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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 :مقدمة

، والصالة  الظاملن، وال عدوان إال على  ، والعاابة للمتقن احلمد هلل رب العاملن
  :، أيما بعد ، وعلى آله وصحبه أمجعن والسالم على أشر  األنبياء املرسلن

ااءت وافيًة حبااات فقد  ،شريعة اإلسالم خامتة الشرائع وأفضلها وأمتها وأكملهافإن      
 دارئة ،حمققًة لسعادهتم وفالحهم واالبة ملصاحلهم ،الناس ويمتطلباهتم يف شىت أيمورهم

حيث  ،ويمن حماسن شريعة اإلسالم أن شرعت ألهلها يما ينفعهم دينًا ودنياً  ،للمفاسد عنهم
ليشمل  ابب األار والقرابت ايمتد   مث ،والقرابت حال حياهتم  الطاعات أنواعشرعت هلم 

 يمن أيمثلهاشرعت يمن األسباب والوسائل يما حيقق تلك الغاية بعد الوفاة، و ف ،احلياة األخرى
 يمن أمهها الواف.و  رية، الصداات اجلا

فإذا كانت صحائف بعض العباد تطوى بعد يموهتم فهناك يمن مل تطو صحائف أعماهلم 
أنه اال: "مل نر خريًا للميت وال للحي يمن هذه  روي عن زيد بن اثبت بعد رحيلهم! 

أيما امليت فيجري أارها عليه، وأيما احلي فتحبس عليه، ال توهب، وال  ،س املواوفةبح احلح 
وسيلة عظيمة بعد انقضاء األال لرفع الدراات، وتكفري السيئات،  دوهو هبذا يع ،(1)تورث"

 اجملتمع، هذا يمن اانب النفع العائد على الوااف، أيما املنافع اليت تعود على  واستمرار الثواب
 ،تهتنمي، و اجملتمعبن أفراد  التكافل :أمه ها يمن فكثرية ،  –اضر وخباصة يف عصران احل –

 ودعم يمؤسسات اخلري والدعوة والعطاء. ،فيه إعانة الفئات احملتااةو  ،وتكاتف أهله وترابطهم

واد عرفت األواا  يمنذ عهد  ،شعرية يمن شعائر اإلسالم ويمفخرة يمن يمفاخرهالواف و        
النبوة وعرب العصور اإلساليمية منو اً وتنو عاً واتساعاً، حيث مل تقتصر على العناية بفئات اجملتمع 

انتشر الواف  حيث ،يما يعتمد عليه الناس يف يمعيشتهم فحسب، بل تعدهتا إىل العناية بكل
 .غري اإلنسانيةو بل ،  اإلنسانيةليغطي خمتلف اوانب احلياة 

                                                           
   .2اإلسعا  يف أحكام األواا ، إلبراهيم الطرابلسي ص (1)
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ارتباطاً  ابلوافويمن ارأ أتريخ الواف فسريى بوضوح أن الدول واحلضارات ارتبطت 
حيث اايمت عليه أهم املصاحل  ،والتقدم والقوة وضدها ، يمن حيث النهضة واالحنطاط وثيقاً 

يف سريى ك، و  ه شىت جماالت احلياةئسعة ساحة الواف واحتواإضافة إىل  ،واملرافق األساسية
 ، يف اطمئنان ااتصادي واأليمم ، وكم كانت الشعوب يف بناء احلضارات الواف أسهم

 .يف ظالله وسياسي واستقرار ااتماعي

وعزمية يمؤكَّدٌة للقضاء على اجلَشع والشُّح ِّ وحب ِّ الذات: ااء رال  ،علوٌّ للوااف: والواف   
وأنت  تصد قفقال: اي رسول هللا، أي الصداة أعظم أارًا ؟ اال: )أن  إىل رسول هللا 

صحيح شحيح ختشى الفقر وأتيمل الغىن، وال متهل حىت إذا بلغت الروح احللقوم الت: 
 ويف هذا احلديث لفتة نبوية للمبادرة للواف،  (2)لفالن كذا ولفالن كذا، واد كان لفالن..(

 ابل فوات األوان. -وغريه يمن التربعات املالية  -

ذلك أن املال طريق  ،استثمار رابح للمستقبل القريب ألنه استثمار يمع رب العاملن وهو
–ابجلنة هم يمن أصحاب األيموال  املبشرون لعشرة فا  ،وابب واسع يمن أبواهبا ،عظيم للجنة

واد كان املال بعد فضل هللا ويمنته أحد أهم أسباب بلوغهم  – ابستثناء أيب عبيدة 
 رضوان هللا وانته. 

الواف أحد األنظمة املالية اإلساليمية املتعددة اليت هتد  إىل تقوية الروابط يعد و 
االاتماعية بن أفراد اجملتمع، فقد مشلت آاثره اوانب احلياة املختلفة االاتماعية والتعبدية 

أسهم نظام الواف يف اتريخ احلضارة اإلساليمية بصفة  : والثقافية واالاتصادية، ومبعىن آخر
واكتسب أمهية خاصة ملا كان له يمن أثر ابرز وفعال يف اوة وازدهار واستمرار العديد  عايمة، 

 يمن اوانب احلياة االاتماعية والعلمية يف اجملتمع اإلساليمي.

  

                                                           

، ابب بيان أن أفضل الصداة  كتاب الزكاة،  رواه البخاري ، كتاب الزكاة ، ابب فضل الصداة ، ورواه يمسلم( 2)
 صداة الصحيح الشحيح.

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=8651&lang=&bk_no=53&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2744&idto=3038&lang=&bk_no=53&ID=413
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 الدراسات السابقة:

 أهم الدراسات اليت اطلعت عليها يف هذا الباب يما أييت:

د. حممد بن عبدهللا الكبيسي، املدرس  :أحكام الواف يف الشريعة اإلساليمية، أتليف .1
يف اايمعة بغداد، وهي رسالة يمتخصصة تبحث يف اجلوانب الفقهية املختلفة للواف؛ 

واد حصل املؤلف هبذه الرسالة على دراة  ،وهي يمن أاود يما كتب يف هذا الباب
 رسالةيف الفقه املقارن يمن كلية الشريعة والقانون، يف اايمعة األزهر، وتقع ال الدكتوراه

على جملدين، وطبعتها وزارة الشؤون اإلساليمية واألواا   ةصفحة، يمقسم 428 :يف
 وة واإلرشاد يف اململكة العربية السعودية.والدع

 بن املـؤلف: أمحد ، اسم(تطبيقيَّة فِّقهيَّة دراسة) األواا  استثمار: رسالة دكتوراه  .2
 اجلوزي ابن شيخ، النـاشـــر: دار آل العزيز عبد بن صاحل ه، تقــدمي:لصقيا العزيز عبد

 وأصل ،439: الصفحات هـ، عدد1434الطبع:  سـنة األوىل، الديمام، الطبعة  -
 كلية يمن الفقه، يف الدكتوراه دراة لنيل املؤل ِّف هبا تقدَّم علميَّة رسالة الكتاب
لسعودية، عام: ابلرايض، ا – اإلساليميَّة سعود بن حممد اإليمام جبايمعة الشريعة
 هـ.1426

 العزيز عبد/ الدكتور عليه، إعداد: فضيلة احملافظة يف وأثرها الواف على حبث: الوالية .3
، ندوة الواف يف الشريعة اإلساليمية، 126احلجيالن، عدد الصفحات:  حممد بنا

 الفرتة وجماالته، اليت نظمتها وزارة الشؤون اإلساليمية واألواا  والدعوة واإلرشاد، يف
 اإلساليمية الشريعة يف ) الواف بعنوان علمية ندوة هــــ، 1423 / 1/ 14ـ  12 يمن

 .ابلرايض االنرتكونتننتال بفندق للمؤمترات فيصل امللك وجماالته (، يف ااعة

 الواف دور فـد اد، املقدم يف دورة الصادق العي اشـي.الواف، د فقه يف يمسائلحبث:  .4
 21 :إىل ،16 يموريتانيا، يف الفرتة يمن: –الفقر، املقايمة يف نواكشوط  يمكافحة يف

 والتدريب التابع للبنك للبحوث اإلساليمي املعهد :الناشر ،م 2008 يمارس
 .48 :اــدة، عدد الصفحات – للتنمية اإلساليمي
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 بن هدوب خالد كتورد رسالة يمااستري لل ، هللا إىل الدعوة يف الواف رسالة: أثر .5
الربط بن أثر الدعوة إىل هللا واوهتا ونظام ، واد ااء الرتكيز فيها على املهيدب

 .الواف اإلساليمي

أ.د. خالد بن علي املشيقح، أستاذ الفقه يف   :النوازل يف األواا  أتليفكتاب:  .6
وهو يمن أنفع يما كتب يف يمستجدات ونوازل األواا ،  كلية الشريعة جبايمعة القصيم،

  :الناشر ،م2012هـ/ 1433 :عام النشر وتطرق جلملة يمهمة يمن النوازل الوافية،
كرسي الشيخ راشد بن دايل لدراسة األواا  يف اايمعة اإليمام حممد بن سعود 

 صفحة. 576يف  ،اإلساليمية
 رسالة ،املهدي حممد. د املعاصرة، والتطبيقات اإلساليمي الفقه يف النظارة نظام .7

 األواا ؛واد على للنظارة املختلفة الفقهية اجلوانب يف تبحث يمتخصصة، دكتوراه
 يف، الشريعة كلية يمن املقارن الفقه يف الدكتوراه دراة على الرسالة هذه حصلت

 يف لألواا  العايمة األيمانة وطبعتها، 1423 عام يف، فاس مبدينة القروين اايمعة
 .م2010 املوافق هــ1431 عام الكويت دولة
الرفاعي، القاضي والية الناظر على األواا  األهلية، أتليف: حممد بن هديهد  .8

ابحملكمة الكربى مبكة الكريمة سابقاً، واد يمه الباحث لندوة الواف والقضاء املنعقدة 
طبعت البحث وزارة هــ، و 1426صفر،  12إىل  10يف يمدينة الرايض، يف املدة يمن 

ويقع  الشؤون اإلساليمية واألواا  والدعوة واإلرشاد يف اململكة العربية السعودية،
بدأ فيه الباحث مبدخل يف يمعىن األواا ، واملقصد يمنها،  صفحة، 68الكتاب يف 

وحكم الواف األهلي، وتعريف الناظر، وأاسام واليته، وأمهيته، وكذلك شروط صحة 
النظارة، مث يمبحثن، األول: يف والية الناظر على األواا  األهلية، وتضمن وااباته، 

لنظام القضائي يف اململكة العربية وحقواه، وتبعاته، واملبحث الثاين: يف يمدى وفاء ا
 السعودية مبتطلبات اضية الناظر، وخحتم البحث ابلنتائج، واملقرتحات.

رسالة يمااستري : التعدي والتفريط يف الواف ، دراسة أتصيلية تطبيقية يف اململكة  .9
 العربية السعودية ، للشيخ علي بن عبدهللا الرااحي.
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 منهج البحث: 

التأصيل، والتوثيق،  بن جيمع الذي التكايملي املنهجيف هذا البحث هو  املعتمد   
دواوين ، واملقارنة، وذلك ابلراوع إىل القرآن الكرمي، والسنة النبوية، و واالستنباط، واالستقراء

، وااتهدت يف عزو اآلية إىل يموضعها يمن القرآن عربه ودالالتهستخراج ريخ اإلساليمي، واأالت
 النبوية يمن يمظاهنا، وبيان حكمها إن كانت يف غري الصحيحن. ألحاديثاالكرمي، وختريج 

وأن يكون إضافة  ،وأسأل هللا التوفيق واإلعانة وأن ينفع به كاتبه واارءه ويمرااعه     
وهللا  ،ينفع هللا به املهتمن ابألواا  املشتغلن هبا والعمل الوافي عمويماً  ،للمكتبة اإلساليمية

 يمن وراء القصد، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

 :فيما أييت إىل يمقديمة وثالثة يمباحث وخامتة، وتفصيل ذلكواد اسم هذا البحث     
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 ، وفيها:  املقدمة
 .تهخطو  ،ويمنهج البحث ،والدراسات السابقة ،أمهية املوضوع

 :سبعة مطالب ، وفيه األول: الوقف وماهيته بحثامل

 تعريف الواف. :األول طلبامل
 الفرق بن الواف والوصية. :الثاين طلبامل
 .التأصيل الشرعي للواف :الثالث طلبامل
 .بيان حكم الواف عند الفقهاء :الرابع طلبامل
 أنواع الواف. :اخلايمس طلبامل
 .، ومثراتهوأغراضه  ،يمقاصد الواف :السادس طلبامل
 خصائص الواف. :السابع طلبامل

:مطلبان املبحث الثاين: الوقف يف احلضارة اإلسالمية واحلضارة الغربية، وفيه  

 األول: الواف عرب الدول واملماليك اإلساليمية. طلبامل

   عند األيمم الغربية.اوااألمناذج يمن الثاين:  طلبامل

وفيه ثالثة  ،اإلسالميثرها عرب التاريخ أو  املبحث الثالث: مناذج من األوقاف اإلسالمية
 :مطالب

 .نشر الدعوةاألواا  يف جمال العبادات واجلوانب العلمية و  :املطلب األول
 األواا  على اجملاالت االاتماعية والصحية. :املطلب الثاين

 األواا  على اجلهاد واجملاالت العسكرية. :املطلب الثالث
 أبرز النتائج، وأهم التوصيات. :اخلامتة، وفيها
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 :سبعة مطالب األول: الوقف وماهيته، وفيه بحثامل
 تعريف الواف. :األول طلبامل
 الفرق بن الواف والوصية. :الثاين طلبامل
 .التأصيل الشرعي للواف :الثالث طلبامل
 .بيان حكم الواف عند الفقهاء: الرابع طلبامل
 أنواع الواف.اخلايمس:  طلبامل
 .ومثراته،  يمقاصد الوافالسادس:  طلبامل
 : خصائص الواف.بعاالس طلبامل
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 األول: تعريف الوقف طلبامل

 أواًل: التعريف اللغوي:

الَوْاف بفتٍح فسكون: يمصدر واف الشيء وأوافه، يقال: واف الشيء وأوافه وافاً أي       
، ويمنه واف داره أو أرضه على الفقراء ألنه حيبس امللك عليهم، اال ابن فارس:  حبسه

ويمن هذا  ،(3)«والقا  والفاء أصل واحد يدل على متكث يف الشيء يقاس عليهالواو »
 األصل املقيس عليه يؤخذ الواف فإنه يماكث األصل.

 ،(4)، وهو: احلبس واملنع فالواف لغة: احلبس، والواف والتحبيس والتسبيل مبعىن واحد      
يقال: واف وافًا أي: حبسه، وشيء يمواو ، واجلمع واو  وأواا  يمثل ثوب وأثواب 

 .ووات وأواات

إال  –ابأللف  – وال يقال: أوافت – بدون األلف – وافت كذا :والفصيح أن يقال      
 .(5)يف لغة متيمية وهي رديئة وعليها العايمة وهي مبعىن سكت وأيمسك وأالع

احلاء وسكون الباء مبعىن الواف، وهو كل شيء وافه صاحبه يمن أصول واحلحْبس: بضم       
 .(6)أو غريها، حيبس أصله وتحسبل غلته

 ،ال أن التعبري ابلواف عندهم أاوىوالفقهاء يحعربون أحيااًن ابلواف وأحيااًن ابحلبس إ      
 .(7)واد يعرب عن الواف بلفظ الصداة بشرط أن يقرتن يمعها يما يفيد اصد التحبيس

كما االه األزهري، وأحبحس ابأللف أكثر استعماالً   -بضم الباء -ومجع احلبس ححبحس       
 ، عكس واف، فاألوىل فصيحة، والثانية رديئة.(8)يمن حبس

                                                           

 .6/135( يمقاييس اللغة، 3)
 .3/205( ينظر : يمادة )واف(، القايموس احمليط للفريوز آابدي، 4)
 .3/205( ينظر: القايموس احمليط، 5)
 .2/205( القايموس احمليط، 6)
 .11( كتاب شرح ألفاظ الواافن والقسمة على املستحقن، للحطاب، ص7)
 .4/342( هتذيب اللغة لألزهري 8)
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، فهو حمتبس وحبيس، واحلبحس ابلضم يما حتبس فرسًا يف سبيل هللا أي: وافوا      
، ال جيوز التصر  فيه  فعيل مبعىن يمفعول أي حمبوس على يما اصد له :واحلبيس ،(9)افوح 

ويعرب عن  واشتهر إطالق كلمة الواف على اسم املفعول وهو املواو . .(10)لغري يما صري له
 .(11)وزير األحباس :احلديثة املغرب بالد الواف ابحلبس، ويقال يف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 .3/915( الصحاح للجوهري 9)
 .2/752، لسان العرب 2/205( القايموس احمليط 10)
 . 1/21الكبيسي ( أحكام الواف، حممد عبيد  11)
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 اثنياً: التعريف االصطالحي:

تعريفات الفقهاء للواف يمتباينة ويعزى ذلك التباين إىل االختال  يف بعض ااءت      
 شروط الواف.

على النحو ، وذلك ذكر بعضًا يمن تعريفات الفقهاء للوافنوحيسن يف هذا املقام أن      
 :يتاآل

 الوقف عند فقهاء احلنفية: (1

لعن املواوفة، اختلف فقهاء احلنفية يف تعريف الواف ؛ الختال  نظرهم يف يملك ا     
 ، على اولن.وأيضاً، الختال  نظرهم يف لزوم الواف

القول األول: عر  اإليمام أبو حنيفة رمحه هللا الواف أبنه: حبس العن على يملك الوااف،  
 .(12)والتصدق مبنفعتها
 يملك على، )يمن تصرفات الغري رابة اململوكة(: أي يمنع الالعن حبس)شرح التعريف: 

(: فالعن يملك للوااف حقيقة يف حياته، ويملك لورثته بعد وفاته، حبيث ميلك أن الوااف
 (: فهي مبنزلة العارية.والتصدق مبنفعتها)يبيعه، أو يهبه، 

؛ وابلتايل يمنااضة  (!الوااف يملك علىبن: )حبس العن( و ) اً يف التعريف تنااض ويظهر
 ألصل الواف.

احلبس على  :هوالقول الثاين: ذهب أبو يوسف، وحممد صاحبا أيب حنيفة إىل أن الواف 
 .(13)يملك هللا تعاىل وصر  يمنفعته على يمن أحب

شرح التعريف: )احلبس( : ضد التخلية، )على حكم هللا(: يفيد زوال يملك الوااف عنه إىل 
النفس، مث على الفقراء، أو هللا تعاىل، )وصر  يمنفعتها على يمن أحب(: ليدخل الواف على 

 األغنياء مث الفقراء.
                                                           

( اهلداية يف شرح بداية املبتدي، املؤلف: علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين، أبو احلسن 12)
 .15هـ(، اجلزء الثالث، ص: 593برهان الدين )املتوىف: 

 . 4/338( تنوير األبصار بشرحه الدر املختار هبايمش حاشية ابن عابدين 13)
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 عند فقهاء املالكية:الوقف  (2

بقاؤه  الواف أبنه: إعطاء يمنفعة شيء يمدة واوده الزيماً  -رمحه هللا  -ابن عرفة  عرَّ      
 أو أبارة ولو مملوك يمنفعة اعل ، كما عرف ه الدردير بقوله: هو(14) يف يملك يمعطيه ولو تقديراً 

 .(15)احملبس يراه يما يمدة عليه دالة بصيغة ملستحق غلته
 شرح التعريفن:     
التعريف األول: اوله: )إعطاء يمنفعة(: ايد أخرج عطية الذات، )يمدة واوده(: أي     

املواو ، )ولو تقديراً(: حيتمل: ولو كان امللك تقديرًا ؛ كقوله: إن يملكت هذا الشيء فهو 
 ؛ كقول الوااف: يمنزيل واف على يمن سيكون.واف، وحيتمل: ولو كان اإلعطاء تقديراً 

 املصدر إضافة يمن( مملوك يمنفعة اعل) الواف أي( هو)أيما التعريف الثاين: اوله:      
 مملوكا كان( ولو) الغالب، بل هو كما لذاته، له اململوك ذلك يمنفعة يمالك اعل أي ملفعوله

 يمعلويمة يمدة أرضا أو مملوكة دارا استأار إذا يما"  أبارة ولو: " اوله ومشل اعل( أبارة)
 على يمنفعته وأواف وافا استأار إذا ويما - املدة تلك يف يمسجدا ولو -"  يمنفعتها وأواف

 الواف إاارة نظري يف - كدراهم -( أو غلته) املدة تلك يف األول غري آخر يمستحق
 يراه يما يمدة) ووافت حبست، ك عليه دالة( بصيغة" ) اعل"  ب - يمتعلق( ملستحق)

 .(16)التأبيد فيه يشرتط فال( احملبس
 عند فقهاء الشافعية:الوقف  (3

س يمال ميكن االنتفاع به يمع بقاء عينه يبحت"عر فه اإليمام النووي عن األصحاب بقوله:     
 .(17)"بقطع التصر  يف رابته وتصر  يمنافعه إىل الرب تقراب إىل هللا تعاىل

                                                           

، واهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإليمام ابن عرفة الوافية ) شرح 2/205رح خمتصر خليل ( اواهر اإلكليل ش14)
 .411حدود ابن عرفة للرصاع (، املؤلف: حممد بن ااسم األنصاري، أبو عبد هللا، الرصاع التونسي املالكي ص: 

 (.99/ 4ملالكي، ص )( بلغة السالك ألارب املسالك، أليب العباس اخللويت، الشهري ابلصاوي ا15)
 (.99/ 4املراع السابق، ص ) 16))
 .237( حترير ألفاظ التنبيه للنووي ص17)
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)حتبيس(: لفظ التحبيس يمن األلفاظ الصرحية يف الواف، بل هو الوارد يف  التعريف:شرح    
، )يمع بقاء عينه( ولو االنتفاع به سواء يف احلال أو املآل)ميكن االنتفاع به(: احلديث النبوي، 

(: سواء يمن الوااف أو غريه، بقطع التصر  يف رابتهارة، )ملدة اصرية، أالها زيمن يقابله أب
(: املراد إىل الرب) (: أي غلة املال، ومثرته، وحنوها،وتصر  يمنافعهالتحبيس، ) وهذا بيان ملعىن

تقراب إىل ) ،(18)به يماعدا احلرام؛ لذا عرب بعض الفقهاء كالشربيين بقوهلم: على يمصر  يمباح
 (: وهذا القيد حلصول األار، وليس للزوم.هللا تعاىل

 (.بقطع التصر  يف رابتهيمال( و )س يبحت) بن: اً واعرتض على هذا التعريف أن فيه تكرار    
 عند فقهاء احلنابلة:الوقف  (4
 .(19)"حتبيس األصل وتسبيل املنفعة"عر فه املوفق بن ادايمة يف املقنع أبنه:      

إىل  دون التطرقوهذا هو التعريف املختار ؛ ألنه يبن حقيقة الواف أباصر عبارة       
إن ":  لعمر يمن اول النيب الكرمي  قتبسةيمشروط الواف، كما أن ألفاظ التعريف 

 .(20)"شئت حبست أصلها وتصدات هبا
أمجع تعريف ملعانـي الواـف عند الذين "ل الشيخ حممد أبو زهرة: و قوعن هذا التعريف ي     

أاازوه أنه حبس العن وتسبيل مثرهتا، أو حبس عن للتصدق مبنفعتها، أو كما اال ابن 
إنه اطع التصر  يف رابة العن اليت يدوم االنتفاع هبا "لباري: حجر العسقالين يف فتح ا

، فقوام الواف يف هذه التعريفات املتقاربة، حبس العن فال يتصر  فيها "وصر  املنفعة
ابلبيع، والرهن، واهلبة، وال تنتقل ابملرياث، واملنفعة تصر  جلهات الواف على يمقتضى 

 .(21)"شروط الواافن
  

                                                           

 .511( يمغين احملتاج للشربيين، اجلزء الثالث، ص: 18)
 .6/185، وينظر الشرح الكبري على يمنت املقنع 2/307( املقنع 19)
حممد الكبيسي ، واحلديث : رواه  البخاري يف ،  للدكتور 1/88( ينظر : أحكام الواف يف الشريعة اإلساليمية 20)

 1632، وهو عند يمسلم يف كتاب الواف برام 2620صحيحه، كتاب : الوصااي، ابب : الواف كيف يحكتب؟ ، برام 
 ؛ فهو حديث يمتفق عليه.

 .45،  44( حماضرات يف الواف ، حملمد أيب زهرة، ص21)
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 :الفرق بني الوقف والوصية :الثاين طلبامل

 :خيتلف الوقف عن الوصية يف مجلة أمور ملخصها فيما أييت

 وتسبيل  ، األصل حتبيس أيما الـواــف فهو، املوت بعد ابملال التربع هي الـوصيــة -
 .املنفعة حال احلياة

 ؛ يموته يمرض يف يكن مل يما فيها يغري وأن ، عنها يراع أن لصاحبها الـوصيــة جيوزيف  -
 .له يملك ألهنا

 ، له يملكاً  يعد مل ألنه ، فيه يحغري أن له حيق وال ، عنه الراوع جيوز أيما الـواــف فال
 .تعاىل هلل وإمنا

 ، الثلث يتجاوز أن أيما الـواــف فيجوز .الورثة إباازة إال ، الثلث الوصية تتجاوز ال -
 .ابلورثة اإلضرار عدم يمراعاة ضرورة يمع

 .وارث على أيما الـواــف فيصح .الورثة إباازة إال ، لوارث جتوز الـوصيــة ال -
أيما يف  .فله أن يتصر  ابلعن كما حيب واملنفعة العن ميتلك له املوصى :يف الـوصيــة -

 الواف بعن التصر  هل جيوز فال ،العن دون املنفعة يتملك عليه الواف فاملواف
 .يمطلقاً 
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 : التأصيل الشرعي للوقف:لثالثا طلبامل

سواء  الواف يمن أعظم القرابت اليت يتقرب هبا العبد إىل هللا تعاىل، وهو يمندوب الفعل،       
على  اً على اهة يمن اجلهات العايمة، كالفقراء، وابن السبيل، وطلبة العلم، أو واف اً واف كان

لته أحاديث ت على يمشروعيته نصوص عايمة يمن القرآن الكرمي ، وفصَّ ، دلَّ (22)القرابة والذرية
األيمة يمن السلف واخللف  ومجهور، يمن السنة النبوية املطهرة ، وعمل به الصحابة الكرام 

 .على يمشروعيتهمما يدل 

 بيان مشروعية الوقف:  

 أواًل: النصوص العامة من القرآن الكرمي: 

 چٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ اول هللا ال وعال:  .1
(23)، 

كثر كان أبو طلحة أ) :أنه اال  واد ااء يف الصحيحن ، عن أنس بن يمالك
، وكانت يمستقبلة  (24)بريحاء ل ، وكان أحبَّ أيمواله إليه األنصار ابملدينة يمااًل يمن خن
فلما  :يدخلها ويشرب يمن يماء فيها طيب، اال أنس املسجد ، وكان رسول هللا 

اام أبو طلحة إىل رسول هللا، « لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون» :أحنزلت هذه اآلية
لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما » :اي رسول هللا ، إن هللا تبارك وتعاىل يقول :، فقال

، وإن أحب أيموايل إيل  بريحاء ، وإهنا صداة هلل، أراو بر ها وذخرها عند هللا «حتبون

                                                           

 .56 – 53الكبيسي  صأحكام الواف يف الشريعة اإلساليمية، د. حممد  ( 22)
 .92( سورة آل عمران، آية 23)
: )بريحاء بفتح الباء وكسرها، وبفتح الراء وضمها واملد فيهما، وبفتحهما والقصر، وهي اسم يمال األثري ابناال  (24)

ويموضع ابملدينة. واال الزخمشري يف الفائق: إهنا فيعلى يمن الرباح، وهي األرض الظاهرة(. النهاية يف غريب 
.  وهي يموضع اَِّبل املسجد النبوي  2/412. انظر: ابن يمنظور ، لسان العرب ، (1/114) واألثريث احلد

(. واد كانت بريحاء بباب 91الشريف، يعر  بقصر بين اديله، )انظر: هدي الساري يمقديمة فتح الباري، ص
داخلة حالًيا يف نطاق يمرتاً، وهي  84اجمليدي بقرب املسجد النبوي الشريف يمن الناحية الشمالية على بعد 

 (.189توسعة املسجد النبوي الشريف يمن الناحية الشمالية انظر: )اتريخ يمعامل املدينة، للخيارى، ص 
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ذلك يمال  (25)َبخْ : »اال: فقال رسول هللا ، هللا ضعها اي رسول هللا حيث أراكف
«. رابح ، ذلك يمال رابح ، واد مسعت يما الت ، وإين أرى أن جتعلها يف األاربن

 .(26)( فقال أبو طلحة: أفعلح اي رسول هللا . فقسمها أبو طلحة يف أااربه وبىن عمه

ررت يف القرآن عموم اآلايت اليت حتث على اإلنفاق وخباصة صداة التطوع، واد تك .2
 الكرمي آايت كثرية يف هذا املقام، يمنها على سبيل املثال ال احلصر:

  :چ   ەئ  ەئ  ەئ  ەئ  ەئەئ  ەئ      ەئ  ەئ      ەئ  ەئچ اوله تعاىل 
(27). 

  :چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  ڻ   چ اوله تعاىل 
(28). 

  :ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  چ اوله تعاىل

چھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  
(29). 

، اليت تشمل  واإلحسان ، والبذل يف واوه اخلري إىل غري ذلك يمن آايت احلث على الرب
 .(30) أبواهباخري وهها و وا أيمثل الواف ابعتباره يمن

 

                                                           

( َبخ، كلمة إعجاب ورضا ابلشيء ويمدح به ، ختفف وتثقل، وإذا كررت فاالختيار أن ينون األول ويسكن الثاين، 25)
. وتستعمل  1/61والتخفيف. انظر: غريب احلديث للخطايب،  وفيها أربع لغات: اجلزم، واخلفض، والتنوين،

 .1/247أحيااًن لإلنكار واد تكون يمعربة عن كلمة )بَْه( الفارسية. انظر : أمحد رضا ، يمعجم يمنت اللغة ، 
 كتاب–صحيح يمسلم  ،1461ابب الزكاة على األاارب رام احلديث  -كتاب الزكاة  -( صحيح البخاري 26)

النفقة والصداة على األاربن والزوج واألوالد، والوالدين ولو كانوا يمشركن رام احلديث ابب فضل  -الزكاة
(998) 

 .115( سورة آل عمران، اآلية 27)
 .77( سورة احلج، اآلية 28)
 .267( سورة البقرة، اآلية 29)
، 254، 219، 215( ميكن ملن أراد أن يراع إىل بعض يمنها أن ينظر على سبيل املثال: سورة البقرة اآلايت: 30)

، وسورة األنفال، 38، 34؛ وسورة النساء، اآلايت:  134، 117، وسورة آل عمران، اآليتان:  274، 262، 261
، وسورة السجدة، اآلية: 54، وسورة القصص، اآلية:  35، وسورة احلج، اآلية:  53، وسورة التوبة، اآلية:  3اآلية: 

 .10، وسورة احلديد، اآلية:  67راان، اآلية: ، وسورة الف42، وسورة الشورى، اآلية: 16
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 اثنياً: نصوص السنة املطهرة:

 : ويمن ذلك  (31)وفعله وإاراره   ثبت الواف بقول النيب        

عن ابن عمر رضي هللا  يمسلمفيما رواه اإليمام البخاري و   حديث واف عمر .1
أن عمر أصاب أرًضا يمن أرض خيرب، فقال: اي رسول هللا،  أصبت يمااًل خبيرب  :عنهما

مل أصب اطُّ يمااًل خريًا يمنه، فما أتيمرين؟ فقال: )إن شئت حبست أصلها وتصدات 
، وال يورث( اال ابن عمر: اع أصلها ، وال يبتاع ، وال يوهبهبا ، غري أنه ال يب

وال تورث، يف الفقراء، وذي القرىب،  فتصدق هبا عمر على أال  تباع، وال توهب،
والرااب، والضعيف، وابن السبيل، وال اناح على يمن وليها أن أيكل يمنها ابملعرو ، 

واد اال احلافظ ابن حجر يف هذا احلديث: )وحـديث عمـر  .(32)ويطعم غري يمتمول
  (33)هـذا أصل يف يمشـروعية الواف(

 إمياان هللا سبيل يف فرساً  احتبس يمن: )اال: اال رسول هللا  حديث أيب هريرة  .2
 . (34)(القيايمة يوم يميزانه يف وبوله وروثه وريه شبعه فإن بوعده، وتصديقا ابهلل

)إذا يمات ابن آدم انقطع  :يف الصداة اجلارية ، حيث اال  عن النيب  ثبت يما  .3
 .(35)صداة اارية ، أو علٍم ينتفع به ، أو ولٍد صاحل يدعو له( :عمله إال يمن ثالث

، د يمنافعها عرب الزيمن كسكىن الدار، وركوب الدابةوالصداة اجلارية هي اليت تتجد
 ويماء البئر.

دينارًا وال درمها وال عبدًا وال  بن احلارث اال: "يما ترك رسول هللا  عمرو  حديث .4
أيمة إال بغلته البيضاء اليت كان يركبها وسالحه، وأرضا اعلها البن السبيل 

                                                           

 .1/64( ينظر: التصر  يف الواف إلبراهيم بن عبد هللا الغصن 31)
، وهو عند يمسلم يف كتاب الواف  2620( صحيح البخاري، كتاب الوصااي، ابب الواف كيف يكتب، برام 32)

 ؛ فهو حديث يمتفق عليه. 1632برام 
 .469ااي، ابب الواف كيف يكتب، ص( ينظر: فتح الباري، كتاب الوص33)
كتاب   ،، صحيح يمسلم  2853صحيح البخاري، كتاب اجلهاد والسري، ابب يمن احتبس فرًسا يف سبيل هللا، ( 34)

 (.983) احلديث رام ،الزكاة، ابب يف تقدمي الزكاة ويمنعها
 ( رواه يمسلم وأبو داود وغريمها، انظر: صحيح يمسلم ، كتاب الوصية ، ابب يما يلحق اإلنسان بعد وفاته. 35)
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 .(36)صداة"
، الذي أسسه عليه الصالة والسالم  ، فقد ابتدأ مبسجد اباء للواف وأيما فعل النيب  .5

 ، مث املسجد النبوي يف املدينة ، كما أواف  حن ادم إىل املدينة ابل أن يدخلها
، إن  ، وكان اد أوصى ، اتل يوم أحد سبعة حوائط لرال يمن اليهود يدعى خمرييق

 .(37)يضعها حيث أراه هللا،  أصبت فأيموايل لرسول هللا 

 .(38)  له رضي هللا عنه وأيمر الرسولأيب طلحه واف  .6

وأيب هريرة فثابت يف نصوص كثرية يمنها حديث أيب طلحة وعمر وعثمان وإيما إاراره  .7
 . املتقديمة آنفاً 

، وإارار النيب صلى هللا عليه وسلم له لبئر رويمة ووافه هلا شراء عثمان بن عفان  .8
 .(39) ذلك

 

  

                                                           

 (.4192ووفاته، برام ) صحيح البخاري، كتاب املغازي ابب يمرض النيب  (36)
البداية .  3/99أبسانيد يمتعددة. السرية النبوية البن هشام  503 -1/501( الطبقات الكربى البن سعد 37)

، وأحكام الواف ألمحد اخلصا  11. وانظر: أحكام الواف ملصطفى الزرااء، ص417-5/416والنهاية البن كثري 
 .5ص

 .1461ابب الزكاة على األاارب رام احلديث  -كتاب الزكاة  -( صحيح البخاري  38)

(، وأصله يف 3610: )رام (رواه النسائي ، كتاب : األحباس ، ابب : واف املسااد ، وصححه األلباين، حديث39)
 (، وحنوه2778: )برام الوصاايويف (، 6/154)يمعلقاً ، صداة املاء رأىيمن : ابب ،واملساااة الشرب، كتاب : البخاري

 . يف يمنااب عثمان بن عفان  :ابب (،3666: )يف اايمع الرتيمذي برام
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 اإلمجاع:اثلثاً: 

،  صر ح غري واحد يمن أهل العلم أبن إمجاع الصحابة يمنعقد على صحة الواف حيث      
ذو  مل يكن أحد يمن أصحاب النيب » :اال أن اابرًا "فقد ذكر صاحب املغين ، 

، وهذا إمجاع يمنهم ، فإن الذي ادر يمنهم على الواف واف ، واشتهر  (40)«يمقدرة إال واف
 . (41) "ذلك ومل ينكره أحد، فكان إمجاًعا

ال نعلم بني املتقدمني منهم يف ذلك اختالفا يف إجازة ): اال اإليمام الرتيمذي            
 .(43)(أنه أنكر احلبسوااء عن شريح )، (42)(وقف األرضني وغري ذلك

سارعوا  م هنإظهر اتفاق الصحابة رضوان هللا عليهم على يمشروعية الواف، حىت واد      
 تعاىل.يف الواف رغبة يف الثواب العظيم يمن هللا 

( : )اال الشافعي يف القدمي: والصداات 9/39اال البيهقي يف كتابه يمعرفة السنن واآلاثر )
ينة ويمكة يمن األيمور املشهورة العايمة احملريمات اليت يقول هبا بعض الناس، الواف عندان ابملد

اليت ال حيتاج فيها إىل نقل خرب اخلاصة، وصداة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبيب هو 
وأيمي اائمة عندان، وصداة الزبري اريب يمنها، وصداة عمر بن اخلطاب اائمة، وصداة 

وصداة يمن ال عثمان، وصداة علي، وصداة فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 
أحصي يمن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابملدينة وأعراضها، وصداة األرام بن أيب 
األرام، واملسور بن خمريمة مبكة، وصداة ابري بن يمطعم، وصداة عمرو بن العاص ابلرهط يمن 
انحية الطائف، ويما ال أحصي يمن الصداات احملريمات ال تبعن وال توهنب مبكة واملدينة 

 44راضها(وأع

                                                           

العزيز الطريفي يف كتابه التحجيل يف ختريج ( واال الشيخ عبد 15( أخراه أبو بكر اخلص ا  يف أحكام األواا  )40)
رَّج يف إرواء الغليل )  ( : )إسناده واٍه(.1/251يما مل ُيح

 .8/186( املغين البن ادايمة ، 41)
 (.3/53( اايمع الرتيمذي )42)
 .6/163. وخرب شريح أورده البيهقي يف سننه الكربى، 5/402( فتح الباري، 43)
 .(9/39) ، للبيهقييمعرفة السنن واآلاثر (44)
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 .(45) األواا : الصداات احملريمات" يوكان الشافعي رمحه هللا يسم

 –يف خالفته دعا نفرًا يمن املهاارين واألنصار  (46)صداته وعنديما كتب عمر "
فأحضرهم ذلك، وأشهدهم عليه فانتشر خربها، اال اابر: فما أعلم أحدًا كان له يمال يمن 
املهاارين واألنصار إال حبس يمااًل يمن يماله، صداة يمؤبدة ال تشرتى أبدًا وال توهب وال 

 .(47)"تورث

 القياس: :رابعاً 

بناء املسااد وإخراج أرضها يمن يملكية واافها أصل يف واف اتفق الفقهاء على أن "
، وحبس أصوهلا، والتصدق بثمرهتا، فيقاس عليه غريه ويالحظ أن القليل يمن أحكام عنال

ستحسان عتماد على االاتهاد الفقهاء ابالة ابالواف اثبتة ابلسنة، ويمعظم أحكايمه اثبت
 . (48) "ستصالح والعر واال

ا يمن أدلة يمن الكتاب والسنة واإلمجاع تؤكد على يمشروعية آنفً  تقدموبعد فإن يما 
 الواف وأنه نظام إساليمي يمتميز يمستمد يمن الكتاب والسنة و اإلمجاع.

يمشروعية الواف تقوم على أسس سليمة، هتد  إىل حتقيق يمنافع عظيمة يف حياة و 
سد عنهم، الناس، والشريعة اإلساليمية يمبنية على الب املصاحل للناس، وكذلك درء املفا

ا عظيمة يف حياة الفرد يف الواف، فهو نفع عام وخاص وحيقق أهدافً  والشك وذلك يتحقق
ألنه يستطيع أن ُيصص ازءاً يمن يماله يتقرب  ؛واجملتمع وأنه ال حيرم الفرد يمن يملكيته اخلاصة

يعمل على  -بال شك  -، ويظل يموصول الثواب حىت بعد مماته، ألنه ال وعالبه إىل هللا 
 .ة وتنمية اجملتمعإفاد

 

                                                           

 (.4/53( ينظر:  األم ) 45)
 ( املقصود ابلصداة هنا الواف.46)
 . 5/359، هناية احملتاج، الريملي  2/3، يمنار السبيل، ابن ضواين  8/185( املغىن البن ادايمة  47)
 . 48( األحكام الفقهية واألسس احملاسبية للواف د. عبد القادر أبوغدة، د. حسن شحاته. ص 48)
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 :بيان حكم الوقف عند الفقهاء :الرابع طلبامل

ابن  يقول (49) ا"العلماء يمن السلف ويمن بعدهم أبن الواف اائز شرعً  مجهور أارَّ "
 . (50) "وأكثر أهل العلم يمن السلف ويمن بعدهم على القول بصحة الواف"ادايمة رمحه هللا: 

ألنه  ؛، والصحيح اوازه بل ندبه -أي الواف - حكمه"واختلف أهل اإلسالم يف     
، إمنا  الواف دْ رِّ يمن يح " :محد رمحه هللاأل اإليمام و قي،  (51) ب به إىل هللا تعاىل"ر ِّ قح أحسن يما تـح 

 .(52) وفعلها أصحابه" د السنة اليت أاازها النيب يير 

فضاًل عن الشاهد يمن ذلك أنه ال خال  بن األئمة األربعة يف أن الواف يمسنون 
رب به إىل اخلالق قتَ يمشروعيته، وأنه اربة إىل هللا تعاىل، بل إنه يمن أحسن القرب اليت يـح 

ن ثبوت الواف يف هذه الشريعة أاإليمام الشوكاين رمحه هللا:" اعلم  يقول،  سبحانه وتعاىل
 .(53) وثبوت كونه اربة أظهر يمن مشس النهار"

الشافعية واحلنابلة املالكية و يمن  (54)أن مجهور الفقهاء :وخالصة القول يف حكم الواف    
 -كما تقدم يف تعريف الواف عند فقهاء احلنفية   إال رواية عن أيب حنيفة وزفر -واحلنفية
وأن أصل يمشروعيته اثبت ابلكتاب والسنة وإمجاع الصحابة  اأن الواف اائز شرعً  يقولون

 والقياس.

  

                                                           

 .8/185املغىن البن ادايمة  -2/376احملتاج ( يمغىن 49)
 .8/185( املغىن البن ادايمة 50)
 .2/224الفواكه الدواين، النفراوي   (51)
 .5/312(  املبدع، البن يمفلح 52)
 . 3/313(  السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار، حممد بن علي الشوكاين 53)
 رااع اآليت:( للواو  على تفصيل آراء الفقهاء يف ذلك  54)

 .275-1/274األم، حممد بن إدريس الشافعي  (1
 .6/15املدونة الكربى، يمالك بن أنس األصبحي، رواية سحنون بن سعيد التنوخي،  (2
 .6/85الشرح الكبري على يمنت املقنع، عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن ادايمة املقدسي،  (3
 .3براهيم بن يموسى بن علي الطرابلس،ص، اإلسعا  يف أحكام األواا ،  إ 12/27املبسوط، السرخسي  (4
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 :أنواع الوقف :ام اخل طلبامل

اسم العلماء الواف إىل عدة أنواع حبسب االعتبارات اليت نظروا يمنها إليه، وأشهرها ابعتبار   
     أنواع ثالثة:اجلهة اليت واف عليها، واد اسم يمن هذا الواه إىل 

الواف اخلريي أو "الواف العام": وهو الذي يقصد الوااف يمنه صر  ريع الواف إىل  .1
كانت أشخاًصا يمعينن كالفقراء واملساكن ، أم   اهات الرب اليت ال تنقطع ، سواء

 اهات بر عايمة كاملسااد واملدارس واملستشفيات إىل غري ذلك.

الواف األهلي أو "اخلاص": وهو يما يطلق عليه الواف الذري ، ويسمى يف املغرب  .2
وهو ختصيص ريع للوااف أواًل مث ألوالده مث إىل اهة بر  ال  (55)األحباس املعقبة

 تنقطع.

الواف املشرتك: وهو يما خصصت يمنافعه إىل الذرية واهة بر يمًعا. ااء يف املغين:  .3
افها على أوالده، وعلى املساكن: و )وإن واف داره على اهتن خمتلفتن، يمثل: أن ي

نصفن، أو أثالاًث ، أو كيفما شاء ، ااز ، وسواء اعل يمآل املواو  على أوالده 
. واال البهويت: )وإن اال وافته؛  (56)اهم(وعلى املساكن أو على اهة أخرى سو 

أي العبد، أو الدار، أو الكتاب وحنوه على أوالدي وعلى املساكن فهو بن اجلهتن 
، وااء (57) نصفان ، يصر  ألوالده النصف واملساكن النصف؛ الاتضاء التسوية(

لفتن  ( يمن جملة األحكام العدلية: )يصح واف داره على اهتن خمت667يف املادة )
، وهو يما يفهمه القارئ ضمًنا يمن كالم الفقهاء عن الواف (58)كأوالده واملساكن(

 .(59)يف أبواب الرب، والواف على الذرية، والعقب، دون التصريح ابلشراكة

  

                                                           

 . 11( جتربة األواا  يف اململكة املغربية ، لدرويش عبد العزيز،  ص55)
 .8/233( املغين البن ادايمة، 56)
 .4/258( كشا  القناع، 57)
 .279( ينظر : جملة األحكام العدلية ، القاري، ص 58)
 وغريمها. 140-139ابلسي ، ص( ينظر على سبيل املثال: اإلسعا ، لربهان الدين الطر 59)



24 
 

 وأيما االعتبارات األخرى فهي كما أييت:

 ابعتبار نوع املال املواو  فينقسم إىل نوعن؛ اثبت، ويمنقول. -
ابعتبار املالك، وينقسم إىل عدة أنواع؛ املشاع، واإلاطاع، وحق االرتفاق، وأراضي  -

 .(60)املؤاراحلوز، واإلرصاد، واملرهون، 
 .(61)وابعتبار الزيمان، فينقسم إىل نوعن؛ يمؤبد، ويمؤات -
 .(62)إىل نوعن صحيح، وغري صحيح وابعتبار الصحة فينقسم -

 

 

  

                                                           

 .146– 140الوصااي والواف يف الفقه اإلساليمي، لوهبة الزحيلي ص  ( 60)
 .56– 53أحكام الواف، لزهدي يكن ص ( 61)
 .25– 24املراع، السابق ص ( 62)
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 :، ومثراتهوأغراضه : مقاصد الوقفسادسال طلبامل

لتحقيق  يمن التشريعات املفروضة، والواابة، واملستحبة، يمن حماسن اإلسالم أن ااء جبملة
التكافل، والتعاون، والتكايمل يف اجملتمع اإلساليمي، وذلك لواود التفاوت، واالختال  يف 
الصفات، والقدرات، والطااات، ويما ينتج عن ذلك، يمن واود املنتج، والعاطل، والذكي، 
والغيب، والقادر، والعااز، مما يتطلب يمالحظة بعضهم لبعض، وأخذ بعضهم أبيدي بعض، 
ويمن طرق ذلك اإلنفاق، وأفضله يما كان يمنتظماً، يمضمون البقاء، يقوم على أساس، وينشأ 

 .يمن أال الرب واخلري

حيفظ لكثري يمن اجلهات العايمة حياهتا، حيث ،  وال شك أن الواف يؤدي هذا كله        
، ويتحقق به ضمان العمل  للمشاركة يف التنمية وتوفري فرصيساعد فئات يمن اجملتمع و 

 .(63)العيش الكرمي، حن انصرا  الناس، أو طغيان اخلطر، أو حالة الطوارئ

 .يمقصد عام ويمقاصد خاصة وللواف        

 فأيما املقصد العام للواف: فهو إجياد يمورد دائم لتحقيق يمصلحة يمعينة.       

 كثرية منها:فوأما املقاصد اخلاصة للوقف        

 يف الواف ضمان لبقاء املال ودوام االنتفاع به واالستفادة يمنه يمدة طويلة. .1

استمرار النفع العائد يمن املال احملبس للوااف واملواو  عليه، فاألار والثواب  .2
 يمستمران للوااف حيا أو يميتا، ويمستمر النفع للمواو  عليه.

هللا سبحانه وتعاىل ابإلنفاق والتصدق يف واوه الرب، وايمتثال أيمر نبينا ايمتثال أيمر  .3
 حممد صلى هللا عليه وسلم ابلصداة واحلث عليها، وهذا أعلى املقاصد يمن الواف.

يف الواف صلة لألرحام حيث يقول هللا تعاىل: "وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض يف   .4
 .(64)كتـب هللا"

                                                           

 .138، 1/137(ينظر : أحكام الواف يف الشريعة اإلساليمية ، د. حممد الكبيسي ، 63)
 .75( سورة األنفال، آية 64)
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حسان لكفالة األيتام وعون الفقراء واملساكن وهو ضرب يمن فيه تعاون على الرب واإل .5
ن الكرمي: "وتعاونوا على الرب آالتعاون يف كل يما ينفع الناس وذلك يما دعا إليه القر 

 .(65)والتقوى"

الواف على املسااد والزوااي والربط واملعاهد واملدارس واملشايف ودور العجزة ويمالائ  .6
 املرافق العايمة بقاءها وصيانتها.األيتام، كل هذا مما يضمن هلذه 

 بناء حضارة إساليمية اوية يمستقلة تعتمد أبيمر هللا على ذاهتا. .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .2( سورة املائدة، آية 65)
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 فتتنوع حبسب تعدد أوجه الرب، وميكن ذكر أمهها، واليت تتمثل يف: أما أغراض الوقف

ويمن أهم يمظاهر هذا الغرض واف املسااد اليت كانت عرب  :نشر الدعوة اإلساليمية .1
التاريخ يمنارات لنشر الدعوة وتعليم الناس وتربيتهم وهتذيبهم، ويما أحلق هبا يمن 
أواا  لإلنفاق عليها وعلى القائمن على شؤوهنا كالدكاكن والضيعات واملساكن 

ك العديد يمن املراكز والزال هلذا الغرض أمهيته فإضافة إىل املسااد فهنا .وغري ذلك
 الدعوية اليت تقوم على األواا .

والد وبنيهم يمن خالل صلة الرحم ابإلنفاق على القرابة يمن األ :الرعاية االاتماعية .2
يمن خالل الواف األهلي أو الذري. وكذلك رعاية األيتام وأبناء السبيل وذوي 

هذه األغراض. العاهات يمن خالل األواا  اخلريية اليت ُيصصها الواافون ملثل 
األواا  ويذكر أحد الدارسن لدور األواا  يف الرعاية االاتماعية ابملغرب ، أن 

الواافون كثريا  حبسفقد اايمت بدور يمهم يف التآزر والتكافل االاتماعين ، فيها 
على املعتوهن واملقعدين واملكفوفن ، وأن أواا  أيب العباس السبيت يمن ممتلكاهتم 

اد عرفت األواا  املغربية أنواعا آخر . و (66)أكرب شاهد على ذلكيف يمراكش تعترب 
وأواا   ،افتكاك األسرىيمن األواا  يندرج يف الغرض االاتماعي هي أواا  

وأواا  يمساعدة  ،واألغطية ملن حيتااوهنا (املالبسالكساء )اإلطعام وأواا  
يمناطق يمتعددة يف . واد انتشرت هذه األواا  يف املصابن واملنقطعن والغرابء

 .(67)يمثل فاس ، وتطوان ، ويمراكش وغريها املغرب

يعد هذا الغرض يمن أوسع اجملاالت اليت واف احملبسون أيمالكهم  :الرعاية الصحية .3
،  "املستشفيات واملصحات"البيمارستاانت عليها، ومشلت أنواعا كثرية يمثل بناء 

 .(68)والصيدلة ، كالكيمياء يةالطبابجملاالت ملرتبط اوالبحث العلمي 

                                                           

 .244( ينظر: الواف اإلساليمي وأثره يف احلياة االاتماعية يف املغرب ، أبو ركبة، ص66)
 .558-556( ينظر: اإلحسان اإللزايمي يف اإلسالم وتطبيقاته يف املغرب ، التجكاين، ص 67)
 .283-282( ينظر: الدور االاتماعي للواف، عبداملك السيد، ص 68)
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أشهر يمن أن خنصص له بعض األسطر لبيانه، فيكفي املدارس الوافية  وهويم: لالتع .4
املنتشرة يف سائر أحناء العامل اإلساليمي وعلى رأسها تلك املسااد واجلوايمع اليت 

األزهر يف يمصر، والزيتونة يف ويف يمقديمتها احلريمان الشريفان، و  أضحت يمنارات للعلم
انهيك عن املكتبات واملعاهد اليت ال ميكن عدها أو  يف ديمشق. ونواأليموي   يمصر، 

 حصرها يف هذه العجالة. 

 رضي هللا عنه ا فعله خالد بن الوليديمستند هذا الغرض يمرمبا كان  :األيمن والدفاع .5
فقد روى أبو هريرة رضي هللا عنه أن  ،حينما واف أدراعه وأعتاده يف سبيل هللا

قد فوأيما خالد فإنكم تظلمون خالًدا ،  ...): االلم رسول هللا صلى هللا عليه وس
واد سار  ،(69)(احتبس أدراعه وأعتاده يف سبيل هللا وأيما العباس فهو علي  ويمثله يمعه

على هذا النهج الصحابة الكرام والتابعون ويمن تبعهم إبحسان يمن العلماء واحلكام 
واحلفاظ على حريمة داير فوافوا األيموال على سد الثغور وذوي اليسار يف األيمة 

 .(70)املسلمن

، وآابر الشرب (71)كالواف على إنشاء الطرق، واجلسور  :الواف على البنية األساسية .6
 .واد سبقت اإلشارة إىل بئر رويمة يف املدينة النبوية اليت وافها عثمان رضي هللا عنه

ضربوا يف و  ،واد تنوَّع عمل أهل اإلسالم يف هذا :الواف على واوه الرب املتنوعة .7
 وسيأيت ذكر لطر  يمن خربهم يف هذا. ،ذلك أروع األيمثلة وأنصعها

 

 

                                                           

ه البخاري ويمسلم واللفظ ملسلم. صحيح البخاري ، كتاب الزكاة ، ابب اوله تعاىل : )ويف الرااب والغاريمن ( روا69)
 ويف سبيل هللا(. صحيح يمسلم ، كتاب الزكاة ، ابب يف تقدمي الزكاة ويمنعها.

 .103-102( ينظر: حترير املقال، البالطنسي، ص 70)
 .128لة ، شواي دنيا ،  ص ( ينظر: أثر الواف يف إجناز التنمية الشايم71)
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 هذا البحث أثناءاليت سيأيت ذكرها يف  –من خالل مناذج الوقف أما مثرات الوقف ف
 :أييتيتبني أثر الوقف ومثراته، واليت ميكن أن جنملها فيما  –

ظهور اجملتمع املدين، بواسطة املؤسسات األهلية، اليت انتظمت واوه احلياة   (1
االاتماعية وأسهمت يف إدارة أنشطة اجملتمع وحتقيق التكايمل يمع السلطة والسيما يف 
بعض امليادين املهمة، كميدان التعليم الذي اايمت األواا  أبعبائه، لذا مل يواد 

 .(72)للتعليم ديوان، كاأليمور األخرى
 أيمام فئات اجملتمع. املتميز توفري التعليم (2
 القيام بدور التأيمن االاتماعي. (3
 النهوض ابملستوى الصحي، وتطوير يمؤسساته. (4
 إاتحة الفرصة للتكوين املهين. (5
 .للمجتمع اإلساليمي التحتية البىنتأسيس اإلسهام ب (6
 اإلساليمية. ناإلسهام يف التطور العمراين للمد (7

يقف يمندهشًا يمن اآلاثر العظيمة، اليت كانت أن ة اإلساليمية، لناظر يف احلضار ول       
شري إىل شيء يمن ن لعلنا هناالعملية، و  مللواف يف حياة األيمة، سواء يمن الناحية النظرية، أ

 ذلك:

 من الناحية النظرية: (أ
أدى الواف يمن هذه الناحية؛ إىل ظهور العديد يمن اجلوانب اخلرية على يمستوايت عدة؛    

املعريف، والقيمي، والتنظيمي، واالاتماعي؛ فمن الناحية املعرفية، كان له اليد الطويل يف منو 
 والتكافل، والتكايمل، واحلركة العلمية، ويمن الناحية القيمية أمثر يف جتسيد ايم األخوة، العلوم،

القيم  وغري ذلك يمن واإلحسان، وغرس ايم املسؤولية، واملبادرة، وأداء الوااب لدى الفرد،
العديدة، ويمن الناحية التنظيمية؛ أثر يف ظهور فقه الواف؛ ملا يتطلبه يمن بيان أحكايمه اليت 

كما   (73)ثبت يمعظمها اباتهاد الفقهاء، ابالعتماد على االستحسان، واالستصالح، والعر 

                                                           

 ضمن أحباث ندوة إدارة وتثمري ممتلكات الواف. 246( ينظر: الدور االاتماعي للواف، عبد امللك السيد، ص 72)
 .137( ينظر: الوصااي والواف يف الفقه اإلساليمي، د. وهبة الزحيلي، ص73)
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أنه أسهم يف ظهور الفكر اإلداري؛ مبا تطلبته يمؤسسات الواف يمن إدارة، فقد ظهرت إدارته 
 .(74)ذ العهد األيموي، وتوالت يمن بعديمن

واوة شبكة العالاات االاتماعية  وأيما يمن الناحية االاتماعية، فقد ظهر أثره يف متاسك،  
 والنكبات اليت يمرت هبا. لدى األيمة اإلساليمية، ابلرغم يمن الكوارث،

 الناحية العملية: (ب
يمن خالل اجملاالت املتنوعة، كما أن الواف خلف آاثراً نظرية، كذلك ظهرت آاثره العملية  

واملتعددة، اليت مشلت اوانب احلياة االاتماعية، فقد هنض الواف برسالة ضخمة يف إاايمة 
االاتماعية للطبقات  املؤسسات اخلريية، ورعايتها، وبرزت أمهيته بواه خاص، يف توفر الرعاية

، وطالب العلم، واملريض، كابن السبيل الضعيفة، والفقرية، ولكل حمتاج إىل العون، والرعاية،
، وتكاثرت األواا ، وتنوعت تعبريًا عن (75)بل اتسع نطااه ليشمل أواه احلياة االاتماعية

إحساس الواافن، أبن هناك ثغرة يف اجملتمع ال بد أن تسرت، أو يمنكرًا جيب أن يزول، أو 
 .(76)يمعروفاً يمهمالً جيب أن يراعى

 

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

 

 

 

 

 
                                                           

 .75واألواا  والدعوة واإلرشاد، ص ( األواا  يف اململكة العربية السعودية ، وزارة الشؤون اإلساليمية74)
 .1/11( ينظر: الواف يف الفكر اإلساليمي، حممد بن عبد هللا، 75)
 ( ينظر: الواف اإلساليمي وأثره يف تنمية اجملتمع )مناذج يمعاصرة لتطبيقاته يف أيمريكا الشمالية(، د. مجال برزجني76)

 م.1993، ضمن أحباث ندوة حنو دور تنموي للواف يف الكويت عام 140ص 
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 خصائص الوقف: :السابع طلبامل

 ولعل من أبرزها: أثرها اروان طويلة. استمر ه اوة وفاعليةأكسبتيتميز الواف مبزااي عظيمة    
 لطيش تعريضه وعدم الواف محاية املبدأ هبذا حتقق واد الواف ، أصل يف التصر  ايمتناع .1

وهو يما اعل األصل يف الواف االستمرار والبقاء. هذا واف  ،نيتهم سوء أو عليه املتولن
عيين مببلغ ) يف ابل عمر مبكةورد امسه يف أمساء املؤسسن الذي  ،رضي هللا عنهعثمان 

ورد يف نشرة االكتتاب اخلاصة بشركة )ابل عمر( ( رايل حبسب يما 10.537.929 :ميثل
 .واملنشورة على يمواع هيئة سوق املال

درس ابحث أيمريكي حال أكثر األسر األيمريكية ثراء يمنذ أتسست أيمريكا ويماذا  واد        
فلر( هي  )روك الثري األيمريكي آل إليه حال الورثة بعد سنوات طويلة، فواد أن عائلة

الوحيدة يمن بن اديماء العوائل الثرية اليت احتفظ أبناؤها وبناهتا بثرائهم بعد وفاة عميد 
يمنعهم يمن بيع أصول الرتكة وأوصى بتوزيع العائد عليهم وازء : أنهسبب الاألسرة مبئة سنة و 

 .(77)يمنه للمشاريع اخلريية
 بذلك فتحققت الشارع حكم يمثل الصحيح الوااف شرط أن يمن الفقهاء لدى استقر يما .2

 ،هبا ويحعىن هتمه اليت األغراض يف وافه صر  استمرار إىل الوااف واطمئنان الواف محاية
وحتقق بذلك سهولة إدارته  بل وسهولة تشكيله وإيمكانية بناء أنظمته حسب احلااة 

 .والرغبة مبا ال يتعارض يمع القواعد الشرعية
 .(78)احلكويمات تدخل يمن الواف محاية بذلك فتحققت األواا ، على القضاء والية .3
فكان ذلك سببًا لفتح ابب الواف أيمام  ،املواوفة حبيث يصح واف يما ميحلك األيموال تنوع .4

 يمريديه يمن كل فئات اجملتمع.

                                                           

يمقال بعنوان : واف عثمان رض هللا عن للكاتب : عبدهللا اجلعيثن. )املواع اإللكرتوين ملركز استثمار املستقبل  (77)
 لألواا  والوصااي(.

 )تطبيقات الواف بن األيمس واليوم(. ( اخلصائص الثالث يمن حماضرة الشيخ صاحل احلصن حفظه هللا ، بعنوان:78)
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وهكذا كان الواف عرب  ،تنوع جماالت صرفه حبيث تتسع الحتيااات الناس ويمصاحلهم .5
 يمراحل التأريخ اإلساليمي حيث كان يقوم جبميع يمصاحل رعااي الدولة املسلمة.

خرب  ونذكر هنا ،ربهنةوشواهد التأريخ على ذلك يم ،حفظ هللا للمال املواو  ورعايته له .6
ذلك هو واف عائشة املرشد مبحافظة الرس، اليت  :يوضح هذه اخلاصية يمعاصرواف 

واعلت ريع الواف على حمفظي القرآن  ،هـ اطعة أرض خارج البلد1213وافت عام 
أصبحت فالبلد  إال أن أحياه أبيمر هللا ااضي ،وظل الواف ارابة يمئيت عام ال يعر  ،الكرمي

فبيعت بثالثن يمليون رايل جلمعية حتفيظ  ،داخل البلد اليلة سنواتاألرض املواوفة ابل 
يمليوان، فإذا صلحت النية  150واآلن تقدر ايمة الواف بـــ  ،القرآن الكرمي مبحافظة الرس

 رمحها هللاعائشة املرشد  -ولك أن تعر  أن هذه املرأة  ،تقبل هللا العمل وحفظه وابرك فيه
وإمنا توىل هذا كله واستخراه بعد ضياع وأحياه أبيمر هللا ااضي الرس  ،مل يعر  هلا ذرية -

يف حينه يمعايل الشيخ عبدالعزيز بن محن ِّ احلمن ِّ رئيس هيئة األيمر ابملعرو  والنهي عن 
 .ذي حدثين شخصياً خبرب هذا الوافاملنكر سابقاً وهو ال

ونكتفي إبيراد يمثال يمعاصر نتبن  ،ملواو  حيث هو جتارة يمع هللاالنماء والربكة يف املال ا .7
 :يف يمكة "حاج يمن تركستان" واف احلاج رحيم خالله هذه امليزة العظيمة للواف: يمن

هـ  1389ويف عام  ،عبارة عن غرفتن فقطهـ  1307عام كان أصل هذا الواف حيث  
لك ثالثة أبراج يف يمكة، مث هـ كان الواف مي1416ويف عام  ،رايل 300,000أصبح ريعه 

حصلت للواف نقلة كبرية عنديما توىل النظارة عليه أستاذ اايمعي فتفرغ له وطور استثماراته 
هـ ميلك أحد عشر براًا يف يمكة  1433وحوله إلدارة يمؤسسية فأصبح الواف يف عام 

ذا وبعد التوسعة احلديثة للحرم أصبحت بعض أبراج ه ،يمليون رايل400يقدر أحدها بـ 
 .(79)ساحات احلرم يمباشرة أو اريبة يمنالواف تطل 

                                                           

( حدثين خبرب هذا الواف الشيخ سعد بن حممد املهنا رئيس حمكمة القطيف وهو يمن املهتمن مبوضوع األواا  79)
 وله فيه اهود يمباركة.
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 ، وفيهواحلضارة الغربية احلضارة اإلسالميةيف الثاين: الوقف  املبحث
 :مطلبان

 .الواف عرب الدول واملماليك اإلساليميةاألول:  طلبامل

 .مناذج يمن األواا  عند األيمم الغربية الثاين: طلبامل
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 :(80) الدول واملماليك اإلسالميةالوقف عرب األول:  طلبامل

واف  ، فكان أول واف يف اإلسالم هو االهتمام ابلواف يمن عهد رسول هللا  أبد   
ذكر اخلصا  بسنده وي ،(81)السبعة وائط خمرييقـــح وافه  مث، جد اباءـيمس رسول هللا 

 :ابملدينة سبعة حوائط " كانت احلبس على عهد رسول هللا  عن أيب كعب القرظي اال:
 وعن (82)، والدالل، واملثيب، وبراه، وحسىن، ويمشربة أم إبراهيم "  ، والصافية األعوا 

ديناراً وال درمها وال عبداً وال أيمة  اال: "يما ترك رسول هللا  رضي هللا عنه بن احلارث وعمر 
 .(83)إال بغلته البيضاء اليت كان يركبها وسالحه، وأرضا اعلها البن السبيل صداة"

 وافــوا فقــد اشـتهر عـن اخللفـاء الراشـدين أهنـم ، سـار علـى هنجـه أصـحابه الكـراممث 
ده، فهي إىل ـــة على ولــــتصدق بداره مبك ن أاب بكر الصديق أ، فقد ورد  مـوافوا يمن أيمواهل

بـداره  ، وتصدق الـزبري بـن العـوام  أبرضه بينبع فهي إىل اليوم  ، وتصدق علىٌ (84) ومــالي
احلرايميــة وداره مبصــر وأيموالــه ابملدينــة علــى ولــده، فــذلك إىل اليــوم، وتصــدق ســعد بــن  مبكــة يف

ـــــــداره ابملدينــــــة، وبــــــداره مبصــــــر علــــــى ولــــــده فهــــــي إىل اليــــــوم،  أيب واــــــاص وعثمــــــان بــــــن  بـ
، بداره مبكة واملدينة على ولده، فـذلك  "برويمة" فهي إىل اليوم، وحكيم بن حزام عفان

 . (85) إىل اليوم
لبئر رويمة، وواف   عثمانواف أرض خيرب، و  عمر  هم واففاواأ أشهريمن و  

 ألدراعه وأعتاده يف سبيل هللا.  ، وواف خالد  بريحاء أليب طلحة

                                                           

لواف (، ورسالة بعنوان: أثر ا1/27( لإلفادة املطولة يف هذا الباب ينظر : أحكام الواف للدكتور حممد الكبيسي )80)
يف الدعوة إىل هللا ، رسالة يمااستري د. خالد بن هدوب املهيدب ، ويمنه احستفيد يف كتابة هذا املبحث ، ورسالته 

 وفقه هللا يمن أحسن يما حرر يف الرسائل العلمية يف ابهبا.
 . 3/300، كتاب الوصية. سنن أيب داود  2/1255( رواه يمسلم وأبو داود وغريمها، انظر: صحيح يمسلم 81)
. البداية  3/99أبسانيد يمتعددة. السرية النبوية البن هشام  503 -1/501الطبقات الكربى البن سعد  (  82)

، وأحكام الواف ألمحد 11. وانظر: أحكام الواف ملصطفى الزرااء، ص417-5/416والنهاية البن كثري 
 .5اخلصا  ص

 (.4192ووفاته، برام ) صحيح البخاري، كتاب املغازي ابب يمرض النيب  (83)
  ( املقصود ابليوم هنا أي إىل زيمان الشافعي رمحه هللا.84)
 .6/161( السنن الكربى، البيهقي، كتاب الصداات، ابب الصداات احملريمات، 85)
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 :لو قـيبقـاء أواـا  الصـحابة إىل عصـره، ف كاليمـاً عـن  ذكر اإليمـام الشـافعي رمحـه هللايو 
مل تتغــري ومل تــزل إىل  -أي يمشــهورة -""إن صــداات املهــاارين واألنصــار ابملدينــة يمعروفــة اائمــة

"ولقـــد حفظنـــا الصـــداات عـــن عـــدد كثـــري يمـــن املهـــاارين واألنصـــار، لقـــد :ال أيًضـــو قـــيزيمانـــه و 
يلــون صــدااهتم حــىت يمــاتوا، ينقــل  يزالــون حكــى يل عــدد كثــري يمــن أوالدهــم وأهلــيهم، أهنــم ال 

ــــر يمــــا عنــــدان ابملد ينــــة ويمكــــة يمــــن ذلــــك العايمــــة يمــــنهم عــــن العايمــــة، ال ُيتلفــــون فيــــه، وإن أكث
يلوهنــا حــىت  -رمحهــم هللا-الصــداات لكمــا وصــفت، مل يــزل يتصــدق هبــا املســلمون يمــن الســلف

  (86) ن نقل احلديث فيها كالتكلف"إيماتوا، و 

إىل كثــــرة املــــال يف أيــــديهم   ويعــــود التوســــع يف الواــــف يف عهــــد اخللفــــاء الراشــــدين       
 وتوسع راعة دولة اإلسالم يف تلكم احلقبة.

،  هاكمـا تعـددت يمصـارف  ،يف عهد اخلالفـة األيمويـة، توسـعت األواـا ، وازداد عـددها و       
ومل تعد يمقتصرة على الفقـراء واملسـاكن، وإمنـا مشلـت يمظلتهـا املـدارس ويمراكـز التعلـيم، وكـذلك 

كمــا مشلــت يمصــار  األواــا : إنشــاء املســااد، ويمــأوى   ،يمصــاريف املدرســن والعــايملن فيهــا
العجزة واأليتام واملكتبات والصر  على يما يصلحها، ويرفع يمن يمستوى خـديماهتا، ونظـراً هلـذا 
التوسع الكبري يف حجم األواا  وأتثريها، فقد تطلب األيمـر، تكـوين هيئـات أو أطـر تنظيميـة 

هم، وهـــذا األيمـــر اعـــل احلكـــام حيرصـــون علـــى حمـــددة، بـــدالً يمـــن ايـــام الـــواافن برعايتهـــا أبنفســـ
نصـب القضـاة والقـائمن علـى القضــاء الشـرعي علـى القيـام مبهــام احملافظـة علـى هـذه األواــا  

، يتفقــد يكــان القاضــي أبــو الظــاهر عبــدامللك بــن حممــد احلزيمــ  ؛ورعايتهــا وحفــظ أيمالكهــا فقــد
عقـاابً  تهلـا عشـر الـدا يلاألواا  ثالثة أايم كل شهر، فـإذا رأى خلـالً يف شـيء ضـرب املتـو 

 له على اإلمهال فيها.

واد أدى هذا التطور املتنايمي يف حجم األواـا  يف العصـــر األيمـوي إىل فصـل اخلـديمات       
ابألواا  يف ديوان خاص ويمستقل عن بقيـة دواويـن الدولـة لتسـجيل األواـا ، محايـة اخلاصة 

  (87) .ديوان للواف مبصر ئللواافن ويمصاحلهم، وأنش
                                                           

 .3/277( األم : لإليمام الشافعي 86)
 -ويما بعدها 346حىت الكندي  –(،  وينظر: اتريخ القضاء 1/27أحكام الواف للدكتور حممد الكبيسي )  (87)

 طبع لويس سيخو.
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وممـــا يوضـــح ذلكـــم التواـــه أن أول دار أسســـت ملـــداواة املرضـــى يف الدولـــة اإلســـاليمية "
هـــ واعــل فيهــا أطبــاء، وأاــرى 88بناهــا اخلليفــة األيمــوي الوليــد بــن عبــد امللــك يف ديمشــق ســنة 

علــــيهم األرزاق وخصــــص لكــــل يمحقعــــد خاديمــــاً يهــــتم أبيمــــره، ولكــــل ضــــرير اائــــداً يســــهر علــــى 
 . (88)"رفقته

أيمــور الواــف يف العصــر األيمــوي، أدى إىل تنميــة الواــف وازدهــاره  وال شــك أن تنظــيم
ومحايتـــه. وتغطيتـــه الحتيااـــات اجملتمـــع آنـــذاك، حيـــث نطـــاق الواـــف، ومل يصـــبح ااصـــراً علـــى 
اإلنفاق على الفقراء واحملتاان، بل اام بتغطية احتيااات اجملتمع املسلم يمـن يمرافـق ااتماعيـة 

 وتعليمية.
لواــف رئــيس يســمى "صــدر الواــو " أحنــيط بــه اكــان إلدارة فالعباســي، العصــر يف  أيمــا

 اإلشرا  على إدارهتا، وتعين األعوان ملساعدته على النظر فيها.
يف جمـــال إنشـــاء اهلياكـــل يمهـــم دورهـــا االاتمـــاعي، بتطـــور  زداداألواـــا ، واواتســـعت 

 م أيمــا التطــور التشــريعي الــذي نظَّــ ،التنظيميــة للواــف، ولكــن ظــل تطــوراً يتعلــق ابجلهــاز اإلداري
ات خاصــــة بنظايمــــه فهــــو يمــــا شــــهدته فــــرتة حكــــم الدولــــة نــــصــــدر أوايمــــر وتقنيأالواــــف ذاتــــه، و 

(89) العثمانيــة"
الســـالطن ووالة  ، وأابــلأصــبحت لــه تشـــكيالت إداريــةالدولــة العثمانيـــة ففــي .  

اــوانن وأنظمــة تعــىن ابإلشــرا  عليــه، وصــدرت تــوكيالت هنــاك وكانــت علــى الواــف، األيمــور 
تغلغـــل الواـــف يف كـــل جمـــال يف اجملتمـــع ، و نه، وبيـــان أنواعـــه وكيفيـــة إدارتـــهيمتعـــددة لتنظـــيم شـــؤو 
نتشار الواسع للواف إىل طبيعة الدولـة العثمانيـة، فقـد متثلـت هذا االيعود العثماين، ويف الوااع 

اليت أصـبح الواـف فيهـا الدولة العثمانية يمنذ بدايتها تقاليد الدولة السلجواية "سالاقة الروم" 
ولـذلك فقـد سـعت يمنـذ البدايـة ابسـتمرار ، تعليمية ااتماعية يمسـاعدة للدولـة يقوم مبهام دينية

 إىل توسيع "دار اإلسالم" ونشر اإلسالم يف املناطق اجلديدة.

هتمـام األهلـي اال إال أن الواف يف أواخر الدولة العثمانية بدأ أيخذ طابع الدولة، فبدأ
سـتقالل النسـيب لألواـا ، مث اايمـت بعـد أن حاولـت الدولـة التقليـل يمـن االيرتااع، ابألواا  

الدولــة تــدرجيياً ويمــن خــالل تشــريعات يمتكــررة، إبحــالل ســلطتها حمــل القطــاع األهلــي يف إدارة 
                                                           

 .2/405 -( املواعظ واالعتبار يف ذكر اخلطط واآلاثر للمقريزي88)
 .162( الوصااي واألواا  يف الفقه اإلساليمي د. حممد كمال الدين إيمام ص  89)
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سـتعمار يف الـدول اإلسـاليمية دور يف ذلــك، وخباصـة يمـا اــام األواـا  وتوايههـا، كمـا كــان لال
 لألواا .به يمن يمصادرات عديدة 

ى هــــذا التحــــول إىل أن تكــــون املبــــادرات الوافيـــة بيــــد الدولــــة، نظــــراً للتغــــريات واـــد أدَّ 
 اتصادية والسياسية يف العقود األخرية.اال

كمــــا كــــان هلــــذه الســــيطرة يمــــن الدولــــة علــــى اطــــاع األواــــا  يف العديــــد يمــــن البلــــدان 
إنشــاؤها يمــن ابــل القطــاع ســاليمية تــداعيات كثــرية، لعــل يمــن أمههــا نــدرة األواــا  الــيت يــتم اإل

 . (90) اليت تعتمد على إيرادات األواا  األهلي، وضمور يمؤسسات العمل األهلي
يمنــــــذ ســــــقوط اخلالفــــــة اإلســــــاليمية، أخــــــذ دور الواــــــف يرتااــــــع يف عالاــــــات احليــــــاة "و       

 االاتماعية، إىل اانب الرتااع العام يف تطبيق األدوات األخرى.
التنظيمـات املاليـة اخلاصـة ابلـدول، وبـرزت طـرق ابايـة اائمـة وظهرت بدائل اديـدة يف       

علــى اســتحداث الضــريبة الــيت جتــا يمــن األغنيــاء والفقــراء علــى الســواء بوصــفها يمــن أهــم املــوارد 
 املالية للموازانت املخططة.

ال ســيما يف  –والوااــع أنــه يمنــذ بدايــة القــرن احلــايل، أخــذت الشــعوب اإلســاليمية تشــهد       
أوضاعاً سياسية هتيمن عليها القـوى االسـتعمارية واـوى النفـوذ األانـيب، وأدى  -عربيةالدول ال

ذلـــك إىل هيمنـــة القـــوى العامليـــة، وترســـيخ يمبـــادئ التبعيـــة للعـــامل اخلـــاراي، ويمـــن مث أصـــبحت 
ـــة احليــاة االاتماعيــة بقطاعاهتــا كافــة تســري وفــق ظــرو  الــدول املصــدرة، ويمــن هنــا فــإن  أنشطــ

يمؤسسة إساليمية أخرى، مل تتمكن يمـن اسـتمرار العمـل يف تلـك الظـرو   يمؤسسة الواف كأي
 .(91)" غري املناسبة

  

                                                           

 .15-14ينظر : إسهام الواف يف العمل األهلي والتنمية االاتماعية د. فؤاد عبد هللا العمر ص   (90)
 .25حممد أبو زهرة ص  -( حماضرات يف الواف91)



38 
 

  :مناذج من األوقاف عند األمم الغربيةالثاين:  طلبامل
ملــا ذكــران يف املطلــب الســابق اتريــخ الواــف يف احلضــارة اإلســاليمية انســب أن نــذكر شــيئاً      

تنبهـت الـدول الغربيـة اليـوم )كـالوالايت املتحـدة يمن خربه يف احلضارة الغربية املعاصرة ، حيث 
األيمريكيــة، وبريطانيــا( ألمهيــة الواــف وتفتحــت أعيــنهم علــى أثــره، ويمــا يعــود بــه يمــن االســتقرار 

يــة، ويمــا يعطيــه للنظــام يمــن اــوة ، فســعت ااهــدة إىل أن توليــه أمهيــة ابلغــة، فعلــى ســبيل والتنم
املثال: يف اململكة املتحدة الربيطانية ، والـوالايت املتحـدة األيمريكيـة، هنـاك نظـام يشـبه الواـف 

ولــه يمــن يمؤسســات وافيــة وخرييــة، ، ســنَّته هــذه البلــدان، وجنحــت فيمــا مي(92)يســمى )الرتســت(
والايت املتحــدة األيمريكيــة كــربى املؤسســات واجلايمعــات تقــوم علــى أســاس الواــف فنجــد يف الــ

 وتعتمد على ذاهتا اعتماداً كلياً، ويمن ذلك:

 ، الذي يعد أكرب واف يف عصران احلاضر.وقف بيل جيت  وميليندا  .1

م ، 1994 يملينــدا يف عــامزواتــه غيــتس و  بيــلوهــذا الواــف يمقــره )واشــنطن(، وأسســه:       
)يمئـــة وســـتة وثالثـــن يمليـــار 136.500.000.000وتقـــدر ايمـــة رأمسالـــه حـــىت اآلن أبكثـــر يمـــن 

جمـــاالت  ة، كمـــا يســـاهم فيـــه أثـــرى أثـــرايء العـــامل، ويعمـــل يف ثالثـــ (93)(الـريـــومخســـمئة يمليـــون 
رئيســة، هــي: الصــحة العامليــة، والتنميــة العامليــة، وبــرايمج خاصــة ابلــوالايت املتحــدة األيمريكيــة، 

 تبع يمنهج الشراكة يمع اجلهات اخلريية لتحقيق أهدافه.وي

والـــذي دخـــل يف شـــراكة خرييـــة يمـــع  ،عمتتتال املعتتتروفوارن ابفتتتج رجتتتل األ .2
م لتصــبح تلــك 2006يمليــار دوالر يف اــون  31اخلرييــة بـــ  يمؤسســة بــل غيــتس وزواتــه يميلنــدا

 املؤسسة أكرب يمؤسسة خريية يماحنة يف العامل يمتخصصة ابلصحة والتعليم وأحباثهما.

والالفت أن وارن ابفت انضم إىل يمؤسسة بيل غيتس لتكون الشراكة اخلريية بينهم رغم أن     
علـق املـدير التنفيـذي للمركـز اخلـريي يف ( عايماً، حىت 50( سنة وعمر الثاين )75عمر األول )

                                                           

( حماضرة تطبيقات الواف بن األيمس واليوم، يمعايل الشيخ صاحل بن عبد الرمحن احلصن ، رمحه هللا )يمطبوعات 92)
 يمركز استثمار املستقبل ابلرايض(.

دا وبيل ايتس م ، ينظر : يمواع يمؤسسة يميلين31/12/2012( حسب آخر إحصائية ألصول األواا ، وهي يف 93)
 ( يمليار دوالر أيمريكي.36.4، وتساوي ابلدوالر األيمريكي ) http://cutt.us/zCfUاخلريية: 

http://cutt.us/zCfU
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اايمعة اندايان اائاًل: إن يمعظم يمن لديهم هذا املبلغ يمن املال حياولون تشكيل يمؤسسـة خاصـة 
تكون يمرتبطـة بصـورهتم اخلاصـة، إنـه يهبهـا لشـخص أصـغر يمنـه خبمـس وعشـرين سـنة! مث عل ـق 

 اائالً بعد ذلك: ) إنين أشعر مبتعة عميقة مبا أاوم به(.

، الــذي تقــدر أصــوله مبــا 1974جامعتتة هارفتتارد، التتذي عستت  يف عتتا  وقتتف  .3
 .(94)الـيمليار ري 120يقارب 

وغري هذه األاا  كثري، كمركز فاونديشـن لرعايـة املؤسسـات املاحنـة، ويمؤسسـة التنميـة  
 األيمريكية، ويمعهد العطاء، ويمركز كارتر، وغريها كثري.

  

                                                           

 . http://cutt.us/0Cc1( يمقال الدكتور إبراهيم البعيز 94)

http://cutt.us/0Cc1
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ثرها عرب التاريخ أاإلسالمية و املبحث الثالث: مناذج من األوقاف 
 :وفيه ثالثة مطالب ،اإلسالمي

 .نشر الدعوةالعلمية و  اجلوانبو العبادات  يف جمالاألواا   :املطلب األول
 االاتماعية والصحية. على اجملاالت األواا  :املطلب الثاين

 العسكرية. على اجلهاد واجملاالت األواا  :املطلب الثالث
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 :توطئة
اإلســاليمية أصــعب يمــن أن حتصــى وتستقصــى، علــى ايمتــداد أربعــة عشــر اــرانً، واــا  األ

يمــروراً مبــن بعــدهم يمــن العلمــاء واملوســرين وامللــوك والســالطن  ،أبواــا  الصــحابة والتــابعن ءً بــد
ومل يقتصـــر األيمــر علـــى الراــال بـــل واــدت أواـــا  للنســاء كثـــرية ،  ،واأليمــراء علــى يمـــر الــدول

، فــأوافوا يف ســبيل ذلــك   ذلــك فضــربوا أروع األيمثلــة وأنصــعهاوهكــذا تبــارى أهــل اإلســالم يف 
يمنه يما حفظ حىت اليوم، ويمنه يما ضاع ألسـباب لـيس هـذا يمكـان إيرادهـا ،  ،كل غاٍل ونفيس

أن أحد السالطن اململـوكين )وهـو السـلطان األشـر  برسـباي( وثـق  :والتأريخ حيفظ لنا يمثالً 
( وراـــة، وهـــي كـــل أواافـــه علـــى يمـــدى أربـــع 229أواافـــه يف حجـــة وافيـــة بلـــغ عـــدد أورااهـــا )

(95)وعشــرين ســنة، وهــي ســنوات حكمــه
، انهيــك عــن اخللفــاء والســالطن وامللــوك اآلخــرين،  

 على ايمتداد راعة الدولة اإلساليمية. 
توضح جبالء كيف  -اليت سيأيت ذكرها  – إن هذه األيمثلة الناصعة يف اتريخ املسلمن     

 .عملت األواا  اإلساليمية على زايدة التقدم والرفاهية، ورفع يمستوى املعيشة
أيكل يمن  هـ( ال 676املتوىف سنة ) اإليمام النوويوللداللة على تنوعها ومشوهلا فقد كان      

وهو اإليمام الورع الذي ُيشى أن يكون  فواكه ديمشق وخضرواهتا ألن أكثر أراضيها واف،
 .(96) املواو  عن الواف بغري استحقاقخرج 

ويمن أشهر يما ميكن اإلشارة إليه يف استعراض مناذج األواا ، ومشوهلا لشىت يمناحي احلياة،    
  يما أييت:

  

                                                           

ندوة الواف يف الشريعة اإلساليمية وجماالته، حبث ذه احلجة )الوثيقة(، انظر: حتتفظ وزارة األواا  املصرية هب( 95)
 د.عمر زهري حافظ.

 .216( يمن روائع حضارتنا، للدكتور يمصطفى السباعي، ص: 96)
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 :نشر الدعوةاألوقاف يف جمال العبادات واجلوانب العلمية و  :املطلب األول
وكانــت عاليمــة  أهــل اإلســالم فيهــااألواــا  العلميــة يمــن أهــم أنــواع األواــا  الــيت تنــافس      

ويمــن أشــهر النــواحي العلميــة الــيت كــان الواافــون يمــن أهــل اإلســالم يســارعون  ،ابرزة يف أترُيهــم
 :إليها يما أييت

العلم، وما يتعلق به من إنشاء املدارس، و  القرآن واحلديث واملساجد الوقف على .1
 :واملعلمني واملعاهد، واجلامعات، واملكتبات، وصرف الرواتب على الطلبة

يمسجد اباء )أول   بىن رسول هللاكانت املسااد هي أول واف يف اإلسالم، حيث 
 . واف يف اإلسالم(، مث بىن يمسجده

والتأريخ يسجل إبعجاب  وكان الناس يتسابقون إىل إاايمة املسااد والصر  عليها، 
األيموال اليت أنفقها اخلليفة األيموي الوليد بن عبد امللك على بناء اجلايمع األيموي  كثرة

 .(97)بديمشق مما ال يكاد يصداه اإلنسان لكثرهتا
ف ه بىن يف بالده يمسااد كثرية، ووامما ذكر يمن يمآثر نور الدين حممود زنكي أنو 

األصفهاين أن  نور الدين أيمر عليها وعلى يمن يقرأ هبا القرآن أواافاً كثرية، إذ يروي العماد 
إبحصاء يما يف حمالت ديمشـق يمن يمسااد هجرت أو خربت، فأان  على يمائة يمسجد، 

 .(98) فأيمر بعمارة ذلك كله وعن  له أواافاً دار ة
العصر اململوكي بكثري يمن املعلويمات  إابنيمصر  يف ومتدان واثئق األواا  املسجلة

، وعلى املشتغلن فيها، والقائمن عليها يمن املرتبطة إبنشاء املسااد والصر  عليها
أيموال األواا  مبا يضمن أداء رسالتها على الواه املنوط هبا حىت أن  القلقشندي اال 

 .(99) عنها إهنا: "أكثر يمن أن حتصى، وأعز يمن أن تستقصى"

، وكانت كر بعض املؤرخن أهنا وادت يف عصر الصحابة ذ أيما أواا  العلم فقد 

                                                           

 (.125( يمن روائع حضارتنا ، للدكتور يمصطفى السباعي )صـ97)
 .144سنا الربق الشايمي، للبنداري، ص  (98)
 .3/365م( 1936صناعة اإلنشاء، للقلقشندي، نسخة يمصور عن الطبعة األيمريية، )صبح األعشى يف  (99)
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 . (100) اب يف يمدينة واحدة يمن يمدن صقليةابن حوال ثالمثائة كت   حبيث عدَّ يمن الكثرة 
،  وآالفًا يمن الطالب وكان "الكحتَّاب" يف بعض البلدان يمن السعة حبيث يضم يمئاتٍ 

ابه ، وكان كت   اب يتعلم به ثالثة آال  تلميذومما يروى عن أيب القاسم البلخي أنه كان له كتَّ 
بو القاسم حيتاج إىل أن يركب محارًا ليرتدد بن طالبه وليشر  فسيحًا ادًا ولذلك كان أ

 وكانت هذه الكتاتيب متول أبيموال األواا . ، (101)على شؤوهنم
بدأ إنشاؤها بعد أن استقرت حركة الفتوحات الواف على املدارس اليت  :ويمن هذا النوع

سااد، وكثر بناء ، وبعد أن تضاعف إابال طالب العلم على حلقات امل اإلساليمية نسبياً 
، ويذكر التاريخ نفراً يمن أيمراء املسلمن كانت امل اإلساليميهذه املدارس حىت يمألت يمدن الع

هلم اليد الطوىل يف إنشاء املدارس يف خمتلف األيمصار: يمنهم صالح الدين األيويب الذي أنشأ 
ت املقدس، املدارس يف مجيع املدن اليت كانت حتت سلطانه يف يمصر، وديمشق، واملوصل، وبي

ونور الدين الشهيد الذي أنشأ يف سورية وحدها أربعة عشر يمعهداً، ويمنهم نظام امللك الوزير 
السلجواي الذي يمأل بالد العراق وخراسان ابملدارس حىت ايل: إنه يف كل يمدينة يف العراق 

له يمدرسة وخراسان يمدرسة، وكان هذا الوزير كلما واد يف بلدة عاملاً متيز وتبحر يف العلم بىن 
  ، واعل فيها دار كتب.عليها وافاً وواف 

وجبانب هؤالء العظماء كان األيمراء واألغنياء والتجار يتسابقون يف بناء املدارس 
كثريون اداً إاباهلم عليها، و والواو  عليها مبا يضمن استمرار الطالب على الدراسة فيها و 

ويما يتبعها يمن عقار وافًا على  هم الذين اعلوا بيوهتم يمدارس واعلوا يما فيها يمن كتب
حىت إن ابن ابري الرحالة األندلسي هاله يما رأى يف املشرق ، (102)طالب العلم الدارسن فيها

يمن كثرة املدارس والغالت الوافرة اليت تغلها أواافها، فدعا املغاربة أن يرحلوا إىل املشرق لتلقي 
ملسااد يف ديمشق أن النووي مل يكن ويكفي برهااًن على كثرة أواا  املدارس وا، (103)العلم

                                                           

 .37( ص382، وجملة الوعي اإلساليمي ، عدد ) 418،   3/417( ينظر : يمعجم البلدان، ليااوت احلموي 100)
 .37( ص382، وجملة الوعي اإلساليمي عدد ) 480-1/479( ينظر: يمعجم البلدان 101)
 106،  17/85، و 341،  233،  217،  176،  102،  74،  19،  16/16هاية ( ينظر: البداية والن102)

، ورحلة ابن ابري  2/26، وطبقات الشافعية لألسنوي  2/233، واملواعظ واالعتبار للمقريزي  465،  159، 
 . 1/88، ويمقديمة ابن خلدون 16ص

 . 15،16( رحلة ابن ابري ص103)
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 .(104)أيكل يمن فواكه ديمشق طيلة حياته؛ ألن أكثر غوطتها وبساتينها أواا 
لتكون وسيلة يميسرة للتحصيل على املكتبات بواف الكتب كما اهتم الواافون 

واملرااعة، توفر يمادة علمية يستند إليها املعلم واملتعلم يف وات واحد، فأصبح يمن املعتاد 
 .(105)يمكتبة يف كل يمدرسة، أو اايمع، أو رابط واف على طلبة العلم وغريهم واود

وبلغ يمن انتشار هذه اخلزائن وتوافرها يف األندلس أن أاب حيان التوحيدي النحوي كان 
كتاب أردته   يعين أن  أيَّ  ،  يعيب على يمشرتي الكتب، ويقول: اَّللَّ يرزاك عقال تعيش به

 . (106)استعرته يمن خزائن األواا 
ويذكر اياوت احلموي عن يمدينة يمرو: أنه كان فيها عشر خزائن للواف وذلك يف القرن 
السابع اهلجري ويقول عنها: "مل أر يف الدنيا يمثلها كثرة، واودة، يمنها خزانتان يف اجلايمع 
إحدامها يقال هلا العزيزية ، وافها رال يقال له عزيز الدين أبو بكر عتيق الزجناين ... وكان 

اثنا عشر ألف جملد أو يما يقارهبا، واألخرى يقال هلا الكمالية وهبا خزانة شر  امللك  فيها
املستويف أيب سعيد حممد بن يمنصور يف يمدرسته، وخزانة أخرى يف املدرسة العميدية وخزانة 

وكانت هذه اخلزائن  ،جملد امللك أحد الوزراء املتأخرين هبا، واخلزائن اخلاتونية يف يمدرستها
 . (107)لتناول ال يفارق يمنزيل يمنها يمئتا جملد، وأكثره يمن غري رهن"ا ةسهل

ابن ابري يف رحلته إىل يمصر بعد أن اطلع على أحوال يمكتباهتا ودور العلم الرحالة و 
ويمن يمنااب هذا البلد ويمفاخره  :يقول فيها وعاش يف بعضها، واستفاد يمن أيمواهلا املواوفة

"أي يمصر" أن األيماكن يف هذه املكتبات خصصت ألهل العلم فيهم، فهم يعتربون يمن 
 .(108)أاطار انئية فيلقى كل واحد يمنهم يمأوى إليه ويمآالً يصلح أحواله به مجيعاً 

  

                                                           

 . 4/253( تذكرة احلفاظ للذهيب 104)
 .21الواف وبنية املكتبة العربية للدكتور حيىي حممود ساعايت ص( 105)
 .33( ينظر: الواف وبنية املكتبة العربية للدكتور حيىي حممود ساعايت ص106)
 .  5/114( يمعجم البلدان 107)
 . 15( ينظر: رحلة ابن ابري ص108)
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 مساكن أئمة املساجد ومؤذنيها: .2
علــــى االنتظــــام يف فيواــــف علــــى كــــل يمســــجد يمســــكن لإليمــــام ويمســــكن للمــــؤذن إعانــــة 

احلضــور لقــرب الســكن يمــن املســجد، وتشــجيعاً هلمــا علــى القيــام برســالة املســجد. ويمثــل هــذا 
النوع يمن أبواب الرب ادمي ادم الشرائع ولكـن اجلـدة فيـه، يمـن حيـث كونـه يمصـرفاً يمـن يمصـار  

 الواو  احلديثة.

 :(109)طباعة الكتب وتوزيعها ونشرها .3
ممــا كــان يف  لصــورة، صــورته اجلديــدة أوســع بكثــريوهــذا املصــر  اــدمي اجلــنس اديــد ا

 املاضي. لسهولة توفري النسخ عن طريق الطباعة.
 .(110)توزيع املصاحفل أوقاف خاصة .4
 الوقف على البالد املقدسة: .5

ورد يف كتــب التــاريخ والــرتاام واألدب وغريهــا يمــن كتــب الــرتاث مجلــة يمــن األخبــار الــيت 
املقدســـة يمثـــل يمكـــة واملدينـــة أو علـــى املســـجد احلـــرام تفيـــد بواـــود أواـــا  كثـــرية علـــى الـــبالد 

 واملسجد النبوي واملسجد األاصى ويمن ذلك:

ذكــر اياــوت يف يمعجــم األدابء أن أمحــد بــن عبــدالوهاب بــن هبــة هللا ابــن الســيين  –أ   
 .(111)يمؤدب اخللفاء واف واوفاً على يمكة واملدينة

د أواــف أواافــا علــى املســجد اــ رمحــه هللاذكــر ابــن كثــري أن صــالح الــدين األيــويب  – ب
، وممــا (112)جابلقــدس بعــد اســتعادهتا يمــن اإلفــرن األاصــى وابــة الصــخرة واملــدارس

ثلـــث انحيــــة ســـندبيس يمــــن  :يف يمصـــر أواـــف علـــى احلــــريمن الشـــريفن رمحــــه هللا 
وبية، وبلدة نقادة يمـن عمـل اـوص علـى أربعـة وعشـرين خاديمـاً خلديمـة يلأعمال الق

                                                           

 هـ.8/4/1416يف  56/3/11صك واف صادر عن احملكمة الشرعية ابلدمل برام   (109)
 هـ.8/4/1416واتريخ  56/3/11عن صك وافي صادر يمن حمكمة الدمل برام   (110)
 . 1/465يمعجم األدابء اياوت بن عبدهللا احلموي  (111)
 (.49االنتصار لواسطة عقد األيمصار ، البن داماق: إبراهيم بن حممد بن أيديمر العالئي )صـ  (112)
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 .(113) هـ 569املسجد النبوي الشريف، وذلك يف ربيع اآلخر سنة 

يمــن أبــرز الــواافن الــذين اهتمــوا هبمــا الســلطان اململــوكي الظــاهر بيــربس البنقــداري  -ج
هـ( الذي واـه عنايتـه إىل احلـريمن فـور إمتـام تثبيـت دعـائم دولتـه، 676 - 658)

يف خالصــة الوفــاء أنــه اهــتم أبيمــر املســجد النبــوي، وعمــل  فــذكر عنــه الســمهودي
عمـــل  ، و (114)علـــى جتديـــد عمـــارة أاـــزاء يمنـــه، وأنـــه أنفـــق عليـــه األواـــا  الطائلـــة

 للحجاج والزو ار. عظيمةكسوة للكعبة املشرفة، وعمل تسهيالت 

ممــن بــرز يف هــذا اجلانــب الســلطان املنصــور اــالوون، وابنــه الســلطان الناصــر حممــد و  -د
الوون، الـــذي يعـــدُّ يمـــن أبـــرز ســـالطن املماليـــك اهتمايمـــاً بشـــؤون احلـــريمن، ابـــن اـــ

ـــه أعمـــال خرييـــة يمهمـــة يف كـــل يمـــن يمكـــة واملدينـــة، فقـــد واـ ــف  حيـــث ســـجلت ل
عليهما األواا  الدار ة إلنشـاء عديـد يمـن املشـروعات احلضـارية فيهمـا، والصـر  

أواـــف ، (115)علـــى يمـــا كـــان اائمـــاً هبمـــا، وجتديـــد بنـــاء يمـــا حيتـــاج إىل ذلـــك فيهمـــا
 .(116)انحية سردوس على كسوة الكعبة

وممـن اشـتهر أيضـاً يف أعمـال الواـف علـى احلـريمن الشـريفن يمـن سـالطن املماليـك  -هـ
الســلطان األشــر  شــعبان، الــذي خصــص هلمــا أواافــاً غنيــة ضــمنها وثيقــة متــت  

م(، 1375هـــ )777املوافــق الثالــث يمــن مجــادي اآلخــرة عــام  االثنــنكتابتهــا يــوم 
احتــوت علــى حتديــد للمواضــع واألعيــان املواوفــة علــى احلــريمن الشــريفن، وأواــه 

 .(117)الصر  عليهما يف كل يمن يمكة واملدينة
                                                           

 .351، 327، 11/326البداية والنهاية  (113)
 وفا أبخبار دار املصطفى صلى هللا عليه وسلم. للسمهودي.خالصة ال  (114)
( ملزيد يمن التفصيل عن أواا  الناصر حممد بن االوون ينظر: السلطان الناصر حممد بن االوون ونظام الواف 115)

(، 161(، وكذلك القسم الثاين يمن كتاب "وثيقة واف سراياوس" )صـ82-71يف عهده ، حلياة احلجي )صـ
 أصلية تراع إىل عصر الناصر حممد بن االوون، واد كتبت أبيمره وحتت إشرافه.وهي وثيقة 

 البن حجر العسقالين، وكسوة الكعبة ميكن أن تكون يمصرفاً يمستقال. 2/303الدرر الكايمنة  (116)
ملزيد يمن املعلويمات عن أواا  األشر  شعبان ينظر: أواا  السلطان األشر  شعبان على احلريمن ، لراشد   (117)

 (، واد فصل يف ذلك بصورة يمتميزة.137-51قحطاين )صـال
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 احلجيج: اسقيالوقف على  .6
السـقاية م احعلـت كانت اريش تتنافس عليها، ويعدوهنا يمن أفضل القرب، وبعد اإلسال

واال: "اعملوا فإنكم على عمل صاحل" مث اال: "لوال أن تغلبوا  شجعهم ، واد إىل العباس
. ويمــن األيمثلـــة علـــى (118)شــار إىل عاتقـــهألنزلــت حـــىت أضــع احلبـــل علــى هـــذه" يعــين عاتقـــه، و 

ــــدامللك بــــن يمــــروان داراً  واــــفذلــــك:  مبكــــة يســــقى فيهــــا الشــــراب  ريملــــة بنــــت عبــــدهللا بــــن عب
ال زبيدة بنت اعفر بن أيب اعفـر زواـة الرشـيد رمحهـم هللا يف هـذا اجملـال .وأعم(119)للحجيج

 .(120)أشهر يمن أن تذكر

 سكىن احلجيج وإطعامهم:الوقف على   .7
 تصــدق عمــر بــنو  ،(121)داره الــيت يف يمكــة علــى احلجــاج رضــي هللاأواــف عمــر حيــث 

الرمحن عبــد أواــف املغــرية بــنو  ،(122)بــداره علــى احلجــاج واملعتمــرين رمحــه هللاعبـد العزيــز 
 .(123)بن احلارث بن هشام املخزويمي ضيعة له لعمل طعام مبىن أايم احلج

 طريق احلج:الوقف على  .8
 .(124) أواف السلطان أمحد بن حممد بن يمراد أواافاً على طريق احلج بن يمصر ويمكة

 ن عن احلج:يالعاجز الوقف على  .9
يف رحلته أثناء حديثه على األواا  يف ديمشق أن يمنهـا أواافـاً  رمحه هللاذكر ابن بطوطة 

 .(125)على العاازين عن احلج يعطى ملن حيج عن الرال يمنهم كفايته

                                                           

أن  استأذن رسول هللا  ، ابب : سقاية احلاج ، وفيه أيضا أن  العباس  صحيح البخاري كتاب : احلج (118)
 يبيت مبكة ليايل يمىن يمن أال سقايته فأذن له.

 . 2/249، 244أخبار يمكة حملمد بن عبدهللا بن أمحد األزراي ت  (119)
 .327، 237/ 2أخبار يمكة  (120)
 .2/263أخبار يمكة  (121)
 .2/241املصدر نفسه  (122)
 .306، 2/305كتاب نسب اريش ملصعب الزبريي  (123)
 .1/290خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر، للمحيب  (124)
 .1/118حتفة النظار، البن بطوطة  (125)
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 :االجتماعية والصحية األوقاف على اجملاالت :املطلب الثاين
ويمن أشهر أيمثلته يما  ،والواف يف هذا الباب مما تكاثر يف اتريخ املسلمن وتنوعت طراه   
 :أييت

 الوقف على توفري املاء: .1

كبري يف توفري املاء للمسلمن يمنذ بداية نشأة الدولة اإلساليمية يف   أثرٌ كان للواف 
يمدينة الرسول صلى هللا عليه وسلم، واد شاع الواف هلذا الواه يمن الرب يف سائر أحناء العامل 

  دليل على ذلك واف عثمان لبئر رويمة وحث رسول هللا اإلساليمي، لعظم فضله وثوابه، و 
 .كما سبق ذكره

واد تبارى املسلمون يف إنشاء األسبلة، ابعتبارها نوعاً يمن الصداة اجلارية اليت يصل ثواهبا 
أنه اال: اي رسول هللا: أي  إىل صاحبها حىت بعد يموته، فقد روي عن سعد بن عبادة 

 .(126) الصداة أفضل؟ اال: سقي املاء

واد أسهم نظام الواف يف انتشار األسبلة، وصادفت يمبانيها روااًا وترحيبًا حارًا يمن 
املسلمن، نظراً ملا ترتبط به يمن فعل اخلري بتوافر يمياه الشرب للمارة يف الشوارع والطرق ، وال 

 سيما يف أواات القيظ. 

 املدن وبدراة أال يف وميكن القول: إن األسبلة كانت تقوم يمقام يمرفق املياه حالياً، يف
القرى، وغالبًا يما كانت تلحق أسبلة املياه الصاحلة للشرب ابملسااد أو تكون وسط املدينة 
أو على طرق القوافل، لتكون يف يمتناول اجلميع، واد أنشئت األسبلة بن احلارات لتقدمي املاء 

ليت تقوم لة االبارد، وخصوصًا يف يمناطق ازدحام السكان يمنها، بل كانت هناك األسب
بتخصيص ازء يمنها للنساء الاليت ال يقدرن على دفع أاور السقائن للحصول على 

 حاااهتن املنزلية يمن املاء.

                                                           

برام:  ، وأيب داوود، ابب فضل سقي املاء 3684برام ( رواه ابن يمااه، كتاب األدب، ابب فضل صداة املاء، 126)
، 3665، والنسائي، ابب االختال  على سفيان، برام: 22459، وأمحد، حديث سعد بن عبادة، برام:  1679

 .368وحسنه األلباين، صحيح أيب داوود، اجلزء اخلايمس، ص: 
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وتزخر حجج األواا  بكيفية تنظيم ورود املاء العذب إىل السبيل على يمدار أايم العام، 
االرتوازية يف الطرق الربية اليت واالهتمام بنظافة السبيل ، والقائمن عليه ، كما أنشئت اآلابر 

 .هاتربط بن املدن على ايمتداد العامل اإلساليمي لسقاية الراحلة ويما شاهب

الدواب أيضاً، فعينت هلا أحواض لحيواانت و كما مشل الواف توفري املياه والسقاية ل
لسقياها، طلبًا للمثوبة، وأنشئت هذه األحواض كمنشآت خريية خلديمة الدواب على طرق 

ملدينة، وعلى الطرق اليت تربط بن املدن، خديمة للقوافل التجارية واملسافرين املتنقلن بن ا
هذه املدن، كما كان يحلحق ببعض األسبلة يمثلح هذه األحواض، كما يف سبيل درويش ابشا 

 .(127)قيف يمنطقة الدرويشية القريبة يمن سوق احلميدية يف ديمش

وحيفل التاريخ اإلساليمي أبمساء الكثري يمن الشخصيات اليت كانت هلا إسهايمات ابرزة يف 
الواف على املاء، يمثل: أيب اعفر حممد علي بن أيب يمنصور، املعرو  ابجلواد األصبهاين، 

واف الكثري يمن األسبلة يف يمكة، واختط صهاريج و وزير صاحب املوصل األيويب، فقد بىن 
 .(128)ب يف طرق احلج لتجميع يماء املطر فيهااملاء، ووضع اجلبا

عن زبيدة مبكة املكريمة ؛ تنسب ألم اعفر زبيدة بنت اعفر ويمن أشهر األسبلة املائية: 
بن املنصور، توفيت سنة ست عشر ويمائتن يف خالفة املأيمون ، امسها أيمة العزيز وهي ابنة 

وهي اليت بنت اآلابر والربك  عم الرشيد وزواته وأم األيمن ، وكانت يمن فضليات النساء ؛
واملصانع مبكة املشرفة ، وحفرت العن املعروفة ابمسها ؛ البت إليها املاء يمن أاصى وادي 
نعمان ، شراي يمكة ، وأاايمت له األانية حىت أبلغته يمكة ؛ اال احلافظ أبو الفرج ابن اجلوزي 

راوية عندهم بدينار ، وإهنا إهنا سقت أهل يمكة املاء بعد أن كانت ال :يف كتاب ) األلقاب (
أسالت املاء عشرة أيميال حبط اجلبال وحنوت الصخر حىت غلغلته يمن احلل إىل احلرم ؛ وذكر 

أهنا أحدثت بناء دور السبيل مبكة ، واختاذ املصانع والربك واآلابر  يمروج الذهباملسعودي يف 
لتسبيل ابلثغر الشايمي ، كما أحدثت يمن الدور لوطريقها املعروفة إىل هذه الغايةمبكة ، 

 . وطرسوس ، ووافت على ذلك الواو 

                                                           

 ( األسبلة يماء احلضارة، د. أمحد الصاوي.127)
 .السياسة النافعة، أبو القاسم بن رضوان املالقيالشهب الاليمعة يف ( 128)
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هذه البئر أنشأها الوزير أبو الفضل اعفر بن الفضل  :بئر الوطاويطويمن األسبلة املائية: 
، لينقل يمنها املاء إىل السبع سقاايت اليت أنشأها بن الفرات ، املعرو  اببن خرتابهبن اعفر 

بسم هللا الرمحن الرحيم ،  :خبط احلمراء ، وكتب عليها وحبسها جلميع املسلمن ، اليت كانت
هلل األيمر يمن ابل ويمن بعد ، وله الشكر وله احلمد ، ويمنه املنُّ على عبده اعفر بن الفضل 
بن اعفر بن الفرات ، ويما وفقه له يمن البناء هلذه البئر وارايهنا إىل السبع سقاايت ، اليت 

سه وسبله واًفا يمؤبًدا ال حيل تغيريه وال العدول بشيء أنشأها وحبسها جلميع املسلمن ، وحب
َفَمْن ))يمن يمائه ، وال ينقل وال يبطل وال يساق إالَّ إىل حيث جمراه ، إىل السقاايت املسبلة ، 

َا إِّمْثحهح َعَلى الَّذِّيَن يـحَبد ِّلحونَهح إِّنَّ اَّللََّ مسِّيٌع َعلِّيمٌ  َلهح بـَْعَد يَما مسَِّعهح فَإِّمنَّ وذلك يف سنة مخس  (( َبدَّ
 .ومخسن وثالمثائة ، وصلى هللا على نبيه حممد وآله وسلم

 الوقف على توفري الغذاء: .2

كبري يف حتقيق األيمن الغذائي ألبناء الدولة اإلساليمية، ويف يمرحلة ابكرة   أثرٌ كان للواف        
يمن اتريخ الدولة اإلساليمية، تنافس املسلمون يف ختصيص األواا  إلطعام ذوي احلااة يمن 
البائسن وأبناء السبيل واملغرتبن يف طلب العلم، واد تبارى العثمانيون وأبناء الدول اليت 

العثمانية يف إنشاء )التكااي( اليت كان هلا دور ابرز يف توافر الطعام خضعت لسلطة اخلالفة 
اي يف خمتلف لطوائف كثرية يمن الفقراء واملساكن وابن السبيل وطلبة العلم، واد أنشئت التكا

، مبا يف ذلك يمكة املكريمة واملدينة املنورة، وكانت التكية تقدم وابات يمدن العامل اإلساليمي
ليوم لكل يمن يقصدها يف األايم العادية، يف حن كانت تقدم وابات خاصة جمانية يمرتن يف ا

يف أايم اجلمع وسائر الليايل الشريفة وليايل شهر ريمضان، ومل يقتصر دور التكية ، على تقدمي 
الطعام والشراب، بل كانت يف حقيقة األيمر يمؤسسة إساليمية يمتعددة األغراض، إذ كانت 

غرابء واملسافرين، واترة إليواء الفقراء واملساكن، واترة أخرى تستخدم أحيااًن الستضافة ال
إلاايمة طلبة العلم، واد أبدع الواافون يف عمارة التكااي ويف تصايميمها العمرانية، حبيث ال 
تبدو جمرد يمأوى أو يمطعم، فعلى سبيل املثال، كانت تكية الوايل العثماين أمحد ابشا يمن 

 .(129)البوريينؤرخ املعاصر له: احلسن بن حممد ملحماسن ديمشق، على حد تعبري ا

                                                           

 ( دور الواف يف اجملتمعات اإلساليمية، د. حممد يموفق األرانؤوط.129)
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، يمثل األزهر، بتوزيع يما عر  ابجلراية وهي إلساليمية العريقةواشتهرت اجلايمعات ا
وابات طعام يويمية على طالهبا، حىت يتفرغوا للدراسة، وكان يتم متويل هذه اجلراايت يمن 

 بيه.عوائد األواا  املخصصة لإلنفاق على املسجد وعلى شيوخه ويمنتس

 الوقف على توفري الدور: .3

أسهم الواف يف التنمية االاتماعية يف احلواضر واملدن اإلساليمية ، فقد استغلت أيموال 
األواا  يف إيواء اليتايمى واللقطاء ورعايتهم، وكانت هناك أواا  خمصصة لرعاية املقعدين 

عض املدن دور والعميان والشيوخ، وأواا  إليمدادهم مبن يقودهم وُيديمهم، وأنشئت يف ب
، كما حبست على الفقراء إلاايمة أعراس الفقراء وغري القادرين على توفري النفقة لذلك خاصة

أنشئت دور إليواء العجزة املسنن، والقيام على خديمتهم، وإضافة إىل ذلك، أايمت املوائل 
رى، واخلاانت لكي ينزل هبا املسافرون يف حلهم وترحاهلم، ويف تنقلهم يمن يمنطقة إىل أخ

 وخباصة إذا كانوا يمن الفقراء أو التجار الذين ال طااة هلم بدفع إجيار السكىن.

وذكر ابن ابري اهتمام أهل ديمشق برعاية الغرابء بدار الربوة، وأن هلا أواافا كثرية يمن 
بساتن وأراٍض بيضاء، ورابع، ينفق ريعها على راحة الغرابء، فمنها يما خصص لطعام البائتن 

ويمنها يما خصص للكساء وتوفري املهااع الليلية، ويمنها يما خصص لإلنفاق على  يمن الزوار،
 .(130)القائمن عليها، )أيمن الدار، واإليمام، واملؤذن(

 .(131)وواف الدور هو أشهر أواا  الصحابة رضي هللا عنهم

 الوقف على بناء املدن والتقد  العمراين: .4

أسهم الواف يف منو املدن اإلساليمية اليت نشأت يف عصوره الزاهرة، ومل يقتصر األيمر       
على ذلك بل مشل املدن املواودة ابل اإلسالم يمثل يمدينيت ديمشق وحلب حيث سامهت 
األواا  يف بنائها وتطورها يمن خالل توافر اخلديمات األساسية فيها، املمثلة يف إنشاء 

                                                           

 93( األواا  يف اململكة العربية السعودية، ص130)
 167ص عبد هللا بن حممد احلجيلي.،  نظر: األواا  النبوية، ووافيات بعض الصحابة الكرامي( 131)
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واملربات ويمرافق املياه وغريها، كما أسهم يف منو املدن اجلديدة يمثل  املدارس واملستشفيات
 الصاحلية وغريها.

 الوقف على الرعاية الصحية: .5

كان لنظام الواف اإلساليمي أثر كبري يف دعم خديمات الرعاية الصحية للمواطنن          
والسكان على اختال  يمذاهبهم وحنلهم، واد خصصت بعض األواا  لإلنفاق يمن ريعها 

على حنو يما نراه يف واف السلطان نورالدين زنكي، فقد اام بواف  ،على املستشفيات
الذي بناه يف ديمشق، كما استثمرت أيموال األواا   (133)تانكلها على البيمارس  (132)القطيفة

 يف بناء أحياء طبية يمتكايملة. 

حيث اختذت ي ِّ يمنذ القرن األول اهلجري، يف اجملال الصحللواف بارز الدور وجتلى ال
ذ أوَّل يمنو ، البيمارستاانت للمرضى هو اخلليفة األيموي الوليد بن عبد امللك؛ حيث بىن ها اختَّ

خاصًّا مبرضى واد أبدى الوليد اهتمايًما  ، وسبـََّله للمرضى 88 سنةبيمارستااًن بديمشق 
أيمر لكل  كما  َيدِّرُّ عليهم أرزااًا، وافًا خاصاً ، وَأْوَاَف عليهم يمن سؤال الناس اجلذام، ويمنعهم

 .(134)ضرير اائًدا يمحْقَعٍد خاديًما، ولكل

ينة أحيائها، يشبه املدويذكر ابن ابري يف رحلته أنه واد ببغداد حيًا كايماًل يمن 
ارستان، يتوسطه اصر فخم مجيل، وحتيط به احلدائق الصغرية، كان يسمَّى بسوق البيم

والرايض واملقاصري والبيوت املتعددة، وكلها أواا  أوافت على املرضى، وكان يؤيمه األطباء 
شرة يف والصيادلة وطلبة الطب، إذ كانت النفقات اارية عليهم يمن األيموال الوافية املنت

 .(135)بغداد

وحتدثنا كتب التاريخ عن املستشفيات اليت أنشئت يف يمصر بفضل أيموال الوااف.         
ويذكر املؤرخون يمنها يمستشفى أنشأه الفتح بن خااان وزير املتوكل على هللا العباسي، 

                                                           

 . ديمشق ويمدينة محص، انظر: دور الواف يف اجملتمعات اإلساليمية، د. حممد يموفق األرانؤوط،يمنطقة تقع بن( 132)
 (البيمارستان: حمل املريض أي املستشفى، وهو فارسي يمعرب، ينظر: املعجم الوسيط )بيمارستان(. 133)
 .65، اجلوهر الثمن، ابن داماق ص 4/292( الكايمل،  ابن األثري 134)
 يف اتفااات األسفار، ابن ابري. التذكرة ابألخبار( 135)
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ويمستشفى آخر أسسه أيمري يمصر أمحد بن طولون، مسح ِّي ابمسه، وحبس له يمن األواا  يما 
، واد حتدث املؤرخون والرحالة عن هذا املستشفى الذي اعله ابن (136)لإلنفاق عليه يلزم

االوون وافًا لعالج يمرضى املسلمن. واد اال عنه ابن بطوطة: إنه يعجز الوصف عن 
 حماسنه، واد أعد فيه يمن األدوية واملرافق اخلديمية يما ال حيصى.

يمت على األواا  يمستشفيات كبرية واد هنضت األواا  ابلرعاية الصحية حيث أا       
يف أهم املدن ، وحتدث عنها املؤرخون إبسهاب، يمثل يمستشفى سيدي فرج يف فاس، أسسه 

وسف بن يعقوب املريين، وواف عليه عقارات كثرية برسم النفقة عليه، والعناية ي السلطان
 .(137)ابملرضى

 واألطباء نن احملسنيواأليمراء واملوسر  اإلسالم   يملوكاواأ حفظ لنا التأريخ ولقد      
  ستشفيات ويمراكز صحية، وخصصوا أحياء طبية ويمدان صحية.ملأنفسهم 

نسبة لإليمام اجملاهد نور الدين زنكي  البيمارستان النوري هذه البيمارستاانت: وأشهر
   س.، الذي كان فيه طبيب عصره ابن النفياملعرو  ابلشهيد 

ي ِّ واالعتناء والتـََّقدُّم؛ حىت وبلغ االهتمام ابلبيمارس
َلًغا عظيًما يمن الرُّاِّ تاانت املواوفة يَمبـْ

كانوا يتمارضون رغبة يمنهم يف الدخول إىل البيمارستان؛ لَِّما   اأن انس ذكر بعض املؤرخن
، وكان بعض األطباء يـَغحضُّون الطر  أحيااًن عن هذا التحايل؛ طيبة جيدونه يمن عناية ورعاية 

د املستشفيات يف ديمشق عام أنه زار أح (138)املؤر ِّخ خليل بن شاهن الظاهريفقد ذكر 
، وصاد  أن شخًصا كان يمتمارًِّضا يف هذا املستشفى  ( فلم يحشاهِّد يمثله يف عصرههـ831)

 .(139)فكتب له الطبيب بعد ثالثة أايم يمن دخوله: أبن الضيف ال يحقيم فوق ثالثة أايم

ه املستشفيات اليت أاايموها أنه مل يكن يؤذن ألحٍد وكان يمن اهتمايمهم وداتهم يف هذ
كايملة والضبط والداة، ونتيجة مبباشرة عمله حىت يكون كبري األطباء اد شهد له ابملعرفة ال

                                                           

 اخلطط املقريزية )املواعظ واالعتبار(، اجلزء الثاين، تقي الدين املقريزي.( 136)
 ( املراع السابق.137)
هـ(، يعر  اببن شاهن: كان يمن املولعن ابلبحث، وله تصانيف 873 -813( خليل بن شاهن الظاهري )138)

 .2/318املماليك وبيان الطرق واملسالك. انظر: األعالم، الزركلي ونظم، اشتهر مبصر، يمن تصانيفه: زبدة كشف 
 .30، 29( ينظر: التمريض يف التاريخ اإلساليمي، عكريمة سعيد صربي، ص139)
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تويف  319طيب حدث يف زيمن الدولة العباسية وحتديدًا يف زيمن اخلليفة املقتدر عام  خلطأ
بسببه أحد املسلمن فكان أن أيمر اخلليفة مبنع سائر املتطببن إال يمن ايمتحنه كبري األطباء 

 . (140)سنان بن اثبت بن اره

هونكة "مشس ريد غااء يف كتاب الدكتورة األملانية زيوأتكيدًا على راي هذه األواا  
هارون  اخلليفة العباسي العرب تسطع على الغرب" وصفا للمستشفيات اإلساليمية يف عهد

الرشيد يمن خالل عرض رسالة يمن يمريض إىل أبيه يقول فيها " أبيت احلبيب، تسألين إن كنت 
حبااة إىل نقود، فأخربك أبنين عنديما أخرج يمن املستشفى سيعطونين ثواب اديدا ومخسة اطع 

 ،يمع العلم أنه ملا أخذوين بعد سقوطي، حىت ال أضطر إىل العمل حال خرواي يمباشرة ذهبية
فحصين الطبيب مث أخذين املمرض فحممين، وألبسين ثيااب نظيفة، هناك اي أبيت منضي الوات 

إن إبيمكاين النهوض صباحا واخلروج يمن  :ابملطالعة املفيدة واليوم اال يل رئيس األطباء
نين أكره ذلك، ألن كل شيء هنا مجيل، األسرة وثرية، وأغطيتها كاحلرير املستشفى يمعاىف فإ

 .(141) "ويف كل غرفة جتد املاء ااراي على أشهى يما يكون، ويف الليايل القارسة تدفأ الغر 
 :واألرامل األيتا الوقف على  .6

 ، النيب توايهات يمن انطالاا واملساكن ابألرايمل الواف اإلساليمي اعتىن واد
 نَّ هللا ألدعَ  سلمين لئن: "فيقول الفئة هبذه االهتمام إىل يشري  عمر أيمري املؤيمننهذا ف

 .(142)"أبدا بعدي رال إىل حيتجن ال العراق أرايمل

ســـنة تســـع  رمحـــه هللايف ترمجـــة نـــور الـــدين حممـــود زنكـــي  رمحـــه هللاذكـــر ابـــن العمـــاد احلنبلـــي 
 .(143)وستن ومخسمائة أنه بىن املكاتب لأليتام وواف عليها األواا 

وذكر أيضا أن عمـاد الـدين عبـدالرحيم بـن أمحـد بـن عبـدالرحيم بـن الرتمجـان احللـيب كـان 
يف رحلــة ابــن ابــري خــالل وصــفه ملدينــة ، و  (144)ذا ثــروة وبــىن يمكتبــاً لأليتــام وواــف عليــه وافــاً 

ديمشق اال: "ولأليتام يمن الصبيان حمضرة كبرية ابلبلد هلا واف كبري أيخذ يمنه املعلم هلم وهـذا 
                                                           

 43( اتريخ البيمارستاانت يف اإلسالم د. أمحد عيسى، ص 140)
 كمال دسواي.  -ترمجة وحتقيق: فاروق بيضون   زيغريد هونكة( مشس العرب تسطع على الغرب للدكتورة  141)
 .59 ص القرشي آدم  بن ( اخلراج، ليحىي142)
 .4/228شذرات الذهب ، البن عماد احلنبلي  (143)
 .6/291املصدر نفسه  (144)
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 .(145)أيضا يمن أغرب يما حيد ث به يمن يمفاخر هذه البالد"

ولعل مما حتسن اإلشارة إليه أن دار األيتام القائمة حاليًا يف املدينة املنورة تعد يمن 
عايمًا أليتام املدينة املنورة ففي  مثانناليت أنشأها حجاج القارة اهلندية ابل ارابة  ألواا ا

بتأسيس يمكان أيوي أيتام املدينة املنورة  -يرمحه هللا -هـ اام الشيخ عبدالغين دادا1352عام
وأواف عليها دارا له واستمر الصر  عليها يمن غلة ذلك الواف ابإلضافة إىل املساعدات 

يت كانت تصله يمن اهلند إىل أيتام الدار، حىت أنشئت وزارة العمل والشئون االاتماعية ال
وتولت اإلشرا  الكايمل عليها، ويما زال يمبناها احلايل وافًا على أيتام املدينة املنورة، وهذا 

  هـ(. 1356يمثبت يف صك شرعي صادر يمن حمكمة املدينة املنورة عام )

 اليتامى:أوقاف خمصصة خلتان األوالد  .7
ويمن أروع أنواع الواف اليت وادت يف التاريخ اإلساليمي: يما يذكر عن إمساعيل بن 
القاسم ، والذي أاام وافًا ابلقريوان ويما ااورها، خلتان األطفال اليتايمى، يمن أبناء رااله 

 .(146)هـ فبلغ عشرة آال  طفل330وانده، وحصر عددهم يف عام 

 :واألقارب والذرية األوالدالوقف على  .8
اـال احلميـدي: "تصـدق أبـو بكـر بـداره علـى ولـده، وعمـر بربعـه عنـد املـروة علـى ولــده، 
وعثمـــان برويمـــة، وتصـــدق علـــي أبرضـــه بينبـــع وتصـــدق الـــزبري بـــداره مبكـــة وداره مبصـــر، وأيموالـــه 
ابملدينة على ولده وتصدق سـعد بـداره ابملدينـة علـى ولـده وداره مبصـر علـى ولـده، وعمـرو بـن 

، وداره مبكـة علـى ولـده، وحكـيم بـن حـزام بـداره مبكـة واملدينـة علـى ولــده (147)العـاص ابلـوهط
بريحاء يف األاربن، كما أيمره  –كما تقدم   –واد اعل أبو طلحة  .(148)فذلك كله إىل اليوم"

روى هشـــام بـــن عـــروة: "أن الـــزبري اعـــل دحوره صـــداة علـــى بنيـــه ال تبـــاع وال و  . رســـول هللا 
توهب وأن للمردودة يمن بناته أن تسكن غري يمضرة وال يمضراً هبا، فإن استغنت بزوج فال حق 

                                                           

 .245رحلة ابن ارب  (145)
 92( األواا  يف اململكة العربية السعودية، ص 146)
 على ثالثة أيميال يمن يمرج.الوهط: يما كان لعمرو بن العاص ابلطائف  (147)
  .186، 8/185املغين البن ادايمة  (148)
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ويف هــذا زايدة تنبيــه علــى يمصــر  ذي أمهيــة وهــو املطلقــات وخباصــة يمــن  .(149)هلــا يف الواــف"
 بنات الوااف.

 السبيل:أبناء الوقف على  .9
: )أن عمــر تصــدق مبــال لــه علــى عهــد رضــي هللا عنهمــاأخــرج البخــاري عــن ابــن عمــر 

وكان خناًل، فقال عمر: اي رسول هللا إين استفدت يمـاالً  –وكان يقال له مثغ  – رسول هللا 
: "تصـدق أبصـله ال يبـاع وال يوهـب وهو عنـدي نفـيس فـأردت أن أتصـدق بـه فقـال النـيب 

مثره" فتصدق به عمر فصداته تلك يف سـبيل هللا ويف الراـاب واملسـاكن وال يورث ولكن ينفق 
 .(150)أيكل يمنه ابملعرو  أو يوكل صديقاً غري يمتمول به"

دينـاراً وال درمهـا وال  وأخرج البخاري عن عمـر بـن احلـارث اـال: "يمـا تـرك رسـول هللا 
علهــــا البــــن الســـــبيل عبــــداً وال أيمــــة إال بغلتــــه البيضــــاء الــــيت كــــان يركبهــــا وســــالحه، وأرضــــا ا

 .(151)صداة"

اال ابن بطوطـة يف رحلتـه: "كـان أبيـدي القضـاة يف يمصـر والشـام األواـا  والصـداات 
 .(152)ملساعدة أبناء السبيل"

 الربيد:لوقف على ا .10
 (153)هــــــ أنــــه ورد اخلـــــرب إىل الســـــلطان747ذكــــر صـــــاحب النجـــــوم الزاهــــرة يف حـــــوادث 

وكحشـف  ،يمن كـل أيمـري يمقـدم ألـف أربعـة أفـراسابختالل يمراكز الربيد بطريق الشام اال: فأخذ 
عن البالد املرصدة للربيد فواد ثالث بالد يمنها واف امللـك الصـاحل إمساعيـل؛ َواَـَف بعضـها، 

يف   (154)وأخــرج ابايهــا إاطاعــات، فــأخرج الســلطان عــن عيســى بــن حســن اهلجــان بلــداً تعمــل

                                                           

 .206، 8/205املغين البن ادايمة  (149)
 رواه البخاري كتاب الوصااي ابب يما للوصي أن يعمل يف يمال اليتيم ويما أيكل يمنه بقدر عمالته. (150)
 (.4192ووفاته، برام ) صحيح البخاري، كتاب املغازي ابب يمرض النيب  (151)
 .1/66حتفة النظار ، البن بطوطة  (152)
 كان السلطان آنذاك هو حااي بن حممد بن االوون. (153)
 هكذا، واد يكون اللفظ "حتمل" ابحلاء أي حيمل يمنها.  (154)
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 .(155)كز الربيدكل سنة عشرين ألف درهم وثالثة آال  إردب  واعلها يمرصدة ملرا 

 إعمار األوقاف:الوقف على  .11
اــرر الفقهــاء أن نفقــة إعمــار الواــف تكــون يمــن حيــث شــرط الوااــف فــإن مل يكــن عــن 

واد تحواَـف األواـا  إلحيـاء أواـا  سـابقة ألمهيتهـا أو حملـل  (156)يمصدراً فإهنا تكون يمن غلته
يموافهـا ويمـن ذلـك يمــا ذكـره الـزبري بـن بكــار أن بعـض خلفـاء بـين العبــاس كـانوا يوافـون غــالت 

بعض الضياع على إعمار صداات النيب 
(157). 

 رصف الطرق وتعديلها:الوقف على  .12
املصـار  أواافـا علـى  ذكر ابن بطوطة يف رحلته عنـد حديثـه عـن أواـا  ديمشـق أن يمـن

هـا رصـيفان يف انبيـه ميـر عليهمـا تعديل الطريـق ورصـفها اـال: ألن أزاـة ديمشـق لكـل واحـد يمن
 .(158)ملرتالون ومير الركبان بن ذلكا

 التزويج:الوقف على  .13
كـل يمـن يمنـه  يعطـى ، حيـث هـ واف تـزويج األاييمـى878يمن األواا  اليت وادت سنة 

 .(159)تزوج يمن فقراء احلنابلة

ــــا  لتــــزويج الفقــــريات واملكفــــوفن ويمــــن  غرائــــب الواــــف يف احلضــــارة اإلســــاليمية: األوا
واملعوزين، كما ذكر ذلك ابن بطوطة أنه واـد وافـاً ابلشـام لتـزويج البنـات الفقـريات اللـوايت ال 
ادرة ألهلهن علـى تـزوجيهن. كمـا ذكـر أن هنـاك وافـاً ممـاثالً خصـص لتـزويج البنـات الفقـريات 

فــاس ابملغـرب، كانـت هنــاك دار لتـزويج املكفـوفن الــذين ال ميلكـون ســكناً بتـونس، ويف يمدينـة 
إلاايمة يمراسم الزفـا ، كمـا واـدت دار أخـرى واسـعة وفخمـة بفـاس، وافـت لتـزويج الضـعفاء 

 عوزين، واد اهزت غر  دورها األربع ابلفرش واألاثث الالئق بوليمة الزواج.وامل

                                                           

 .10/157النجوم الزاهرة يف أخبار يمصر والقاهرة، البن تغرى بردى األاتبكي   (155)
 .8/234املغين ، البن ادايمة   (156)
 حتقيق سايمي يمكي العاين. 492، 491وفقيات للزبري بن بكار، ص األخبار امل  (157)
 .1/118حتفة النظار، البن بطوطة   (158)
 ، حتقيق اعفر احلسين. 2/126الدارس يف اتريخ املدارس، لعبد القادر بن حممد النعيمي الديمشقي   (159)
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 أوقاف احللي والزينة لألعراس وغريها: .14

ويف أكثر يمن بلد إساليمي كان هناك واـف إلعـارة احللـي والزينـة يف األعـراس واألفـراح،  
فيســتفيد يمــن هــذا الواــف الفقــراء والعايمــة مبــا يلــزيمهم يمــن احللــي ألاــل التــزيُّن بــه يف احلفــالت، 
ــرح للفقــري أن يــربز يــوم عرســه حبلَّــة الئقــة، ولعروســه أن  ويحعيدونــه إىل يمكانــه بعــد انتهائهــا، فيتيسَّ

رب خاطرمها لَّى حبلية رائعة مما جيح  .(160)حتح

 وقف األواين وحاجات املوايل: .15
ويمن أعجب يما ذكره ابن بطوطة "أواا  األواين"، إذ اال عن جتربة شخصية له: 
"يمررت يويًما ببعض أزاة ديمشق فرأيت به مملوًكا صغريًا اد سقطت يمن يده صحفة يمن 
الفخار الصيين، وهم يسموهنا الصَّحن، فتكسرت وااتمع عليه الناس فقال له بعضهم: امجع 

فجمعها، وذهب الرال يمعه إليه، فأراه  ،األواينوامحلها يمعك لصاحب أواا  شقفها، 
إايها، فدفع له يما اشرتى به يمثل ذلك الصحن، وهذا يمن أحسن األعمال؛ فإن سيد الغالم 

ينكسر البه، ويتغري ألال  -أيًضا-ال بحدَّ له أن يضربه على كسر الصحن، أو ينهره، وهو 
تسايمت مهته يف اخلري إىل يمثل  ذلك فكان هذا الواف اربًا للقلوب، ازى هللا خريًا يمن

 .(161)ا"هذ
 أوقاف لتنزه الفقراء واملساكني أبوالدهم: .16

حيث  .نور الدين الشهيد ارب ربوة ديمشق الواف الذي أاايمه السلطانويمن ذلك 
اعل يمكاانً فسيحاً مجياًل ليتنزه فيه الفقراء أبوالدهم يمثل يما لألغنياء يمن بساتن وضياع حىت 

 .ال يشعر أوالد الفقراء ابحلريمان واملسكنة
 أوقاف للنساء املرضعات: .17

 : يمنيما ذكر الشيخ يمصطفى السباعي رمحه هللا يف كتابه يف هذا ويمن عجائب األواا 

 يوزع "احلليب نقطة أواا تسمى " املرضعات للنساء ًا خصصت: أن أواافحضارتنا روائع

 فيه املذاب املاء اانب إىل أسبوع، كل يف حمددة أايم يف املرضعات على يمنها احلليب

 السكر.
                                                           

 . 3/8( حاضر العامل اإلساليمي، شكيب أرسالن 160)
 .100( املصدر نفسه ص161)
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 أبواب أحد يف الدين األيويب رمحه هللا صالح القائد اجملاهد يمربات يمن كان واد

 أتيت السكر، فيه املذاب املاء يمنه يسيل وآخر يمنه احلليب، يسيل يميزاب ديمشق يف القلعة

 .(162)ذلك يمن حيتااونه يما ألطفاهلن يمن كل أسبوع ليأخذن يويمن األيمهات إليه
  .ويمنها يما كان يمواوفاً إلصالح الطراات واجلسور والقناطر

 أوقاف ملن يقع بينها وبني زوجها نفور: .18
، وهي يملجأ (163)"كان مبدينة يَمرَّاكش ابملغرب، يمؤسسة وافية تحسمى "دار الدُّاة  حيث

تذهب إليه النساء الاليت يقع بينهن وأزوااهن نفور وبغضاء، فلهن أن يقمن آكالت 
 !.(164)شارابت إىل أن يزول يما بينهن وأزوااهن يمن نفور

 املوايل:الوقف على  .19
قــــد وحافــــت علــــيهم مبــــواليهم يمــــن العبيــــد واإليمــــاء فويف هــــذا داللــــة علــــى رمحــــة املســــلمن 

سـنة عبدالرمحن بن أمحد بن حممد اإلدريسـي املكناسـي املتـوىف يمن كان   يما األواا  ويمن ذلك
 .(165)يعتق العبيد ويواف عليهم األواا حيث كان  ،رمحه هللاهـ 1085

 .(166)وذراريهمبديمشق كانت للمعتقن يمن العبيد  لسليمانيةابأواا  ووادت 

 :الوقف على ذوي األقدار واملكانة .20
اـــد تصـــيب بعـــض عليـــة القـــوم يمصـــائب وكـــوارث، وأتىب علـــيهم نفوســـهم وأاـــدارهم أن 
يســألوا النــاس فراعــى بعــض أصــحاب األيمــوال هــذا اجلانــب وأوافــوا األواــا  يف هــذا املصــر  

 ويمن األيمثلة على هذه الواو : ،يقيلوا هبا ذوي األادار عثراهتمل

أواــف محيــد بــن عبداحلميــد الطوســي ضــياعاً علــى أهــل البيــواتت وذوي األاــدار  –أ   

                                                           

 128 السباعي ص حضارتنا، روائع يمن (162)
( الداة: التوابل املخلوطة ابمللح، واملقصود هنا: الدار اليت َتدحقُّ على يد الزوج الظامل املسيء يف يمعايملته إىل 163)

 زواه، حىت توافه عند حد ِّه.
 .337، 336(احلضارة العربية اإلساليمية، شواي أبو خليل، ص164)
 .2/347القرن احلادي عشر خالصة األثر يف أعيان  (165)
 .386، 4/385املصدر نفسه  (166)
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 .(167)غلتها يمائة ألف دينار أايم املأيمون

هـــ أرضــاً يف يمدينــة بيجــافور يف 1035أواــف امللــك عنــرب يملــك اهلنــد املتــوىف ســنة  –ب 
 .(168)الدكن تصر  غالهتا على السادة والعرب

 املقابتتتر:الوقف على  .21
ابلواـف علـى املقــابر هبـة األرض، واعلهـا وافـاً للــدفن وواـف األواـا  لعمـل اللــنب، املقصـود 

وحفر القبور، وهتيئة يما حيتاج إليـه لـدفن امليـت، وأيمـا الواـف علـى القبـور لبنـاء املشـاهد عليهـا وإانرهتـا 
ل األيمــر بــبعض والقــراءة عليهــا فكلــه يمــن البــدع احملدثــة الــيت ضــل هبــا كثــريون بســب اجلهــل واــد يصــ

واأليمثلــة علــى الواــف املشــروع علــى املقــابر كثــرية يمشــاهدة اــدميا وحــديثاً ، أصــحاهبا إىل الشــرك
 .(169)ألهنا مما حيتاج إليه املسلمون يف كل زيمن

ن ال متتلـــك الصــداة الـــيت يقــرب فيهــا الفقـــراء الــذي يمقـــابر واــد مشلــت غلـــة األواــا  حفــر
 .أسرهم يمدافن خاصة هبم

 :القروض املؤجلة أو املساعداتالتفريج عن املعسرين عن طريق  .22
وهذا يمن املصار  اليت ذكرها يمن يرى اواز واف النقـود، ويـتم ذلـك بعـدة واـوه يمنهـا 

 .(170)إاراض املعسرين وإنظارهم
 الصورة احلديثة ابإلاراض يمن غلة الواف ال يمن أصله كما يف واف النقود. ويكون يف

 تفطري الصائمني: .23
هــذا ويف ،  (171) بكثــرةتواــف علــى تفطــري الصــائمن  زيمــان اريــب إىلكانــت األواــا        

 الوات انتشر تفطري الصائمن بكثرة ولكن يف الغالب يمن صداات يمقطوعة.

                                                           

 .29زبدة كشف املمالك وبيان الطرق واملسالك خلليل بن شاهن الظاهري، حتقيق بولس راويس ص  (167)
 .3/233خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر  (168)
 . 473– 2/464اهلندية )عاملكري( . والفتاوى 147، 5/122ينظر : شذرات الذهب ، البن عماد احلنبلي  (169)

 األواا  السياسية يف يمصر، د. إبراهيم البيويمي غامن.
 .1رسالة يف واف النقود أليب السعود حممد بن حممد بن يمصطفى العمادي احلنفي )خمطوطة(. ص   (170)
 .27ي ص ملؤسسة الواف اإلساليم 1420، ينظر التقرير السنوي  9/185فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم   (171)



61 
 

 :نياملسلمالوقف على عمو   .24

األصـــل يف األواـــا  أو غالبهـــا أن تكـــون علـــى املســـلمن أو علـــى فئـــة يمـــنهم ولكـــن اـــد 
 يكون الواف على عموم املسلمن ويمن ذلك:

وافــاً  –أرض العنــوة  –الفتــوح اعــل أرض الغنيمــة  رضــي هللا عنــهملــا فــتح عمــر  –أ    
 .(172)على املسلمن كما ذكره الفقهاء

 .(173)كتبه على املسلمنرمحه هللا  واف اخلطيب البغدادي  –ب 

 أوقاف على رعاية البيئة واحليواانت والطيور: .25
 ، واألهنار الرتع لصيانة أواا  فوادت واحليوان البيئة رعاية إىل األواا  ايمتدت
 يمدن يف والعصافري الطيور إلطعام أواا  أنشئتالشريف، و  املكي احلرم وأواا  لطيور

كما   هاوعالا ئهاإليوا اهلريمة األهلية للحيواانت وأواا  وفاس، ديمشق والقدس يمنها عديدة
 .وغريها ديمشق املرج األخضر يف يف واف هو شأن

  

                                                           

  .2/377يمغين احملتاج، حملمد بن أمحد الشربيين   (172)
 .1/77وفيات األعيان، البن خلكان   (173)
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 :على اجلهاد واجملاالت العسكرية األوقاف :املطلب الثالث

وتعـددت يمشـاركاهتم يف هـذا  ،كانت جماالت اجلهاد والرابط حمل عناية الـواافن واهتمـايمهم   
 :ويمن أيمثلة ذلك يما أييت ،الباب

 :(174)اإلسالمية الثغتتتورالوقف على  .1
 الثغـورف دينار على احلريمن وعلى اخلليفة املقتدر يما غلته تسعون أل هواف ويمن ذلك يما

 وأنشأ ديواان للواف مساه ديوان الرب.

يمـــا خالصـــته أن يموســـى اهلـــادي بـــىن يمدينـــة إبزاء اـــزوين  رمحـــه هللاذكـــر اياـــوت احلمـــوي و 
تعر  مبدينة يموسى وابتاع أرضاً ووافها على يمصاحل تلك املدينة: ونقـل عـن حممـد بـن إبـراهيم 
األصـــبهاين اـــال: "وااتـــاز الرشـــيد هبمـــذان وهـــو يريـــد خراســـان فاعرتضـــه أهـــل اـــزوين وأخـــربوه 

وه النظــر هلــم وختفيــف يمــا يلــزيمهم يمــن عشــر مبكــاهنم يمــن بلــد العــدو وعنــائهم يف جماهــدهتم وســأل
غالهتم فسـار إىل اـزوين ودخلهـا وبـىن اايمعهـا وكتـب امسـه علـى اببـه يف لـوح حجـر وابتـاع هبـا 

 …".حوانيت ويمستغالت ووافها على يمصاحل املدينة وعمارة ابتها وسورها

 ش:و اجليالوقف على  .2
أيمري اجليوش مبصر بدر اجلمايل واف ضياعاً واـرى علـى اجلـيش ويسـمى ابحلـبس  –أ   

 اجليوشي.
هــــ انظـــر اجليـــوش 458زيـــن الـــدين عبدالباســـط خليـــل بـــن إبـــراهيم الديمشـــقي ت  –ب 

اــــف واوفــــا علــــى اجلــــيش واملــــدارس ابحلــــريمن والقــــدس ويمصــــر و ابلــــداير املصــــرية 
 .(175)وديمشق

 عـــــــن أي املقاتلـــــــة غـــــــري املســـــــجلن يفاملقط كانـــــــت بعـــــــض القـــــــرى وافـــــــاً علـــــــى  –ج  
 .(176)الديوان

                                                           

مجع ثغر وهو املوضع الذي يكون حدًا بن بالد املسلمن والكفار. انظر: القايموس الفقهي لسعدي أبو  (174)
 .51ايب، ص 

 .15/552رة ، وينظر النجوم الزاه2/142الدارس يف اتريخ املدارس   (175)
 . 5/475اتج العروس للزبيدي   (176)
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 األسرى:الوقف على فكاك  .3
وافــت الواــو  لفــك األســرى يمــن املســلمن الــذين أســرهم األعــداء واملالحــظ أن أكثــر 

 هذه الواو  كانت حن احلروب الصليبية ويما بعدها ويمن النماذج على ذلك:

 . (177)فاً على الصداة وفك األسرىااأو واف قاضي عبدالرحيم البيساين ببغداد ال (أ 
ذكــر ابــن كثــري يف البدايــة أنــه كــان لعبــد الــرحيم بــن القاضــي األشــر  والــذي عمــل   (ب

علـــــى ختلـــــيص  كاتبـــــا أايم الفـــــاطمين وصـــــالح الـــــدين بـــــديوان اإلنشـــــاء أواـــــا ٌ 
 .(178)األسارى يمن يد النصارى

كانــت يمواوفــة لفــك وذكــر ابــن كثــري أيضــا يف البدايــة أن بعــض األواــا  يف الشــام  ( ج
 .(179)األسارى يمن املسلمن

 .(180)أن هناك وافاً يف أرض املشركن على أسرى املسلمن لديهم ( ذكر بعضهمد

 املساجني:الوقف على  .4
ــــيب انظــــر اجلــــيش واملتــــوىف ســــنة  ــــن يمشــــكور احلل هـــــ أواافــــاً علــــى 778أواــــف عبــــدهللا ب

 .(181)املساان

االحتياجتتات رعايتتة أستتر متتن غتتاب عتتنهم عتتائلهم وتتتوفري  .5
 :عائلهم هلم فرتة غياب الالزمة

:"يمن اهز غازايً يف سبيل هللا فقد غزا ويمن خلف غـازايً يف وأصل ذلك اول النيب 
وهــــذا املصــــر  يمــــن التضــــايمن والتعــــاون والــــرتاحم بــــن  (182)ســــبيل هللا خبــــرٍي فقــــد غــــزا"

                                                           

 . 12/159الكايمل يف التاريخ البن األثري   (177)
 . 13/23البداية البن كثري   (178)
 .14/252البداية   (179)
 نشوار احملاضرة وأخبار املذاكرة ، التنوخي، حتقيق عبود الشاجلي .  (180)
 .2/412الدرر الكايمنة  (181)
،  (2843)رام احلديث  ،خلفه خبريرواه البخاري ، كتاب : اجلهاد والسري ، ابب : يمن اهز غازاًي أو   (182)

مبركوب وغريه، وخالفته يف أهله خبري رام  ويمسلم كتاب اإليمارة ، ابب فضل إعانة الغازي يف سبيل هللا
 يمن حديث زيد بن خالد اجلهين (1895)
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 املسلمن.

 :اخلامتة

 :يتبن يما أيوبه يت،  به هللايما يمن ِّ  اهذ :بعدهلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، و  احلمد 

 النتائج: :أوالً 

 يمشـروعية تؤكـد والقيـاسوفعل الصـحابة رضـي هللا عـنهم  واإلمجاع والسنة الكتاب أدلة .1
 .الواف

  فضيلة الواف والعمل به. على عليهم هللا رضوان الصحابة اتفاق .2
 له خصائص ومسات متيزه وتربز أمهيته. فريد إساليمي نظام الواف .3
 .اإلسالميمفخرة يمن يمفاخر   يعد  الواف .4
وحــث  عليهــا  ،ورغ ِّــب فيهــا تعــاىل ســبحانه هللا حيبهــايمــن أعظــم  القــرابت الــيت الواــف  .5

 . رسوله 
 .عاليمة واضحة على راي األيمة وحضارهتا ايدهتاكثرة األواا  وز أن   .6
 هنضة األيمة وتقديمها. وإسهايمها يف العظيم األواا أثر  .7
 .أفرادها لتكافل االاتماعي بناحتقيق أثرها يف اجملتمعات و تنمية ارتباط األواا  ب .8
 يمصـــاحل جبميـــع تقـــوم كانـــت اإلســـاليمية األواـــا  أن تثبـــت وشـــواهده التـــأريخ حقـــائق .9

 كبــرياً  عبــأً  بــذلك وترفـع لتخفــف اســتثناء بــال املهمـة واحتيااــاهتم املســلمة الدولــة رعـااي
 واملمالـــك الـــدول كانـــت واـــد، لرعاايهـــا وطمأنينـــةً  أيمـــاانً  وتعطـــي ،املســـلمة الدولـــة عـــن

 ايـــام بســبب!  بــذلك تتــأثر ال املســلمن ويمصـــاحل غريهــا حملهــا وحيــل تــزول اإلســاليمية
 وحماسـنها ،وتعقيـداهتا وسـيادهتا الدول عن استقاللية بكل األواا  على املصاحل تلك

 .ويمساوئها
 –إبذن هللا  –ابأليمـان  تمع احملتااة يمن الفقراء واملسـاكن وغـريهمفئات اجمل شعور .10

 .عند واود األواا  وازدهارها
 .وأثره البن ِّ يف تنويع فرص العمل ، ةيماالاتصادية لأل التنميةيف  األواا إسهام  .11
حتسـن عالج كثـري يمـن املعضـالت االاتماعيـة و  يف لألواا  الكبريو  األثر الوضح .12
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 وذوي االحتيااات اخلاصة. العاازيناألحوال املعيشية ، ورعاية 
ضــخايمة التجربــة الغربيــة ومتيزهــا يف العمــل الــوافي واخلــريي، وذلــك يمــن حيــث ايايمهــا  .13

 على أساس العمل املؤسسي املنظم.
يف عمليــة اســتثمار األواــا  لتفعيــل األواــا   الغربيــةفــادة يمــن جتــارب الــدول أمهيــة اإل .14

 وتنميتها وزايدة عوائدها االستثمارية.
 .وااباً ااتماعياً ، واعتبار ذلك  األعمال الغربين إىل الوافيمبادرة راال  .15
 الوصول إىل أسباب النهوض ابألواا  بعد ضمورها يف العصر احلديث. .16
 الواف هو امللك احلقيقي للمال. .17

 التوصيات: :اثنياً 

 إعاليميــــةتوعويــــة و محـــالت ربايمج و القيـــام بــــضـــرورة نشــــر ثقافـــة الواــــف وإحيـــاء ســــنته و  .1
 لتبصري عموم املسلمن أبمهيته وحااة األيمة إليه.

أن يـــتم تنظـــيم الواـــف بعيـــداً عـــن ســـلطة احلكويمـــات نظـــراً ملـــا ظهـــر يمـــن فشـــل اإلدارة  .2
 أيمواالً خاصة تدار بطريقة يمعينة.احلكويمية يف جمال اطاع األعمال، واعتبار األواا  

ــــيت  .3 وتنظيمهــــا يف ضــــوء آراء  الواــــف، حتكــــمإعــــادة النظــــر يف القــــوانن والتشــــريعات ال
 .الفقهاء

وأمهيــة األخــذ ابلوســائل  ،وضــع نصــوص صــاريمة للحفــاظ علــى أيمــوال الواــفالعنايــة ب .4
 .املشروعة اليت يتم يمن خالهلا تفعيل األواا  وزايدة عوائدها االستثمارية

 جملتمعات اإلساليمية.يمتوائمة يمع احتيااات ايمشاريع وافية أمهية استحداث  .5
 هلـه ضـوابط، املسامهات الفردية يف جمال الواف إىل عمل يمؤسسي يمقـننضرورة حتويل  .6

 ، يتحقق يمن خالهلا حفظ أصول الواف وصيانتها وتنفيذ شروط الواافن. هوشروط
 ضرورة دراسة يمعواات الواف يف العصر احلاضر، وسبل النهوض هبا. .7
 .ودراساهتاضرورة إنشاء يمراكز يمتخصصة يف حبوث األواا   .8
 النظايمية املالئمة للجهات الوافية تشجيعاً هلا للقيام بواابها املأيمول. توفري البيئة .9

، وابهلل التوفيق، وصلى هللا وسلم وابرك علـى نبينـا  ، وهتيأ إعداده وختايماً، هذا يما تيسر إيراده
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 حممد وعلى آله وصحبه أمجعن، واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات.

 املصادر واملراجع:فهرس 

 القرآن الكرمي 

 تب احلديث، وشروحها:ك

 ه(.256اجلايمع الصحيح، لإليمام احملدث حممد بن إمساعيل البخاري )ت  .1
 هـ(.273سنن ابن يمااه، لإليمام احملدث: حممد بن يزيد بن يمااه القزويين، )ت  .2

 نوح احلاج بن الدين، انصر حممد الرمحن عبد أبو: األم، املؤلف – داود أيب صحيح .3
 غراس يمؤسسة: ، الناشر(هـ1420: املتوىف) األلباين األشقودري آدم، بن جنايت بن

 م. 2002 - هـ 1423 األوىل،: الكويت، الطبعة والتوزيع، للنشر
بن حممد بن علي  دفتح الباري يف شرح صحيح اإليمام البخاري، لإليمام احملدث أمح .4

 هـ(.852بن حجر العسقالين، )ت
د بن علي بن شعيب، املشهور ابلنَّسائي، )ت اجملتا يمن السنن، لإليمام احملدث أمح .5

 هـ(.303
 هـ(.261املسند الصحيح، لإليمام احملدث يمسلم بن احلجاج النيسابوري، )ت  .6

 :كتب الفقه، وشروحها
 أحكام الواف يف الشريعة اإلساليمية، د. حممد عبيد الكبيسي. .7
 هـ(.204األم، لإليمام حممد بن إدريس الشافعي )ت  .8
 هـ(.973املنهاج، ألمحد بن حممد بن حجر اهليثمي )ت  حتفة احملتاج بشرح .9
شرح يمنح اجلليل على خمتصر العاليمة خليل، لإليمام حممد بن أمحد عليش  .10

 هـ(. 1299)
 هـ(.884املبدع يف شرح املقنع، إلبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن يمفلح، )ت  .11
ي )ت املبسوط، يف شرح الكايف، لإليمام مشس الدين حممد بن أمحد السرخس .12

 هـ(.483
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 اخلالفة يف وفقهاء علماء عدة يمن يمكونة جلنة: املؤلف، العدلية األحكام جملة .13
 آرام كتب، جتارتِّ  كارخانه حممد، نور: هواويين، الناشر جنيب: العثمانية، احملقق

 كراتشي. ابغ،
 هـ(.620املغىن، ملوفق الدين ابن ادايمة املقدسي )ت  .14
ألفاظ املنهاج، للخطيب حممد بن أمحد الشربيين )ت يمغين احملتاج، إىل يمعرفة يمعاين  .15

 هـ(.977
املقنع يف فقه إيمام السنة أمحد بن حنبل الشيباين، ملوفق الدين ابن ادايمة املقدسي  .16

 هـ(.620)ت 
 الفرغاين اجلليل عبد بن بكر أيب بن علي: املؤلف، املبتدي بداية شرح يف اهلداية .17

: يوسف، الناشر طالل: هـ(، احملقق593: املتوىف) الدين برهان احلسن أبو املرغيناين،
 لبنان. – بريوت - العريب الرتاث احياء دار

 الوصااي واألواا  يف الفقه اإلساليمي، د. حممد كمال الدين إيمام. .18

  :معاجم اللغة
 هـ(.817)ت  يمعجم القايموس احمليط، حملمد بن يعقوب الشريازي الفريوزآابدي .19
 هـ(.395القزويين الرازي )الشهري اببن فارس( )ت  يمقاييس اللغة، ألمحد بن فارس .20

 :كتب التاريخ والرتاجم
 هـ(.885إحتا  الورى أبخبار أم القرى، النجم عمر بن فهد املكي، )ت  .21
 هـ(.250أخبار يمكة، أليب الوليد حممد بن عبد هللا األزراي، )ت  .22
 هـ(.1396األعالم، خلري الدين حممود بن علي بن حممد بن فارس الزركلي، )ت  .23
 األواا  واحلياة االاتماعية يف يمصر، حممد حممد أيمن. .24
 هـ(.774البداية والنهاية، لإليمام إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الديمشقي )ت  .25
حتفة النظار يف غرائب األيمصار وعجائب األسفار، حملمد بن عبدهللا الطنجي املشهور  .26

 هـ(779)ت  اببن بطوطة
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مد بن أمحد بن عثمان بن اامياز الذهيب )ت تذكرة احلفاظ، مشس الدين حم .27
 هـ(.748

التذكرة ابألخبار يف اتفااات األسفار، حممد بن أمحد بن ابري الكناين، )ت  .28
 هـ(.614

 التمريض يف التاريخ اإلساليمي، عكريمة سعيد صربي.  .29
 هـ(.1111خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر، حممد أيمن احمليب، )ت  .30
 هـ(.927اتريخ املدارس، عبد القادر بن حممد النعيمي الديمشقي )ت الدارس يف  .31
، لعبد امللك بن هشام احلمريي، )املعرو  ابلسرية النبوية البن سرية النيب  .32

 هـ(.218هشام(، )ت 
شذرات الذهب يف أخبار يمن ذهب، لعبد احلي بن أمحد بن حممد بن العماد  .33

 هـ(.1089)الشهري اببن العماد احلنبلي( )ت  العكري
صبح األعشى يف صناعة اإلنشا، لشهاب الدين أمحد بن علي القلقشندي،  .34

 هـ(.756ت)
 هـ(.350اضاة يمصر، حممد بن يوسف الكندي، )ت  .35
الكايمل يف التاريخ، لعلي بن أيب الكرم الشيباين، )الشهري اببن األثري(، )ت  .36

 هـ(.630
بار الدولتن، أليب شايمة عبدالرمحن بن إمساعيل املقدسي )ت كتاب الروضتن يف أخ .37

 هـ(.665
يمراصد االطالع على أمساء األيمكنة والبقاع، صفي الدين عبد املؤيمن البغدادي،  .38
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