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  ملخص البحث

 وإمجاع األمة، وقد تنوعت هللا وسنة رسوله يقوم الوقف على سند شرعي من كتاب ا
 لتشمل خمتلف جوانب احلياة اإلنسانية واالجتماعية والتربوية مصارفهموارده وكذلك تعددت 

  .واالقتصادية

 منوذجاً أصيالً فيه، وكذلك من خالل تنمية يف كونه برز أوالً ، يف اتمعهاموللوقف دور 
وبرز . وره يف التقارب والتعارف بني اتمعات والشعوباألخالق وشيوع الرمحة بني الناس ود

اً يف حتصني اتمع من خالل مسامهته يف النواحي االقتصادية والتربوية والدعوية ويف ضدوره أي
وللوقف دور بارز وتنمية املؤسسات املستقلة يف اتمع واحلفاظ على . إنفاقه على هذه ااالت
 دوره الفاعلرة من خالل املوارد اليت توفرها الوقيفات، وكذلك يتضح كيان األمة، والعائلة واألس

يف اال االجتماعي من خالل االشتراك مع بقية املوارد كالزكاة والصدقات يف امتداد اتمع 
  .بالكثري من اخلريات

أما دور الوقف يف التنمية االجتماعية فيربز من خالل العدالة االجتماعية والتكافل 
لوقف يف الرعاية  وكذلك دور ا... وفقراعي ومعاجلة املشاكل االجتماعية من بطالة وأميةاالجتم

 ويربز دوره أيضاً يف املسامهة يف توفري األمن ،يف التنمية وحتقيق احلضارةاالجتماعية ودوره 
 يف مواجهة العوملة وطفرة اجلمعيات وللوقف دوراالجتماعي واالستقرار االقتصادي واالجتماعي، 

وكذلك للوقف دور يف التخفيف من األعباء االجتماعية للدولة والتخفيف من عجز . األجنبية
  .املوازنات

وحيتاج الوقف لالستمرار والتطور واملشاركة الفاعلة يف التنمية االجتماعية إىل النهوض به 
  .وإمنائه أفقياً ورأسياً من خالل العديد من األساليب والوسائل
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  مقدمة

 هحتضسلم ومنهجه يف احلياة ونظرته إىل الدنيا باعتبارها ممراً ومزرعة لآلخرة، إن عقيدة امل
 زيادة وتعظيم رصيده يف اآلخرة، من خالل األعمال اخلريية وغريها من النشاطات على السعي إىل
  ).صدقة جارية(ويأيت يف مقدمتها الوقف باعتباره عنصراً قابالً للعطاء والتجدد . ومنها الصدقات

، الذري واخلريي، يقوم على سند شرعي من كتاب اهللا وسنة رسوله : وقف بنوعيهوال
 وقتنا احلايل، وقد تنوعت موارده، وكذلك تعددت مصارفه حىتوإمجاع األمة، اليت بقيت متارسه 

  .يةحلتشمل خمتلف نواحي احلياة اإلنسانية واالقتصادية واالجتماعية، والتربوية والص

 كبري يف اتمعات اإلسالمية قدمياً وحديثاً، وساهم يف بقاء اتمع لقد قام الوقف بدور
مؤسسات اتمع اإلسالمي باملوارد حمصناً بعد أن تعددت سلبيات احلكم، ولكن الوقف ظل ميد 

أما يف اتمعات احلديثة، فإنه حيمل الكثري من . اليت تبقيه على حيويته وصالبته واستمراره
 فضالً عما يوفره من سد ثغرات .ري مصادر التمويل للمشروعات اإلسالميةاإلجيابيات يف توف

  . والفقراء واحملتاجنياملستحقنيعديدة وتوفري العطاءات الالزمة للعديد من 

 ااالت  منوقد قام الوقف بدور تنموي شهدت له العصور السابقة، من خالل العديد
 كان للوقف دور من خالل نشر العلوم وإقامة املدارس ففي اال التعليمي. اليت عاجلها أو قام ا

يط شواملكتبات ويف اال الصحي عرب إنشاء املستشفيات ويف اال الديين عرب بناء املساجد وتن
الدعوة، ويف اال االقتصادي، عرب متويل النشاطات املختلفة، وكان للوقف دور بارز يف اال 

 التخفيف من األزمات وتوفري العدالة االجتماعية والتكافل االجتماعي من خالل املشاركة يف
  .ماعي، ورعاية الضعفاء واملساكني وحتصني اتمع واحملافظة عليهاالجت

  .وقد قمت بتقسيم البحث إىل فصلني وخامتة

  .، فقد قسمته لقسمني)الوقف ودوره يف اتمع(أما الفصل األول 
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قف من خالل القرآن الكرمي والسنة النبوية يف القسم األول تعرضت ملشروعية الو
  .وكذلك أنواع الوقف. واإلمجاع

 الوقف ودوره يف اتمع، فقد تعرضت فيه لدور الوقف يف حتصني اتمع :أما القسم الثاين
 الوقف كنموذج أصيل يف اتمع، ودوره يف تنمية األخالق وشيوع :من خالل عناصر عديدة

 هارف بني الشعوب، وكذلك دور الوقف يف تقوية اتمع من خالل إسهام التعالرمحة، ودوره يف
االقتصادي والتربوي والصحي والدعوي، وقد أبرزت كذلك مناذج عديدة لألوقاف اليت عنيت 

وشرحت كذلك دور الوقف الذري أو العائلي، ودور الوقف يف تنمية . باجلانب االجتماعي
  . الوقف والزكاة يف مساندة اتمع والتفاعل بينهما بنيقةاملؤسسات املستقلة يف اتمع والعال

سهام إلتعرضت فيه لوقف يف التنمية االجتماعية، ودور اأما الفصل الثاين فقد شرحت فيه 
 يف حتقيق والوقف يف العدالة االجتماعية، والتكافل االجتماعي ودور الرعاية االجتماعية فالوق

 واألمية، الفقرالبطالة، : ف من األعباء االجتماعية ومعاجلة املشاكلالتنمية، ودور الوقف يف التخفي
كذلك لدور الوقف يف توفري األمن االجتماعي، وتوفري االستقرار االقتصادي واالجتماعي 
للمناطق، كذلك لدور الرعاية االجتماعية للوقف يف حتقيق احلضارة، وكذلك تعرضت فيه لدور 

  . الوقف يف مواجهة العوملة

واملقترحات اليت وجدا ضرورية . ما اخلامتة فقد تعرضت فيها للنتائج اليت توصلت إليهاأ
  .لتفعيل الوقف والنهوض بدوره االجتماعي

أدعو اهللا أن أكون قد وفيت هذا البحث بعض حقه، وأبرزت فيه حماسن اإلسالم وأخالقه 
  .وقيمه

أن جيعل هذا العمل يف ميزان حسناتنا ونسأله سبحانه وتعاىل أن يتقبل منا صاحل أعمالنا، و
  .يوم القيامة، إنه على ما يشاء قدير وباإلجابة جدير

  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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  الفصل األول

  الوقف ودوره يف اتمع
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سم، ألن على اإلسالم، وإن مل يسم ذا اإلالوقف نظام قدمي، عرفته نظم وشرائع سابقة 
 املعابد كان تلك عليها من عقار لينفق من غالته على القائمني على رصد وما ،ت قائمةاملعابد كان

قائماً ثابتاً، وال ميكن تصور هذا إالّ يف معىن الوقف، فقد عرف الوقف يف احلضارة البابلية 
  . والفرعونية والرومانية

 من أمد بعيد ففكرة حبس العني عن التمليك والتملّك، وجعل منفعتها جلهات معينة عرفت
كما عرف عند الرومان فكرة تشبهها، أما اجلرمان فعندهم ما له شبه قريب . عند قدماء املصريني

  .)١ (بالوقف يف أصل الفكرة واهليكل

ففكرة الوقف وجدت أشباهاً هلا يف النظم القدمية والشرائع السابقة، لكن يف اإلسالم وضع 
لم يكن نظام الوقف يف اإلسالم نظاماً مستجلباً أو اق يستقل بقواعده ومصادره، فيالنظام يف س

من القرآن الكرمي إطاره العام إطاره العام جتميعياً لعادات سبقت اإلسالم، بل هو نظام يستمد 
أما تفاصيل أحكامه، فقد جاء ا الفقه اإلسالمي . وأصوله املباشرة من السنة النبوية الشريفة

  .وسامهت فيها كل املذاهب اإلسالمية

فالوقف يف اإلسالم ليس مقصوراً على املعابد واملناسك، وما أرصد هلا من أموال ينفق من 
غالهلا عليها، بل إنه يتجاوز ذلك إىل مجيع أنواع الصدقات، فهو يشمل الوقف على النواحي 

  . والتربوية والصحية واالقتصاديةةاالجتماعي

                                                 
  .٧ت، ص .انظر أبو زهرة، حممد، حماضرات يف الوقف، دار الفكر العربية، القاهرة، د) 1(
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  :مشروعية الوقف
 ىلكرمي والسنة النبوية واإلمجاع دالالت مباشرة، وأخرالقرآن ا: تتضمن املصادر الثالثة

  :غري مباشرة على مشروعية الوقف

  : القرآن الكرمي-أ

حثّ القرآن الكرمي على اإلحسان، ومجيع أنواع الرب والصلة واخلري واإلنفاق، والوقف 
  : صورها الرئيسيةيعد أحديتضمن هذه العناصر، بل 

 بيع ِفيِه الَلَِّذين َءامنوا أَنِفقُوا ِمما رزقْناكُم ِمن قَبِل أَنْ يأِْتي يوم ياأَيها ا:  قال اهللا تعاىل-
  .)١( شفَاعةٌ خلَّةٌ والَوالَ

لَيس الِْبر أَنْ تولُّوا وجوهكُم ِقبلَ الْمشِرِق والْمغِرِب ولَِكن الِْبر من :  وقال عز وجل-
ِم اآلَءاموالْيِباللَِّه و الَنالْمى ِخِر وامتالْيى وبِه ذَِوي الْقُربلَى حالَ عى الْمَءاتو نيِبيالناِب والِْكتِئكَِة و

  .)٢(والْمساِكني وابن السِبيِل والساِئِلني وِفي الرقَاِب

امنوا أَنِفقُوا ِمن طَيباِت ما كَسبتم وِمما أَخرجنا لَكُم ِمن ياأَيها الَِّذين َء:  وقوله تعاىل-
  . )٣(رِضاَأل

 ولكنها تدعو لإلحسان  فحسب،هذه اآليات وغريها ال تدل مباشرة على مشروعية الوقف
ية اجتماعية وإنسان: ويأيت الوقف يف املقدمة، ملا يؤديه من خدمات عامة. العام يف اإلسالم

  ...وصحية

  

                                                 
  .٢٥٤اآلية من سورة البقرة، ) 1(
  .١٧٧اآلية من سورة البقرة، ) 2(
  .٢٦٧اآلية من سورة البقرة، ) 3(
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  : السنة النبوية-ب

  :وأدلة السنة على الوقف كثرية ومتنوعة، منها

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إالّ من : " قال أن رسول اهللا  عن أيب هريرة -١
  .)١("صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له: ثالث

فرساً يف سبيل اهللا إمياناً باهللا  سبمن احت: " قال أن رسول اهللا  عن أيب هريرة -٢
  .)٢("وتصديقاً لوعد اهللا كان شبعه وريه وبوله وروثه حسنات يف ميزانه

:  قدم املدينة وليس ا ماء يستعذب غري بئر رومة فقالأن النيب :  عن عثمان -٣
". من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دالء املسلمني خبري له منها يف اجلنة؟

  .)٣(ريتها من صلب مايلفاشت

يا : فقال.  يستأمره فيها قال أصاب عمر أرضاً خبيرب فأتى النيب  عن ابن عمر -٤
رسول اهللا إين أصبت أرضاً خبيرب، مل أصب ماالً قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرين 

 قال فتصدق ا عمر، إنه ال يباع ،"إن شئت حبست أصلها وتصدقت ا: "به؟ قال
ال يبتاع، وال يورث، وال يوهب، قال فتصدق عمر يف الفقراء، ويف القرىب، أصلها، و

                                                 
ا يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته، م: كتاب الوصية، باب) ١٦٣١(أخرجه مسلم عن أيب هريرة ) 1(

ما : كتاب الوصايا، باب) ٢٨٨٠(يف الوقف، وأبو داوود عنه : كتاب األحكام، باب) ١٣٧٦(والترمذي عنه 
  ).٨٨٣١(برقم ) ٢/٣٧٢(عنه " املسند"جاء يف الصدقة عن امليت، واإلمام أمحد يف 

عنه " املسند"علق اخليل، واإلمام أمحد يف : كتاب اخليل، باب) ٣٥٨٢(أخرجه النسائي عن أيب هريرة ) 2(
  ).٨٨٥٣(برقم ) ٢/٧٤(

كتاب ) ٣٦٠٨(كتاب املناقب، والنسائي عنه ) ٣٧٠٣(أخرجه الترمذي عن مثامة بن حزن القشريي ) 3(
  .األجناس، باب وقف املساجد
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ويف الرقاب، ويف سبيل اهللا، وابن السبيل، والضيف، ال جناح على من وليها أن يأكل 
  .)١(منها باملعروف أو يطعم صديقاً غري متمول فيه

  : اإلمجاع-ج

صحة الوقف ال ب  وغريهميب إن العمل باألحاديث الواردة عن أهل العلم من أصحاب الن
 الصحابة على وسائر منهم يف ذلك اختالفاً، فقد أمجع اخللفاء املستقدمنينعلم بني أحد من 

مشروعية الوقف، فقد أوقف أبو بكر داره على والده، وعمر بربعة عند املروة على ولده، وعثمان 
اره مبصر وأمواله باملدينة على نبع وتصدق الزبري بداره مبكة ودي وتصدق علي بأرضه ب،ببئر رومة

وقد جاءت اآلثار .  سعد بن أيب وقاص وخالد بن الوليد وجابر بن عبد اهللافعلولده وهكذا 
م إمجاعاً  وما وقفوه من عقارام وأمواهل وفعله أصحابه  رسول اهللا  بهبالوقف الذي أمر

  .)٢(مقدرة إالّ وقفله  اهللا  من أصحاب رسولقي حىت أنه ما ب،على أن الوقف جائزة ماضيةمنهم 

فقد تتابعت األوقاف من قبل الصحابة والصحابيات مث من التابعني، ففي عهد اخلالفة 
وقد أدى هذا التطور يف حجم األوقاف  .األموية توسعت األوقاف، وازداد عددها من قبل الناس

 عن بقية الدواوين يف العصر األموي إىل فصل اخلدمات اخلاصة باألوقاف يف ديوان خاص ومستقل
وأنشئ ديوان للوقف يف مصر يف عهد اخلليفة هشام بن عبد . لتسجيل محاية للواقفني ومصاحلهم

 األوقاف يف عهد اخلالفة العباسية، فأصبحت لألوقاف إدارة خاصة، وعينوا منوامللك، وقد استمر 
اعدته يف النظر يف ، يشرف على إدارة شؤوا نقيب العمال ملس)ر الوقفدص(هلا رئيساً يسمى 

  .كيفية استثمار األوقاف وصرف عائداا يف األوجه الشرعية املعتمدة

                                                 
) ١٦٣٢ (الشروط يف الوقف، ومسلم عنه: كتاب الشروط، باب) ٢٧٣٧(أخرجه البخاري عن ابن عمر ) 1(

يف الوقف، والنسائي عنه : كتاب األحكام، باب) ١٣٧٥(والترمذي عنه : الوقف: كتاب الوصية، باب
  .من وقف: كتاب الصدقات، باب) ٢٣٩٧(األحباس، وابن ماجة عنه : كتاب األحباس، باب) ٣٥٩٩(

، ص ١٩٩٠، ١ت، طاخلصاف، أمحد بن عمر الشيباين، أحكام األوقاف، دار الكتب العلمية، بريو: انظر) 2(
١٧٨.  
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صورة ملحوظة زمن الزنكيني واأليوبيني، فقد تنوعت األوقاف يف هذه بوازدادت األوقاف 
وحلقات املساجد والكتاتيب املدارس : ، والثقايف)جهاد الصليبيني(الفترة على النشاط العسكري 

 االجتماعية املختلفة، وكان التوسع األكرب للوقف يف بالد الشام ومصر زمن املماليك والنواحي
  .حىت أصبحت من مميزات عصرهم

وملا تولّى العثمانيون اخلالفة، اتسع نطاق الوقف يف عهدهم نظراً إلقبال السالطني ووالة 
ت قوانني وأنظمة رداألمور على الوقف، وصارت له تشكيالت إدارية تعىن باإلشراف عليه، وص

  .متعددة لتنظيم شؤونه وبيان نوعية وكيفية إدارته

ويف العصر احلديث أنشئت نظارات لألوقاف تتوىل شؤوا كغريها من شؤون الدولة 
األخرى، وملا تغريت النظارات إىل وزارات، جعل لألوقاف وزارة خاصة مسيت يف بعض الدول 

  .)١(الدينيةوزارة األوقاف أو وزارة الشؤون : العربية

  

  :أنواع الوقف
  :ويقسم إىل نوعني

 على وجوه الرب، سواء أكان على الصرفوهو الذي يقصد به الواقف : الوقف اخلريي
أشخاص معينني، كالفقراء واملساكني والعجزة، أو كان على جهة من جهات الرب العامة، 

  .كاملساجد واملستشفيات واملدارس وغريها مما ينعكس نفعه عن اتمع

 فهو الذي يوقف يف ابتداء األمر على نفس الواقف أو أي شخص :الذريالوقف األهلي أو 
أو أشخاص، ولو جعل آخره جلهة خريية، كأن يقف على نفسه مث على أوالده، مث من بعدهم على 

  .عمل خريي

                                                 
وانظر الدوري، عبد العزيز، تاريخ العراق . ١١انظر أبو زهرة، حماضرات يف الوقف، مرجع سابق، ص ) 1(

  .٥٩-٥٧، ص ١٩٩٥، ١االقتصادي يف القرن الرابع اهلجري، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، ط
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  :الوقف ودوره في المجتمع
طلع إىل تطوير نفسه وكان أسهم الوقف يف حتصني اتمع من الداخل ووفر له إمكانيات الت

وميكن إبراز دور الوقف يف اتمع اإلسالمي من خالل : للوقف آثاره االجتماعية يف خمتلف امليادين
  :العناصر التالية

  :  في المجتمعأصيلالوقف نموذج  -١

فاملؤسسات الوقفية هلا جذور يف جمتمعاا، وتعيش يف وجدان الشعوب، وليست مفروضة 
، فهي تتمتع مبنظومة فقهية وتاريخ طويل وله جذور يف هذا البناء اإلسالمي املمتد منذ أو منقولة

ل أو مبادرة ورغبة من اإلنسان املسلم، وليس ردة فعل أو ع، وهو ينطلق من فبعثة الرسول 
رد "طفرة أو رد على سياسة وظرف ما، كما حدث يف الغرب، حيث كانت املؤسسات اخلريية 

اعية وسياسية، فقد كانت البداية يف اية القرن التاسع عشر ومستهل القرن فعل لظروف اجتم
قالئل العشرين كانت آثار الثورة الصناعية وما جنم عنها من تكديس للثروات بني أيدي أفراد 

 تلكوتذمر الطبقات العاملة مما تعاين من شظف العيش، مع أا كانت القوة الفاعلة من وراء 
 أصحاب الشركات الكربى على وقف ماليني الدوالرات أقدامالعوامل على الثروات، من أهم 

  .)١(للعمل اخلريي

 ردة الفعل األخرى عند انتهاء احلرب العاملية األول وظهور الدولة الشيوعية وما كانتمث 
كانت تدعو إليه من مفاهيم اقتصادية أحد أسباب املبادرات اليت انطلقت من الشركات 

عية، لوقف األموال ملعاجلة بعض مظاهر اخللل االجتماعي حىت ال تتسرب واملؤسسات الصنا
املفاهيم الشيوعية إىل اتمع األمريكي، مث ليربز التمايز فيما بعد من خالل السياسات الضريبية 
حيث ارتبط العمل اخلريي يف الغرب بسياسة اإلعفاء الضرييب اليت حيظى ا املتربعون وحتظى ا 

وخاصة يف جمتمعات أوروبا الغربية والواليات املتحدة األمريكية يف . التطوعية نفسهااملؤسسات 

                                                 
ي، وزارة األوقاف الس األعلى للشؤون اإلسالمية، الدسوقي، حممد، الوقف ودوره يف تنمية اتمع اإلسالم) 1(

  .٣٨، ص ٢٠٠٠ط، .، القاهرة، د٦٤عدد 
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 من أداء الضرائب، فأنواعها املتعددة يف أي وقف من معفياًحني أن نظام الوقف اإلسالمي مل يكن 
 فإن ذلك مل يكن عامة خاصة أو جهة بر برديثاً، وسواء كان الوقف على جهة األوقاف قدمياً وح

 التمتع بأي إعفاءات أو ختفيضات ضريبية، ال بالنسبة للواقف، وال بالنسبة لألعيان املوقوفة ينيع
  .)١(نفسها من العقارات أو األراضي الزراعية

يف الغرب عمدت مصلحة الضرائب إىل ترك أو إحداث ثغرات للتهرب من األعباء املالية، و
  .كات فتتوجه موارد األمة إىل أبواب اخلريحىت ينفذ منها القادرون األثرياء وتستغلها الشر

إالّ أن الوقف نظام أصيل يف اتمع املسلم، فهو نظام ينبع من فكرة إميانية دينية هي فكرة 
الصدقة اجلارية، يف حني جند أن املنبع األساسي للعمل التطوعي وأنظمته املعاصرة هو عبارة عن 

  .والعامةعة اخلاصة تهدف املصلحة أو املنففكرة مادية دنيوية تس

   :دور الوقف في تنمية األخالق وشيوع الرحمة -٢

فقد كان النتشار األوقاف اخلريية واملنافع العامة دور يف غرس أخالق االعتدال والرمحة 
 والبخل والشح األنانية النفسية املتمثلة يف األمراض ختفف هذه املشاعر من وأن. واحملبة يف اتمع
، والكراهية واحلسد بالنسبة للمستضعفني، وإن دور الوقف يف احلض على االنفاق بالنسبة للواقفني

ومساعدة الناس واحملتاجني وتفريج مشاكل الناس واإلنفاق يف املصاحل العامة، ال بد وأن حيدث 
  :يف النفس اإلنسانية، ميكن إبراز ذلك من خاللتأثرياً واضحاً 

 والتضحية دون انتظار العائد البذلنفاق أخالق فتنمو مع عملية اإل:  تنمية األخالق-أ
تماسك، ويربز دور الوقف يف ياملادي واملقابل الدنيوي، ويف ظل هذه األخالق يقوى اتمع و

واألنانية والتمسك باملال بالقيم اإلسالمية  تنمية خلق املسلم وشخصيته، فيستبدل دوافع األثرة
 أحداث ومتطلبات الواقع بفهم صحيح وبإدراك اجهةملوالصحيحة، فتقوى شخصيته ويكون معداً 

أن املال هو جمرد أداة ووسيلة جللب السعادة للفرد واتمع، ومبداومة اإلنفاق يف سبيل اهللا واإلنفاق 
وقد ساعد الوقف على استمرار كثري من القيم . على األوقاف تنتشر األخالق اإلسالمية يف اتمع

                                                 
  .٦٩-٦٨، ص ١٩٩٨، ١إبراهيم البيومي، األوقاف والسياسة يف مصر، دار الشروق، بريوت، ط، غامن  انظر ) 1(
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 تعميق اخللق العظيم يف العالقات االجتماعية الداخلية إىلي وهو ما يؤدي اإلسالمية يف الواقع العمل
 تفيض بالرفق وتتدفق بالرب هاكلويف إجياد اتمع املسلم الذي تسوده عواطف كرمية ومشاعر نبيلة 

  .واخلري

 الوقف وشروط الواقفني حقيقة التكافل يف اتمع حججفقد بينت :  شيوع الرمحة-ب
على أصالة عواطف اخلري ومشاعر الرمحة والرب وشيوع املعاين اإلنسانية الكرمية يف قف تاملسلم، و
ت أن إنفاق املال يف مساعدة الناس جيلب ت هذه األمة، هذا فضالً عن أن التجارب أثبأعماق

للمنفق السعادة النفسية والرضا الذايت واإلحساس بالراحة والتكامل الروحي، وهو يف الوقت نفسه 
سعادة والرضا للمنتفعني مبنافع الوقف يف إشباع حاجام وحل مشكالم، كذلك يؤدي جيلب ال

أناين، أو  طوال التاريخ بأنه إما هانتشار الوقف إىل خروج رأس املال من موقع االام الذي صاحب
  .)١(ركة، أو اامه بأنه يوفر سلطة لكي يستغل اإلنسان أخيه اإلنسانيفتقد إىل الرشد يف احل

 وهو خطوة مكملة ، ويعترب الوقف من املواد االختيارية يف حتقيق التوزيع التوازين-ج
للموارد اإللزامية، وهو يشجع يف النفس اإلنسانية حبها للعطاء حىت يتحقق اإلشباع هلذا اجلانب 
 النفسي يف اإلنسان، وإن جعل هذه املرحلة اختيارية يتوافق مع ضجر النفس اإلنسانية من اإللزام،
حىت ولو كان يف اخلري، ومل يكن مستساغاً أن يترك األمر كله للنفس اإلنسانية، حبيث تعطي 

. )٢( من هذا االختياركلية نفسه، مل يكن حيتمل أن حترم إشباعها يف هذا اال، ولكن يف الوقت
فالوقف على خالف الزكاة ليس بواجب يفرض تأديته، فهو من حيث إنتماؤه إىل الدوائر 

إمنا نشأ عن طريق قراءة مجاعية تتحسس "كية اليت ال تقع حتت مظلة احلكم الشرعي امللزم السلو

                                                 
لندوة الفقهية العاشرة مع الفقه العثمان، عبد احملسن حممد، الوقف أحد الصيغ التنموية الفاعلة يف اإلسالم، ا) 1(

  .٣٨، ص ٢٠٠١، ١اإلسالمي يف اهلند، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
العوضي، رفعت السيد، يف االقتصاد اإلسالمي، املرتكزات التوزيع واالستثمار املايل، رئاسة احملاكم الشرعية، ) 2(

  .٧٤، ص )هـ١٤١٠ (٢٤والشؤون الدينية، قطر، كتاب األمة، عدد 
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 بالتحديد يف جانبها التكافلي، وصياغة هذه القيم ومقاصدها الكلية، اإلسالمية املعرفيةقيم الرؤية 
  .)١("ة للعمران اإلسالميقيف أوعية شكلت مبرور الزمن وتراكم اخلربة أحد الوجوه املشر

   :الوقف والتعارف بين الشعوب -٣

 بني احلضارات، فوجود الوقف جفقد شجع الوقف على العالقات بني الشعوب والتماز
 ملن يقوم بذلك بأنه لن يضيع أو جيوع، الشعور باألمانشجع السياحة والتنقل بني املناطق وأعطى 

قوم برحلته، فقد متثلت  أن ي– على سبيل املثال –) الرحالة الشهري(وهو ما مسح البن بطوطة 
األخوة اإلسالمية يف بناء الكثري من الزوايا واملدارس والربط إذ مسح هذا النظام البن بطوطة بالقيام 
بأسفاره، فعلى امتداد الرحلة يذكر ابن بطوطة نزوله يف هذه الزاوية أو تلك، وحىت عندما أصبح 

يا اليت تؤمن هلم املأكل واملشرب واملنام موسراً من جراء العطايا كان يرتل وصحبه يف هذه الزوا
وبعض التقدميات املالية أحياناً، وال شك يف أنه قد استفاد من التسهيالت اليت تقدمها األخوة 

حيث مل ) رحالة أيضاً(وهو ما حصل مع ابن جبري . )٢( يف مكةجاور عامنياإلسالمية عندما 
شرق اإلسالمي من عناية بالغرباء وال سيما يتمالك نفسه من اإلعجاب مبدى ما ملسه من مدن امل

 نزحوا املغاربةإذا كانوا من رجال الدين وطالب العلم واملشتغلني ا، فقد كانت هناك أعداد من 
 واألندلس أواخر املغرب إما للحج أو خالصاً من األخطار اليت تعرضت هلا بالد قإىل املشر

ل العديد من الزوايا واملنشآت املخصصة للزهاد وقد وجدوا رعاية هامة من خال. العصور الوسطى
  .)٣(واملسافرين والفقراء اليت كانت ترعاها وتصرف عليها األوقاف

                                                 
عبد اهللا، طارق، اتمع املدين ونظام الوقف بني املرجعية اإلسالمية وأزمة العلوم االجتماعية، جملة الكلمة، ) 1(

  .٧٥، ص )٢٠٠١ (٢١منتدى الكلمة للدراسات واألحباث، بريوت، عدد 
ة، بريوت، طالل حرب يف مقدمته، رحلة ابن بطوطة، حتفة النظار يف غرائب األمصار، دار الكتب العلمي) 2(

  .١٧ط، ص .ت، د.د
، ١٣٦، ١٠٠ط، ص .ت، د.ابن جبري، ابن احلسن بن أمحد، رحلة ابن جبري، دار الكتاب اللبناين، بريوت، د) 3(

١٩٤.  
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ناطق والعادات إن ما قام به ابن بطوطة وابن جبري وغريمها، وما قدموه من تعريف بامل
 وما متده لألماكن على هذا اإلرث العظيم من التعريف لوال وجود األوقافوالتقاليد مل نكن لنطلع 

  .اليت آوم ورعتهم، وساعدم على إجناح الرحلة

   :هام االقتصادي والصحي والتربوي والدعوي لألوقاف اإلس-٤

النفسية :  بارز يف اال الصحي من خالل إقامة املستشفيات املتنوعةركان للوقف دو
جه وإنشاء املكتبات الوقفية والعضوية والعقلية والعصبية ورعاية املرضى داخل املستشفى وخار

  .اخلاصة بتلك املستشفيات واليت تعد من أقدم ما عرف يف تاريخ املكتبة العربية

وكذلك تعترب األوقاف العنصر الرئيسي يف النظام التعليمي مبراحله املختلفة، وكان له دور 
  .يم املكتبات وتوفري الكتب ونشر التعلوإنشاءكبري يف متويل الكتاتيب واملعاهد 

أما يف اال الدعوي فكان لألوقاف دور أساسي، حيث تعترب املساجد يف مقدمة 
املؤسسات الوقفية وكان لألوقاف دور هام يف احلفاظ عن املساجد ورعايتها واحلفاظ على الشعائر 

  .اإلسالمية

يوان أما يف اال اإلنساين فقد تنوعت إسهامات الوقف من احملافظة على اآلثار والرفق باحل
  .وإبراز مناذج لوقفيات حضارية

أما يف اال االقتصادي فقد أسهم الوقف يف العملية اإلنتاجية ويف متويل التنمية وتوفري 
 هذا فضالً عن ،فرص العمل والتخفيف من عجز املوازنة وتنشيط التجارة الداخلية واخلارجية

نية التحتية يف الكثري من املناطق وكذلك التمويل الذايت للمشاريع وإقامة املرافق االقتصادية والب
  .)١("دوره يف ختطيط املدن وإنشائها

                                                 
، ٢٠٠٤، ١انظر، منصور، سليم، الوقف ودوره يف اتمع اإلسالمي املعاصر، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط) 1(

  .١٤٨، ٨٨ص 
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يتضح بذلك دور الوقف وانتشاره يف شرايني اتمع والعمل على ازدهاره وتنميته 
ومتاسكه، ومقدار الشفافية اليت متتع ا الواقفون حىت مل يتركوا ثغرة أو مشكلة داخل اتمع إالّ 

  .ينفق عليها من موارد لكي تعاجلوأوقفوا هلا ما 

  : نماذج لألوقاف التي عنيت بالجانب االجتماعي -٥

نواحي عديدة، وأظهرت له  يف ميادين خمتلفة وصور متنوعة، شهدت  هامقام الوقف بدور
 تتضمن ما يلي على سبيل املدى الذي مشله الوقف، حىت غطى نواحي وأعباء مل تكن يف احلسبان

  :املثال

  .)١(يج الفقريات وقف تزو-

 املكفوفني وهو وقف يف مدينة فاس باملغرب، كانت هناك دار لتزويج تعريس وقف -
  .املكفوفني

، الغرض منه إنساين وكان )لبنان(وهو وقف خريي يف بريوت : )٢( توزيع اخلبز ااين-
يوزع اخلبز، فيأيت إىل الدكان كل من ليس عنده خبز يومه، ومن خمتلف الطوائف، 

  .صرف دون سؤال أو إذاللنذ حاجته من اخلبز ويفيأخ

وهو وقف يقوم على رعاية النساء الاليت طُلقن أو هجرن : )٣(الغاضباتالنساء  وقف -
  .حىت يتزوجن أو يرجعن إىل أزواجهن

ني وستر عورات الضعفاء  ينفق ريعه لكسوة العرايا واملقلوهو وقف:  وقف الثياب-
  ).الشتاء، وحر الصيفكسوة واقية من برد (والعاجزين 

                                                 
  .١٢٢ابن بطوطة، مرجع سابق، ص ابن بطوطة، رحلة ) 1(
انظر حالق، حسان، أوقاف املسلمني يف بريوت يف العهد العثماين، املركز اإلسالمي لإلعالم واإلمناء، بريوت، ) 2(

  .٣٣-٣٢، ص ١٩٨٥، ١ط
، دار )م١٥١٧- ١٢٥٠/ هـ٩٢٣-٦٤٨(انظر أمني، حممد حممد، األوقاف واحلياة االجتماعية يف مصر ) 3(

  .١٩ت، ص .ط، د.، القاهرة، دالنهضة العربية
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، وكان من مرياث صالح الدين األيويب، فقد جعل يف أحد أبواب )١( وقف نقطة احلليب-
القلعة، الباقية إىل اآلن بدمشق، ميزاباً يسيل منه احلليب، وميزاباً آخر يسيل منه املاء 

الدهن املذاب فيه السكر، تأيت إليه األمهات يومني من كل أسبوع ليأخذن ألطفاهلن وأو
  .ما حيتاجون إليه من احلليب والسكر

وما يتضمنه من أثر يف إبقاء التماسك االجتماعي واألمان النفسي :  وقف إليواء الغرباء-
  .للغريب

وما يوفره هذا الوقف من الضمانة االجتماعية لألحداث، :  املكسورةاألواين وقف -
ب فبدالً من أن يتعرض فالصيب أو اخلادم إذا كسر أحد األواين لسبب من األسبا
 املكسورة واحلصول اآلنيةللتوبيخ أو الضرب أو الطرد من العمل، فبإمكانه استبدال 

  .)٢(على بديل جديد هلا

وهو غريب األوقاف وأمجلها، وقد عمره يف ربوة دمشق نور : )٣( وقف قصر الفقراء-
ر األغنياء عز عليه أن قصو) الربدة( ملا رأى يف ذلك املنتزه فإنهالدين حممود بن زنكي، 

ال يستمتع الفقراء مثلهم يف احلياة، فعمر القصر ووقف عليه قرية داريا وهي أعظم قرى 
  .الغوطة وأغناها

  .)٤( وقف خمصص خلتان األوالد من أبناء الفقراء واأليتام-

  .ألدواتوا وقف إلعارة األواين -

  . وقف املطاعم الشعبية-

                                                 
  .١٢٦، ص ١٩٨٧، ٥السباعي، مصطفى، من روائع حضارتنا، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط) 1(
  .٣٣انظر حالق، أوقاف املسلمني يف بريوت يف العهد العثماين، مرجع سابق، ص ) 2(
  .٩٧، ص ٦، ج٣، جملد ١٩٨٣انظر علي، حممد كرد، خطط الشام، مكتبة النوري، دمشق، ) 3(
، ٢٠٠٠، ١احلافظ، حممد مطيع، املدرسة العمرية بدمشق وفضائل مؤسسها، دار الفكر املعاصر، دمشق، ط) 4(

  .٣٥٦ص 



 17

مفاده إن وقع زيت مصباح على ثوب، أو تلوث الثوب وهو وقف :  وقف الثوب امللوث-
  .بشيء آخر، يذهب إىل هذا الوقف ويأخذ منه ما يشتري به ثوباً آخر

يل املاء يف الطرقات العامة ليشرب منها الناس وهي أوقاف لتسب: )١(األسبلة وقف -
  .واحليوانات

  :  الوقف الذري أو العائلي-٦

 وعالج بعض مشاكل حتصني اتمع جمال يعد الوقف الذري إحدى صور الوقف يف
أحكام الوقف الذري تقر لصاحب الوقف أن ينتفع "األسرة، واحلفاظ على متاسكها وذلك لكون 

صرف الوقف على الغاية اليت يهو وعقبه بالوقف حسب الوصية اليت يسجلها يف وثيقة الوقف فال 
 األسرة يف حال من العناية أبقىوهذا ما وقف من أجلها إالّ بعد انقراض الواقف وانتفاء الورثة، 

 من طرق رهنهاوالتعاون ووفر ضماناً اجتماعياً للذرية وحال دون اقتسام األمالك أو بيعها أو 
  .)٢("الورثة

  :ويتميز الوقف الذري

 حفظ العائلة يف أوقات األزمات، فالوقف يوفر وسيلة للحفاظ على الثروات واألمالك -
وا ال تباع وال تشترى، وال ميكن حيازا بتصرف أو استحواذ أو واألراضي املوقوفة، لك

مصادرة، ففي الظروف الصعبة اليت عرفتها الكثري من املناطق اإلسالمية وتغيري احلكام وذوي 
النفوذ، واليت دفعت كثرياً من املسؤولني إىل إصدار قرارات العزل واملصادرة والتغرمي، فإن جلّ 

 وجتاوزام نظراً لألحكام الشرعية الصرحية يف شأا تعسفهم يف مأمن من األمالك املوقوفة ظلت
واليت مل جيرؤ أحد على انتهاكها أو التحايل عليها، مما مكّن أفراد عديدين من االستفادة من هذا 

                                                 
تدمري، عمر عبد السالم، وثائق نادرة من سجالت احملكمة الشرعية بطرابلس، مؤسسة احملفوظات الوطنية، ) 1(

  .٢٢٠، ص ٢٠٠٢ط، .د
، ١رخيية يف امللكية والوقف واجلباية، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، طسعيدوين، ناصر الدين، دراسات تا) 2(

  .٢٤٨، ص ٢٠٠١
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والفتيات غري الراشدات وبعض املعوقني، وكذلك . الوقف، ويف مقدمتهم النساء املطلقات واألرامل
  .)١(البيوتات القدمية، واألسر الكرمية عما يف أيدي الناساستغناء 

ويتم ذلك من خالل تفويت الفرصة على اجلاهلني من الورثة املوقوف :  حفظ املال-
 تصرفهم، حيث مينعون من بيع املوقوفات والتصرف لسوءعليهم يف إضاعة ما ورثوه 

  .حبسب شروط الواقف: بأعياا، سوى االنتفاع ا انتفاعاً معتدالً مدى احلياة

ويتضح ما سبق دور الوقف الذري يف حل بعض املشاكل االجتماعية وأمهية العودة إليه، 
 أو تعقد املعامالت القانونية النظاربعد أن وجهت إليه سهام كثرية، وذلك بسبب إدراته من قبل 

اإلدارية املشرفة  املستحقني يف البالد، وعدم وجود املؤسسة وتوزعاخلاصة به بسبب طول األمد 
  .على تنظيم هذا النوع من الوقف، كل ذلك ال يقتضي اختاذ موقف سليب منه وال التفريط به

   :دور الوقف في تنمية المؤسسات المستقلة في المجتمع -٧

أوجد اتمع اإلسالمي يف سياق حركته اليت نتجت يف معظمها عن تفاعل العقيدة املرتلة 
تارخيي املتميز، مجلة من املؤسسات للحفاظ على هذه الغاية ودوام مع الواقع االجتماعي وال

  .الوقف: استمرارها ومن هذه املؤسسات

فمؤسسة الوقف ترعاها األمة وتنفق من خالهلا على أنشطة حتتاجها يف خمتلف امليادين، 
وثيقة وقد ارتبطت هذه املؤسسة بعالقة . كانت تتمتع باستقاللية ليس للدولة نفوذ مباشر عليها

باألمة حيث مثّل الوقف مصدراً حيوياً للمجتمع وفعاليته ووسيلة للحفاظ على غايته ومنهجه 
  .وحافظ على الكثري من األنشطة مستقلة ال ترتبط أو ختضع لسلطان غري سلطان الشريعة

 فبما ،أما كونه مصدراً لقوة اتمع. ويعترب الوقف مصدر قوة لكل من اتمع والدولة
ن مؤسسات وأنشطة أهلية ظهرت بطريقة تلقائية، وقامت بتلبية حاجات حملية عامة يوفره م
ما خفف عنها من أعباء القيام بأداء تلك اخلدمات، ومبا  أما كونه مصدراً لقوة الدولة، فب.وخاصة

                                                 
جمموعة مؤلفني، رسالة مجعية العلماء بدمشق يف إبطال رسالة األستاذ رامز امللك يف جواز حل األوقاف ) 1(

  .٣٤، ص ١٩٣٧الذرية، مطبعة الترقي، دمشق، 
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عبأه للدولة ذاا من موارد أعانتها على القيام بوظائفها األساسية يف حفظ األمن والقيام بواجب 
دفاع، هذا فضالً عن أن احترام الدولة لنظام الوقف ومشاركة رموزها وممثليها يف دعمه واحملافظة ال

  .)١( عالقتها باتمعثقعليه، كان من شأنه أن يقوي من شرعية سلطة الدولة نفسها، ويو

ن فعلى الرغم ما أصاب املؤسسة الوقفية من قصور أدى إىل احلد من فعاليتها اإلجيابية، إالّ أ
حتتل موقفاً وسطاً بني السلطة واتمع، وبالتايل تنهض "ذلك مل يعطل دورها الثابت كمؤسسة 

أمنت قواعد ثابتة للحفاظ على وحدة اجلماعة كعنوان ثابت يف مباين اتمع العامة، بأدوار خاصة 
لفاعلة من وذلك يف موازاة الدولة من جهة وتوازنات القوى االجتماعية والسياسية واالقتصادية ا

  .)٢("جهة أخرى

  : الوقف والزآاة ذخيرتان اجتماعيتان -٨

غرباء، (فمن املمكن للمؤسسات الوقفية اليت تنوعت يف منافعها وتعددت يف أصنافها 
 تشارك الزكاة يف اإلنفاق على أصناف من الناس، أن...). معوقني، عابري سبيل، مرضى، أرامل

ئقها وشروطها على أربام، ولكن اختالف العصر كانت املؤسسات الوقفية تشتمل يف وثا
  : أخرىاً وصوراًوالزمان، أظهر أصناف

فمن الناس من جيرب على مغادرة وطنه ومفارقة أهله وماله، كما :  املشردون والالجئون-
  . املضطهدين والالجئني منهو حال الكثري

  .وهم الذين يفترشون الطرقات واألرصفة: احملرومون من املأوى -

  .وهم الذين أمهل ذكرهم يف الزمن السابق لقلتهم:  اللقطاء-

                                                 
 نظام الوقف يف توثيق عالقة اتمع بالدولة، املستقبل العريب، بريوت، غامن، ابراهيم البيومي، حنو تفعيل دور) 1(

  .٤٥، ص )٤/٢٠٠١ (٢٦٦عدد 
، ص ١٩٩٧، ٣٦الضيقة، حسن، امللكية والنظم الضريبية يف الدولة العثمانية، جملة اجتهاد، بريوت، عدد ) 2(

١٢٩.  
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 فكيففمن الناس من يعد غنياً، وليس له إالّ رصيد يف املصرف، :  األغنياء دون مأوى-
حيصل مثله على ماله إذا كان بعيداً عنه وكذلك من ينقطع لظروف وأسباب خمتلفة يف 

  .يأخذ من املصرف ما يريدقرية نائية وال يستطيع الوصول إىل املدينة حىت 

وإذا كان اإلسالم قد شجع السياحة، ورغب يف السفر، والسري يف األرض سواء من أجل 
اجلهاد يف سبيل اهللا أو من أجل السياحة وطلب الرزق أو العلم، فإن عناصر التكافل تدخل يف هذا 

اة ليخفف من عبء هذه تغطي هذه النفقات اليت تزداد مع الزمن، ليقف الوقف جبانب الزكاال ل
فمن املمكن هلاتني املؤسستني أن تسهما مسامهة فعالة يف حتقيق . )١(األزمات اليت تزداد مع األيام

درجة أعلى من العدالة االجتماعية، لو بذل اجلهاد الكايف لبث احلياة فيهما من جديد، وإعادة 
ويل من التطبيق العملي والتأصيل فكالمها يتمتع بتاريخ ط. "تنظيمها مبا يناسب متطلبات العصر

الفقهي مما ميكن أن يساعد على انضوائهما عنصرين من عناصر مشروع ضوي جديد يهدف من 
  .)٢("بني ما يهدف إليه االرتفاع مبستوى العدالة االجتماعية يف اتمع

                                                 
  .٦٨٥-٦٧٤، ص ١٩٩٤، ٢٢، ط، مؤسسة الرسالة، بريوت٢انظر القرضاوي، يوسف، فقه الزكاة، ج) 1(
 ٢٦٩أمني، جالل، العدالة االجتماعية من منظور املشروع احلضاري، املستقبل العريب، بريوت، عدد ) 2(
  .٢٠٠، ص )٧/٢٠٠١(
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  الفصل الثاين

  الوقف ودوره يف التنمية االجتماعية
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ألساسية يف التكوين االقتصادي واالجتماعي للمجتمع أحد العناصر اشكل الوقف 
  . هذا اتمع وحتصينهإمدادفقد أثبتت الوقائع التارخيية دوره ونشاطه يف . اإلسالمي

ب املادي، بل يتعداها إىل اإلنسان الفرد واتمع انوإذا كان اإلسالم ال حيصر التنمية باجل
الشمولية، اليت تقوم على مبدأ : جهة نظر إسالميةاإلنساين، بل ويعترب من خصائص التنمية من و

حتقيق االحتياجات البشرية كافة من مأكل وملبس ومسكن ونقل وتعليم وتطبيب وترفيه وحق "
 فإن الوقف قد عرب عن هذه الشمولية بتغطيته )١("العمل وحرية التعبري وممارسة الشعائر الدينية

تمع، ليكون مرآة تعكس صورة التنمية يف اتمع  خمتلفة يف اثغراتالنشاطات املتنوعة وسد 
  .املسلم

عمليات تغيري اجتماعي "ويعترب الوقف أحد عناصر التنمية االجتماعية، فهو يقوم على 
تركز على البناء االجتماعي ووظائفه بغرض إشباع احلاجات االجتماعية لألفراد وتقدمي اخلدمات 

 واإلسكان والتدريب املهين وتنمية اتمعات احمللية، حبيث املناسبة هلم يف جوانب التعليم والصحة
  .)٢("تنفذ من خالل توحيد اجلهود األهلية واحلكومية

وقد تنوعت القضايا اليت أسهم الوقف يف التخفيف من سلبياا أو معاجلتها كلياً حبسب 
معاجلة مهوم اجتماعية األماكن واألزمان اليت تواجد فيها، وقد شكل عرب العصور عنصراً ثابتاً يف 

  .كثرية

  :أما أبرز القضايا اليت عاجلها الوقف من الناحية االجتماعية فهي

  

  

                                                 
  .٧٢، ص ١٩٩٢، ١العسل، ابراهيم، التنمية يف اإلسالم، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر، بريوت، ط) 1(
 إسهام الوقف يف العمل األهلي والتنمية االجتماعي، األمانة العامة لألوقاف، الكويت، العمر، فؤاد عبد اهللا،) 2(

  .٤١، ص ٢٠٠٠، ١ط
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   :إسهام الوقف في العدالة االجتماعية -١

د به أمواهلم وعطاءام، فضالً عن وما جتإن مشاركة املسلمني يف إجياد األوقاف من خالل 
هم وتسهم يف ءلتجار يف بناء أوقاف تذكر أمسامشاركة املسؤولني وأصحاب املراكز العالية وا

تطوير مناطقهم، وبذلك فقد أثبتت التجربة اإلسالمية أن املؤسسات اليت أقامها هؤالء ومبجرد 
إقامة املؤسسة والوقف عليها مل تعد هذه املؤسسة ملكاً للدولة أو األمراء أو السالطني، إمنا 

اهر املظامل االجتماعية يف التاريخ اإلسالمي إالّ أن ، وإذا كانت هناك بعض مظلألمةأصبحت ملكاً 
 يف اتمع اإلسالمي أعلى منها يف اتمعات العدلالوقف كان من املؤسسات اليت جعلت نسبة 

ساهم فيها الوقف ميز اتمع اإلسالمي عن غريه من  العدالة اليت رى، إن التكامل ودواألخر
  .)١(يت كانت تسود الدنيااتمعات األخرى يف ظل املظامل ال

 تقوم بتوزيع املوارد على فهيفاألوقاف تسهم يف ختفيض مشكلة الفوارق بني الطبقات، 
طبقات اجتماعية معينة، فتعينهم على حاجام وحتويلهم إىل طاقات إنتاجية، فالفقراء واملساكني 

لفة ترتفع مستويات من خالل رعايتهم وتأمني الكثري من متطلبام من خالل الوقفيات املخت
 عندما يشبع الوقف حاجات عاجزين أو وخاصةمعيشتهم تدرجيياً، وتتقارب الفجوة بني الطبقات، 

فمن أهداف التنمية يف اإلسالم أن تكون زيادة اإلنتاج مقترنة بعدالة . غري قادرين على العمل
ل وحدات من الثروة أو التوزيع، وأن تتقارب مستويات املعيشة بني الناس، فاألوقاف من خالل نق

 شيئاً من التوازن يف توزيع الدخل والثروة تحققالدخل من األغنياء إىل الفقراء ومعدومي الدخل، 
 يف ذلك من شأنه أن اخلريي وجناح الوقف .وتذويب الفروق بني الفئات والطبقات االجتماعية

ترتب يف النفوس من حقد أو خيلق جواًَ من األمن والطمأنينة يسود اتمع ويزيل ما يكون قد 
  . حسد بني طبقاته

وكذلك يسهم الوقف يف إعادة توزيع الثروة، فعملية التوزيع األوىل للدخل القومي تؤدي 
املوارد الطبيعية، رأس املال، التنظيم، على نصيبه من : إىل حصول كل عنصر من عناصر اإلنتاج

                                                 
، جملة املستقبل العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، )األوقاف والتنمية(انظر عمارة، حممد، حلقة نقاشية ) 1(

  .١٣٢، ص )٩/١٩٩٨ (٢٣٥بريوت، عدد 
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تج عن عملية التوزيع األول للدخل القومي مشاركته يف العملية اإلنتاجية، وحيدث غالباً أن ين
وهو األمر الذي يؤدي إىل . املدخرات وبالتايل يف تراكم الثرواتاوت بني األفراد يف الدخول وتف

ظهور النظام الطبقي يف اتمعات ومبرور الزمن وتوايل عمليات التوزيع األول للدخل القومي 
 ،لية إعادة التوزيع من خالل سياسات مالية واجتماعيةتزايد التفاوت بني طبقات اتمع، فتأيت عمي

الزكاة ونفقات األقارب واملواريث والكفاءات والنذور، أو يلتزم ا الفرد ديانة : قد تكون إلزامية
وبذلك يكون . ي والذري واهلبات واهلدايا والصدقاترياخل: الوقف بنوعية: أو طوعية أي اختيارية

الثروات على جهات النفع العام والفقراء واملساكني، لينهض بعملية الوقف من القادرين وأصحاب 
  .)١(إعادة التوزيع

وكان للوقف أيضاً دور يف زيادة قنوات التوزيع، حيث مل تتركز اخلدمات اليت قدمها 
الوقف يف جمال دون غريه، كما مل تقتصر تلك اخلدمات على فئة أو مجاعة دون أخرى، بل 

 من النسيج االجتماعي لألمة ومرافقها العامة بتكويناا املختلفة، ومث انتشرت على أوسع رقعة
 كما أن كل ، ختتص ا حاجة واحدةمل الوقف فمواردتعددت القنوات بفضل امليول واألهداف، 

حاجة سوف جتد قنوات متعددة تصب عندها من املوارد وجهود العاملني، فاألوقاف ساعدت 
  .طقة ما، أو إقليم ما أو طبقة معينة، فضالً أن حتتكر لشخص واحدعلى أن ال حتصر الثروة يف من

   :الوقف أحد عناصر التكافل االجتماعي -٢

يشترك الوقف مع الصدقات والوصية والكفاءات والنذور ونفقات األقارب يف عملية 
 طاقته املتروك لألفراد وجهودهم وأمواهلم، كل على قدر"التكافل، فالتكافل االجتماعي هو اال 

يف سبيل جمتمعهم وأخوم، وكان اإلسالم حريصاً كل احلرص أالّ يكل األمر كله للدولة، بل ترك 
  .)٢("لألفراد جماالً يبذلون فيه أمواهلم ويسامهون يف محاية جمتمعهم

                                                 
  .٢٤٦-٢٢٦، ص ١٩٩١، ٢ االقتصاد اإلسالمي، الدار الشامية، بريوت، طاملصري، رفيق، أصول) 1(
، ص ١٩٩٢عبد الواحد، عطية، حق الفقراء املسلمني يف ثروات األمة املسلمة، دار النهضة العربية، القاهرة، ) 2(

١٤١.  
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اخلريي والذري، اللذين : هويتجسد دور الوقف يف التكافل االجتماعي من خالل نوعي
:  مدى العصور وقاما مبد يد العون واملساعدة ألفراد اتمع على أنواعهمحظيا بتنظيم دقيق على

احملتاج، العجزة، األيتام، اللقطاء، ومل يقتصر جمال التكافل على اجلانب املادي فحسب، بل تعداه 
من  وللتكافل االجتماعي .إىل اجلانب األديب واملعنوي من خالل تقوية الروابط العائلية واإلنسانية

  : الوقف مميزات هامة، وقد حافظت على عناصرها على مدى القرون واألجيال، فمن ذلكخالل

فالوقف يف إباحته من خالل الشريعة اإلسالمية وحضها عليه هو اجتاه :  الصيغة اجلماعية-
 الوقف ملكية مجاعية، ولكن من حيث هو نظام يراد به فتح أنمجاعي، ال من حيث 

  . أمواله لوجوه اخلرياال للمسلم أن يدفع بعض

  : يتميز الوقف بتكافله االجتماعي الذي خيتلف عن أنظمة التكافل األخرى من خالل-

لوقف ميثل صورة للتكافل البشري التلقائي أو التطوعي، الذي مل تفرضه دولة وال ا -أ
  .سلطة قهريةبضغوط خارجية وال يفرض 

ية اليت تغطيها مصاريف الضمان  عدم التحيز يف توزيع املنافع واملوارد، فالرعا-ب
االجتماعي يف األنظمة واالقتصاديات الوضعية، تتجه أساساً إىل الفئات العاملة اليت 
ترتبط مباشرة بالعملية اإلنتاجية، ولكنه يف الشريعة اإلسالمية يغطي كل أفراد 
اتمع، فال يضيع منهم أحد تعرض ألزمة اقتصاد عامة أو خاصة، ويوفر بذلك 

، وقد امتد عدم التحيز ليشمل )١(خاً لالستقرار االجتماعي واالقتصادي والسياسيمنا
غري املسلمني يف توزيع املوارد، فقد استطاعت األوقاف أن تشكل الضمانات اليت 
أدت إىل تطور اتمع يف الدولة اإلسالمية بكافة عناصره، ألن واردات األوقاف 

  .)٢( سواهم من غري دينهمكانت تصرف أحياناً على املسلمني وعلى

                                                 
لعربية للدراسات مشهور، نعمت عبد اللطيف، الزكاة األسس الشرعية والدور اإلمنائي والتوزيعي، املؤسسة ا) 1(

  .٤١٠، ص ١٩٩٣، ١والنشر والتوزيع، بريوت، ط
انظر عفيفي، حممد، األوقاف واحلياة االقتصادية يف مصر يف العهد العثماين، اهليئة املصرية العامة للكتب، ) 2(

  .٢١٢، ص ١٩٩١ط، .القاهرة، د
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 الوقف عمل ينطلق من نصوص دينية، والواقف ال يراه املستفيد عامة، ألنه قد يكون -ج
قد فارق احلياة من زمن بعيد، أو ألنه يضع الوقف بني يدي سلطة خمتصة، وهذا هو 
الفارق بني الوقف والضمان االجتماعي الذي يكون املستفيد فيه حتت رمحة 

 تتغري من زمن آلخر، ورمبا حرم من االستفادة ال لعدم حاجته، بل تشريعات وضعية
  .ألسباب قد تكون إيديولوجية أو سياسية أو غري ذلك

يتصف الوقف باملمارسة املنظمة للعطاء، وعلى اجلمع بني :  دميومة الرعاية والتكافل-د
تدفق من الذين عملية التكافل والتمويل هلذه املؤسسات الوقفية، وقد أدى هذا التيار امل

ميلكون إىل الذين ال ميلكون إىل حتقيق األخوة اإلسالمية والترابط بني الغين والفقري 
والذي ال يقتصر على توفري الكفاية من احلاجات االستهالكية فحسب، وإمنا يساهم يف 
زيادة إمكانات األفراد وقدرام اإلنتاجية سواء من خالل توفري أدوات اإلنتاج على 

فها أو من خالل ما يوفره من تدريب عملي أو يدوي أو علمي ومن خالل زيادة اختال
  .القدرات التعليمية والذهنية والفنية هلم

عن ستمرارية، وهو خيتلف من خالل ما يتميز به الوقف من االوتتضح عناصر الدميومة 
، بل األجيال الصدقة، بأن منفعته تتسم بالثبات والدوام، وال تراعي األجيال احلاضرة فحسب

املقبلة، فهو ينتقل من جيل آلخر، وبذلك فإن التكافل ال يشمل اجليل احلاضر، بل يتعداه يف 
  .احتضانه ورعايته إىل املستقبل

فهناك الكثري من الصدقات والتربعات اليت يقوم ا األفراد رعاية لشؤون الناس ومساعدة 
هذه األعمال ال تتكرر، وال يتابع صاحب احلاجة يف إالّ أن الكثري من . هلم يف خمتلف جماالت احلياة

 وترتبط هذه األفعال بشخص أو أكثر وتنتهي بغيام إالّ أن الوقف حيول اخلري ،حاجته أو شأنه
اتمع الذي يرتبط فيه باألشخاص  اتمع، وإالّ فإن يتطور فباملؤسساتواإلحسان إىل مؤسسات، 

لقيم اخلرية إىل مؤسسات، فاستمرت وتورثت وجمتمع ا وشتان بني جمتمع حول متخلفجمتمع 
  .بقيت قيمه رهينة األشخاص حتيا حبيام ومترض مبرضهم وتنشط بنشاطهم
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  :عية للوقف مقدمة لتحقيق التنميةالرعاية االجتما -٣

لوقف مبا يقدمه لدفع الضرر عن الضعفاء ورعاية األيتام واملعاقني واملسنني، وإنشاء املالجئ ا
شفيات واملدارس، وكفالة من يعجز بصفة مؤقتة أو عارضة ومن توفري هذه الكفاية له وملن واملست
 ،يقلل من أثر هذه الظروف االستثنائية، وحيد من سلبياا على مستوى النشاط االقتصادييعول 

فريفع اإلحساس بافتقاد نعميت األمن والكفاية مما يسهم يف التخفيف من اآلثار السيئة هلذه "
  . )١("روف على األداء اإلنتاجي لألفراد وإقباهلم على إجناز األعمال وتأديتها على الوجه األكملالظ

وكذلك يؤدي الوقف إىل حتسني الكفاءة يف تقدمي اخلدمة، وذلك أن اهليئات واجلمعيات 
  التضحيات فضالًوتقدميالوقفية تتوفر على األغلب يف أفرادها عناصر احلرص على أهداف املؤسسة 

  .عن متتعهم مبزايا الرغبة يف خدمة املؤسسة اليت جاؤوا إليها بدوافع ذاتية

ومن األمور الذي يقدمها الوقف تقليل التكاليف، وذلك بتحسني وصول السلعة إىل أكثر 
الناس حاجة إليها، ألنه يغلب أن تكون املؤسسات الوقفية حملية، مما جيعل حصوهلا على املعلومات 

 لة وأقل كلفة، فاملؤسسات الوقفية تتيح للمجتمع تلبية إحيتاجاته الفرعيةالدقيقة أكثر سهو
  .والتفصيلية ألا أكثر التصاقاً به

  : الوقف يخفف من األعباء االجتماعية للدولة -٤

إن األنشطة اليت تعاجلها الدولة أصبحت متعددة حبيث ترهق كاهلها، وخاصة من الناحية 
وبالتايل لعصر أصبحت حتتاج إىل أموال طائلة للرعاية االجتماعية، فالدولة يف هذا ا. االجتماعية

ويف املقابل أصبح من املتعذر فرض ضرائب .  ذا الغرضيفي يف أكثر األحيان ال أصبح دخلها
املعونات اخلارجية اليت أصبحت دد سيادة و القروضجديدة ملا هلا من أضرار، وكذلك تقلّص 

القتصادية واالجتماعية فال مناص من العودة إىل اتمع، وإىل يف ظل هذه الضغوط ا. الدول
  .القادرين فيه لتقدمي املزيد من العطاءات التطوعية

                                                 
، )٢٠٠٠ (٢٢٤د اإلسالمي، ديب، عد مشهور، نعمت عبد اللطيف، أثر الوقف يف تنمية اتمع، جملة االقتصا) 1(

  .٣٧ص 
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 من إن قيام الوقف بتوفري املوارد لتمويل خدمات الرعاية االجتماعية، يؤدي إىل التخفيف
ية، وما يعود به ذلك من توفري عجز امليزانية العامة للحكومة، وبالتايل التخفيف من احتياجاا املال

إيرادات احلكومة ألغراض أخرى وما يؤدي به ذلك من ختفيض األعباء على املواطن، من خالل 
  .ختفيض الضرائب والرسوم

وال بد من التذكري أن اإلنفاق عن التعليم والصحة والشؤون االجتماعية، يشكل نسبة 
يد من الدول، وظهر من خالل إسهام الدولة يف كبرية من املوازنة وهي آخذة يف التراجع يف العد

اخلدمات الصحية واالجتماعية أن هذه األخرية ال تستطيع سد االحتياجات يف هذه القطاعات على 
من الكلفة % ٦٦الوجه املطلوب، حيث تشري األرقام أن هذه التقديرات ال تشكل أكثر من 

ع األهلي مسؤولية كبرية وضرورية لتلبية بالنسبة هلذه اخلدمات، وبالتايل يقع على عاتق القطا
  .)١(احتياجات اتمع

بل إن التقارير اإلمنائية الدولية، تدعو إىل إشراك اتمع يف تقدمي اخلدمات، حيث يكتسب 
االجتاه املتمثل يف إشراك اجلماعات احمللية بفاعلية يف مجيع جوانب الرعاية دعماً متزايداً على الصعيد 

 بتحديد االحتياجات ومروراً بتحديد املوارد والتخطيط الستخدامها وتوزيعها ومن مث العاملي، بدءاً
 أفضل وإاالتنفيذ واملتابعة، وحيث أن اتمعات احمللية هي األقدر على معرفة وحتديد احتياجاا، 

  .)٢( ومقيم للربامج املوجه خلدمتهارقيب

  

  

                                                 
انظر جمموعة مؤلفني، اإلسهام االقتصادي واالجتماعي للمنظمات األهلية يف الدول العربية، الشبكة العربية ) 1(

  .٢٠٤ت، ص .ط، د.للمنظمات األهلية، د
الصندوق العريب لإلمناء ، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ٢٠٠٢تقـرير التنمية اإلنسانية العربية للعام ) 2(

  .٤٠ت، ص .ط، د.االقتصادي واالجتماعي، د
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  : الوقف يعالج المشاآل االجتماعية -٥

الوقف احلكومات يف معاجلة العديد من األزمات االجتماعية ويوفر هلا احللول يشارك 
  :ومنها

 بكثرة املتسولني على الطرقات، ويف )١( تتجسد آثار البطالة:التقليل من مشكلة البطالة -أ
املعاناة الشديدة اليت يعيشها العاطلون عن العمل، وتتضح خطورا أا حتول السكان من موارد 

 عليها أن تلعب الدور املطلوب منها يف اإلنتاج إىل جمرد أعداد تشكل عائقاً يف مسرية التطور بشرية
 على اتمع املزيد من التخلف والتراجع هذا فضالً عن العديد من املشاكل فيولتض. والتقدم

  .واألزمات االجتماعية من جرائم وفساد وسرقات

  :من آثارها عربويسهم الوقف يف معاجلة هذه املشكلة واحلد 

                                                 
البطالة ظاهرة اجتماعية اقتصادية وجدت مع اإلنسان وخاصة يف اتمعات احلديثة وأغلب التوقعات أا ) 1(

  .ستظل باقية ببقائه على وجه األرض
ة يف النشاط االقتصادي والتأثري على العجز عن املسامه: أما آثارها فتتوزع على النواحي االقتصادية مثل 

حجم اإلنتاج والناتج القومي والنواحي االجتماعية والثقافية والنفسية مثل الفقر واخنفاض الدخل واحلرمان 
  .والعزلة النفسية واالجتماعية واهلجرة واجلرمية

قادرة على العمل تتزاحم وهي تعين أن جمموعة من القوى البشرية ال:  البطالة االحتكاكية-: والبطالة أنواع
  .أي أن القوى البشرية العاملة تفوق العمل املطلوب. مع قوى أخرى على عمل حمدد

  .ويظهر هذا النوع عند استبدال فن انتاجي بفن انتاجي آخر:  البطالة الفنية-
  .وتظهر هذه البطالة مبحض إرادة العمال:  البطالة االختيارية-
  .طالة ال دور للفرد فيها، فهي مفروضة عليههذه الب:  البطالة اإلجبارية-
  .وتعرف بأا ذلك اجلانب من القوى العاملة الذين يعملون ولكن عملهم غري منتج:  البطالة املقنعة-

حوييت، أمحد، وآخرون، عالقة البطالة باجلرمية واالحنراف يف الوطن العريب، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، 
  .١٤٥-١٣١ وص٣٣- ١٧ ص،١٩٩٨الرياض، 
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وذلك من خالل ما تستخدمه املؤسسات الوقفية من اليد العاملة يف :  املعاجلة املباشرة-
أعمال اإلشراف والرقابة واإلدارة، فضالً عن اخلدمات اإلنتاجية : خمتلف امليادين

  .والتوزيعية، مبا يسهم يف تشكيل طلب كبري على األيدي العاملة باتمع

حيث يسهم الوقف يف حتسني نوعية قوة العمل يف اتمع ملا يوفره : ملباشرة املعاجلة غري ا-
من فرص تعلم املهن واملهارات، مما يرفع من الكفاءة املهنية والقدرات اإلنتاجية لأليدي 

  .العاملة

ويظهر بذلك الدور اإلجيايب للوقف يف املسامهة يف ختفيض مشكلة البطالة واليت أضحت 
  .ق احلكومات واألفراد، وتأخذ أبعاداً اجتماعية واقتصادية وسياسيةمشكلة حقيقية تؤر

فالوقف يؤمن وظائف للعديد من األفراد، ويؤمن بالتايل حاجات العديد من العائالت 
فاملسجد مثالً حيتاج إىل قراء ومؤذن وخادم للمسجد . فتعدد الوظائف يف الوقفيات وإداراا

س، واألمر يكرب بالنسبة للمؤسسات التعليمية أو الصحية،  وخطيب وإمام، ومدر)وعامل نظافة(
إىل ذلك، إن الوقف يفتح الباب أمام ظهور مجاعة يضاف . فيؤمن بالتايل رزقاً حالالً للباحثني عنه

من املتخصصني يف األعمال، فمن املبادئ االقتصادية واملشهورة أن التخصص يرفع اإلنتاجية ويزيد 
 أوقافاً خمصصة لإلطعام، وأخرى لإليواء، وثالثة للتعليم، ورابعة للعالج االبتكار، وبقدر ما جند

الطيب وهكذا، بقدر ما جند أناساً متخصصني يف توفري الغذاء وآخرين يف توفري اإلسكان وغريهم يف 
  .تقدمي اخلدمات الطبية

اً  ميكن للوقف أن يكون مصدر:الوقف أداة إلقراض احملتاجني والفقراء يف اتمع -ب
ويل القروض وذلك من خالل طبيعته كمورد دائم، من خالل تقدمي الواقف عقاراً أو  متمصادرمن 

. رض وقفها لصاحل الفقراء، وذوي الدخل احملدودغقطعة أرض أو مبىن أو أي عنصر إنتاجي، ب
كية وإنتاجية واجتماعية ليقدم من ريعها قروضاً إىل هؤالء احملتاجني، لتغطية حاجات استهال

وقد يستخدم الوقف بأن خيصص جزء من ريع الوقف إلقراض صغار املزارعني يف اال . واقتصادية
ليكونوا من املنتجني بدالً من أن يكونوا من متلقي اإلعانات واملساعدات، وكذلك الزراعي 

 الناس وقضاء إلقراض صغار احلرفيني وصغار التجار، وقد يستخدم القرض لتفريج كربات
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، ويشترك القرض املمول من الوقف مع العناصر األخرى )١(مصاحلهم وتيسري وسائل احلياة لديهم
 االستثماريةيف حتقيق التنمية االجتماعية، وال سيما وأنه يقدم يف ااالت ... كالزكاة والوصايا
  .والغايات اإلنسانية

، إمنا يفتح أبواباً ملعاجلة )اب احلاجةأصح( مبنحه القروض لفئات خمتلفة من الناس ففالوق
مشاكل اجتماعية متنوعة، ويساعد فئة من اتمع حتجم الكثري من املصارف على منحهم القروض 
فاملصارف يف الغالب تقبل على منح ائتماا لكبار رجال األعمال، نظراً للضمانات القوية اليت 

  .توهبها مراكزهم يف األسواق

فانتشار .  يعترب انتشار األمية من أبرز املشاكل االجتماعية:ضاء األميةاملشاركة يف الق -ج
التعليم دليل على رقي الشعوب وتطورها، وانتشار األمية دليل على تفاقم اجلهل وختلف األمم، 

عدم القدرة على و ضعف اإلنتاج،  مثلوترتبط األمية بأمراض ومشاكل اجتماعية واقتصادية
التعلق بالتقاليد واألعراف البالية اليت تتضمن االعتقاد بالسحر وجية، استخدام الطرق التكنولو

  .)٢(والشعوذة

ويعترب ما قام به الوقف يف العصور السابقة دليل ساطع على جناح مؤسساته يف القضاء على 
األمية، فقد شهدت بالد األندلس حركة علمية ناشطة من املكتبات واملدارس واحتفل أهل قرطبة 

ر أمي يف القرن التاسع، بل وجذبت قرطبة إليها يف أوج ازدهارها آالفاً من اليهود بتشييع آخ
واملسيحيني، ويذكر أن الطلبة من كل أحناء الدنيا تدفقوا على بالد األندلس وعلى قرطبة ليتعلّموا 

  .)٣(منها، وخاصة أيام حكم األمويني بني القرنني الثامن واحلادي عشر

                                                 
ات، القرض كأداة للتمويل يف الشريعة اإلسالمية، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، حاجلندي، حممد الش) 1(

  .١٦٨، ص ١٩٩٦، ١القاهرة، ط
- ٣٤٢، ص ١٩٩٨، ٢بيضون، أمحد أمني، االقتصاد السياسي وقضايا العامل الثالث، بيسان، بريوت، ط) 2(

٣٤٦.  
  .٥٠٠، ص ١٩٩٣، ٨ اآلفاق اجلديدة، بريوت، طرد، مشس العرب تسطع على الغرب، داهونكيه، زيغري) 3(
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ضاء على األمية وانتشار العلم والثقافة، وخاصة أن للوقف ويتضح دور الوقف يف الق
أساليب مميزة يف هذا اال من خالل املساجد واملكتبات والكتاتيب ودروس وحلقات القرآن 
الكرمي واحلديث النبوي الشريف، وكذلك من خالل التقدميات والعطاءات اليت كانت توفرها 

 فقد جنحت هذه املغريات شرائح اتمع، ونتيجة هلذه املدارس الوقفية، اليت كانت مفتوحة ألدىن
  .الفقراء ومساعدم على أن يصبحوا علماء وفقهاء يف جمتمعاماملدارس يف استقطاب أبناء 

فهل يعقل أن متحو األمة األمية يف قرطبة زمن األمويني، يف حني تنتشر األمية يف القرن 
 اإلحصاءات أن عدد األميني يف البالد العربية أثبتت الواحد والعشرين يف عواصمها العربية، حيث

يف وقت أضحت فيه املعرفة مفتاح التقدم وأحد مؤشرات . )١(يناهز مثانية وستني مليون أمي وأمية
  .ة حاجزاً دون التنمية االجتماعية واالقتصاديةيالنمو االجتماعي واالقتصادي، وغدت فيه األم

 وذلك من خالل املساعدة يف توفري احلاجات :املشاركة يف القضاء على الفقر -د
األساسية للفقراء واملساكني واملشردين واملعوقني، عرب تقدمي الطيبات ورفع مستواهم الصحي 

وميكن لنظام الوقف أن جيعل . وتوفري بعض ما فقدوه أو مل ينالوه من رعاية. والتعليمي واملعيشي
ط أنظار للفقراء ومناطق جذب للمساكني وبالتايل ميكن من األماكن اليت يتم فيها تقدمي املنافع حم

  .التعرف على مشاكلهم واحتياجام وإمكانية إجياد احللول هلا

فقد كان الفقراء واملساكني واحملرومون جيدون يف التكايا والزوايا وهي مؤسسات وقفية يف 
عاجلون به األمراض، وكثري من أكثر األحيان، ما يقيهم اجلوع والعري ومن مستشفياا اانية ما ي

 واملالجئ قد أوجدها الوقف لتقوم بدورها االجتماعي يف جمال إيواء وإطعام واملآوياملساجد 
  .الفقراء، وقد وجدوا فيها املأوى ااين أو شبه ااين

فالوقف يسهم بفاعلية يف معاجلة الفقر وحتسني مستوى املعيشة، ويف رعاية الفئات األشد 
فقد أمكن من .  اتمع ويسد ثغرات قد تقصر أو تتقاعس مؤسسات الزكاة عن رعايتهاحاجة يف

خالل الوقف حتسني مستوى املعيشة بني أفراد اتمع عن طريق املؤسسات املختلفة، ومتتع األفراد 
                                                 

وذلك ) األلكسو(وهو ما قاله املنجي أبو سينيه املدير العام للمنظمة العربية للتربية والتعليم والثقافة والعلوم ) 1(
  .٩/١/٢٠٠٢مبناسبة االحتفال باليوم العريب حملو األمية، جريدة السفري، تاريخ 
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والدخل احلقيقي هو املقياس احلقيقي ملستوى (يف اتمعات اإلسالمية بدخل حقيقي عايل املستوى 
إلنسان على الغذاء والكساء واملسكن واملياه الصاحلة للشرب والرعاية الصحية ل، فإذا توافر )ملعيشةا

، وهو ما ساهم )١( ذلك دخالً حقيقياً ميثل ارتفاع يف مستوى املعيشةعد،  مباحوالتعليم بأي طريق
  .فيه الوقف بطريق مباشر أو غري مباشر

  : عيالوقف يساهم في توفير األمن االجتما -٦

مشرب ومساعدات وتعزيز تقدمه مؤسساته املختلفة من مأكل وفالوقف من خالل ما 
 مستدمياً لنشاطات شبكة األمن االجتماعي، مورداًعالقات التواصل بني الناس، فإنه يوفر 

ويوطدها، ويدعم اهتماماا مبحاربة الفقر والقضاء عليه وحيمي الطبقات احملتاجة، هذا ما وفر على 
  .ضاً عدالة مالية واجتماعيةيالطويل آمناً وسالماً اجتماعياً ووفر أاملدى 

تكون النتيجة فيها اختفاء ساألمة اليت ال يتوفر فيها البذل والعطاء، وعلى خالف ذلك 
 وتكون األمة اليت تصاب بالشح .الشعور بالصاحل العام وإبطال لفاعلية شبكة العالقات االجتماعية

قف فيه الدورة الدموية فال تعود أجهزته تتزود بالغذاء الالزم الستمرار كاجلسد امليت الذي تتو
  .)٢("عافيتها وأداء وظائفها، مما ميهد لتفسخها وانبعاث نتنها

لوقف من خالل ما تقدمه مؤسساته دور يف إرساء السالم االجتماعي فمع  لوقد كان
وجبات اانية للمحتاجني يف املدن اليت كانت تقدم ال... منشآت مثل التكايا والزوايا واألربطة

... والقرى باإلضافة إىل اخلدمات األخرى اانية اليت تقدمها منشآت الوقف التعليمية والصحية
) يف دمشق(فقد كان لتكيتني . تم امتصاص التأزم يف اتمع وذلك لصاحل السالم االجتماعييكان 

 السلطان سليم األول يف القرن األول للحكم ةرتكية سليمان القانوين، وعما: على سبيل املثال

                                                 
  .١٥٥، ص ١٩٩٩، ٣القري، حممد بن علي، مقدمة يف أصول االقتصاد اإلسالمي، دار حافظ، ط) 1(
  .١٨٤، ص ١٩٩٢، ٢الكيالين، ماجد عرسان، األمة املسلمة، العصر احلديث للنشر والتوزيع، بريوت، ط) 2(
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/ العمارتني(هاتني العثماين وحيث مل يكن سكان دمشق يتجاوزون املئة ألف فإن وجود مثل 
  .)١(مما تقدمانه من الوجبات اانية يومياً كانت كافية لكيال ينام حمتاج وهو جائع يف بيته) التكيتني

الغذاء وإشاعة السالم االجتماعي، وهو بالنتيجة يتضح مما سبق أن الوقف ساعد يف توفري 
  :شارك يف توفري نوع آخر من األمن هو األمن الغذائي وذلك من خالل

وهو أمر  -اعة من خالل استثمارها وزراعتها  استغالل األراضي الوقفية الصاحلة للزر-أ
  ).أفضل استغالل(يتوجب على املتويل الذي عليه القيام باستغالهلا 

 الوقف أحد منافذ التوزيع يف توفري األمن الغذائي، وذلك من خالل املنشآت  يعترب-ب
املختلفة اليت ختصصت يف تقدمي اخلبز والوجبات الغذائية، فضالً عن اإلفطارات 

 ارتبطت صورة الوقف يف قدوالسحور، واملوائد وكذلك توفري احلليب واملياه النقية، 
  .)٢()ياهتوفري امل(لة بكثري من املناطق باألس

  : توفير االستقرار االجتماعي واالقتصادي -٧

كان للوقف دور مهم يف ازدهار العديد من املناطق، فكثري من اجلهات أو األماكن مل تكن 
 اإلقامة لىهلا أي قيمة جتارية أو مالئمة للسكن، ولكن إقامة املنشآت الوقفية فيها يشجع السكان ع

ن الناس الذين يقصدوا أليام خالل ترحاهلم بني املناطق، بل باجلوار، وكذلك كان هناك العديد م
 التجمعات ملا حتتويه من عناصر استقطاب تلك بالقرب من يلقد اعتىن البعض بإقامة نشاط جتار

بسبب وجودها على تقاطع طرق ونقاط تواصل بني القرى واملدن، مما عزز احلياة االقتصادية 
  .واالجتماعية

فية يف مناطق نائية مهجورة عزز الدورة االقتصادية واالستقرار إن إقامة منشآت وق
رأس املال، أرض، أيدي (االجتماعي وقام بتشغيل بعض عناصر اإلنتاج اليت كانت معطلة 

                                                 
، جملة أوقاف، األمانة العامة ، منوذجاً)التكية/ العمارة(األرناؤوط، حممد، تطور منشآت الوقف عرب التاريخ ) 1(

  .٣٨، ص )١/٢٠٠١ (١لألوقاف الكويت، عدد 
  .٥٠، ص ١٩٩١، ١منصور، سليم، األمن الغذائي من منظور إسالمي، بيت الدعوة والدعاة، بريوت، ط) 2(
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وبذلك قام بتوفري عناصر جديدة يف االقتصاد ساعدت يف تأمني االستقرار السياسي ...). عاملة
  .)١(ماعي يف كنفهاللدولة بشكل عام وعلى السالم االجت

 ومن املمكن استخدام هذا األسلوب يف العامل اإلسالمي اليوم، نظراً للتمركز السكاين 
  .الكثيف يف املدن، وإمهال العديد من املناطق واألرياف

  : الرعاية االجتماعية مقدمة لتحقيق الحضارة -٨

سان من ناحية مأكله  كافة ااالت اليت حتيط باإلن يفيساهمإن انتشار الوقف وتنوعه 
ومشربه ورعايته الصحية، فإذا توافرت لإلنسان هذه احلاجات األساسية فمن املمكن أن يسعى 

  .حلاجات أعلى

فاحلضارات كثرياًَ ما انتشرت يف أماكن توفر الغذاء ويف األراضي الغنية واخلصبة، وذلك إن 
لذي يتيح هلا االشتراك بالقيام باألعمال هذه األماكن توفر لسكاا الطعام بالسهولة واليسر، األمر ا

  ...اإلنتاجية والعملية العمرانية األخرى

طبق األمر نفسه على اإلنسان الفرد وذلك بأن يتاح له االنتفاع باألرض مكاناً لإليواء نوي
واالستقرار، وأن يتوافر لإلنسان مهما كان لونه أو جنسه أو عرقه حاجاته يف االستقرار املادي 

ي بغية التفرغ لتحقيق حاجة أعلى، هي احلاجة إىل حتقيق الذات املتمثلة يف معرفة اخلالق والنفس
  .)٢(واستشراف قدرته وطاعته وحمبته، مث معرفة احلكمة من النشأة واحلياة واملصري

أما عملية التخلف، فهي ترتبط بعدم االستقرار ودوام التنقل، كما حيصل مع البدو الرحل 
عل من عملية االستقرار جيذلك أن عملية الترحال يف البحث عن الغذاء ) مريكاأ(واهلنود احلمر 

وذلك أن غاية اتمع يف هذه احلال، هي حتصيل . مستحيالًوالبناء وإقامة اتمع املطمئن أمراً 
  . لألمور األخرىتقوته، ولن يبقى لديه من الوق

                                                 
 ، ص٢٠٠٠، ١انظر  األرناؤوط، حممد، دور الوقف يف اتمعات اإلسالمية، دار الفكر املعاصر، بريوت، ط) 1(

٤٧-٤٦.  
  .٧٩الكيالين، األمة املسلمة ، مرجع سابق، ص ) 2(
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عل من حاجات الطعام والشراب  جت)١("ماسلو"ومن هنا فإن تقسيم احلاجات وفقاً لسلم 
  :يف املرتبة األوىل، فاحلاجات تنقسم إىل

  . احلاجات الفسيولوجية-١

  . حاجات األمن-٢

  . حاجات االنتماء-٣

  . حاجات التقدير-٤

  .)٢( حاجات حتقيق الذات-٥

 السلم، ألا ضرورية للحياة نفسها وهي  تقع احلاجات الفسيولوجية يف أعلىوبذلك
بقاء نشاط اإلنسان مرارها، وهي تشتمل على الغذاء واملاء والسكن والزواج، ولكن أساسية يف است

 مثبتة عند دوامة البحث عن الغذاء والكساء والسكن والزواج، أي عند احلاجات وحركته
واإلجناز أمراً مما جيعل من ارتقاء اإلنسان إىل درجة حتقيق الذات، أي درجة اجلدارة . الفسيولوجية
  .)٣(مستحيالً

يتضح مما سبق أمهية الوقف ودوره يف حتقيق التنمية من خالل توفري احلاجات األساسية 
 وتربوية ... اجتماعية مالجئ مراكز تدريب،:للناس على مر العصور من خالل مؤسساته املختلفة

د، واستشفائية، بل لقد اعترب الوقف أحد العناصر املشاركة يف احلفاظ على املصاحل الضرورية للعبا

                                                 
 الكيالين، األمة املسلمة، مرجع .رائد علم النفس وصاحب نظرية سلم احلاجات املعروف بسلم ماسلو: ماسلو) 1(

  .١٣٥سابق، ص 
  .١٤٦- ١٣٥الكيالين، األمة املسلمة، مرجع سابق، ص ) 2(
  .٨٢الكيالين، مرجع سابق، ص ) 3(



 37

ها، وهي حفظ الدين والنفس والنسل واملال والعقل، وبالكشف  الشريعة من أجل صيانتاليت أنزلت
  .)١(عن مقاصد الشريعة الكلية، يربز دور الوقف من بني أكرب حمققات تلك املقاصد

فال ميكن أن تظهر حضارة يف أي بقعة من العامل، دون أن يكون هناك استقرار اجتماعي، 
الناس من كافة اجلوانب حىت ينطلقوا إىل نواحي أخرى فعملية النهوض والتقدم ورعاية لشؤون 

فنقطة اإلنطالق يف كل إصالح اجتماعي هي أوالً توفري القوت "ترتبط بأوضاع اتمع والفرد 
األمر الذي يستتبع تفرغها للشؤون األخرى وزيادة ابتكاراا وإنشائها للحضارات . )٢("وامللبس

حيتاج إىل كثري من التأمل وجتربة وسائل وأساليب "فاإلبداع . ىل عملية اإلبداع والتغيرياليت حتتاج إ
خمتلفة للوصول بالناتج الزمين إىل صورته املثلى، سواء أكان ذلك يف العلوم الطبيعية أو اإلنسانية أو 

فاً من ليله يف الفنون، ويندر الوقت املطلوب ملثل هذه األمور ملن ميضي كثرياً من ساعات ار وطر
  .)٣(كد وعناء طلباً ملا يقيم أوده

  : الوقف والعولمة -٩

تشكل العوملة مبا تتضمن من ثقافة وتكنولوجيا موجهة، ديداً للعديد من عادات وتقاليد 
ة لعبت دوراً فاعالً يف يالشعوب، وهي تشكل يف هذا اال عنصراً يهدد باندثار تنظيمات مؤسس

من (واملشاكل االجتماعية وتتخذ العوملة صوراً خمتلفة وأساليب غري مباشرة التخفيف من األزمات 
  :ومنها) خالل عالقتها بالعمل اخلريي

فقد كثرت هذه اجلمعيات واللجان وتنوعت نشاطاا :  طفرة اجلمعيات غري احلكومية-
ت واليت تعمل يف جماالت إنسانية واجتماعية مثل حقوق اإلنسان، والدفاع عن األقليا

ومعاجلة اخلتان وتنظيم األسرة والعنف ضد املرأة ومتكنت هذه اجلمعيات من اختراق 

                                                 
، )١٢/٢٠٠١ (٢٧٤سيد، رضوان، فلسفة الوقف يف الشريعة اإلسالمية، جملة املستقبل العريب، بريوت، عدد ال) 1(

  .٨١ص 
  .٥٠، ص ١٩٩٣، ٤بن نيي، مالك، شروط النهضة، دار الفكر املعاصر، بريوت، ط) 2(
، ص )١/١٩٩٧ (١٤، جملة الكلمة، بريوت، عدد "نشوء اإلبداع ومقومات النمو"الربيكي، حممد سعيد، ) 3(

٦٦.  
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كذلك فإن .  العمل املمولةوورشالنقاط البعيدة يف جسد األمة عن طريق التقارير 
  .اران هذه اجلمعيات للممول اخلارجي إىل قيامها بأعمال مشبوهة

خالل التقليل من تأثريها وعدم وذلك من :  التهوين من شأن أي مؤسسة تقليدية-
جدواها وميش نشاطاا مما يدفع إىل اختالل الثقة بأي عنصر يدفع األمة إىل االعتزاز 

  .به وويتها

التمسك والثقة ذه املؤسسات التقليدية اليت ما زالت قادرة على القيام من هنا يتوجب 
خمتلف الثغرات ورعاية املسنني واملعوقني بدور إجيايب يف التنمية ويف التخفيف من أعباء الفقر و

االجتماعية وكذلك ضرورة التخلص من ذلك االعتقاد البايل، والثقة العمياء بأن أي مؤسسة 
أي تنظيم اجتماعي حديث هو بالضرورة أفضل وأكثر فعالية يف مضمار التقدم من أي عصرية أو 

  .ةمؤسسة قدمية أو أي تنظيم اجتماعي أبدعته ثقافة أمة فقري

فقد برزت يف العقود األخرية ما يعرف باملنظمات األهلية أو التطوعية، وهي منظمات 
خريية تقدم املعونة والدعم للعديد من النواحي اإلنسانية، اليت يقوم الوقف بتغطيتها، إالّ أن العديد 

لقيها من هذه املنظمات تتلقى الدعم من اخلارج ومن مؤسسات ماحنة، إالّ أن هذه املؤسسات بت
  :الدعم اخلارجي، فإا ختتزن العديد من السلبيات، من حيث التمويل واألهداف

ة تضع على جدول أعماهلا قضايا معينة تسعى فاملؤسسة املاحن: ملؤسسات املاحنة شروط ا-
 األحوال تعبرياً عن توجهات الدول اليت تتبع إليها هذه أكثرإىل إبرازها، واليت تكون يف 

كال احلالتني فإن هذه القضايا ال تعرب عن أولويات واحتياجات املنظمات، ويف 
  .)١(جمتمعاتنا، وقد تكون متعارضة مع املصاحل احلقيقة هلا

 واملنظمات األهلية يف املاحنةإن العالقة اليت تنشأ بني املنظمات :  عالقة غري متكافئة-
 ومدعمة بالقدرة جمتمعاتنا مدفوعة من قبل األوىل بأهداف وأغراض سياسية وثقافية

                                                 
حمي الدين، عبد اهللا، اجلمعيات األهلية يف لبنان، مركز الدراسات والتوثيق والبحوث االستراتيجية،  بريوت، ) 1(

  .٤٢، ص ٢٠٠٠، ١ط
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التمويلية، ومقبولة من الثانية حلاجتها إىل التمويل الذي تفتقده يف جمتمعاا إىل عالقة 
غري متكافئة من جهة متلك املال وتفرض أولوياا وجهة ثانية حباجة للمال وال تستطيع 

  .فرض أولوياا

  :ومن هنا يربز دور الوقف وأمهيته يف الشؤون االجتماعية

وقف ميثل مرآة حلاجات اتمع وشريك له يف مهومه، أما هذه املنظمات اليت تتعدد  إن ال-
نشاطاا اإلنسانية، فإا ال ميكن أن تكون عالقتها مع املمول قائمة على الشراكة، بل 

  .قائمة على التبعية واإلحلاق للطرف األقوى يف املعادلة

لغوص يف تفاصيل اتمع، فالوقف يتيح  عدم قدرة هذه املنظمات على جماراة الوقف يف ا-
للمجتمع تلبية احتياجاته سواء الصغرية أو التفصيلية، اليت ال ميكن أن تراها الدولة أو 

فال ميكن أن تأيت هذه التلبية إالّ من خالل أفراد خارجني عن . املنظمات غري احلكومية
  .قاعة اتمع
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   ومقترحاتخامتة
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  خامتة

لتصق يف وجدان األمة، وعميق بنياا، حىت غدت أمة         االدراسة أن الوقف    ثبت من خالل    
 وقد تغلغل هذا الفعل يف تفاصيل احلياة اإلسالمية، حىت أصبح أمراً مأنوساً، على العكـس                .الوقف

  .من العهود األخرية اليت يعد فيها هذا الفعل استثنائياً

 ورمبا ستحمل العقود املقبلة اسم عقود       ولكن بدأت تباشري العودة بالوقف على واقع احلياة،       
  .الوقف بعدما محلت العقود املاضية صفة إمهاله

  :وحتمل العودة إىل الوقف وخرياته العديد من املميزات

  . زيادة الوعي بأمهية األوقاف ودورها-

 التركيز على اتمع املدين أو األهلي أو القطاع الثالث الذي أصـبح الـصيغة األكثـر                 -
  .تداوالً

 زيادة العجز يف موازنات العديد من احلكومات وقلة اإليرادات، مما دفعها للبحث عـن               -
عناصر كانت قد أمهلتها واقتنعت حبدواها من التخفيـف مـن بعـض املـشاكل االجتماعيـة                 

  .واالقتصادية

مل معه مشاكل اجتماعية جديدة ومتنوعة من مشاكل أسـرية،          إن تطور العصر وتقدمه حي    
ل، مشردين، تفكك أسري إىل الفقراء احملتاجني واملعـوقني واملـدمنني واألمـيني             مطلقات، أرام 

ويف اجلهة املقابلة فإن موارد الوقف احملدودة       ...  أو أصحاب املعاجلة الدائمة،    املستعصيةواألمراض  
فاملـصارف متـشعبة وكـبرية      . أصبحت عاجزة عن تلبية هذه االحتياجات اليت تتكاثر وتتعاظم        

يلة، من هنا فال بد من النهوض بالوقف، وذلك بالتوسع أفقياً ورأسياً، أفقياً من خالل               املوارد ضئ و
 املوجود واحملافظة عليه وزيادة إيراداته ورأسياً من خالل التشجيع على قيام أوقاف             فاستغالل الوق 

  . جديدة
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تـاج إىل   وإن األمة اليوم حت   . إن الوقف من مميزات األمة ومن أبرز اخلريات والعطاءات فيها         
 متتد وجتمع وتعمل وتنمي وتزيل العقبـات        كل يد فهي حباجة إىل    . من خيفف عنها ويقوي عزميتها    

 من التراجع واالحنطاط واخلذالن واستقواء األعداء واحـتالهلم لـألرض           ،فما تعيشه األمة اليوم     
للنشاط كل ذلك يدفع للبحث عن كل فضيلة وعامل للقوة ومركز      . ال خيفى على أحد    واملقدسات

يزيد يف رصيدنا، ونفض الغبار عن الكثري من احملاسن اليت أمهلت عمداً أو بدون قصد، إلعادة العزة                
  . يف مقدمة األممخلت يف قرون منهالألمة وثقتها بنفسها ومتسكها مبؤسساا اليت جعلت 

ناـا   تستعيد األمة جمدها وعزا جيب أن تـستعيد مكنو         لكيال بد من التذكري أخرياً أنه       
 عليه يف الكثري مـن      لتتكئ تصعد يف سلم احلضارة جيب أن يكون الوقف حاضراً           وحىتاٍألساسية،  

 .املراحل كما أسندت ظهرها عليه يف املاضي
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  مقترحات

 ضرورة قيام وقفيات للتنمية االجتماعية، أي اليت تساهم يف زيادة الوعي واخلربة العملية              -
ري املهن والتدريب على احلرف، ومتليك العديد من العناصر وسائل          يف اإلنتاج، وتوسيع املدارك وتوف    

وقفية لتعليم اخلط والرسـم     : التعلم من خالل وسائل تعليمية عديدة وإنشاء وقفيات هلذا الغرض         
.. صحيةواخلياطة والسراميك والتمريض واحملاسبة وتربية األطفال واإلرشاد االجتماعي والتوعية ال         

فاتمع الغريب على سـبيل     .  وميأل فراغه فال ينفقه فيما ال ينفع أو يضر         هنةلكي ميتلك اإلنسان امل   
املثال ينفق األموال الطائلة على اإلنسان وتنميته والرعاية به واحلفاظ عليه، ومع تقـاعس الدولـة                

  التنميـة االجتماعيـة    حتسني املسامهة اجلزئية يف     للوقفالقطرية يف الدول العربية واٍإلسالمية ميكن       
  .والبشرية

 وميكـن   ،وخاصة بالنسبة لألحداث  .  إقامة املراكز الوقفية اليت تعاجل علل اتمع املختلفة        -
للوقف إنشاء مراكز ملعاجلة جنوحهم ومشاكلهم بتشغيلهم يف مراكز حرفية وإجياد األندية واملراكز             

 حـاالت املـشردين     الثقافية اخلاصة م كذلك إقامة دور الرعاية الصحية واالجتماعية ملعاجلـة          
واجلاحنني وعالج أوضاعهم وكذلك إنشاء مراكز لدراسة أحواهلم وإحصاء كل ما يطـرأ علـى               

  .أوضاع األسر املنكوبة

 إعادة إحياء النماذج الوقفية اليت كان هلا دور فاعل يف اال االجتماعي، مثل التكايـا                -
ختدم قطاعات واسعة من النـاس وجتعـل        إمنا  . فإعادة الروح إىل هذه النماذج    . والزوايا واملربات 

اتمع أكثر استقراراً، فعملية توزيع الطعام على الفقراء من خالل هذه املؤسسات يؤدي إىل األمن               
وجيعل من اجلوع أمراً مستبعداً يف ظل الوقف على أن يـتم تطـوير هـذه                . النفسي واالجتماعي 

ايا مثالً بان تنظم ملفات عن الفقراء وأحواهلم        النماذج مبا يتوافق مع طبيعة العصر ومقتضياته فالتك       
ترسل إىل من حيتاجون، وكذلك إىل إحياء وقفيات اجتماعيـة          يستحق أو   لكي يعطي وجبات ملن     

انقرضت، مثل وقفيات األعراس وذلك تشجيعاً للشباب على الزواج والتخفيـف مـن عـبء               
الزمة لألعراس اجلماعية وتـوفري     مصاريف األعراس والزواج من خالل توفري الوقفيات للموارد ال        

 الزواج لإلناث وكذلك تقدمي احللوى والضيافة       مالبسأو توزيع   . األماكن اانية إلقامة العروسني   
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من خالل هذه الوقفيات، وكذلك إعادة إحياء وقفيات أخرى تعىن بشؤون اتمع من إعارة احللي               
 اتمع من مصاريف وحيـل الكـثري مـن          ريس املكفوفني أو األيتام وما خيفف به ذلك على        عأو ت 

  . املشاكل النفسية، التفكك األسري العنوسة، الزىن،: مثلاملشاكل االجتماعية

ظروف صـعبة ومـن     ن ما تعيشه اإلنسانية اليوم من        الوقف حاجة اجتماعية وإنسانية إ     -
فسد على األفراد    واألسري نتيجة خمتلف املشاكل اليت ت      كال املعاناة على املستوى الفردي    تعدد ألش 

 واملنتسبني  املثقفنيواتمعات متتعهم مبا توصل إليه عاملهم اليوم من تقدم مادي وتفوق علمي يدفع              
عن أساليب ومقترحـات    إىل البحث   ل العلمي يف جمال الدراسات االقتصادية االجتماعية        قإىل احل 

ولية جسيمة لتقاعسهم عن    يكون فيها خالص البشرية وسعادا، ويواجه املفكرون املسلمون مسؤ        
 جنحت وقدمت صوراً مضيئة وفاعلة يف العصور اإلسـالمية          عناصرتدارس ما يزخر به تراثهم من       
  .السالفة ويف مقدمتها الوقف

 ،ترفيهيـة الـرحالت ال  :  إن استغالل اجلمعيات واهليئات التنصريية للنشاطات املختلفة       -
ـ     ات،  بيوت الشباب، املخيم، الندو   الرياضية،  األلعاب   ا هكذلك االهتمام باملشاكل املعيشية، وكل

إنشاء بدائل وقفية تقوم برعاية وقيام      يستوجب  عناصر كان للوقف دوراً كبرياً يف تغطيتها وإنشائها         
 الفـراغ  ملـلء  ترفيه وإنشاء مسابقات يف جماالت شبابية خمتلفة ومالعـب   وجممعاتنواد رياضية   

 من محالت أو مجعيات أجنبيـة       استغاللهتحصني اتمع من     اتمع وذلك ل   أفرادبالنسبة لكثري من    
  .خمتلفة

وإن ال يتوقف األمر عند     .  البحث عن ثغرات جديدة يف اتمع وإمكانية إجياد أوقاف هلا          -
فهناك نواحي جتاهلتها الكثري من النشاطات وميكن للوقف        ) املساجد أو الزوايا  (األوقاف التقليدية   

كـذب  (وقف السجناء الذين حكم عليهم بالسجن ألسباب مـسلكية          أن يؤدي دوره فيها مثل      
 وكذلك شـؤون     أن تدرس أوضاعهم أو ترعى شؤوم      فمن املمكن ) واحتيال أو سرقة أو خطف    

رعايتهم وتقـدمي مـا     فمن املمكن أن يقوم الوقف ب     .  فال ذنب لألسرة أن تضيع وتتشرد      ،أسرهم
 من أطراف أو جهات متتلـك الناحيـة         عائلته السجني و  ضمن طاقته كي ال يستغل    حيتاجون إليه   

  . هلذا الشأن الكثري من االهتماموتعطياملادية 
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ا دوراً هاماً يف    ت التنسيق بني مؤسسيت الوقف والزكاة كمؤسستني أساسيتني يف األمة لعب          -
فمن الضروري توفر قنوات اتصال وتعارف بينها للمـشاركة يف          . التاريخ االجتماعي واالقتصادي  

وحىت ال تتكرر املشاريع أو تتضارب النشاطات، وذلك باستحداث         . املشاريع وحتصني اتمع  إقامة  
 حمـل إدارات مشتركة متسلحة بإمكانيات حديثة ومن املمكن اشتراك كل منها يف أعمال تكون              

اهتمامها، وذلك بتقدير عدد الفقراء واملساكني والنشاطات امللحة والقضايا اليت حتتـاج ملعاجلـة              
  .ةفوري

 دعوة البنوك اإلسالمية إىل توفري نظام خاص للتعامل مع الوقف، يراعي فيه ما للوقـف                -
. وذلك بتوفري االستثمارات والتسهيالت الالزمة واإلقراض احلسن      . ية وأهداف عامة  ريمن ميزة خ  

 الدعويـة واالقتـصادية   : فانتعاش الوقف يف امليـادين    . وهو ما يعود على البنوك اإلسالمية باخلري      
  .تنمية اتمع الذي يعود باإلزدهار بالنسبة للبنوك بطبيعة احلاليؤدي إىل واالجتماعية 

 إن التغيري االقتصادي العاملي وانسحاب الدولة من ميدان اخلدمات االجتماعية وكثـرة             -
كلها عوامل إجيابية توفر بيئة مالئمة      . انتشار وتفاعل مؤسسات العمل األهلي وتنامي الوعي الديين       

ومن مث  . فقد أصبح ثابتاً تراجع إنتاج اخلدمات باملقارنة مع إمكانات الدولة         . لنمو الوقف وتطوره  
 قيام القطـاع اخلـاص أو املـشترك    حيتممما . ال ميكن للدولة أن تليب كامل الطلب على اخلدمات       

توقعـه  يا  نظراً ألن هذه اخلدمات العامة عالية التكلفة، ومع عدم وجود مردود مادي هل            . بتقدميها
فإن العبء األكرب إلنتاج هذه اخلدمات سيقع على املؤسسات اخلرييـة مثـل الوقـف               . املستثمر

  .ومؤسسات العمل األهلي

وكذلك يف سياق التحوالت اليت تعيشها الكثري من الدول، والتوجهات املختلفة لتحقيـق             
يف الدول العربية واإلسالمية وما     املشاركة الشعبية من خالل التوجه إىل االنتخابات البلدية والنيابية          

يرافقها من إعادة االعتبار لألنشطة األهلية واملبادرات االجتماعية املستقلة يف جمال اخلدمات واملنافع             
 للوقف أن يشكل أحد األعمدة األساسية يف هذه الصورة ملا يتضمنه مـن عناصـر        فيمكن. العامة

 منظومة من القيم اليت تعلي من شأن املـشاركة يف            من  به يتمتعوملا  ... وقدرات ذات أبعاد متشعبة   
  . فيهادة احلرة لتحمل قسط من املسؤوليةالشؤون العامة للجماعة وحتض على املبادرة مبلء اإلرا
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 إقامة الوقفيات يف املناطق النائية وتوفري وسائل االستقرار من خالل املنشآت املختلفـة              -
 على غرار ما    ها املناطق وتعزيزاً إلنعاش   تلكيل النشاط يف    االجتماعية والتعليمة والصحبة وذلك لتفع    

وكذلك ما يفعله الصهاينة من خالل إقامة املستوطنات يف مناطق          . فعله املسلمون يف العهد العثماين    
. وذلك لتثبيت وجودهم وتنشيط واستغالل هذه األراضي باإلمكانيات املختلفة        . حمتلة على احلدود  

إنشاء وقفيات جديـدة بـالقرض احلـسن        ول الوقفيات يف هذه املناطق      ومن املمكن القيام بتفعي   
دارس، ودور  ؤسسات اليت حتتاجها امل   والتشجيع على إقامة بعض الصناعات اخلفيفة وإقامة بعض امل        
وذلك . ..ل اليديوية ودورات إسعاف   لتحفيظ القرآن، واحلديث، ودورات لتعليم اخلياطة، واألشغا      

  .غالل هذه املناطق اليت يقل التواجد السكاين فيهاكله تشجيعاً لإلقامة واست

.  عند إنشاء الوقفيـات    اع املسلمني يف مناطقهم املختلفة     أوض واستشعار ضرورة التماس    -
فلكل بلد مشاكله ومتطلباته وميكن للوقف أن يسد العديد من الثغرات يف هذه املناطق واملسامهة يف              

ه الصاحلة للشرب ميكن إنشاء وقفية املياه ويذهب عائدها          ال تتوفر فيه امليا     بلد ففي. حل مشاكلها 
وهذا ما تعانيه الـسودان واهلنـد وبـنغالدش         (إىل املشاركة يف حفر آبار املياه وتوفري املياه النقية          

وكذلك وقفية اإلغاثة والطوارىء  يذهب عائدها إىل غوث احملتاجني يف كل مكان من              ) وباكستان
ه الوقفيات أن تنشىء يف البالد املصابة أو يف أماكن أخرى تتوافر فيها             الزالزل واحلروب وميكن هلذ   
  .اإلمكانيات واخلربة املساعدة

وكذلك األخذ بعني االعتبار األوضاع الداخلية للدولة اإلسالمية واملشاكل والـصعوبات           
 للوقف أن   وبذلك ميكن . ملشاركة يف حتمل األعباء االجتماعية واالقتصادية للمجتمع      وا. اليت تعيشها 

يشارك اجلمعيات واملؤسسات األهلية يف دورمها االجتماعي وأن يساهم يف التخفيف مـن حـدة               
ومن املنتظر أن يكون له دور يف تعزيز القيم الدينية واالجتماعية يف الكـثري مـن                . الوضع املعيشي 

 االجتماعيـة  واآلمال معقودة عليه بالتنسيق مع العناصر األخرى للمـشاركة يف األعبـاء   . املناطق
  .ومعاجلة املشاكل

 أضحى الوقف حاجة ملحة يف الكثري من املناطق وخاصة عند قيامه بتغطية النـشاطات               -
وغدا إنشاء الوقفيات أكثر إحلاحاً بعد دخول الدول األجنبية واملنظمـات           . اإلنسانية واالجتماعية 

كمنظمات . ئها املرتبطة بأهدافها  الغربية يف متويل غري بريء لنشاطات واأللويات اليت تتوافق ومباد         
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بل وغدت جمتمعاتنا مسرحاً للصراع على      . ماحنة وليس باالحتياجات الفعلية وامللحة هلذه اتمعات      
  .النفوذ بني املنظمات األوروبية واألمريكية

من هنا فإنه ميكن للوقف إذا استعاد دوره التارخيي يف املشاركة يف التنمية أن ال يـدع أي                  
  .ن هذه املنظمات من التسلل من خالهلا إىل جمتمعاتنا العربية واإلسالميةثغرة متك

 إنشاء وقفيات تقوم على استخدام رأس املال الوقفي يف مواضيع إنتاجيـة واسـتثمارية               -
  :هلا مردوها االجتماعي. خمتلفة

 متويل أصحاب الصناعات احلرفية واألعمال ذات رأس املال البسيط لتشغيلهم ودعـم             -أ
األمر الذي يساعد على استيعاب جانباً من       . وير وتسهيل قطاع الصناعات الصغرية    وتط

  .العاطلني عن العمل

 مشاركة األسر والعائالت واألرامل الذين ميتلكون اخلربة يف إنتاج بعض املنتوجـات             -ب
كالـسجاد  : التقليدية من املربيات وبعض أنواع الشراب وبعض الصناعات اليدويـة      

مما يولد دخوالً وخيفف من     .  وتربية الدواجن واملاعز وتوفري البيض     والبسط والسالل 
  .الضغوط املعيشية

 متويل خرجيي املعاهد واجلامعات وأصحاب اخلربات واملهن والتخصصات العـاطلني،           -ج
. ىت يتولوا إىل طاقات منتجة    والذين حيتاجون إىل رأس املال للقيام بتطبيق أفكارهم ح        

 . احللول إجياد أجوبة للعديد من املشاكل االجتماعية عن طريق هذهوبذلك ميكن
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   القرآن الكرمي-

، دار الكتب العلمية، رحلة ابن بطوطة حتفة النظار يف غرائب األمطاربن بطوطة، ا -١
  .ط.ت، د.بريوت، د

ت، .، دار الكتاب اللبناين، بريوت، درحلة ابن جبريابن جبري، ابن احلسن بن أمحد،  -٢
 .ط.د

، دار الفكر املعاصر، بريوت، دور الوقف يف اتمعات اإلسالميةألرناؤوط، حممد، ا -٣
 .٢٠٠٠، ٣ط

، جملة ، منوذجاً)التكية/ العمارة(تطور منشآت الوقف عرب التاريخ األرناؤوط، حممد،  -٤
 ).١/٢٠٠١ (١أوقاف، األمانة العامة لألوقاف الكويت، عدد 

، املستقبل العريب، ور املشروع احلضاريالعدالة االجتماعية من منظأمني، جالل،  -٥
 ).٧/٢٠٠١ (٢٦٩بريوت، عدد 

-١٢٥٠/ هـ٩٢٣-٦٤٨ (األوقاف واحلياة االجتماعية يف مصرأمني، حممد حممد،  -٦
 .ت.ط، د.، دار النهضة العربية، القاهرة، د)م١٥١٧

 .ت.، دار الفكر العربية، القاهرة، دحماضرات يف الوقفأبو زهرة، حممد،  -٧

 .١٩٩٨، بيت األفكار الدولية، الرياض، صحيح البخاريد بن امساعيل، البخاري، حمم -٨

 .١٩٩٣، ٤، دار الفكر املعاصر، بريوت، طشروط النهضة، مالك، بن نيب -٩

 جملة الكلمة، بريوت، عدد ،"نشوء اإلبداع ومقومات النمو"الربيكي، حممد سعيد،  -١٠
١/١٩٩٧ (١٤.( 

، ٢، بيسان، بريوت، طلعامل الثالثاالقتصاد السياسي وقضايا ابيضون، أمحد أمني،  -١١
١٩٩٨. 

، وثائق نادرة من سجالت احملكمة الشرعية بطرابلستدمري، عمر عبد السالم،  -١٢
 .٢٠٠٢ط، .مؤسسة احملفوظات الوطنية، د

 .ت. بيت األفكار الدولية، الرياض، دسنن الترمذي،الترمذي، حممد بن عيسى،  -١٣
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 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ،٢٠٠٢تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام  -١٤
 .ت.ط، د.الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي، د

، املعهد العاملي القرض كأداة للتمويل يف الشريعة اإلسالميةات، حاجلندي، حممد الش -١٥
 .١٩٩٦، ١للفكر اإلسالمي، القاهرة، ط

دار الفكر املعاصر، ، املدرسة العمرية بدمشق وفضائل مؤسسهااحلافظ، حممد مطيع،  -١٦
 .٢٠٠٠، ١دمشق، ط

، املركز اإلسالمي أوقاف املسلمني يف بريوت يف العهد العثماينحالق، حسان،  -١٧
 .١٩٨٥، ١لألعالم واإلمناء، بريوت، ط

، أكادميية عالقة البطالة باجلرمية واالحنراف يف الوطن العريبحوييت، أمحد، وآخرون،  -١٨
 .١٩٩٨، ة للعلوم األمنية، الرياضنايف العربي

، ١ الكتب العلمية، بريوت، ط، دارأحكام األوقافاخلصاف، أمحد بن عمر الشيباين،  -١٩
١٩٩٠. 

، وزارة األوقاف الس األعلى الوقف ودوره يف تنمية اتمعالدسوقي، حممد،  -٢٠
 .٢٠٠٠ط، .، القاهرة، د٦٤للشؤون اإلسالمية، عدد 

، مركز قرن الرابع اهلجريتاريخ العراق االقتصادي يف الالدوري، عبد العزيز،  -٢١
 .١٩٩٥، ١دراسات الوحدة العربية، بريوت، ط

  .١٩٨٧، ٥، املكتب اإلسالمي، بريوت، طمن روائع حضارتناالسباعي، مصطفى،  -٢٢

، بيت األفكار الدولية، الرياض، سنن أيب داوودالسجستاين، سليمان بن األشعث،  -٢٣
  .ت.د

، دار الغرب  والوقف واجلبايةدراسات تارخيية يف امللكيةسعيدوين، ناصر الدين،  -٢٤
 .٢٠٠١، ١اإلسالمي، بريوت، ط

، جملة املستقبل العريب، بريوت، فلسفة الوقف يف الشريعة اإلسالميةالسيد، رضوان،  -٢٥
  ).١٢/٢٠٠١ (٢٧٤عدد 
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، جملة اجتهاد، بريوت، امللكية والنظم الضريبية يف الدولة العثمانيةالضيقة، حسن،  -٢٦
 .١٩٩٧، ٣٦عدد 

اتمع املدين ونظام الوقف بني املرجعية اإلسالمية وأزمة العلوم ق، عبد اهللا، طار -٢٧
 ٢١، جملة الكلمة، منتدى الكلمة للدراسات واألحباث، بريوت، عدد االجتماعية

)٢٠٠١.( 

، دار النهضة حق الفقراء املسلمني يف ثروات األمة املسلمةعبد الواحد، عطية،  -٢٨
  .١٩٩٢العربية، القاهرة، 

، الندوة الوقف أحد الصيغ التنموية الفاعلة يف اإلسالمحملسن حممد، العثمان، عبد ا -٢٩
، ١الفقهية العاشرة مع الفقه اإلسالمي يف اهلند، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

٢٠٠١. 

، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر، بريوت، التنمية يف اإلسالمالعسل، ابراهيم،  -٣٠
 .١٩٩٢، ١ط

، اهليئة املصرية احلياة االقتصادية يف مصر يف العهد العثمايناألوقاف وعفيفي، حممد،  -٣١
 .١٩٩١ط، .العامة للكتب، القاهرة، د

 .١٩٨٣، مكتبة النوري، دمشق، خطط الشامعلي، حممد كرد،  -٣٢

 جملة املستقبل العربية، مركز ،)األوقاف والتنمية(حلقة نقاشية عمارة، حممد،  -٣٣
  ).٩/١٩٩٨( ٢٣٥دراسات الوحدة العربية، بريوت، عدد 

، األمانة ةإسهام الوقف يف العمل األهلي والتنمية االجتماعيالعمر، فؤاد عبد اهللا،  -٣٤
 .٢٠٠٠، ١العامة لألوقاف، الكويت، ط

، ١، دار الشروق، بريوت، طاألوقاف والسياسة يف مصرغامن ابراهيم البيومي،  -٣٥
١٩٩٨. 

عالقة اتمع بالدولة، غامن، ابراهيم البيومي، حنو تفعيل دور نظام الوقف يف توثيق  -٣٦
 ).٤/٢٠٠١ (٢٦٦املستقبل العريب، بريوت، عدد 

 .١٩٩٤، ٢٢، مؤسسة الرسالة، بريوت، طفقه الزكاةالقرضاوي، يوسف،  -٣٧
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، ٣، دار حافظ، طمقدمة يف أصول االقتصاد اإلسالميالقري، حممد بن علي،  -٣٨
١٩٩٩.  

 .ت. الرياض، د بيت األفكار الدولية،سنن الترمذي،زويين، حممد بن عيسى، الق -٣٩

، ٢، العصر احلديث للنشر والتوزيع، بريوت، طاألمة املسلمةالكيالين، ماجد عرسان،  -٤٠
١٩٩٢. 

رسالة مجعية العلماء بدمشق يف إبطال رسالة األستاذ رامز امللك يف جمموعة مؤلفني،  -٤١
 .١٩٣٧، مطبعة الترقي، دمشق، جواز حل األوقاف الذرية

، األسس الشرعية والدور اإلمنائي والتوزيعيالزكاة مشهور، نعمت عبد اللطيف،  -٤٢
 .١٩٩٣، ١املؤسسة العربية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، ط

اتمع، جملة االقتصاد اإلسالمي، أثر الوقف يف تنمية مشهور، نعمت عبد اللطيف،  -٤٣
 ).٢٠٠٠ (٢٢٤ديب، عدد 

 .١٩٩١، ٢ ط، الدار الشامية، بريوت،أصول االقتصاد اإلسالمياملصري، رفيق،  -٤٤

 بيت الدعوة والدعاة، بريوت، األمن الغذائي من منظور إسالمي،منصور، سليم،  -٤٥
 .٢٠٠٠، ١ط

، مؤسسة الرسالة، بريوت، الوقف ودوره يف اتمع اإلسالمي املعاصرمنصور، سليم،  -٤٦
  .٢٠٠٤، ١ط

 ، مركز الدراسات والتوثيق والبحوثاجلمعيات األهلية يف لبنانحمي الدين، عبد اهللا،  -٤٧
 .٢٠٠٠، ١االستراتيجية، بريوت، ط

 .ت. بيت األفكار الدولية، الرياض، دسنن النسائي،النسائي، أمحد بن شعيب،  -٤٨

، بيت األفكار الدولية، الرياض، صحيح مسلمالنيسابوري، مسلم بن احلجاج،  -٤٩
١٩٩٨. 

، ٨، دا اآلفاق اجلديدة، بريوت، طمشس العرب تسطع على الغربهونكيه، زيغريد،  -٥٠
١٩٩٣. 



 53

  

  

  

  

  

  

  

  الفهرس



 54

  رقم الصفحة                     

  ١                ملخص البحث

  2         مقدمة

  4     الوقف ودوره يف اتمع: الفصل األول

  6        مشروعية الوقف-

  6       القرآن الكرمي-

  7       السنة النبوية-

  8       اإلمجاع-

  9        أنواع الوقف-

  10      الوقف ودوره يف اتمع

  10      الوقف منوذج أصيل يف اتمع-١

  11     دور الوقف يف تنمية األخالق وشيوع الرمحة-٢

  13      الوقف والتعارف بني الشعوب-٣

  14   اإلسهام االقتصادي والصحي والتربوي والدعوي لألوقاف-٤

  15    مناذج لألوقاف اليت عنيت باجلانب االجتماعي-٥

  17       الوقف الذري أو العائلي-٦

  18    دور الوقف يف تنمية املؤسسات املستقلة يف اتمع-٧

  19     الوقف والزكاة ذخريتان اجتماعيتان-٨

  

  21    الوقف ودوره يف التنمية االجتماعية: الفصل الثاين

  23      إسهام الوقف يف العدالة االجتماعية-١  

  24     الوقف أحد عناصر التكافل االجتماعي-٢
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  27   اية االجتماعية للوقف مقدمة لتحقيق التنمية الرع-٣

  27     الوقف خيفف من األعباء االجتماعية للدولة-٤

  29      الوقف يعاجل املشاكل االجتماعية-٥

  29      التقليل من مشكلة البطالة-أ  

  30  الوقت أداة إلقراض احملتاجني والفقراء يف اتمع -ب  

  31    األمية املشاركة يف القضاء على -ج  

  ٣٢         املشاركة يف القضاء على الفقر-د

  33    هم يف توفري األمن االجتماعي الوقف يسا-٦

  34     توفري االستقرار االجتماعي واالقتصادي-٧

  35     الرعاية االجتماعية مقدمة لتحقيق احلضارة-٨

  37        الوقف والعوملة-٩

  40        خامتة ومقترحات

  48         املراجع

  53         الفهرس

  

  
 


