
لكرتونية للمجلة   ال�صفحة الإ
http://www.hebron.edu/journal

جملة جامعة اخلليل للبحوث
 املجلد )2(، العدد )2(، �ص )65-42(، 2006

الوقف عبادة مالية ووظيفة اقتصادية واستثمار تنموي
لييب  * حممد علي   مصطفى الصُّ

قسم الفقه والتشريع، كلية الشريعة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس -  فلسطني

امللخـــ�ص:

�شالم باأنها مرتابطة ي�شد بع�شها بع�شًا، ال انف�شال بينها، وهي �شاملة لكل �ش�ؤون احلياة،  تت�شم اأحكام االإ  
حكام املتعلقة باالقت�شاد واملال الذي ه� ع�شب احلياة ال ينظر اإليه باملنظار املادي املجرد بل ينظر  ومن اأهمها الق�شايا واالأ
�شالمي، وينظر لالقت�شاد  اإىل هذا الع�شب من حيث وظيفته احلقيقية كعبادة مالية لها اأهدافها وغاياتها داخل املجتمع االإ
�شالم  �شالمي الذي ي�شتمد م�رشوعيته من م�شادر االإ اأحكام ال�قف االإ اأخرى، مثل  كذلك مبدى ارتباطه بعبادات مالية 
نفاق املايل يف ال�رش والعلن، ويف  الرئي�شة، بدءًا  بالقراآن الكرمي الذي بنينّ العالقة بني االقت�شاد وال�قف من خالل دورة االإ

إجماع امل�شلمني الدال على م�رشوعية ال�قف. ال�رشاء وال�رشاء ومرورًا با
�شالم له نتائجه واآثاره االقت�شادية: كاحلد من الت��شع يف الرثوات اخلا�شة، وت�جيهه اإىل م�شارف اخلري  وال�قف يف االإ
املتن�عة كما اأن اإدارة ال�قف اإدارة اقت�شادية، وعق�د ال�قف عق�د اقت�شادية، وناجت ال�قف تربع مايل يحقق اأغرا�شًا 
خريية، وال�قف حمرك لالقت�شاد، وه� �شبب لن�ش�ء عق�د اقت�شادية مل تكن معروفة من قبل، وهي عق�د اخلل�، اأو ما 
رباح  واالأ داء  واالأ ال�ظيفة  ال�قفي يظهر من حيث  اال�شتثمار  اإن  كما  التجارية،  للعقارات واملحالت  ال�شهرة  عليه  يطلق 
التح�شن،  اإىل  وت�ؤدي  وامل�شاواة،  العام  ال�شالح  تراعي  ال�قفية  وامل�شاريع  اال�شتثمار،  لهذا  املنظ�رة  وغري  املنظ�رة 
ن�شانية.  وال�قف لبنة من لبنات التط�ر االقت�شادي للدولة؛ حيث يظهر دوره يف حتقيق التنمية االجتماعية املت�ازنة ، االإ

مثلة للتنمية االجتماعية الناجتة عن اال�شتثمار ال�قفي يف فل�شطني،  وكنم�ذج من مناذج التطبيق ال�قفي فقد ذكرت بع�ض االأ
كادميية واالجتماعية. يف املرافق ال�شحية والتعليمية واالأ

ثراء م�ا�شيع اإحياء  ويف اخلامتة اأ�رشت اإىل امل�ش�ؤولية امللقاة على عاتق العلماء املتخ�ش�شني يف االقت�شاد وال�رشيعة، الإ
يف  ال�قف  كان  اجلامعي. حيث  والتعليم  وال�شيدلة  والطب  والتجارة  وال�شناعة  الزراعة  يف  �شالمي  االإ ال�قف  م�شاريع 
�شا�ض م�شاريع اإن�شانية م�شتدامة غايتها اخلري  �شالمي ي�شم كل ما ه� مطل�ب، ذلك اأن امل�شاريع ال�قفية هي باالأ التاريخ االإ

وال�شعادة لكل م�اطن يعي�ض يف بالد امل�شلمني.
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Abstract:

Islamic laws are Known to be connected and they complement each other. Also, 

they are comprehensive to all aspects of life, mainly, related on economy and finance which 

are the nerve of life, which should not be looked at from a financial point of view, but as a 

religious duty with its aims in the Islamic society. Economy, also, is seen through its relatt

tion with other religious duty, such as Islamic Waqf which derived its legality from the main 

sources of Islam, namely The holy Quran which clarifies the communities, specially, their 

needy members.

Waqf in Islam has its economic impact. For instances it limits the overspread of   

Private property. And directs the resources to charity. Also, the leadership and the contracts 

of waqf are like any professional enterprise and economic/financial institution. In addition, 

waqf creates various field s of investment, such as, property-renting. Waqf projects tackle 

public issues and equality and other social aspects of the Muslim World in general and the 

role of the waqf, particularly, in Palestine, as I mentioned in my research.

Finally, I mentioned to the responsibility of the specially in the field of economy and 

Sharai to enhance and strengthen the agricultural, industrial, trade, medical, pharmaceutical 

and educational projects of the Islamic Waqf. Throughout, the Islamic history, Waqf includ-t

ed all aspects needed for human happiness and progress all over the Muslim World.
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القرن  مطلع  منذ  �شالمية  االإ العربية  مة  االأ ت�اجه 
والتحديات  خطار  االأ الي�م،  هذا  وحتى  الع�رشين 
هذه  ومن  جانب،  كل  من  بها  وحتدق  تتهددها  التي 
مة  االأ ثروات  على  ال�شيطرة  حماوالت  خطار  االأ
البحث  وهذا  بها.  املرتب�شني  قبل  من  ومقدراتها 
من  خط�ة  يك�ن  اأن  ينبغي  ما  بيان  اإىل  يهدف 
�شيل  االأ املنبع  اإىل  واملتجهة  ال�شائرة  اخلط�ات 
منها  االقت�شادية  زمات  االأ لعالج  الفريد  وامل�شدر 
م�شكالت،  من  عليها  يرتتب  وما  االقت�شادية،  وغري 
والنب�ية.  وال�شنة  الكرمي  القراآن  ه�  امل�شدر  وهذا 
�شالم من م�شادر  واأحكام ال�قف ا�شتنبطها فقهاء االإ
�شالمي الرئي�شة: الكتاب الكرمي وال�شنة  الت�رشيع االإ
ي�شتطيع  لذلك  والقيا�ض.  واالإجماع  املطهرة  النب�ية 
الباحث االقت�شادي اأن يلمنّ باأحكامها من خالل الفقه 
الفقه  م��ش�عات  تت�شمنه  الذي  واالقت�شادي  املايل 
اأن   3 املعا�رشين  العلماء  بع�ض  راأى  �شالمي، وقد  االإ
بع�شها  مرتابطة  واأحكامه  �شالمي  االإ الفقه  مبادئ 
ببع�ض، �ش�اء اأكانت يف النظام املايل اأو ما يتفرع عنه، 
اأو  الرزق،  م�شادر  ت�زيع  واإعادة  الدخ�ل  كت�زيع 
يف جمال التنمية االقت�شادية، اأو النق�د وامل�شارف، 
دار�ش�  يعتقده  ملا  خالفًا  الدويل.  االقت�شاد  وحتى 
�شالم ال ت�شتطيع  االقت�شاد املعا�رش من اأن اأحكام االإ
باجل�انب  املتعلقة  االقت�شادية  املع�شالت  حل 
امل�ؤ�ش�شات  بع�ض  اأن  ذكره  يجدر  ومما    ، احلياتية 
الباحثني  بت�شجيع  قامت  �شالمية  االإ االقت�شادية 

الوقف لغًة وا�صطالحاً :
على  ر�ض  االأ حب�شت  ويقال  احلب�ض    : لغًة  الوقف 

امل�شاكني اأي حب�شتها1  
الوقف ا�صطالحاً : حب�ض امللك يف �شبيل اهلل تعاىل من 
فقراء واأبناء ال�شبيل اأو حب�ض العني على ملك ال�اقف 

والت�شدق باملنفعة2 . 

و�شط  واأحداثًا  وقائع  الي�م  امل�شلم�ن  يعي�ض 
املالية  وال�شيطرة  الهيمنة  تكر�ض  ومبادئ  دع�ات 
دع�ات  امل�شت�شعفة  ال�شع�ب  على  واالقت�شادية 
متمثلة بالع�ملة وبهيمنة الدول الكربى الغنية وهيمنة 
وال�ش�ق  االقت�شاد  على  لي�ض  الكربى،  ال�رشكات 
خالق ونبذ  العاملي فح�شب، بل الهيمنة على القيم واالأ
طماع  االأ ل�شالح  والروحية  ن�شانية  االإ االجتاهات 
م�ش�ؤولية  إن  فا لذا  البحتة.  واملادية  واال�شتغالل 
�شالم مبنط�قها وروحها ومراميها  االإ اأحكام  اإبراز 
لها  لتع�د  واأ�شالتها  وجتاوبها  وقدراتها  واأهدافها 
لعلماء  م�شرتكة  م�ش�ؤولية  هي  والريادة،  ال�شيادة 
اإذ  دارة؛  واالإ واملال  وال�شيا�شة  واالقت�شاد  ال�رشيعة 
ن غاية  ال انف�شال بني اأحكام ال�رشيعة واالقت�شاد، الأ
ال�رشيعة حتقيق  عب�دية النا�ض خلالقهم والتزامهم 
باأوامر ربهم و�شنة نبيهم حممد �شلى اهلل عليه و�شلم 
خروية،وال�قف  االأ وحياتهم  ربهم  ملر�شاة  متهيدا 
�شالمي �شبيل وطريق من �شبل و طرق اخلري التي  االإ
يبتغى بها وجه اهلل تعاىل.وحيث اإن االقت�شاد ه� ع�شب 
احلياة، يظهر تاأثريه يف مرافق احلياة و�ش�ؤونها. و 
ال يقت�رش دوره على دوران احلياة التجارية واملادية، 
نتاج وال�شيا�شة  بل يتعداها اإىل التنمية الروحية واالإ
والعمران واالجتماع واال�شتثمار املادي واال�شتثمار 
�ش�اق، ومن  الفكري واحل�شارة وفن�ن العمارة واالأ
تعاىل-  اهلل  مب�شيئة   - �شاأ�شعى  البحث  هذا  خالل 
له وظيفة مزدوجة،  مالية  كعبادة  ال�قف  اأن  ثبات  الإ

اأهمية البحـــث : 

االقت�شاد  م�ا�شيع  مفردات  لفهر�شة  االقت�شاديني 
�شالمي وكل ما يتعلق به، و�شدرت بذلك جمم�عة  االإ
التحليلي  الك�شاف  عليها  اأُطلق  الكتب،  من  كبرية 
�شالمي وفيها اأي الكتب مباحث كثرية  لالقت�شاد االإ
ال�قف  اأحكام  بني  العالقة  ت�ؤكد  متن�عة  وم�ا�شيع 

خرى. �شالمي والق�شايا االقت�شادية االأ االإ
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م�شكلة البحث :-  
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ال�قف  اأحكام  تطبيق  مت  ما  اإذا  جلية  اآثارها  تظهر 
وو�شعها م��شع التنفيذ يف اإطار روؤية منهجية ذات 
ال  علمية  ال�قف هي حقيقة  اأحكام  ن  الأ بعد �رشعي؛ 
امل�شلمني  جمتمعات  يف  وتطبيقاتها  باأ�شالتها  زالت 
متطلبات  وتعالج  مة،  لالأ احل�شاري  الركب  ت�شاير 

ومرافق اقت�شادية حي�ية تنم�ية.

هدف الدرا�شة : 

ال�قفي  اال�شتثمار  اأن  ثبات  الإ الدرا�شة  هذه  تهدف 
يحفظ اأم�ال النا�ض من التقلبات االقت�شادية وانهيار 
اأح�ج  اأن نظام ال�قف ه�  ال�رشكات، والتاأكيد على 
وقد  املعا�رشة،  امل�شلمني  جمتمعات  اإليه  تك�ن  ما 
امل�شلمني  ح�ا�رش  يف  ال�قفي  العطاء  اآثار  ظهرت 
ومدنهم وقراهم وجمتمعاتهم، يف مكة واملدينة والقد�ض 
واإ�شبيلية  وطليطلة  ودم�شق  والقاهرة  وبغداد 
والقارة  ال�ش�داء  القارة  ويف  وبلن�شية،  وقرطبة 
بخارى  و  و�شمرقند  وط�شقند  والقريوان  الهندية 
ا�شتنب�ل واأ�شفهان وتربيز وغريها من اأقطار العامل 
�شالمي، وع�ا�شم امل�شلمني ومدنهم الي�م بحاجة  االإ
�شالمية جميعها بال ا�شتثناء:  ما�شة اإىل الت�رشيعات االإ
ت�رشيعات مالية وغري مالية، ومنها ال�قف ب�ظيفته 

املزدوجة.

امل�شنفات  املختلفة  �شالم  االإ ع�ش�ر  عرب  ظهرت  لقد 
ال�قف  عالقة  و  بال�قف  املتعلقة  ؤلفات  وامل�
واهتم  مبا�رش،  غري  اأو  مبا�رش  بطريق  باالقت�شاد 
واأركانه  اأن�اعه  بقان�نيته ولزومه، وبحث�ا  العلماء 
�رشوط  و  عليها  امل�ق�ف  اجلهة  �رشوط  و�رشوطه، 
حكام املرتبطة به،  املال امل�ق�ف ومقداره، اإ�شافة لالأ
به،  االنتفاع  وطريقة  وبدل،  وا�شتبدال،  اإبدال،  من 
وبيعه، وتاأجريه، وال�الية عليه، ونظارته، واالإ�رشاف 

الدرا�شات ال�شابقة : 

عليه، �ش�اء اأكان املال امل�ق�ف منق�اًل اأم غري منق�ل، 
النق�شان،  اأو  فيه  والزيادة  مفروزًا،  اأم  م�شاعًا 
وحما�شبة الناظر على اإيراداته املالية وغلته، ومدى 
وامل�شاقاة  واإنتاجه  الزارعي  بالقطاع  ال�قف  عالقة 
امل�ا�شيع  وهذه  املنفعة،  وحق�ق  وااللتزام  واحلكر 
الفقهية  املذاهب  م��ش�عات  يف  منث�رة  وغريها 
جميعها كاحلنفية ، واملالكية ، وال�شافعية ، واحلنبلية 
املب�ش�ط  امل�شه�رة  م��ش�عاتهم  ومن  مامية  واالأ  ،
واملجم�ع  م  واالأ ال�شالك  وبلغة  واملدونة  والبدائع 
واملغني . كما اأن هذه امل�ا�شيع اأفرزها بع�ض العلماء 
ال�قف كما فعل اخل�شاف،  يف كتب خا�شة  بعن�ان 
والطرابل�شي كما تناولها بالبحث والتف�شيل العلماء 
املحدث�ن كال�شيخ اأبي زهرة، والزرقا، والكبي�شي ، 

وحممد قدري، ويكن وغريهم.
 وينبغي اأن ن�شري للدور الكبري الذي قام به العلماء 
حنيفة  اأب�  عظم  االأ مام  االإ راأ�شهم  وعلى  وائل  االأ
ول  االأ فال�شاحب  وحممد،  ي��شف  اأب�  و�شاحباه 
اقت�شاديًا  كتابًا  و�شع  زمانه،  يف  الق�شاة   كبري 
ر�ض يف ع�رشه هارون الر�شيد،  ماليًا لكبري مل�ك االأ
و�شع  الثاين  ال�شاحب  اأن  كما  اخلراج.  كتاب  وه� 
الك�شب  بعن�ان  وه�  نادرًا  فريدًا  اقت�شاديًا  كتابًا 
بع�ض  ويرى   . وامل�شتطاب  الرزق  يف  واالكت�شاب 
يف  و�شع  كاأمنا  خري  االأ ؤلَّف  امل� اأن  االقت�شاديني 
جلدة  وذلك  امليالدي؛  والع�رشين  ال�احد  القرن 
م�ا�شيعه وحي�يتها، ناهيك عن كتب اأخرى ومنها: 
ل فيه امل�ش�ؤولية  بي عبيد، حيث ف�شنّ م�ال الأ كتاب االأ
يرادات  �شالمي وتطرق اإىل االإ اجلماعية لالقت�شاد االإ
للنظام  االإجرائية  الدولة والق�اعد  والنفقات وملكية 

�شالمي4. االقت�شادي االإ
ليحيى  ال�ش�ق  اأحكام  كذلك:  خرى  االأ الكتب  ومن 
وكتاب  الهجري،  الثالث  القرن  فقهاء  من  عمر  بن 
اإىل  �شارة  االإ للجاحظ،  بالتجارة  التب�شري  يف  الربكة 
الفالكة  كتاب  ولعل  للدم�شقي،  التجارة  حما�شن 



القرن  فقهاء  من  الدجلي  علي  بن  حمد  الأ واملفلك�ن 
واملتقدمة  البديعة  النماذج  من  ه�  الهجري  الثامن 
االجتماعية  والتنمية  �شالمي  االإ االقت�شاد  عر�ض  يف 
م��ش�عات  اأن  نن�شى  وال  الفقر.  م�شكلة  ومعاجلة 
وال�شافعية  واملالكية  منها  احلنفية  �شالمي  االإ الفقه 
يف  االقت�شادي  يحتاجه  ما  تت�شمن  كلها  واحلنبلية 

درا�شته واأبحاثه يف ال�قف وغريه.
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�شباب الداعية للكتابة يف هذا املو�شوع:  الأ
املال،  ه�  واخلري  اخلري،  وج�ه  من  وجه  ال�قف 
االقت�شاد،  ع�شب  ه�  املنق�ل  وغري  املنق�ل  واملال 
وذلك  املال  ه�  اخلري  اأن  على  اأكد  الكرمي  والقراآن 
ال��شية"5.  خريًا  ترك  "اإن  تعاىل:  �شبحانه  بق�له 
وتعاىل:  �شبحانه  ق�له  يف  وكذلك  املال.  هنا  واخلري 
ل�شديد"6. اأي حلب املال. قال ابن  اخلري  بنّ  ُ حلحِ "واإنه 
مرافق  ان  وحيث  خريًا.7  املال  تعاىل  اهلل  �شمى  زيد: 
اقت�شادية خدماتية متعددة تعتمد على اجلانب املايل 
النظام  هذا  الإحياء  والعمل  للدع�ة  ال�قفي،وت�طئة 
وامل�شلمني،فقد  �شالم  االإ بالد  يف  �شالمي  االإ ال�قفي 

راأيت ان اكتب يف هذه امل��ش�ع. 

م�شادر  من  الوقف  م�شروعية  على  دلة  الأ
�شالم من وجهات نظر القراآن الكرمي، وال�شنة  الإ

جماع، والقيا�ص: النبوية، والإ

اأوال : القراآن الكرمي: 
اهلل   يقر�ض  الذي  ذا  وتعاىل:"من  �شبحانه  اهلل  يق�ل 
قر�شًا ح�شنًا في�شاعفه له اأ�شعافًا كثرية واهلل يقب�ض 
ويب�شط واإليه ترجع�ن"8  فالقراآن الكرمي بت�جيهاته 
لي�شاهم  م�رشاعيها  على  اخلري  اأب�اب  فتح  الربانية 
اأن يقدم قر�شًا هلل تعاىل، وامل�ؤ�ش�شات  اأراد  فيها من 
واملنق�الت  العقارات  وقفت  التي  اخلريية  ال�قفية 

ن�شانية املتعددة اخلريات اإمنا تق�م  واملنح للغايات االإ
اأكانت  �ش�اء  مل�شتحقيها،  املالية  الت�شهيالت  بتقدمي 
ت�شهيالت نقدية اأو عينية اأو على �شكل منفعة، واملنفعة 

ن�شان. يرى بع�ض العلماء اأنها مما يتملكه االإ
كما ا�شتدل بع�ض العلماء على م�رشوعية ال�قف من 
اآتاكم  ما   و  وتعاىل:   �شبحانه  بق�له  الكرمي  الكتاب 
يق�ل   ،  9 فانته�ا  عنه  نهاكم  وما  فخذوه  الر�ش�ل 
حممد زيد االبياين يف كتابه مباحث ال�قف: 10 ال�قف 
واإن مل يرد به ن�ض �رشيح ولكن بينه لنا النبي �شلى 
املذك�رة   ية  باالآ عمال  اتباعه  فيلزمنا  و�شلم  عليه  اهلل 
ية "من ذا الذي يقر�ض  وما اآتاكم...  ومنا�شبة نزول االآ
اهلل قر�شًا ح�شنًا" اأن ال�شحابي اجلليل اأب� الدحداح 
قال: فداك اأبي واأمي يا ر�ش�ل اهلل! اإن اهلل ي�شتقر�شنا 
يدخلكم  اأن  يريد  "نعم،  قال:  القر�ض؟  وه� غني عن 
إين اإن اأقر�شت ربي قر�شًا ي�شمن  اجلنة به". قال: فا
يل به ول�شبيتي الدنّحداحة معي اجلنة؟ قال: "نعم". 
قال: فناولني يدك؟ فناوله ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه 
بال�شافلة  اإحداهما  اإن يل حديقتني  و�شلم يده. فقال: 
خرى بالعالية، واهلل ال اأملك غريهما، قد جعلتهما  واالأ
قر�شًا هلل تعاىل. قال ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: 
لك  معي�شة  دعها  خرى  واالأ هلل  اإحداهما  "اجعل 
ولعيالك ". قال: فاأ�شهدك يا ر�ش�ل اهلل اأين قد جعلت 
خريهما هلل تعاىل، وه� حائط فيه �شتمائة نخلة. قال: 
"اإذا يجزيك اهلل به اجلنة". فانطلق اأب� الدحداح حتى 
جاء اأم الدحداح وهي مع �شبيانها يف احلديقة تدور 
اأم الدحداح: ربح بيعك! بارك اهلل  حتت النخل قالت 
واأن�شاأت  الدحداح  اأم  اأجابته  ثم  ا�شرتيت،  فيما  لك 
الدحداح على  اأم  اأقبلت  ثم  ؤيد فعل زوجها.  ي� �شعرا 
�شبيانها تخرج ما يف اأف�اههم وتنف�ض ما يف اأكمامهم 
�شلى  النبي  فقال  خر؟  االآ احلائط  اإىل  اأف�شت  حتى 
بي  الأ فياح  "كم من عذق رداح ودار  عليه و�شلم:  اهلل 

الدحداح11.
ئمة عن اأن�ض ر�شي اهلل عنه قال ملا نزلت هذه  وروى االأ



عمر  اأ�شاب  قال:  عنهما  اهلل  ر�شي  عمر  ابن  عن  اأ- 
النبي �شلى اهلل عليه و�شلم فقال  اأر�شًا فاأتى  بخيرب 
فكيف  منه،  اأنف�ض  قط  مااًل  اأ�شب  مل  اأر�شًا  اأ�شبت 
تاأمرين به؟ قال: “اإن �شئت حب�شت اأ�شلها وت�شدقت 
ي�هب  وال  اأ�شلها  يباع  ال  اأنه  عمر  فت�شدق  بها”. 
ويف  والرقاب  والقربى  الفقراء  يف  وتك�ن  ي�رث  وال 
�شبيل اهلل وال�شعيف وابن ال�شبيل ال جناح على من 
يطعم �شديقًا غري  اأو  باملعروف  منها  ياأكل  اأن  وليها 
وقف  كتاب  �شفة  داود  اأب�  واأخرج  فيه15.  متم�ل 
عمر ر�شي اهلل عنه واأو�شى به اإىل حف�شة اأم امل�ؤمنني 
“هذا ما  اآل عمر، ون�شخة الكتاب  كابر من  ثم اإىل االأ
اإىل حف�شة  امل�ؤمنني… اأنه  اأمري  عمر  اهلل  عبد  كتب 
إىل  إن ت�فيت فا ما عا�شت ُتنفق ثمره حيث اأراها اهلل فا

يف  اأ�شل  هذا  عمر  وحديث  اأهلها16.  من  الراأي  ذوي 
م�رشوعية ال�قف. 

ب- قال ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: “من ي�شرتي 
امل�شلمني17".  كدالء  فيها  دل�ه  فيك�ن  رومة  بئر 

فا�شرتاه عثمان ر�شي اهلل عنه18 
ج- وعن اأبي هريرة ر�شي اهلل عليه اأن النبي �شلى 
ن�شان انقطع منه اإال  اهلل عليه و�شلم قال : اإذا مات االإ
من ثالثة اأ�شياء ، �شدقة جارية ، اأو علم ينتفع به ، اأو 

ولد �شالح يدع� له19  . 
هذا  يف  اال�شتدالل  عن  وطار  االأ نيل  هام�ض  يف  جاء 
اال�شتدالل  يف  احلديث  هذا  امل�شنف  اأورد   : احلديث 
ال�شدقة  ف�رشوا  العلماء  بع�ض  ن  الأ ال�قف  على 

اجلارية بال�قف20  . 
د- وعن �شعد بن معاذ ر�شي اهلل عنه قال: �شاألنا عن 
�شالم فقال املهاجرون: �شدقة عمر،  اأول حب�ض يف االإ
ن�شار: �شدقة ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم.  وقال االأ
ويف مغازي ال�اقدي اأن اأول �شدقة م�ق�فة كانت يف 
للنبي  بها  اأو�شى  التي  خمرييق  اأرا�شي  �شالم  االإ
عليه  اهلل  �شلى  النبي  ف�قفها  و�شلم،  عليه  اهلل  �شلى 
و�شلم لتك�ن منفعتها جلميع امل�شلمني. قال الرتمذي: 
ال نعلم بني ال�شحابة واملتقدمني من اأهل العلم خالفًا 
ر�ض. وذكر ال�شافعي اأن ال�شحابة  يف ج�از وقف االأ
ل�ف  ر�شي اهلل عنهم كان�ا يل�ن اأوقافهم. نقل ذلك االأ
اإىل  اأي�شًا  اهلل  رحمه  ال�شافعي  ل�ف21.واأ�شار  االأ عن 
وقف  اأي  �شالم  االإ اأهل  خ�شائ�ض  من  ال�قف  اأن 
مر -اأي ال�قف- مل يقع  را�شي والعقار، وهذا االأ االأ
�شعاف اأن ابراهيم عليه  يف اجلاهلية وجاء يف كتاب االإ
ال�شالم وقف اأوقافًا على احلرم املكي وهي باقية اإىل 
غري  اجلاهلية  وقف  �شالم  االإ اأبطل  اإمنا   . هذا  ي�منا 
كالبحرية  �شالمية  االإ ال�رشعية  اأحكام  مع  املت�افق 
، وت�رشف عمر ر�شي اهلل عنه  وال�شائبة واحلام22  

له ف�ائد كثرية، منها: 
ال�قف  على  النظر  املراأة  ت�ليه  اإ�شناد  ج�از   .1      
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حتب�ن"12،  مما  تنفق�ا  حتى  الرب  تنال�ا  "لن  ية  االآ
قال اأب� طلحة: اإن ربنا لي�شاألنا عن اأم�النا فاأ�شهدك 
اأر�شي هلل، فقال ر�ش�ل اهلل  اأين جعلت  يا ر�ش�ل اهلل 
�شلى اهلل عليه و�شلم: "يف قرابتك يف ح�شان بن ثابت 
واأبينّ بن كعب"،13   "وكانت اأحب اأم�اله اإليه بريحاء 
اهلل  �شلى  اهلل  ر�ش�ل  وكان  امل�شجد  م�شتقبلة  وكانت 
عليه و�شلم يدخلها وي�رشب من ماء فيها طيب. يق�ل 
ية دليل على ا�شتعمال  القرطبي يف تف�شريه: يف هذه االآ
إن ال�شحابة ر�ش�ان اهلل  ظاهر اخلطاب وعم�مه؛ فا
حني  اخلطاب  فح�ى  من  يفهم�ا  مل  اأجمعني  عليهم 
ية غري ذلك اأال ترى اأبا طلحة حني �شمع "لن  نزلت االآ
تنال�ا الرب حتى تنفق�ا" مل يحتج اأن يقف حتى يرد 
البيان الذي يريد اهلل اأن ينفق منه عباده باآية اأخرى 
اأو �شنة مبينة؟! وي�شيف القرطبي: وكذلك فعل زيد 
"�َشَبل"،  بن حارثة: عمد ملا يحب: اإىل فر�ض يقال له 
اإيلنّ من  اأحب  مال  لي�ض يل  اأنه  تعلم  اإنك  اللهم  وقال: 
فر�شي هذه، فجاء بها اإىل النبي �شلى اهلل عليه و�شلم 
فقال: هذا يف �شبيل اهلل. فقال ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه 

و�شلم: "اإن اهلل قد قبلها منك14.

ثانيًا: ال�شنة النبوية: 



وتقدميها على من ه� من اأقرانها من الرجال، اأي اأن 
العمل االقت�شادي ال�قفي وغري ال�قفي ميكن للن�شاء 

امل�شاهمة فيه.
اأم�ر  يف  وال�شاحلني  العلم  اأهل  ا�شت�شارة   .2       
اأوامر القراآن  الدين والدنيا ومنها ال�قف، وامتثال 

وال�شنة.
النف�ض  وعلى  غنياء  االأ على  ال�قف  ج�از   .3      
وال�شي�ف حتى ل� كان وقفًا م�شاعا ووقف امل�شاع 
 . ال�شافعية واحلنابلة23  الفقهاء من  اأجازه كثري من 

باب اإذا اأوقف جماعة اأر�ض م�شاعًا فه� جائز24 
عليه  اهلل  �شلى  فالنبي  ال�شنة  دليل  اإىل  اإ�شافة  هـ- 
و�شلم وقف بع�ض املناطق املحيطة ببيت املقد�ض على 
ال�شحابي اجلليل متيم الداري وذريته من بعده، ذكر 
م�ال اأنه ملا اأ�شلم متيم  مام اأب� عبيد �شاحب كتاب االأ االإ
الداري الفل�شطيني قال: يا ر�ش�ل اهلل، اإن اهلل مظهرك 
ر�ض كلها فهب يل قريتي من بيت حلم، قال:  على االأ
"هي لك". وكتب له بها.. فلما ا�شتخلف عمر وظهر 
على ال�شام، جاء متيم الداري بكتاب النبي �شلى اهلل 
عليه و�شلم. فقال عمر: اأنا �شاهد على ذلك، فاأعطاها 
ولد  التي  القرية  عبيد: وبيت حلم هي  اأب�  قال  اإياه. 
واأرا�شي   .25 ال�شالم  عليهما  مرمي  بن  عي�شى  فيها 
ل�شالح  اقت�شاديًا  ت�شتثمر  كانت  املذك�رة  املدينة 
االإ�رشائيلي  املذك�ر، ولكن ظروف االحتالل  ال�قف 
مت  باأنه  علمًا  املذك�ر  بال�قف  العبث  على  �شجعت 
عادة ال�قف للغاية التي خ�ش�ض  ت�شكيل جلنة خا�شة الإ
لها26. ووقف متيم له اأ�شل ثابت ثب�تًا ال �شك فيه مع 
الروايات  �شبط  من  نا�شئ  وذلك  الروايات  اختالف 
ومنها : اأن متيمًا وذريته و�شع�ا اأيديهم على ال�قف 
من غري نكري27   ، وكتاب ال�قف ذكره وراآه �شاحب 
ن�ض اجلليل القا�شي جمري الدين احلنبلي وقد رث28   االأ
، وذكره ابن ع�شاكر ب�شنده اإىل ابن �شريين عن متيم 
الداري ، كما جاء ذكره يف تذهيب التهذيب خمت�رشًا 
 . الطبقات  يف  �شعد  ابن  ذكره  كما   ، ماجه  ابن  عن 

واأخريًا فقد خل�ض مفتي م�رش حممد بخيت املطيعي 
باأن هذا ال�قف جاء بطرق متعددة يفيد جمم�عها اأن 
لل�قف اأ�شاًل وا�شتند املفتي اإىل ما اأخرجه الطرباين 
يف معجمه الكبري، واإىل ما اأورده احلافظ �شياء الدين 
ج يف ال�شحيحني ،  املقد�شي يف اأحاديث خمتارة مل تخرنّ
والرواية واإن كان فيها القطاع اإال اأنها يق�ي بع�شها 
حكام التي تثبت  بع�شًا29   وحيث اأن ال�قف ه� من االأ
وقف  اإن  وحيث  العلماء،  جمه�ر  قال  كما  بال�شماع 
النبي �شلى اهلل  اأنه مت يف حياة  اآل متيم ال نزاع فيه 
فال  متعددة  بطرق  الروايات  وقد جاءت  و�شلم  عليه 
مندوحة من اأن يقرر الباحث يف هذا البحث اأن ال�قف 

�شحيح ويجب العمل ب�رشوطه واأحكامه.
و- وقف بئر رومه 30  ؛ فقد وقف عثمان ر�شي اهلل 
عنه بئر رومة، وكانت لرجل من غفار يقال له روحة، 
وكان يبيع منها القربة مبد ويف رواية مل يكن ُي�رشب 
و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  النبي  فقال  بثمن.  اإال  منها 
لي�ض  اهلل،  ر�ش�ل  يا  اجلنة؟" فقال:  يف  بعني  "تبيعها 
يل وال لعيايل غريها. فبلغ ذلك عثمان ر�شي اهلل عنه 
فا�شرتاها بخم�شة وثالثني األف درهم، ثم اأتى النبي 
�شلى اهلل عليه و�شلم فقال: اأجتعل يل فيها ما جعلت 
ويف  للم�شلمني31  جعلتها  قد  قال:  "نعم".  قال:  له؟ 
رواية فجعلها للفقري والغني وابن ال�شبيل وذلك بناًء 
على ت�جيه النبي �شلى اهلل عليه و�شلم بق�له: " من 
ي�شرتي بئر رومة فيك�ن دل�ه فيها كدالء امل�شلمني؟" 
اأمالكهم  وقف�ا  عنهم  اهلل  ال�شحابة ر�شي  من  وكان 

ملختلف وج�ه الرب واخلري.
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الله  ر�شوان  ال�شحابة  اأجمع  جماع:  الإ ثالثًا: 
على  و�شلم  عليه  الله  �شلى  النبي  بعد  عليهم 

م�شروعية الوقف

تاريخ  فيها عرب  �شاهم  متميزة  وعبادة  قربة  ال�قف 
�شملت  بحيث  امل�شلمني  من  غنياء  االأ املجيد  �شالم  االإ
اأوقافهم اأكرث مناحي احلياة.واإجماع ال�شحابة دليل 



اأم�الهم  ي�قف�ن  ال�شحابة  وكان  للم�شلمني  �رشعي 
ل�ج�ه الرب واخلريات. 

املنق�لة،  وغري  املنق�لة  م�ال  االأ يف  جائز  وال�قف 
يف  وزادها  اأر�ض  قطعة  وقف  اهلل  ر�شى  وعثمان 
بعري  األف  الع�رشة32  جي�ض  وجهز  النب�ي  امل�شجد 
و�شبعني فر�شًا . قال جابر مل يكن اأحد من ا�شحاب 
إن الذي  النبي ذو مقدرة اإال وقف وهذا اجماع منهم فا
قدر منهم على ال�قف وقف وا�شتهر ذلك فلم ينكره 
اال�شتثمار  اأن  اإىل  ي�شري  اجماعًا33  و مما  اأحد فكان 
يف  اأي�شًا  يك�ن  العبادة  دور  يف  يك�ن  كما  ال�قفي 
املن�شاآت الع�شكرية واإعداد اجلي��ض، وهذا ي�فر على 
املبالغ  ت�فري  اإىل  وي�ؤدي  احلربية،  النفقات  الدولة 

للتنمية االجتماعية، و�ش�ؤون ال�شحة والتعليم.
وجاء يف البخاري وقف اأن�ض دارًا كان اإذا قدم نزلها، 
وت�شدق الزبري بدوره، وقال للمردودة من بناته اأن 
إن ا�شتغنت بزوج  ت�شكن غري م�رشة وال م�رشنّ بها، فا
فلي�ض لها حق، وجعل ابن عمر ن�شيبه من دار عمر 

�شكنى لذوي احلاجات من اآل عبد اهلل34.
 وقد اأجمع ال�شحابة الذين ا�شت�شارهم اخلليفة عمر 
بن اخلطاب ر�شي اهلل عنه على اإبقاء البالد املفت�حة 
يف بالد ال�شام والعراق وم�رش وقفًا اإ�شالميًا جلميع 
عبيد  اأب�  مام  االإ ذكر  ال�شاعة.  تق�م  حتى  امل�شلمني 
فت�ح  يف  البالذري  مام  واالإ م�ال،  االأ كتاب  �شاحب 
قا�شي  وكذلك  اخلراج  يف  اآدم  بن  ويحيى  البلدان 
�شاحب  ي��شف  اأب�  اإبراهيم  بن  يعق�ب  الق�شاة 
اأبي حنيفة يف كتاب اخلراج الذي كتبه بطلب  مام  االإ
الر�شيد  هارون  ع�رشه  يف  ر�ض  االأ مل�ك  كبري  من 
اأمري امل�ؤمنني، كيف وقف عمر البالد املفت�حة حيث 
االمتناع  من  عنه  اهلل  ر�شي  عمر  راأى  "والذي  قال: 
فه اهلل  ر�شني بني من افتتحها عندما عرنّ من ق�شمة االأ
ما كان يف كتابه من بيان ذلك ت�فيقًا من اهلل كان له 
امل�شلمني،  جلميع  اخلرية  كانت  وفيه  �شنع،  فيما 
ل� مل يكن م�ق�فًا  ن هذا  النفع جلماعتهم؛ الأ لعم�م 

يف  ال�شري  على  اجلي��ض  تق�  ومل  الثغ�ر  ت�شحن  مل 
اجلهاد. واأ�شار اأب� ي��شف اإىل اأن ال�شحابة وجماعة 
اأن  اهلل عنه  اأرادوا عمر بن اخلطاب ر�شي  امل�شلمني 
يق�شم البالد املفت�حة كما ق�شم ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل 
عليه و�شلم خيرب، واأنه كان اأ�شد النا�ض عليه يف ذلك 
الزبري بن الع�ام وبالل بن رباح 35. فقال عمر ر�شي 
�شيء  ال  امل�شلمني  من  بعدكم  من  اأترك  اإذن  عنه:  اهلل 
فاأر�شل  لهم! فقال�ا لعمر ر�شى اهلل عنه: فا�شت�رش. 
ن�شار خم�شة من  عمر ر�شي اهلل عنه اإىل ع�رشة من االأ
و�ض وخم�شة من اخلزرج من كربائهم واأ�رشافهم  االأ
ثم  اأهله  ه�  مبا  عليه  واأثنى  اهلل  حمد  اجتمع�ا  فلما 
ن ت�شرتك�ا يف اأمانتي فيما  قال: اإين مل اأزعجكم اإال الأ
الي�م  وانتم  كاأحدكم  فاإين واحد  اأم�رهم  حملت من 
من  ووافقني  خالفني  من  خالفني  باحلق،  تقرون 
ر�شني فتك�ن فيئًا  اأن احب�ض االأ وافقني، وقد راأيت 
للم�شلمني املقاتلة والذرية وملن ياأتي  من دهم فقال�ا 

جميعًا: الراأي راأيك فنعم ما قلت وما راأيت.
وقد ا�شتند عمر ر�شي اهلل عنه يف وقفه للبالد املفت�حة 
�ش�رة احل�رش، حيث  ما ورد يف  على  العظام  مبدنها 
اإين قد وجدت  اإن عمر ر�شي اهلل عنه قال لل�شحابة 
حجة ويعني وقف جميع البالد على جميع امل�شلمني 
ن�شار وبقية من ياأتي بعدهم اإىل قيام  املهاجرين واالأ
ال�شاعة وتال عليهم ق�ل اهلل تعاىل: "للفقراء املهاجرين 
يبتغ�ن ف�شاًل  واأم�الهم  ديارهم  اأخرج�ا من  الذين 
اأولئك  ور�ش�له  اهلل  وين�رشون  ور�ش�انًا  اهلل  من 
الذين  هم  املهاجرون  والفقراء  ال�شادق�ن36"،  هم 
ءو  هاجروا من مكة للمدينة. ثم قال تعاىل "والذين َتب�ًّ
الدار واالإميان من قبلهم يحب�ن من هاجر اإليهم وال 
وي�ؤثرون  اأوت�ا  مما  حاجة  �شدورهم  يف  يجدون 
هم  وه�ؤالء  خ�شا�شة"  بهم  كان  ول�  اأنف�شهم  على 
ن�شار37.  ثم قال تعاىل: "والذين جاءو من بعدهم  االأ
�شبق�نا  الذين  والإخ�اننا  لنا  اغفر  ربنا  يق�ل�ن 
باالإميان وال جتعل يف قل�بنا غاًل للذين اآمن�ا ربنا اإنك 

لييب، الوقف عبادة مالية...، جملة جامعة اخلليل للبحوث، اجمللد )2(، العدد )2(، ص )65-42(، 2006“ 49حممد علي“ مصطفى الصُّ



من  جاء  ملن  عامة  هذه  عمر:  فقال  رحيم"38.  روؤوف 
فا�شت�عبت  ال�شاعة.  قيام  حتى  امل�شلمني  من  بعدهم 
ية النا�ض وقد �شارت البالد املفت�حة حقًا له�ؤالء  االآ
جميعًا، فكيف نق�شم البالد ملن ح�رش زمن عمر ر�شي 
اهلل عنة ويرتك من يجيء بعدهم؟! فاأجمع على ترك 
البالد ووقفها جلميع امل�شلمني وكان ج�اب ال�شحابة 
الذين ا�شت�شارهم م�افقًا لراأيه فقال�ا جميعًا:الراأي 
املفت�حة  فالبالد  راأيت39.  وما  قلت  ما  فنعم  راأيك 
ال�شحابة  من  اإجماع  وهذا  امل�شلمني،  على  م�ق�فة 
داري  الكرام، وهذا ما ذهب اإليه الفقهاء، والقرار االإ
االقت�شادي الذي اتخذه �شيدنا عمر لت�فري م�شادر 
و�شدنّ  النا�ض  حاجات  على  منها  نفاق  لالإ ثابتة  مالية 
واملدنية، وقرار عمر  الع�شكرية  منها،  الدولة  نفقات 
يف  ال�رشعية  ال�شيا�شة  باب  يف  يدخل  عنه  اهلل  ر�شي 
�شالمية يف �ش�ؤون  اإنزال النا�ض على روح ال�رشيعة االإ

حياتهم املالية وغري املالية. 
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رابعًا :القيا�ص : ا�شتدل العلماء على م�شروعية 
الوقف بالقيا�ص وذلك بقيا�ص حكم الوقف على 

الهبات يف ا�شله والو�شايا يف فرعه 40:

اأهلها  غادرها  التي  البالد  وهي  الثاين:  الق�صم   .2
فت�شري وقفًا جلميع امل�شلمني باال�شتيالء عليها.

3. الق�صم الثالث: البالد التي دخلها امل�شلم�ن �شلحًا 
فهذه ت�شري وقفًا وال يج�ز بيعها وال رهنها

�شمولية الوقف لتلبيه اأكرث حاجات املجتمعات 
�شالمية عرب التاريخ :-   الإٌ

ينبغي  باالقت�شاد اال�شالمي  ال�قف  بيان عالقة  قبل 
�شالم   وقاف التي قامت يف املجتمع االإ اأن نذكر باأن االأ
وغري  منق�لة  واأم�ال  واأمالك  وعقارات  اأرا�ض  من 
التالية،  امل�ؤ�ش�شات  على  نفاق  لالإ وقفها  مت  منق�لة 
وزراعية  وتعليمية  �شحية  مرافق  ت�شم  والتي 
املدار�ض،  امل�شاجد،  وفنية:  واجتماعية  و�شناعية 
التكايا،  الفنادق،  امل�شت�شفيات،  العامة،  املكتبات 
للمجاهدين،  الرباطات  الفل�ات  يف  بار  االآ ال�شقايات، 
ال�شالح واخلي�ل للجهاد، جتهيز املقاتلني يف اجلهاد 
العامة،  والطرقات  اجل�ش�ر  اإ�شالح  وغريه،  باملال 
يتام، املقعدين، العميان، العجزة،  املقابر، اللقطاء، االأ
البذار  وغريهم،  للتجار  احل�شن  القر�ض  امل�شاجني، 
الزراعة،  دواب  الزراعة،  اأدوات  للمزارعني،  جمانًا  
خريية  اأوقاف  املارة،  منها  ياأكل  مثمرة  اأ�شجار 
جلهات اأخرى مثل قراءة القراآن، ونفقات العلماء ، 
واإطعام الفقراء يف رم�شان وغري رم�شان، واأوقاف 
كل  ميران  �شخ�شني  بت�ظيف  وذلك  النف�شي  للطب 
ه�  عملهما  يك�ن  امل�شت�شفيات  يف  املر�شى  على  ي�م 
بحيث  املري�ض  ي�شمعه  خافت  ب�ش�ت  يتحدثا  اأن 
بينهما،  فيما  عادي  ب�ش�ت  يتكلمان  اأنهما  ي�همانه 
اأح�شن  فالنًا  الي�م  اأرى  اإين  خر:  لالآ اأحدهما  يق�ل 
خر: واإين اأرى اإ�رشاق وجهه  م�ض، فيق�ل االآ منه باالأ
وعينيه اأح�شن مما كان ي�م اأم�ض، وهكذا بحيث ي�شمع 
املري�ض ذلك فيعتقد �شحة ما يق�الن، وهناك اأوقاف 
يعجزون  حني  والبنات  ال�شباب  تزويج  اأي  للتزويج 
واملهر  العر�ض  بنفقات  القيام  عن  اآباوؤهم  يعجز  اأو 

املحررة  البالد  الفقهاء  ق�شم  فقد  تقدم  ما  على  بناء 
والتي مت ايقافها يف ما بعد اإىل ما يلي:-

بق�ة  امل�شلم�ن  دخلها  التي  ول: وهي  االأ الق�صم   .1
حكام  مام املاوردي يف االأ ال�شالح عن�ة. وما ذكره االإ
بعد  حكمها  يف  الفقهاء  اختلف  عنها41:  ال�شلطانية 
اأنها  اإىل  ال�شافعي  فذهب  عليها؛  امل�شلمني  ا�شتيالء 
مالك:  مام  االإ وقال  امل�شلمني،  م�شالح  على  ت�قف 
مام  االإ حنيفة:  اأب�  وقال  امل�شلمني،  على  وقفًا  ت�شري 
فيها باخليار وله اأن يقفها على كافة امل�شلمني وت�شري 
عنها  يتنازل  ان  يج�ز  وال  اإ�شالم  دار  ر�ض  االأ هذه 

للم�رشكني لئال ت�شري دار حرب.



ال�قف  قينّم  اإىل  الفتاة  اأو  الفتى  فيتقدم  واجلهاز، 
بطلب املع�نة لذلك، فيعطيه ما ه� بحاجة اإليه، ووقف 
واين  االأ الزبادي  ووقف  ليفة،  االأ احلي�انات  لرعاية 
طفال  املك�ش�رة،   كان م�ج�دًا يف دم�شق، ويعطى لالأ
هل. ووقف  الذين يك�رشون اأوانيهم اتقاًء لغ�شب االأ
لرعاية ذوى احلاجات اخلا�شة من  احلليب، ووقف 
اخلانات  الفنادق  وبناء  والعميان.  يتام  واالأ املعاقني 
للم�شافرين واملنقطعني . وقد ظهرت هذه امل�ؤ�ش�شات 
اخلريية ال�قفية املرتبطة بحاجات النا�ض االقت�شادية 
وال  امل�شلمني،  بالد  اأكرث  يف  وال�شحية  واالجتماعية 

يزال بع�ض اأعيانها وخدماتها �شاهدة على ذلك.
وقد  الدين،  �شالح  عهد  يف  فكان  احلليب   وقف  اأما 
مهات  اأب�اب قلعة دم�شق ، وكانت االأ اأحد  جعل�ه يف 
يف  مرتني  مذاب  و�شكر  حليب  من  وجبات  ياأخذن 
فرقة  هناك  كانت  الفني  ال�قف  ومن  �شب�ع.  االأ
يف  قالوون  ال�شلطان  م�شت�شفى  يف  ال�شعبي  للتمثيل 
ن�شاد اجلميل للرتفيه عن املر�شى.  القاهرة، وفرقة االإ
وخ�ش�شت اإحدى البنايات ال�قفية يف �ش�ق �شاروجة 
ي�شت�عب  وكان  واإطعامهم  القطط  ي�اء  الإ دم�شق  يف 

400 قطة42.
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العالقة بني القت�شاد والوقف 
تظهر العالقة جلية من خالل: املنهج القراآين 

يف تاأ�شيل العالقة بني الوقف والقت�شاد:

م�ال  االأ اإنفاق  على  حتث  التي  القراآنية  يات  االآ
يف  يات  االآ تلك  وردت  وقد  كثرية،  امل�رشوعة  بالطرق 
نفاق؛  االإ اأهمية  اإىل  ي�شري  املكي واملدين مما  العهدين 
نفاق ي�ؤدي اإىل ك�شاد  م�ال وعدم االإ ذلك ان اكتناز االأ
ورك�د ال يخفى اأثره على املهتمني بق�شايا االقت�شاد. 
والك�شاد والرك�د واالنكما�ض نتيجة ت�قف اأو تباط�ؤ 
م�ال ودورانها ال ي�ؤثر على ال��شع  نفاق لالأ حركة االإ
ميادين  جميع  اإىل  يتعداه  بل  فح�شب،  االقت�شادي 

بالطرق  م�ال  االأ اإنفاق  إن  فا ذلك  ومقابل  احلياة، 
امل�رشوعة ي�ؤدي اإىل انتعا�ض احلركة االقت�شادية التي 
الذي يتطلب  ال��شع االقت�شادي  تلقي بظاللها على 

فراد واجلماعات. الرخاء وحتقيق غايات االأ
الرثوة  على  احلفاظ  يقت�شي  القراين  والت�جيه 
كان  �شالمي  االإ فال�قف   ، فراد  االأ جلميع  العامة 
االقت�شاد  عليهـا  يق�م  التي  الرئي�شة  الركائز  من 
انه  ذلك  واالجتماعية  االقت�شادية43  التنمية  وعجلة 
جانبًا  بن�دها  تغطي  وم�شاريف  نفقات  يغطي  كان 
را�شي  ال ي�شتهان به يف امل�ازنة العامة للدولة.  فاالأ
ح�شب  جتاريًا  امل�شتغلة  ال�قفية  واملباين  والعقارات 
ع�ائدها  ت�زيع  يتم  واالنتفاع  �شغال  واالإ املناطق 
على امل�شاريع ال�قفية وتخ�شع للمعايري االقت�شادية 
و�شعت  الدولة  ان  كما  واال�شتخدام44  الكفاءة  يف 
امل�ق�فة  االعيان  على  االحكار  تنهي  التي  الق�انني 
ذات االيجارات املتندية وذلك حماية لالعيان امل�ق�فة 
من املحتكرين خالفًا مل�شحلة ال�قف45 وقد كان لعمر 
ر�شي اهلل عنه الف�شل يف عدم ظه�ر طبقة غنية جدًا 
�شيئًا،  متلك  ال  جدًا  فقرية  طبقة  تقابلها  املجتمع  يف 
ر�ض  وىل بيدها كل القدرات االقت�شادية: االأ فالطبقة االأ
واملال وامل�ش�ؤولية، وطبقة معدومة، وال يخفى اخلطر 
الناجم عن هذا الفارق الكبري يف الع�رش احلديث بني 
الدول الغنية والدول الفقرية، بل اإن هذا الفارق بني 
اأية  يف  �رشيعًا  يظهر  املعدومني  وبني  غنياء  االأ كبار 
مثلة على ذلك كثرية يف املجتمعات  دولة من الدول، واالأ

املعا�رشة.

�شا�شية للعالقة بني نظام الوقف  املالمح الأ
والقت�شاد

 تظهر هذه العالقة كما يلي: 
1. الوقف يوؤدي اإىل احلد من التو�صع يف الرثوات 

اخلا�صة الفردية يوؤدي اإىل التداول: 
وت�شخم  اكتناز  هناك  يك�ن  ال  اأن  اجلماعة  م�شلحة 



يف ملكية الرثوات االقت�شادية اخلا�شة على م�شت�ى 
ن هذا الت�شخم يك�ن على ح�شاب جمم�ع  فردي؛ الأ
املبداأ  هذا  حتقيق  على  ال�قف  نظام  ويعمل  النا�ض، 
اأمالكهم  الرثوات  واأ�شحاب  املتم�ل�ن  يحب�ض  حيث 
وخلدمة  العامة،  للم�شالح  واأم�الهم  وعقاراتهم 
"كي ال  م�ال فيها،  التنمية االجتماعية وا�شتثمار االأ
وامتالك  واالكتناز  منكم"،  غنياء  االأ بني  دولًة  يك�ن 
الرثوات من قبل فئة معينة دون فئة اأخرى ي�ؤدي اإىل 

االختالل يف ت�ازن املجتمع.
دارة املالية للوقف اإدارة اقت�صادية:46 2. االإ

القان�ن اال�شالمي املطلع�ن على احكام  بحث علماء 
ال�رشيعة اال�شالمية حكم وقف عقار امل�شاع والعقار 
م�ال املنق�لة وغري املنق�لة، ثم  املاأج�ر واملره�ن واالأ
ان اأن�اع ال�قف ح�شب نظام امل�شتحقات وامل�شتغالت 
ال�قفية ت�شري اإىل هذه العالقة ال�ثيقة بني االقت�شاد 
امل�شتحقات  ال�قف ح�شب  اأن�اع  ان  وال�قف؛ حيث 

وامل�شتغالت هي:
وقاف  االأ اإدارة  قبل  من  تدار  م�صبوطة  اأوقاف  اأ( 

العامة التي ترتبط مب�ازنة الدولة والرقابة العامة.
م�رشوطة  فيها  والت�لية  امللحقة،  وقاف  االأ ب( 
العامني،  واملديرين  كالق�شاة  الدولة  م�ظفي  لكبار 
وقاف وهي خا�شعة  االأ دارة  الإ نظارتها  اأمر  ترك  ثم 

لرقابة الدولة املالية.
قبل  من  املدارة  وهي  امل�صتدعاة،  وقاف  ج(االأ
املالية  والرقابة  عليها  االإ�رشاف  اأمر  املت�لني ويع�د 
ال�رشعية  املحاكم  اإىل  الذرية  وقاف  االأ مع  عليها 

وق�شاة ال�رشع واملفت�شني واملدققني املاليني47.
ا�شتغاللها  ي�شرتط  التي  املوقوفة  العقارات  د( 
اخلري  جهات  من  جهة  اإىل  احلا�شلة  الغلة  واإنفاق 
امل�شقفات  وهي  احدة،  و  اإجارة  عقارات:ذات  وهي 
تذهب  را�شي وع�ائدها  االأ من  امل�شتغالت  و  املباين، 
وخدمة  وال�شحة  كالتعليم  لها  املر�ش�دة  للغايات 
اأفراد املجتمع، من خالل املرافق املعدة لذلك.اأو ذات 

اأو معجلة ت�ؤدى �شهرًا �شهرًا  اإجارة واأجرة م�ؤجلة 
ط�يلة  اإجارة  ذات  اأو  مالية  اإيرادات  �شنة  �شنة  اأو 

اإيرادات مالية ل�شالح ال�قف.
وال�رشوط التي ين�ض عليها ال�اقف عالقتها وا�شحة 
زيادة  تعنى  والنق�شان  فالزيادة  ال�قف،  مب�ازنة 
ويج�ز  رواتبهم48.  اإنقا�ض  اأو  امل�ظفني  مرتبات 
كافية  تعد  امل�ظفني ومل  نق�شت رواتب  اإذا  للقا�شي 
مام  واالإ املت�يل  رواتب  يف  يزيد  اأن  حاجاتهم  ل�شد 
اأو  بالغلة  ينتهي  واالإخراج49  واالإدخال  واملدر�ض... 
ريع ال�قف للم�شالح العامة. والتخ�شي�ض واالإعطاء 
نفاق اأو  واحلرمان والتف�شيل يعني ت��شيع قاعدة االإ
اأحكام  فيه  يدخل  واال�شتبدال  واالبدال  ت�شييقها. 
املعاو�شة املالية واملفتى به ج�از اال�شتبدال بالدراهم 
وقفًا  يك�ن  عقارًا  بالثمن  ي�شرتي  ان  على  والدنانري 
املحكمة  �شندوق  يف  املبلغ  اإيداع  ويتم  ول،  االأ مكان 
اإن  اأي  لها،  التابعة  اأو  ال�قفية  املخت�شة  الدائرة  اأو 
م�ال  االإ�رشاف على ال�قف واإدارته تعني تدوير االأ
ح�شب  ل�رشفها  الغلة  رباح  االأ لتحقيق  وا�شتثمارها 

�ش�ل املالية املعه�دة. االأ
للمري�ض  املالية  الت�رشفات  نفاذ  يتعلق مبدى  وفيما 
وانه  كما  ينفذ،  ال  املري�ض  وقف  إن  فا امل�ت  مبر�ض 
يج�ز للمت�يل على ال�قف اال�شتدانة لغايات ا�شتمرار 
ر�ض امل�ق�فة50، اأو  ال�قف ل�رشاء البذور لزراعة االأ
على  امل�شتحقة  مريية  االأ ال�رشائب  لدفع  ا�شطراره 
اأو  اإقامة من�شاأة الزمة على ال�قف  اأو  اأعيان ال�قف 

غرا�شها.
لل�قف  عالقة  من  يظهر  ما  واأو�شح  اأبرز  ولعل 
حما�شبة  يف  اأي  املحا�شبية،  �ش�ل  االأ يف  باالقت�شاد 
منه  يطلب  حيث  ال�قف51.  اإيراد  على  املت�يل 
والتف�شيلي  االإجمايل  باحل�شاب  ك�ش�ف  تقدمي 
وال�كيل  ال�قف  على  مني  االأ ه�  املت�يل  اإن  حيث 
املالية  ال�شندات  تقدمي  منه  ويطلب  امل�شتحقني،  عن 
�شندات  بتقدمي  قان�نًا  تكليفه  وميكن  لكالمه  امل�ثقة 
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ال�رشف املالية عن ال�قف، وميكن تقدميه للمحكمة 
اإذا ظهرت خيانته، اأو تبذيره اأو اإ�رشافه بغري وجه 
يف  وتق�شريه  تعديه  حال  يف  املال  ت�شمينه  اأو  حق، 
اخلا�شة  مل�شاحله  ا�شتغلها  اأو  ال�قف  اأم�ال  حفظ 
ال�قف،  لريع  العائدة  املالية  املطالبة  يف  ق�رش  اأو 
عن  امتنع  اأو  باع  اأو  رهن  اإذا  املت�يل  عزل  وميكن 
اأجرة املثل، وهذه  باأقل من  ره  اأجنّ اأو  عمارة ال�قف، 
امل�شائل ال ي�شتطيع القيام بها اإال من حاز على م�ؤهل 

اقت�شادي حما�شبي.
وهذه  الدائمة:  الرقابة  اإىل  يحتاج  الوقف   .3

الرقابة نوعان هما:
اأ (رقابة مالية �شابقة بتح�شيل م�شتحقاته وحما�شبة 

مت�ليه.
عليه  واالإ�رشاف  ال�قف  مل�شلحة  الحقة  ورقابة  ب( 
تاأجريها  اأو  منت�جاته  وبيع  وتط�يره  ونظارته 
وا�شتغاللها بناء على درا�شات اجلدوى االقت�شادية 
اإجراءات  بعد  اإال  تتم  ال  االقت�شادية  وامل�شاريع  له، 

ودرا�شات للجدوى االقت�شادية للم�رشوع ال�قفي.
الف�شاد،  اإىل  ي�ؤدي  الرقابة  انعدام  اأن  يخفى  وال 
والف�شاد اإذا ا�شت�رشى يف اأية م�ؤ�ش�شة مالية اأدى اإىل 
املال  مفه�م  يف  يدخل  وال�قف  وخرابها.  اإفال�شها 
تده�ر  اإىل  اأدى  ا�شتخدامه  اأ�شيء  اإذا  الذي  العام 
ا�شتخدامه  اأح�شن  ما  واإذا  االقت�شادية،  حالته 
منه،  املرج�  فيه يف حتقيق  اآثاره  تظهر  ما  ف�رشعان 
إن ال�قف يحتاج اإىل اإدارة مالية متخ�ش�شة  ولهذا فا
ان  حيث  واأمانات،  ودائع  من  لديها  ما  على  حتافظ 

ال�قف وديعة واأمانة.
4. العقود الوقفية هي عقود اقت�صادية:

ر�ض امل�ق�فة يف يد  ومنها عقد احلكر الذي يبقي االأ
املثل، واحلكر  اأجرة  يدفع  دام  ما  املحتكر  امل�شتاأجر 

اأن�اع:
ماله  من  ال�قف  يف  امل�شتاأجر  يحدثه  ما  الكدك:  اأ( 
ي�شمى  ما  اأو  �شناعية  اآالت  من  ي�شنعه  اأو  لنف�شه 

بالديك�ر، وهذا يج�ز بيعه ورهنه وي�رث عنه 52.
امل�شتعملة  والل�ازم  الت  االآ على  تطلق  القيمة:  ب( 
حكم  لها  وهذه  امل�ق�فة،  ر�ض  االأ وزراعة  حراثة  يف 

الكدك.
ج( الكردار: وه� ما يحدث يف املزارع من غر�ض وبناء 

يف اأر�ض ال�قف ويقال له حق القرار.
ل�شالح  امل�شتاأجر  يدفعها  التي  م�ال  االأ املر�شد:  د( 

ال�قف وتبقى دينًا على ال�قف.
ر�ض ال�قفية متهيدًا لزراعتها  هـ( امل�شكة: ت�ش�ية االأ

من قبل امل�شتاأجر لل�قف.

را�صي املوقوفة ناجت مايل: 5. غلة االأ

م�شتقة  ومريي  مريي،  عليها  يطلق  ال�قف  اأرا�شي 
53 من كلمة "مرية"، وكلمة "مرية" هذه معناها "غلة 

ر�ض  االأ فان  وبالتايل  اجلي�ض"،  "م�ؤونة  اأو  ال�شنة" 
املغلة" التي  ر�ض  "االأ لغة:  "مريي" معناها  من ن�ع 
ال�شن�ية،  غلتها  من  "عينًا"  �رشيبتها  ت�ؤخذ  كانت 
اأخذ  �ش�ى  �شلطان  اأي  عليها  للحك�مة  ولي�ض 
م�شدر  وال�رشيبة  اأقل.  وال  اكرث  ال  عنها،  ال�رشيبة 

من م�شادر الدخل للدولة.
6. الوقف تربع مايل:

اأي�شًا ما بني ال�قف واالقت�شاد من  وتظهر العالقة 
ملك  على  العني  حب�ض  "وه�  ال�قف:  تعريف  خالل 
ال�اقف والت�شدق بنفقتها على جهة من جهات الرب 

يف احلال اأو املاآل ".
ال�قف  اأن  يرى  حنيفة  اأبي  مام  كاالإ الفقهاء  فبع�ض 
تربع مايل54. واأب� ي��شف وحممد واأحمد بن حنبل 
غلته  فت�شبح  مت  اإذا  ال�قف  ان  يرون  وال�شافعي 
اإذا مت اإخراج املال امل�ق�ف  نه  للم�شتحقني؛ وذلك الأ
عن ملك واقفه فلي�ض لل�اقف وال لغريه اأن يت�رشف يف 
العني امل�ق�فة ت�رشف املالك فال يبيعها وال يحب�شها 

اأو اأن يرهنها اإمنا هي للم�شتحقني.
عيان امل�ق�فة عن ملك ال�اقف     • ال�قف يخرج االأ
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مع منعه من الت�رشفات الناقلة للملك.
�شل واحلب�ض جمع حبي�ض.    • ال�قف ه� حتبي�ض االأ
فجاء  ومتنع  حتب�ض  اجلاهلية  يف  م�ال  االأ كانت  وقد 

�شالم باجازة الت�رشف بها55. االإ
هلي  االأ الذري  اأو  العام  اخلريي  ال�قف  اأن�اع   •   
حتقق  خري  جهات  اإىل  ت�ؤول  اأوقاف  كلها  اخلا�ض 
منافع اقت�شادية وت�ؤدي اإىل حتقيق رغبات وخدمات 
احلركة  ان  اأي  واال�شتهالك،  نتاج  باالإ عالقة  لها 

االقت�شادية تك�ن حركة نا�شطة غري راكدة.
فيه  تت�فر  ممن  اإال  تنفذ  ال  املالية  الت�رشفات   •   

�شفة:
2.  البل�غ  3. غري حمج�ر عليه ل�شفه اأو  1. العقل  

غفلة اأو دين 
االقت�شادية،  امل�ؤ�ش�شات  على  القائمني  �شاأن  وهذا 
املالية  املعامالت  جميع  تتطلبها  ال�شفات  وهذه 

وامل�رشفية، واإال مينع �شاحبها من الت�رشف.
عالقة  لها  املوقوف  يف  تلزم  التي  ال�صروط   .7

وا�صحة باالقت�صاد، منها:
اأ( اأن يك�ن مااًل متق�مًا، �ش�اء اأكان عقارًا اأم منق�اًل، 
يك�ن  اأن  ا�شتقالاًل  وقفه  يف  ي�شرتط  املنق�ل  اأن  اإال 
متعارفا ً. جاء يف املغني اأن ما ال ميكن االنتفاع به مع 
وامل�رشوب  واملطع�م  والدراهم  كالدنانري  عينة  بقاء 
اال  الفقهاء  عامة  ق�ل  يف  وقفة  ي�شح  ال  واأ�شباهه 
الدراهم  ، وقيل يف  �شيئًا يحكى عن مالك واالوزاعي 
ها  والف�شة  بالذهب   ومراد  وقفها  ي�شح  والدنانري 
احللي  ن  الأ بحلي  لي�ض  وما  والدنانري  الدراهم  هنا 

ي�شح وقفه56   
ب( اأن يك�ن معل�مًا لل�اقف وقت ال�قف.

جـ( اأن يك�ن ممل�كًا لل�اقف وقت ال�قف ملكًا باتًا.
د( اأن يك�ن امل�ق�ف مفرزًا.

 ومع اأن بع�شًا من العلماء قبل�ا وقف امل�شاع، اإال اأن 
العقار املفرز يجنب ال�قف وامل�شتفيدين منه م�شكالت 

م�شتقبلية كثرية.

8. الوقف �صبب لن�صوء اأحكام اخللو:
اخلل� من املعامالت املالية التي ن�شاأت ب�شبب ال�قف، 
اليد  وو�شع  القدمية  عن  عبارة  ه�  اخلل�  اأن  حيث 
ملجرد االنتفاع يف مقابلة قدر يدفع لل�اقف اأو الناظر 
لال�شتعانة به على عمارة ال�قف اأو ه� ما ميلكه دافع 
مقابلها  يف  الدراهم  دفع  التي  املنفعة  من  الدراهم 
من  "باخلل�"  التعامل  مت  وقد   .57 ال�قف  مل�شلحة 
اأحد  من  فت�ى  �شدور  اإثر  للهجرة  التا�شعة  املائة 
�شم�ض  واأخ�ه  اللقاين  النا�رش  املالكي  املذهب  علماء 
ن العرف جرى به58.  الدين جتيز التعامل باخلل�؛ الأ
للمنفعة  ا�شم  وه�  املنفعة  ملك  واخلل�  علي�ض:  وقال 
الره�ين: وم�شاألة  الدراهم. وقال  التي ميلكها دافع 
اخلل� قد ا�شتمرت كما ترى يف املغرب وامل�رشق من 
اإىل  الفقهاء  كتب  وت�شري  للهجرة59.  التا�شعة  املائة 
عابدين  ابن  وقال  اخلل�.  لن�ش�ء  �شبب  ال�قف  ان 
يف حا�شيته: اخلل� املتعارف يف احل�انيت اأن يح�شل 
ي�ؤخذ  معينًا  قدرًا  احلان�ت  على  املت�يل  اأو  ال�اقف 
من ال�شاكن ويعطيه مت�شكًا �رشعيًا فال ميلك �شاحب 
احلان�ت بعد ذلك اإخراج ال�شاكن الذي ثبت له اخلل� 

وال اإجارة لغريه ما مل يدفع املبلغ املرق�م60.
الغ�ري  قان�ش�ه  ال�شلطان  ان  ذكره  يجدر  ومما 
ذلك  وكتب  باخلل�  التجار  اأ�شكنها  ح�انيت  بنى  قد 
مبكت�ب ال�قف61. فاخلل� اأجيز اأخذه لل�رشف على 
القاهرة  للحان�ت يف  بلغ اخلل�  ال�قف وقد  م�شالح 
ذهبًا  دينار  اأربعمائة  الهجري  العا�رش  القرن  يف 
الط�يلة  الفرتة  املالكية، ولعل  بناء على فت�ى علماء 
لتحكري اأو تاأجري ال�قف 99 �شنة كانت �شببًا للفتاوى 

التي مهدت لن�ش�ء م�شاألة اخلل�62 
موال بني النا�س. 9. الوقف يوؤدي اإىل تداول االأ

اأ( ال�قف ي�ؤدى اإىل اإعادة ت�زيع الرزق بني النا�ض.
االجتماعي  والتكافل  للت�شامن  طريق  ال�قف  ب( 

الناجت عن الرفاه االقت�شادي.
ج( ال�قف ي�ؤدى اإىل التداول امل�شتمر للمال؛ ذلك ان 
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عدم التداول ي�ؤدي اإىل االكتناز، واالكتناز ي�ؤدي اإىل 
بطء يف التداول وانكما�ض الدخ�ل، واالنكما�ض يق�د 

اإىل ال�شعف االقت�شادي.
نفاق  د( ال�قف ه� اإنفاق املال يف �شبيل اهلل تعاىل، واالإ
اأي  املال،  ت�زيع  اإعادة  يف  �شا�شي  االأ �شل�ب  االأ ه� 
نفاق  اإخراج املال من اليد، واإخراج املال عن طريق االإ

يع�د اإىل النم� االقت�شادي63.
من خالل ما ذكر، يدرك الباحث ال�رشعي واالقت�شادي 
ال�قف، وانعكا�ض هذا اال�شتثمار يف  ا�شتثمار  اأهمية 
الرك�د  ن  الأ االنكما�ض؛  من  التجارية  ال�ش�ق  حماية 
عك�شية  نتائج  اإىل  ي�ؤديان  واالنكما�ض  االقت�شادي 

كثرية يتاأثر منها جميع اأفراد املجتمع.
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ا�شرتاتيجية ال�شتثمار الوقفي64

حتمل  اأ�شخا�ض  بطبيعتها  هي  اخلريية  وقاف  االأ
م�ؤ�ش�شات  نها  الأ واالقت�شادية؛  دارية  االإ ال�شفتني 
نفاق على وج�ه تعترب من املرافق  مالية ت�شتخدم لالإ
العامة، والتي هي مراكز للخدمات العامة، تق�م جهة 
وحمك�مة  ملتزمة  دارة  االإ وهذه  بادارتها،  اإدارية 

مببادئ عدة:
1. اال�صطراد والتح�صن: هذا املبداأ مقرر يف جميع 
عن  ال�رشر  دفع  اأن  �شك  ال  اإذ  ا�شتثناء،  بال  املذاهب 
م�ر  االأ من  املعي�شية  م�شتلزماتهم  بت�فري  النا�ض 
ال�اجبة، وال�قف بن�عيه اخلريي والذري ي�شت�عب 

هذا املبداأ.
مراعاة  فيه  وال�قف  العام65:  ال�صالح  مراعاة   .2
ن الت�رشف  ال�شالح العام بتحقيق وجلب امل�شالح؛ الأ
مراعاتها،  ف�جبت  معينة  مب�شلحة  مقيد  م�ال  باالأ

وال�قف ي�ؤدي اإىل جلب امل�شالح للنا�ض.
م�ال باأن�اعها  3. امل�صاواة اأمام املرافق: وقف االأ
فيه  يراعى  اال�شتحقاق،  ولذوي  واخلري  الرب  جلهة 
إذا قدر اأن  حتقيق امل�شاواة، ويف ذلك يق�ل ابن القيم: فا

ق�مًا ا�شطروا اإىل ال�شكنى يف بيت اإن�شان ال يجدون 
�ش�اه، اأو النزول يف خان ممل�ك، اأو ا�شتعارة ثياب 
ي�شتدفئ�ن بها، اأو رحى للطحن، اأو دل� لنزع املاء، 
�شاحبه  على  وجب  ذلك،  غري  اأو  فاأ�ض،  اأو  قدر،  اأو 

بذله بال نزاع66.
حب�شت  اإذا  اقت�شاديًا  تنتع�ض  العامة  فاملرافق 
باقامة  وذلك  اأغرا�شها،  لتحقيق  اخلريية  وقاف  االأ
لتي�شري  عليها  النا�ض  يع�ل  التي  العمرانية  املن�شاآت 
ودور  الطرق  كر�شف  املعي�شية،  حياتهم  اأم�ر 
اأ�شباب  من  ذلك  وغري  بنية  واالأ والعقارات  العالج 
العامة  واملرافق  احلقيقية،  العامة  اخلدمات  اإ�شباع 
التي يتم وقفها ت�شاعد على دفع عجلة االقت�شاد اإىل 
مام. ومن هنا تظهر اأهمية ال�قف الذي ي�شهم يف  االإ
التكافل  العامة وحتقيق  النفقات  اأعباء  التخفيف من 
فراد املجتمع امل�شلم فقط  االجتماعي، فه� ال يكفل الأ
اأي�شًا  لهم  ي�شمن  اإمنا  املادية،  ال�رشورات  ت�فري 
التعاطف  م�شاعر  من  املعن�ية،  ال�رشوريات  ت�فري 

والت�شاند والتعاون.
التكافل االجتماعي الناجت عن الر�شاء االقت�شادي ه� 
با�شطالح  الي�م  عنه  يعرب  الذي  املادي  اجلانب  ذلك 
يق�م  االجتماعي  وال�شمان   ، االجتماعي67  ال�شمان 
�شالمية عن كفالة كل  تاأ�شي�شًا على م�ش�ؤولية الدولة االإ
م�اطن يف حالة عجز اأو حاجة، �ش�اء كان م�شلمًا اأو 
�شالمية لل�فاء  غري م�شلم. وقد خ�ش�شت ال�رشيعة االإ
يرادات  االإ م�شادر  من  هامة  م�شادر  الغر�ض  بهذا 
هذا  على  نفاق  االإ ومت�ل  ال�قف  بينها  ومن  العامة، 
خرى. كانت م�شكلة  �شالمية االأ القطاع من امل�ارد االإ
حل�لها  جتد  ال  الرثوة  ت�زيع  يف  الت�ازن  اختالل 
الذي  املادي  فال�شعف  �شالم.  االإ الناجعة قبل ظه�ر 
اإال  عالجه  يجد  ال  االجتماعية  الفئات  بع�ض  ي�شيب 
يتط�ع  الذي  االختياري  االإح�شان  فكرة  خالل  من 
�شالم انفرد  غنياء ل�شالح الفقراء، فلما جاء االإ به االأ
يف  معل�مًا  حقًا  واملحتاجني  للفقراء  جعلت  مبعان 



غنياء، وبذلك نقل مفه�م االإح�شان من جمال  اأم�ال االأ
والفرد  الدولة  وجعل  االلتزام  جمال  اإىل  االختيار 
نفاق لتحقيق التكامل االجتماعي،  ملزمني ب�اجب االإ
يحقق  وال�قف  مة،  االأ اأفراد  بني  ال�شليم  والت�ازن 
اقت�شادي  ب�رشي  نظام  اأي  ي�شل  اإذ مل  الغاية؛  هذه 
امل�شت�ى  هذا  اإىل  االجتماعي  التاأمني  حتقيق  لدرجة 
من ال�شمان والتكافل ماديًا واجتماعيًا، و�ش�اء على 
كالنظام  فراد،  االأ م�شت�ى  على  اأو  الدولة  م�شت�ى 
ت�زيع  يف  الت�ازن  مبداأ  يحقق  الذي  �شالمي  االإ

الرثوة68.
الذي  للمعي�شة  دنى  االأ احلد  اأن  نذكر  اأن  وينبغي 
�شالمية يتعدى حد الكفاف املعروف  تتكفله الدولة االإ
فقط  ي�شمح  الذي  التقليدي  ال�شيا�شي  االقت�شاد  يف 
ببقاء الفرد على قيد احلياة، وذلك ما يعرب عنه رجال 
ت�فري  اإىل  يتعداه  بل  الكفاية،  بحد  �شالمي  االإ الفقه 
من  امل�شتفيدة  اأو  الفقرية  للفئات  الكرمي69  العي�ض 
لق�ة  حت�ياًل  واقعه  يف  يعترب  وهذا  ال�قف،  اأن�اع 

�رشائية ل�شالح الفئات املحتاجة.
ال�قف  طريق  عن  م�لت  اإذا  العامة  فالنفقات 
�شالمية  االإ الدولة  تفر�شها  التي  خرى  االأ وامل�ارد 
ن�شطة  االأ امل�ارد على  اإنفاق هذه  فان  القادرين،  على 
واملرافق التي تع�د بالنفع على الفئات الفقرية يعترب 
يف واقعه تعدياًل لطريقة ت�زيع الرثوة يف اإطار املجتمع 
بتحقيق  االهتمام  اأبلغ  �شالم  االإ اهتم  وقد  امل�شلم. 
الت�ازن االجتماعي من خالل عدالة ت�زيعية رائدة. 
�شالمية حتقيق  نفاقية للدولة االإ وقد كفلت ال�شيا�شة االإ
جانب هام من هذه العدالة، وقيا�شًا على ظاهرة تناق�ض 
املنفعة احلدية للدخل كلما زادت عدد وحداته، فالغني 

تك�ن لديه منفعة ال�حدة البديلة70  .

يف  متعددة  مبراحل  مرت  املعا�رشة  احلديثة  الدول 
م�شريتها االقت�شادية، حيث كانت اأول ن�شاأتها:

العامة  امل�شالح  رعاية  تت�ىل  حار�صة،  دولة   .1
للدولة.

2. دولة متدخلة، ب�شبب تدخلها يف �ش�ؤون االقت�شاد 
والق�شايا التنم�ية االجتماعية.

نتاج  3. دولة منتجة، وذلك ب�شب متلكها ل��شائل االإ
نتاج والت�زيع71. وقامت باالإ

حار�شة  دولة  تك�ن  اأن  على  الدولة  ي�شاعد  وال�قف 
وناظره  ال�قف  فمت�يل  للدولة،  العامة  للم�شالح 
بريع  العبث  اأو  ال�اقف  �رشوط  تغيري  ي�شتطيع  ال 

ال�قف؛ وذلك ل�ج�د امل�شاءلة.
ال�قف،  من  اال�شتفادة  ميكنها  كذلك  والدولة 
�ش�اق التجارية وامل�رشوعات االقت�شادية املقامة  فاالأ
وقاف ميكن  على ار�ض ال�قف واملم�لة من اأم�ال االأ
الدولة كذلك من املراقبة واملحا�شبة وت�شخري اأم�ال 
ال�قف للم�شالح العامة، حتى تتح�ل اإىل دولة منتجة 
اإن  ثم  ال�قفية،  االقت�شادية  م�رشوعاتها  جناح  بعد 
والتبعات  عباء  االأ تخفيف  اإىل  ت�ؤدي  ال�قف  م�ارد 

امللقاة على عاتق الدولة جتاه رعاياها.
وال�قف باأن�اعه و�ش�ره واأ�شكاله م�رد غري مبا�رش 
الدولة على م�اجهة ما  التي تعني  املالية  من امل�ارد 
فراد  ه� مطل�ب من الدولة من نفقات، واإ�شهامات االأ
م�ال  واالأ وامل�شاريع  والعقارات  مالك  االأ وقف  يف 
املنق�لة وغري املنق�لة من �شاأن ذلك كله امل�شاعدة يف 
تغطية نفقات �شحية وتعليمية ونفقات عامة اأخرى، 

وهذه النفقات املختلفة يتم تغطيتها من ريع ال�قف.
تخ�شي�ض  املنق�ل  وغري  املنق�ل  ال�قف  ي�شمل  وقد 
ريع ال�قف واأر�ض ال�قف لتحقيق النم� االقت�شادي 
الرثوة  م�ارد  تنمية  اأو  الزراعية،  را�شي  االأ يف 
ي�ؤدي  وهذا  املتن�عة،  امل�شانع  اإقامة  اأو  احلي�انية، 

لييب، الوقف عبادة مالية...، جملة جامعة اخلليل للبحوث، اجمللد )2(، العدد )2(، ص )65-42(، 2006” 56حممد علي“ مصطفى الصُّ

الوقف والتطور القت�شادي للدولة



اإىل حتقيق النم� االقت�شادي والق�شاء على البطالة، 
وت�فري املنتجات االقت�شادية بداًل من ا�شتريادها من 
للمنت�جات  اخلارجي  اال�شترياد  ان  وذلك  اخلارج؛ 
ي�ؤدي  وقد  جنبية،  االأ ال�شعبة  العملة  اإىل  يحتاج 
والت�شخم  الغالء  اإىل  النقدية  ال�شي�لة  ت�فر  عدم 

واالحتكار.
اإىل  ال��ش�ل  اقت�شادها  يف  الدولة  هدف  كان  واإذا 
م�شت�ى  حتقيق  على  والعمل  مثل  االأ نتاج  االإ حجم 
اإىل  ال��ش�ل  فيمكن  لرعاياها،  الرفاهية  من  ممكن 
هذا الهدف على طريق ت��شيع دائرة ال�قف؛ وذلك 
يك�ن  ال  حتى  م�ال  االأ ت�زيع  على  يعمل  ال�قف  اأن 
غنياء كما جاء يف الت�جيه الرباين:"كيال  دولة بني االأ
يك�ن دولة بني االغنياء منكم"  72 فيقل التفاوت بني 
عليها  يح�شل  التي  املنفعة  وتزداد  فراد،  االأ دخ�ل 
الفقراء  من  يك�ن  ما  وغالبًا  ال�قف،  لريع  امل�شتحق 
ال�قف  اجازوا  الفقهاء  بع�ض  ان  واملحتاجني،علما 

على االغنياء.
مت�ا�شعة،  فنفقاتها  دولة حار�شة  كانت  اإن  والدولة 
املرافق  �شري  �شمان  على  تقت�رش  النفقات  وهذه 
ال�شحة  على  واملحافظة  التعليم  كن�رش  العامة، 
رديفًا  والذري  العام  ال�قف  يك�ن  حينئذ  العامة... 
تقدمي خدمات  ارادت  القليلة،اذا  امل�ارد  ذات  للدولة 
على  بالت�شجيع  فتق�م  ذلك  ت�شتطيع  ال  وهي  عامة 

م�ال للم�شالح العامة73. وقف االأ
النفقات  بني  امل�ازنة  اأجل  من  الي�م  الدولة  وت�شعى 
احل�ش�ل  تت�قع  التي  امل�ارد  وبني  عليها  املرتتبة 
امل�ارد  م�شت�ى  يف  لتك�ن  النفقات  تقلل  اأن  عليها 
املت�قعة والتي ميكن حت�شيلها، حتى ميكنها �شبط 
الدول  وتطمح  بل  ح�شابيًا،  ت�ازنًا  املالية  م�ازنتها 
الط�ارئ  مل�اجهة  االحتياطي  املال  لديها  يت�فر  اأن 
والفي�شانات  كالزالزل  الطبيعية،  وغري  الطبيعية 
والقحط، ويك�ن دور م�ازنة مالية الدولة ه� �شمان 
امل�ارد  واخلارج  الداخل  بني  احل�شابي  الت�ازن 

امل�شاعدة  الع�امل  من  ال�قف  فيك�ن  ؛  والنفقات 
يق�م  كذلك  الدولة،وال�قف  مالية  م�ازنة  ل�شبط 
اأن  من  وبداًل  اإ�شباعها،  من  بد  ال  حاجات  با�شباع 
طريق  عن  مالية  م�ارد  ال�شتخدام  الدولة  ت�شطر 
تنمية  فبا�شتطاعتها  والداخلية،  اخلارجية  القرو�ض 
ثرياء واملتم�لني  اأبناء الدولة االأ ال�ازع الديني لدى 
م�ال املنق�لة وغري  لتك�ن عندهم الرغبة يف وقف االأ
كانت  اإذا  وخا�شة  احلاجات،  تلك  �شباع  الإ املنق�لة 
الدول  من  تك�ن  اأو  اقت�شاديًا،  رك�دًا  تعاين  الدولة 

التي تعاين ميزانيتها عجزًا ماليًا.
واإىل  االقت�شادي  ال�رشر  دفع  على  ي�شاعد  وال�قف 
اإىل  ال��ش�ل  الدولة  ت�شتطيع  حتى  املنافع  جلب 
عدد  نقل  إن  فا ذلك  االقت�شادي74وعلى  اال�شتقرار 
من وحدات دخل الغني عن طريق ال�قف اإىل الفقري 

ي�شبب ك�شبًا للفقري اأكرث من خ�شارة الغني75.
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دور الوقف القت�شادي يف حتقيق التنمية 
الجتماعية وذلك من خالل : التوازن، 

ن�شانية، ال�شتدامة الإ

به  يق�م  الذي  الكبري  االقت�شادي  للدور  حتلياًل 
يف  �شاهم  قد  ال�قف  باأن  الق�ل  ميكننا  ال�قف، 
املرافق  بت�فري  وذلك  كثرية؛  حتديات  م�اجهة 
التعاطي  اإىل  اأدت  التي  امل�شتدامة  الكبرية  احلي�ية 
ن�شاين بني العاملني يف امل�شاريع ال�شحية والطبية  االإ
ن�شانية املقامة على اأرا�شي ال�قف يف  والتعليمية واالإ

�شالمي. ويظهر هذا الدور كما يلي: بلدان العامل االإ
1. ال�قف ه� قر�ض ح�شن للخالق تعاىل اإن تقر�ش�ا 
اهلل قر�شًا ح�شنًا ي�شاعفه لكم، وه� �ش�رة من �ش�ر 
اأفراد  بني  ن�شانية  االإ العالقات  تق�ي  التي  نفاق  االإ
اإن املقر�ض  املجتمع؛ وبالتايل يحدث الت�ازن، حيث 
نانية والبخل، ويقدم  يتجافى عن البطر والرتف واالأ
ينم�  وبذلك  الفردية،  امل�شلحة  على  العامة  امل�شلحة 



الت�شحية؛  وروح  والبذل  والعطاء  النف�ض  يف  يثار  االإ
ويف  نفاق  واالإ ال�شل�ك  يف  الت�ازن  اإىل  ي�ؤدي  وهذا 
ه�  الذي  املقرت�ض  اإن  كما  املعامالت،  ويف  خالق  االأ
وحاجاته،  نفقاته  تغطية  اأجل  من  القرتا�ض  بحاجة 
ه�  وهذا  ن�شانية،  االإ امل�شاعر  ذاته  يف  وتكرب  تنم� 

املطل�ب دومًا يف املنهـج احلياتي بني النا�ض.
االقت�شاد  يف  ن�شانية  واالإ الت�ازن  اأن  يخفى  وال 
ي�ؤديان اإىل الي�رش والرخاء، وي�لدان الثقة والتعامل 
بني اأفراد املجتمع، وال يخفى اأهمية النفقات يف املالية 
تلك  التم�يلية  النفقات  وامل�شماة  املعا�رشة  العامة 
�شبيل  يف  تنفق  واإمنا  مبا�رش،  مبقابل  تنفق  ال  التي 
بني  االجتماعي  الت�ازن  واإعادة  العامة  امل�شلحة 

مة 76. اأفراد االأ
2. وال�قف يك�ن بحب�ض العني هلل تعاىل حتى ل� كان 
ومن  وعياله  نف�شه  يف  اوقفه   ما  اىل  بحاجة  امل�شلم 
تلزمه م�ؤونتهم،وذلك امتثاال لق�له تعاىل: ويطعم�ن 
الطعام على حبه م�شكينا ويتيما وا�شريا امنا نطعمكم 
ل�جه اهلل ال نريد منكم جزاء وال �شك�را  77 اأي اأنه 
عباء ال�شخ�شية والعائلية لغريه؛  يتحمل جزءًا من االأ
غري  او  حاجته  عن  الزائد  ماله  امل�شلم  وقف  اإن  اإذ 
املالية وعرثاته  الزائد  وبذله لغريه تفريجًا لكرباته 
من  ن�ع  ه�  خرين،  االآ ح�ائج  وق�شاء  االقت�شادية 

خالقية. حتمل امل�ش�ؤولية االجتماعية واالأ
عباء املهنية الالزمة لذوي  3. وال�اقف يخفف من االأ
للم�شالح  ماله  بت�شخري  وذلك  وامل�شالح؛  عمال  االأ
عباء  واملرافق العامة التي قد يك�ن منها ما يتعلق باالأ
يتك�ن  ما  وطبيعته  ال�قف  حمل  وم�شم�ن  املهنية 
الزراعة  املكا�شب  واأ�ش�ل  الك�شب  من  الطيبات  منه 
ر�ض78، وغري  والتجارة وال�شناعة وما يخرج من االأ
ت�ازنه،  املجتمع  تفقد  خبائث  الك�شب  من  الطيبات 
وك�شب املال احلرام عن اأي طريق غرب �رشعي يحدث 

�رشة واملجتمع والدولة. خلاًل لدى الفرد واالأ
4. وال�قف من النفقات التي جتلب التي�شري واملنفعة 

ومن  للنا�ض،  الالزمة  احلاجات  من  حاجة  �شباع  الإ
والرخاء  الق�مي  نتاج  االإ زيادة  منها  املق�ش�د  ثم 

والرفاهية التي يطلق عليها التنمية االقت�شادية.
5. وحيث اأن ال�قف يق�شد به وجه اهلل تعاىل، وه� يف 
�شبيل اهلل، اأي كل ما يعمم امل�شالح امل�رشوعة ويقابل 
النفقات  املعا�رشة  املالية  يف  النفقات  من  الن�ع  هذا 
امل�رشوعة  امل�شالح  يف  احلقيقية  النفقات  اأو  املنتجة 
الت�ازن  ب�ج�د  اإال  الدمي�مة  �شفة  حتمل  ال  التي 

ن�شانية فيها79. واالإ
ه�  عمن  الفاقة  تدفع  التي  النفقات  من  وال�قف   .6
حمتاج وال ي�شاأل النا�ض اإحلافًا، وهذه النفقات التي 
نفقات  اأنها  اأي   ، دني�يًا  لها  ع��شة  وال  مقابل  ال 
واجلماعات،  فراد  االأ بني  ال�رشائية  الق�ة  حت�ل 
البطالة  حلاالت  عانات  كاالإ للدولة  بالن�شبة  وهي 
واملر�ض والعجز وال�شيخ�خة، وال�قف ينمي الق�ة 
اآن واحد يزيد  اأعطيت لهم وه� يف  اإىل من  ال�رشائية 
نتاج  االإ لزيادة  ي�ؤدي  واال�شتهالك  اال�شتهالك،  من 
ا�شتدامتها  مطل�ب  النفقات  وهذه  الرخاء،  وحتقيق 
واالنحراف؛  االنزالق  من  للنف��ض  �ش�نها  ب�شبب 
ت�ازنه  عن  ن�شان  االإ يخرجان  قد  والفاقة  فالفقر 
الفقري  رمق  ي�شد  ما  كل  إن  فا املقابل  ويف  النف�شي، 

واملحتاج يحفظ له ت�ازنه.
7. وال�قف يتفق مع ما تذهب اإليه املالية العامة من 

اأن النفقات التي ي�فرها ال�قف تق�شم اإىل ق�شمني:
تخ�ض  التي  وهي  املتكررة:  الراتبة  النفقات   ) اأ    

الفقراء وامل�شاكني واملحتاجني.
   ب( نفقات غري عادية80: وهي النفقات التي ي�شتفيد 
منها من ينطبق عليهم و�شف ابن ال�شبيل كامل�شافرين 
والنزالء وذوي احلاجات اخلا�شة... وغريهم، والذي 
يق�م برعاية ه�ؤالء ي�شبح من�ذجًا اأخالقيًا واإن�شانيًا 

خرين. وم�رشب مثل لالآ
ذلك  منتجة؛  بل  هالكة،  لي�شت  نفقات  ال�قف  وريع 
على  ال�قف  ريع  من  جزء  تخ�شي�ض  مكان  باالإ اأنه 
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امل�شالح العامة.
لالنكما�ض؛  املف�شية  م�ال  االأ اكتناز  ال�قف مينع   .8
اإىل  وي�ؤدي  م�شتمرة،  نفاق  االإ دورة  يجعل  حيث 
والتقتري،  البخل  فيمنع  نفاق،  االإ ت�ازن81 يف  اإحداث 
للرثوات،  املهلك  االإ�رشاف والتبذير  كما يح�ل دون 
اآخر  له وجه  ال�قف  ريع  قد يحدثه  الذي  والت�ازن 
يف املالية العامة وه� التخفيف من العجز املايل الذي 
اأن  الدولة  ت�شتطيع  ال  التي  النفقات  �شببه  يك�ن 
تتحمله مبفردها، وهذا الت�ازن لي�ض ت�ازنًا ظاهريًا 
لالزدهار  الطريق  اأن  ذلك  حقيقي؛  ت�ازن  ه�  بل 
مالية  م�شادر  من  نفاق  االإ يف  الت��شع  االقت�شادي 
يتم  التي  امل�شادر  هذه  اأحد  ريع  ويك�ن  احتياطية، 
باأم�ال  االحتفاظ  الدول  عادة  ومن  اإليها،  اللج�ء 
عن  البحث  اأو  احلاجة،  عند  ال�شتعمالها  احتياطية 
اعتبار  والهبات، وميكن  كالقرو�ض  م�شادر مت�يلية 
ريع ال�قف قر�شًا ح�شنًا ممن اأوقفه للم�شالح العامة 

امل�رشوعة.
وال�قف فعل وت�رشف و�شيا�شة للم�شالح امل�رشوعة، 
ولهذا كان ال بد من ت�شجيع رعايا الدولة على وقف 
امل�رشوعة  للم�شالح  املنق�لة  وغري  املنق�لة  اأم�الهم 
وقف  عن  الرعية  وامتناع  الت�ازن،  مبداأ  لتحقيق 
النفقات  وقلة  الدولة  م�ارد  قلة  اإىل  ي�ؤدي  اأم�الهم 
امل�جهة للم�شالح امل�رشوعة، وال يخفى على املفكرين 
االقت�شاديني مدى خط�رة ذلك على اقت�شاد الدولة.

9. ال�قف نظام يكفل م�اجهة جزء من وظيفة الدولة 
الرثوة،  ت�زيع  اإعادة  يف  اآثاره  وتظهر  االجتماعي، 
ع�شب  ه�  الذي  املال  حركة  تباط�ؤ  دون  ويح�ل 
وج�د  على  ي�شاعد  مبا�رشة  غري  وبطريقة  احلياة، 
الراأ�شمالية  نفقاتها  مل�اجهة  الدولة  خزينة  يف  وفرة 

واجلارية.
م�ال  االأ باب وا�شع لال�شتثمار وتنمية  10. وال�قف 

على  ت�شجع  ال�قف  فاأمالك  املاأم�ن؛  بالطريق 
اال�شتثمار واإقامة امل�شاريع وال�شناعات التي حتدث 

اأن امل�شاريع االقت�شادية  من�ًا اقت�شاديًا، وال يخفى 
يدي العاملة واملهرة  تخفف من البطالة وت�شت�عب االأ
والفنيني، والبطالة تق�د اإىل اجلرمية وتف�شي باأفراد 

املجتمع اإىل ارتكاب املحظ�رات.
واالن�شجام  الت�افق  اإىل  يق�د  وال�قف   .11

النم�  وبني  االقت�شادية  والعدالة  الرفاهية  بني 
بهذه  والقائلني  امل�ؤيدين  اأبرز  ومن  االقت�شادي، 
ال�ش�يدي  االقت�شادي  احلديث  الع�رش  يف  الفكرة 
اإىل  ي�ؤدي  الت�افق  وهذا  مريوال.  ج�نار  ال�شهري 
املجتمع  اأفراد  جلميع  االجتماعي  ال�شمان  حتقيق 
امل�رشوعة  امل�شالح  من  اال�شتفادة  اأن  باعتبار 
الرفاهية  مظاهر  من  مظهر  ال�قف  ي�فرها  التي 

االقت�شادية82.
ال�رشيع،  الربح  فكرة  على  يق�شي  وال�قف   .12

را�شي  االأ وجتارة  العقارات  يف  امل�شاربات  ومينع 
عن  الناجتة  االجتماعي  الظلم  ظ�اهر  على  ويق�شي 
املناخ  �ش�ق  ماأ�شاة  تذكرنا  واإذا  االقت�شادي،  اخللل 
عام 82 ندرك اأن التجارة املربحة احلقيقية تك�ن يف 
بذل املال يف �شبيل اهلل، ووقفه وت�شخريه وحب�شه يف 
�شبيل اهلل، وامل�شاريع ال�قفية كلها ال تهدف اإىل الربح 
ال�رشيع القائم على االحتكار اأو الغ�ض اأو اال�شتغالل، 
عن  الناجت  االجتماعي  اخللل  معاجلة  اإىل  تهدف  اإمنا 

ال�شعف االقت�شادي.
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املوؤ�ش�شات الوقفية املعا�شرة ومدى حتقيق 
التنمية القت�شادية والعدالة الجتماعية:

العالقة بني االقت�شاد وال�قف عالقة متينة، فكلما مت 
الت��شع بال�قف واإن�شاء امل�ؤ�ش�شات ال�قفية اأدى ذلك 
اإىل املزيد من التنمية االقت�شادية التي بدورها حتقق 
العدالة االجتماعية. لذا فقد �شملت االوقاف يف م�رش 
مثال معظم م�شادر الرثوة االقت�شادية ومنها ال�شفن 



الزراعية  اأرا�شي م�رش  %40 من  اأن  التجارية، كما 
،وق�ش�ر  ودور،  عقارات  اىل  اإ�شافة  م�ق�فة  كانت 
،ووكاالت ،وفنادق ،وخانات ،وحمامات ،وط�احني 
،واأفران ،وخمازن ،واأن�ال حياكة، وم�شانع �شاب�ن 
التعليمية  للم�ؤ�ش�شات  ،اإ�شافة  زيت  ،ومعا�رش 
والطبية، واالوقاف بذلك غطت كافة الن�احي التي ال 
تنفق عليها الدولة83 ، يق�ل املرح�م م�شطفى الزرقا 
: كل ما جد التعارف على وقفه �شح، واالوقاف لها 
دورها الكبري يف حياة املجتمعات اال�شالمية اجتماعيا 
وتعليميا و�شحيا واقت�شاديا  ويف حماية امللكية ،من 
العدالة  حتقيق  يف  ي�شاهم  ال�قف  ان  كما   ، العبث84 
دورة  يف  تزيد  االجتماعية  العدالة  ن  الأ االجتماعية، 
نفاق واحلركة االقت�شادية، واملزيد من فر�ض العمل  االإ
الرك�د  خطر  دون  واحليل�لة  �ش�اق،  االأ وانتعا�ض 
امل�ؤ�ش�شات  االنكما�ض.لذافان  ب�شبب  االقت�شادي 
ال�قفية والعقارات ال�قفية واال�شتثمارات ال�قفية يف 
التجارة واخلدمات  وال�شناعة، ويف  والبناء  الزراعة 
امل�شتلزمات  ت�فر  والتعليم،  ال�شحة  يف  خرى  االأ
النا�ض،  لعم�م  اأو  النا�ض،  من  معينة  لفئات  املطل�بة 
حتقق  مبرافقها  ال�قفية  االقت�شادية  البنى  وهذه 
وت�شاهم  االجتماعية،  والعدالة  االقت�شادية  التنمية 
اأوا�رش  ت�ثق  التي  والعلمية  الثقافية  التنمية   يف 
كثرية  ندوات  عقدت  فقد  لذا  االجتماعية  العالقات 
لهذه الغاية كما مت ر�شد ج�ائز لهذه االم�ر ور�شدت 
امل�شمار  الفائزة على هذا  بحاث  لالأ العلمية  اجل�ائز 
كما فعلت دولة الك�يت وم�ؤ�ش�شة �ش�مان85 ، كما مت 
العل�م والثقافة اال�شالمية وبني  االتفاق بني منظمة 
اأ�شاليب  ح�ل  الدرا�شات  ت�شجيع  على  الك�يت  دولة 
اال�شتثمار ال�قفي يف العملية الرتب�ية86 ، واإذا اأريد 
من  ال�قفي  اال�شتثمار  لتحليل  النماذج  بع�ض  اأخذ 

ال�اقع الفل�شطيني، يظهر ما يلي:
العقاري  كاال�شتثمار  وذلك  العقار:  يف  ال�قف   •
العقاري  بامل�رشوع  املتمثل  القد�ض،  يف  ال�قفي 

الدين  �شالح  �شارع  الرئي�ض  ال�شارع  يف  التجاري 
حيث مت بناء 400 حمل جتاري ثم تاأجريها للم�اطنني 
وقاف على حت�شيل %33 من  الفل�شطينيني، وداأبت االأ
قيمة اخلل� يف حال انتقال املنفعة مل�شتاأجر اآخر، ومبلغ 
الدوالرات  من  ل�ف  االأ ع�رشات  اإىل  ي�شل  قد  اخلل� 
ح�شب احلركة التجارية. اأ�ش�اق البلدة القدمية كلها 

وقف اإ�شالمي عقاري.
ال�شبعة 5 جن�م، حمطة البا�شات،  ق�ا�ض  االأ • فندق 
الغرفة  مبنى  عقار  وم�رشوع  الطبي،  املركز 

التجارية.
وم�شت�شفى  املطلع،  كم�شت�شفى  ال�شحة:  وقف   •

�شالمي.  املقا�شد وهي ممل�كة لل�قف االإ
�شلطان،  خا�شكي  تكية  اجتماعي:  تتم�ي  وقف   •
وجبات  لتقدمي  وقف  ال�شالحية  اخلانقاه  وتكية 
ا�شتثمار  رم�شان  �شهر  يف  الفقرية  للعائالت  الطعام 

تنم�ي اجتماعي.
يف  ال�شناعي  التدريب  التعليم:مدار�ض  يف  وقف   •
احلرف  على  الطالب  لتدريب  والقد�ض،  العيزرية 
والنجارة  املعادن  وت�شكيل  كاخلراطة  واملهن 
و�شيانة  ال�شحية  دوات  واالأ والديك�ر  والتنجيد 
املكتبية  الت  واالآ واحلا�ش�ب  والتلفزي�ن  الرادي� 
واخليزران…  واخلياطة  والدهان  والطباعة 
باحلرفيني  واخلارجية  املحلية  ال�ش�ق  لرفد  وذلك 

واملهنيني87.
مراكز  جامعي  وغري  جامعي  تعليمي  ا�شتثمار   •
مباين  اإن  ثم   ، واحلديث  الكرمي  القراآن  حتفيظ 

جامعة القد�ض وكلياتها اأقيمت على اأر�ض وقفية.
بتاأجري  تق�م  وقاف  االأ اأن  حيث  زراعي،  وقف   •

را�شي الزراعية عق�د التحكري. االأ
الكيماوية.وغريها املغلفات  م�شنع  �شناعي  • وقف 

املعاهد  على  املذك�رة  امل�شاريع  ريع  �رشف  ويتم 
مالك ال�قفية  وقاف، و�شيانة االأ واملدار�ض التابعة لالأ
م�رشوع  ومنها   ، وقفية،  وم�ؤ�ش�شات  م�شاجد  من 
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وتديرها  عليها  �رشف  يتام  لالأ ال�رشعية  املدار�ض 
دوالر،  ملي�ين  بكلفة  اخلليل  يف  اال�شالمية  اجلمعية 
من  امل�ؤلف  �شليمان  برك  يف  ال�شياحي  وامل�رشوع 
امل�رشوع  ومنها  العامة،  واحلديقة  واملتنزه  امل�رشح 
خ�رش  �ش�اق ال�قفية يف نابل�ض ال�ش�ق االأ التجاري لالأ
يف  الزراعي  ال�شناعي  امل�رشوع  ومنها  والفيحاء، 
امل�رشوع  وتكلفة  لبان  لالأ ال�شفا  نابل�ض88م�شنع 
كانت خم�شة ماليني دوالر، مت دفعها من بنك التنمية 
الق�مي  ال�شندوق  وم�ؤ�ش�شة  جدة،  يف  �شالمي  االإ
اخلليجي، وي�شم امل�شنع 50 من العمال واملهند�شني، 
العمال  ت�شغيل  يف  �شاهم  ال�قفي  امل�رشوع  وهذا 
والغنمي  البقري  احلليب  اإنتاج  ت�رشيف  يف  و�شاهم 
اإنتاج  وت�رشيف  اخل�رشاء،  را�شي  االأ وا�شت�شالح 
ر�ض ال�قفية،  عالف املركزة واملنتجة، وحماية االأ االأ
وت�شغيل م�شنع الكرت�ن والعب�ات، وحماية العملة 
لبان بالعملة  ال�شعبة، حيث كانت ال�شفة ت�شت�رد االأ
من  امل�اطن  حلماية  اإ�شافة  اخلارج،  من  ال�شعبة 
تل�ث احلليب الذي يباع بطريقة غري �شحية، واأرباح 
م�شاريع  على  �رشفها  يتم  املذك�ر  ال�قفي  امل�شنع 
التاأهيلي  غنام  االأ كم�رشوع  للم�اطنني،  تاأهيلية 
تغطية  ويتم  واخلياطة،  والن�شيج  التاأهيلي  بقار  واالأ
يف  املر�شى  ومعاجلة  الفقراء،  الطلبة  م�شاريف 
امل�شت��شف التابع للجنة امل�رشفة على هذا امل�رشوع، 
طراف  كما يتم من ريع امل�شنع امل�شاهمة يف تكاليف االأ
يجدر  ومما  امل�شاعدة،  الطبية  جهزة  واالأ ال�شناعية، 
ذكره اأي�شًا اأن اللجنة امل�رشفة تق�م بان�شاء اأكادميية 
القراآن الكرمي وم�شت�شفى للعي�ن يف املدينة على اأر�ض 
ال�شناعي  املعهد  وم�رشوع  وقفية،  واأم�ال  وقفية 
جنني  مثل   اأخرى  فل�شطينية  مدن  ويف  الب�ليتكنك. 
من  املدينتني  يف  م�شت�شفيني  وقف  مت  وط�لكرم 
فيها،  تعليمية  م�شاريع  وهناك  الزكاة،  جلنتي  قبل 
اخلارج.  من  عربي  بدعم  ال�شخ�ر  حفار  وم�رشوع 
يف  كانت  ال�قفية  فامل�شاريع  كذلك،  غزة  قطاع  ويف 

واأ�ش�اق  جتارية،  وحمالت  وكراجات  م�شانع 
اإقامة  مت  ال�قف  اأرا�شي  وعلى  زراعية،  واأرا�شي 
امل�شت��شفات  واإقامة  �شالمية،  واالإ زهر  االأ جامعتي 
كما  وامل�شت�شفيات،  واملدار�ض  والن�ادي  والعيادات 
اهلل  رام  مدينة  يف  للكفيفات  وقفية  مدر�شة  اإن�شاء  مت 
املرحلة  نهاية  حتى  الطالبات  من  املئات  ا�شت�عب 

�شالمي يف جدة. الثان�ية، بدعم من بنك التنمية االإ
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تعاون اجتماعي اإ�شالمي معي�شي من خالل 
وقف امل�شاريع اخلريية

�شالمية  �شالمي بني ال�شع�ب االإ ظهر هذا التعاون االإ
م�شلمي  من  ثرياء  االأ قام  حيث  فل�شطني،  اأر�ض  على 
وامل�شاكن  الزوايا  ب�قف  واجلزائر  واملغرب  الهند 
اأثناء  الفقراء  املذك�رة  الدول  رعايا  بها  ينزل  التي 
احلاجة  وقف  الزوايا  هذه  ومن  ق�شى،   لالأ زيارته 
ووقف  الهندية،  الزوايا  ووقف  املغربية،  مرمي 
يف  القرى  اأغلب  اإن  كما  اجلزائرية،  �شافية  احلاجة 
الزراعي  ناجتها  ريع  لي�رشف  وقفها  مت  فل�شطني 
اخلليل،  يف  براهيمي  االإ وامل�شجد  ق�شى  االأ للم�شجد 
وبع�ض املناطق يف فل�شطني مت وقف اأرا�شيها لينفق 
من ريعها على امل�شجد احلرام يف مكة املكرمة، وعلى 
امل�شجد النب�ي يف املدينة املن�رة، ومما جاء يف ال�ثيقة 
اإن   : املغربي  مدين  اأبي  ب�قف  املعروفة  ال�قفية 
القرية املعروفة بعني كارم بكامل اأرا�شيها وعي�نها 
مالك  وزيت�نها وخروبها وتينها ي�رشف ريع هذه االأ
والقادمني  بالقد�ض  املقيمني  املغاربة  ال�شادات  على 
وحرفهم  اأو�شافهم  اختالف  على  املغرب،  من  اإليها 
إذا انقر�ض املغاربة يع�د ال�قف  ذك�رهم واإناثهم، فا
انقر�ش�ا  إذا  فا واملدينة،  مكة  يف  الفقراء  للمغاربة 
يف  ال�رشيفني  احلرمني  ل�شالح  ال�قف  ريع  يع�د 
الغذائية  امل�اد  تقدمي  ال�اقف  و�رشط  واملدينة،  مكة 
طعمة للم�شتحقني، وكل قادم من املغرب له حق  واالأ
كما  ك�ش�ته89.  ثمن  ويعطى  ال�قف  باأعيان  قامة  االإ



قان�ش�ه  ابنة  خات�ن  فاطمة  اململ�كية  مرية  االأ اإن 
وقفت  م�رش  يف  املماليك  �شالطني  اآخر  من  الغ�ري 
وجعلت  فل�شطني،  يف  جنني  مدينة  اأرا�شي  جميع 
تاأمني  مع  املدينة  اإىل  والقادمني  للم�شافرين  ريعها 

الطعام وال�رشاب والدواء لهم ولدوابهم90.
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ثار املرتتبة على اال�شتثمار يف  الت��شيات واالآ وفيها 
ال�قف واأهم نتائج البحث 

التو�صيات:
املنق�لة  غري  املنق�لة  م�ال  االأ اإن  حيث  اأواًل:- 
امل�شاريع  يف  اأثرها  ويظهر  االقت�شاد  ع�شب  هي 
والتجارية  وال�شناعية  الزراعية  االقت�شادية 
باالقت�شاد؛  املتينة  ال�قف  لعالقة  ونظرًا  العقارية، 
ال�رشيعة  وكليات  اجلامعات  على  اأن  اأرى  إنني  فا لذا 
التنم�ية  وامل�ؤ�ش�شات  االقت�شادية  واملعاهد 
ثرياء با�شتثمار  اال�شتثمارية اأن ت�شجع املتم�لني واالأ
العربي، على  العامل  ال�قفية يف  امل�شاريع  اأم�الهم يف 
�شالمي،  تنفيذ امل�شاريع ال�قفية يف العامل العربي واالإ
اأو التجارية  اأو ال�شحية  وخا�شة امل�شاريع العقارية 

املقامة على اأر�ض وقفية.
�شالمية  واالإ العربية  احلك�مات  على  اإن  ثانيا:- 
واقت�شادية  �رشعية  واأبحاث  درا�شات  مراكز  اإقامة 
اإقامة  على  ثرياء  االأ امل�اطنني  لت�شجيع  واإح�شائية 
للفقراء  ريعها  وتخ�شي�ض  ال�قفية  امل�شاريع 
ريعها  يخ�ش�ض  اأخرى  وم�شاريع  وامل�شاكني، 
والهند�شة  وال�شيدلة  الطب  جماالت  يف  للمبدعني 
والفلك واحلا�ش�ب، وتخ�شي�ض م�شاريع  والكيمياء 
االحتياجات  ذوي  من  اجلامعات  لطالب  اأخرى 

عاقة.  اخلا�شة واالإ
ع�ش�رهم  يف  امل�شلم�ن  عليه  كان  ما  اإحياء   -: ثالثًا 
ابتغاًء  واأم�الهم  اأمالكهم  املختلفة يف وقف  الزاهرة 

اخلامتة :

مر�شاة اهلل تعاىل ولتحقيق الت�ازن املايل واالجتماعي 
والبيئي، 

حت�ل  التي  ال�اقع  ظروف  �شبهة  دح�ض   -: رابعًا 
وتخ�شي�ض  ال�قفية  العقارات  يف  اال�شتثمار  دون  
والدار�شني  والرحالة  واملكتبات  للعلماء  ريعها 
مر كما كان يف الفرتتني  والفقراء وامل�شاكني واإعادة االأ
الفرتتني  تلك  �شهدت  حيث  ي�بية،  واالأ اململ�كية 
االإفرجني  واالجتياح  املنغ�يل  الترتي  االجتياح 
اأن الظروف  ، واأعتقد  ال�شليبية  وروبي احلمالت  االأ
من  م�ال  االأ وحت�يل  نقل  تتطلب  بق�ش�تها  الي�م 
اأمريكا واأوروبا اإىل بالد امل�شلمني ال�شتثمارها ووقف 
وال�شحية  التعليمية  للغايات  واأرباحها  ريعها  بع�ض 

ابتغاء مر�شاة اهلل تعاىل.
ثار املرتتبة على اال�صتثمار يف الوقف :- االآ

التي  النف�شية  وال�شكينة  والطماأنينة  الر�شا   .1
قر�شًا  اهلل  يقر�ض  الذي  ذا  "من  ال�اقف  يعي�شها 

ح�شنًا في�شاعفه له اأ�شعافًا كثرية".
2. امل�شاريع ال�قفية اإ�شافة اإىل اأنه عبادة وتقرب اإىل 
إنها طريق من طرق تخفيف حدة البطالة؛  اهلل تعاىل، فا
العمال والفنيني واأ�شحاب احلرف  با�شتيعاب  وذلك 

واملهن املتعلقة بذلك اال�شتثمار.
ثرياء  االأ بني  التفاوت  تقل�ض  ال�قف  م�شاريع   .3

غنياء. واالأ
يف  من  واالأ اال�شتقرار  اإىل  ت�ؤدي  ال�قف  م�شاريع   .4
املجتمع، وقد ثبت اأن اأكرث اجلرائم �شببها احلرمان 

واحلاجة والفقر.
ويف اخلامتة :

االقت�شاد  واأ�شاتذة  واملخت�شني  العلماء  على   .1
ال�قفي  اال�شتثمار  �شنة  اإحياء  العمل على  �شالمي  االإ

حتت �شعار "اإحياء اال�شتثمار ال�قفي".
ذو  ا�شتثمار  ال�قفي  اال�شتثمار  اأن  على  التاأكيد   .2

نتاج وراأ�ض املال.  �شلة وثيقة بعنا�رش االإ



وحتريك  تدوير  على  يعمل  ال�قفي  اال�شتثمار   .3
نتاج.  و�شائل االإ

ومن�ذجان  رئي�شيان  عامالن  وال�قف  االقت�شاد   .4
االجتماعية  والرعاية  الكفاية  لتحقيق  مرتافقان 

والتنمية الب�رشية. 
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