٔتا يضمن  الصغرى،
 .استمرار اٟتياة

تنمية متكاملة تقوم على التنسيق بُت سلبيات استخدام ا١توارد، وإتاىات االستثمارات  ىي -اى 
واالختيار التكنولوجي، و٬تعلها تعمل ٚتيعها بانسجام داخل ا١تنظومة البيئية ٔتا ٭تافظ عليها و٭تقق 

 .(٘ٚ)التنمية ا١تتواصلة ا١تنشودة

  

                                                           
 التنمية ا١تستدامة.عبد السالم أديب،  (٘ٚ)
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 المستدامة أثر الوقف في التنمية

 : : اإلةالم والتنمية المستدامة المبحث الثالث

ىذه التنمية ويوجبها، ألنو  اإلسالم يف مفهومو االعتقادي للعمارة واالستخالف يبارك مثل  
يعدىا ، وىو  (ٙٚ)ىا تكليفًا شرعيًا ابتداًء، قال تعاىل: "ىو أنشأكم من األرض واستعمركم فيها" يعد

اع مستلزمات ، وشرط الستجم أيضا ىدفا أصياًل من أىداف ٣تتمعة، ألهنا شرط الكفاية ألبناء اجملتمع
، وىي وسيلتو كذلك الستجماع أسباب القوة اليت يؤمر بإعدادىا  أمنو الغذائي واستقاللو االقتصادي

بأن ما ال  تقضيوالقاعدة  ،، وكل ذلك من ا١تقاصد ا١ترعية شرعاً ناً للذات وهنوضا بتكاليف الدعوةٖتصي
 .ٚٚيتم الواجب إال بو فهو واجب

أنظمة متكاملة، يف إ٬تاد ما يسمى يف العصر اٟتديث ل خالمن التشريع اإلسالمي أسهم و  
، وهنض بدور اجتماعي، واقتصادي، وثقايف، كان لو (ٛٚ))اجملتمع ا١تدين(، قبل أن تعرفو التجربة األوربية

، (ٜٚ)أثره يف تكييف األجهزة ا١تسؤولة يف الدولة، وٗتفيف الوطأة إىل حد بعيد، على ا١تيزانية العمومية
فأمد ا١تؤسسات االجتماعية، با١توارد اليت تعينها على أداء رسالتها اإلنسانية النبيلة، ْتيث ٖتقق أىدافها 

 ، إذ ىي نتيجة غَت مباشرة لكل ىدف اجتماعي أقيم لو وقف. ا١تستدامةا١تباشرة، وٖتقق هبا التنمية 

 واإلدارةأبرزىا: ا١تنطلق اإلٯتاين  ،ٔتفهوم خاص لو ٦تيزاتويف اإلسالم  ا١تستدامة لتنميةوقد ٘تيزت ا
: )عملية متعددة األبعاد تعمل تدامة من وجهة نظر إسالمية بأهناك نعتت التنمية ا١تسل، ولذ اٟتضارية

، (ٓٛ)(على التوازن بُت أبعاد التنمية االقتصادية واالجتماعية من جهة، والبعد البيئي من جهة أخرى
واألنشطة البشرية القائمة عليها من منظور إسالمي يؤكد أن وهتدف إىل االستغالل األمثل للموارد 

                                                           
 ٔٙسورة ىود، اآلية  (ٙٚ)
 .دور الوقف يف التنمية ا١تستدامة، أ. د. عبد اٞتبار السبهاين (ٚٚ)

، ٖٓىا  ص ٤ٜٔٗٔترم  ٜٛانظر د. ٤تمد عمارة، مسا٫تة ا١تؤسسات ا٠تَتية يف تركيز اجملتمع ا١تدين، مقال يف ٣تلة ا٠تَتية العدد  (ٛٚ)
 .ٖٗ/ٔو٤تمد بن عبد اهلل، الوقف يف الفكر اإلسالمي 

 .ٖٓ/ٔالوقف يف الفكر اإلسالمي ٤تمد بن عبد اهلل،  (ٜٚ)
 ا١ترجع السابق.نفس  (ٓٛ)
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اإلنسان مستخلف يف األرض، ويلتزم يف تنميتها بأحكام القرآن والسنة، استجابة ٟتاجات اٟتاضر دون 
 إىدار حق األجيال الالحقة، وصوالً إىل االرتفاع باٞتوانب الكمية والنوعية للبشر.

نيوية لصا  القيم األخروية دم ٣تتمع تًتاجع فيو القيمة النفعية والقيمة الالقول بأن اجملتمع ا١تسلو         
ال يعٍت أن ىذا اجملتمع يزىد يف الكفاءة، و٬تحد النمو، غاية ما يف األمر أن اجملتمع ا١تسلم يفرق بُت 
الغايات والوسائل بوضوح، فهو ٣تتمع يستهلك ليعيش، ال يعيش ليستهلك، لكن االستهالك الوظيفي 
بذاتو يصبح فريضة وتكليفًا شرعيا متوافقا مع مقاصر التشريع يف حفظ الوجود اإلنساين "ولكم يف 

و غاية التنمية قبل أن ىويف ظل ا٢توية اإلسالمية فإن اإلنسان . (ٔٛ)األرض مستقر ومتاع إىل حُت"
 جاىل البعد اإلنساين واالجتماعي.تها، فال معٌت ألي ٪تو يتيكون وسيل

َمْن َعِمَل َصاِٟتًا " فاإلسالم يريد من خالل عملية التنمية توفَت اٟتياة الطيبة الكرٯتة لكل إنسان        
حياة  ،(ٕٛ)"وْا يَاْعَمُلونَ م ن ذََكٍر َأْو أُنَثى َوُىَو ُمْؤِمٌن فَاَلُنْحِييَان ُو َحَياًة طَي َبًة َولََنْجزِيَانا ُهْم َأْجَرُىم بَِأْحَسِن َما َكانُ 

عليها مظلة األمن والعدل روح واٞتسد، ويسودىا روح اإلخاء والتكافل وا١تودة والرٛتة، وترفرف تسمو بال
، وٗتلو من شبح اٞتوع وا٠توف والكراىية والبغضاء واألثرة، وتراعي العدالة يف توزيع الدخول واٟترية

ألجيال اٟتالية واألجيال والثروة حىت ال يكون ا١تال دولة بُت األغنياء وحدىم ، حياة توازن بُت منافع ا
  .ا١تستقبلية

قبل أن يعرفها الغرب بعشرات القرون، وتطبيق وبذلك سبق اإلسالم تعريف التنمية ا١تستدامة         
فاألجيال القادمة يف ا١تنهج اإلسالمي ٢تا حق يف ثروات األجيال اٟتاضرة. وتطبيقا لذلك حث اإلسالم 

إنك إن تذر ورثتك أغنياء خَت من أن »قراء ، ففي اٟتديث الشريف اآلباء على ترك أوالدىم أغنياء ال ف
، "إذا مات اإلنسان انقطع عملو إال من ثالث صدقة جارية ، أو علم (ٖٛ)تذرىم عالة يتكففون الناس"

                                                           
 ٖٙالبقرة، آية  سورة (ٔٛ)
 ٜٚسورة النحل، آية  (ٕٛ)
 رواه البخاري. (ٖٛ)
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، ويشَت القرآن الكر  إىل الًتابط بُت األجيال يف صورة من (ٗٛ) ينتفع بو ، أو ولد صا  يدعو لو"
والذين جاءوا من بعدىم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا "الًتاحم والتعاطف يف قولو تعاىل: 

على ىذه اآلية يف عدم تقسيم  -رضي اهلل عنو-ولقد استند أمَت ا١تؤمنُت عمر بن ا٠تطاب ، (٘ٛ)"باإلٯتان
"تريدون  : لفواالعراق على الفاٖتُت، بل فرض عليها ا٠تراج ١تصلحة األجيال ا١تتعاقبة وقال ١تن خ أراضي

  .(ٙٛ) "أن يأيت آخر الزمان ناس ليس ٢تم شيء  فما ١تن بعدكم

  

                                                           
 رواه مسلم (ٗٛ)
 ٓٔسورة اٟتشرة، آية  (٘ٛ)
بتاريخ  -ا٠تليج اإلماراتية  -  ٕٔٔٓ-ٗٓ-ٕٗبتاريخ  -صحيفة ا١تصريون  -د. أشرف دوابو الوقف و٘تويل التنمية ا١تستدامة،  (ٙٛ)
٘ - ٘ - ٕٓٔٔ 
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 الفصل الثالث :

 الىقف والتٌوٍة الوستذاهة  
 وفيو : 

 إةهامات الوقف في بناء الحضارة اإلةالمية وتنميتها المبحث األول :

 المبحث الثاني : تأثير الوقف علي التنمية المستدامة

 المبحث الثالث : أبعاد التنمية المستدامة التي يحققها الوقف
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 المبحث األول: إةهامات الوقف في بناء الحضارة وتنميتها:

تشَت القراءة ا١تتأنية لتاريخ اٟتضارة اإلسالمية، يف عصورىا ا١تختلفة إىل أن الوقف قام بدور بارز          
يف تطوير اجملتمعات اإلسالمية اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وعمرانياً، فقد امتدت تأثَتاتو لتشمل معظم 

كل صور األمن البيئي، إضافة إىل رعاية أوجو اٟتياة ّتوانبها ا١تختلفة، ٔتا يف ذلك ٛتاية البيئة وٖتقيق  
الفئات الضعيفة، وتشجيع العلم والعلماء، وإنشاء ا١تكتبات وا١تعاىد وا١تدارس والكتاتيب ا٠تاصة 

، وتشييد ا١تستشفيات ورعاية ا١ترضى، و٘تويل ا٠تدمات العامة، بل إن تعاىلبتحفيظ األطفال كتاب اهلل 
حي العسكرية، مثل: إنشاء األربطة واٟتصون، وٕتييش اٞتيوش اىتمامات الواقفُت امتدت لتشمل النوا

وٕتهيزىا للذود عن الديار اإلسالمية، وىكذا مشل الوقف اإلسالمي كل مناحي اٟتياة، ٔتا يف ذلك 
جوانب التنمية واحملافظة على سالمة البيئة، أي أنو مل يقتصر على جانب معُت أو إتاه واحد، بل 

ع حاجات اجملتمع والناس، وىذا الدور ا١تتميز، الذي يشهد بو التاريخ للوقف، اتسعت ٣تاالتو قدر اتسا 
حفظ للمجتمعات اإلسالمية حيويتها وأسهم يف ازدىار ا٠تدمات فيها، حىت يف عصور 

 واالستعمار.(ٚٛ)اال٨تسار

لقد كانت األوقاف حجر األساس الذي قامت عليو كل ا١تؤسسات ا٠تَتية اليت ظهرت يف ديار 
ضمانًا الستمرار  ا١تسلمُت، فقد كانوا ٭تدثون وقفًا لكل مشروع يقيمونو؛ لينفق عليو من دخلو، ويكون

بدورىا يف اجملتمع، بغض النظر عما ٭تصل ١تن أوقفها، من  متشغيلو، ولذلك فإن ىذه ا١تنشآت تقو 
 .(ٛٛ)طوارئ الزمان، أو انصراف عن ا١تشروع إىل سواه

                                                           
 مايو ٖأ من الفًتة خالل ا١تنعقدة للوقف( تنموي دور )٨تو ندوة أْتاث الزميع، فهد د. علي األوقاف، إدارة يف الكويتية التجربة (ٚٛ)

 .ٖ٘ صفحة م،ٖٜٜٔ اإلسالمية، والشؤون األوقاف وزارة بالكويت، مٖٜٜٔ
يف  ضااامن أْتااااث نااادوة ٨تاااو دور تنماااوي للوقاااف، ٖٔصاااا  كامااال، ٤تاضااارة عااان الوقاااف ودوره يف التنمياااة االقتصاااادية ص انظااار (ٛٛ)

 الكويت.
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، فقد وجدت  االسماألمم وإن مل يسم هبذا  بعضجودة قبل اإلسالم عند فكرة الوقف كانت مو و        
كانت األراضي ترصد على اآل٢تة وا١تعابد وا١تقابر، وتؤخذ غلتها للنفقة عليها،  حيث  عند قدماء ا١تصريُت 

كذلك ينفق على الكهنة وا٠تدام من ىذه األموال، وكان الناس وقتها مدفوعُت إىل ىذا التصرف بقصد 
وكان ىذا الشيء موجودًا عند قدماء العراقيُت، وعند الرومان  ٠تَت والتقرب إىل اآل٢تة كما زعموا.فعل ا
 .(ٜٛ)وغَتىم

بكسوهتا  ومن األوقاف اليت  اشتهرت عند العرب قبل اإلسالم، الوقف على الكعبة ا١تشرفة،        
كما ذكر ابن ملك ٛتَت(ووقف عليها )أسعد أبو كريب ىا وأول من كسا وعمارهتا كلما هتدمت،

 .(ٜٓ)خلدون يف مقدمتو

: مل ٭تبس أىل اٞتاىلية فيما علمتو داراً، وال أرضاً تربراً ْتبسها، وإ٪تا رٛتو اهلل أما قول الشافعي         
فاإلمام الشافعي ىنا مل ينف وجود األحباس يف اٞتاىلية قطعاً، بل نفى وجود  (ٜٔ).حبس أىل اإلسالم
 .(ٕٜ)منها القربة والرب آنذاك األحباس اليت يقصد 

 :وارتباطو بالتنمية المستدامة أول وقف في اإلةالم

ذكر علماء الفقو أن الوقف من خصائص أمة ٤تمد صلى اهلل عليو وسلم، قال اإلمام النووي:         
"وىو ٦تا اختص بو ا١تسلمون"، و٢تذا، يرى كثَت من الباحثُت أن أول وقف يف اإلسالم ىو مسجد قباء 

ها ويستقر فيها، الذي أسسو النيب صلى اهلل عليو وسلم حُت قدم مهاجراً إىل ا١تدينة ا١تنورة، قبل أن يدخل
ف ا١تسجد النبوي الذي بناه صلى اهلل عليو وسلم يف السنة األوىل من ا٢تجرة، عند مربك ناقتو حينما 

لسبع   دخل ا١تدينة ا١تنورة، أما أول وقف خَتي ُعرف يف اإلسالم فهو وقف النيب صلى اهلل عليو وسلم

                                                           
  .٘ص .، و٤تاضرات يف الوقف ابو زىرةٙٔ، والوقف األىلي. د/ بافقيو صٕٔ/ٔانظر: أحكام الوقف د/ الكبيسي  (ٜٛ)
  .ٜٕوأ٫تية د/ الدريويش ص ، والوقف مشروعيةٕٗٛ/ٖانظر: مقدمة ابن خلدون  (ٜٓ)
  .ٕ٘ٚ/ٖانظر: األم  (ٜٔ)
  .ٕٕ/ٔ، وأحكام الوقف د/ الكبيسي ٖٚ/ٔانظر: الوقف يف الفكر اإلسالمي حملمد عبدالعزيز  (ٕٜ)
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رأس اثنُت وثالثُت شهرًا من مهاجر  حوائط )بساتُت( كانت لرجل يهودي اٝتو )٥تَتيق(، قتل على
رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم، وىو ٭تارب مع ا١تسلمُت يف موقعة أحد، وأوصى: إن أصبت أي قتلت 
فأموايل حملمد يضعها حيث أراه اهلل تعاىل، فقتل يوم أحد، وىو على يهوديتو، فقال النيب صلى اهلل عليو 

ى اهلل عليو وسلم تلك اٟتوائط السبعة، فتصدق هبا، أي: وسلم: ٥تَتيق خَت يهود، وقبض النيب صل
وقفها، ف تاله عمر رضي اهلل عنو، ف وقف أ  بكر الصديق رضي اهلل عنو، ف وْقف عثمان بن عفان 
رضي اهلل عنو، ف وقف علي بن أ  طالب رضي اهلل عنو، ف تتابعت بعد ذلك أوقاف الصحابة، 

لك تتكاثر وتزدىر يف شىت أ٨تاء العامل اإلسالمي، وأسهمت إسهاما وأخذت األوقاف اإلسالمية بعد ذ
 .(ٖٜ)بالغاً يف حفظ البيئة وتنميتها بشىت أنواعها

 ة:المائي التنميةفي  إةهام الوقف

كان للوقف دور كبَت يف توافر األمن ا١تائي للمسلمُت منذ بداية نشأة الدولة اإلسالمية يف مدينة        
،  ، وقد شاع الوقف ٢تذا الوجو من الرب يف سائر أ٨تاء العامل اإلسالمي عليو وسلمالرسول صلى اهلل 

لك، لقد كانت ذلعظم فضلو وثوابو، ولعلو من ا١تفيد ىنا أن نشَت إىل حادث شراء بئر رومة كدليل على 
،  عذب غَت مائهاىذه البئر لرجل من قبيلة مزينة ف باعها لرومة الغفاري، ومل يكن با١تدينة ا١تنورة ماء يست
رومة أن يبيعها   و٢تذا كان مالكها يبيع منها القربة ٔتد ٘تر نبوي وقد سأل الرسول صلى اهلل عليو وسلم

للمسلمُت بقولو صلى اهلل عليو وسلم: بعينها بعُت يف اٞتنة، فقال لو الرجل: يا رسول اهلل ليس يل 
بن عفان رضي اهلل عنو، فاشًتاىا منو على وعيايل غَتىا، وال أستطيع ذلك، فبلغ ىذا ا٠ترب عثمان 

دفعتُت األوىل ٓتمسة وثالثُت ألف درىم، واتفق مع صاحب البئر على أن يكون لو يوم ولصاحب البئر 
يوم، فإذا كان يوم عثمان استسقى ا١تسلمون ما يكفيهم يومُت، ف اشًتى الدفعة الثانية بثمانية آالف 

 مُت.درىم، وجعلها كلها وقفاً على ا١تسل

                                                           
 الوقف وأثره التنموي، د. علي ٚتعة ٤تمد أْتاث ندوة: ٨تو دور تنموي للوقف. (ٖٜ)
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و٭تفل التاريخ اإلسالمي بأٝتاء الكثَت من الشخصيات اليت كانت ٢تا إسهامات بارزة يف ٣تال       
األمن ا١تائي، مثل: أ  جعفر ٤تمد علي بن أ  منصور، ا١تعروف باٞتواد األصبهاين، وزير صاحب 

اء، ووضع اٞتباب يف ا١توصل األيو ، فقد بٌت وأوقف الكثَت من األسبلة يف مكة، واختط صهاريج ا١ت
 .(ٜٗ)طرق اٟتج لتجميع ماء ا١تطر فيها

وقد تبارى ا١تسلمون يف إنشاء األسبلة، باعتبارىا نوعًا من الصدقة اٞتارية اليت يصل ثواهبا إىل        
صاحبها حىت بعد موتو، فقد روي عن سعد بن عبادة رضي اهلل عنو أنو قال: يا رسول اهلل: أي الصدقة 

ي ا١تاء رواه ابن ماجو، وعن عائشة رضي اهلل عنها، أهنا قالت: يا رسول اهلل: ما الشيء أفضل  قال: سق
الذي ال ٭تل منعو  قال: ا١تاء وا١تلح والنار، قالت: قلت: يا رسول اهلل: ىذا ا١تاء قد عرفناه، فما بال 

النار، ومن أعطى ا١تلح والنار  قال: "يا ٛتَتاء، من أعطى نارًا فكأ٪تا تصدق ّتميع ما أنضجت تلك 
ملحًا فكأ٪تا تصدق ّتميع ما طي ب ذلك ا١تلح، ومن سقى مسلمًا شربة من ماء، حيث يوجد ا١تاء، 

 .(ٜ٘)فكأ٪تا أعتق رقبة، ومن سقى نفساً مسلمة شربة من ماء حيث ال يوجد فكأ٪تا أحياىا"

وترحيبًا حارًا من ا١تسلمُت، وقد أسهم نظام الوقف يف انتشار األسبلة، وصادفت مبانيها رواجًا       
، وال سيما يف أوقات  نظرًا ١تا ترتبط بو من فعل ا٠تَت بتوافر مياه الشرب للمارة يف الشوارع والطرق

 القيظ. 

، يف ا١تدن وبدرجة أقل يف القرى،  : إن األسبلة كانت تقوم مقام مرفق ا١تياه حالياً  وٯتكن القول       
ا١تياه الصاٟتة للشرب با١تساجد أو تكون وسط ا١تدينة أو على طرق وغالبًا ما كانت تلحق أسبلة 

، وقد أنشئت األسبلة بُت اٟتارات لتقد  ا١تاء البارد، وخصوصًا يف  القوافل، لتكون يف متناول اٞتميع
مناطق ازدحام السكان منها، بل كانت ىناك األسبلة اليت تقوم بتخصيص جزء منها للنساء الاليت ال 

 دفع أجور السقائُت للحصول على حاجاهتن ا١تنزلية من ا١تاء. يقدرن على

                                                           
 .الشهب الالمعة يف السياسة النافعة، أبو القاسم بن رضوان ا١تالقي (ٜٗ)
 رواه ابن ماجو. (ٜ٘)
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، واالىتمام  وتزخر حجج األوقاف بكيفية تنظيم ورود ا١تاء العذب إىل السبيل على مدار أيام العام      
، كما أنشئت اآلبار االرتوازية يف الطرق الربية اليت تربط بُت ا١تدن على  ، والقائمُت عليو بنظافة السبيل

 متداد العامل اإلسالمي لسقاية الراحلة وما شابو.ا

وامتدت شجرة الشفقة اإلنسانية بظال٢تا الوارفة إىل اٟتيوانات والدواب أيضاً، فعينت ٢تا أحواضاً 
لسقياىا، طلباً للمثوبة، وأنشئت ىذه األحواض كمنشآت خَتية ٠تدمة الدواب على طرق ا١تدينة، وعلى 

، خدمة للقوافل التجارية وا١تسافرين ا١تتنقلُت بُت ىذه ا١تدن، كما كان يُلحق  الطرق اليت تربط بُت ا١تدن
، كما يف سبيل درويش باشا يف منطقة الدرويشية القريبة من سوق  ببعض األسبلة مثُل ىذه األحواض

 .(ٜٙ)اٟتميدية يف دمشق

 ة:الغذائي التنميةالوقف في  إةهام

، ويف مرحلة باكرة من تاريخ  الغذائي ألبناء الدولة اإلسالمية كان للوقف دور كبَت يف ٖتقيق األمن      
، تنافس ا١تسلمون يف ٗتصيص األوقاف إلطعام ذوي اٟتاجة من البائسُت وأبناء  الدولة اإلسالمية

، وقد تبارى العثمانيون وأبناء الدول اليت خضعت لسلطة ا٠تالفة  السبيل وا١تغًتبُت يف طلب العلم
ء )التكايا( اليت كان ٢تا دور بارز يف توافر الطعام لطوائف كثَتة من الفقراء وا١تساكُت العثمانية يف إنشا

لك مكة ، ٔتا يف ذ ، وقد أنشئت التكايا يف ٥تتلف مدن العامل اإلسالمي وابن السبيل وطلبة العلم
صدىا يف األيام وكانت التكية تقدم وجبات ٣تانية مرتُت يف اليوم لكل من يق ا١تكرمة وا١تدينة ا١تنورة ،

،  ، يف حُت كانت تقدم وجبات خاصة يف أيام اٞتمع وسائر الليايل الشريفة وليايل شهر رمضان العادية
، بل كانت يف حقيقة األمر مؤسسة إسالمية  ، على تقد  الطعام والشراب ومل يقتصر دور التكية

، وتارة إليواء الفقراء  سافرين، إذ كانت تستخدم أحيانًا الستضافة الغرباء وا١ت متعددة األغراض
، وقد أبدع الواقفون يف عمارة التكايا ويف تصاميمها  ، وتارة أخرى إلقامة طلبة العلم وا١تساكُت

                                                           
 األسبلة ماء اٟتضارة، د. أٛتد الصاوي. (ٜٙ)
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، كانت تكية الوايل العثماين أٛتد  ، فعلى سبيل ا١تثال العمرانية، ْتيث ال تبدو ٣ترد مأوى أو مطعم
 .(ٜٚ)ا١تعاصر لو: اٟتسن بن ٤تمد البوريٍت، على حد تعبَت ا١تؤرخ  باشا من ٤تاسن دمشق

، بتوزيع ما عرف باٞتراية وىي وجبات طعام  ، مثل األزىر واشتهرت اٞتامعات اإلسالمية العريقة
، وكان يتم ٘تويل ىذه اٞترايات من عوائد األوقاف ا١تخصصة  ، حىت يتفرغوا للدراسة يومية على طالهبا

 ومنتسبيو.لرنفاق على ا١تسجد وعلى شيوخو 

وكانت ىناك أوقاف إلمداد األمهات ا١ترضعات باٟتليب والسكر، ويذكر ا١تؤرخون بإعجاب        
شديد أن من ٤تاسن صالح الدين األيو  أنو جعل يف أحد أبواب القلعة بدمشق ميزابًا يسيل منو 

يف كل أسبوع ليأخذن ، حيث تأيت إليهما األمهات  ، وميزابًا يسيل منو ا١تاء احمللى بالسكر اٟتليب
 .(ٜٛ)ألطفا٢تن ما ٭تتاجون إليو من اٟتليب والسكر

 :الوقف في التنمية االجتماعية إةهام 

، فقد استغلت أموال األوقاف  أسهم الوقف يف التنمية االجتماعية يف اٟتواضر وا١تدن اإلسالمية
،  ا١تقعدين والعميان والشيوخ، وكانت ىناك أوقاف ٥تصصة لرعاية  يف إيواء اليتامى واللقطاء ورعايتهم

، وأوقاف لتزويج الشباب والفتيات ٦تن تضيق أيديهم وأيدي  وأوقاف إلمدادىم ٔتن يقودىم وٮتدمهم
، وأنشئت يف بعض ا١تدن دور خاصة حبست على الفقراء إلقامة أعراسهم، كما  أوليائهم عن نفقاهتم

، أقيمت ا١توائل وا٠تانات  ، وإضافة إىل ذلك م، والقيام على خدمته أنشئت دور إليواء العجزة ا١تسنُت
، وٓتاصة إذا كانوا من  ، ويف تنقلهم من منطقة إىل أخرى لكي ينزل هبا ا١تسافرون يف حلهم وترحا٢تم

، وامتد نطاق ا٠تدمات االجتماعية اليت يشملها  الفقراء أو التجار الذين ال طاقة ٢تم بدفع إ٬تار السكٌت
بناء مدافن الصدقة اليت يقرب فيها الفقراء الذين ال ٘تتلك أسرىم مدافن خاصة نظام الوقف ْتيث تضمن 

                                                           
 دور الوقف يف اجملتمعات اإلسالمية، د. ٤تمد موفق األرناؤوط. (ٜٚ)
 من روائع حضارتنا، د.مصطفى السباعي. (ٜٛ)
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، اعتماداً على ما أوقف  ، وكانت كل ىذه األوجو ا١تختلفة من أوجو الرعاية االجتماعية تقدم ٣تاناً  هبم
 ·(ٜٜ)من وقوف على مثل ىذه ا٠تدمات

 :الصحية تنمية الرعايةالوقف في  إةهام

الوقف اإلسالمي أثر كبَت يف دعم خدمات الرعاية الصحية للمواطنُت والسكان على  كان لنظام        
اختالف مذاىبهم و٨تلهم، وقد خصصت بعض األوقاف لرنفاق من ريعها على ا١تستشفيات، على 

كلها على البيمارستان الذي   (ٓٓٔ)٨تو ما نراه يف وقف السلطان نورالدين زنكي، فقد قام بوقف القطيفة
 دمشق، كما استثمرت أموال األوقاف يف بناء أحياء طبية متكاملة. بناه يف 

ويذكر ابن جبَت يف رحلتو أنو وجد ببغداد حيًا كاماًل من أحيائها، يشبو ا١تدينة الصغَتة، كان 
يسم ى بسوق ا١تارستان، يتوسطو قصر فخم ٚتيل، وٖتيط بو اٟتدائق والرياض وا١تقاصَت والبيوت 

اف أوقفت على ا١ترضى، وكان يؤمو األطباء والصيادلة وطلبة الطب، إذ كانت ا١تتعددة، وكلها أوق
 .(ٔٓٔ)النفقات جارية عليهم من األموال الوقفية ا١تنتشرة يف بغداد

وٖتدثنا كتب التاريخ عن ا١تستشفيات اليت أنشئت يف مصر بفضل أموال الواقف. ويذكر         
وزير ا١تتوكل على اهلل العباسي، ومستشفى آخر أسسو  ا١تؤرخون منها مستشفى أنشأه الفتح بن خاقان

أمَت مصر أٛتد بن طولون، ٝتُ ي باٝتو، وحبس لو من األوقاف ما يلزم لرنفاق عليو، وبٌت فيو اٟتمامات 
، وقد ٖتدث ا١تؤرخون والرحالة عن ىذا ا١تستشفى الذي جعلو ابن قالوون وقفاً (ٕٓٔ)للرجال والنساء

وقد قال عنو ابن بطوطة: إنو يعجز الوصف عن ٤تاسنو، وقد أعد فيو من . لعالج مرضى ا١تسلمُت
 األدوية وا١ترافق ا٠تدمية ما ال ٭تصى.

                                                           
 إبراىيم البيومي غاًل.األوقاف السياسية يف مصر، د.  (ٜٜ)
 .منطقة تقع بُت دمشق ومدينة ٛتص، انظر: د. ٤تمد موفق األرناؤوط، دور الوقف يف اجملتمعات اإلسالمية (ٓٓٔ)
 التذكرة باألخبار يف اتفاقات األسفار، ابن جبَت. (ٔٓٔ)
 ا٠تطط ا١تقريزية )ا١تواعظ واالعتبار(، اٞتزء الثاين، تقي الدين ا١تقريزي. (ٕٓٔ)
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مستشفيات كبَتة يف أىم  على األوقافأقيمت حيث هنضت األوقاف بالرعاية الصحية قد و        
سلطان يوسف بن ، وٖتدث عنها ا١تؤرخون بإسهاب، مثل مستشفى سيدي فرج يف فاس، أسسو ال ا١تدن

 .(ٖٓٔ)يعقوب ا١تريٍت، ووقف عليو عقارات كثَتة برسم النفقة عليو، والعناية با١ترضى

 :الوقف في التنمية االقتصاديةإةهام  

كان للوقف آثار بارزة يف دفع عجلة التنمية االقتصادية يف ٥تتلف أ٨تاء العامل اإلسالمي، فقد       
التالشي، وأعطى األولية يف الصرف للمحافظة عليها، وإ٪تائها قبل أسهم يف حفظ األصول احملبسة من 

الصرف ا١توقوف عليهم، كما أنو أسهم يف توزيع جانب من ا١تال على طبقات اجتماعية معينة، فأعاهنم 
على قضاء حوائجهم، وأوجد طلبًا على السلع ا١تشبعة لتلك اٟتاجات، األمر الذي ساعد على تدوير 

،   حركة التجارة، وقد خصصت بعض األوقاف ١تساعدة أصحاب ا١تشروعات الصغَتة رأس ا١تال وإنعاش
 .(ٗٓٔ)وكانت ىناك أوقاف لتوفَت البذور الزراعية، ولشق األهنار، وحفر اآلبار

وال ٮتفى أثر ذلك على زيادة معدالت اإلنتاج، وعلى توافر فرص عمل للكثَتين، وقد أسهمت      
 فًتة ازدىار اٟتضارة اإلسالمية يف ٗتفيف العبء ا١تلقى على كاىل الدولة األوقاف الكثَتة اليت كانت يف

وا١تتعلق بتنفيذ ا١تشروعات العامة كا١تدارس وا١تعاىد وا١تستشفيات، وىي مشروعات تستنفذ معظم دخل 
الدولة يف أنشطة غَت منتجة، وأدى ذلك إىل عدم ظهور ديوان للتعليم يف الدولة اإلسالمية قدٯتاً، يف 
حُت ظهرت دواوين للخدمة والقضاء واٟتسبة وا١تظامل وفضاًل عن ذلك، فإن األوقاف خففت من 
معدالت اإلنفاق الرٝتي العام على الوظائف، فا١تنشآت الوقفية قبل أن ٗتضع لردارة اٟتكومية يف 

يلها ٔتوظفُت العصر اٟتديث، كانت تتسم بكفاءة أنظمتها اإلدارية، لغياب البَتوقراطية منها، ولعدم ٖتم
 ال مهام ٢تم.

                                                           
 ا١ترجع السابق.نفس  (ٖٓٔ)
 نظام الوقف اإلسالمي، د. أٛتد أبوزيد. (ٗٓٔ)
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 التنمية الحضارية:الوقف في  إةهام 

اإلسالمية اليت نشأت يف عصوره الزاىرة ، ومل يقتصر األمر على ذلك  أسهم الوقف يف ٪تو ا١تدن      
 حيث سا٫تت األوقاف يف بنائها ا١توجودة قبل اإلسالم مثل مدينيت دمشق وحلب بل مشل ا١تدن

وتطورىا من خالل توافر ا٠تدمات األساسية فيها، ا١تمثلة يف إنشاء ا١تدارس وا١تستشفيات وا١تربات 
 ومرافق ا١تياه وغَتىا، كما أسهم يف ٪تو ا١تدن اٞتديدة مثل الصاٟتية وكاتشانيك وغَتىا.

 :الوقف في حماية البيئة وتنظيفها إةهام 

، واستثمرت أموال األوقاف يف توافر ل ا١تدن وتنظيفهاتعبيد الطرق داخاستغلت أموال الوقف يف      
الرعاية الصحية للحيوانات والطيور ا١تريضة، ٔتا يف ذلك الطيور الربية، وىي ظاىرة مل يعرفها تاريخ العامل 

 .(٘ٓٔ)إال يف بالد ا١تسلمُت

ا١تستدامة واحملافظة وىكذا أسهم نظام الوقف اإلسالمي يف بناء اٟتضارة اإلسالمية، وٖتقيق التنمية      
 على البيئة وإحيائها، األمر الذي ٯتكن اعتباره ْتق مفخرة من مفاخر حضارتنا اإلسالمية.

  

                                                           
 نفس ا١ترجع السابق. (٘ٓٔ)
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 : تأثير الوقف علي التنمية المستدامة: المبحث الثاني 

 جانب فكل بعضها، عن فصلها أو تقسيمها الصعوبة من ٬تعل للتنمية ا١تختلفة اٞتوانب تداخل إن     

 االجتماعية النواحي يف تنموية االقتصادية أثار للتنمية فمثال األخرى. اٞتوانب على مباشر تأثَت لو منها

 يف تنموية آثار إحداث وإىل اقتصادية تنمية إىل إحداث تؤدي قد االجتماعية التنمية وكذلك وغَتىا؛
ا١تستدامة، ىي ثالثة: ويف مبحث سابق تبُت أن أىم اجملاالت اليت تدور حو٢تا التنمية أخرى.  ٣تاالت

 التنمية االقتصادية، واالجتماعية، والبيئية.

 الدخل وتوزيع االقتصادي كالنمو ا١تتغَتات االقتصادية على يركز االقتصادية التنمية فمفهوم      

 نتائج على فَتكز االجتماعية التنمية مفهوم أما ،واالدخار وغَتىا واألرباح الكلية وا١تنفعة واالستثمار

 إن حيث االجتماعية؛ ا١تشكالت من الكثَت حل يف ا١تسا٫تة ومدى األفراد واٞتماعات حياة على تنميةال

األفراد، وسنرى كيف  حياة على بصماهتا تًتك اليت والتحول التغيَت إحداث عملية يتضمن مفهوم التنمية
 ٭تدث ذلك يف ظل تأثَت الوقف.

 االقتصادية: التنمية أوال: تأثير الوقف في مجال

 :التالية النواحي خالل من االقتصادي اٞتانب يف الوقف دور يتّمثل

 االدخاري: السلوك •

 أنشطة عن ا١توقوفة العُت ومنع اٟتبس على معٌت إطالقو جهة من واضحة باالدخار الوقف عالقة       

 عمليات عن وحجزىا وٗتزينها ا١توقوفة األموال حفظ يقصد باالدخار السياق ىذا ويف السوق. يف التبادل

 التداول.
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 توزيع الغلة:  •

 بأيد ٤تدودة، حبسها عدم إىل يؤدي ٦تا الطبقات بُت الدخل توزيع إعادة على الوقف يعمل       

 إلعادة عملية ٔتثابة ىذا يكون فإن اٞتهات من جهة على موقوفاتو غلة بتوزيع الواقف يوصي فعندما

 بو. ا١تالك استئثار وعدم ا١تستفيدة اٞتهات على ا١تال توزيع

 البنية التحتية لالقتصاد:  •

 إن اآلبار اٞتسور وحفر وبناء الطرق إنشاء مثل لالقتصاد التحتية البنية ٖتسُت يف الوقف يساعد

 احمللي االستثمار حجم لزيادة ا١تناسبة الظروف يساعد على هتيئة وتطويرىا التحتية البنية ىذه مثل ٖتسُت

ا١تيزان  ٖتسُت على يعمل قد ٦تا الصادرات زيادة وبالتايل اإلنتاج لزيادة . فاالستثمار يؤدي وا٠تارجي
 ميزان ا١تدفوعات. ٖتسُت يف يسهم االستثمار أجنبية هبدف أموال تدفق أن للدولة. كما التجاري

 توفَت القروض وتسهيلها:  •

 ٦تا والزراعية، النشاطات التجارية لبعض با١تضاربة والتمويل للزراعة القروض بتوفَت الوقف يساىم قد      

 يدفع بدوره ىذا إن .ا١تختلفة االقتصادية القطاعات وتشجيع النشاط االقتصادي قاعدة توسيع يف يساىم

 .معدالت البطالة من يقلل ٦تا جديدة عمل فرص استحداث على ويعمل لألمام النمو االقتصادي عجلة

 لكليات: ٘تويل ا١تدارس وا •

 البشري ا١تال يف رأس استثمار ٔتثابة يعترب الوقف أموال من العلم ومراكز والكليات ا١تدارس ٘تويل إن     

 .ا١تادي ا١تال رأس يف االستثمار عن أ٫تيتو تقل ال

 التأمُت:  •

 من شكل ىو العلم ودور فوقف ا١تدارس اإلنتاجي، ا١تال رأس من جزء تأمُت على الوقف يعمل      

 .التعليمية ٥ترجات العملية إلنتاج الالزم ا١تادي ا١تال رأس أشكال
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 التخفيف على اٟتكومات:   •

 و٬تعل عاتق اٟتكومات، على ا١تلقاة األعباء تقليل على األمة أثرياء قبل من بالوقف ا١تشاركة عملت      

 الناس لدى الشائعة االتكالية من اجملتمع والتخفيف ٫توم تبٍت يف الفعالة للمشاركة استعدادا أكثر األفراد

 اٟتكومات، على عاتق ا١تلقى العبء ٗتفيف إىل يؤدي ذلك فقط. كل اٟتكومة جهود على باالعتماد

 .الدول لتلك وا٠تارجية الداخلية من ا١تديونية والتقليل العامة ا١توازنة يف العجز من التخفيف إىل وبالتايل

 استحداث مصادر دخل:   •

 واأليتام العمل واألرامل عن والعاجزين وا١تساكُت للفقراء دخل مصادر إ٬تاد على الوقف يعمل    

 اجملتمع، من الفئات ٢تذه ا١تعيشة ٖتسُت مستوى إىل يؤدي ىذا. و األساسية حاجاهتم يغطي ٦تا وغَتىم

 االقتصادية. إنتاجيتهم من يزيد قد ٦تا

 تقد  اإلعانات:   •

 للفقراء كالزكاة مباشرة غَت أو مباشرة إعانات تقد  إىل تؤدي اليت ا٠تَت أعمال من كثَتتعد       

 ىذاو  اجملتمع. فئات بُت توزيع الثروة إلعادة عملية أو الدخل توزيع إلعادة عملية ٔتثابة مثال والصدقات

 ىلإ ادخارا األكثر الفئات من األموال من زءج الطبقات، وٖتويل بُت الفجوة ٗتفيف على يعمل بدوره
 .مضاعفة االستهالك خالل من االقتصادي النمو يدعم ذاتو ْتد استهالكا، وىذا األكثر الفئات

 زيادة حجم الناتج احمللي:  • 

 اٟتدي وألن ا١تيل احملتاجة، الفئات إىل القادرة الفئات من الدخل من جزء ٖتويل يف الوقف يسهم     

 زيادة إىل يؤدي ذلك فان ا١تيسورة، الفئات لدى مقارنة معو نسبيا مرتفع الفقَتة الشرائح لدى لالستهالك

حجم  زيادة يف يساعد بدوره وىذا االقتصاد، يف وا٠تدمات السلع أنواع على ٥تتلف الكلي الطلب حجم
 .القومي الرئيسية للدخل ا١تكونات من مكونا ٯتّثل االستهالك كون للدولة اإلٚتايل احمللي الناتج
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 االجتماعية: في مجال التنميةثانيا: تأثير الوقف 

 ا١تنفعة من دائرة اجملتمع يف اإلنتاجية الثروة من ٞتزء إخراجا الوقف من اإلسالمي النظام ٬تعل     

 براً  العامة، االجتماعية ألنشطة ا٠تدمة اٞتزء ذلك وٗتصيص معا، اٟتكومي القرار دائرة ومن الشخصية

اجملتمع ويظهر تأثَت  عالقات ترتيب إعادة يف الوقف يسهم القادمة. وبذلك ألجيا٢تا وإحسانا باألمة،
 اآليت: خالل من االجتماعية التنمية يف الوقف

 أفراد اجملتمع:  اٟتس الًتاٛتي بُت  •

 ٣تتمعو مع ٫توم تفاعلو يف عملي بشكل ويًتٚتو ا١تسلم ٯتلكو الذي الًتاٛتي اٟتس يظهر الوقف     

 اجملتمع. أفراد بُت اجملتمعي االنتماء روح تعزيز على يعمل ٦تا ؛ الكبَت

 منافعو: اتساع  •

 يقف أن فيجوز ،الذمة أىل من ا١تسلمُت غَت مشلت حىت وقد اتسعت منافع الوقف يف اإلسالم    

 على غَت أىل اإلسالم طلباً ٢تدايتهم ودخو٢تم اإلسالم. ا١تسلم

 الرعاية االجتماعية:  • 

 وكذلك ا٠تاصة باأليتام، واحملاضن ا١تدارس توفَت مثل االجتماعية الرعاية ٣تال يف الوقف دور يتمثل     

 ٢تم. ا١تدرسية واألدوات ا١تأكل توفَت

 توفَت ا١تياه عموماً:   •

 أو خارجها. ا١تدن داخل سواء الناس وٚتوع السبيل وعابري للمسافرين الشرب مياه توفَت     

 ا١تساعدة يف اٟتراك االجتماعي:   •

 اجتماعية من طبقة األفراد انتقال طريق عن الرأسي االجتماعي اٟتراك على الوقف نظام يساعد      

 االقتصادية. مستوى حياهتم رفع على يساعد الفقراء تعليم فمثال أعلى، اجتماعية لطبقة
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 والعجزة: الغرباء رعاية ٣تال  •

 والقرى ا١تدن بُت الطلبة انتقال ٦تا يشجع مدارسهم ّتانب ا١تغًتبُت للطالب بيوت إنشاء مثل      
 ٛتامات ومطاعم من البيوت ٢تذه ا١تلحقات توفَت أيضا يتضمن اإلسالمية، وىذا األقطار بُت أو ا١تختلفة

 .وغَتىا عبادة وأماكن

 وا١تعدمُت: الفقراء رعاية ٣تال •

 ا١تسجونُت وفكاك ، ا١تدينُت دين ، ووفاء وفاهتم بعد دفنهم تكاليف وٖتمل ٢تم الطعام توفَت مثل      

 السجناء أسر على واإلنفاق ، ا١تقتدرين غَت ا١ترضى ، ومداواة العاجزين ا١تسلمُت أسرى وفك ، ا١تعسرين

 وأوالدىم.

 تشَت حيث ، واٞترٯتة الثورات مولد ألن الفقر كبَتا اىتماما الفقر ظاىرة إيالء إىل يدعو واإلسالم      

 .فقَتة أسر من تنحدر ا١ترتكبة للجرٯتة الفئات أغلب أن إىل الدراسات

 االستقرار االجتماعي:   •

 على ٦تا يعمل اجملتمع يف التذمر روح شيوع وعدم االجتماعي االستقرار ٖتقيق يف الوقف يساعد      

 األمراض من وٛتايتو أفراد اجملتمع بُت والتواد الًتاحم روح وتسود االجتماعي التضامن مبدأ ٖتقيق

 الطبقية الصراعات عنها وينتج ا١تادية األنانية فيها روح تسود اليت اجملتمعات يف عادة تنشأ اليت االجتماعية

 جزء من بأهنم وشعورىم اجملتمع أفراد بُت االنتماء روح يعزز ٦تا ، ا١تختلفة االجتماعية ا١تستويات بُت

 وتعاطفهم وتوادىم يف تراٛتهم ا١تؤمنُت : "ترى وسلم عليو اهلل صلى الرسول ٟتديث ٖتقيقا واحد جسد

  . (ٙٓٔ)" واٟتمى بالسهر سائر اٞتسد لو تداعى عضو منو اشتكى إذا اٞتسد كمثل

 الغٍت من كل يستطيع وبالتايل اٞترٯتة، معدالت ٗتفيض يف يساىم االجتماعي االستقرار ٖتقيق إن      

 .القانون لسيادة الراسخ االحًتام إىل يؤدي ذلك وكل واستقرار، وسالم بأمن والفقَت العيش

                                                           
 ٘ٙٙ٘ برقم البخاري رواه (ٙٓٔ)
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 رفع اٞتوانب األخالقية:  •

 منابع على خالل التضييق من اجملتمع يف والسلوكي األخالقي اٞتانب تعزيز يف الوقف نظام يساعد     

 دروب سلوك من وللمجتمع ٢تن يعترب صيانة وا١تطلقات األرامل النساء لرعاية األوقاف فوجود اال٨تراف،

 اٟتاجة. بسبب اال٨تراف

 صون األموال وحفظها:  •

 األموال حفظ يراد بو الذي االدخار من نوعا يعد الذري أو األىلي الوقف خاص وبشكل الوقف إن     

 ٔتصلحة اٟتاضر اٞتيل اىتمام مدى يبُت ىذا التداول. إن عمليات عن وحجزىا وٗتزينها ا١توقوفة

 .عن اإليثار ويعرب ، وذريتهم بأوالدىم
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 :أخرى تنموية مجاالت في ثالثا: تأثير الوقف

 مثل: كثَتة ميادين يف أخرى تنموية ٣تاالت يف الوقف مسا٫تة تتجلى     

 تثقيف اجملتمع:   •

 درجة يرفع من وبذلك العلم، ومراكز الطلبة دعم نتيجة اجملتمع أفراد تثقيف يف الوقف يسهم     

 .والقبلية العصبية من القانون ويقلل واحًتام سيادة درجة من الزيادة إىل يؤدي ٦تا اجملتمع، يف التحضر

 اإلنسان: حقوق ٣تال يف  •

 .منهم فكاك ا١تسجونُت ويف ا١تعسرين ا١تدينُت دين وفاء يف الوقف يسهم     

 يف اجملال الصحي:   •

 يف يسهم ، وبذلك األمراض انتشار من يقلل ٦تا اجملتمع يف الصحية ا٠تدمات دعم يف الوقف يسهم    
 .اجملتمع ألفراد صحية بيئة توفَت

 ٛتاية البيئة اٟتيوانية:   •

 إىل تعداه ؛ بل ا١تسلم اجملتمع أفراد من ٤تتاج لكل وا١تساعدة العون تقد  على الوقف أثر يقتصر مل     

 ا٢تالك. من الشتاء فصل الطيور يف ٟتماية الدور بعض أوقفت فقد والطيور؛ اٟتيوانات إىل اإلحسان
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 : أبعاد التنمية المستدامة التي يحققها الوقف:  المبحث الثالث

٘تثل العناية  اعلى أهن اً ىناك إٚتاعإال أن ،  بالرغم ٦تن تعقيدات وتشابك مفهوم التنمية ا١تستدامة     
، وىي رئيسة ا١ترغوب فيها وا١تأمول ٖتقيقها ٔتا ٮتدم البشرية حاضرا ومستقبال، وقد مست ثالثة أبعاد

 :وىي أبعاد قد أسهم الوقف يف التنمية ا١تستدامة من خال٢تا عرب التاريخ،

 :البعد االقتصادي أواًل:

 حيث يسهم الوقف يف تنمية البعد االقتصادي من خالل ٜتسة عناصر رئيسة، ىي: 

 ، كما سبق بيان ذلك يف ا١تبحث السابق.والبنيان االقتصادي * تغيَت ا٢تيكل

 ، وقد ذكرت األمثلة على ذلك يف ا١تباحث السابقة.توزيع الدخل لصا  الطبقة الفقَتةإعادة * 

إشباع اٟتاجات األساسية عن طريق زيادة اإلنتاج وٖتسُت مستواه من أجل مواجهة اٟتاجات * 
 .األساسية

 .تصحيح االختالل يف ىيكل توزيع الدخول ٔتا يضمن إزالة الفوارق بُت طبقات اجملتمع* 

 والرفاىية. فع مستوى ا١تعيشةر  * 

 أي نظام اقتصادي يهدف إىل ٖتقيق أمرين : نأ ذلك    

 .جتماعية: ٖتقيق الرفاىية اال األول

 : ٖتقيق التنمية االقتصادية. الثاين

  نظام من األنظمة االقتصادية ا١توجودة لو وسائلو ا١تختلفة يف ٖتقيق ىذين ا٢تدفُت. وكل

، ُتتمع متفاوتون من حيث مستواىم ا١تعيشي؛ بُت أغنياء، وفقراء ٤تتاجكان أفراد اجمل  و١تا      
إىل التقريب بُت ىذه الفئات ،  بنظام الوقفسعى  ٧تد أن اإلسالم ، و٢تذاوأصحاب دخول متوسطة 
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 ئاتووتقليل الفوارق االجتماعية بينها ، فعمل كنظام اقتصادي على ٖتقيق التكافل االجتماعي بُت ف
 .(ٚٓٔ)الل رعاية الفقراء وذوي اٟتاجة والضعف ْتيث يتحقق ٢تم مستوى الئق للمعيشةا١تتنوعة من خ

 :البعد االجتماعيثانياً:  

زيادة قدرة األفراد على استغالل الطاقة ا١تتاحة إىل أقصى حد ٦تكن حيث يساعد الوقف على       
تنمية الوقف ٓتدمتو لل تميزيلتحقيق اٟترية والرفاىية، ويعترب البعد االجتماعي ٔتثابة البعد الذي 

ا١تستدامة، ألنو البعد الذي ٯتثل البعد اإلنساين با١تعٌت الضيق والذي ٬تعل من النمو وسيلة لاللتحام 
 .االجتماعي

وقد ذكرت األمثلة بإسهاب يف ا١تباحث السابقة على خدمة الوقف ٢تذا البعد، ونشاىد يف واقعنا      
ذا اجملال من حد مستوى الفقر، ورفع مستوى ا١تعيشة، ودعم ا١تشاريع ا١تعاصر ما يساىم بو الوقف يف ى

االجتماعية كالتزويج، واإلسكان، وحفظ حقوق األجيال ا١تستقبلية، وتأمُت وسائل الراحة حملتاجيها، 
 وغَت ذلك.

 شك أن كل ذلك ٭تقق تكافاًل اجتماعياً فريداً من نوعو ؛ ألن أصحاب رؤوس األموال سخروا وال      
، فكفلوا ٢تم بذلك حياة  كرٯتة ،  ىذه األموال اليت أوقفوىا يف سد حاجات ا١تعوزين من أفراد اجملتمع

يف سؤال الناس . وبذلك يكون اإلسالم قد  ىهموحفظوا عليهم إنسانيتهم وعزهتم من غَت إراقة ماء وجو 
شكلة الفقر والبطالة . أوجد وسيلة لعالج مشكلة من ا١تشاكل االقتصادية اليت تواجو العامل وىي م

فشكل الوقف بذلك حلقة من حلقات التكافل والتضامن ، ال سيما وأنو يتميز بدوره ا١تستمر يف العطاء 
، وىذا بدوره يضمن لنا ضمن الظروف الطبيعية دواماً يف إمكانية  لكواإلنفاق ، حيث إن عينو ال تسته
 سد اٟتاجات ا١تلحة للمجتمع .

                                                           
 الوقف ودوره يف التنمية االقتصادية، د. أٯتن ٤تمد العمر. (ٚٓٔ)
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إن الرسول صلى اهلل عليو وسلم استنبط الوقف ١تصا  ال توجد يف سائر الدىلوي : ) يقول     
، فيحتاج أولئك الفقراء تارة أخرى الصدقات ؛ فإن اإلنسان رٔتا يصرف يف سبيل اهلل مااًل كثَتاً ف يفٌت ،

 وٕتيء أقوام آخرون من الفقراء فيبقون ٤ترومُت ، فال أحسن وال أنفع للعامة من أن يكون شيء حبساً 
 . (ٛٓٔ)( ل يصرف عليهم منافعو ويبقى أصلوللفقراء وابن السبي

 :لبعد البيئيثالثاً: ا

أصبحت البيئة ٤تددا عا١تيا يفرض نفسو ويؤثر على التعامالت االقتصادية والتجارية والعالقات       
ا١تعاصرة، وأصبح االىتمام هبا من أىم ا١تقاييس لتقييم حضارة الدول، والبيئة والتنمية أمران  ةالدولي

 .متالزمان، بعد ا١تزيد من االىتمام اليت حظيت بو على ا١تستوى العا١تي

ويساعد الوقف يف ٖتيق ىذا البعد، وا١تسا٫تة يف حفظ التزاوج بُت البيئة والتنمية، ويكفي أن الوقف      
هم يف ٛتاية البيئة إسهامًا مل يسمع بو ا كما ذكر يف ا١تباحث السابقة ا من تعبيد الطرق وتنظيف أس

 ا١تدن، ووضع دور للحيوانات، وغَت ذلك من اإلسهامات على مر التاريخ.

واستيعاهبا ٢تذه األبعاد، وفاعليتها يف ٖتقيقها يعود إىل ا١تبادئ األساسية  ولعل سعة ساحة الوقف      
لقد ساعد على شفاه اهلل وعافاه : "  اٟتصُّت بن عبدالرٛتن صا  يت قام عليها، ويف ذلك يقول الشيخ ال

 ا١تبادئ اليت قام عليها وأ٫تها:،  فاعلية نظام الوقف يف حياة ا١تسلمُت

ٛتاية الوقف وعدم تعريضو لطيش  أ، وقد ٖتقق هبذا ا١تبد امتناع التصرف يف أصل الوقف .ٔ
 ا١تتولُت عليو أو سوء نيتهم.

فتحققت  "شرط الواقف الصحيح مثل حكم الشارع"ما استقر لدى الفقهاء من أن  .ٕ
و مّ هُ بذلك ٛتاية الوقف واطمئنان الواقف إىل استمرار صرف وقفو يف األغراض اليت تاَ 

 ويُعٌت هبا.

                                                           
 . ٙٔٔ/ٕالدىلوي : حجة اهلل البالغة  (ٛٓٔ)
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اية الوقف من تدخل السلطات اإلدارية والية القضاء على األوقاف، فتحققت بذلك ٛت .ٖ
 اٟتكومية.

يدق يف نعش  مسمار فإ٪تا ىو ٔتثابةأثبت التاريخ أن أي اخالل ٔتبدأ من ىذه ا١تبادئ وقد 
 ".ٜٓٔالوقف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 اٟتصُت.تطبيقات الوقف بُت األمس واليوم، للشيخ: صا   (ٜٓٔ)
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ىذا البحث وبعد ىذا االستعراض السريع للوقف والتنمية ا١تستدامة والعالقة بينهما نأيت لذكر أىم نتائج 

 وتوصياتو ، وتتلخص فيما يأيت :

 أوال: النتائج:

 ، ومباركتو ١تفهومها. ريع اإلسالمي على التنميةحث التش   .ٔ

 ، وتنميتها. مسا٫تة األوقاف عرب التاريخ بشكل فاعل يف بناء اٟتضارة واحملافظة عليها  .ٕ

 الوقف اإلسالمي يدعم جوانب التنمية ا١تستدامة بشىت أبعادىا.  .ٖ

، ووضع لذلك سبالً وطرائق عدة،  ، وقد حث عليو اإلسالم فهوم التنمية ا١تستدامة قد أن م  .ٗ
 : الوقف. من أ٫تها

 ، وٚتعو بُت العبادة وعمارة األرض. ا١تستدامة فيها للتنمية، ومشاركتو  ٝتو مقاصد الوقف  .٘

 ثانياً: التوصيات:

 ا١تستدامة يف العصر اٟتاضر.التأكيد على فاعلية نظام األوقاف يف دفع عجلة التنمية  .ٔ

 ، وارتباطها الدائم بالتنمية ا١تستدامة. ضرورة العمل على نشر ثقافة الوقف يف اجملتمع .ٕ

 التأكيد على ضرورة دراسة القيم اٟتديثة ا ومن أ٫تها: التنمية ا١تستدامة ا من منظور إسالمي. .ٖ

 والقيم اٟتديثة. االىتمام بًتٚتة األْتاث ا١تهتمة باٞتمع بُت التشريع اإلسالمي .ٗ

، ١تعاٞتة معوقات التنمية  ، وا١تهتمُت بالتنمية ضرورة التعاون ا١تشًتك بُت الباحثُت الشرعيُت .٘
 ، يف ظل التشريع اإلسالمي. ا١تستدامة
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 ثبت المراجع :

 القرآن الكر  .ٔ

 القرطيب. ، لرمام ٤تمد بن أٛتد األنصارياٞتامع ألحكام القرآن .ٕ

 مام ٤تمد بن إٝتاعيل البخاري.صحيح البخاري، لر .ٖ

 صحيح مسلم، لرمام مسلم بن اٟتجاج النيسابوري. .ٗ

 سنن النسائي، لرمام أٛتد بن شعيب النسائي. .٘

 سنن الًتمذي، لرمام ٤تمد بن عيسى الًتمذي. .ٙ

 سنن ابن ماجو، لرمام ٤تمد بن يزيد بن ماجو الربعي. .ٚ

 لرمام أٛتد بن حنبل الشيباين.مسند اإلمام أٛتد،  .ٛ

 ، ٞتمال الدين عبد اهلل بن يوسف الزيلعي.نصب الراية ألحاديث ا٢تداية .ٜ

 ، لصا  بن عبد السميع األزىري.خليل ٥تتصر شرح اإلكليل جواىر .ٓٔ

 .لنووي، لرمام ٭تِت بن شرف االتنبيو ألفاظ ٖترير .ٔٔ

 ٤تمد بن قدامو ا١تقدسي.، لرمام عبد الرٛتن بن ا١تقنع منت على الكبَت الشرح .ٕٔ

 يف الفقو، لرمام موفق الدين عبد اهلل بن أٛتد بن قدامو. العمدة .ٖٔ

 لرمام موفق الدين عبد اهلل بن أٛتد بن قدامو. ،ا١تغٍت .ٗٔ

 ، موسى بن أٛتد اٟتجاوي ا١تقدسي.االرادات منتهى شرح .٘ٔ

 ، ألٛتد بن فارس الرازي.معجم مقاييس اللغة .ٙٔ

 .ألزىريا، حملمد بن أٛتد اللغة هتذيب .ٚٔ



 

٘ٙ 

 

 المستدامة أثر الوقف في التنمية

 .ٞتوىري، إلٝتاعيل بن ٛتاد االصحاح .ٛٔ

  .ابن منظور، ٞتمال الدين ٤تمد بن مكرم األنصاري الشهَت بالعرب لسان .ٜٔ

 .لفَتوزآبادي، جملد الدين ٤تمد بن يعقوب ا احمليط القاموس .ٕٓ

 .لطرابلسيإبراىيم بن موسى ا ، لربىان الديناألوقاف أحكام يف اإلسعاف .ٕٔ

 .ٟتطاب، ليحِت بن ٤تمد اا١تستحقُت على والقسمة الواقفُت ألفاظ شرح .ٕٕ

 د. ٤تمد الكبيسي. ،أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية .ٖٕ

 ، ألٛتد بن علي بن ثابت ا٠تطيب البغدادي.بغداد تاريخ .ٕٗ

 ، ألٛتد بن ٤تمد بن إبراىيم بن خلكان.األعيان وفيات .ٕ٘

 ، لعبد اٟتي بن أٛتد بن ٤تمد ابن العماد.الذىب شذرات .ٕٙ

 .عبد اهللعبد العزيز بن مد بنحمل ،الفكر اإلسالمي الوقف يف .ٕٚ

 .زىرة ٤تمد أبو ،٤تاضرات يف الوقف .ٕٛ

 بن ىبَتة.  ، للوزير ٭تِت بن ٤تمداإلفصاح عن معاين الصحاح .ٜٕ

 ، إلبراىيم بن عبد اهلل الغصن.التصرف يف الوقف .ٖٓ

 ، مصطفى الزرقاء. أحكام الوقف .ٖٔ

 .علي النصري، لدراسة حول أنظمة وقوانُت الوقف .ٕٖ

 ، لدرويش عبد العزيز.ٕتربة األوقاف يف ا١تملكة ا١تغربية .ٖٖ

 .السيد عبدا١تلكل ،الدور االجتماعي للوقف .ٖٗ

 .دنياشوقي ، لأثر الوقف يف إ٧تاز التنمية الشاملة .ٖ٘

 ، لعبد السالم أديب.التنمية ا١تستدامة .ٖٙ

 .الفقيركائز التنمية ا١تستدامة وٛتاية البيئة يف السنة النبوية، د. ٤تمد عبد القادر  .ٖٚ

دراسة عن ضرورة اإلقرار ْتقوق أمنا األرض واحًتامها، صادرة عن ا١تنتدى الدائم ا١تعٍت بقضايا  .ٖٛ
 .الشعوب األصلية، الدورة التاسعة
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 .د. أشرف دوابة ،مقال: دور الوقف يف التنمية ا١تستدامة .ٜٖ

 .مالوي أٛتد: للدكتور ا١تستدامة، التنمية يف الوقف دور .ٓٗ

 .١تستدامة، أ. د. عبد اٞتبار السبهايندور الوقف يف التنمية ا .ٔٗ

 د. ٤تمد عمارة. ،مسا٫تة ا١تؤسسات ا٠تَتية يف تركيز اجملتمع ا١تدين .ٕٗ

 .د. أشرف دوابوالوقف و٘تويل التنمية ا١تستدامة،  .ٖٗ

 .الزميع فهد د. علي األوقاف، إدارة يف الكويتية التجربة .ٗٗ

 .كاملصا   ، ل٤تاضرة عن الوقف ودوره يف التنمية االقتصادية .٘ٗ

 .حملمد عبدالعزيز ،الوقف يف الفكر اإلسالمي .ٙٗ

 .الوقف وأثره التنموي، د. علي ٚتعة ٤تمد .ٚٗ

 .األسبلة ماء اٟتضارة، د. أٛتد الصاوي .ٛٗ

 .، د. ٤تمد موفق األرناؤوط دور الوقف يف اجملتمعات اإلسالمية .ٜٗ

 .مصطفى السباعي ، د. من روائع حضارتنا .ٓ٘

 .البيومي غاًلاألوقاف السياسية يف مصر، د. إبراىيم  .ٔ٘

 .نظام الوقف اإلسالمي، د. أٛتد أبوزيد .ٕ٘

 .الوقف ودوره يف التنمية االقتصادية، د. أٯتن ٤تمد العمر .ٖ٘

 .الدىلوي ، لشاه ويل اهلل حجة اهلل البالغة .ٗ٘

  .، للشيخ: صا  اٟتصُت تطبيقات الوقف بُت األمس واليوممقال :  .٘٘

 

 

 تم بحمد اهلل

 وعلي آلو وصحبو وةلموصلي اهلل وةلم علي نبينا محمد 
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