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الشكر أوالً وأخرياً

هلل سبحانو وتعالى
الذي بنعمتو تتـ الصالحات والذي يسر لي إتماـ ىذا البحث.
ثـ أقدـ شكري وتقديري إلى إدارة جامعة الرباط الوطني وجميع األساتذة والعامميف بالجامعة.
والشكر إلى د /عمي مصطفي عمى الذى اشرؼ عمى ىذا البحث ولـ يبخؿ عمي بشيء في
توجيياتو وارشاداتو التي أنارت لي معالـ الطريؽ فاسأؿ اهلل أف يديـ عميو الصحة
والعافية.والشكر إلى األـ الثانية السفيرة  /عفاؼ محمداني
واالب الروحي د  /جعفر عبدالرحمف الذي قاـ بمساعدتي في ىذه الدراسو .
وكذلؾ ال يفوتني أف أتقدـ بجزيؿ الشكر والعرفاف إلى أسرة مركز زيد بف ثابت

ج

المستخمص

تناوؿ ىذا البحث  ،مؤسسات الوقؼ اإلسبلمي ودورىا االقتصادي  ،تمثمت مشكمة البحث حوؿ
الدور الذي يقوـ بو الوقؼ اإلسبلمي ومدى إسياـ مؤسساتو في المجاالت المختمفة لمتنمية
االقتصادية واالجتماعية كتنمية متكاممة وشاممة إذا ما اجبنا عمى التساؤالت التالية  ،إمكانية ومدى
توظيؼ أمواؿ الوقؼ في الجوانب االستثمارية لزيادة الموارد.مدى تحقؽ األوقاؼ األىداؼ المطموبة
بصورة تطبيقية وعممية.مدى إسياـ األوقاؼ بوالية الخرطوـ في تحقيؽ تنمية متكاممة وشاممة.

تأتي أىمية البحث في تسميط الضوء عمى الوقؼ ودوره في التنمية االقتصادية ٔ .الوقوؼ عمى
الدور البارز لموقوؼ في حالة استغبللو بالصورة المثمى حتى يصبح جية تمويمية قائمة تتحكـ بيا
الجيات القائمة عمى تنفيذ توجيياتيا نحو مشاريع تنموية استثمارية لعكس أثار ىذه الدراسة
وتشجيع أفراد المجتمع عمى وقؼ أمواليـ لزيادة فرص االستفادة مف الوقؼ في الخير والنفع في
ظؿ تنمية متكاممة وشاممة.لئلجابة عمى أسئمة الدراسة ومشكبلتيا سيتـ صياغة الفرضيات اآلتية ،
مدى تأثير أمواؿ الوقؼ في قطاعات التنمية في مجاالتيا المختمفة.المشاكؿ التي تواجو أعماؿ
أوقؼ لدعـ قطاعات التنمية االقتصادية بوالية الخرطوـ.السبؿ المتوفرة التي يمكف مف خبلليا تنمية
وتطوير الوقؼ بوالية الخرطوـ.ييدؼ الدراسة بشكؿ أساسي لمتعرؼ عمى دور المؤسسات الوقفية
في التنمية االقتصادية بوالية الخرطوـ مف خبلؿ اآلتي  ،التعرؼ عمى مفيوـ الوقؼ وأنواعو
وحكمو الشرعي.التحقؽ مف مدى مساىمة الوقؼ في المجاالت المختمفة في التنمية االقتصادية
واالجتماعية.تحميؿ واقع الوقؼ في والية الخرطوـ – حجمو إدارتو – استثماره.التعرؼ عمى سبؿ
تنمية الوقؼ واستثماره وتطويره في والية الخرطوـ.الوقوؼ عمى المشاكؿ والمعوقات التي تواجو
عمميات الوقؼ.استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي الذي يعمؿ عمى تحميؿ الظاىرة موضوع
الدراسة وصوالً لممشكمة الحقيقية  ،باإلضافة إلى المنيج الوصفى التحميمي والمنيج التاريخي
واالستقرائي.توصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج منيا  ،تساىـ أمواؿ الوقؼ كثي اًر في عممية
التنمية وتطوير المؤسسات اإلسبلمية.المشاريع التي تـ تمويميا مف قبؿ المؤسسات الوقفية أثبتت
نجاحيا.لـ يقتصر دور الوقؼ في صنع الحضارة اإلسبلمية وتنميتيا عمى العالـ اإلسبلمي  ،وانما
أسيـ في صنع الحضارة اإلنسانية وتقدـ البشرية .ووصت الدراسة بعدد مف التوصيات منيا ،
ضرورة إصبلح النظاـ اإلداري لموقؼ  ،واقامة دورات تدريب لنظار ومتولي األوقاؼ  ،بيدؼ رفع
كفاءاتيـ وقدراتيـ اإلدارية  ،وأيضاً رفع مستواىـ الديني لمعرفة أصوؿ فقو الوقؼ وأحكامو الشرعية
.

د

Abstract
This research take Islamic endowment institutions and their economic
role the problem of research has been on the role of Islamic endowment and
how it's institutions contribute on the different fields for economic and social
development as integrated comprehensive development if we answered the next
questions the ability and range of functioning endowment money on investment
sides to increase the resources the range of achieving required goals within
applicable procurable image for endowment how endowment in Khartoum state.
Contribute on achieving integrated comprehensive development the
importance of this research on highlights if endowment and it's role on
economic development standing on the great role of endowment to use it in a
perfect image so it becomes financial body controlled by bodies that standing on
executing their directions for investment develop projects reflexing the result of
this study to encourage society members to endow their money to increase
endowment opportunities on charity and the benefit under integrated
comprehensive development.
To answered study questions and problems next theory were done ,how
endowment money effect on development sections at its different fields the
problem that faced endowment works to support economic development
sections at Khartoum state the available methods that throw it we able to
develop and evolve endowment in Khartoum state study aim in main shape to
identify the role of endowment institutions for the economic development at
Khartoum state throw the next ,identify endowment conception ,it's kinds and
legal rule investigation on how endowment contribute on the difference fields
for the economic and social development .analyses the reality of endowment in
Khartoum state his size and management his investment ,knowing the methods
of developing endowment and it's investment and evolvement at Khartoum state
standing on problems and obstructions that facing endowment procedures
researcher used analyzing discretion education ,that work on analyzing the
phenomenon study subject to get the real problem in addition of case study
education and inductive education study conclude to numbers of results such as,
endowment money contribute a lot in development procedures and Islamic
institutions devolvement ,projects that fund it from endowment institutions
proved its successful.
Endowment role didn't stop on making civilization and development to
Islamic world only it contribute on making human civilization and humanity
progress ,study conclude to many recommendation such as necessity of
reformation administration system of endowment ,making training courses for
endowment manager and staff to upgrade their administration efficient and
abilities also to upgrade their religious level to know endowment origin and it's
legal orders
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المقدمة
المقدمة :
ظمت المجتمعات اإلنسانية وبإستمرار في تقديـ البحوث والدراسات والتجارب والتحديث لنظـ
مؤسساتيا اإلقتصادية لموصوؿ لنظاـ إقتصادي مستقر يشبع إحتياجات المجتمع المختمفة.
الوقؼ اإلسبلمي يعد نظاماً نشأ وتطور في ظؿ الحضارة اإلنسانية بمثابة ركيزة أساسية مف

ركائز التنمية اإلقتصادية المتكاممة والشاممة.

ويقوؿ صموات اهلل عميو وسمـ إذا مات إبف أدـ إنقطع عممو إال مف ثبلث (صدقة جارية وعمـ
ينتفع بو وولد صالح يدعو لو) ركاه البخارم.
لقد فتح اإلسبلـ منابع عديدة لنفع اآلخريف  ،مثؿ الصدقات التطوعية والوقؼ  ،تحقيقاً

لحديث رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ( ترى المؤمنيف في توادىـ وتراحميـ وتعاطفيـ كمثؿ
الجسد الواحد إذا إشتكى منو عضو تداعى لو سائر الجسد بالسير والحمى)(رواه البخاري) .
كؿ ىذا كفؿ لممجتمع المسمـ التوادد والتراحـ بيف أفراده عمى مر العصور بمختمؼ مستوياتيا
السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية التي مرت بيا األمة اإلسبلمية،ويعد الوقؼ بمفيومو
الواسع أصدؽ تعبي اًر وأوضح صورة لمصدقة التطوعية الدائمة ،بؿ لو مف الخصائص

والمواصفات ما يميزه عف غيره،فنظاـ الوقؼ مصدر ميـ لحيوية المجتمع وفاعميتو وتجسيد
حي لقيـ التكافؿ اإلجتماعي التي تنتقؿ مف جيؿ إلى آخر حاممة مضموناتيا العميقة.
ستحاوؿ الباحثة في ىذا البحث توضيح دور مؤسسات الوقؼ في تنمية وتطويرالمؤسسات
اإلسبلمية بالسوداف بالتركيز عمى الجانب االقتصادي بصورة عامة وفي السوداف بصورة
ال كؿ أنواع األوقاؼ في السوداف .
خاصة متناو ً

ٔ

مشكمة البحث:
والتي تتمحور حوؿ الدور الذي يقوـ بو الوقؼ االسبلمي ومدى إسياـ مؤسساتو في
المجاالت المختمفة لمتنمية االقتصادية واالجتماعية كتنمية متكاممة وشاممة اذا ما اجبنا عمى
التساؤالت التالية-:
ٔ .امكانية ومدى توظيؼ امواؿ الوقؼ في الجوانب االستثمارية لزيادة الموارد.
ٕ .مدى تحقؽ االوقاؼ االىداؼ المطموبة بصورة تطبيقية وعممية.
ٖ .مدى اسياـ االوقاؼ بوالية الخرطوـ في تحقيؽ تنمية متكاممة وشاممة.
أىمية البحث
ٔ .تسمط الضوء عمى الوقؼ ودوره في التنمية اإلقتصادية.
ٕ .الوقوؼ عمى الدور البارز لموقوؼ في حالة إستغبللو بالصورة المثمى حتى يصبح جية
تمويمية قائمة تتحكـ بيا الجيات القائمة عمى تنفيذ توجيياتيا نحو مشاريع تنموية استثمارية.
ٖ .عكس آثار ىذه الدراسة لتشجيع أفراد المجتمع عمى وقؼ أمواليـ لزيادة فرص اإلستفادة
مف الوقؼ في الخير والنفع في ظؿ تنمية متكاممة وشاممة.
فرضيات البحث:

لئلجابة عمى أسئمة الدراسة ومشكبلتيا يتـ صياغة الفرضيات االتية-:
ٔ .مدى تأثير أمواؿ الوقؼ في قطاعات التنمية في مجاالتيا المختمفة.
ٕ .المشاكؿ التي تواجو أعماؿ الوقؼ لدعـ قطاعات التنمية اإلقتصادية بوالية الخرطوـ.
ٖ .السبؿ المتوفرة التي يمكف مف خبلليا تنمية وتطوير الوقؼ بوالية الخرطوـ.
ٗ .إف استثمار أمواؿ الوقؼ بصورة جيدة ووضع سياسات وأسس مالية يساىـ في
تطوير المؤسسات الوقفية اإلسبلمية وبالتالي يساىـ في تطوير المجتمع .
أىداؼ البحث:

تيدؼ الدراسة بشكؿ أساسي لمتعرؼ عمى دور المؤسسات الوقفية في التنمية اإلقتصادية
بوالية الخرطوـ مف خبلؿ االتي-:

ٔ .التعرؼ عمى مفيوـ الوقؼ وأنواعو وحكمو الشرعي.
ٕ .التحقؽ مف مدى مساىمة الوقؼ في المجاالت المختمفة في التنمية االقتصادية
واإلجتماعية.
ٕ

ٖ .تحميؿ واقع الوقؼ في والية الخرطوـ – حجمو إدارتو – إستثماره.
ٗ .التعرؼ عمى سبؿ تنمية الوقؼ واستثماره وتطويره في والية الخرطوـ.
٘ .الوقوؼ عمى المشاكؿ والمعوقات التي تواجو عمميات الوقؼ.
منيجية البحث :
إستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي الذي يعمؿ عمى تحميؿ الظاىرة موضوع الدراسة
وصوالً لممشكمة الحقيقية  ،باإلضافة إلى منيج دراسة الحالة والمنيج اإلستقرائي.
 7-1مصادر جمع البيانات-:
المصادر األتية:
-1
-2

المصادر األولية  :تتمثؿ في اإلستبياف والمقاببلت الشخصية والمبلحظة.
المصادر الثانوية:تتمثؿ في الكتب والمجبلت العممية والرسائؿ الجامعية واألوراؽ

العممية باإلضافة إلى السجبلت والتقارير والدوريات والمواقع اإللكترونية عبر الشبكة
العنكبوتية (اإلنترنت) واإلطبلع عمى بعض الدراسات السابقة.

 8-1حدكد البحث:
-3

ماضي البحث في إطار الحدود التالية :ػ

أكالن  :الحد المػكاني  :والية الخرطوـ .

ثانيان  :الحد الزماني  :في الفترة مف ٕٓٔٓـ _ ٕ٘ٔٓـ.

ٖ

ىيكؿ البحث:

يتكوف البحث مف إستخدمت خطة ودراسات سابقة ويشتمؿ ثبلثة فصوؿ وفي كؿ فصؿ

ثبلثة مباحث وىي -:
حيث أشتمؿ الفصؿ األوؿ عمى ثبلثة مباحث :
حيث تناوؿ المبحث األوؿ  :تعريؼ الوقؼ وبياف حكمو وشمؿ المبحث الثاني عمى أنواع
الوقؼ أما المبحث الثالث فيحتوى عمى خصائص ومقاصد الوقؼ.
أما الفصؿ الثاني فيحتوى عمى الصيغ المالية لمتمويؿ الوقفي وضمت ثبلث مباحث حيث
أحتوى المبحث األوؿ عمى نشأة وتطور الوقؼ في السوداف وأحتوى المبحث الثاني عمى
المفيوـ اإل قتصادي والتنموي لموقؼ والمبحث الثالث تناولت فيو الصيغ التقيميدية لتمويؿ
الوقؼ.
أما الفصؿ الثالث فيتضمف ثبلثة مباحث حيث أحتوى المبحث األوؿ عمى أسياـ الوقؼ في
التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية أما المبحث الثاني فيضـ دراسة تحميمية في الفترة مف
ٕٓٔٓـ – ٕ٘ٔٓـ وأخي اًر المبحث االثالث فيتحدث عف الرؤية المستقبمية.
الخاتمة وتشتمؿ عمى النتائج والتوصيات والمراجع والمصادر.

ٗ

الدراسات السابقة -:
/1دراسة :محػػػػمد مختار سميماف محمد  ،الكقؼ اإلسالمي كدكره في تنمية كتطكير

المؤسسات اإلسالمية دراسة حالة  (:ىيئة األكقاؼ اإلسالمية كالية الخرطكـ )
 ،رسالة ماجستير غير منشكرة  ،جامعة نياال 4112ـ:

تتمثؿ مشكمة البحث في كيفية إستثمار أمواؿ الوقؼ بصورة تتماشى مع التعاليـ والمبادئ
اإلسبلمية ف وكيفية تحديد أوجو األنشطة التي يتـ أف تستثمر فييا أمواؿ األوقاؼ بما يساعد
في التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والبشرية والنيوض والتوسع الرأسي واألفقي باألوقاؼ
واستثمار أمواؿ الوقؼ وتنمية وتطوير ىيئة األوقاؼ اإلسبلمية والية الخرطوـ  ،والمشكمة
تكمف في عدـ تفعيؿ دور الوقؼ اإلسبلمي بالصورة المثمي .
وترتبط مشكمة البحث بعدة تساؤالت عمى النحو التالي :
ٔ.

ىؿ لموقؼ اإلسبلمي دور فعاؿ في تنمية وتطوير المؤسسات اإلسبلمية

ٕ.

ىؿ لموقؼ اإلسبلمي أثر في عممية التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والبشرية

ٖ.

ىؿ إستثمار أمواؿ الوقؼ يؤدي إلى تنمية وتطوير ىيئة األوقاؼ اإلسبلمية والية

الخرطوـ .
 3-1أىمية البحث:
تنبع أىمية البحث مف اآلتي :ػ
ٔ.

التعرؼ عمى ماىية الوقؼ وما ىي المؤسسات الوقفية.

ٕ.

دراسة المشاكؿ التي تواجو الدولة في حصر المؤسسات الوقفية وكيفية الرقابة عمييا.

ٖ.

التعرؼ عمى كيفية إستثمار أمواؿ الوقؼ.

 2-1أىداؼ البحث :
تتمثؿ أىداؼ البحث في اآلتي :ػ
ٔ-

إبراز مفيوـ الوقؼ اإلسبلمي وتعريفو وتحديد أنواعو المختمفة

ٕ-

شرح الدور الذي يمعبو الوقؼ اإلسبلمي في تنمية وتطوير ىيئة األوقاؼ اإلسبلمية

ٖ-

تسميط الضوء عمي الوقؼ اإلسبلمي ودوره في تنمية وتطوير المؤسسات اإلسبلمية.

ٗ-

الوقوؼ عمي فعالية الوقؼ اإلسبلمي في عممية تنمية وتطوير المؤسسات اإلسبلمية
٘

 5-1فركض البحث:
يسعي البحث الختبار الفروض التالية:ػ
ٔ.

إستثمار أمواؿ الوقؼ لو عبلقة عممية في تنمية وتطوير المؤسسات اإلسبلمية

ٕ.

توجد عبلقة ما بيف الوقؼ وتنمية وتطوير المؤسسات اإلسبلميػة

ٖ.

توجد عبلقة ما بيف الوقؼ وعممية التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والبشرية بييئة

األوقاؼ اإلسبلمية والية الخرطوـ .
 6-1منيجية البحث :
إ ستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي الذي يعمؿ عمى تحميؿ الظاىرة موضوع الدراسة
وصوالً لممشكمة الحقيقية،باالضافة إلى منيج دراسة الحالة والمنيج اإلستقرائي.
 7-1مصادر جمع البيانات-:

إستخدـ الباحث المصادر االتية:
ٔ .المصادر األولية  :وتتمثؿ في اإلستبياف والمقاببلت الشخصية والمبلحة.
ٕ .المصادر الثانوية  :تتمثؿ في الكتب والمجبلت العممية والرسائؿ الجامعية واألوراؽ
العممية باإلضافة إلى السجبلت والتقارير والدوريات والمواقع اإللكترونية عبر
الشبكةالعنكبوتية (اإلنترنت) واإلطبلع عمى بعض الدراسات السابقة.

مف نتائج الدراسة:
ٔ.
ٕ.

تساىـ أمواؿ الوقؼ كثي اًر في عممية التنمية وتطوير المؤسسات اإلسبلمية.
المشاريع التي تـ تمويميا مف قبؿ المؤسسات الوقفية أثبتت نجاحيا.

كمف تكصيات الدراسة:
ضرورة إصبلح النظاـ اإلداري لموقؼ  ،واقامة دورات تدريب لنظار ومتولي األوقاؼ ،
بيدؼ رفع كفاءاتيـ وقدراتيـ اإلدارية  ،وأيضاً رفع مستواىـ الديني لمعرفة أصوؿ فقو الوقؼ
وأحكامو الشرعية .

ٙ

/4دراسة إبراىيـ بف محمد المزيني  :الكقؼ كأثره في تشييد بنية الحضارة اإلسالمية ،
رسالة دكتكراه منشكرة  ،جامعة الرباط 4111 /ـ:

جاء ىذا البحث محاولة إلبراز األثر الكبير الذي أسيـ بو نظاـ الوقؼ في تشييد بنية

الحضارة اإلسبلمية  ،وذلؾ عف طريؽ إِ َثراء كثير مف جوانب ىذه الحضارة وبنائيا  ،فعف
طريؽ الوقؼ بنيت كثير مف المساجد والمدارس ودور التعميـ المختمفة والمكتبات  ،وتـ
الصرؼ عمييا بما يضمف استمرارىا في أداء رسالتيا عمى الوجو األكمؿ  ،وعف طريؽ
الوقؼ تمت متابعة الصرؼ عمى الحرميف الشريفيف عبر كثير مف العصور اإلسبلمية ،
وأمنت طرؽ الحج وسيمت رعاية الحجيج  ،وعف ىذا الطريؽ أيضاً تـ الصرؼ عمى العديد
اسر مجموعات مف أسرى
مف الجيوش اإلسبلمية الموجية لمجياد في سبيؿ اهلل  ،وف ّ
ؾ ّ
المسمميف ،وعف طريؽ األوقاؼ تمت رعاية المرضى والمحتاجيف مف الفقراء والمساكيف

وأنشئت دور الرعاية الصحية واالجتماعية عمى اختبلفيا .
وبالجممة فقد اتضح مف خبلؿ البحث أف نظاـ الوقؼ في كثير مف صوره وأنماطو قد اتصؿ
بصفة مباشرة مع كثير مف جوانب الحضارة اإلسبلمية فأثر وتأثر بيا  ،وأصبحت ال تكاد
تجد ناحية مف نواحي الحياة في المجتمع اإلسبلمي إال وىي ذات صمة بنظاـ الوقؼ مع
تفاوت في حجـ ىذه الصمة .
 /3دراسة :محمد ياسيف الرحاحمة  ،الجكانب المحاسبية كالرقابية لمكقؼ في األردف ،
رسالة ماجستير منشكرة :4116 ،

ىدؼ البحث إلى التعرؼ عمى الجوانب المحاسبية والرقابية المتعمقة بالوقؼ مف
خبلؿ التأسيس الفقيي لنظاـ الوقؼ وطرؽ تنظيـ األوقاؼ وادارتيا ورقابتيا وتحديد أىـ
المشاكؿ والصعوبات التي يواجييا الوقؼ في ىذا المجاؿ .اعتمدت الدراسة عمى أدبيات
الوقؼ مف المصادر والكتب والدراسات المتوافرة ،إللقاء الضوء عمى القواعد والمبادئ المتبعة
في إدارة الوقؼ وتنظيمو ومحاسبتو ،والبيانات األولية بواسطة إستبانة صممت ألغراض
البحث .وتكوف مجتمع الدراسة مف العامميف في و ازرة األوقاؼ في مجاؿ إدارة ورقابة
واستثمار األوقاؼ في األردف ،واستخدمت أساليب اإلحصاء الوصفي التحميمي في تحميؿ
بيانات الدراسة.

3

توصمت الدراسة إلى أف الوقؼ بحاجة إلى قواعد وأسس محاسبية ورقابية تختمؼ عف
تمؾ المطبقة في القطاعيف العاـ والخاص تتناسب مع السياسات واألسس الشرعية الناظمة
لنظاـ الوقؼ ،كما أف ىنالؾ ضعفاً في وعي الواقفيف بالشروط الشرعية واألنظمة والقوانيف
التي تنظـ الوقؼ يؤدي إلى ضعؼ تحقيؽ األىداؼ اإلجتماعية واإلقتصادية لموقؼ ،كما أف
شروط الواقفيف وفتاوى العمماء واجتياداتيـ والقوانيف واألنظمة محددات لنظاـ الوقؼ.
وتوصػػى الد ارس ػػة بتطػ ػوير نظ ػػـ محاس ػػبية ومعػػايير وقواع ػػد رقابي ػػة مس ػػتندة إل ػػى القواع ػػد
الشرعية والقياـ بحمبلت توعية بأىمية الوقؼ اإلجتماعية واإلقتصادية.

7

الفصؿ االكؿ
نشأة كأىمية الكقؼ اإلسالمي

 المبحث األوؿ:تعريؼ الوقؼ وبياف حكمو
 المبحث الثاني:أنواع الوقؼ.
 المبحث الثالث:خصائص ومقاصد الوقؼ

9

المبحث األكؿ
تعريؼ الكقؼ كبياف حكمو

خمفية تاريخية عف نشأة الكقؼ
عرفت البشريو الوقؼ أ و الحبس بضـ الحاء منذ قديـ الزماف ومع معايشة الناس

لمحياة والموت فكانت مساحات المدافف معذولو محبوسو لمموتى تحرسيا حرمتيا وتحمييا ثـ
إعتبرىا المشرعوف الحقاً أوقاؼ لـ تسجؿ

ٔ.

وعرؼ الوقؼ أيضا في شكؿ األمواؿ العقاريو التى تحبس لتكوف أماكف لمعباده كالكنائس

واألديره او تحبس لتكوف منافعيا وفقاً عؿ الماكف العباده المذكوره دوف أف يكوف ىناؾ توسع
يشمؿ أغراض أخري لموقؼ مما عرفو الناس قديماً في ىذا الشأف (الكعبو المشرفو ) التى

بناىا سيدنا إبراىيـ عميو السبلـ لتكوف مثابو لمناس وأمناً ومكاناً لمعباده بالصبلة فيو والتوجو
إلييا أثنا الصبلة

نشأة الكقؼ بعد اإلسالـ
لـ تنشر الدراسات وقت معيف لتاريخ نشأة الوقؼ قبؿ اإلسبلـ أما بعده لقد عرؼ

الوقؼ عند المسمميف في حياة النبي صمى اهلل عميو وسمـ ٕ حيث كاف النبي صمى اهلل عميو
وسمـ مف أجود الناس في بذؿ الخير والصدقات واإلحساف إلي الناس حتي اف مف تناوؿ
سيرتو صمى اهلل عميو وسمـ ذكروا أبواب خاصو في بياف صدقتو صمى اهلل عميو وسمـ وانفاقو
في الخير.
إال أف المسمميف إختمفوا فى تحديد أوؿ وقؼ وصدقو فى حياتو صمى اهلل عميو وسمـ فذىب
بعضيـ وىـ مف المياجريف أف أوؿ صدقة فى اإلسبلـ ىى صدقة عمر ،وقاؿ األنصار  :أف
أوؿ صدقة فى اإلسبلـ ىى صدقة النبى صمى اهلل عميو وسمـ يدؿ لذلؾ مارواه عف بف
شيبة عف عمرو بف سعد بف معاذ قاؿ  :سألنا عف أوؿ حبس فى اإلسبلـ فقاؿ المياجروف :
صدقة عمر  ،وقاؿ األ نصار  :صدقة رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ  .وقاؿ بف حجر فى
الفتح  :فى إسناده الوافدى .
ٔ

ٕ

د /الطيب مختار الطيب –قصة الكيد لؤلوقاؼ – االميف العاـ لديواف االوقاؼ القومية االسبلمية الطبعة االولى  -ليناير ٕٜٓٓـ – فبرايرٕٕٔٓ –صٚ
د /محمد الفاتح محمود بشير المغربى -الوقؼ الخيرى االسبلمى – دراسة فقيية اقتصادية ادارية( -د .ـ) – الشركة العربية المتحدة لمتسويؽوالتوريدات ٕٓٔٓـ – الطبعة االولى – ص٘ٔ
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وقد أخرج بف خزيمة عف إبف عمر رضى اهلل عميو وسمـ  :أف أوؿ صدقة تصدؽ بيا فى
اإلسبلـ  ،صدقة عمر بف الخطاب رضى اهلل عنو  ،وأف عمر قاؿ لرسوؿ اهلل صمى اهلل
عميو وسمـ  :إف لى ماالً وأنا أريد أف أتصدؽ بو  ،فقاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ
(:حبس اصمو وسبؿ ثمره ) و (ومعنى الحبس) قاؿ فكتب

ٔ

وأخرج سعد عف محمد بف كعب انو قاؿ :أوؿ صدقة فى اإلسبلـ وقؼ رسوؿ اهلل صمى اهلل
عميو وسمـ أموالو لما قتؿ مخيريؽ بأحد وأوصى إف أصبت فأموالى لرسوؿ اهلل صمى اهلل
عميو وسمـ  ،فقبضيا رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ وتصدؽ بيا.

ٕ

وقاؿ الحافظ فى الفتح  :وفى مغازى الوافدى أف أوؿ صدقة موقوفة فى اإلسبلـ أراضى
مخيريؽ التى أوصى بيا النبى صمى اهلل عميو وسمـ فوقفيا النبى صمى اهلل عميو وسمـ .
وعند النظر فى ىذه األدلة يتبيف تقدـ وقؼ النبى صمى اهلل عميو وسمـ عمى وقؼ عمر
رضى اهلل عنو بسنوات  ،ولذلؾ أخرج الخصاؼ فى كتابو األوقاؼ عف صالح بف جعفر عف
المسور عف رفاعة عف إبف كعب قاؿ  :أوؿ وقؼ فى اإلسبلـ وقؼ رسوؿ اهلل صمى اهلل
عميو وسمـ أموالو  ،فقمت إلبف كعب  :إف الناس يقولوف تصدؽ عمر رضى اهلل عنو أوؿ ،
قفاؿ  :قتؿ مخيرؽ بأحد عمى رأس إثنيف وثبلثيف شي اًر مما مياجر رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو

وسمـ  ،واوصى إف اصبت فأموالى لرسوؿ اهلل

صمى اهلل عميو وسمـ فقبضيا رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ  ،وتصدؽ بيا  ،وىذا قبؿ
ماتصدؽ بو عمر  ،وانما تصدؽ عمر سنة ثماف حيف رجع رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ
مف خيبر سنة سبعة مف اليجرة .
مف أكقاؼ النبى صمى ا﵀ عميو كسمـ

اكالن  :أمكاؿ مخيريؽ الييكدل بالمدينة المنكرة

قاؿ الخصاؼ  :حدثنى محمد بف بشر بف حميد عف أبيو قاؿ  :سمعت عمر بف

عبد العزيز يقوؿ فى خبلفتو بخناصرة (خناصرة  :جزء مف البادية الشامية ) سمعت بالمدينة
والناس يومئذ كثير مف مشيخة مف المياجريف واألنصار إف حوائط رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو
وسمـ السبع التى وقفت مف أمواؿ مخيريؽ  ،وقاؿ إف اصبت فأموالى لمحمد يضعيا حيث
ٔ
ٕ

د/ابو عبد اهلل محمد االنصارى الرصاع  -شرح حدود ابف عرفة –– دار الغرب االسبلمى ٜٜٖٔ-ـ –الطبعة االولى .
محمد بف سعد بف منيع الزىرى -الطبقات الكبرى –حققو عمى محمد عمر – مكتبة الخانجىٕٓٓٔ -ـ – الطبعة االولى .

ٓٔ

اراه اهلل  ،وقد قتؿ يوـ أحد  ،قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ  ((:مخيريؽ خير ييود  ،ثـ
دعى لنا تمر فى طبؽ  ،فقاؿ  :كتب إلى أبوبكر بف خزـ يخبرنى أف ىذا التمر مف العزؽ
الذى كاف عمى عيد رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ  ،وكاف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو
وسمـ يأكؿ منو فقمت  :ياأمير المؤمنيف فأقسمو بيننا  ،فقسمو  ،فأصاب كؿ واحد منا تسع
تمرات .
قاؿ عمر بف عبد العزيز  :وقد دخمتيا إذ كنت والياً بالمدينة  ،وأكمت مف ىذه النخمة ولـ أرى
مثميا مف التمر الطيب وال أعزب

ثانيان  :ذكر الخصاؼ بمسنده عف ابى كعب القرظى

كاف الحبس عمى عيد رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ سبعة حوائط بالمدينة األعوؼ ،

والصافية  ،والدالؿ  ،والمثيب  ،وبرؽ  ،وحسنى  ،ومشربة اـ ابراىيـ وقد ذكر الخصاؼ فى
سنده لمحمد بف سيؿ بنى ابى خيثمة قاؿ  :كانت صدقة رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ مف
امواؿ بنى النضير وىى سبعة  ،االعوؼ  ،والصافية  ،والدالؿ  ،والمثيب  ،وبرؽ  ،وحسنى
 ،ومشربة أـ ابراىيـ  ،الف أ ـ ابراىيـ مارية كانت تنزليا  ،وكاف ذلؾ الماؿ لسبلـ بنى مشكـ
النضيرى

(ٔ)

.

ثالثا  :أمكاؿ خيبر كفدؾ كبعض قرل المدينة
ذكر اإلماـ إبف شبية بسنده عف حسيف بنى خارجة قاؿ  :بعث الييود فدؾ الى رسوؿ
اهلل صمى اهلل عميو وسمـ حيف إفتتح خيبر فقالوا  :أعطنا األماف منؾ وىى لؾ فبعث إلييـ
محيصة بف حرـ  ،فقبضيا صمى اهلل عميو وسمـ فكانت لو خاصة  ،وصالحة أىؿ الوطيح
وسبللـ  ،وىى أمواؿ خيبر فكانت لو خاصة  ،وخرجت الكتيبة مف الخمس وىى ممايمى
الوطيح  ،فجعمت شيئاً واحداً فكانت مماترؾ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ مف صدقاتو ،

وفيما أطعـ أزواجو .

(ناظر الكقؼ ) كالى أكقاؼ النبى صمى ا﵀ عميو كسمـ:
لقد باشر النبى صمى اهلل عميو وسمـ فى شئوف صدقاتو  ،وجعؿ مواله أبى رافع والياً

عمييا  ،فكاف يأخذ منيا كفايتو وكفاية أىؿ بيتو مدة عاـ  ،والباقى يصرفو صدقات فى
مصالح المسمميف .
ٔ

ٔ
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ٔٔ

وروى البخارى فى صحيحو أف عمياً رضى اهلل عنو قد تولى اإلشراؼ ونظارة بعض أمواؿ
النبى صمى اهلل عميو وسمـ وروى عف عمر بف الزبير قاؿ  :صدؽ بنى أوس  ،أنا سمعت

عائشة رضى اهلل عنيا تقوؿ  :أرسؿ أزواج النبى صمى اهلل عميو وسمـ عثماف إلى أبى بكر
يسألو ثمنيف مما أفاء اهلل عمى رسولو  ،فكنت أردىف فقمت ليف  :أال تتقيف اهلل  ،ألـ تعممف
أف النبى صمى اهلل عميو وسمـ كاف يقوؿ  :ال نورث  ،وما تركناه صدقة  ،يرد بذلؾ  ،يأكؿ
آؿ محمد صمى اهلل عميو وسمـ مف ىذا الماؿ  ،فإنتيى أزواج النبى صمى اهلل عميو وسمـ إلى
مأخبرتيف قاؿ بنى حجر :فكانت ىذه الصدقة بيدى عمي  ،ومنعيا عباساً فغمبو عمييا  ،ثـ

كانت بيد حسف بنى عمى  ،ثـ بيد حسيف بنى عمى  ،ثـ بيد عمى بف حسيف وحسف بف حسف

 ،وكبلىما كاف يتداوليا ثـ بيد زيد بف حسف  ،وىى صدقة رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ .
أكقاؼ الصحابة فى عيد النبى صمى ا﵀ عميو كسمـ -:
ذكر الخصاؼ فى األوقاؼ عف محمد بف عبدالرحمف عف سعد بف زراه قاؿ ما
أعمـ أحد مف أصحاب النبى صمى اهلل عميو وسمـ مف أىؿ بدر مف المياجريف واألنصار إال
وقد وقؼ مف مالو حبساً  ،ال يشترى  ،وال يورث  ،وال يوىب  ،حتى يرث اهلل األرض ومف
عمييا

ٔ

مف أكقاؼ الصحابة رضى ا﵀ عنيـ مايمى -:
ٔ-وقؼ عمر بف الخطاب رضى اهلل عنو
ٕ-وقؼ عثماف رضى اهلل عنو  ،إنو لما حصر وأحيط بداره  ،أشرؼ عمى الناس وقاؿ :
أنشدؾ باهلل  ،أتعمموف أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ لما قدـ المدينة لـ يكف بيا بئر
يستعذب إ ال بئر روما  ،فقاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ  :مف يشترييا مف خالص مالو
 ،فيكوف دلوه فييا كدالء المسمميف  ،ولو خي اًر منيا فى الجنة ،فشتريتيا مف خالص مالى ،
فأنتـ تمنعونى أف أشرب منيا .

ٖ-وقؼ أبى طمحة  ،ورد عف انس بف مالؾ رضى اهلل عنو إنو قاؿ (:كاف أبو طمحة أكثر
ال مف نخؿ وكاف أحب أموالو إليو بيرحاء  ،وكانت مستقبمة المسجد
األنصار بالمدينة ما ً
وكاف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ يدخميا ويشرب مف ماء فييا طيب قاؿ أنس  :فمما

نزلت ىذه اآلية ( لف تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوف) واف احب أموالى إلى ( بيرحاء )
ٔ
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ٕٔ

إنيا صدقة هلل أرجو برىا وذخرىا عند اهلل ؛ فضعيا يارسوؿ اهلل حيث أراؾ اهلل  .قاؿ  :فقاؿ
رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ :بخ ذلؾ ماالً رابح ذلؾ ماالً رابح وقد سمعت ماقمت وانى

أرى أف تجعميا فى األقربيف قاؿ أ بو طمحة  :افعؿ يارسوؿ اهلل فقسميا ابو طمحة فى اقاربو

وبنى عمو ).
ٗ-وقؼ خالد بف الوليد ،فقد روى أبو ىريرة رضى اهلل عنو قاؿ  :بعث رسوؿ اهلل صمى اهلل
عميو وسمـ عمر عمى الصدقة  ،فقيؿ منع إبف جميؿ وخالد بف الوليد
وعباس بف عبد المطمب ،فقاؿ رسوؿ اهلل صمي اهلل عميو وسمـ (:ماينقـ ابف جميؿ اال اف
كاف فقي ار فأغناه اهلل ورسولو ،وأما خالد فإنكـ تظمموف خالداً ،قد أحتبس أدراعو وأعتاده في

سبيؿ اهلل  ،وأما العباس بف عبد المطمب فعـ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ فيي عمي
صدقو ومثميا معيا ثـ قاؿ :ياعمر أماشعرت أف عـ الرجؿ صنوابيو)
٘-وقؼ الزبير رضي اهلل عنو:فعف ىشاـ عف أبيو أف الزبير جعؿ دوره صدقو عمي بنيو
التباع والتورث  ،وأف لممردودة مف بناتو أف تسكف غير مضره وال مضاره بيا ،فإف ىي
إستغنت بزواج فبل حؽ ليا.
-ٙوقؼ أنس رضي اهلل عنو فقد ،روي البييقي في سننو أف أنساً وقؼ داره لو با لمدينو ،
فكاف إذا حج مره با لمدينو فنزؿ في داره.

 -ٚوقؼ فاطمو رضي اهلل عنيا  ،فقد روي البييقي أف فاطمو بنت الرسوؿ صمى اهلل عميو
وسمـ تصدقت بماليا عمي بني ىاشـ وبني المطمب
قاؿ الحمدي (:تصدؽ أبوبكر بداره عمي ولده  ،وعمر بربعو عند المروة عمي ولده  ،برومو
بئر بالمدينو ،وتصدؽ عمي بأرض ينبع  ،وتصدؽ الزبير بداره بمكو  ،وداره بمصر  ،وأموالو
بالمدينو عمي ولده  ،وتصدؽ سعد بداره بالمدينو  ،وداره بمصر عمي ولده ،وعمر إبف
حزـ بداره بمكو والمدينو عمي ولده ،
العاص با الوىط  ،وبداره بمكو عمي ولده  ،وحكيـ بني ا
فذلؾ كمو الى اليوـ )
حاؿ الكقؼ فى عصر الخمفاء الراشديف -:

يعد عصر الخمفاء الراشديف أفضؿ العصور اإلسبلمية بعد عصر النبوة  ،حيث

إتسعت رقعة الدولة االسبلمية  ،وتطور المجتمع االسبلمى .

ٖٔ

وتطمب ذلؾ توجو الناس لمن شاطات المختمفة فى مجاؿ البر واإلحساف وكاف مف أثر ذلؾ أف
كثرت األوقاؼ اإلسبلمية فى مختمؼ المجاالت ومف نماذج األوقاؼ  ،التى وجدت فى
عصر الخمفاء الراشديف رضى اهلل عنيـ .
ٔ-

ٔ

المساجد-:

إف إيقاؼ المساجد فى عصر الراشديف بمغ ذروتو حيث كانت المساجد مربوطة بالخمفاء
الراشديف واألمراء مباشرة  ،فيـ أئمة المساجد  ،والجوامع الكبرى ففى زمف عمر رضى اهلل
عنو كثرة المساجد  ،وأمر ببناءىا فى مختمؼ االنصار اإلسبلمية  .فقد أمر سعد بف أبى
وقاص بتأسيس مسجد الكوفة  ،كما أف عمر رضى اهلل عنو قد قاـ بتوسعة المسجد الحراـ
حيث إشترى بعض الدور المجاورة لو وأدخميا فيو كما أف عمي رضى اهلل عنو قد قاـ ببناء
عدد كبير مف المساجد فى مناطؽ محتمفة .
-4

أكقاؼ عامة -:

لقد إىتـ الصحابة رضى اهلل عنيـ فى عصر الخمفاء الراشديف بؤلوقاؼ العامة والتى مف
أىميا -:
(أ)
(ب )

كقؼ الدكر  :وىى أشير األوقاؼ عند الصحابة .

كقؼ األراضى الزراعية  :ومف أشير الواقفيف ليا عمر بف الخطاب وعثماف بف

عفاف وعمى بف أبى طالب والزبير بف العواـ رضى اهلل عنو .
(ج) حبس الماؿ كالدكاب كالسالح لمجياد  :وقد كاف عمر بف الخطاب رضى اهلل عنو
يجيز الكثير مف الغزاة فى سبيؿ اهلل  ،بأمتعة خاصة لمجياد فى سبيؿ اهلل .
(د) حفر األبار كتسبيؿ المياه  :ومف أشيرىا بئر رومة.
حاؿ الكقؼ فى العصر العباسى -:
لقد توسع نظاـ الوقؼ فى العصر العباسى  ،فمـ يعد الوقؼ قاص اًر عمى جية الفقراء

والمساكيف أو طبلب العمـ  ،بؿ تعدى ذلؾ تأسيس المكتبات واإلنفاؽ عمييا  ،وانشاء
المصحات وكانت مخصصة لعبلج المرضى بالمجاف وكذلؾ إنشاء الدور لسكف الفقراء
والمساكيف
ٔ
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ٗٔ

كذلؾ فى العصر العباسى كاف إلدارة الوقؼ رئيساً يسمى (صدر الوقؼ ) أنيط بو اإلشراؼ

عمى إدارتيا وتعيف األ عواف لمساعدتو عمى النظر عمييا وفى عيد المأموف الخميفة العباسى
نظـ قاضيو بمصر لييعة بف عيسى الحضرمى األحباس.
يقوؿ الكندى كاف مف أحسف ماعممو لييعة فى واليتو أف قضى فى أحباس مصر كميا فمـ
يبقى منيا حبساً حتى حكـ عميو  ،إما ببينة إما بإقرار أىؿ الحبس وكاف يقوؿ  :سألت اهلل
أف يبمغنى الحكـ فييا فمـ أترؾ شيئا منيا حتى حكمت فيو ووجدت الشيادة بو وكاف مف أشد
الناس بعمارة األحباس أواألوقاؼ .
فقد كاف يقؼ عمييا بنفسو  ،ويجمس مع البنائيف أكثر نياره  ،وىذا والي قضاة مصر مف
تقبؿ ىاروف الرشيد سنة ٘ٔٛىػ .
ولـ يستمر ىذا األمر طويبلً فمع بداية النصؼ األوؿ مف القرف الرابع اليجرى  ،كاف يعيف

ىناؾ متولى لبلحباس  ،ونفقة األيتاـ  ،باإلضافة إلى القاضى  ،بكراف بف الصباغ وقاـ معو

أحمد بف عبد اهلل الكشى  ،وقد جعؿ ليما النظر فى األحباس فى عيد الخميفة العباسى
الراضى فى ربيع االخر سنة ٖٕٔىػ .

وكانت ىذه الخطوة بداية إنشاء ديواف مستقؿ لؤلحباس منفصؿ عف ديواف القضاء (ٔ).
وكانت األحباس واألوقاؼ تمقى دعماً مف خمفاء الدولة العباسية  ،فقد ذكر إبف كثير فى
البداية والنياية فى حوادث سنة ٖٔٙىػ أنو كمؿ فييا بناء المدرسة المستنصرية ببغداد ،
والتى بناىا المستنصر باهلل ولـ يبنى مدرسة قبميا مثميا  ،ووقفت عمى المذاىب األربعة ،
مف كؿ طائفة إثناف وستوف فقييا  ،وأربعة معيديف  ،ومدرس لكؿ مذىب  ،وشيخ حديث
وقارئاف  ،وعشرة مستمعيف  ،وشيخ طب  ،وعشرة مسمميف يشتغموف بعمـ الطب  ،ومكتب
لؤليتاـ وقدر لمجميع مف الخبز والمحـ والحموى والنفقة مافيو كفاية لكؿ واحد
تعريؼ الكقؼ فى المغة -:
الوقؼ بفتح وسكوف مصدر وقؼ الشئ وأوقفو وقفاً أى حبسو  ،منو وقؼ داره أو أرضو عمى
الفقراء النو يحبس الممؾ عمييـ  ،قاؿ إبف فارس (:الواو والقاؼ والفاء أصؿ واحد يدؿ عمى

تمكف فى الشئ يقاس عميو ) .
ومف ىذا األصؿ المقيس عميو يؤخذ الوقؼ فأنو ماكث األصؿ .
٘ٔ

فالوقؼ لغة الحبس  ،والوقؼ والتحبس والتسبيؿ بمعنى واحد  ،يقاؿ :وقؼ وقفاً أى حبسو

ويقاؿ  :وقفت الدار وقفاً أى حبستيا فى سبيؿ اهلل  ،وشئ موقوؼ والجمع وقوؼ وأوقاؼ

وسمي الموقوؼ وقفاً الف العيف موقوفة وحبس ًا ألف العيف محبوسة قاؿ الرازى والمقرى :
الوقؼ ىو الحبس  ،ومنو وقفت الدار وقفاً أى حبستيا فى سبيؿ اهلل وموقوؼ أى محبوس
والحبس بضـ الحاء وسكوف الباء الموحدة بمعنى الوقؼ وىو كؿ شئ وقفو صاحبو مف

أصوؿ أوغيرىا يحبس أصمو وتسبيؿ غمتو .
والفصيح أف يقاؿ وقفت كذا بدوف الؼ وال يقاؿ أوقفت بااللؼ إال فى لغة رديئة
والفقياء يعبروف أحيانا بالوقؼ وأحيانا بالحبس إال إف التعبير بالوقؼ عندىـ أقوى وقد يعبر
حبس
عف الوقؼ بمفظ الصدقة بشرط أف يقترف معيا مايفيد قصد التحبيس وجمع الحبس ُ

بضـ الباء كما قاؿ االزىرى وأحبس بااللؼ أكثر استعماالً مف حبس عكس وقؼ فاألولى
فصيحة والثانية رديئة.

واحتبست فرساً فى سبيؿ اهلل أى  :وقفت  ،فيو محتبس وحبيس
التسبيؿ  -:ىذه المفظة ترد ويراد بيا الوقؼ .

قاؿ اإلماـ بف المبرد (الوقؼ مصدر وقؼ وقفاً  ،يقاؿ وقؼ الشئ وأوقفو حبسو وأحبسو

وسبمو كميا بمعنى واحد )

ٔ

فترد فى عبارات الفقياء فى كتبيـ  ،والقضاء فى صكوكيـ (فبلف سبؿ كذا) المراد بو أوقفو .
قاؿ االماـ الفيومى  ":سبمت الثمرة – بالتشديد – جعميا فى سبيؿ الخير وانواع البر"
وليذا قاؿ العمماء إف مف الفاظو وقفت  ،وحبست  ،وسبمت  ،وأبدت وىذه صرائح ألفاظو
وىذه أىـ المعانى المرادفة لكممة الوقؼ .
تعريؼ الكقؼ في اإلصطالح -:
لو عند فقياء المسمميف تعاريؼ ثالثة
االكؿ :ألبى حنيفة " كىك حبس العيف عمى حكـ ممؾ الكاقؼ كالتصدؽ بالمنفعة عمى جية
الخير "
ٔ

الشيخ يوسؼ بف حسف الشيير بابف المبرد – الدار النقى جٖ – حققو د /رضواف مختار غربية – دار المجتمع  ،جدة  ،السعودية الطبعة االولى
ٔٔٗٔىػ

ٔٙ

الثاني  :عند أبى يوسؼ ومحمد وبرأييما يفتى عند الحنيفة والشافعية والحنابمة في األصح "
وىو حبس ماؿ يمكف اإل نتفاع بو مع بقاء عينو بقطع التصرؼ في رقبتو مف الواقؼ وغيره
عمى مصرؼ مباح موجود – أو بصرؼ ريعو عمى جية – بر وخير – تقرباً إلى اهلل

تعالى".

الثالث  :المالكية "وىو جعؿ المالؾ منفعة ممموكة  ،ولو كاف ممموكاً بأجرة  ،أو جعؿ غمتو
كدارىـ  ،لمستحؽ  ،بصيغة  ،مدة مايراه المحبس "

واف أصدؽ تعريؼ مصور جامع لصور الواقؼ عند الفقياء الذيف قرروه ىوما ذكره الشيخ
الفقيو محمد أبو زىرة رحمو اهلل بقولو  ( :الوقؼ ىو منع التصرؼ في رقبة العيف التي يمكف
االنتفاع بيا مع بقاء عينيا وجعؿ المنفعة لجية مف جيات الخير ابتداء وانتياء )

(ٔ)

تعريؼ الكقؼ في االقتصاد-:

إقتصادياً يعتبر الوقؼ عمى أنو تحويؿ األمواؿ عف اإلستيبلؾ واستثمارىا في أصوؿ
رأسمالية إنتاجية تدير منافع وايرادات تستيمؾ في المستقبؿ جماعياً او فردياً فيو إذف عممية

تدمج اإلدخار واإلستثمار معاً  .فالوقوؼ ىو حبس األمواؿ عف اإلستيبلؾ األدنى وتحويميا
إلي إستثمار منتج بيدؼ زيادة الناتج مف السمع والخدمات والمنافع في المجتمع فالمضموف

اإلقتصادي لموقؼ ىو عممية تنموية حيث يتضمف بناء الثروة اإلنتاجية مف خبلؿ عممية
اإلستثمار حاضرة لمصمحة الغير أو مصمحة المجتمع نفسو
أما اإلقتصادي منذر القحؼ " فيعرؼ الوقؼ بقولو " الوقؼ ىو حبس مؤبد ومؤقت  ،لماؿ
لئلنتفاع المتكرر بو أو بثمراتو في وجو مف وجوه البر العامة والخاصة

ٔ

ويري إف ىذا

التعريؼ يتناسب مع حقيقة الوقؼ القانونية وطبيعتو اإلقتصادية ودوره اإلجتماعي وذلؾ مف
حيث انو -:
صدقة جارية ما بقيت أو بقي أصميا
 يعبر عف جميع أشكاؿ الوقؼ وأنواعو فيو حبس عف اإلستيبلؾ الشخصي بما -يعني أنوينشئ أرس ماؿ إقتصادي قادر عمي إنتاج المنافع وىو يعبر وقؼ المنافع المتكررة عف أرس
ماؿ ىذه المنافع  ،وىو القيمة الحالية لمجموعة المنافع المستقبمية والموقوفة  .وىو يعبر

ٔ

-د /منذر قحؼ  -الوقؼ وتنميتو فى المجتمع االسبلمى المعاصر الطبعة االولى – جٔ ( -د.ـ) –( د.ف).

ٔ3

ايضاً عف أرس ماؿ منتج لخدمات أو سمع مستقبمية كالمجاالت الدورية وحؽ المرور وغيرىا

مف الخدمات والسمع .

 -يقع الوقوؼ عمي الماؿ وىذا الماؿ يكوف ثابت ًا او منقوالً وقد يكوف عين ًا كاآلالت والسيارات

وقد يكوف نقداً كماؿ المضاربة أو اإلقتراض كما يمكف أف يكوف منفعة نقؿ المرضي أو
المنفعة أصؿ ثابت .

 يتضمف حفظ الماؿ الموقوؼ واإلبقاء عميو حتي يمكف تكرار اإلنتفاع بو أو بثمره وبيذايتضمف معني اإلستم اررية وجود الماؿ .
 يتضمف معنى تكرار اإلنتفاع واإلستمرار حيث يعبر عف الجرياف . يشمؿ الوقؼ المباشر الذي ينتج المنافع كما يشمؿ اإلستثمار الذي يقصد بيع منتجاتووانفاؽ إيرادىا عمى إغراض الوقؼ .
يشمؿ وجوه البر العامة واإلجتماعية واإلقتصادية.

ٔ

الفرؽ بيف الصدقة كالكقؼ -:
الفرؽ بيف الصدقة والوقؼ واضح في العبارة المعروفة -:
الوقؼ أصؿ يبقى وثمار تنفؽ وثواب ال ينقطع والصدقة محدودة في وقتيا وثوابيا واف
عظـ  ،تنتفي فيو الديمومة واإلستم اررية .
والوقؼ يبقى أصمو  ،والصدقة العبلقة ليا بالتطوير وتعظيـ الريع وتنتقؿ منفعتيا مف
المتصدؽ لممنتفع  ،بينما الوقؼ يظؿ أصمو محبوساً وتنتقؿ ممكيتو إلى اهلل سبحانو وتعالى
فيحفظ أصمو ويظؿ ريعو ينفؽ عمى المنتفعيف بيا بد صدقة ،لكنيا جارية ،وىو خاضع
لتعظيـ الريع والتطوير  ،لما فيو مصمحة الوقؼ ولممحافظة عميو لضماف ديمومة ريعو لما
ال ينتفع بو المتصدؽ عميو
إشترط عميو وقد تكوف الصدقة لقمة تذىب في بطف جائع أو ما ً

ويؤجر عمى ذلؾ المتصدؽ بما يريده اهلل سبحانو وتعالى مف ثواب مقابميا  ،كحسنة بعشر
أمثاليا  ،توضع مرة واحدة في ميزاف حسناتو  ،في حيف إف اإلنفاؽ الدائـ في ريع الوقؼ ،
نتيجة إستم ارره والمحافظة عميو وتثميره عميو  ،يجعؿ مف ثوابو ثواباً دائماً الينقطع كما أراده

ٔ

ٔ-د/موسى عبد الرؤؼ التكينة – خطاب الوقؼ –ص ٗٔ

ٔ7

واقفة أصؿ باقي وثواب متصؿ  ،واف ضاع الوقؼ أو أىمؿ فأثمو عمى مف ضيعو لكف أجره
يبقى كما في شرطة مرتبطاً بنية الواقؼ.

ٔ

أصؿ مشركعية الكقؼ كحكمو -:
المراد بالحكـ الص فة الشرعية مف كونو مطموب الفعؿ أو ترؾ وتارة يطمؽ ويراد بو األثر
المترتب عميو بعد وجوده .
فعمى المعنى األوؿ إختمؼ الفقياء فى مشروعية الوقؼ فمنيـ مف أجازه مطمقاً ومنيـ مف
أجازه فى حاؿ ومنعو فى أخر ومنيـ مف ذىب إلى القوؿ بأستحباب الوقؼ أنو مف األعماؿ
الباقية الصالحة ولعؿ ىذا ىو الراجح وعمى المعنى الثانى فإف حكـ الوقوؼ بعد وجوده ىو
عقد الزـ ال يصح الغاءه أو الرجوع عنو إال إذا تعطمت منافعو .
قاؿ إبف قدامة  :والوقوؼ مستحب ومعناه تحبيس األصؿ وتسبيؿ الثمرة إختمؼ العمماء فى
حكـ الوقوؼ إلى ثبلثة أقواؿ :
األوؿ  :أف الوقوؼ غير جائز مطمقاً وىو قوؿ شريح القاضى والعامة مف أىؿ الكوفة ورواية

عف أبى حنيفة

الثانى  :أف الوقؼ جائز فى الكراع والسبلح فقط وىو مروى عف إبف مسعود وعمى بف أبى
طالب وابف عباس .
الثالث  :أنو جائز مطمقاً وىو مذىب جميور الفقياء مف الحنيفية والمالكية والشافعية

والحنابمة

 .األدلة عمى مشركعية الكقؼ -:
واستدلة مف قاؿ بالجواز مطمقا بالقراف  ،والسنة  ،وفعؿ الصحابة  ،واإلجماع  ،والقياس .
األدلة مف القراف -:

قولة تعالى ( :لف تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوف وماتنفقوا مف شئ فإف اهلل بو عميـ )ٕ،

وقولة تعالى  ( :وافعموا الخير لعمكـ تفمحوف ) ٔ وىو بعمومو يفيد اإلنفاؽ في وجود الخير
ٔ
ٕ

د/الطيب محتار الطيب – قصة الكيد لبلوقاؼ  ،الطبعة االولى ( ،د  ،ف ) ( د  ،ت) صٚ
سورة أؿ عمراف  ،أالية ٕٜ

ٔ9

والبر ،والوقؼ إنفاؽ الماؿ في جيات البر  ،لذلؾ لما سمع أبو طمحو األية األولى رغب في
وقؼ ( بير حاء )وىي أحب أموالو إليو  ،وبادر إلى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ  ،وقاؿ
 :يا رسوؿ اهلل !اف اهلل يقوؿ ( :لف تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوف وماتنفقوا مف شئ فإف

اهلل بو عميـ )ٕ  ،واف أحب أموالي إلي ( بير حاء ) ،وانيا صدقو هلل تعالى .

وقولة تعالى ( واف كاف ذو عسرة فنظرة الى ميسرة واف تصدقو خير لكـ اف كنتـ تعمموف).
وجو الداللو  :أف األيات السابقة تحت عمى الصدقو  ،والصدقو مندوب إلييا والوقؼ منيا.
األدلة مف السنة -:ٔ /قولو صمى اهلل عميو وسمـ  " :إذا مات إبف أدـ إنقطع عممو إال مف ثبلث  :صدقو جاريو
أو عمـ ينتفع بو أ و ولد صالح يدعو لو " والصدقة الجارية محمولة عمى الوقؼ عند العمماء
.

ٖ

وجو الداللو  :قاؿ النووي " الحديث فيو الداللو لصحة أصؿ الوقؼ وعظيـ ثوابيا " .
ٕ /قولة صمى اهلل عمية وسمـ  " :مف إحتبس فرساً في سبيؿ اهلل إيماناً باهلل وتصديقاً بوعده
فإف شبعو وروثو وبولو في ميزانو يوـ القيامة "

ٗ

ٖ /قولو صمى عميو وسمـ " إف مما يمحؽ المؤمف مف عممو وحسناتو بعد موتو عمماً عممو

ونشره وولد صالح تركو ومصحفاً ورثو أو مسجداً بناه أو بيتاً إلبف السبيؿ بناه أو ني اًر أجراه
أو صدقة أخرجيا مف مالو في صحتو وحياتو يمحقو مف بعد موتو "

٘

ٗ  /عمر بف الحارث ختـ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ أخ جويرية بنت الحارث قاؿ :ما
دينار وال عبداً وال أمة وال شيئاً إال
ترؾ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ عند موتو درىماً وال
اً

بغمتو وسبلحو وأرضاً جعميا صدقو" .

ٙ

٘ /عف عائشة رضي اهلل عنيا إف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ جعؿ سبع حيطاف لو
بالمدينة صدقو عمى بني عبد المطمب وعمى بني ىاشـ .

ٔ

ٔ
ٕ
ٖ
ٗ
٘

ٙ

/سورة الحج ،أالية ٚٚ
/سورة البقرة أالية ٕٛ
/صحيح البخارى  ،كتاب الجياد  ،باب مف احتبس فرسا  ،بيروت  -لبناف دار الكتب العممية – ٕٓٗٔىػ ٜٜٜٔ-ـ

/رواه ابف ماجو وحسنو االلبانى صحيح سنف ابف ماجو  ،محمد ناصر الديف االلبانى  ،ط ب ٖ،المكتب االسبلمى بيروت ٔٗٓٛىػ ٜٔٛٛ-ـ
/محمد ناصر الديف االلبانى  ،صحيح سنف ابف ماجو  ،المقدمة باب ثواب معمـ الناس الخير  ،ط ب ٖ المكتب االسبلمى بيروت ٔٗٓٛىػ -
ٜٔٛٛـ
/احمد بف الحسيف عمى البييقى  ،السنف الكبرى  ،كتاب الوقؼ ،باب الصدقات والمحرمات  ،السنف الكبرى  ،ط بٔ  ،مطبعة مجمس دائرة
المعارؼ العثمانية باليند  ،حيدر اباد ٖٔٗٚىػ

ٕٓ

 /ٙعف إبف عمر رضي اهلل عنيما قاؿ  :أصاب عمر بخيبر أرضاً فأتى النبي صمى اهلل
عميو وسمـ فقاؿ  " :إف شئت حسبت أصميا وتصدقت بيا " فتصدؽ عمر إنو اليباع أصميا

وال يوىب وال يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيؿ اهلل والضيؼ وابف السبيؿ ال جناح
عمي مف ولييا أف يأكؿ منيا بالمعروؼ أو يطعـ صديقاً غير متموؿ فيو .

 /7عف عثماف رضي اهلل عنو قاؿ ىؿ تعمموف إف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ قدـ
المدينة وليس بي ا ماء يستعذب غير بئر رومو فقاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ" :مف
يشتري بئر رومو فيجعؿ دلوه مع دالء المسمميف بخير لو منيا في الجنة ،فشتريتيا مف صمب

مالي ".
 /ٛعف أ نس بف مالؾ رضي اهلل عنو قاؿ  :لما قدـ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ المدينة
أمر بالمسجد وقاؿ " يا بني النجار ثامنوني بحائطكـ ىذا " قالوا " ال واهلل و اهلل ال نطمب إال
إلى اهلل ".
 /ٜقولو صمى اهلل عميو وسمـ  " :أما خالد فإنكـ تظمموف خالداً  ،قد إحتبس أدرعو وأعتاده
في سبيؿ اهلل " .

ٕ

األدلة مف فعؿ الصحابة -:عف عبد اهلل بف الزبير الحميدي قاؿ  :تصدؽ أبو بكر الصديؽ رضي اهلل عنو بداره بمكة
عمى ولده فيي إلى اليوـ  ،وتصدؽ عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو بربعو عند المروة
وبالثنية عمى ولده فيي الى اليوـ  ،وتصدؽ عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو بداره بينبع
فيي إلى اليوـ،وتصدؽ الزبير بف العواـ رضي اهلل عنو بداره بمكة في الحرميف وداره بمصر
وأموالو بالمدينة عمى ولده فذلؾ إلى اليوـ  ،وتصدؽ سعد بف أبي وقاص رضي اهلل عنو
بداره بالمدينة عمى ولده فذلؾ إلى اليوـ  ،وعثماف بف عفاف رضي اهلل عنو برومو فيي إلى
اليوـ  ،وحكيـ وحكيـ بف حزاـ رضي اهلل عنو بداره بمكة والمدينة عمى ولده فذلؾ إلى اليوـ ،
قاؿ  :وماال يحضرني ذكره كثير يجزي منو أقؿ مما ذكرت  .وقاؿ بف حزـ " وحبس
عثماف وطمحة والزبيروعمي بف أبي طالب وعمر بف العاص دورىـ عمى بنييـ وضياعاً

ٔ
ٕ

/صحيح البخارى  ،كتاب الوصايا  ،باب الوقؼ كيؼ يكتب – بيروت –لبناف –دار الكتب العممية ٕٓٗٔىػ ٜٜٜٔ -ـ .
ٖ-صحيح مسمـ  ،كتاب الزكاة  ،باب فى تقديـ الزكاة ومنعيا  ،بيروت – لبناف  ،دار احياء التراث العربى .

ٕٔ

موقوفاً  ،وكذلؾ بف عمر وفاطمة بنت رسوؿ اهلل ،وسائر الصحابة جممة صدقاتيـ بالمدينة
أشير مف الشمس ال يجيميا أحد".

-

ٔ

إجماع الصحابة -:

قاؿ القرطبي  " :فإف المسأ لة إجماع مف الصحابة وذلؾ أف أبى بكر وعمر وعثماف وعمي
وعائشة وفاطمة وعمر بف العاص وابف الزبير كميـ وقفوا األوقاؼ  ،و أوقافيـ بمكة والمدينة
معروفو ومشيورة ".
وقاؿ إبف قدامو " وقاؿ جابر لـ يكف أحد مف أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمـ ذو مقدرة
إال وقؼ وىذا إجماع منيـ فإف الذي قدر منيـ عمى الوقؼ واشتير فمـ ينكره أحد فكاف
إجماعاً " وقاؿ في موسوعة اإلجماع " الوقؼ جائز بإجماع الصحابة وأىؿ العمـ " .

-

القياس -:

إتفؽ الفقياء عمى بناء المساجد واخراج أرضيا مف ممكية واقفيا  ،أصؿ في وقؼ األصؿ
وحبس أصوليا التصدؽ بثمراتيا فيقاس عمي غيره .
ويبلحظ أف القميؿ مف أحكاـ الوقؼ ثابت بالسنة ومعظـ أحكامو ثابتو بإجتياد الفقياء
باإلعتماد عمى اإلستحساف واإلستصبلح والعرؼ .
حكمة الكقؼ  ( -:في الدنيا بر األحباب وفي اآلخرة تحصيؿ الثواب بنية مف أىمو ).

ٔ

ٕ

ٕ

ٔ -رواه الترمزى وقاؿ ىذا الحديث حسف سنف الترمزى  ،ابو عيسى محمد بف صورة الترمزى  ،تحقيؽ  :عبد الوىاب عبد المطيؼ  ،ط ب ٖ ،ط
دار الفكر ٜٔٚٛ-ٖٜٔٛ ،ـ.
-فؤاد السرطاوى التمويؿ االسبلمى فى دور القطاع الخاص  ،المسيرة لمنشر  ،االردف  ،الطبعة االولى ٜٜٜٔـ

ٕٕ

المبحث الثاني
أنكاع الكقؼ

يستنبط مما ذكره الفقياء مف صور الوقؼ أنو يمكف أف يقسـ إلى ثبلثة أقساـ ىي :
 /1الكقؼ الخيرم أك "الكقؼ العاـ"
وىو الذي يقصد الواقؼ منو
صرؼ ربع الواقؼ إلى جيات البر التي ال تنقطع  ،سواء كانت أشخاصا معينيف كالفقراء
والمساكيف  ،أـ جيات بر عامو كالمساجد والمدارس والمستشفيات إلى غير ذلؾ .
 /4الكقؼ األىمي أك " الكقؼ الخاص
"وىو ما يطمؽ عميو الوقؼ الذري و ويسمى في المغرب أالحباس المعقبة وىو تخصيص

ريع لمواقؼ أوالً ثـ ألوالده ثـ إلى جية بر ال تنقطع ".
 /3الكقؼ المشترؾ :

وىو ما خصصت منافعو إلى الذرية وجيو بر معاً جاء في المغنى  ( :واف وقؼ داره عمى

جيتيف مختمفتيف  ،مثؿ أف يوقفيا عمى أوالده  ،وعمى المساكيف  :نصفيف  ،أو ثبلثاً ،أو
كيفما شاء  ،جاز  ،وسواء جعؿ ماؿ الموقوؼ عمى أوالده وعمى المساكيف أو عمى جية

أخرى سواىـ ).
وقاؿ البيوتي ( :واف قاؿ وقفتو  ،أي العبد  ،أو الدار  ،أو الكتاب ونحوه عمى أوالدي وعمى
المساكيف فيو بيف الجيتيف نصفاف  ،يصرؼ ألوالده النصؼ والمساكيف النصؼ  ،إلقتضاء

التسوية )ٔ.

األكؿ  :الكقؼ الخيرم -:

وى و الذي يقصد بو الواقؼ التصدؽ عمى وجوه البر  ،سواء أكاف عمي أشخاص معينيف
كالفقراء والمساكيف والعجزة  ،أـ كاف عمى جية مف جيات البر العامة،
كالمساجد والمستشفيات والمدارس وغيرىا مما ينعكس نفعو عميو ويسمى ىذا النوع مف الوقؼ
المؤبد  ،أو المطمؽ  ،لكوف مصرفو دائماً في جميع أدواره عائداً عمى الجية التي سماىا

الوقؼ في حدود الجواز الشرعي .

ٔ

-د\ عيسى صوفاف القدومى  ،الوقؼ االسبلمى فنوف ادارتو والدعوة اليو  ،الطبعة االولى الكويت  ،االمانة العامة لبلوقاؼ ٕٕٔٓـ صٕٚ

ٖٕ

وقيؿ أف الوقؼ الخيري ىو  :ما جعؿ إبتداء عمى جية مف جيات البر  ،ولو لمدة معينو
بعدىا عمى شخص  ،أو أشخاص معينيف فإذا وقؼ إنساف داره لينفؽ غمتيا عمى المحتاجيف
مف أىؿ بمدة كاف الوقؼ خيرياً .

ىذا النوع مف وقؼ يوفر لؤلمة المرافقة الضرورية  ،والحاجيو  ،والتحسينية تبع ًا لقصد الواقؼ

لمرفؽ الموقوؼ عميو .
ومقدار حاجة المجتمع ا
-أىمية الكقؼ الخيرم -:

ىذا النوع مف الوقؼ يكوف مف الواقؼ لجية معينو ألتمت لو بصمو أو صداقو أو قربى ،
ومف ثـ الوقؼ الخيري إنما ىو إنعكاس حقيقي لروعة أخبلؽ الواقفيف المسمميف  ،والمجتمع
كمو  ،فكاف إنشاء مثؿ ىذا الوقؼ لـ يفرضو التشريع اإلسبلمي عمى المسمميف  ،وانما فرضو
وأوجبو أىؿ الخير وذوي اليسار وطالبو الجناف مف أبناء ىذه األمو المباركة عمى أنفسيـ .
وأحؽ أف الوقؼ الخيري يرتبط إرتباطا وثيقاً بما أقرتو الشريعة  ،كما أنو يبحث عف المصمحة
أينما كانت  ،وأوؿ ىذه الضروريات التي ال يمكف لئلنساف العيش بدونيا  ،وأولى ىذه

الضروريات ىي حفظ الديف  ،لذلؾ إنتشر في العالـ اإلسبلمي وقؼ المساجد  ،وتنافس
األمراء والوزراء ورجاؿ اإل قتصاد والثراء في كؿ قرية ومدينو في أنحاء العالـ اإلسبلمي ،

ووقفوا أموالً كثيرة لعمارتيا ورعايتيا واإلىتماـ بخداميا وأئمتيأ.

ومف األوقاؼ الخيرية الرائعة وقؼ المدارس  ،ففي ىذه المدارس كانت تدرس عموـ الق أرف
وسائر عموـ الشريعة  ،كما كانت تدرس بقية عموـ الحياة  ،كالطب  ،والرياضيات والفمؾ
والجغرافيا  ....وغير ذالؾ  ،وىناؾ أوقاؼ خيريو أخرى كالمستشفيات والخانات  ....وغيرىا.
فالوقؼ الخيري قادر عمى اإليفاء بكافة متطمبات المقاصد الكمية .
الثاني :الوقؼ األىمي أوالذري :وىو ماجعؿ إستحقاؽ الريع فيو إلي الوقؼ أوالً ثـ لجية بر

التنقطع .

ىدؼ الكقؼ الذري:
يعتبر الوقؼ الذري مف أجمؿ أنواع األوقاؼ وأنبميا غاية  ،فاليدؼ منو االيذار الواقؼ ذريتو
عالو عمي المجتمع يتكففونيـ  ،ونقصد بالذريو األبناء وأبناء األبناء وكؿ مف لو صمة

ٔ

 -د /راغب السرجانى  ،روائع االوقاؼ فى الحضارة االسبلمية الطبعة االولى  ،دار النيضة مصر لمطباعة والنشر والتوزيع ص٘ٔ

ٕٗ

بالوقؼ ،واف مرت القروف وىذا مف روعو التشريع اإلسبلمي الذي جمع بيف نبؿ المقصد ،
والقربي مف اهلل عز وجؿ  ،واإلنفاؽ عمي الرعية.
ويبلحظ أف الفرؽ بيف الوقؼ الخيري والوقؼ الذري ىو الجية التي يتـ الوقؼ عمييا  ،فإف
كانت ىذه الجية عامو كاف الوقؼ خيرياً ،واف كانت جية الوقؼ خاصو بالوقؼ أو بأىمو أو
أقاربو كاف ذرياً أو أىمياً.

والوقؼ الذري يخدـ ضروره ميمة ىي ضرورة حفظ النسؿ عف طريؽ وقؼ مدر لذريو

الواقؼ .
األدلة عمي مشروعيتو مف الق أرف الكريـ (لف تنالو البر حتي تنفقوا مما تحبوف وماتنفقوا مف
شيء فاف البو عميـ )ومف السنو ماورد عف أـ المؤمنيف عائشو رضي اهلل عنيا إنيا قالت(اف
رسوؿ اهلل صمي اهلل عميو وسمـ جعؿ سبع حيطاف لو بالمدينو صدقو عمي بني المطمب وبني
ىاشـ) .
ويمكف تمخيص الرآي الفقيي في بعض أنواع الماؿ الموقوؼ في ماياتي-
-1كقؼ العقار:
يصح وقؼ العقار  ،مف دور وأرض وحوانيت وبساتيف ونحواىا مف اإلنفاؽ ،إال أف جماعو
مف الصحابو رضواف اهلل عمييـ وقفوه مثؿ وقؼ عمر رضي اهلل عنو أرضو في خيبر  ،وألف
العقار متأبد عمي الدواـ
 -4كقؼ المنقكؿ:
إتفؽ الجميور غير الحنفيو عمي جواز وقؼ المنقوؿ مطمؽ  ،كأالت المسجد كالقناديؿ
والحصير  ،وأنواع السبلح  ،والثياب  ،واألثاث ،سواء أكاف الموقوؼ مستقبلً بذاتو أو متبعاً

لغيره مف العقار ،إذا لـ يشترطوا التأبيد لصحة الوقؼ  ،فيصبح كونو مؤبدا او مؤقتاً  ،خيريآ

أو أىميآ .

-3كقؼ المشاع:
يجوز عند الجميور غير المالكيو وقؼ المشاع الذي اليحتمؿ القسمو  ،مع الشيوع ،كحصو
سياره ،ألف الوقؼ كاليبو  ،وىبة المشاع لغير القابؿ لمقسمو جائزه.
أما المشاع القابؿ لمقسمو :فقاؿ أبو يوسؼ  ،ويوفتي بقولو :يجوز وقفو ،األف القسمو مف
تماـ القبض  ،والقبض عنده ليس بشرط لتماـ الوقؼ ،فكذا تتمتو.
ٕ٘

وقاؿ محمد بني الحسف وأكثرالمشايخ أخذوا بقولو :اليجوز وقؼ المشاع ألف أصؿ القبض
عنده شرط لتماـ الوقؼ فكذا مايتـ بو والقبض اليصح في المشاع

ٔ

وقاؿ المالكيو :يصح وقؼ المشترؾ الشائع فيما يقبؿ القسمو واليصح فيما اليقبؿ القسمو.
وقاؿ الشافعيو والحنابمو :يصح وقؼ المشاع ولو فيما يقبؿ القسمو ويجبر عمييا الواقؼ إف
أرادىا الشريؾ ،ويجبر الواقؼ عمي البيع أف أراد شريكو  ،يجعؿ ثمنو في مثؿ وقفو ،بدليؿ
أ ف عمر وقؼ مئو سيـ مف خيبر باف الرسوؿ صمي اهلل عميو وسمـ وىذا وصفو المشاع لف
القصد بالوقؼ حبس األصؿ ،وتسبيؿ المنفعو  ،المشاع المقوـ في ذلؾ.
-2كقؼ اإلرتفاؽ-:
قاؿ الشافعيو والحنابمو :يجوز وقؼ عمو الدار دوف سفميا،وسفميا دوف عموىا  ،ألنيما عيناف
يجوز وقفيما ،فجاز وقؼ إحداىما دوف األخر ،ألنو يصح بيع العموه أو السفؿ ،ألنو تصرؼ
يزيد الممؾ إلي مف يثبت لو حؽ اإلستقرار و التصرؼ،فجاز كالبيع.
وقاؿ الحنيفو :اليصح وقؼ الحقوؽ الماليو ،مثؿ حقوؽ التعمي وباقي حقوؽ اإلرتفاؽ  ،وألف
الحؽ ليس بماؿ عندىـ.
 -5كقؼ أراضي الحكز:
أراضي الحوز :ممموكو لبعض األفراد،ولكنيـ عجزو عف إستقبلليا ،فوضعت الحكومو يدىا
عمييا واستغمتياوتستوفي منيا ضرابيا فبل يصح وقفيا ،ألنيا ليست ممؾ ليا ،وانما تزاؿ ممؾ
ألصحابيا.
-6كقؼ اإلرصاد-:

اإلرصاد :أف يقؼ أحد الحكاـ أرضآ ممموكو لمدولو لمصمحو عامو كمدرسو اومستشفى .وقد
ٕ

عرؼ أف ىذا جائز بحكـ الواليو العامو ،ولكف يسمي ىذا اإلرصاد الوقؼ حقيقياً .
-7كقؼ المرىكف:

قاؿ الحنيفية  :يصح لمرىاف وقؼ المرىوف  ،ألنو يممكو  ،لكف يبقى حؽ المرتيف معمقاً

بالمرىوف  ،فأف وفى الراىف الديف تطيرت وخمصت العيف المرىونة مف تعمؽ حؽ المرتيف

بيا ،واإل فمو أف يطمب إبطاؿ الوقؼ وبيع المرىوف .
ٔ

ٕ

ٔ-د/محمد الفاتح محمود بشير المغربى – الوقؼ الخيرى االسبلمى – دراسة فقيية اقتصادية ادارية – الطبعة االولى – دار الشركة العربية
المتحدة لمتسويؽ والتوريدات ٕٓٔٓـ  ،ص ٕٓ
محمد الفاتح محمود بشير المغربى – الوقؼ الخيرى االسبلمى – دراسة فقيية اقتصادية ادارية ص ٖٕ

ٕٙ

وقاؿ الجميور غير الحنفية  :ال يصمح وقؼ المرىوف .
-8كقؼ العيف المؤجرة :

وقؼ منفعو المأجور  ،و ال يصح وقفاً عند الجميور ىذا ويصح وقؼ الحمى لمبس واإلعارة
 ،ألنو عيف يمكف اإلنتفاع بيا دائماً فصح وقفيا كالعقار  ،ولما روى الخبلؿ بإسناده عف

نافع قاؿ  :إبتاعت حفصة حمياً بعشريف الفاً فحبستو عمى نساء آؿ الخطاب ،فكانت  :ال

تخرج زكاتو .

وال يصمح وقؼ الحمؿ  ،ألنو تمميؾ منجز  ،فمـ يصح فى الحمؿ وحده كالبيع .
مدة الكقؼ :
ونعنى بيا  :ىؿ يكوف الوقؼ عمى سبيؿ التأبيد  ،أما عمى سبيؿ التوقيت ؟
فاألماـ الشافعى يشترؾ فى التأبيد المطمؽ لموقؼ مف غير تقييد بزمف  ،ولذى ال يصح أف
يذكر الواقؼ جية تنقطع .
كما يشترط اإلماـ أحمد تأبيد المطمؽ لموقؼ وكذلؾ أبو يوسؼ ومحمد ألف الحاجة ماسة إلى
ٔ

لزوـ الوقؼ ليدوـ ثوابو ويستديـ نفعو لمعباد .

ويرى بعض األئمة مثؿ أبى حنيفة ومالؾ أنو ال يشترط التأبيد فيرى اإلماـ أبو حنيفة أف
الوقؼ يبقى عمى ممؾ الواقؼ ويجوز بيعو ويورث إال أف يجيزه الورثو ويصير جائ اًز ويتأبد.
كما يرى االماـ مالؾ اف الوقؼ يجوز فيو التوقيت كما يجوز فيو التأبيد .

إبداؿ كاستبداؿ الكقؼ :
إبداؿ الكقؼ :
ىو إخراج العيف الموقوفة عف جية وقفيا ببيعيا
اإلستبداؿ :

ىو شراء عيف أخرى وتكوف وقفاً بدليا.

وقد إختمؼ االئمة فى جواز إستبداؿ الوقؼ بيف مضيؽ وموسع بؿ مف الفقياء مف كاف
يمنعو ولـ يجزه إال فى أحواؿ إستثنائية قميمة الوقوع  ،ومنيـ مف أجازه إلشتراؾ الواقؼ  ،أو
لكثرة الغبلة عند إستبداؿ .

ٔ

محمد الفاتح محمود بشير المغربى – الوقؼ الخيرى االسبلمى – دراسة فقيية اقتصادية ادارية صٕٗ

ٕ3

فأغمب المالكية لـ يجز إستبداؿ الموقوؼ مف العقار ولو تخرب وأصبح ال يستغؿ فى شئ ،
ولكف بعضيـ أجاز ذلؾ .
شػػرطاف :
إحدىما :أف يكوف اإلبداؿ لحاجة مثؿ  :أف يتعطؿ فيباع ويشترى بثمنو مايقوـ مقامو

ثانييما  :أف يكوف اإلبداؿ لمصمحة راجحة .

وأجاز الحنفية مسائؿ أربعة يجوز فييا إستبداؿ العاـ مف األرض وىئ-:

األكلى  :لو شرطو الواقؼ
الثانية  :إذا عصبو غاصب وأجرى عميو الماء  ،صار بح اًر  ،فيضمف القيمة ويشترى
المتولى بيا أرضا بدالً .

الثالثة  :أف يجحده الغاصب وال بينة  ،وأراد دفع القيمة فالممتولى أخذىا ليشتري بيا بدالً

الرابعة  :أف يرغب إنساف فيو با أكثر قمة وأحسف مكانة فيجوز عمى قوؿ أبى يوسؼ  ،وعميو
الفتوى.

شركط اإلستبداؿ:
إذا كاف الوقؼ عقار غير مسجد فالمعتد أنو يجوز لمقاضى اإلستبداؿ بو لمضرورة ببل شرط
الواقؼ  ،بشروط ستو-:
ٔ-أف يخرج الموقوؼ مف اإلنتفاع بالكمية  ،أي يصبح عديـ المنفعة
ٕ-أال يكوف ىناؾ ريع لموقؼ يعمر بو.
ٖ-أال يكوف البيع بغبف فاحش.
ٗ-أف يكوف المستبدؿ قاضى الجية  ،وىو ذو العمـ والعمؿ  ،لئبل يؤدى اإلستبداؿ إلى
إبطاؿ أوقاؼ المسمميف  ،كما ىو ىو الغالب فى الزمف األخير

ٕ

٘ -أف يستبدؿ بو عقار ال دراىـ ودنانير  ،لئبل يأكميا النظار  ،وألنو قاؿ إنى أشترى بيا
النظار بدال  ،وأجاز بعضيـ اإلستبداؿ بو نقوداً  ،ماداـ المستبدؿ قاضى الجية

-ٙااليبيعو القاضى لمف ال تقبؿ شيادتو لو  ،وال لمف لو عميو ديف  ،خشية التيمة المحاباة.

ٔ
ٕ

محمد الفاتح محمود بشير المغربى – الوقؼ الخيرى االسبلمى – دراسة فقيية اقتصادية ادارية ص.ٕٜ
-د\ عيسى صوفاف القدومى  ،الوقؼ االسبلمى فنوف ادارتو والدعوة اليو صٕٚ

ٕ7

فإذا لـ تتوفر ىذه الشروط  ،كاف بيع الوقؼ باطبلً ال فاسداً  ،واذا صح البيع بالحكـ بطؿ
وقفية ماباع  ،ويبقى الباقى عمى ماكاف .

فيذا يدؿ عمى ضرورة المحافظة عمى الوقؼ وعدـ إستبداؿ إال إذا كاف ىناؾ تمؼ أصاب
البناء  ،وأصبح معو ال يفيد فيجب بيعو وحفظ ثمنو ليصرؼ عمى العيف الموقوفة .
واذا كاف اإلستبداؿ يجوز لممصمحة فإف جوازه ىذا أظير نتائج سيئة  ،وىذه النتائج السيئة ال
ترجع إلى عممية اإلستبداؿ ذاتيا  ،بؿ إلى القائميف عمى أمره فقد إتخذ بعضيـ جواز إستبداؿ
الوقؼ طريقة لئلستيبلء عمييا  ،كما أدى فى بعض األزماف إلي تخريب المساجد وتعطيؿ
الشعائر اإلسبلمية فربما باعيا الناظر أو المسئوؿ عف إدارة الوقؼ إلى ذمى فأوقفيا الذمى
عمى كنيسة  ،وقد وقع ىذا فى رزقو كانت موقوفة عمى مدرسة السمطاف حسف بمصر باعيا
الناظر لذمى  ،الذى أوقفيا عمى كنيسة  ،وكاف المسمموف يزرعونيا ويدفعوف خراجيا ألىؿ
الكنيسة  ،غير أف النصارى نزعوىا عف أيدى المسمميف عف طريؽ أمراء مصر الضاليف
وصاروا يزرعونيا.

ٔ

أىداؼ الكقؼ :
يجب أف تكوف األوقاؼ ممبية لمتطمبات المجتمع فى أزمنتو أمصارىـ ولذلؾ ترتب عمى
إنشاء ىذه األوقاؼ أىمية كبرى ومراـ  ،متنوعة ومنيا :
ٔ-األىمية الدينية  :تكمف فى رغبة اإلنساف فى الحصوؿ عمى األجر والمثوبة  ،وأف يرجو
أف يكوف عممو ىذا سبب ًا فى مغفرة ذنبو  ،وعمو درجتو عند ربو لذى إشترط الفقياء أف يكوف
الوقؼ لمبر وأعماؿ الخير  ،وقاؿ بوجوب حبسو " :عمى وجو تصؿ المنفعة إلى العباد ،
فيزوؿ ممؾ الوقؼ عنو إلى اهلل تعالى " .
-4األىمية العائمية  :حينما يوقؼ الواقؼ عقاره أو أرضو أو مالو عمى ذريتو  ،فإنو بذلؾ
يحرص بذلؾ عمى ضماف مستقبمو وحمايتو مف الحاجة والفاقة التى قد تمـ بأحدىـ مستقببلً

ٖ-األىمية العممية :كوقؼ المدارس التي تعمـ العموـ  ،وىذا مف باب حفظ العمـ مف
الضياع سواء كاف عمماً شرعياً أـ حياتنا فاألمة اإلسبلمية محتاجة لكبل النوعيف .

ٔ
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ٗ-األىمية اإلجتماعية :تتمثؿ فى مساعدة الفقراء والمساكيف واأليتاـ واألرامؿ والمعوزيف ،
فيتسبب الوقؼ فى عبلج كؿ كسر وألـ يعانى منيـ ىوالء .
-5األىمية الصحية  :حيث يقوـ الوقؼ عمى إنشاء المستشفيات التى تتسبب فى رفع الحرج
عف المرضى  ،وخاصة الفقراء منيـ الذيف ال يستطيعوف نحمؿ تكاليؼ العبلج وما يترتب

عميو  ،فيكوف الوقؼ سبباً فى راحتيـ ومساعدتيـ

-6األىمية العسكرية  :تقوـ بعض الوقفيات العامة بخدمات المجاالت العسكرية  ،إذا
يخصص جزء مف ريعيا لممجاىديف  ،لشراء األسمحة والعتاد لتقوية الجيش  ،وكذا لمفاداة
األسرى .
شركط الكاقؼ فى الفقو اإلسالمى
شركط الكاقؼ:
إختمفت عبارات الفقياء فى تحديدة شروط الواقؼ فمنيـ مف ذكرىا مجممة ومنيـ مف ذكر
بعضيا ومف ذلؾ قوؿ النووى "شرط الواقؼ صحة عباراتو وأىميتو لمتبرع".
وعف التحقيؽ فى ىذه العبارة نجد ىذيف الشرطيف يتضمناف العديد مف الشروط ذلؾ ألف
صحة العبارة تتطمب مف قائميا أف يكوف بالغاً عاقبلً كما أف أىمية التبرع تقتضى أف يكوف
الواقؼ مالكاً تاـ الممؾ مختا اًر.

ٔ

واكتفى كماؿ بف اليماـ بثبلث شروط ىى البموغ والعقؿ والحرية فقاؿ " :وأما شرطو فيو
الشرط فى سائر التبرعات مف كونو ح اًر بالغاً عاقبلً وأما البيوتى فقد إختصر تمؾ الشروط أو
جمعيا فى جممة واحدة ولكنيا وافية فقاؿ :وشرطو أف يكوف الواقؼ جائز التصرؼ ".

كالشرط بالتفصيؿ ىى :

-1البمكغ  :فبل يصح وقؼ الصبى سواء كاف ممي اًز أـ غير مميز ،ولو مأذوناً مف وليو ألنو
يتبرع بمالو بشيء ،وال يممؾ أحد أف يجيز تبرعو  ،فتبرعاتو كميا باطمة صيانة لمالو .

ٕ-العقؿ  :يشترط الواقؼ أف يكوف أىبلً لمتبرع فبل يصح وقؼ المجنوف وال المعتوه  ،ألنيما
ليسا أىبلً لمتبرع  ،والف الوقؼ مف التصرفات الضارة وليذا التصح منيما اليبة وال الصدقة

واإلعتاؽ ونحو ذلؾ .

-3الحرية  :يشترط الواقؼ أف يكوف ح اًر غير ممموؾ  ،ألف العبد ومايممؾ ممكاً لسيده.
ٔ

-د/محمد الفاتح المغربى  ،دليؿ الباحث فى عموـ الزكاة فى مكتبات السوداف  ،طبعة ٕٗٓٓـ
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وقد إتفؽ الفقياء عمى أف وقؼ العبد ولو لـ يمف مأذوناً لو بالتجارة  ،واذا كاف مأذوناً لو
بالتجارة يجوز الوقؼ بإذف مواله لمعنى النيابة إذا كانت تجارتو غير مستغرقة بالديف  ،فإف

كانت مستغرقة بالديف فأنو البد مف إذف الدائنيف  ،واذف السيد إنابة والوقؼ بالتوكيؿ جائز ،
وأما اذف الغرماء فيو إسقاط لحقيـ فى حبس تاعيف ألجؿ إستيفاء الديف  ،وحؽ حبس العيف
كحؽ الرىف يقبؿ اإلسقاط  ،واذا سقط يبقى األمر بالنسبة لمعبد مف حيث إنو اليجوز التبرع
منو إال بأذف سيده  ،إال يكوف الواقؼ محجو اًز عميو لسفو أو غفمة بحكـ القاضى فأذا أوقؼ

السقية أو ذو الغفمة أو الحجر عمييما فأف وقفيما باطبلً  ،ألف الوقؼ تبرع والتبرعات ال

تصح اال مع الرشد وىو منتؼ عنيما بعد الحجر .

ٔ

وسئؿ الخصاؼ عف رجؿ حجر عميو القاضى لسفو أو لديف عميو فوقؼ أرضاً لو ىؿ يجوز

وقفو فأجاب  :بأنو ال يجوز ذلؾ مف قبؿ السفيو وانما حجر عميو القاضى لئبل يبذر مالو وال
يخرج مف ممكو شيئاً ...فمو جاز وقفو األرض لـ يكف لمحجر معنى.

وذىب جميور الفقياء إلى أف وصية السفيو تجوز فى حدود الثمث إذا كانت كوصية الرشداء

العاقميف ألف الغرض مف الحجر عميو ىو المحافظة عمى مالو وال ضرر عمى نفسو فى ىذا
الشكؿ مف الوصية .
وعمى ىذا األ ساس قاس بعض الفقياء المتأخريف وقؼ السفيو عمى وصيتو إذا كاف الوقؼ
عمى النفس ثـ مف بعده عمى مف يشاء مف جيات البر أو الورثة وذلؾ ألف ىذا النوع مف
الوقؼ تتحقؽ فيو مصمحتو وىو المحافظة عمى مالو لشخصو بؿ ىو تأكيد وتثبيت لمماؿ .
ٗ-أف يككف الكاقؼ مختا ارن  :يشترط فى الواقؼ أف يكوف مختا اًر وليس مكرىاً عمى
التصرؼ فمو أكره الواقؼ أو كاف مجب اًر أو تـ بدوف رضاه وقع باطبلً  ،وقد ذىب الفقياء إلى

إف المكره ال يصح وقفو وال وصيتو إضافة الى تصرفاتو االخرى .

٘-أال يككف الكاقؼ مدينان  :ىذا الشرط لصيانة حقوؽ دائنى الوقؼ  ،والمراد بو منع
الواقؼ مف أف يمجأ لتيريب أموالو مف وجو دائنيو فيخرجيا مف ممكو بالوقؼ .
-6أف يككف الكاقؼ غير مريض مرض المكت :إذا كاف الواقؼ أىبلً لمتبرع ووقؼ فى أثناء
مرض الموت فأف وقفو يكوف نافذاً حاؿ حياتو ألنو ماداـ حياً اليمكف الحكـ بأف مرضو

مرض موت  ،اذا المريض ال يعتبر شرعاً مرض موت إال إذا عجز صاحبو عف القياـ
ٔ
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بمصالحة التى مف شأنو يقوـ بيا وكاف مف االمراض التى يغمب اليبلؾ بيا عادة واتصؿ بو

الموت فأف مات فى مرضو تبيف أف مرضة مرض موت وحكـ عمى وقفو بعد موتو باالتى ٔ:
إذا مات وىو غير مديف أخذ وقفو الصادر منو فى مرض موتو حكـ الوصية فإف كاف
الموقوؼ اليزيد عمى الثمث ماترمو مف األمواؿ نفذ وقفو ولـ يتوقؼ عمى إجازة أحد ،

واف كاف الموقوؼ يزيد عمى الثمث ماتركو مف األمواؿ نفذ وقفو فيما يعادؿ ثمث تركتو وتوقؼ
نفاذه فيما زاد عنو أجازة ورثتو وىذا إذا كاف الموقوؼ عمييـ ليسوا مف الورثة واف كاف
الموقوؼ عمييـ مف ورثتو الذيف يرثونو فعبلً بعد موتو توقؼ نفاذ وقفو عمييـ عمى أجازة باقى

الورثة الذيف لـ يقؼ عميو  ،سواء كاف ماوقفو عمييـ اليزيد عف الثمث ماتركو مف األمواؿ أو

يزيد فإف أجازه نفذ وصرؼ ريعو لمموقوؼ عمييـ حسب شرطو وثـ ماعداه بيف ورثتو حسب
الفريضة الشريعة قسـ التممؾ واف لـ يجيزوه بطؿ وقفو ريع ماوقفو عمى جميع ورثتيـ حسب
الفريضة الشريعة.
-7أف ال يككف الكاقؼ مرتدان عف االسالـ  :فأذا إرتد الواقؼ بعد الوقؼ بطؿ وقفو  ،ولو
عاد لئلسبلـ ال يعود الوقؼ إال بعقد جديد وذلؾ ال فى الوقؼ معنى القرب الدائـ إلى اهلل

تعالى بما يشتمؿ عميو مف جية البر الدائـ الموقوؼ عمييـ والردة فى حكـ اإلسبلـ تحبط
العبادات والقربات فيبطؿ الوقؼ لقولو تعالى (:لئف أشركت ليحبطف عممؾ ولتكونف مف

الخاسريف )ٕ وقولو تعالى (:ومف يكفر باإليماف فقد حبط عممو وىو فى االخرة مف
الخاسريف)ٖ وأما أذا إرتد المسمـ ثـ وقؼ وقفاً عند أبى حنيفة متوقؼ غير نافذ فإذا عاد إلى

اإلسبلـ نفذ وقفو واال بأف مات عمى الردة أوالتحؽ بدار الحرب وحكـ بمحاقو وقؼ وأصبح

ميراثاً لورثتو.

أركاف الكقؼ فى الفقو االسالمى :
الوقؼ مثؿ سائر اإللتزامات والعقود البد لو مف توافر أركاف معينة لقياميـ  ،وقد إختمؼ
الفقياء فى بياف أركانو تبعاً إلختبلفيـ فى تحديد مايعتبر داخبلً فى ماىية الشئ فذىب

الحنيفة إلى أف ركف الوقؼ الصيغة إلقتضائيا لبقية األركاف .

ٔ
ٕ
ٖ
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قاؿ إبف نجيـ ":وأما ركنو فاأللفاظ الخاصة الدالة عميو  ،كأف يقوؿ أرضى ىذه صدقة
موقوفة مؤبدة عمى المساكيف،
وىذه العبارة رغـ إيجازىا تتضمف أربعة أركاف وىى  :الواقؼ وىو القائؿ أرضى ىذه
والموقوؼ وىو االرض والموقوؼ عميو وىو المساكيف والصيغة المنجزة .
أما المالكية والشافعية والحنابمة فيروف أف الوقؼ لو أربع أركاف ىى -:
ٔ-الواقؼ
ٕ-الموقوؼ عميو
ٖ-الماؿ الموقوؼ
ٗ-الصيغة
قاؿ الخرشى ":وأركاف الوقؼ أربعة العيف الموقوفة  ،والصيغة  ،والواقؼ ،والموقوؼ عميو " .
وقاؿ المناوى ":وأما ػركانو فأربعة الواقؼ  ،والموقوؼ ،والموقوؼ عميو ،والصيغة"
وقاؿ البيتونى  ":واركانو واقؼ  ،موقوؼ  ،موقوؼ عميو  ،الصيغة ".

ٔ

شركط الكقؼ كالمكقكؼ عميو
أكالن  :شركط المكقكؼ :

إتفؽ الفقياء عمى إشتراؾ اف يكوف الموقوؼ ماؿ متقوماً معموماً ممموكاً لمواقؼ

-1أف يككف ماالن متقكمان :

وىو ماكاف محر اًز بالفعؿ وأباح الشرع اإلنتفاع بو فى حالة السعة واإلختيار كالعقار ،
والمنقوالت ويترتب عمى ذلؾ إف ما ليس فى حيازة اإلنساف ال يعتبر ماالً متقوماً

كالطير فى اليواء والسمؾ فى الماء وكذلؾ مااليباح لئلنساف اإلنتفاع بو كالخمر والخنزير
بالنسبة لممسمـ  ،وذىب جميور الفقياء إنما يجوز بيعو يجوز وقفو  ،ألف الوقؼ يرد لمدواـ
ليكوف صدقة جارية كما أف الوقؼ قربة هلل تعالى وال يكوف قربة ما كاف معصية وعند
الحنفية أف الذى يصح بيعو ووقفو ىو العقار  ،أف يكوف الموقوؼ معموماً وقت وقفو عمماً

نافياً بالجيالة التى تؤدى لمنزاع  ،وىذا العمـ يتحقؽ تارة بتعيف قدرة وتارة بتعيف نسبتو إلى
معيف فبل يصح الوقؼ إذا كاف الموقوؼ غير معموـ قدره وال نسبتو إلى معموـ كمف إذا وقؼ
بعض منزلو أو إحدى ىاتيف العمارتيف  ،ألف الوقؼ يقتضى أف يكوف ريع الموقوؼ حق ًا
ٔ
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مستحقاً لمموقوؼ قاؿ إبف اليماـ  " :إذا كاف الدار مشيورة معروفة صح وقفيا واف لـ تحدد
شيرتيا معروفة صح وقفيا واف لـ تحدد استغناء بشيرتيا عف تحديدىا (ٔ).

وتعقبو إبف عابديف بقولو  ":وال يخفى مافيو  ،بؿ ذلؾ شرط لقبوؿ الشيادة بوقفيتيا "
ثانيان :شركط المكقكؼ عميو:

-1أف يككف المكقكؼ عميو عمى جية بر  :األصؿ فى الشرعية الوقؼ أف يكوف صدقة

يتقرب بيا إلى اهلل فى اإلنفاؽ فى أوجو البر بصدقة  ،وأف ال يكوف الوقؼ عمى معصية ،

وعند الحنفية ال بد أف يكوف الوقؼ قربة فى حكـ اإلسبلـ وفى إعتقاد الواقؼ معاً فبل يصح

الوقؼ عمى جية معصية المف مسمـ وال مف غيره كالوقؼ عمى الكنائس والبيع  ،إحياء
الشعائر الدينية غير اإلسبلمية  ،وكذلؾ ال يصح الوقؼ عمى المحرمات كأندية القمار
والدور والميو والمحرمات وكذا منع بعض العمماء الوقؼ عمى مكروه مثؿ تعميـ المنطؽ
والوقؼ عمى الفقراء مسمميف أو غير مسمميف قربة فى نظر اإلسبلـ بإتفاؽ العمماء فالوقؼ
لممسمـ عمى فقراء أىؿ الذمة أو مرضاىـ قربة يتقرب بيا إلى اهلل تعالى وصدقة يثاب عمييا
المسمـ ألف أىؿ الذمة يممكوف ممكاً محرماً وتجوز الصدقة عميو فإذا جازت الصدقة عمييـ

جاز الوقؼ عمييـ واختمؼ الفقياء الوقؼ عمى الغنى فذىب الحنفية ورواية لمحنابمة بأنو ال
يجوز ألنيـ إشترطوا فى الموقوؼ عميو الغربة وذىب المالكية وروايو لمحنابمة أنو يجوز
ولمشافعية وجياف منشأىما الخبلؼ فى الشرط ىؿ ىو ظيور الغربة أو إنتفاء المعصية
فصحيح إبف تيمية عدـ جواز الوقؼ لمغنى فقاؿ ":والصحيح الذى دؿ عميو الكتاب والسنة
واألصوؿ أف الوقؼ عمى جية مباحة كاألغنياء باطؿ  ،ألف اهلل سبحانو وتعالى قاؿ فى
الفئ (لكى ال يكوف دولة بيف االغنياء منكـ ) فأخبر سبحانو أنو شرع ماذكره لئبل يكوف الفئ
متداوالً بيف األغنياء دوف الفقراء فعمـ أنو سبحانو يكره ىذا وينيى عنو ويذمو فمف جعؿ
الوقؼ لؤلغنياء قفد جعؿ دوؿ بيف األغنياء فيتداولونو بطناً بعد بطف دوف الفقراء وىذا فض ُؿ
هلل فى أمره ودينو وال يجوز ذلؾ .
-4أف يككف المكقكؼ عميو أىؿ لمتممؾ :
إتفؽ جميور الفقياء أف الوقؼ ال يكوف إالعمى جية يصح ممكيا أو التممؾ ليا  ،ويخرج مف
ذلؾ كؿ مقصود وما فى حكمو وذلؾ ألف الغاية مف الوقؼ صرؼ قمتو وتمميؾ منافعو
ٖٗ

لمموقوؼ عميو  ،فقمة الوقؼ ممموكة فبل يصح إال فيما لو الممؾ وىذا عند القائميف بإنتقاؿ
ممكية الموقوؼ إلى حكـ ممؾ هلل  ،وكذا القائموف فى بقاءىا عمى حكـ ممؾ الواقؼ .
شركط الصيغة
والصيغة العقد ىى مايصدر مف قوؿ أو فعؿ أو كتابة أو إشارة مفيومة تعبي اًر إرادتو وبياناً

لما فى نفسو  ،والقوؿ أما يقع صريحاً أو كناية فمف الفاظو الصريحة وقفت  ،وحبست ،
وسبمت  ،ومف ألفاظ الكناية تصدقت  ،وحرمت  ،وأبدت  ،وىذه األلفاظ تدؿ عمى الوقؼ فى

بثبلثة امور  ،النية فأذا نطؽ ونوى بوحده مف ىذه االلفاظ الكنائية الوقؼ صار موقوفاً ما

نواه واذا اقترنت الكنائية بواحدة مف األلفاظ الصريحة أو الكنائية كتصدقت صدقة موقوفة أو
محبسة أو مؤبدة .
أف يصؼ العيف بأوصاؼ الوقؼ فيقوؿ محرمة ال تباع وال توىب أو بالفعؿ كمف جعؿ أرضو
مسجداً وأذف لمناس بالصبلة فيو  ،ولمصيغة شروط منيا :

ٔ-أف تكوف جازمة فبل ينعقد الوقؼ بالوعد وال يكوف الوعد فيو ممزماً كما لو قاؿ اإلنساف
سأوقؼ أرضى أو دارى ىذه عمى الفقراء أو المساكيف أو عمى ذريتى بؿ يقوؿ وقفتيا أو

حرمتيا ونحوه بصيغة دالة عمى الجزـ .
ٕ-أف تكوف منجزة ومعنى التنجيز فى الصيغة عند الوقؼ أف ال يكوف فيو تعميؽ عمى
شروط غير كائف وال إضافة إلى المستقبؿ ألف الوقؼ فيو معنى تمميؾ المنافع واف كاف
إسقاط الممكية عمى األرجح بالنسبة إلى رغبة الموقوؼ والتمميكات عامة كاليبة والصدقة
والعارية يبطميا التعميؽ واالضافة وانما صحة الوصية مع انيا تمميؾ مضاؼ إلى ما بعد
الموت عمى سبيؿ اإلستثناء و تشجيع عمى عمؿ البر وتسييبلً لو .

ٖ-أ ف ال تقترف الصيغية بما يدؿ عمى توقيت الوقؼ وعدـ تأبيده ذىب جميور الفقياء مف
الحنفية والشافعية والحنابمة إلى إشتراط التأبيد فى صيغة الوقؼ ألف الوقؼ إنما شرع صدقة
دائمة فتوقيتو ينافى شيوعتو ويبطؿ الوقؼ كأف يقوؿ أنا جعمت أرضى ىذه صدقة موقوفة هلل
عز وجؿ سنة أو يوـ أو شير  ،إختمؼ ىوالء فى كيفية تحققو وأوجو بيانو ومعرفتو حكـ
اقتراف الصيغة بشرط مؤقت وذىب المالكية وقوؿ لمشافعية عمى صحة الوقؼ المؤقت سواء
كاف الوقت قصي اًر او طويبلً  ،وسواء كاف مقيداً بمدة زمنية كقولو وقفت بستانى عمى الفقراء
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لمدة سنة  ،أـ كاف مقيداً عمى حدوث أو تحقيؽ أمر معيف كقولو دارى موقوفة عمى الفقراء

-.

ٗ-أال تقترف الصيغة بشرط يخشرع أو ينافى مقتضى العقؿ  :لكي تكوف صيغة الوقؼ
صالحة لئلنشاء البد أف تكوف خالية مف أى شرط مف الشروط التى تؤثر فى أصؿ الوقؼ أو
تنافى مقتضاىا والشروط التى يشترطيا الواقفوف فى اوقافيـ تنقسـ مف حيث حكميا إلى
قسميف ىما :
أ-شرط صحيح وىو الذى ال يخؿ بأصؿ الوقؼ وال يخؿ بمنفعة الموقوؼ أو الموقوؼ عميو
وال يخالؼ الشرع ،وحكـ ىذا الشرط الصحيح أنو واجب تنفذه ومثاؿ ذلؾ إشتراط الواقؼ
ترتيب الطبقات مف اإلستحقاؽ والتقسيـ بيف المستحقيف بنسب يعينيا  ،واشتراطو جعؿ النظر
عمى وقفو لؤلرشد فاالرشد لبلوالد .
ب -شرط غير صحيح وىو الذى يخؿ بأصؿ الوقؼ أو ينافى حكمو أو يخؿ بمنفعة
الموقوؼ أو الموقوؼ عميو أو يخالؼ الشرع  ،وىذا الشرط غير صحيح يشمؿ الباطؿ
والفاسد  ،والفقياء منو عمى قوليف إحدىما أنو لغو باطؿ ال يعمؿ بو الوقؼ المقترف بو غير
صحيح و الثانى إف الشرط يبطؿ والوقؼ صحيح  ،ومثاؿ ذلؾ أف يقوؿ  :أرضى ىذه
صدقة موقوفة عمى أف لى أصميا  ،أو عمى أف ال يزوؿ ممكى عنيا أو عمى أف أبيعيا).
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المبحث الثالث
خصائص الكقؼ -:

خصائص كمقاصد الكقؼ

يتميز الوقؼ بإستقبللو،واستم ارريتو وديمومتو التي ال تربط إال بالوظيفة التي حددىا الواقؼ
في شروطو وىذه المزايا وغيرىا أكسبت الواقؼ تمؾ الحيويو التي إستمر أثرىا قروناً طويمو

بإعتبارىا أحد األسس الميمو لمنيضو اإلسبلميو الشاممو بأبعادىا المختمفو .
أما خصائصو عمى وجو التفصيؿ فيي عديده  ،ومنيا -:
ٔ /إنو عمؿ تطوعي وقربو هلل تعالى يقوـ بو الواقؼ مف ذاتو .
ٕ /دوامة إستم ارره  ،وقابميتو الذاتيو لمتطور .

ٖ /عدـ إنحصارة – إنشاء أو إنتفاعاً – في طبقو إجتماعية معينو في عصر معيف .

ٗ /عدـ قابميتو لمتصرؼ بالبيع أو اليبة أو التوريث  ،إنما ىو تسبيؿ غمتو لممستحقيف ،وىذا
يعني أف في إدارة الوقؼ حقاف وى دفاف  ،فحؽ في عيف الوقؼ بيدؼ اإلبقاء عمييا لمغرض
الذي أوقفت لو  ،وحؽ في الغمو بغرض إستفادة الموقوؼ عميو منيا .
٘ /تنوع مضموف خدماتو ومجاالت صرفو بحيث تتسع إلحتياجات الناس بكيفيو مباشره أو
غير مباشره .
/ٙأفاؽ مجاالتو واسعو ،فيي تمبي إحتياجات الناس الفرديةوالجماعية .
وىذا يقتضي أف ينشأ ناظر ويدار ويستثمر وفؽ مفاىيـ تختمؼ عف المؤسسات ذات
المجاالت المحددة.

ٔ

 /ٚسيولة إدارتو  ،فيمكف لمواقؼ نفسو أف يتولى إدارتو  ،ويمكف أف يتولى ذلؾ أحد ذرياتو ،
أو مستقؿ .
 /ٛتنوع األمواؿ الموقوفو  ،فقد شممت جميع األنواع كاألراضي الزراعية وغير الزراعية ،
والمباني و األمواؿ المنقولو األالت الزراعية والمصاحؼ والكتب وغير ذلؾ  ،فيو شامؿ لكؿ
مايجوز بيعو  ،وىذا النوع أدى لتراكـ حصيمة كبيرة مف األوقاؼ .خبلؿ العصور المتتابعو .

ٔ
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 /ٜلمواقؼ الحرية الكاممو في الكيفيو التي يرغب بيا أف يكوف عمييا وقفو  ،حسب رغباتو
ووجياتو واىدافو التي تحقؽ امالو فيما يوقؼ  ،وىذا يقتضي اإللتزاـ بالشروط التي وضعيا
لوقفو .
ٓٔ /لما كاف الوقؼ صدقو يتقرب بيا اإلنساف لربو  ،إقتضى ذلؾ ضرورة اإللتزاـ باألحكاـ
الشرعيو لموقؼ عند إنشائو أو إدارتو أواستثماره أو توزيع مصارفو  ،فمثبلً يجب اإلبتعاد عف
األساليب المحرمو في إستثمار الوقؼ .

ٔٔ/الوقؼ صدقو جاريو دائمة مستمرة ينفع الناس جيبلً بعد جيؿ وأمو بعد أمو  ،يقتضي
وضع ذلؾ بعيف اإلعتبار في كؿ أحوالة  ،عند إنشاءه وادارتو واستثماره .

ٕٔ/يمتمؾ الوقؼ القدرة الذاتيو عمى تطوير أساليب التعامؿ معو وىذه القدره جزءاً اليتجزاء

مف كينوتو  ،ويحمؿ في داخمو بذور إبقائة وامكانيات تطوره في المستقبؿ .
وىذا يسيؿ عمى القائميف عميو في اإلدارة والتطوير .

ٖٔ /في الوقؼ حفاظ عمى أصولة مف الضياع وضماف لحفظيا مف تصرؼ العابثيف .
مقاصد الكقؼ -:
مف محاسف اإلسبلـ إف جاء بجممة مف التشريعات المفروضو  ،والواجبة  ،والمستحبو ،
لتحقيؽ التكافؿ  ،والتعاوف ،والتكامؿ في المجتمع اإلسبلمي  ،وذلؾ لوجود التفاوت  ،و
اإلختبلؼ في الصفات  ،والقدرات  ،والطاقات  ،وما ينتج عف ذلؾ مف وجود المنتج ،
والعاطؿ  ،والذكي  ،أومف يمتمؾ والقادر  ،والعاجز  ،مما يتطمب مبلحظة بعضيـ لبعض ،
وأخذ بعضيـ بأيدي بعض  ،ومف طرؽ ذلؾ اإلنفاؽ  ،وأفضمة ما كاف منتظماً و مضموف

البقاء  ،يقوـ عمى أساس  ،وينشأ مف أجؿ البر والخير .

والوقؼ ال شؾ يؤدي ىذا كمة  ،حيث لكثير مف الجيات العامو حياتيا  ،ويساعد فئات مف
المجتمع لممشاركو في التنمية وتوفير فرص العمؿ  ،ويتحقؽ بو ضماف العيش الكريـ  ،حيف
إنصراؼ الناس  ،أو طغياف الخطر  ،أو حالة الطوارئ .
تعريؼ المقاصد عند الفقياء -:
مقاصد الشريعو في الففروع الفقييو محط نظر الفقيو النابو و إىتماـ المجتيد والواعي .
المراد بمقصود الشرع " :مادلت الدالئؿ الشرعية عمي وجوب تحصيمو والسعي في رعايتو ،
واإلعتناء بحفظو  ،وذلؾ كمصمحة حفظ النفوس  ،والعقوؿ والفروج  ،األمواؿ  ،واألعراض .
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ينطمؽ الفقياء في المقاصد الشرعية مف قاعدة أساسية ىي :
أف األصؿ في األحكاـ والمعقولية التعبد  ،ألنو أقرب إلى المقبوؿ  ،وأبعد عف الحرج ،
وفصؿ في ىذا بعضيـ فقاؿ  :إف األصؿ في العبادات بالنسبة إلى المكمؼ التعبد  ،دوف
التفات إلى المعاني وأصؿ العادات إلى المعاني .
مف المسمـ بو إف  " :مقاصد الشريعة قبمة المجتيديف  ،مف توجو إلى جية منيا أصاب
الحؽ " كما قاؿ ىذا حجة اهلل اإلماـ الغزالي رحمة اهلل عميو .
بياف خالؼ الفقياء في مقاصد الكقؼ اإلسالمي -:
اختمفت المذاىب الفقيية في المقاصد الشرعيو مف الوقؼ  :ىؿ ىو القربو و الصدقو كما
يصح أف يكوف عطية واليبو  ،وفي كؿ حالة منيا مجموعة.
أ  /القربة كالصدقو -:
في المذىب الحنبمي المقصد الشرعي مف الوقؼ القربو  :ىؿ ىو القربة  ،فيـ يشترطوف " :
أف يكوف الوقؼ ( عمى بر ) وىو اسـ جامع لمخير  ،وأصمة الطاعو هلل تعالى  ،فبل بد مف
وجودىا فيما ألجمة الوقؼ إذا ىو المقصود  ،سواء كاف الوقؼ ( مف مسمـ أو ذمي ) " كما "
يصح الوقؼ عمى ذمي معيف ( غير قريبة ) ولو مف مسمـ لجواز صمتو .
في ضؤ ىذا الشرط أخرج الحنابمو صراحة ضمف مف اليصح الوقؼ عمييـ :
" طائفة األغنياء ".
ب /العطية كاليبة - :

مذىب المالكيو  :يعد الوقؼ عند المالكية مف العطايا واليبات  ،ال مف باب الصدقات  ،وال

يتنافى ىذا مف إعتبار بعضو مف القربات  ،بؿ مف أحسف القربات  ،فيصح الوقؼ مف باب
العطاية واليبات  ،أل ف مف باب الصدقات  ،وال يتنافى ىذا صراحة في شرحة عمى متف
سيدي خميؿ قائبلً  ( :و صح وقؼ المسمـ عمى ( ذمي ) أي تحت ذمتنا واف لـ يكف لو

كتاب ( واف لـ تظير قربة ) كعمى أ غنيائيـ ؛ ألف الوقؼ مف باب العطايا واليبات  ،ألنو
مف باب الصدقات وجاز أيضا لصمة الرحـ .
فالوقؼ عمى أغنياء المسمميف دوف فقرائيـ  ،أو عمى ذي حاجو مضطر  ،وىو مف فعؿ
الخير.
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وفي نوازؿ إ بف الحاج :مف حبس عمى مساكيف الييود والنصارى جاز لقولة تعالى :
" كيطعمكف الطعاـ عمى حبو مسكينا كيتيما كاسي ار " .

ٔ

وال يكوف إالسير اواالمشركاً .
ج /القربة كالعطية -:

ذىب إلى ىذا الحنفية والشافعية وانو يجمع بيف األمريف  :االقربة والعطيةٕ .التصدؽ بمنفعة
العيف ،أو صرؼ منفعتيا إلى مف أحب"بما يفيد التوسع في أغراض الوقؼ فيصبح ما يكوف
منو قربو  ،أو مجاممة وتودداً وىو ماورد التصريح بو في العبارات التالية  :وانما قمنا ( :

وصرؼ منفعتيا ) ؛ ألف الوقؼ يصح لمف يحب مف األغنياء ببل قصد القربة  ،وىو إف كاف

البد في أ خرة مف القربة بشرط التابيد  ،وىو كذلؾ  ،كالفقراء  ،ومصالح المساجد  ،الكنو
يكوف وقفاً قبؿ إنقراض األغنياء ببل قصد وكذلؾ المذىب عند الشافعية في األصح فقد ورد
ذكر التالي  ":واف وقؼ عمى مسمـ  ،أو ذمي  ( ،عمى جية معصية كعمارة ) نحو الكنائس

المقصودة لمتعبد  ،وترميميا فباطؿ أو ( جية قربو كالفقراء ،والعمماء أو عمى جية التظير
فييا الغربو كاألغنياء صح في األصح ) كما يجوز بؿ تسنى الصدقو عمييـ .
فالمراعي إنتفاء المعصية  ،عف الجية فقط ؛ نظ اًر إلى إف الوقؼ تمميؾ كالوصية  ،فمف ثـ

إستحسناً بطبلنيـ عمى أىمى الذمو والفساؽ ؛ ألنو إعانة عمى معصيو  " ...أثمر ىذا
اإلختبلؼ في المقصد الشرعي األساس بيف المذاىب صو اًر إيجابية في التوسيع في أغراض

األوقاؼ .

إذ ليس بالضرورة لصحتو أف يتعيف قصد القربو ،ولكف يكفي صحتة خموة مف المخالفات
الشرعيو  ،فتوسعت في الماضي توسعاً عظيماً فمف ثـ أدى الوقؼ بجميع أقسامة الخيري ،

والذري  ،والمشترؾ بينيما خدمات جميمة كانت صدر خير ألفراد والمجتمع كانت مصدر
خير لبلفراد والمجتمع عبر عصور االذدىار واإلنحطاط عمى السواء وتحقؽ مف خبللو
المجتمع اإلسبلمي المقاصد الشرعيو الكمية الثبلثة :الضرورية  ،والحاجية  ،والتحسينية .
ف ي مختمؼ األزمنو واألمكنو عمى مستوى عالـ اإلسبلمي مف أقصاه إلى أقصاه  ،ولجميع
طبقات أفراد المجتمع .
ٔ
ٕ

ٔ-سورة االنساف االية ٛ
د .محمد الكبيسي  ،احكاـ الوقؼ في الشريعو االسبلمية ص . ) ٖٔٛ / ٖٔٚ ( :
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ىذا الشموؿ في المقاصد قد ال يتوفر في غربة أخ ار .
لقد حقؽ الوقؼ في الماضي الكثير مف المقاصد الضرورية متمثمة في قامة المصحات
والمستشفيات واقامة سبؿ الماء في المدف والقرى ونشرىا عمى طرؽ المسافريف .
ومما يحقؽ مقصداً ضرورياً ممحاً في الوقت الحاضر إنشاء مراكز البحوث واإلنفاؽ عمييا.
كلمكقؼ مقاصد عامو كخاصو متنكعو -:
فأما المقصد العاـ لموقؼ  :فيو إيجاد مورد دائـ ومستمر لتحقيؽ غرض مباح مف أجؿ
مصمحة معينة .
كأما المقاصد الخاصو لمكقؼ فكثيرة منيا -:
ٔ  /ضماف لبقاء الماؿ ودواـ اإلنتفاع بو واإلستفاده منو مده طويمة .
ٕ  /إستمرار النفع العائد مف الماؿ المحبس لموقؼ والموقوؼ عميو  ،فاألجر والثواب
مستمراف لمواقؼ حياً او ميتاً  ،ومستمر النفع لمموقوؼ عميو .

ٖ  /إمتثاؿ أمر اهلل سبحانو تعالى باإلنفاؽ والتصدؽ في وجود البر  ،وامتثاؿ أمر نبينا
محمد صمى اهلل عميو وسمـ الصدقة والحث عمييا وىذا أعمى المقاصد مف الوقؼ .
ٗ /في الوقؼ صمة لؤلرحاـ حيث يقوؿ اهلل تعالى " وأولو االرحاـ بعضيـ اولى ببعض في

كتاب اهلل اف اهلل بكؿ شئ عميـ " ،فيو تعاوف عمى البر اإلحساف وكفالة األيتاـ وعوف الفقراء
والمساكيف وىو ضرب مف التعاوف في كؿ ما ينفع الناس وذلؾ مادعى إليو القراف الكريـ "
وتعاونو عمى البر والتقوى والتعاونو عمى اإلثـ والعدواف واتقوا اهلل اف اهلل شديد العقاب ".

ٔ

٘ /والوقؼ عمى الزوايا والمساجد والروابط والمعاىد والمدارس والمشافي ودور العجزه
ومبلجئ األيتاـ كؿ ىذا مف ما يضمف ليذه المرافؽ العامو بقائيا وصيانتيا .
 /ٙبناء حضارة إسبلمية قوية مستقمة تعتمد بأمر اهلل عمى ذاتيا .
ولمناظر في الحضارة اإلسبلمية  ،أف يقؼ مندىشاً مف األثار العظيمو  ،التي كانت لموقؼ

في حياة األمة  ،سواء مف الناحية النظريو أو العمميو  ،ولعمنا ىنا نشير إلى شئ مف ذلؾ .

ٔ

ٔ-سورة االنفاؿ االية (٘. )ٚ
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أ ) مف الناحية النظرية -:
أدى الوقؼ مف ىذة الناحية ؛ مف الظيور العديد مف الجوانب الخيرةعمى مستويات عده
المعرفي  ،والقيمي  ،والتنظيمي  ،واإلجتماعي ؛ فمف الناحية المعرفية كاف لو اليد الطولى
في العموـ  ،والحركو العممية ومف الناحية القيميو أثمر في تجسيد قيـ األخوة  ،والتكافؿ ،
والتكامؿ ،واإلحساف  ،وغرس قيـ المسؤليو  ،والمبادرة  ،وأداء الواجب لدى الفرد  ،وغير ذلؾ
مف القيـ العديد  ،ومف الناحية التنظيمية ؛ أثر في ظيور فقو الوقت ؛ لما يتطمبة مف بياف
أحكاـ التي إرتبط معظميا بإجتياد  ،وباإلعتماد عمى اإلستحساف  .واإلستصبلح  ،والعرؼ ،
كما أنو أسيـ في ظيور الفكر اإلداري ؛ بما تطمبتو مؤسسات الوقؼ مف إدارة  ،فقد ظيرت
إدارتو منذ العيد األموي وتوالت مف بعد ذلؾ.

1

وأما مف الناحية اإلجتماعية  ،فقد ظير أثره في تماسؾ  ،وقوة شبكة العبلقات اإلجتماعية
لدى األمة اإلسبلمية  ،بالرغـ مف الكوارث  ،والنكبات التي مرت بيا.

ٕ

ب ) الناحية العممية -:

كما إف البحث خمؼ أثار نظريو  ،كذلؾ ظيرت أثاره العممية مف خبلؿ المجاالت المتنوعو

،والمتعدده  ،التي شممت جوانب الحياة اإلجتماعية  ،فقد نيض الوقؼ برسالة ضخمة في
إقامة المؤسسات الخيريو  ،ورعايتيا وبرزت أىميتو بوجو خاص  ،في توفر الرعاية
اإلجتماعيو لمطبقات الضعيفو ،والفقيرة  ،ولكؿ محتاج إلى العوف  ،والرعاية  ،كإبف السبيؿ ،
وطالب العمـ  ،والمريض  ،بؿ إتسع نطاقو ليشمؿ أوجة الحياة اإلجتماعية وتكاثرت
األوقاؼ ،وتنوعت تعبي اًر عف إحساس الواقفيف  ،بأف ىناؾ ثغرة في المجتمع البد أف تستر ،
أو منك اًر يجب أف ؛ يزوؿ  ،أو معرفاً ميمبلً يجب أف يراعى .

ومف خبلؿ نماذج الوقؼ – عبر التاريخ اإلسبلمي – يتبيف أثر الوقؼ وثمراتو  ،والتي يمكف

أف نجمميا فيما ياتي -:
ٔ  /ظيور المجتمع المدني  ،بواسطة المؤسسات األىمية  ،التي إنتظمت وجوه الحياة
اإلجتماعية وأسيمت في إدارة أنشطت المجتمع وتحقيؽ التكامؿ مع السمطو والسيما في

ٔ
ٕ

ٔ-د .عبد الرؤؼ التكينو  ،كتاب الوقؼ  ،ىيئة االوقاؼ والشؤف الدينيو الطبو االولى – ٖٕٔٓ ـ ،ص ( ٗٔ ).
ٔ-سورة المائدة االية (ٕ)

ٕٗ

بعض المياديف الميمو في ميداف التعميـ الذي قامت األوقاؼ بأعبائو  ،لذا لـ يوجد لمتعميـ
ديواف  ،كاألمور االخرى .
ٔ /توفير التعميـ المتميز أماـ فئة المجتمع .
ٕ /القياـ بدور التأميف اإلجتماعي .
ٖ /النيوض بالمستوى الصحي  ،وتطوير مؤسساتو .
ٗ/إتاحة الفرصة لمتكويف الميني .
٘ /اإلسياـ في التطور العمراني لممدف اإلسبلمية
أما أغراضو فتتنوع بحسب تعدد أوجو البر  ،ويمكف ذكر أىما  ،والتي تتمثؿ في -:
 /1نشر الدعكة اإلسالمية  :ومف أىـ مظاىر ىذا الغرض وقؼ المساجد التي كانت عبر
التاريخ منارات لنشر الدعوة وتعميـ الناس وتربيتيـ وتيذيبيـ  ،وما ألحؽ
بيا مف أوقاؼ لئلنفاؽ عمييا أوعمى القائميف عمى شئونيا كالداكاكيف والضيعات والمساكف
وغير ذلؾ والزاؿ ليذا الغرض أىميتو فإضافة إلى المساجد فيناؾ العديد مف المراكز
الدعوية التى تقوـ عمى األوقاؼ
 /4الرعاية اإلجتماعية  :مف خبلؿ صمة الرحـ باإلنفاؽ عمى القرابة مف األبناء وبينيـ مف

خبلؿ الوقوؼ األىمى أو الذري وكذلؾ رعاية األيتاـ وأبناء السبيؿ وذوي العاىات مف خبلؿ

األوقاؼ الخيرية التى يخصصيا الواقفوف لمثؿ ىذا الغرض ويذكر أحد الدارسيف لدور
األوقاؼ في الرعاية اإلجتماعية بالمغرب  ،أف األوقاؼ فييا قامت بدور ميـ في التآزر
والتكافؿ ىاإلجتماعييف  ،فقد حبس الواقفوف كثي اًر مف ممتمكاتيـ عمى المعتوىيف والمقعديف
والمكفوفيف  ،وأف أوقاؼ أبي العباس السبتي في مراكش تعتبر أكبر شاىدعمى ذلؾ قد
عرفت األوقاؼ المغربية أنواعا أخر مف األوقاؼ يندرج في الغرض اإلجتماعي ىي أوقاؼ
إفتكاؾ األسرى  ،وأوقاؼ اإلطعاـ وأوقاؼ الكساء ( المبلبس ) واألغطية لمف يحتاجونيا ،
وأوقاؼ مساعدة المصابيف والمنقطعيف والغرباء وقد إنتشرت ىذه األوقاؼ في مناطؽ متعددة
في المغرب مثؿ فاس  ،وتطواف  ،ومراكش وغيرىا مف المدافع والمدف اآلخرى

ٖٗ

ٖ /الرعاية الصحية  :يعد ىذا الغرض مف أوسع المجاالت التى وقؼ المحبسوف أمبلكيـ
عمييا  ،وشممت أنواعا كثيرة مثؿ بناء المستشفيات والمصحات  ،والبحث العممى المرتبط
بالمجاالت الطبية  ،كالكيمياء والصيدلة
ٗ /التعميـ  :التعميـ أشير مف أف نخصص لو بعض األسطر لبيانو  ،فيكفي المدارس الوقفية
المنتشرة في سائر أنحاء العالـ اإلسبلمي وعمى أرسيا تمؾ المساجد والجوامع التى أ ضحت
منارات لمعمـ وفي مقدمتيا الحرماف الشريفاف  ،واألزىر الشريؼ في مصر  ،والقروييف في
المغرب والزيتونة في تونس  ،واألموييف في دمشؽ ناىيؾ عف المكتبات والمعاىد التى
اليمكف عدىا أو حصرىا في ىذه العجالة.

ٔ

٘ /األمف كالدفاع  :ربما كاف مستنداً ىذا الغرض ما فعمو خالد بف الوليد حينما وقؼ أدراعو
وأعتاده في سبيؿ اهلل فقد روى أبو ىريرة رضى اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ

بعث عم ار عمى الصدقة  ،فقيؿ منع إبف جميؿ وخالد بف الوليد والعباس عـ رسوؿ اهلل صمى
اهلل عميو وسمـ  ،فقاؿ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ ( :ماينقـ إبف جميؿ إال أنو كاف فقي اًر

فأغناه اهلل وأما خالد فإنكـ تظمموف خالداً  ،قد إحتبس أدارعو وأعتاده فسي سبيؿ اهلل وأما
العباس فيو عمى ومثمو معو ) وقد سار عمى ىذا النيج الصحابة الكراـ والتابعوف ومف تبعيـ
بإحساف مف العمماء والحكاـ وذوى اليسار في األمة فوقفوا األمواؿ عمى سد الثغور والحفاظ
عمى حرمة ديار المسمميف .

ٕ

 /6الكقؼ عمى البنية األساسية  :كالوقؼ عمى إنشاء الطرؽ  ،والجسور  ،وأبار الشرب
وقد سبقت اإلشارة إلى بئر رومة في المدينة النبوية التي وقفيا عثماف رضي اهلل عنو

 /7الكقؼ عمى كجكه البر المتنكعة  :وقد تنوع عمؿ أىؿ اإلسبلـ في ىذا وضربوا
في ذلؾ أروع األمثمة.

ٔ
ٕ

ٔ-رواه البخارى ومسمـ  ، ،المفظ مسمـ – جٖٗ٘ –كتاب الزكاة وفى الرقاب والغارميف فى سبيؿ اهلل  -جٔ كتاب الزكاة .
ٔ-رواه البخارى ومسمـ  ،صحيح البخارى ج ٖٗ٘ كتاب الزكاة (وفى الرقاب والغارميف فى سبيؿ اهلل ) الجزء االوؿ  ،كتاب الزكاة ،ص ٙٚٙ

ٗٗ

الفصؿ الثاني
الصيغ المالية لمتمكيؿ الكقفي
 المبحث األوؿ :نشأة وتطور الوقؼ في السوداف.
 المبحث الثاني :المفيوـ اإلقتصادي والتنموي لموقؼ
 المبحث الثالث  :الصيغ التقميدية لتمويؿ الوقؼ

٘ٗ

المبحث األكؿ
نشأة كتطكير الكقؼ فى السكداف
دخؿ السوداف فى إطار حدود الدولة االسبلمية منذ حوالى القرف األوؿ اليجرى
عمى يد الصحابى الجميؿ عبد اهلل بف أبى السرح وذلؾ ضمف فتوحات التى ضمت معظـ
شماؿ أفريقيا.
وأف أوؿ وقؼ فى السوداف كاف يسمى ببلد النوبة ((شماؿ السوداف )) ىو مسجد دنقبل
العجوز والذى كاف كنيسة تتبع مممكة عموة المسيحية فحوليا المسمموف بعد فتحيـ لممنطقة
إلى مسجد موقوؼ وىو األف أثر تاريخ جنوب منطقة الغار فى شرؽ النيؿ بمنطقة دنقبل
العجوز يكابد تعاريؼ القدر وعنؽ الزماف فى المقاء وأف اإلسبلـ عندما جاء إنتشر الوقؼ
بصورة واسعة وأوؿ مف بدأ الوقؼ فى السوداف ثبلثة مف الصحابة رضواف اهلل عمييـ وىـ
سودانيوف سمعوا بظيور النبى صمى اهلل عميو وسمـ فذىبوا لمقائو فالتقوا بو صمى اهلل عميو
وسمـ فى مكة المكرمة فى حجة الوداع فأسمموا ورجعوا إلى ببلد السوداف ينشروف اإلسبلـ
ويعمموف الناس العمـ .وقد أقاـ أحدىـ فى قرية كنوز بيف عطبرة و بربر وأقاـ الثانى فى
الدامر والثالث فى ود مدنى والذى أقاـ بكنوز وىو الشيخ عبد اهلل المعروؼ وقبره معروؼ
واألف يزار وكاف بيذه القرية .
أوقاؼ عمميا كينة أموف راع الذيف ىربوا مف أخناتوف ثـ قامت فى المكاف ذاتو أوقاؼ عمميا
النصارى فى الحكـ المسيحى فى السوداف وجاء الشيخ عبد المعروؼ وسكف القرية وأقاـ
أوقافاً اسبلمية إستمر بيا الحاؿ إلى وقت قريب.

ولما جاء الحكـ اإلسبلمى األوؿ فى السوداف أي حكومة السمطنة الزرقاء إنتشرت األوقاؼ

اإلسبلمية وعمت جميع المناطؽ .
وبعد ذلؾ إنتشرت األوقاؼ فى جميع أنحاء السوداف إذا كاف أغمبيا مساجد وخبلوى.

ٔ

وتكايا والبعض فى مجاؿ الزراعة والصحة والتعميـ وقد توصؿ النشاط الوقفى فى عيد
السمطنة الزرقاء إذ ثبت إف ممؾ سنار إشترى أرضاَ بمكة والمدينة المنورة ووقفيا لخدمة

الحجاج السودانييف وتعرؼ االف باألوقاؼ السنارية وعقارات مشيورة مازالت موجودة فى
ٔ

النصرى  -دراسة انظمة وقوانيف الوقؼ فى السوداف  -الندوة العالمية لتنمية وتطوير االوقاؼ االسبلمية فى الفترة مف  ٜٜٔٗ \ ٛ\ٖٓ\ٕٚـ

٘ٗ

اليوـ وقد تـ العثور عمى الصؾ الذى يثبت أوقاؼ العبدالب فى كؿ مف المدينة  .ومكة
المكرمة وىو وقؼ السمطاف دياب بف بادى بف الشيخ عجيب المانجمؾ .
ولـ تختمؼ سمطنة الفور في القرف السادس عشر واتبعتيا مممكة المسبعات فى كردفاف عف
النشاط الوقفى ويقاؿ اف السمطاف عمى دينار قد قاـ بحفر آبار مياه شماؿ منطقة المدينة
المنورة واوقفيا لخدمة الحجاج تعرؼ بآبار عمى فما يقاؿ اف االراضى التى تقوـ عمييا
القنصمية السودانية االف بجدة فى األراضى الوحيدة الممموكة لمدولة بالمممكة العربية
السعودية وكاف قد أشترىا السمطاف عمى دينار بيدؼ تجديدىا

(ٔ)

وقد جاء إسماعيؿ باشا إلى السوداف موق اًر مف أبيو محمد عمى باشا عمى أنقاص السمطنة

اإلسبلمية التى حكمت السوداف عمى مدى قروف وكانت مف اميز الحكومات (٘ٓ٘ٔ-

ٕٔ )ٔٛبإستثناء السبعيف سنة األخيرة مف حكـ السمطنة الزرقاء التى أدارىا سمطانيا بمرونة
مف خبلؿ المؤسسات اإلجتماعية التقميدية ((الطرؽ الصوفية – المسيد القبيمة بوجييا
اإليجابى )) وكاف اإلنتماء لئلسبلـ يتقدـ عمى غيره مف اإلنتماءات اآلخرى  ،بفضؿ الوجداف
الصوفى الحاكـ  .وبتأثير شيخ الطريقة ولمدور الذى لعبتو ىذه المؤسسات  .وكاف الوقؼ ىو
القاسـ المشترؾ بيف الطريقة والمسيد والشيخ عطاء ببل مقابؿ  ،تضحيات ببلفتور ،
والعداوات طرفية واقميمية مصبرة كاف لموقؼ واإلحتساب إمتدءاَ واسعاً فى المجتمع وعمى

ندرة الكتابة والتوثيؽ عف تمؾ الفترة فإف قرأة كتاب ورفيؽ أو كاتب الشونة تبيف مدى األثر.

ٔ

الصوفي فى إقتصاديات المجتمع وفى تماسؾ بنيابة الممتد إلى خارج حدود السوداف وما
عرؼ عمى نط اؽ متسع محمؿ السمطاف عمى دينار إلى األراضى المقدسة وأباره الوقفية التى
أعدىا لسقاية زوار بيت اهلل الحراـ واشتيرت االروقة التعميمية فى االزىر  ،رواؽ السنارية و
رواؽ الب اربرة ورواؽ دارفورلـ يكف غريباً أف تمتقى األطماع السياسية لمحزبوية مع الطموح
اإلحتبللى لبريطانيا  ،وبعد أف كاف من دوبو الحزبوية كما ىو معموـ غير أنو كاف صاحب
والء لببلده وكانت أجندتو ذات أجندة محمد عمى النجاه المؤسسات اإلجتماعية التقميدية
وبذات الرغبة التى عبر عنيا كرومر فى كتابو الضخـ (مصر المدينو) بقولو عف الخبلوى
والمساجد بأنياء عديمة الجدوى تقريباً وألنيا عديمة الجدوى فى نظره بدأ غردوف فى مصادرة

أراضى الوقؼ  ،حيث بنى دوره وقصوره ومقاـ إدارتو عمى أرضيا ىذا عمى المستوى
ٔ

عباس االميف ػ إستثمار األوقاؼ فى السوداف  -بحث لنيؿ زمالة المحاسبيف القانونيف الخرطوـ ٜٜٔٛـ  ،ص٘ٙ

ٗٙ

اإلدارى الحكومى وعمى المستوى األىمى فقد إتكأ عمى سابقو مرسوـ لمحمد فسرى عمى
السوداف كما كاف سارياً عمى مصر ،مع فارؽ لتأثير ىذا القرار كذلؾ عمى مجتمع حضرى
نيرى يتمحور حوؿ السمطنة ويتنفس مف خبلليا ويبيف مجتمع رعوى فى غالية لفاحى تتسع

المساحة بينو وبيف السمطة ميما بمغت قبضتيا ومركزيتيا  .ومع إشتداد ىذا المجتمع بتعدد
طرقو الصوفية ولكثرة فروعيا وانتشارىا ((القادرية – السمانية  -المجذوبية – الشاذلية -
اإلدريسية – األحمدية – الميرغنية – الختمية – النجاشية – اإلسماعمية – السنوسية –
العزمية ....-الخ )).

ٔ

وكاف سيد كؿ طريقة بمثابة مؤسسة وقفية متكاممة لو سيـ أخر فى البناء اإلجتماعى وعمى
إمتداد السنوات التى تشمؿ فترة الميدية وبدايات اإلحتبلؿ اإلنجميزى عمى يد كتشنر شيد
الوقؼ األىمى والشعبى إستيدافاً مباشر مف اإلحتبلؿ اإلنجميزى  ،فقد حيرت محاولة إغتياؿ

ألكبر واقؼ وىو الشيخ أحمد بف عمى أرباب العقائد مؤسس مدينة الخرطوـ الذى لجأ إلى
سنار وترؾ تمميذه األقرب الشيخ خوجمى أبو جاز.ضاحيتو فى بحرى (المسماة بأسمو )
وبيا كذلؾ ( اقصى شماؿ بحرى لينشى مدينة الخوجبلب وكاف العمر قد إمتد لمشيخ خوجمى
أبو جاز حتى يتجاوز العقد الثامف مف عمره  ،إالأف المنية أدركت إبف خالتو وابف جيمو
الشيخ حمد ودمريوـ الذى توفى فى بداية الخمسينات مف عمره ولـ يسمـ مسيده كعامة شيوخ
المساجد فى السوداف أما أف يبقى الشيخ تابعيا ومطيعاً لئلحتبلؿ وأما أف يذىب المسيد

بشيخو فاإلدارة اإلنجميزية ماكانت لتسمح لميدبيف جدد يخرجوف ضدىا مف تمؾ المؤسسات

الشعبية المح دودة لـ تتوقؼ حيث قامت بدور فى إمتصاص األثار السالبة أليتاـ وأرامؿ
وجرحى معركة كررى عشرات األالؼ تعمدت اإلدارة البريطانية غض الطرؼ عف ىذه
الجيود المحدودة لقائدييا األمنية واإلقتصادية المباشرة لئلحتبلؿ اإلنجميزى لذلؾ بقيت بعض
الوثائؽ وبعض المنافع تباشر مياميا متكاممة  ،واف كاف ذلؾ بأقؿ جيد مع جيود مشايخ
الطرؽ الصوفية واتباعيـ ومريودييـ.

ٔ
ٕ

ٕ

د.جعفر عبد الرحمف  ،الوقؼ والزكاة  ،ورقة عممية.

د.محمد الفاتح محمود المغربى  ،مرجع سابؽ ،صٕٔٛ
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نماذج لمكقؼ عند األىالى -:
وكاف الوقؼ عند األىالى يتمثؿ فى وجوه شتى أذكر منيا األراضى التى توقؼ لممساجد
والخبلوى ولؤلىالى عرؼ فأذا شجر خبلؼ بيف األىؿ فى أرض ما وصؿ ىذا الشجار حد
الخصاـ وخشي الناس الضرر وىبلؾ األرواح يجتمع ((األجاويد))فيرفعوف الفريقيف مف
األرض موقع النزاع ويجعمونيا ((وقفاً)) لممسيد أو الخموة برضاء الطرفيف وينتيى الخبلؼ

وتصير األرض وقفاً لممسيد ومثاؿ لذلؾ ماوقع بيف الكامبلب والمسمميف نير (تبر) وفى
وقت مبكر ولما وقع القتؿ تجمع األجاويد وأصدروا قرارتيـ التي كانت ممزمة لمطرفيف إذ أف

األرض الحدودية وقفاً لمسيد

الدامر واألف يعرؼ أرض العشرة بالعزب مف بمدة فرسى وثاؿ ىذا كثير قسماً لمنزاع يعفوف

األرض ألقرب المسايد أو الخبلوى وصار ىذا عرفاً جارياً إلى أيامنا ىذه

.

*البئر -:

وىى مف أىـ المواقؼ التى تعرؼ الناس عمى وقفيا وىى مرفؽ ضرورى وال تخص أىميتيا
إذا ىى ((الحياة )) فى تمؾ البوادى بؿ فى بعض القرى.
وكذلؾ مع البئر يجعموف ((الحفير)) وىو مكاف منخفض تتجمع فيو المياه (وقفاً) وكما

يعبروف لمغاشى والماشى ولمحفير عدة أسماء (الرىد – الفولة – اإلضاءة ...الخ) .
الحيكاف -:

وأىؿ الرعى ((يوقفوف)) الفحؿ النادر مف اإلبؿ والغنـ وجرى العرؼ أف يسموا الفحؿ  .جمؿ
السيد الحسف أو تيس عبد المعروؼ أو كبش حسف ود حسونة ويكوف مثؿ ىذا الفحؿ مشاعاً
لكؿ المجتمع فيأخذه كؿ محتاج لمضرائب والعشار.

*النخيؿ -:
وسكاف النيؿ يجعموف ((النخيؿ )) بمثابة الوقؼ وكؿ حسب عبلقتو فييـ مف يجعؿ نخمة فى
كؿ حفرة والحفرة تشمؿ عدة نخبلت فتكوف واحدة بأسـ الخموة ومف عجب األىالى بحر
صوف عمى جمع تمر الوقؼ أكثر مف إعتنائيـ بنصيبيـ الخاص.
*الطيف -:
وبعض سكاف النيؿ الذيف اليزرعوف النخؿ يوقفوف الطيف وىو أعز ما يعموف بو لممساجد
والخبلوى .
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وأيضا يوقفوف األرض لبناء المسجد والخموة والمقبرة وكؿ مف وقع إختياره فى أرضو تنازؿ
عنيا وأوقفيا راجياً ثوابيا وأشيرىا مقبرة شرفى بأـ درماف وجرى التقميد أف تكوف المقبرة بإسـ
بل مقبرة حمد النيؿ – خوجمى البكرى – والميارـ ..الخ )) وصاحب ىذه
أحد شيوخ الديف مث ً

المقبرة أحمد شرفى رجؿ أنصارى مجاىد ولكنو لـ يكف شيخاً يجفف عميو وانما كانت

األراضى فى حوزتو فتنازؿ عنيا وأوقفيا  ،رحمة اهلل –ووقؼ الشيخ أبو الجاز الذى يصرؼ
ربعو عمى خموتو الشييرة فى الخرطوـ بحرى وىو عبارة عف أرض زراعية وعقارات  .ووقؼ
الشيخ حمد النيؿ وىو شرؽ مدنى باب حراز بصر ؼ أربعو عمى خبلوى الشيخ يوسؼ أبو
شراء بطمبية الشيخ عبد الباقى ومساحة األراضى الزراعية ٓٙفداف عمى النيؿ األزرؽ.

ٔ

* السبيؿ -:
وىو مف األشياء المعروفة والمشاىدة يومياً ((سبيؿ الماء )) وىو أمر شائع فى القرى

واألرياؼ و المدف وفى الماضى ال تتـ مروءة الرجؿ إال إذا خصص بيتاً لمضيوؼ ويسمى
عرفاً (الخموة ) ومع الخموة يحفر البئر ويكمؿ الموحة  ،السبيؿ وىو األف أكثر شيوعاً بيف
الناس فى زماننا ىذا وحتى األحياء الحديثة فاإلمتداد يقيـ أىالييا ((سبيبلً)) وىو ضرب مف

ضروب الوقؼ.
العراضة -:

مف صور الوقؼ المعروفة – فى حوض النيؿ ((العراضة )) ومنشأىا عند ما طاؿ سبيؿ
العيش الوحيد فى حوض النيؿ السواقى وكانت السواقى متراصة بمجاورة بعضيا بعضا وال
يفصؿ بينيـ فاصؿ  ،فى ذلؾ الزماف  ،إتفؽ االناس عمى تخصيص أرض تخترؽ السواقى
بالعرض وأسموىا العراضة نسبة لمعرض الذى ىو عكس الطوؿ وىذه األراضى قبؿ قروف
كانت وقفاً لممسايد والخبلوى وقد ضعفت الخبلوى وضعؼ أمر السواقى

وقمت جدوى

العراضة إال أنيا كانت وقفاً مصروفاً.

النشأة كالتطكر :

لقد مرت األوقاؼ اإلسبلمية بمراحؿ مختمفة فى النواحى اإلدارية والقانونية واإلستثمارية واذا
ٕ

أرد نا بإيجاز فنجدىا كما يمى -:
ٔ

اتزاْيى انثيٕيي غاَى َ ،حٕ تفؼيم دٔر َظاو انٕقف في تٕثيق ػالقح انًجتًغ تانذٔنح  ،يجهح انًستقثم انؼزتي  ،انؼذد َ ، ٕٙٙيساٌ ٕٓٓٔ ،و ،
ص ٕٗ .
ٕ
اتزاْيى انثيٕيي غاَى  ،انًزجغ انساتق  ،صٖٗ.
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 -1مرحمة التبعية لقاضى قضاة السكداف -:
فى ىذه المرحمة إباف فترة اإلستعمار البريطانى ( )ٜٔ٘ٙ-ٜٔٛٛكانت المحاكـ ىى التى
تشرؼ عمى المسائؿ الدينية ومف ضمنيا كانت األوقاؼ واستمر الحاؿ ىكذا إلى أف صدرت
الئحة تنظيـ المحاكـ الشرعية عاـ ٜٔٙٚـ التى وردت فييا صراحة فى المادة (\ٙب) إف
مف إختصاص المحاكـ الشرعية النظر فى أى مسألة تتعمؽ بالوقؼ وعميو صارت إدارة
األوقاؼ تحت مسؤولية قاضى قضاة السوداف ومف يعاونو مف قضاة المحاكـ الشرعية بحكـ
واليتيـ عمى أمواؿ المسمميف واستمرت ىذه التبعية اإلدارية حتى صدور قانوف الوقؼ الخيرى
لسنة ٜٓٔٚـ .
ولعؿ أىـ مايبلحظ عمى وضع األوقاؼ اإلسبلمية خبلؿ فترة تبعيتيا لممحاكـ الشرعية إنيا
لـ تشيد أى توسع ذكر إال أف المحاكـ الشرعية قامت بدور الرقيب عمى أصؿ الوقؼ حيث
أنيا كانت شأف ممحؽ بيا ولـ تكف واجباً أصيبلً .

 -4مرحمة التبعية لكزارة الشؤكف الدينية -:

تطوي اًر لمجيود المبذولة لئلرتقاء بشأف األوقاؼ اإلسبلمية تـ إصدار قانوف الوقؼ الخيرى

اإلسبلمى فى عاـ ٜٓٔٚـ حيث نص فى المادة (\ٙأ) أف و ازرة الشؤوف الدينية ىى
المختصة بإدارة وتطوير األوقاؼ كما أشارت ىذه المادة إلى الربط بيف تطور األوقاؼ

وخدمة المجتمع اإلسبلمى حيث كانت إيرادات الوقؼ تمثؿ جانباً ميما فى تمويؿ الخدمات
التعممية والصحية وغيرىا .

ولقد نص فى قانوف الوقؼ الخيرى اإلسبلمى (ٜٓٔٚـ) قاـ مجمس أعمى لؤلوقاؼ ضـ
تخصصات مختمفة شممت الجيات القانونية واإلقتصادية والشرعية واإلدارية  ،وذلؾ حتى
تتضافر الجيود وتتكامؿ لمنيوض باألوقاؼ ودفع عجمة التنمية واإلستثمار الوقفى (حيث
شممت إختصاصات ىذا المجمس فى طمبات البدؿ و اإلستبداؿ ) .
والمتأمؿ فى إختصاصات ىذا المجمس يجد أف معظميا يتعمؽ بتنمية وتطوير األوقاؼ حيث
أف البدؿ واإلستبداؿ جزء مف العممية التنموية واإلستثمارية وىي لمصمحة الوقؼ كما أعطى
ىذا القانوف المجمس صبلحيات المحاكـ وجعمت ق ارراتو غير قابمة لمطعف مف قبؿ المحاكـ
وىذا مف شأنو أف يمكف األوقاؼ مف أداء رسالتيا فى المجتمع بشكؿ ىادؼ .

ٓ٘

ولما كانت األوقاؼ اإلسبلمية جزءاً تابعاً لو ازرة الشؤوف الدينية وىذه االخيرة كانت تشكو مف
عدـ االستقرار االدارى حيث كانت رؤية المسؤوليف انذاؾ (الحكومة ) غير واضحة

بخصوص تحديد الدور المطموب مف و ازرة الشووف الدينية واألوقاؼ .
ولعؿ عدـ وجود ىوية حضارية محددة  ،وبالتالى إستراتيجية وبرامج وخطط عامة كؿ ذلؾ
كاف سبباً فى عدـ اإلضطبلع

وزرة الشؤوف الدينية بدورىا كامآل وانسحب ذلؾ عمى
ا

األوقاؼ سمباً .

وفى عاـ ٜٓٔٛـ صدر قانوف الشؤوف الدينية لؤلوقاؼ  ،حيث جعؿ الوزير ناظ اًر عاماً
لئلوقاؼ االسبلمية بأعتباره ىيئة مستقمة ليا الشخصية اإلعتبارية وليا سمطة إدارة جميع
الممتمكات المخصصة لوجو البر وخص القانوف الو ازرة لتنمية وتطوير واستثمار األوقاؼ
اإلسبلمية وصيانتيا .

ٔ

ولكف بالرغـ مف ذلؾ لـ يتمكف القائموف عمي األمر مف تفعيؿ القانوف حيث كانت األوقاؼ
فى الواقع مستضعفة نظرياًوعممياً وكاف الفيـ السائد لدى السواد األعظـ مف الناس أف
األوقاؼ ىى المساجد والمحبلت التجارية وأثر ىذا الفيـ الخاطئ سمباً فمـ يعد األغنياء الذيف
ينفقوف بعض أمواليـ إال القميؿ منيـ  ،وأصاب األوقاؼ تدىور مريع حيث نقصت إيرادات

األوقاؼ وأىممت العقارات السابقة وتعدت بعض الحكومات عمى مبانى وأراضى موقوفة
فشيدت عمييا العمارات واستغمت المبانى دوف تعويض أو إيجار يدفع لمجية المسؤلة عف
األوقاؼ .
 مرحمة التحكؿ إلى ىيئة األكقاؼ اإلسالمية :ىيئة األكقاؼ اإلسالمية -:كاف البد أف يعقب فترة الضياع اإلدارية الذى الزـ مسيرة الوقؼ اإلسبلمية صحوة تعيد
األمور إلى نصابيا فكاف صدور قانوف ىيئة األوقاؼ اإلسبلمية لسنة ٔٗٓٙىػ ( ٜٔٛٙـ)
الذى كاف مخاض عمؿ دؤوب مف المجنة التى كونيا النائب العاـ أنذاؾ والذى كاف يعتبر
مشرفاً عمى الشؤوف الدينية واألوقاؼ.

ٔ

اتزاْيى انثيٕيي غاَى  ،انًزجغ انساتق  ،صٖٗ.

ٔ٘

ولـ يتـ تفعيؿ قانوف ىيئة األوقاؼ اإلسبلمية إالبعد فترة مف الوقؼ وبالتحديد فى أواخر عاـ
ٜٜٔٛـ  ،وكممة حؽ تقاؿ أف ىذا القانوف يمثؿ طفرة بؿ نقمة كبرى فى مجاؿ اإلدارة
واإلستثمار لموقؼ فى السوداف .

ٔ

 أىـ مميزات ىذا القانكف ىى -: نص عمى جعؿ األوقاؼ ىيئة مستقمة ذات شخصية إعتبارية . حدد بوضوح التسمسؿ اإلداري واختصاصات كؿ مسؤوؿ عمى حدة . -تكويف مجمس ىيئة األوقاؼ اإلسبلمية السودانية يكوف مسؤوالً عف وضع السياسة العامة

والمراقبة واإلشراؼ عمى الييئة .

 أف تكوف إختصاصات مجمس اإلدارة وضع خطط التنمية اإلقتصادية ألمواؿ األوقاؼبشرط مراعاة شروط الوقؼ .
ولقد باشرت ىيئة األوقاؼ اإلسبلمية إعادة بناء ىيكميا اإلداري ووضعت الخطط والبرامج
المدروسة لحصر وتوثيؽ كؿ األوقاؼ بالسوداف واستعادة العقارات التى إعتدى عمييا
وتطبيؽ إجراء المثؿ فى العقارات المؤجرة حيث كانت
إجارات العقار الوقفى دوف مثيبلتيا الممموكة ألشخاص أخريف  .كما عمدت الييئة إلى ولوج
أبواب اإلستثمار لتنمية وتطوير األوقاؼ أفقياً لزيادة عدد الموقؼ وتنميتيا أرسياً بحسب

اإلستفادة منيا وتعظيـ عائدات ريعيا ولقد نص قانوف ىيئة األوقاؼ اإلسبلمية فى المادة
( )ٚإف أراضى الييئة تشمؿ :
تطوير وتنمية واستثمار وتحسيف األمواؿ الموقوفة لجيات البر اإلسبلمية داخؿ السوداف
وخارجو بشرط اإللتزاـ بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية مع مراعاة شروط الوقؼ .
 -صيانة األمواؿ الموقوفة وتحسينيا وترميميا وبنائيا.

 إعداد الدراسات اإلقتصادية والتجارية والفنية ودراسات الجودى اإلقتصادية ألي مشاريعتيدؼ إلي تنمية األمواؿ الموقوفة

أو تطوير ىا أو إستثمارىا مستخدمة أمثؿ الطرؽ

واألساليب والنظـ والوسائؿ التقنية لضماف حسف التنفيذ.
واذا نظرنا إلي أحواؿ الوقؼ اإلسبلمي خبلؿ الفترة التي أعقبت أيمولة الوقؼ لييئة األوقاؼ
اإلسبلمية نجد دفعة قوية وكبيرة فى مجاؿ ترسيخ قديـ ومبادئ الوقؼ فى أذىاف الناس
ٔ

أتكز إتزاْيى شٕقار  ،يسيزج انٕقف تٕاليح جُٕب دارفٕر  ،سهسهح إطذاراخ دار انشزيؼح نهُشز ٔانطثاػح ٓٔ99و ص ٕٔ .

ٕ٘

سيما الفئة الغالبة التى كانت تجيؿ ماىية الوقؼ اإلسبلمى ودوره فى التنمية بشقييا  ،فقد
قامت الييئة بإنشاء بعض المجمعات والعمارات فى كثير مف مدف السوداف مثؿ مجمع
الذىب وعمارة األوقاؼ بالسوؽ العربى بالخرطوـ  ،ومنشأت آخرى مف أمدرماف وود مدنى
وكوستى  ....الخ كما دعمت ىيئة األوقاؼ اإلسبلمية ومنظمات البر كما قامت بصيانة
بعض المساجد وساىمت فى مساعدة الفقراء والمساكيف واألرامؿ واليتامى وأىؿ الحاجة وابف
السبيؿ – كؿ ذلؾ فى حدود شروط الواقفيف .
 -3قانكف ىيئة األكقاؼ اإلسالمية عاـ 1995ـ -:
وىو قانوف يشكؿ إمتداداً لقانوف ىيئة اإلوقاؼ االسبلمية لعاـ ٜٔٛٙـ حيث جاء ىذا
القانوف ليواكب التغيرات التى حدثت فى نظاـ الحكـ فى السوداف بعد صدور المرسوـ الثانى

عشر والذى بموجبو صارت كؿ والية (عدد واليات السوداف وستة وعشروف والية ) ليا الحؽ
فى حكـ نفسيا وجاء ىذا القانوف ليعطى سمطات واسعة لفروع ىيئة األوقاؼ اإلسبلمية
بالواليات المختمفة وأصبح لكؿ والية حؽ التصرؼ فى إيراداتيا والئياً مع تحويؿ نسبة ٓٔ%

إلى المركز لصرفيا وتوزيعيا حسب القانوف بما يتماشى وشرط الواقفيف .
-

ٔ

تجربة األكقاؼ اإلسالمية فى التنمية -:

نتناوؿ فيما يمى األوقاؼ اإلسبلمية السودانية فى التنمية مف خبلؿ أغراض إنشاء الييئة
ومبلمح إختصاصيا فى مجاؿ اإلستثمار مع تعرض باإلحصائيات لؤلوقاؼ فى السوداف
والمشاريع اإلستثمارية التى قامت بيا الييئة  ،وذلؾ فيما يمى :
عرؼ الوقؼ فى السوداف م ع دخوؿ اإلسبلـ إلى أرضو  ،وأزدىر فى ظؿ دولة سنار
اإلسبلمية خبلؿ فترة مابيفٗٓ٘ٔـ – ٕٔٔٛـ ودولة المسبعات ومممكة التنجر الدولة
الميدية  ،حيث اكتسبت مكانة االوقاؼ خمفية
مف الموروثات االجتماعية لمشعب السودانى الذى يتميز بالمروءة والنجدة والشجاعة واإلقداـ
 .مما ىيأ لموقؼ دو اًر بار اًز داخؿ وخارج السوداف  .وخير شاىد عمى ذلؾ وقؼ السمطاف

بادى األحمر بالمممكة العربية السعودية  ،األوقاؼ السنارية باألزىر الشريؼ  ،وسجداً بدولة

ٔ

أتكز إتزاْيى شٕقار  ،انًزجغ انساتق  ،صٗٔ.

ٖ٘

النيجر إلى جانب اإلىتماـ بالمساىمة فى الصرؼ عمى الحرميف الشريفيف وكسوة الكعبة
الشريفة المشيور بالمحؿ الشريؼ .
-

نشأة ىيئة األكقاؼ اإلسالمية السكدانية -:

كما اسمفنا نشأت ىيئة األوقاؼ اإلسبلمية كييئة ذات شخصية إعتبارية مستقمة وليا خاتـ
عاـ فى العاـ ٜٜٔٛـ بموجب قانونيا الذى صدر عاـ ٜٔٙٛـ  .حيث تـ إنقاذه فى ظؿ
حكومة اإلنقاذ الوطنى  .وتـ تعديمو ليكوف أكثر مواكبة فى العاـ ٜٜٔٙـ  .وىى منشأت
إستثمارية تدار عمى أساس إقتصادى يناط بيا تنمية وتطوير واستثمار أمواؿ األوقاؼ
السودانية رأسياً وأفقياً  ،وليا مجمس إدارة إتحادى تحت مظمة و ازرة اإلرشاد واألوقاؼ .

وعممت الييئة عمى تطبيؽ أجرة المثؿ عمى كافة العقارات الوقفية وتشرؼ بإىتماـ بالغ عمى
تنفيذ شرط الواقؼ لعائدات ىذه األوقاؼ وقفاً لصكوؾ والشيادات الشرعية لموقؼ ولييئة
األوقاؼ اإلسبلمية إنجازات عديدة تمثمت إختصا اًر فى حصر وتوثيؽ المعمومات والبيانات
خاصة فى المجاليف الداخمى والخارجى والحصوؿ عمى وثائؽ واثباتات الوقؼ إلى جانب

إستعادة ما إعتدى عميو منيا التوعية ونشر ثقافة وفقو الوقؼ وحث المجتمع عمى إالنفاؽ
ومتابعة إصدار الموائح والقوانيف الداعمة لموقؼ وتمكيف نشر الدعوة اإلسبلمية مع التركيز
عمى صيانة واعمار المساجد واىتماـ بقطاع الصحة .

ٔ

ونشطت الييئة مف كؿ المشاركات فى المؤتم ارت والممتقيات الخارجية عمى اإلسياـ واثراء
المنتديات العالمية بفعالية بما يختص بشؤوف األوقاؼ  ،فشاركت فى ممتقيات الشارقة ،
ودبى  ،واليمف  ،إلى جانب جميع فعاليات البنؾ اإلسبلمى لمتنمية فى كؿ أنشطتو .
وأعماالً لتحسيف الصورة مع المؤسسات الشبيية وقياـ عبلقات وثيقة وروابط مع بيوتات
الخبرة العالمية فى العالـ العربى واإلسبلمى  ،حيث عقدة العديد مف مف اإلتفاقيات الخارجية

دولت اإلمارات المتحدة  ،جمعية قطر الخيرية  ..ىيئة األعماؿ الخيرية باإلمارات  ،بيت
التمويؿ بدولة الكويت  ،مصرؼ قطر االسبلمى وبرتوكوالت التعاوف واإلتفاقيات القطرية مف
كؿ مف (جميورية اليمف – جميورية تشاد – جميورية مصر العربية )وعبلقات مع كؿ مف
جمعية الدعوة اإلسبلمية واإلغاثة العامة لمتعبئة بالجماىيرية الميبية وتركزت خبلصتيا مع
البنؾ اإل سبلمى لمتنمية ومعيد التدريب التابع لو  .بغرض تمويؿ العديد مف المشروعات
ٔ

أتكز إتزاْيى شٕقار  ،انًزجغ انساتق  ،صٗٔ.

ٗ٘

اإلستثمارية منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر مشروع برج األوقاؼ بالمدينة المنورة بشارع
أبى ذر القفارى ومشروع أبى جنزير ببرج مف عشريف طابقاً بالخرطوـ إلى جانب بعض
المشاريع الوقفية ببعض الواليات وتعمؿ الييئة مف خبلؿ خططيا ورؤاىا المستقبمية عمى

زيادة التوسع األفقى والرأسى لرقعة واإلىتماـ بالجانب العممي والبحثي وتدريب وتأىيؿ كوادر
األوقاؼ العاممة  .ونفذت بدايتيا فى المجاالت الخارجية والداخمية لمكوادر القيادية والوسطية
خاصة فى مجاالت اإلدارة وتقنية ومعالجة المعمومات .
ونجحت الييئة عمى التعاوف مع الجيات المختصة فى إنشاء األوقاؼ المتخصصة واإلىتماـ
بتعميـ منيج الوقؼ لطبلب المدارس وتشجيع الدراسات المتخصصة فى األوقاؼ فى البحوث
العممية ودرجتى الماجستير والدكتوراه .
وكاف لموقؼ الدولة الداعـ بصدور القرار رقـ ٘ ٜٛوالقاضى بتخصيص أراضى األوقاؼ
فى جميع الخطط اإلسكانية تنفيذاً لتوجييات رئيس الجميورية  .وقد كانت اإلستجابة فورية

فى العديد مف الواليات بتخصيص قطع أراضى بالخطط اإلسكانية وأسواؽ والمشاريع

الزراعية  .ووضعت خطة إعبلمية متكاممة مستعينيف ببيت خبرة إعبلمى متخصص
لمنيوض باألوقاؼ مف الناحية اإلعبلمية لمترويج والتثقيؼ بثقافة الوقؼ وتفعيؿ لدور اإلعبلـ
بجميع وسائمو والعمؿ عمى تنفيذ الحممة اإلعبلمية الكبرى بنفير الوقؼ لمحث اإلجتماعى
لولوج باب الصدقة الجارية .
ودفعاً لمعمؿ اإلستثمارى بالييئة لتنشيط األذرع اإلستثمارية التابعة ليا عممت عمى إعادة
ىيكؿ شركة بيت األوقاؼ .

٘٘

المبحث الثاني
المفيكـ اإلقتصادم كالتنمكم لمكقؼ

إف المفيوـ اإلقتصادي يتضمف أف الوقؼ اليعني تجميد رأس الماؿ والثروات الوطنية

وحبسيا لئلنتفاع اإلقتصادي بؿ ىو مصدر إقتصادي ييدؼ إلي توليد دخؿ مستمر يسمح
بتوفير إحتياجات المستيدفيف في الحاضرمع الحفاظ عمي تمبية إحتياجاتيـ في المستقبؿ واف
الوقؼ يعني الحفاظ عمي رفاىية اإلقتصادية لممنتفعيف.
ولمنظاـ اإلقتصادي اإلسبلمي أدوات مالية كثيرة بعضيا إلزامي وبعضيا تطوعي  ،وتتكامؿ
ىذه األدوات اإللزامية والتطوعية فيما بينيا في تناغـ تاـ  ،لتقوـ بدورىا في حؿ جميع
المشاكؿ اإلجتماعية واإلقتصادية في الدولة الحديثة.

(ٔ)

لوقؼ عممية تجمع بيف اإلدخار واإلستثمار معاً  ،فيي إقتطاع أمواؿ عف اإلستيبلؾ اآلني

وتحويميا إلى اإلستثمار في أصوؿ رأسمالية إنتاجية في المجتمع  ،اليدؼ منيا إنتاج المنافع
والخيرات واإليرادات التي تستيمؾ في المستقبؿ  ،سواء أكاف ىذا اإلستيبلؾ بصورة جماعية
كمنافع مبنى المسجد والمدرسة والمستشفى  ،أـ بصورة فردية نحو ما يوزع عمى الفقراء
والمساكيف أو عمى الذرية .
فإنشاء وقؼ ىو أشبو ما يكوف بإنشاء مؤسسة إقتصادية ذات وجود دائـ  ،فالوقؼ عممية
إستثمار لممستقبؿ  ،وىو بناء لمثروة اإلنتاجية مف أجؿ األجياؿ القادمة  ،ولموقؼ دور حيوي
وىاـ في تحقيؽ التنمية اإلقتصادية وذلؾ عف طريؽ :
ٔ -تمكيؿ التنمية  :يقوـ الوقؼ بدور مؤثر في تمويؿ التنمية باإلسياـ في محاربة اإلكتناز

 ،الذي ىو تخمؼ أحد عناصر الثروة واإلنتاج عف المشاركة في النشاط اإلقتصادي وبقائو
في صورة عاطمة  ،ووجود الوقؼ كصدقة تطوعية بجانب الزكاة كصدقة إلزامية يسيـ في
تحرير رؤوس األمواؿ العينية والنقدية جب اًر أو طوعاً مف سيطرة حب أصحابيا الفطري ليا ،

ويجعميـ يدفعوف بيا لممشاركة في تنمية المجتمع طمباً لمبركة والنماء والثواب مف اهلل في
األخرة .

ٔ

 ماجدة أحمد أبو زنط ،عثماف محمد غنيـ ،التنمية المستديمة فمسفتيا وأساليب تخطيطيا وأدوات قياسيا  ،االردف :دار الصفاء لمنشر والتوزيعٕٓٓٚـ  ،ص ٕٓ.ٕ٘-

٘ٙ

ٕ -تنمية القطاعات اإلقتصادية  :يتطمع الوقؼ بدور فعاؿ في دعـ مختمؼ القطاعات
الزراعية  ،والصناعية  ،والتجارية  ،والخدمية  ،والدفع بيا قدماً لتحقيؽ التنمية الشاممة .

•مجاؿ القطاع الزراعي  :بخاصة البمداف الزراعية يتـ وقؼ األطياف المزروعة لينفؽ عائدىا
في مختمؼ أوجو البر  ،مع رصد جزء مف الغمة لتعمير الوقؼ والحفاظ عميو واضافة

مساحات جديدة إليو  ،وذلؾ مف شأنو تنمية ذلؾ القطاع الحيوي الياـ .
•مجاؿ القطاع الصناعي  :ساىـ الوقؼ في تنمية الصناعات المختمفة  ،مف خبلؿ األوقاؼ
التي خصص ريعيا لئلنفاؽ عمى بعض الصناعات األساسية  ،بتوفير ما تحتاج إليو مف
خدمات وتدريب العماؿ عمى أنواع الميارات الفنية والحرؼ اليدوية .
•مجاؿ القطاع التجارم  :إىتـ الوقؼ بتوفير األسواؽ الداخمية والخارجية لكونيا المكاف
المناسب لتصريؼ المنتجات والتعرؼ عمى حاجات المشتريف وامكانات المنتجيف  ،فأقاـ
الدكاكيف لمتجار مف كؿ صنؼ  ،وأقاـ أحواض المياه المخصصة لدوابيـ التي ينقموف عمييا
بضائعيـ  ،وأقاـ أسبمة المياه المخصصة لئلنساف عمى الطرؽ التجارية كخدمة مجانية ،
فكاف لذلؾ أثر كبير في رواج النشاط الصناعي عمى ىذه الطرؽ .
•مجاؿ قطاع الخدمات  :نشأت العديد مف األوقاؼ التي كانت ميمتيا إنشاء البنية األساسية
 ،مف طرؽ  ،وقناطر  ،وجسور  ،وخانات إليواء المسافريف مف فقرائيـ أو تجارىـ في حميـ
وترحاليـ بيف منطقة وأخرى مف العالـ اإلسبلمي .
ٖ -مف خالؿ آثار الكقؼ التكزيعية :
دور الوقؼ في العناية التنموية ال يتوقؼ عند اآلثار التمويمية واإلقتصادية فحسب  ،وانما
تمتد لتحقؽ آثا اًر توزيعية عميقة في المجتمع  ،حيث يوفر حد الكفاية ألكبر عدد ممكف مف
أفراد المجتمع بما يحقؽ درجة أعمى مف التكافؿ اإلجتماعي  ،فيحمي النفوس مف اإلنحراؼ

ويحمي مف اإلضطرابات وىما أىـ عنصراف إلعاقة التقدـ اإلقتصادي واإلنماء.

ٔ

ىناؾ صيغ وآليات مستجدة يمكف لموقؼ أف يسعى مف خبلليا اإلسياـ في دفع عجمة التنمية
المستدامة  ،حيث كاف مف الضروري إستحداث صيغ عصرية لمعمؿ الوقفي تستيدؼ
إستعادة الوقؼ لدوره الفاعؿ في تقديـ الخدمات التنموية لممجتمع في إطار إسبلمي مع تنظيـ
مشاركة شعبية في اإلشراؼ عمى شؤونو  ،وذلؾ مف خبلؿ:
ٔ

ماجدة أحمد أبو زنط  ،المرجع السابؽ  ،صٕٓ.

٘3

الصكوؾ الوقفية  :فيي الوثائؽ المحددة القيمة التي تصدر بأسماء مالكييا مقابؿ األمواؿ
التي قدموىا إلى الجية الموقوؼ عمييا أو مف يمثميا ،وذلؾ بقصد تنفيذ مشروع وقفي معيف
 ،وا ستغبللو وتحقيؽ الغايات  ،الحاجات الوقفية المقصودة مف وراء ذلؾ  ،سواء كانت
إجتماعية أو إقتصادية أو بيئية أو غير ذلؾ .
تكمف األىمية ليذه الصكوؾ في أنيا مف الطرؽ الناجعة والمستحدثة في تجميع الموارد
المالية المتناثرة لدى جميور الراغبيف في وقؼ أمواليـ في مشاريع كبيرة وناجحة  ،لما يترتب
عمييا مف أثار في الواقع اإلجتماعي .
الوقؼ المؤقت  :ىو ربط الوقؼ بأجؿ معيف ينتيي بإنتياء ىذا األجؿ طاؿ أـ قصر ،
وتفعيؿ ىذه الصيغة ليا دور فعاؿ في التنمية اإلجتماعية المستدامة.
الصناديؽ الوقفي ة  :ىي تقوـ بإحياء القطاع الوقفي مف خبلؿ ما تقوـ بو مف مشروعات
تنموية في إطار إدارة وتطوير العمؿ الوقفي  ،حيث تقوـ ىذه الصناديؽ بتمويؿ التنمية
العممية ورعاية التعميـ والبحوث والدراسات التنموية  ،وكذلؾ التنمية الصحية وتنمية
المجتمعات المحمية  ،والتنمية البيئية .
الوقؼ النامي :في الوقت الحاضر فإف أفضؿ السبؿ لضماف نماء الماؿ ىو إستثماره في
أنشطة إقتصادية متنوعة مع الحرص عمى إيداعو لدى جية" حفيظة وعميمة" أو ما يعرؼ
إصطبلحاً باإلدارة الفعالة الرشيدة .

نظاـ الوقؼ مف النظـ اإلجتماعية األصيمة فيو عماد الحياة اإلجتماعية وظاىرة مف الظواىر

اإلقتصادية التي أسيمت بدور فعاؿ في إقامة األساس المادي لمخدمات اإلجتماعية والمنافع
العامة  ،وتمويؿ شبكة واسعة مف المؤسسات والمشروعات واألنشطة الخدمية وذلؾ مف
خبلؿ اآلتي -:
ٔ-

(ٔ)

الكقؼ كدعـ قيـ التكافؿ اإلجتماعي  :يعتبر دور الوقؼ تاريخي في تحقيؽ التكافؿ

اإلجتماعي وىو يمعب درواً رائداً فيو  ،ويساىـ كذلؾ الوقؼ في تحقيؽ التماسؾ اإلجتماعي
وذلؾ بدعـ الكياف العاـ لممجتمع وزيادة قوة التضامف اإلجتماعي  ،ذلؾ أف مف أىداؼ
الوقؼ أف يظؿ الكياف اإلجتماعي متماسكاً.

ٔ

 -نعمت عبد المطيؼ مشيور  ،األوقاؼ والحياة االجتماعية في مصر ،ص (ٖٖٔ .)ٖٔٛ -الطبعة االولى (د.ت)(د.ف)

٘7

دكر مؤسسات األكقاؼ في محاربة الفقر كتنمية رأس الماؿ البشرم  :حيث

ٕ-

تمارس المؤسسات الوقفية الحديثة دورىا في معالجة الفقر وتخفيؼ حدتو مف خبلؿ آليات
واستراتيجيات مختمفة .
ٖ -المصاريؼ الخيرية لفئات الفقراء ( تقوـ بالمساعدات النقدية لمفقراء  ،مصرؼ اإلطعاـ
واألضاحي والصدقات  ،تسبيؿ المياه)

ٖ -المشاريع النكعية المكجية لفئات الفقراء ( منيا :مشاريع رعاية طالب العمـ  ،رعاية
المرضى.)...
دكر الكقؼ في الحياة اإلقتصادية :
ساىـ الوقؼ في العممية اإلنتاجية  ،وفي تمويؿ التنمية وتوفير فرص العمؿ  ،والتخفيؼ مف
عجز الموازنة  ،كما عمؿ عمى تنشيط التجارة الداخمية والخارجية  ،فضبلً عف التمويؿ

الذاتي لممشاريع واقامة المرافؽ اإلقتصادية والبنية التحتية  ،وكذلؾ كاف لو دور في تخطيط
المدف وانشائيا  ،وذلؾ تحقيقاً لمبدأ الشمولية والتي تقوـ عمى تحقيؽ اإلحتياجات البشرية
كافة مف مأكؿ وممبس ومسكف ونقؿ وتعميـ وترفيو وحؽ العمؿ وحرية التعبير ،وىو ما عبر

عنو الوقؼ بتغطيتو لمنشاطات المتنوعة في المجتمع .
دكر الكقؼ في رفع مستكل معيشة األفراد كالمجتمع :
عالج الوقؼ مجموعة مف القضايا اإلجتماعية التي تيدؼ إلى رفع مستوى المعيشة لؤلفراد
والمجتمع بصفة عامة ،وتعتبر ىذه القضايا ىي التحديات التي تواجو الدوؿ العربية اآلف في
طريقيا لرفع مستوى المعيشة  ،ويبرز دور الوقؼ في حؿ تمؾ المشكبلت التي تواجو العالـ
العربي اليوـ وىي

(ٔ)

:

ٔ -تخفيض الفكارؽ بيف طبقات المجتمع:

حيث أف الوقؼ يقوـ بتوزيع الموارد عمى طبقات إجتماعية معينة تعينيـ عمى قضاء
حاجاتيـ وتحوليـ إلى طاقات إنتاجية  ،فيسيموف في اإلنتاج ويحصموف عمى دخؿ فيرتفع
مستوى معيشتيـ  ،وبالتالي ينخفض الفارؽ بيف طبقات المجتمع.

ٔ

سحر قدوري الرفاعي .التنمية المستدامة مع تركيز خاص عمى اإلدارة البيئية ،تونس :أوراؽ عمؿ المؤتمر العربي الخامس لئلدارة البيئية ،
ٕٓٓٙـ .

٘9

ٕ -الكقؼ أحد عناصر التكافؿ اإلجتماعي:
يمثؿ التكافؿ اإلجتماعي المجاؿ المتروؾ لؤلفراد وجيودىـ وأمواليـ كؿ عمى قدر طاقتو في
سبيؿ مجتمعيـ  ،واإلسبلـ حريص كؿ الحرص آال يحمؿ األمر كمو لمدولة  ،بؿ ترؾ لؤلفراد
مجاال يبذلوف فيو أمواليـ  ،ويسيموف في حماية مجتمعيـ  ،ويتجسد دور الوقؼ في التكافؿ
اإلجتماعي مف خبلؿ نوعيو الخيري والذري.
ٖ -الرعاية اإلجتماعية لمكقؼ مقدمة لتحقيؽ التنمية:

الوقؼ بما يقدمو لدفع الضرر عف الفقراء وكفالة مف يعجز سواء بصفة مؤقتة أو دائمة ىو

ومف يعوؿ .يقمؿ مف أثر الظروؼ اإلستثنائية  ،ويحد مف سمبياتيا عمى مستوى النشاط
اإلقتصادي  ،فيرفع اإلحساس بإفتقاد نعمتي األمف والكفاية مما يسيـ في التخفيؼ مف األثار
السيئة ليذه الظروؼ عمى األداء اإلنتاجي لؤلفراد واقباليـ عمى انجاز األعماؿ وتأديتيا عمى
الوجو األكمؿ .
كذلؾ يؤدي الوقؼ إلى تحسيف الكفاءة في تقديـ الخدمة  ،وذلؾ أف الييئات والجمعيات
الوقفية تتوفر عمى األغمب في أفرادىا عناصر الحرص عمى أىداؼ المؤسسة وتقديـ

التضحيات(ٔ).

 -2الكقؼ يخفؼ مف األعباء االجتماعية لمدكلة:

إف األنشطة التي تتكفميا الدولة أصبحت متعددة بحيث ترىؽ كاىميا  ،وجعمتيا تحتاج إلى

أمواؿ طائمة لتنفيذ تمؾ األنشطة مما جعميا في كثير مف األحياف تحتاج إلى أكثر مف دخميا
لئليفاء بمتطمباتياوفي ظؿ تعذر فرض ضرائب جديدة لما ليا مف أضرار ،وتقمص القروض
والمعونات الخارجية فبل سبيؿ ليذه الدوؿ إال العودة إلى المجتمع والى القادريف فيو لتقديـ
المزيد مف العطاءات التطوعية .
لذا يقوـ الوقؼ بدور بارز في توفير الموارد البلزمة لتمويؿ متطمبات التنمية  ،وبالتالي يؤدي
إلى التخفيؼ مف عجز الميزانية العامة لمحكومة  ،وبالتالي تخفيؼ العبء عمى المواطف.
وىو ما دعت إليو المؤسسات الدولية اإلنمائية دعوة إلشراؾ المجتمع في تقديـ الخدمات .
يشارؾ الوقؼ الحكومات في معالجة العديد مف األزمات اإلجتماعية  ،ويوفر ليا الحموؿ ،

مف ىذه المشكبلت (ٔ) -:
ٔ

 -المرجع السابؽ.صٖٗ
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 -5الكقؼ يعالج المشاكؿ االجتماعية-:
(أ )

التقميؿ مف مشكمة البطالة:

يسيـ الوقؼ في معالجة مشكمة البطالة والحد مف آثارىا مف خبلؿ-:

المعالجة المباشرة  -:وذلؾ مف خبلؿ ما تستخدمو المؤسسات الوقفية مف اليد العاممة في
مختمؼ المياديف  ،بما يسيـ في تشكيؿ طمب كبير عمى األيدي العاممة بالمجتمع .
المعالجة غير المباشرة -:حيث يسيـ الوقؼ في تحسيف نوعية قوة العمؿ في المجتمع لما
يوفره مف فرص تعمـ الميف والميارات  ،مما يرفع مف الكفاءات المينية والقدرات اإلنتاجية
لؤليدي العاممة  ،فالوقؼ يؤمف وظائؼ لمعديد مف األفراد لتعدد الوظائؼ في الوقفيات
وبالتالي يؤمف حاجات العديد مف العائبلت .
(ب)

الكقؼ أداة إلقراض المحتاجيف كالفقراء في المجتمع :

يمكف لموقؼ أف يكوف مصد اًر مف مصادر تمويؿ القروض  ،وذلؾ مف خبلؿ طبيعتو كمورد
دائـ سواء أكاف الوقؼ عقا اًر أـ أرضا أـ أي عنصر إنتاجي بغرض وقفيا لصالح الفقراء

ليقدـ مف ريعيا قروضا ليؤالء المحتاجيف لتغطية حاجات استيبلكية وانتاجية  ،وقد يستخدـ

الوقؼ بأف يخصص جزء مف ريع الوقؼ إلقراض صغار المزارعيف ليكونوا مف المنتجيف بدالً

مف أف يكونوا مف متمقي اإلعانات والمساعدات .

كذلؾ يمكف إقراض صغار الحرفييف وصغار التجار ،كما يمكف إقراض ماؿ الوقؼ لتفريج
كربات الناس وقضاء حوائجيـ.

ٕ

(ج) الكقؼ يشارؾ في القضاء عمى األمية:
لؤلمية أثر اقتصادي يتمثؿ في ضعؼ اإلنتاج  ،وعدـ القدرة عمى إستخداـ التكنولوجيا،
ويعتبر ما قاـ بو الوقؼ في العصور السابقة دليؿ ساطع عمى نجاح مؤسساتو في القضاء
عمى األمية  ،بؿ في إحداث نيضة عممية .
(د) الكقؼ يشارؾ في القضاء عمى الفقر:
وذلؾ مف خبلؿ المساعدة في توفير الحاجات األساسية لمفقراء ورفع مستواىـ الصحي
والتعميمي والمعيشي  ،وتوفير بعض ما فقدوه مف رعاية ،وقد قدـ الوقؼ في ىذا الشأف ما
ٔ
ٕ

المرجع السابؽ.
ماجدة أحمد أبو زنط  ،المرجع السابؽ  ،صٕٓ.

ٔٙ

عرؼ بالتكايا والزوايا وىي :مؤسسات وقفية في مجاؿ إيواء واطعاـ الفقراء فالوقؼ يسيـ
بفاعمية في معالجة الفقر ،وتحسيف مستوى المعيشة عف طريؽ مؤسساتو المختمفة التي توفر
لئلنساف الغذاء والكساء والمسكف والمياه الصالحة لمشرب والرعاية الصحية والتعميـ .كؿ ذلؾ
(ٔ)

يعد دخبلً حقيقياً يمثؿ إرتفاعاً في مستوى المعيشة

.

(ق) الكقؼ يساىـ في تكفير األمف اإلجتماعي:
يوفر الوقؼ مف خبلؿ مؤسساتو المختمفة مورداً مستديماً لنشاطات األمف اإلجتماعي ،

ويوطد إىتماماتيا بمحاربة الفقر والقضاء عميو ويحمي الطبقات المحتاجة  ،وىذا كمو يوفر
عمى المدى الطويؿ أمناً وسبلماً إجتماعياً وعدالة وىو ما أتضح في المنشآت الوقفية

كالتكايا.

(ك) تكفير اإلستقرار اإلجتماعي كاإلقتصادم:
كاف لموقؼ دور ميـ في إزدىار العديد مف المناطؽ  ،فكثير مف الجيات أواألماكف لـ تكف
ليا أي قيمة تجارية ،ولكف إقامة المنشآت الوقفية فييا يشجع السكاف عمى اإلقامة بالجوار.
إف إقامة منشآت وقفية في مناطؽ نائية ميجورة عزز الدورة اإلقتصادية واإلستقرار
اإلجتماعي ،وقاـ بتشغيؿ بعض عناصر اإلنتاج التي كانت معطمة  ،وبذلؾ قاـ بتوفير
عناصر جديدة في اإلقتصاد ساعدت في تأميف اإلستقرار السياسي لمدولة.
()4

:

 -6الكقؼ كالحفاظ عمى ُىكية المجتمع اإلسالمي كاستقاللو
مر العصور أف ُيحافظ عمى ُىوية المجتمع اإلسبلمي  ،ويضمف
إستطاع الوقؼ عمى ِّ
الروحية والعقَدية  ،واإلجتماعية واإلقتصادية  ،ويحافظ عمى روح اإلسبلـ ،
إستمرار صفاتو ُّ
وحيوية المجتمع اإلسبلمي وفعاليتو  ،واستقبلؿ الكثير مف الوظائؼ  ،فبل تَخضع إال
ِ
وىويتيا اإلسبلمية  ،مف خبلؿ تحقيؽ
لسمطاف الشريعة  ،وبالتالي َحفظ لؤلمة حضارتيا ُ
المقاصد الشرعية والقيـ اإلسبلمية  ،وحماية الثروات واألمواؿ مف ظُمـ المصادرات ،

تماسؾ المسمميف.
والوقوؼ ضد رغبات اإلستعمار السياسي والفكري والديني  ،والحفاظ عمى ُ

ٔ
ٕ

المرجع السابؽ.
 عبد القادر محمد عبد القادر عطية ،السيدة مصطفى إبراىيـ ،إيماف محب ذكي .)ٕٓٓ٘(.قضايا اقتصادية معاصرة ،القاىرة :الناشر قسـاالقتصاد كمية التجارة.

ٕٙ

 -7األكقاؼ كالمكاسـ الدينية:

تُ َعد المواسـ واألعياد اإلسبلمية شعائر ُّ
إظيار
ًا
أمر اهلل تعالى بإحيائيا واقامتيا ،
تعبديةً َ ،
بتغاء مرضاتو  ،ومف ىذه المواسـ  :شير رمضاف ،
لشعائر اإلسبلـ ،
ً
وحمدا لفضؿ اهلل ،وا َ
وعيد الفطر ،وعيد األضحى  ،ويوـ عاشوراء  ،وقد وقَؼ المسمموف أوقافاً خاصةً إلحيائيا ،

وصرؼ َريعيا عمى المحتاجيف  ،والتَّوسعة عمى أرباب الوظائؼ  ،وطمبة العمـ  ،واأليتاـ
ْ
والفقراء والمساكيف(ٔ) .
تقرر أف إستم ارر
ومف خبلؿ دراسة مجموعة مف وثائؽ األوقاؼ في العصر الممموكي َّ ،

ٍ
أساسا إلى أثر نظاـ
كثير مف العادات والتقاليد اإلجتماعية المرتبطة بيذه المواسـ  ،يرجع
ً
األوقاؼ ،وىناؾ وثائؽ أخرى نصَّت عمى أف ُيصرؼ مف َرْيع الوقؼ مقادير مف الطعاـ في
ِّ
كؿ يوـ مف أياـ رمضاف عمى الفقراء والمساكيف ،وطبلب العمـ ،وتولت األوقاؼ موائد
ٍ
لسنة حسنة ال
فوضعت بذلؾ لَبِنة
الغرباء ،
اإلفطار والسَّحور لمصائميف مف الفقراء و ُ
َ
أساس ُ
تزاؿ َّ
عرؼ عندىـ " :بموائد الرحمف" ،كما
حية في بعض الببلد اإلسبلمية؛ كما في مصر ،وتُ َ
َّ
شترط فييا الواقفوف
سجمت بعض الوثائؽ الخاصة بتقديـ المساعدة لممستحقيف أياـ العيد  ،وا َ
أف تُصرؼ في شراء كميات مف الموازـ الخاصة بالعيد لتوزيعيا عمى المحتاجيف  ،وأف

تُشترى في عيد األضحى مف َريعيا كميات مف المحوـ  ،وعدد مف األغناـ تُذبح وتُ َّ
وزع
لحوميا.

 -8األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية:
ِ
ساىمت األوقاؼ في إثراء ىذا المفيوـ  ،مف
الشؤوف اإلسبلمية مفيوـ متَّسع النطاؽ  ،وقد َ
خبلؿ إحياء وتخميد المناسبات الدينية  ،كشير رمضاف  ،واألعياد الدينية والوطنية  ،وموسـ

قامت بو األوقاؼ بالمغرب مف تكريـ
الحج  ،وتخميد ذكريات عظماء اإلسبلـ  ،مثؿ ما َ
لئلماـ مالؾ  ،والقاضي عياض  ،إضافةً لما تقوـ بو مف اإلعداد والتجييز ،والتأطير ألماكف

العبادة  ،واإلسياـ في األعماؿ الخيرية واإلجتماعية  ،واحياء التراث حمايةً لؤلصالة ،
لممؤسسات الدينية  ،وتَحصيف المنشآت واألماكف المقدسة  ،فكما
وتوسيع الطاقة اإلستيعابية
َّ
ساىمت الممتمكات الحبسية واألوقاؼ المغربية بالقدس الشريؼ  ،والمسجمة حسب الوثائؽ
َ
ٔ

نجوى سمؾ ،صدقي عابديف .)ٕٕٓٓ(.دور المنظمات غير الحكومية في ظؿ العولمة ،القاىرة

ٖٙ

الموجودة بتفصيؿ وبياف لدى المحكمة الشرعية التابعة لممممكة األردنية الياشمية  ،وكذا
تقرير سنة ٜٜٔ٘ـ حوؿ ممتمكات األوقاؼ المغربية والتونسية والجزائرية بالقدس الشريؼ ،
ويعتبر العدد الخامس مف السنة الثانية والعشريف مف
والمعروفة بأوقاؼ "أبي مديف الغوث" ُ ،
مجمة "دعوة الحؽ" الخاص بالقدس الشريؼ  ،تقري اًر شامبلً ووثيقةً َّ
حية عف القدس الشريؼ

واألماكف المقدسة  ،وكذا الجيود التي قامت بيا لجنة القدس .

الكقؼ مؤسسة تنمكية-:
يرتبط مفيوـ الوقؼ إرتباطآ وثيقاً بمفيوـ التنمية التي تعني ضرورة التغير لمتطوير والنماء
في الموارد البشرية والمؤسسات اإلقتصادية واإلجتماعية وغيرىا وتوجيييا نحو األفضؿ .وىذا
مايتفؽ مع مضموف الوقؼ وحقيقتو فيو عممية تنموية بحكـ تعريفو فيو يتضمف بناء الثروة
اإلنتاجية اإلجتماعية التي تعود خيراتيا عمي مستقبؿ حياة المجتمع .
ويكتسب الوقؼ صفة التنمية مف دوره المتشعب في مختمؼ مجاالت التنمية اإلقتصادية
واإلجتماعية والسياسية والثقافية والبشرية والتي ساعدت عمي نمو الحضارة اإلسبلمية
وانتشارىا .والمتأمؿ في أساليب اإلنتفاع اإلقتصادي لموقؼ سيجد أنو شمؿ أنواعاً مختمفة مف
مصادر ثروة المجتمع تمثمو في أراضي زراعية وحدائؽ وبساتيف إلي مختمؼ العقارات

والدكاكيف وأدوات اإلنتاج فضبلً عف السفف والوكاالت التجارية والنقود .إضافة إلي مايقاـ

إتجاه عممية التنمية البشرية وذلؾ مف خبلؿ مراكز أمواؿ الوقؼ في بناء الجوامع والمدارس

والمكتبات وانشاء المستشفيات والمراكز الصحية والتدريبية واليخفى أيضاً مساىمتيا البارزة
في عممية التنمية اإلجتماعية بتحقيؽ التكافؿ اإلجتماعي والترابط األسري ومساعدة الفقراء

والمحتاجيف ورعاية األيتاـ واألرامؿ والمطمقات واعانة المكفوفيف المقعديف وتزويج الشباب
وتجييز الفتيات وكذلؾ رعاية المسجونيف وأسرىـ وتجييز مغاسؿ الموتى وبناء المقابر
والتكفؿ بالصرؼ عمييا أيضاً ماقاـ بو الوقؼ مف تدعيـ البنية األساسية البلزمة لمتنمية مثؿ
رصؼ الطرؽ وصيانتيا وبناء الجسور والقناطر واألربطة والحانات وحفر األبار لسقيا
وتخصيص الحدائؽ لعابري السبيؿ لقطؼ الثمار.
ٗٙ

وشممت األوقاؼ أيضاً أوقافاً تثير الدىشة ومنيا -:

ٔ -وقؼ اإلستحماـ وىو لمف يريد أف يدخؿ الحمامات العامة واليممؾ أجرتيا .
ٕ -وقؼ إيناس المرضى والغرباء وى و وقؼ يدعو إليو مف كاف حسف الصوت لئلنشاد عند
المرضى والغرباء لمتخفيؼ عمييـ.
ٖ -وقؼ الزوجات الغاضبات وىو مخصص لمزوجات االتي ينفرف مف أزواجيف يأنسف
بالحديث والعمـ واإلسترواح ثـ يعدف إلي ذوييف .
ٗ -وقؼ إعارة الحمى لمفتيات الفقيرات ألرتدائيف يوـ زواجيف .
٘ -وقؼ الطيور المياجرة والذي أنشئ في مدينة فاس المغربية يستضيؼ الطيور المياجرة
مدة إقامتيا .
 -ٙوقؼ الكبلب الضالة لؤلكؿ والشرب واإليواء .
 -ٚوقؼ األواني المكسورة وكاف يسمى بوقؼ (جبر الخواطر)كاف يرعى خاطر الغبلـ الذي
كسر أنيتو بيده فيأخذ عوضيا عنيا إناء شبيياً لينجو مف العقاب .

 -ٛوقؼ قصر الفقراء (بناه نورالديف زنكي )في دمشؽ ليستمتع الفقراء بسمف القصور وأوقؼ
عمييا نور الديف قرية داريا السياحية بكامميا وىي مف أجمؿ قرى الغوطة بالشاـ.
 -ٜورعاية الحيوانات المستأنسة وتطيبيا ودعـ التنمية الزراعية والصناعية

ٔ ) جعفرمحمد عبدالرحمف – الوقؼ والزكاة –مرجع سابؽ -صٖ٘
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المبحث الثالث
الصيغ التقميدية لتمكيؿ الكقؼ:
كاف أىـ ما يشغؿ باؿ الفقياء ىو استغبلؿ واستثمار ماؿ الوقؼ واستمرار قدرتو عمى إنتاح
المنافع والعوائد المقصودة منو ،أكثر مف نمائو وزيادة رأسمالو وزيادة قدرتو اإلنتاجية عمى
العطاء المستقبمي.
لذلؾ تحدثوا عف الحاجات التمويمية لموقؼ عند تعطمو أو تيدمو أو احتراقو ،كما تحدثوا عف
استبدالو عند انقطاع المنافع منو في موقعو ،و لكنيـ لـ يتحدثوا عف استعماؿ جزء مف
إيراداتو واذا ما نظرنا في الكتابات الفقيية فإننا نستطيع أف نستخمص منيا حديثا عف صيغ
خمس لتمويؿ األوقاؼ سنتطرؽ ليا في خمسة مطالب نتناوؿ في مطمب أوؿ :إضافة وقؼ
جديد وفي مطمب ثاني :صيغة االقتراض وفي مطمب ثالث :صيغة االستبداؿ ،وفي مطمب
رابع :صيغة الحكر ،وفي مطمب خامس وأخير صيغة اإلجارتيف .
التمكيؿ بإضافة كقؼ جيد إلى الكقؼ القديـ :
عف أوؿ مثاؿ إلضافة وقؼ جديد إلى قديـ مف نوعو ىو ما تذكره بعض الروايات أف عثماف
رضي اهلل عنو بعد أف سمع الحث مف الرسوؿ عمى شراء بئر رومة وتسبيمو لممسمميف،
اشترى أوؿ نصفو ،ثـ اشترى بعد ذلؾ النصؼ اآلخر وضمو إلى النصؼ األوؿ .وكذلؾ فإف
عثماف نفسو رضي اهلل عنو كاف السابؽ إلى إدخاؿ أوؿ توسعة عمى المسجد النبوي الشريؼ
في عيد النبي وبناء عمى توجييو ،حيث قاـ عثماف بشراء بعض الدور وضميا لممسجد كما
ورد الخبر.
ومف المشاىد المعروفة في كثير مف األوقاؼ اإلسبلمية أف تبنى مدرسة أو مسجد رباط ،تـ
يحتاج الناس إلى توسعة فييا فيتقدـ واقؼ جديد ليقوؿ بذلؾ أو تحتاج المدرسة أو المسجد
إلدخاؿ الماء والكيرباء والتدفئة فيأتي واقفوف جدد ليقدموا االستثمار األساسي البلزـ ليذه
التحسينات واإلضافات وقد حصؿ عبر تاريخنا اإلسبلمي الطويؿ أف أضيفت أوقاؼ جديدة
إلى أوقاؼ قديمة في المساجد ،والمدارس والمستشفيات ،ودور األيتاـ ،والزوايا ،والمقابر،
واآلبار ،والجامعات .وقد تحدث الفقياء عف وقؼ البناء والشجر دوف األرض وقالوا بصحة
ذلؾ إف كاف ليما قرار بأرض كأف يحبس صاحب الحكر البناء والشجر الذي يممكو عمى
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أرض الوقؼ ،فينضـ البناء والشجر إلى األرض ليصبح وقفا جديدا إضافيا عمى أرض
وقفية ،فيو بذلؾ إضافة وقؼ جديد إلى قديـ .كما تحدثوا عف إمكاف اختبلؼ شروط
وأغراض الوقؼ الجديد عف شروط وأغراض الوقؼ القديـ ،فتكوف األرض لمفقراء والمساكيف،
مثبل ويكوف الشجر لئلنفاؽ عمى مستشفى خيري .وقالوا عندئذ بتقدير نصيب األرض مف
الثمر ،فيعطى كؿ غرض بقدر حصتو مف مجموع عائدات الوقفيف الصافية.
ويبلحظ أف إضافة ماؿ جديد يوقؼ إلى ماؿ وقفي قديـ ىي صيغة تنموية ،ألنيا تعني زيادة
رأس ماؿ الوقؼ ونماؤه .ولعميا أفضؿ صيغة يمكف محاكاتيا وتطويرىا مف خبلؿ صناديؽ
لتنمية أمبلؾ األوقاؼ بحيث تناسب األشكاؿ االستثمارية المعاصرة .
االقتراض لمكقؼ :
لقد أكثر الفقياء مف الحديث عف استدانة الناظر عمى ماؿ الوقؼ لتشغيمو واستغبللو،
واشترطوا لذلؾ إذف القاضي فقالوا باالستدانة عند الحاجة لشراء البذور والسماد واستئجار
العمالة البلزمة لمزارعة أو غيرىا مف أشكاؿ استغبلؿ ماؿ الوقؼ.
وتحدثوا كذلؾ عف االقتراض عمى ماؿ الوقؼ مف أجؿ عمارتو إذا تيدـ واحترؽ سواء كانت
العمارة كمية أـ جزئية ومثؿ ىذا الكبلـ عف استدانة المأذونة لعمارة الوقؼ قد يوحي باف
الفقياء كانوا يقولوف بإمكاف ذلؾ مف أجؿ تنميتو والزيادة في أصؿ ماؿ الوقؼ ألف ذكر
العمارة ورد عندىـ مطمقا ولكننا إذا تتبعنا النصوص الفقيية ،وربطنا مسألة االستدانة لعمارة
الوقؼ بمسألة توزيع عوائده ومعالجتيـ لحالة وجود فائض في العوائد عف حاجة الموقوؼ
عميو ،أو انقطاع الموقوؼ عميو في وسطو أو في آخره ،ألدركنا أنيـ إنما يقصدوف عمارة
وقؼ قد تعطؿ عف االستغبلؿ ،أو عف تقديـ المنافع التي أنشئ مف أجميا ،وليس العمارة
بمعنى العمراف والتنمية والزيادة ،كما بينا ذلؾ فيما مضى مف مباحث ىذا الفصؿ ،وأخي ار فإف
مبدأ االقتراض عمى ماؿ الوقؼ ،مف اجؿ عمارتو ،يمكف تطويره أيضا ،بحيث يستفيد مف
التكنولوجيا المالية المعاصرة بشكؿ معاصر لتمويؿ تنمية األوقاؼ اإلسبلمية واستثمارىا،
وبخاصة أنو ال يوجد ما يمنع شرعا مف االستدانة بزيادة رأسماؿ الوقؼ إذا أمكف حماية
أغراض الوقؼ مف أي حرماف أو تقميؿ منيا ،ألنو يمكف في كثير مف األحياف أف تغطي
الزيادة في اإليرادات بؿ إنيا يمكف أف تزيد أحيانا.
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استبداؿ الكقؼ
تعني صيغة االستبداؿ أف يباع ماؿ الوقؼ كمو أو جزء منو ويشترى بالثمف ماؿ وقفي آخر
يستعمؿ لنفس الغرض األصمي لموقؼ مع اإلبقاء عمى االلتزاـ بسائر شروط الواقؼ وعند
التأمؿ نجد أف االستبداؿ في حقيقتو ال يتضمف أي زيادة في ماؿ الوقؼ وال يؤدي إلى زيادة
فييا ألف األصؿ في المعاممة بيعا وشراء أال يكوف فييا غبف وال غش وأف تتصؼ السوؽ
بظروؼ مف التعامؿ مما يجعميا سوقا تنافسية إلى درجة معقولة وواقعية .فالفرضية إذف أف
يستبدؿ الوقؼ بقيمتو السوقية .فبل تكوف ىناؾ زيادة ،وال يكوف نماء ،ومع ذلؾ ،فإف
االستبداؿ الجزئي ،يبيع جزءا مف ماؿ الوقؼ مف عمارة الجزء اآلخر يوفر سيولة نقدية
لموقؼ تمكف بوساطتيا عمارة ما بقي منو .فيتحوؿ بذلؾ وقؼ مف حالة عطالة كاممة أو
ضالة في العوائد الصافية إلى حالة استغبلؿ مقبوؿ ومجز ،رغـ عدـ تغيير القيمة الكمية
لماؿ الوقؼ ،ألف ثمف الجزء الذي بيع قد رد فيما لـ يبع.
ومثؿ ذلؾ لو كاف االستبداؿ كميا ،فإف القيمة الرأسمالية واحدة بيف المالؾ الجديد لموقؼ
والمالؾ القديـ ،حيث ال يشكؿ االستبداؿ زيادة في رأسماؿ الوقؼ ،ولكف ذلؾ ال يعني عدـ
إمكاف زيادة منافع غرض الوقؼ نتيجة االستبداؿ .فقد تحصؿ ظروؼ محيطة بالماؿ
الموقوؼ تجعؿ مف الممكف زيادة منافع الوقؼ بالنسبة لمموقوؼ عمييـ بواسطة صيغة
االستبداؿ ،عمى الرغـ مف عدـ زيادة رأسمالو ،أو عوائده المالية .وذلؾ بسبب تدخؿ عامؿ
خارجي ،ىو نشوء استعماؿ ماؿ ممكف جديد لماؿ الوقؼ وأمثالو .وكوف الطمب عمى ىذا
االستعماؿ الجديد كثي ار بالنسبة لمعرض فيرتفع سعر ماؿ الوقؼ دوف أف تزيد المنافع الوقفية
المتحصمة منو ،ألف ىذه المنافع مرتبطة باالستعماؿ األصمي وليس باالستعماؿ الجديد .واذا
أردنا أمثمة لمثؿ ىذه التغيرات فمننظر إلى الكتب المخطوطة القديمة ،فالمخطوطات صارت
ليا اليوـ قيمة أثرية تزيد كث ار عف قيمتيا العممية ،فيمكف لمكتبة تممؾ مخطوطات موقوفة أف
تبيعيا بمبالغ كبيرة وتحتفظ بنسخ مصورة عنيا ،وتشتري بالفرؽ أضعاؼ عدد الكتب التي
كانت لدييا ،فينتفع كتاب المكتبة الموقوفة انتفاعا كبي ار في مطالعتيـ فييا .
وكذلؾ األمر في مدرسة ابتدائية قديمة ،صارت أثرية بحيث يدفع بيا األثريوف مبالغ كثيرة،
يمكف بيا شراء مدرسة كبيرة تتسع ألضعاؼ عدد التبلميذ الذيف كانوا ينتفعوف مف المدرسة
القديمة.
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ومثميا أرض موقوفة لغبلتيا الزراعية ولنفرض أف الوقؼ اشترط الزراعة ال غيرىا مف صور
االستغبلؿ صارت حضرية بسبب التوسع السكاني ،فيمكف استبداليا بأرض زراعية خارج
المدينة ذات مساحة تزيد أضعافا عف األرض الموقوفة ،وتغؿ بالتالي أضعافا كثيرة .
ومثميا أرض أو بناء سكني أو ديار أيتاـ ،كؿ ذلؾ غير ذي قيمة أثرية ،حتػى يمكف إعادة
بنػائو ،صار لو استعمػاؿ تجاري لكػونو داخؿ قمب مدينة قد أصبحت كبيرة كثيفة السكاف،
فيمكف تحويؿ ىذا الماؿ الوقفي إلى االستعماالت الجديدة ،إذا كانت شروطو تسمح بذلؾ ،
وكاف الوقؼ استثماريا مقصودا لعائده وليس مباش ار أي مقصودة منو المنافع ،والحصوؿ
بذلؾ عمى عائد كبير يتناسب مع أسعار السوؽ ،مع األخذ باالعتبار لمقيمة السوقية الجيدة
ألصؿ رأسماؿ الوقؼ أو يمكف استبدالو ،وبخاصة إذا كاف وقفا مباش ار بناء أكبر وأوسع،
وأكثر بالتالي نفعا لمموقوؼ عميو ،بعيدا عف وسط المدينة.
ولكننا ينبغي أف ال يغرب عف بالنا أنو في كؿ ىذه األمثمة لـ يزد االستبداؿ في القيمة
الرأسمالية لموقؼ نفسيا ،وانما التغير في االستعماؿ الممكف ،أي ظيور استعماؿ جديد لماؿ
الوقؼ ،ىو الذي زاد في تمؾ القيمة ،وبالتالي زاد في العائد المالي لموقؼ أو في منافعو سواء
في حالة تحويؿ ماؿ الوقؼ إلى االستعماؿ الجديد مع كوف شروط الواقؼ تسمح بذلؾ أـ في
حالة استبداؿ الوقؼ بماؿ في موقع آخر .فصيغة االستبداؿ ىي إذا صيغة تسمح بتوفير
السيولة البلزمة الستغبلؿ ماؿ الوقؼ.
الحكر في الكقؼ
الحكر صيغة ابتكرىا الفقياء لبلستغناء بيا عف بيع الوقؼ واستبدالو ،األمر الذي قد
تعترضو صعوبات قضائية وادارية كثيرة.
ويعني الحكر أف يبيع المتولي حؽ استئجار األرض الموقوفة بأجرة سنوية أو شيرية زىيدة
محددة ومتفؽ عمييا في العقد وىي تدفع دوريا وحؽ االستئجار ىذا يباع بممغ كبير يقارب
القيمة السوقية لؤلرض يدفع دفعة واحدة.
ويعطى الحكر مالكو حؽ احتكار استئجار األرض الموقوفة بتمؾ األجرة الزىيدة لمدة طويمة
جدا ،قد تتجاوز العمر الطبيعي لئلنساف ،أو قد يتعمؽ ىذا الحؽ باألرض نفسيا بصفة
دائمة ،وىذا الحؽ -وقد أسماه الفقياء حؽ الحكر -ىو حؽ مالي متقوـ  ،يباع ويورث ،
يوىب ،وتجري عميو سائر التصرفات وكمما طالت مدة الحكر وصغر القسط الدوري لؤلجرة،
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كاف ثمف حؽ الحكر كبي ار فيذه الصيغة تمكف المتولي ،عمميا ،مف الحصوؿ عمى ما يقارب
ثمف األرض الموقوفة دوف بيعيا ،ويفترض فيو أف يوزع ذلؾ عمى الموقوؼ عميو أو أف
يستعممو لصالح غرض الوقؼ نفسو.
وبما أنيا ليست بيعا لرقبة األرض أو العقار ،فبل يطالب الناظر بأف يشتري عقا ار آخر
يجعمو وقفا بدال مف العقار المحكر .
لذلؾ وجد المتولوف والناظر في ىذه الطريقة أسموبا لمخبلص مف ىذا القيد في استبداؿ
الوقؼ ،ألف الوقؼ ال يباع بؿ ينبغي -أف يبيع -أف يشتري بثمنو ماؿ وقفي جديد يخصص
لنفس غرضو ،فعف طريؽ صيغة الحكر إذف ،يمكف مثبل لتولي ماؿ وقفي ينفؽ منو عمى
مسجد ،أف يحكر الوقؼ وينفؽ ثمف حؽ الحكر عمى المصاريؼ العادية لممسجد  ،ولـ يكف
ليستطيع ذلؾ مف خبلؿ االستبداؿ.
وال تقتصر المنفعة في صيغة الحكر عمى ناظر الوقؼ ،بؿ إف الحكر مفيد أيضا لممشتري
فيو في الواقع يشتري العقار ويدفع ثمنو عمى قسميف :دفعة كبيرة آنية ،ودفعات صغيرة
دورية آجمة ،فيستطيع بذلؾ استثمار ما اشتراه مف ماؿ وقفي في إقامة البناء عميو وغرس
الشجر فيو وسائر أنواع االستثمارات.
وىو أيضا مفيد لؤلمة ،ألنو مثؿ غيره مف أنواع المعامبلت والمبادالت في األسواؽ يؤدي
إلى خمؽ فرص استثمارية وانتفاعيو جديدة تعمر االقتصاد وتزيد المنافع وترعى المصالح.
واذا كانت ثمة اعتراضات عمى استعماؿ ثمف بيع حؽ الحكر مف قبؿ ناظر الوقؼ في غير
شراء ماؿ وقفي جديد ،فإف أىـ االعتراضات ىو أف يقيد استعماؿ ثمف حؽ ،الحكر ،وىو
أمر يوافؽ العدؿ مع أغراض الوقؼ.
والحكر صيغة مف صيغ التعامؿ التي يمكف أف تمارس في أية سوؽ ،وألي ماؿ طويؿ العمر
مثؿ العقارات ،ويمكف أف تتخذ أسماء عدة في البمداف المختمفة ،فيي صيغة في التعامؿ
معروفة في بريطانيا باسـ ( )ease holdوذلؾ في مقابؿ البيع الذي يؤدي إلى التممؾ الحر
مف أية قيود (.)Free Hold
عندما يجري ىذا العقد في ظؿ ظروؼ سوقية تتصؼ بحد معقوؿ مف المنافسة الحرة ،فإف
ثمف حؽ الحكر ال يكوف فيو غبف لؤلوقاؼ وال استغبلؿ مف المشتري ،فبل يمثؿ الحكر خيانة
وال غفمة مف الناظر.
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وبالتالي ال يرد عمى ىذه الصيغة االعتراض الذي أورده الدكتور أنس الزرقاء بقولو “ :إف
طريقة تحكير عقارات الوقؼ ينبغي أف تعتبر طريقة استثنائية ال ينبغي الرجوع إلييا إال في
حاالت الضائقة المالية الشديدة” وذلؾ بحجة أنيا تتضمف دفوعات دورية مستقبمية صغيرة،
فالمعيار في القبوؿ وعدمو ليس ضآلة مقدار الدفعة وال دوريتيا ،وانما كفاءة السوؽ بالكشؼ
عند سعر حؽ الحكر نفسو واجراء المعامؿ دوف غش أو غبف أو تبلعب ،فيكوف ثمف الحكر
بشقيو المقدـ والدوري مكافئا لمثمف العادؿ الذي يكشؼ عنو السوؽ لجميع المنافع المستقبمية
لمماؿ الموقوؼ.
فالتحكير مثؿ االستبداؿ ىو صيغة مف صيغ المعامبلت التي يمكف أف تجري عمى عقارات
الوقؼ ،لتحقيؽ مصالحو ،ويمكف في التحكير أف تكوف الدفعات المستقبمية ثابتة ومعروفة ،
كما يمكف أف تكوف ثابتة لعدد معيف مف السنوات ثـ تفتح بعدىا ليتـ تحديدىا بمفاوضة
جديدة بيف الناظر والمحكر ،تقوـ عمى أساس سعر السوؽ عندئذ.
ولكؿ مف ىذه العقود قيمتو والحاجة إليو في السوؽ ،فبل يكوف الثمف واحدا لحكر دائـ ،وحكر
لعشريف سنة دوف حؽ أولوية باالستئجار بعدىا باجرة تفاوضية ،وحكر لعشريف سنة مع حؽ
األولوية المذكورة الخ.
عمى أف قصد الدكتور أنس الزرقاء مف اعتراضو عمى صيغة الحكر في التعاقد عمى منافع
الوقؼ يمكف أف يقع عمى تغيير الظروؼ بطوؿ المدة ،فإف طوؿ المدة يعتبر مظنة لتفسير
كبير في األحواؿ االقتصادية لماؿ الوقؼ مف حيث ظروؼ العرض والطمب في موقعو
وسوقو ،فإذا ما تغيرت األوضاع االقتصادية في وقت الحؽ لعقد الحكر ،بشكؿ زاد كثي ار
بالقيمة الرأسمالية لماؿ الوقؼ ،وبالتالي ارتفعت أسعار منافعو ،فإف المفارقة تقع فنجد ماال
وقفيا ممزوما باجرة دورية زىيدة جدا في حيف أف أجرتو السوقية تبمغ عشرات أو مئات
األضعاؼ.
ولكف انعداـ النظر في ىذه الحالة أيضا يؤكد أف المشكمة تتمخص في طوؿ مدة اإلجارة –أو
ديمومتيا -التي ىي مظنة تغير كبير في الظروؼ ،وليست في صيغة لحكر مف حيث ىي
بيع لمنافع عيف إذا ما كاف البيع بسعر السوؽ .وتتضح ىذه المسألة بشكؿ خاص في أمبلؾ
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األوقاؼ ألنيا مؤيدة ال يجوز بيعو ،لذلؾ نجد كثي ار مف الفقياء ينيى عف تأجير أمبلؾ
األوقاؼ لمدة طويمة.
ولعؿ قوانيف األوقاؼ ينبغي ليا أف تحدد سقفا لمدة تأجير األمبلؾ الوقفية ،كما تقيد سمطة
الناظر في أجراء عقد التحكير واإلجارتيف حسب الظروؼ االقتصادية و القانونية لكؿ بمد،
بما يحقؽ استمرار حقوؿ أغراض الوقؼ عمى عائداتو كاممة في كؿ حيف ،رغـ التغييرات
االقتصادية واالجتماعية .وبخاصة عند ما يتعمؽ األمر بديمومة الوقؼ واستم ارره ،وعدـ
القضاء الفعمي عميو واستبلبو مف خبلؿ صورة التحكير الذي يخفى حقيقة البيع والتيرب مف
ضرورة شراء عيف جديدة تحؿ محؿ العيف الوقفية المحكرة.
اإلجارتاف في الكقؼ
صيغة اإلجارتيف ىي أف يؤجر عقار إجارة طويمة لعدد مف السنوات ،و أف تتألؼ األجرة مف
دفعة كبيرة معجمة ودفعات صغيرة دورية (سنوية مثبل) مؤجمة إلى ىنا نجد أف ىذه الصيغة
ىي مطابقة لمحكر ما عدا أف الحكر يمكف أف يكوف دائما.
ولكف صيغة اإلجارتيف ممحوظ فييا أف العقار ال يؤجر بحالتو الراىنة بؿ بعد بنائو بحيث
يصبح صالحا لبلستعماؿ بوصفات يحددىا العقد وتستعمؿ الدفعة المعجمة في ىذه العمارة.
وىنا تفترؽ اإلجارتاف عف الحكر حيث ال يشترط في الحكر استعماؿ الدفعة الفورية الكبيرة
في أي عمارة لموقؼ نفسو ،لذلؾ فإف صيغة اإلجارتيف تستعمؿ لموقؼ االستثماري ميما كاف
حاؿ غرضو الموقوؼ عميو ألف الدفعة الفورية فيو تستعمؿ لتييئة العقار الستعماؿ
المستأجر ،أما صيغة الحكر فيحتاج فيو غرض الوقؼ لمدفعة الفورية لتنفؽ فيو.
ويبلحظ أف د .أنس الزرقاء قد اعتبر ىذه الصيغة مشابية لصيغة التحكير في معظـ
خصائصيا ،بؿ ّرأى أف التضحية مف جانب ناظر الوقؼ في اإلجارتيف ىي أكبر مما ىي
عميو في التحكير ،حتى إنو ليرى “أف الحكر ىو أجدى عمى األوقاؼ مف اإلجارتيف” ألف
ثمف الحكر قد يستعمؿ في عمارة وقؼ آخر ،ويترؾ لممحتكر أف يعمر الماؿ الوقفي الذي
احتكره ،في حيف أف الدفعة النقدية في اإلجارتيف تستعمؿ في بناء الماؿ الوقفي الذي احتكره،
في حيف أف الدفعة النقدية في اإلجارتيف تستعمؿ في بناء الماؿ الوقفي المؤجر نفسو ،وتبقى
في الحالتيف أجرة دورية ضئيمة ،وىنا أيضا ال نوافؽ الدكتور الزرقاء في النظر ،فإف تحميمو
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يصح لو كانت األجرة الدورية الضئيمة متساوية في الصيغتيف لو طبقيا عمى نفس األرض
الوقفية وبنفس الظروؼ األخرى ،و ىذا غير معقوؿ إال في سوؽ مميئة بالتشوىات.
أما في سوؽ تتصؼ بالحد األدنى المعقوؿ مف خصائص المنافسة ،فبل يمكف أف تتساوى
األجرة في الحالتيف ،والبد أف تكوف األجرة الدورية في صيغة اإلجارتيف كبيرة – مف جية-
بحيث تكافئ مقدار ممكية الوقؼ في العقار (وىي األرض والبناء) وضئيمة مف –جية
أخرى -بحيث تنزؿ (باسـ أجرة مخفضة) ىامشا معقوال لممستأجر /المموؿ لقاء التمويؿ الذي
قدمو.
أما األجرة الدورية في التحكير فستكوف أقؿ مف األجرة في اإلجارتيف لنفس األرض الوقفية،
ألف الناظر لـ يستعمؿ ثمف حؽ التحكير في األرض نفسيا ،فمجموع استثماره فييا أقؿ
والسوؽ التي تتوفر فييا الشروط المعقولة في المنافسة  ،ستقيـ كبل بما يناسبو ،فبل أفضمية
بيف صيغة وأخرى في ذلؾ ،ويمكف لمصيغتيف معا أف توجد في التعامؿ ،فيكوف الناس في
الخيار حسب ظروؼ سمعيـ ورغباتيـ.
تنمية الكقؼ كتمكيمو
إف استثمار أمواؿ األوقاؼ ،بمعنى استغبلليا في وجوه االستثمار المتعددة التي حبست مف
أجؿ استغبلليا فييا مع المحافظة عمى أصوليا أمر واجب ،ولوال ىذا الوجوب لما بقيت
األوقاؼ نفسيا ،فاألوقاؼ إنما وجدت لتحقيؽ أغراضيا ،فإف وجودىا نفسو يصبح غير ذي
معنى.
إف وضع خطة تفصيمية إلعمار أمواؿ األوقاؼ الموجودة في البمداف والمجتمعات اإلسبلمية
ينبغي أف يكوف مف األولويات الميمة في سعي األمة لمتنمية االقتصادية و االجتماعية بقدر
ما ينبغي أف نضع األطر القانونية واإلدارية التي تساعد عمى ذلؾ وتحث عميو.
واننا في ىذا الفصؿ نريد أف نؤكد أىمية استثمار واستغبلؿ أمواؿ األوقاؼ اإلسبلمية،
فندرس معايير تحقيؽ أىدافيا ،ثـ نميز بيف زيادة رأسماؿ الوقؼ نفسو وبيف تنميتو ،ثـ ندرس
الصيغ التمويمية التي تساعد في ذلؾ ،ولتحقيؽ ىذا اليدؼ فقد قسمنا ىذا الفص”ؿ إلى أربعة
مباحث سندرس في المبحث األوؿ :المبادئ العامة لتنمية أمواؿ األوقاؼ وأىميتيا بالنسبة
الستمرار مساىمة األوقاؼ في التنمية والخدمات المجتمعية أما المبحث الثاني فندرس فيو
معايير تحقيؽ أىداؼ األوقاؼ أما المبحث الثالث فقد خصصناه لدراسة الصيغ التقميدية في
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تمويؿ الوقؼ ،أما المبحث الرابع فندرس فيو بعض الصيغ الحديثة التي تصمح لتمويؿ تنمية
األوقاؼ.
المبادئ العامة لتنمية أمكاؿ األكقاؼ
يقصد بالتنمية ىنا زيادة حجـ األمواؿ المستغمة أو االستثمارية أو الرأسمالية لموقؼ ،كاف
يكوف الوقؼ أرضا سكنية معطمة البد الستثمارىا مف البناء عمييا فيحتاج ذلؾ البناء إلى
إضافة استثمارية جديدة ،تضاؼ إلى رأسماؿ الوقؼ نفسو ،أو تكوف األرض ممحية مثبل
فتحتاج إلى عمارة واستصبلح قبؿ التمكف مف زارعتيا مما يتطمب استثمارات جديدة ،وىذا
النوع مف النشاط التنموي يتميز بأنو يزيد في القيمة الرأسمالية لماؿ الوقؼ وفي طاقتو
اإلنتاجية ،وىو في الغالب طويؿ األجؿ أو متوسطو عمى األقؿ.
لذلؾ سنقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف سنتناوؿ في األوؿ أىمية تنمية أمواؿ األوقاؼ عمى أف
نتناوؿ في الثاني النص عمى التنمية في قوانيف األوقاؼ.
أىمية تنمية أمكاؿ األكقاؼ
إف بناء ما تيدـ مف األمبلؾ الوقفية ،واعمار ما احتاج إلى عمارة واعادة استصبلح مف
أراضيو مسألة قديمة قػدـ الوقؼ نفسو ،ولـ يغفػؿ الفقياء الحديث في دراستيـ ،كما لـ
يقصروا بالتفكير بأساليب تمػويؿ إعادة ىذه األمبلؾ الوقفية إلى مجاؿ االستغبلؿ واالستثمار
حتى يمكنيا أف تؤدي الدور الذي رسمو ليا الوقؼ ،وقد اعتبروا إعمار ما تيدـ واصبلح ما
أفسدتو عوادي الدىر مف واجب الناظر والمتولي ،واف كاف يحتاج في ذلؾ إلى إذف مف
القاضي في كثير مف األحياف ،وبخػاصة إذا كاف ذلؾ مما يرتب عمى الوقؼ ديونا البد مف
سدادىا في المستقبؿ ،أو ينشئ التزامات طويمة األجؿ تؤثر عمى حقوؽ الموقوؼ عمييـ أو
عمى أغراض الػوقؼ.
ولكننا لو أمعنا النظر في فقو الوقؼ لوجدنا الفقياء قد تحدثوا عف صورتيف ميمتيف مف
صور تنمية ماؿ الوقؼ ،أوليما حفر بئر في أرض الوقؼ الزراعية مف أجؿ التمكيف مف
زراعتيا ،أو لزيادة مردودىا بتحويميا مف أرض تزرع بعبل إلى أرض مسقية  ،وال شؾ أف
الوسائؿ التي كانت متوفرة لحفر اآلبار لـ تكف لتجعؿ تكمفة حفر البئر عالية بحيث ال يمكف
تغطيتيا في العادة مف إيرادات السنة نفسيا.
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ولكف ىذه العممية ىي عممية تنموية دوف أدنى شؾ ،ألنيا تزيد في إنتاجية األرض وقيمتيا
الرأسمالية ،حتى في تمؾ العصور الماضية بالرغـ مف عدـ ارتفاع تكاليفيا في العادة.
أما الصورة الثانية فيي إضافة وقؼ جديد إلى ماؿ وقؼ سابؽ ،ومف الواضح أف إضافة ماؿ
وقفي جديد إلى وقؼ قائـ موجود لتوسيعو أو زيادة طاقتو عمى إنتاج الخدمات والمنافع
والسمع التي ييدؼ إلييا الوقؼ األوؿ إنما ىو تنمية لموقؼ بزيادة رأسمالو ،شأنو في ذلؾ
شأف الشركات التي تزيد رأسماليا في عالمنا المعاصر.
وعند إمعاف النظر في أسباب عدـ ذكر زيادة رأسماؿ الوقؼ مف إيراداتو في الدراسات الفقيية
القديمة ،يبدو لمباحث المدقؽ ألنو كاف مما يقيد النظر الفقيي في مسألة تخصيص جزء مف
إيراد الوقؼ لمزيادة في رأسمالو وجود مبدأ أساسي مف مبادئ الوقؼ ،أجمع عمى اعتباره
الفقياء وىو وجوب احتراـ شروط الواقؼ ،ألف الزيادة الرأسمالية في ماؿ الوقؼ قمما تخمو
مف تغيير صريح أو ضمني في تمؾ الشروط ،أو في طريقة تحقيقيا ،وبخاصة إذا ما الحظنا
أنو لـ تحدث تغيرات كثيرة في تكنولوجيا البناء خبلؿ عصور تاريخية طويمة.
ىي نفس الفترة الذىبية لنمو الدراسات الفقيية ،واف ما يمفت النظر أنو عمى الرغـ مما يحدثنا
بو المؤرخوف مف اتساع بعض األمصار ،نحو الكوفة ،ودمشؽ وبغداد والقاىرة ،والكثافة
السكانية العالية التي حصمت في كثير منيا ،مما أدى إلى ارتفاع واضح في أسعار األراضي
والعقارات إضافة إلى كثير مف السمع األخرى ،فإف الفقو اإلسبلمي بقي متمسكا بشروط
الواقؼ بشكؿ دقيؽ ،ولـ يحدثنا عف تنمية عقار الوقؼ بزيادة مبانيو فوؽ ما حبسو الواقؼ،
مف أجؿ وزيادة منفعة الموقوؼ عمييـ ورغبة في تنمية أصؿ أمواؿ الوقؼ وزيادة موجوداتو .
ومف المبلحظ في ىذا السبيؿ أف ىناؾ عامميف ىاميف حدثا في البمداف اإلسبلمية خبلؿ
القرف العشريف يمكف اعتبارىما مسئوليف عف بروز مسألة تنمية أمواؿ الوقؼ إلى السطح
واحتبلليا أىمية لـ يشاىد مثميا في الماضي و ىذاف العامبلف ىما:
التقدـ الكبير في تكنولوجيا البناء.
زيادة التركيز السكاني في المدف الكبيرة.
أما العامؿ األوؿ فقد أدى إلى استغبلؿ أحسف لممساحات الصغيرة مف األراضي السكنية في
المدف خاصة ،بأف مكف مف التعالي أو التطاوؿ غير المسبوؽ في البنياف.
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والعامؿ الثاني زاد الطمب عمى المباني السكنية والتجارية مما عزز مف أىمية القطع الصغيرة
مف األراضي المحدودة في ىذه المدف والحواضر ،كؿ ذلؾ أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار
األراضي عموما ،وأراضي المدف وما حوليا خصوصا حيث توجد معظـ أمبلؾ األوقاؼ .
فيؿ يعقؿ في مثؿ ىذه األحواؿ أف يترؾ مبنى وقفي عمى حالو مف الصغر وقمة االنتفاع بو،
في وسط مكة المكرمة واسطنبوؿ مثبل ،في وقت صارت فيو قيمة األرض وحدىا تعادؿ
مئات ،بؿ آالؼ ما كانت عميو مف قبؿ ،وارتفعت المباني مف حولو إلى عشرات الطبقات
عموا في الفضاء ،فوؽ األرض كما نزلت طبقات في باطف األرض؟ ىذه المفارقة الكبيرة
استدعت وال شؾ المطالبة عمى كؿ صعيد بضرورة تنمية ىذه األمبلؾ وبخاصة أف ىذه
التنمية تستطيع أف تضاعؼ المنافع أو العوائد لمغرض الموقوفة عميو أضعافا كثيرة عمى
الرغـ مما تدخمو مف تغيير في شكؿ المبنى الموقوؼ  ،مدرسة كاف أو سكنا أو غير ذلؾ .
ولكننا نبلحظ أيضا أف ىناؾ عامبل ثالثا ينبغي أف نأخذه في الحسباف وىو أف فترة السبات
الطويؿ لؤلمة اإلسبلمية قد رافقيا ركود اقتصادي عاـ ،سواء أكاف ذلؾ في أمبلؾ األوقاؼ ،
أو في أمبلؾ الدولة ،أو في أمبلؾ القطاع الخاص ،فتوزعت الزراعة وأىمؿ كثير مف
األراضي الزراعية ،وقفية كانت أـ غير وقفية ،و أف العودة إلى استثمار ىذه األمبلؾ
واستغبلليا تتطمب رأس ماال جديدا البد منو ،ينبغي العودة إلى استثمار ىذه األمبلؾ
واستغبلليا تتطمب رأسماال جديدا البد منو ،ينبغي ضخو في تمؾ األمبلؾ حتى يمكف اإلفادة
منيا في أغراضيا الوقفية نفسيا.
لذلؾ فإف مسألة تنمية أمبلؾ األوقاؼ ينبغي أف ينظر إلييا عمى أنيا قضية جديدة حديثة
سواء كانت حداثتيا مف حيث العوامؿ التي أدت إلييا ،أـ مف حيث أىميتيا وحجميا في
الواقع االجتماعي و االقتصادي المعاصر واف كانت قديمة بطبيعتيا وأصوليا وجذورىا.
النص عمى التنمية في قوانيف األوقاؼ :
ذكرنا فيما سبؽ بعض وجوه التشابو بيف الوقؼ وشركات المساىمة وينبغي أف نبلحظ أف
بعض التنظيمات االقتصادية والقانونية الحديثة ،وبشكؿ خاص شركة المساىمة ،تكوف في
العادة احتياطات لمتوسع والنماء ،ترصدىا مف عائداتيا ،بصورة يمزميا بيا القانوف أحيانا،ػ
وبصورة طوعية اختيارية أحيانا أخرى.

3ٙ

فمماذا ال نمحظ مثؿ ىذه الفكرة في األوقاؼ الجديدة ،فتيتـ الجيات المعنية بتشجيع إنشاء
أوقاؼ جديدة نماذج مف الوثائؽ الوقفية التي تتضمف شرطا يشترطو الواقؼ لمنماء ،باف
تحجز نسبة مف العائدات الصافية لمماؿ الموقوؼ لتزيد في أصمو ،فيكبر رأسماؿ الوقؼ مع
الزمف ،وتتزايد منافعو وتنمو ،ويتزايد بذلؾ أجر الواقؼ ،بإذف اهلل تعالى -بجرياف صدقتو
وتوسعيا وعموـ خيراتيا.
عمى أف نظاـ األوقاؼ اإلسبلمية المعاصر ينبغي أف يقتبس مف النظـ التجارية أكثر مما
ذكرنا ،وذلؾ باف ينص عمى ضرورة تكويف احتياطي استثماري لكؿ وقؼ ،استثماريا كاف أـ
مباشر ويكوف اليدؼ مف ىذا االحتياطي اإلجباري زيادة رأسماؿ الوقؼ وتوسيع قدرتو
اإلنتاجية ولقد افترضنا في الفصؿ الثاني مف ىذا البحث ضرورة النص عمى تنمية أمواؿ
األوقاؼ االستثمارية والمباشرة عمى السواء  ،بحيث يحجز ٓٔ  %مف اإلرادات الصافية لكؿ
وقؼ استثماري جديد لتضاؼ إلى رأسمالو.
أما األوقاؼ المباشرة فينبغي فييا أيضا النص عمى احتجاز ٓٔ  %مف اإلرادات الموقوفة
عمييا والتبرعات التي تقدـ ليا لتخصص لبلستثمارات مف اجؿ التوسع المستقبمي في تنمية
(ٔ)

أمواؿ الوقؼ وزيادة قدرتو عمى تقديـ الخدمات التي وضعيا لو الواقؼ.

(ٔ) .Copyright ٕٓٔ3 All rights reserved SAeeeD Blog
Responsive Deluxe developed by BriniDesigner
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انفصم انثانث
انذراست انتطبيقيت
 المبحث األوؿ :إسياـ الوقؼ في التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية.
 المبحث الثاني :دراسة تحميمية لمفترة مف ٕٓٔٓ – ٕ٘ٔٓ.

 المبحث الثالث :الرؤية المستقبمية
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انًبحث األول
إسهاو انىقف في انتًُيت اإلقتصاديت واإلجتًاعيت
قد أسيـ الوقؼ في التنمية اإلقتصادية في تنشيظ إستثمارات أمواؿ الوقؼ يساىـ في تنمية
القطاعات اإلقتصادية ويساىـ في تمويؿ التنمية ويساىـ في مجاؿ القطاع التجاري ومجاؿ
قطاع الخدمات وأيضاً يساىـ في التنمية اإلجتماعية الف الوقؼ لو أىمية في الجانب
اإلجتماعي في اإلنفاؽ عمى المشروعات الخيرية ذات الطابع اإلنساني وتنتدرج في جممة
العمؿ الصالح الذى يشمؿ نفعو عامة الناس وبناء الحضارة اإلسبلمية وساىمت األوقاؼ في
تنمية مجاؿ الرعاية اإلجتماعية وتحقيؽ الضماف اإلجتماعي.
أوالً :انذعى اإلجتًاعي:
جذول رقى ( )8انتىسيع وفق شزط انىاقف انًبيٍ في األشهاد انشزعي
ـ

اإلسياـ

صيانة المساجدالتي ليا

.1

.4

بند الصرؼ

النسبة

أكجو البند  %الكجو

%31

كؿ ما تشممو الصيانة

أكقاؼ
دعـ المساجد التي ليا
اإلجتماعي

.3

أكقاؼ
أكقاؼ الذرية

%41

مرتبات أئمة كمؤذنيف

%81

ندكات دعكية

%11

دعـ كيرباء المساجد

%11

%2
دعـ الفقراء

.2

%26

الدعـ اإلجتماعي
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%15

كالمساكيف
دعـ التعميـ

%7

دعـ الصحة

%11

دعـ العمؿ الدعكم

%14

دعـ الخالكم

%4

مف الجدوؿ رقـ (ٔ) نجد إف مساىمة الوقؼ في القضايا اإلجتماعية جاءت كاالتي  ،صيانة
المساجد بنسبة ٖٓ  ، %حيث جاءت الصيانة بكؿ ما تشممو مف متطمبات حتى يتـ تجييز
المسجد المراد صيانتو.
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دعـ المساجد التي ليا أوقاؼ وذلؾ مف خبلؿ  ،مرتبات ائمة المساجد بنسبة ٓ ، %ٛندوات
دعوية بنسبة ٓٔ ، %تقديـ دعـ مصاريؼ الكيرباء لممساجد بنسبة ٓٔ.%
حيث جاء دعـ اوقاؼ الذرية بمبالغ تساىـ في تقدـ الدعـ لمفقراء والمساكيف بنسبة ٘ٔ، %
وتقديـ الدعـ البلزـ لقضايا التعميـ بنسبة  ، %ٚوكذلؾ الخدمات الصحية بنسبة ٓٔ، %
والعمؿ الدعوي ٕٔ ، %ويأتي دعـ الخبلوي بنسبة ضئيمة جدا تصؿ الى ٕ.%
نبل حظ في ىذا الجدوؿ اف جؿ مبالغ األوقاؼ التي تـ صرفيا لمدعـ اإلجتماعي جاءت في
صيانة المساجد ودور العبادة  ،وذلؾ الف عمؿ األوقاؼ يعتبر ذا توجو إسبلمي لذلؾ تمثؿ
المساجد الواجية االسبلمية والدار التي يصمى فييا المسمموف.
إسهاياث األوقاف في انتًُيت اإلجتًاعيت:
جذول رقى ( )7صياَت انًساجذ حسب شزط انىقف %41
نهفتزة يٍ  7181ــ 7185
7183
7184
7187
7188
األعىاو 7181
انًثهغ
انًتحظم
انًُظزف
نهظياَح 4112518 48819
ٖٓ%
8179894 81496

7185

انجًهت

7546642 7112115 8982351 8496839

811168

2619987 6768186 5257423 3811331

411817
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مف الجدوؿ رقـ (ٕ) نجد اف المبالغ التي صرفت لصيانة المساجد  ،جاءت كاالتي  ،في
العاـ ٕٓٔٓـ المبمغ المتحصؿ مف االوقاؼ (ٓ٘ )ٖٜٔٓٙٙوالذي تـ صرفو لمصيانة
(٘٘ )ٖٜٔٔٛبنسبة ٖٓ.%
أما في العاـ ٕٔٔٓ فنجد أف المبمغ المتحصؿ مف األوقاؼ ( )ٕٜٜٖٔٓٔٚحيث نبلحظ
أف المبمغ في ىذا العاـ نقص بنسبة قميمة  ،إال أننا نجد أيضا إف الصرؼ عمى صيانة
المساجد (ٔ )ٖٓٛٚ٘ٛأيضا قؿ مف العاـ الفئات بنسبة .%ٕٜ
أما العاـ ٕٕٔٓ فقد شيد زيادة في مبالغ الوقؼ (ٕ )ٖٜٜٔٙٔٗوكذلؾ زيادة الصرؼ عمى
األوقاؼ التي يتـ تمويميا (.)ٗٔٛٛٗٗٛ
وفي العاـ ٖٕٔٓ ايضا زادت مبالغ األوقاؼ لتصؿ إلى (ٓ )ٜٔٔٚٗ٘ٛبفارؽ كبير عف
األعواـ السابقة (ٖٕٔ ، )ٗ.إال اف زيادة الصرؼ عمى صيانة المساجد لـ تزد كثي اًر عف

األعواـ السابقة.)ٕٖ٘ٚ٘ٚٗ (.
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في العاـ ٕٗٔٓ نجد أيضا زيادة المبالغ المتحصمة مف األوقاؼ (ٗ٘ٓٓ ، )ٕٓٛٚوشيدت
في المقابؿ زيادة الصرؼ عمى الصيانة (. )ٕٙٙٔٓٔٙ
في العاـ ٕ٘ٔٓ زاد أيضا مبمغ األوقاؼ المتحصؿ (ٖ ، )ٕٖٖ٘ٙٙٚوشيد معو وزيادة
المصروؼ عمى صيانة المساجد (ٕٔ.)ٜٜٚٙٓ
مف الجدوؿ اعبله تبلحظ الباحثة اف نسبة ٖٓ %ىي ثابتة وخصصتيا االدارة لمصرؼ عمى
صيانة المساجد  ،وكذلؾ تبلحظ الباحثة اف االوقاؼ تزداد مبالغ التحصيؿ فييا باستمرار ،
حيث كاف الفرؽ بيف العاـ ٕٓٔٓ و العاـ ٕ٘ٔٓ معدؿ زيادة ٕٗ ، %وىذا يشير الى نجاح
ىيئة األوقاؼ في جمب اإلستثمارات في األوقاؼ وتطويرىا وادارة بصورة سميمة تحقؽ أىداؼ
السعي إلى تقديـ خدمات إنسانية واجتماعية.
جذول رقى ()4دعى انًساجذ حسب شزط انىقف  %71نهفتزة يٍ  7181ـــ 7185
4115
4112
4113 4114
األعكاـ 4111 4111
المبمغ المتحصؿ
رواتب األئمة
والمؤذنيف
الندوات الدعوية
دعـ كيرباء
المساجد
الجممة

4158387 4179331

4794498

الجممة

113437785 51734726 21721118 3832916

114692771 21586196 33394186 3167934 44338382 1626719 1663262
417933

415839

4794498

383294

2172111

5173475

14836828

417933

415839

4794498

383294

2172111

5173475

14836828

ٖٖٕٜٓٓٚ

ٕٖٓ٘ٛٛٚ

ٗٔٚٗٓٔٓٛ

ٖٕ٘ٓٚٚٗٙ

ٖٕٖ٘ٔٓٚٚٛ

ٖٖٜٛٗٔٙ ٕٜٕٕٜٚٛ
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ٔ.

مف الجدوؿ رقـ (ٖ) نجد اف في العاـ (ٕٓٔٓ) إف الصرؼ عمى رواتب االئمة

والمؤذنيف يصؿ الى (ٗ )ٖٔٙٙٗٙبنسبة (ٓ )%ٛوالندوات الدعوية (ٖٖ )ٕٜٓٚبنسبة
(ٓٔ ، )%وكيرباء المساجد (ٖٖ )ٕٜٓٚبنسبة (ٓٔ )%حيث نجد اف جممة المبالغ ليذا
العاـ (ٖٖٓ.)ٕٜٓٚوىذا يشير الى ٓ %ٛمف ميزانية صيانة المساجد في ىذا العاـ ذىبت
الى رواتب المؤذنيف بإعتبار أف المساجد ال يتـ صيانتيا كؿ شير  ،إال أف الرواتب تدفع كؿ
شير  ،لذلؾ تاتي ميزانية الرواتب ىي األعمى في بنود الصرؼ مقابؿ البنوؾ األخرى.

ٓ7

ٕ.

مف الجدوؿ أعبله نجد أف في العاـ (ٕٔٔٓ) إف الصرؼ عمى رواتب االئمة

والمؤذنيف يصؿ الى ( )ٜٔٙٗٙٚٓبنسبة ( )%ٜٚوالندوات الدعوية ( )ٕٖٜٓ٘ٛبنسبة
(ٔٔ ، )%وكيرباء المساجد ( )ٕٖٜٓ٘ٛبنسبة (ٓٔ )%حيث نجد اف جممة المبالغ ليذا
العاـ (.)ٕٖٓ٘ٛٛٚ
ٖ.

مف الجدوؿ رقـ (ٖ) نجد إف في العاـ (ٕٕٔٓ) إف الصرؼ عمى رواتب االئمة

والمؤذنيف يصؿ الى (ٗ )ٕٕٖٖٖٛٛبنسبة (ٓ )%ٛوالندوات الدعوية ( )ٕٜٕٕٜٚٛبنسبة
(ٓٔ ،)%وكيرباء المساجد ( ) ٕٜٕٕٜٚٛبنسبة (ٓٔ )%حيث نجد أف جممة المبالغ
ليذا العاـ (.)ٕٜٕٕٜٚٛ
ٗ.

مف الجدوؿ رقـ (ٖ) نجد إف في العاـ (ٖٕٔٓ) إف الصرؼ عمى رواتب االئمة

والمؤذنيف يصؿ الى ( )ٖٖٖٜٕٓٛٙبنسبة (ٓ )%ٛوالندوات الدعوية (ٕ )ٖٖٜٛٗبنسبة
(ٓٔ ، )%وكيرباء المساجد (ٕ )ٖٖٜٛٗبنسبة (ٓٔ )%حيث نجد اف جممة المبالغ ليذا
العاـ (.)ٖٖٜٛٗٔٙ
٘.

مف الجدوؿ رقـ (ٖ)نجد اف في العاـ (ٕٗٔٓ) اف الصرؼ عمى رواتب االئمة

والمؤزنيف يصؿ الى ( )ٖٖٖٜٕٓٛٙبنسبة (ٓ )%ٛوالندوات الدعوية (ٔٔٓٗ )ٗٔٚبنسبة
(ٓٔ ، )%وكيرباء المساجد (ٔٔٓٗ )ٗٔٚبنسبة (ٓٔ )%حيث نجد اف جممة المبالغ
ليذا العاـ (.)ٗٔٚٗٓٔٓٛ
.ٙ

مف الجدوؿ رقـ (ٖ)نجد اف في العاـ (ٕ٘ٔٓ) اف الصرؼ عمى رواتب االئمة

والمؤزنيف يصؿ الى ( )ٜٗٓ٘ٛٙٔٙبنسبة (ٓ )%ٛوالندوات الدعوية (٘ )ٖٕ٘ٓٚٚبنسبة
(ٓٔ ، )%وكيرباء المساجد (٘ )ٖٕ٘ٓٚٚبنسبة (ٓٔ )%حيث نجد أف جممة المبالغ ليذا
العاـ (.)ٖٕ٘ٓٚٚٗٙ

ٔ7

جذول رقى ()3أوقاف انذريت 8حسب شزط انىقف %3
نهفتزة يٍ  7181ــــــــــــــ 7185
7181

7188

7184

7187

7183

7185

األعىاو
انًثهغ 811681116 75466424 71121153 89823511 84968397 81798942 81496651
انًتحظم
3117334
8183655 143117
266914
551361
388622
385166
انًُظزف
ألٔقاف
انذريح
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ٔ.

مف الجدوؿ رقـ (ٗ) نجد أنو في العاـ (ٕٓٔٓـ) بمغ إجمالي المبمغ المتحصؿ

(ٓ٘ ، )ٖٔٓ9ٙٙوكاف نصيب المصروفات األوقاؼ الذرية ( )ٗٔ٘7ٙٙبنسبة (ٗ.)%
ٕ.

مف الجدوؿ رقـ (ٗ) نجد أنو في العاـ (ٕٔٔٓـ) بمغ إجمالي المبمغ المتحصؿ

(ٓ٘ ، )ٖٔٓ9ٙٙوكاف نصيب المصروفات األوقاؼ الذرية ( )ٗٔٔٙ33بنسبة (ٗ.)%
ٖ.

مف الجدوؿ رقـ (ٗ) نجد أنو في العاـ (ٕٕٔٓ) بمغ إجمالي المبمغ المتحصؿ

(ٕ ، )ٖٔ9ٙٔٗ9وكاف نصيب المصروفات األوقاؼ الذرية (ٓ )٘٘7ٗٙبنسبة (ٗ.)%
ٗ.

مف الجدوؿ رقـ (ٗ) نجد أنو في العاـ (ٖٕٔٓ) بمغ إجمالي المبمغ المتحصؿ

(ٓ ، )ٔ9ٔ3ٗ٘7وكاف نصيب المصروفات األوقاؼ الذرية (ٖ )3ٙٙ97بنسبة (ٗ.)%
٘.

مف الجدوؿ أعبله نجد أنو في العاـ (ٕٗٔٓ) بمغ إجمالي المبمغ المتحصؿ

(ٗ٘ٓٓ ، )ٕٓ73وكاف نصيب المصروفات األوقاؼ الذرية (ٕٓ )7ٖٗ7بنسبة (ٗ.)%
.ٙ

مف الجدوؿ رقـ (ٗ) نجد أنو في العاـ (ٕ٘ٔٓ) بمغ إجمالي المبمغ المتحصؿ

(ٖ ، )ٕٖٖ٘ٙٙ3وكاف نصيب المصروفات األوقاؼ الذرية (٘٘ )ٔٓٔٗٙبنسبة (ٗ.)%
مما سبؽ نبلحظ زيادة المبالغ المتحصمة في األوقاؼ بصورة عامة مف عاـ ألخر  ،وىذا
ساىـ في زيادة المبالغ التي حددت األوقاؼ الذرية بنسبة ثابتة ٗ ، %حيث أف زيادة المبالغ
المتحصمة تعتبر متغير إيجابي لزيادة مبالغ أوقاؼ الذرية.

ٔ

يعرؼ الوقؼ الذري ىو مصطمح جديد ستحدث ،وال يوجد ىنالؾ اختبلؼ بينو وبيف ما يعرؼ بالشرع بالوقؼ الخيري سوا التخصيص في االنتفاع،
والوقؼ كمو خير سواء أكاف لغريب أو لمقريب ،ويعرؼ الوقؼ الذري ،وفقاً لما أشار عمماء الفقو عمى انو ،الوقؼ الذي قوامو أو شرطو أف يكوف

لمذرية ونحوىا مف األقارب والتوابع.

ٕ7

انجًهت

جذول رقى ()5انذعى اإلجتًاعي حسب شزط انىقف %36
نهفتزة يٍ  7181ــــــــــــــ 7185
األعىاو

7181

7188

7184

7187

7185

7183

انجًهت

انًبهغ انًتحصم 811168116 75466424 71121153 89823511 84968397 81798942 81496651
دعى انفقزاء 85119863 4113956 4841511 7126812 7193773 8534298 8559391
وانًساكيٍ%85
2113726 8225636 8361913 8437771 922413
271346
272266
دعى انتعهيى %2
دعى انصحت 81116811 7546642 7112115 8982351 8496839 8179893 8149665
%81
دعى انعًم
انذعىي %87

8732591

8745147

8625429

7411951

7513316

87112441 4134965

دعى انخالوي
%7

712944

715149

729741

414398

382318

7118778 512472

انجًهت 3217361

3243797

6377716

1171416

9611773

36171199 88661548
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في ىذا الجدوؿ رقـ (٘) نبلحظ اف المبالغ المتحصمة ثابتة في كؿ األعواـ  ،لكف تقسيميا
يختمؼ حسب البنود المرشحة لمصرؼ  ،حيث نجد أف دعـ الفقراء والمساكيف خبلؿ األعواـ
ٕٓٔٓ ٕٓٔ٘-تـ صرؼ عميو مبالغ كبير (ٗ ) ٔ٘ٓٓ9ٔٙقرابة المائة مميوف جنيو بنسبة
٘ٔ ،%وتـ الصرؼ عمى التعميـ بمبمغ ( )ٚ.ٓٓٗ.ٕٚٙقرابة السبع مميوف بنسبة ، %ٚ
والعمؿ الدعوي تـ الصرؼ عميو بمبمغ  )ٕٔ.ٓٓٚ.ٖٖٓ( ،بنسبة ٓٔ ، %مبمغ إثنتى عشر
مميوف بنسبة ٕٔ ، %ودعـ الخبلوي (ٕٕٔ )ٕ.ٓٓٔ.قرابة اإلثنيف مميوف  ،وىي أدنى نسبة
ٕ.%
مف خبلؿ ذلؾ نبلحظ أف إجمالي الصرؼ عمى الدعـ اإلجتماعي حسب شرط الوقؼ
 %ٗٙمقسمة عمى البنود أعبله والتي جاء بند الصرؼ عمى المساكيف والفقراء مف خبلؿ
تقديـ أغذية وكساء ومشاريع إقتصادية ودعـ إجتماعي ػ وبند الصرؼ الصحي.
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ثانيا :الدعـ االقتصادم:
عمارة األكقاؼ  :ككبر:

جذول ()6المكقكؼ ليـ أ/مسجد أرباب العقائد  %11ب  /الشعائر الدينية %91
النسبت نصيبهن
اإليراداث الوتأخراث االجوالي م/ال %01الصافي
العام
00052.4 %01 000.524 05.104 051.041
1 051,041 0202
0200

1 021.422

02.143 021.422

0200

1 021.254

02.124 021.254

0202

1 203.202

20.322 203.202

0202

1 200.033

20.021 200.033

0202

1 231.211

23.121 231.211

%31
%01 011.403
%31
%01 043.170

011030.4
01140.30
027117.02
04317.14

%31
%01 021.254
%31
%01 020.173
%31
%01 242.101
%31

022045.54
02125.40
043171.72
02017.30
040370.03
24210
200002
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مف الجدوؿ رقـ ( )ٙالخاص ببند الدعـ اإلقتصادي  ،حيث نجد أف ىذه البيانات مأخوذة مف
عمار األوقاؼ كوبر  ،حيث نجد أف في العاـ ٕٓٔٓـ  ،أف إجمالي اإليرادات ()021,022
 ،الصافي المتحصؿ ٘ ، ٕٕٕٖٗ.حيث نجد أف الموقوؼ ليـ متمثؿ في أرباب العقائد
ٓٔ ، %والشعائر الدينية ٓ ، %ٜوىذا الصرؼ ينطبؽ ايضا عمى بقية االعواـ ٕٔٔٓ-
ٕ٘ٔٓـ  ،حيث نجد اف النصيب الصافي إزداد خبلؿ األعواـ ٖٕٔٓ، ٕٓٔٗ-
 ، 020260.02 ، 04142.20وىذا يشير إلى تطور إيرادات األوقاؼ في كوبر وبالتالي
زيادة الدعـ اإلقتصادي الذي تقدمو لمشعائر الدينية.
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عمارة شكرم النجار الخرطكـ  ،أـ درماف
جذول ()2
المكقكؼ ليـ  :أ /مسجد أرباب العقائد  %51ب  /الشعائر الدينية %51
العام اإليراداث الوتأخراث االجوالي م/ال %01الصافي النسبت نصيبهن
00052.4 %41 073.054 02.214 022.141
1 022.141 0202
10.704 0200

04.111

27.704

2.772

7.111 044.133 0200

07.001 070.133

1 042.741 0202

04.274 042.741

1 010.211 0202

01.021 010.211

1 007.024 0202

00.703 007.024

%41
%41 11.372
%41
%41 055.323
%41
%41 022.024
%41
%41 044.401
%41
%41 035.741
%41

011030.4
22.320.04
22.320.04
10.535.44
10.535.44
73.050.4
73.050.4
11.171
11.171
31.202.04
31.202.04
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في ىذا الجدوؿ رقـ ( )ٚالخاص بالدعـ اإلقتصادي لعمارة شكري النجار  ،نجده لـ يختمؼ
عف الجدوؿ السابؽ  ،حيث نفس بنود الصرؼ  ،مسجد أرباب العقائد ٓ٘ ، %والشعائر
الدينية ٓ٘ ، %حيث نجد في العاـ ٕٓٔٓـ النصيب ٘ ، ٕٕٕٖٗ.وفي العاـ ٕٔٔٓ
 ٖٛ.ٜٛٔ.ٕ٘،وىذا النصيب اعمى مف العاـ الفائت  ،أما في العاـ ٕٕٔٓـ  ،نجد إف
نصيب األوقاؼ كاف  ، ٕٚ.ٜٗٗ.٘٘ ،وىو مبمغ ال باس بو  ،حيث زاد عف العاميف
السابقيف بمعدؿ ٕٔ ، %اما في العاـ ٖٕٔٓ  ،قؿ المبمغ بنسبة  ، %ٚحيث شيد
٘ ، ٜٙ.ٕٔٗ.وفي العاـ ٕٗٔٓـ  ،رجعت إلى الزيادة بمعدؿ كبير ايضا ٖٔ ، %ليصؿ
٘ ، ٚٚ.ٚٙٓ.أما في العاـ ٕ٘ٔٓـ  ،حيث شيد نصيب األوقاؼ طفرة كبيرة  ،ليصؿ
ٕ٘.ٜٚ.ٖٕٛ.
مما سبؽ يتضح أف المبالغ التي صرفت عمى مسجد أرباب العقائد  ،والشعائر الدينية ال
بأس بيا  ،وأف األوقاؼ لو دور في الدعـ اإلقتصادي.
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انعاو

مجمع أـ درماف التجارم
جذول ()1
اإليزاداث انًتأخزاث اإلجًاني

1 764312 7181
1
1 751348 7188
5
1 471334 7187
5
1 488327 7184
5
1 475331 7183
1
1 494328 7185
4

ال%81

7643121

743412

7513485

753147

4713345

473133

4883275

483824

4753311

473531

494284

493428

انصافي

انًىقىف نه

انًستفيذ انُسبت َصيبه
 7423314يال انبز 7423314 %811
انعاو
 7473313يال انبز 7473313 %811
انعاو
 7113497يال انبز 7113497 %811
انعاو
 7113554يال انبز 7113554 %811
انعاو
 7973161يال انبز 7973161 %811
انعاو
 4533437يال انبز 4533437 %811
انعاو
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مف الجدوؿ رقـ ( )ٛوالخاص بمجمع أـ درماف التجاري نجد أف المستفيديف مف الدعـ
اإلقتصادي ىـ البر العاـ  ،خبلؿ األعواـ ٕٕٓٔٓٓٔ٘-ـ  ،بنسبة ٓٓٔ ، %حيث أف
مبالغ األوقاؼ تتارجح ما بيف  ، 222.220 - 021.242بزيادة طفيفة كؿ عاـ  ،وىذا يدؿ
عمى الصرؼ عمى بنود البر العاـ.
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مجمع الذىب :
المكقكؼ ليـ أ  /مساعدة حفظ تنشيط القرآف %51

كالعمماء الفقراء %51
جذول رقى ()9
الوتأخراث االجوالي
العام اإليراداث

نصيب
اإلدارة
%01

ب  /طمبة العاـ الفقراء

الصافي

0.020.514 050.235 0.505.235 11.214 0.251.103 0101

نصيبهن

750010.2

254050.24 0.731.025 021.213 0.212.132 073.237 0.112.031 0100
124722.24 0.410.011 051.427 0.154.272 053.374 0.434.232 0100
2.271.331 0102

3.301

0154170.74 2.531.004 221.132 2.211.301

0713022.0 2.242.017 212.050 2.120.502 014.110 2.444.101 0105
0734001.24 2.231.547 217.101 2.171.012 254.533 2.500.715 0104
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في الجدوؿ رقـ ( )ٜنجد اف البيانات ماخوذة مف مجمع الذىب بالخرطوـ  ،حيث نجد أف
الدعـ مقسوـ باإلنصاؼ عمى مساعدة تنشيط حفظة القرآف ٓ٘ ، %طمبة العاـ الفقراء
والعمماء الفقراء ٓ٘ ، %حيث كاف مصيب الدعـ اإلجتماعي  ، 620020.2 ،وفي انعبو
 ، 422020.42 ،/ 0200بزيادة كبيرة عف العاـ السابؽ  ،ما في األعواـ ٕٕٕٔٓٓٔ٘-
شيد زيادة كبيرة بمغت .ٜٕٕٔٙ٘ٚ.ٛ٘ ،ىذا يدؿ عمى أف الدعـ المقدـ يشكؿ أىمية كبيرة
لدى إدارة مجمع الذىب.
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عمارة داؤكد حسيف:
المكقكؼ ليـ  :مسجد الخرطكـ الكبير %111
جذول ()81
َصيبهى
انصبفي
انعبو اإليزاداث انًتأخزاث االجًبني و/ال
%02
002.020 002.020 05.132 051.321 75.121 022.311 0101
201.544 201.544 25.534 255.341 001.211 001.741 0100
0100
0102
0105
0104

022..054
510.710
524.727
215.131

74.211
52.411
55.101
07.722

201.422
540.010
513.772
230.521

20.145
54.001
51.377
23.052

013.525
514.330
520.731
240.021
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013.525.0
514.770.2
520.737.1
240.021

عف الجدوؿ رقـ (ٓٔ) السابؽ  ،حيث نفس بنود الصرؼ  ،مسجد أرباب العقائد ٓ٘، %
والشعائر الدينية ٓ٘ ، %حيث نجد في العاـ ٕٓٔٓـ النصيب ٘ ، ٕٕٕٖٗ.وفي العاـ
ٕٔٔٓ  ٖٛ.ٜٛٔ.ٕ٘،وىذا النصيب اعمى مف العاـ الفائت  ،اما في العاـ ٕٕٔٓـ  ،نجد
أف نصيب االوقاؼ كاف  ، ٕٚ.ٜٗٗ.٘٘ ،وىو مبمغ ال بأس بو  ،حيث زاد عف العاميف
السابقيف بمعدؿ ٕٔ ، %أما في العاـ ٖٕٔٓ  ،قؿ المبمغ بنسبة  ، %ٚحيث شيد
٘ ، ٜٙ.ٕٔٗ.وفي العاـ ٕٗٔٓـ  ،رجعت الى الزيادة بمعدؿ كبير ايضا ٖٔ ، %ليصؿ
٘ ، ٚٚ.ٚٙٓ.أما في العاـ ٕ٘ٔٓـ  ،حيث شيد نصيب األوقاؼ طفرة كبيرة  ،ليصؿ
ٕ٘.ٜٚ.ٖٕٛ.
مما سبؽ يتضح إف المبالغ التي صرفت عمى مسجد أرباب العقائد  ،والشعائر الدينية ال
بأس بيا  ،وأف األوقاؼ ليا دور في الدعـ اإلقتصادي.
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مجمع حراء التجارم:
المكقكؼ ليـ  :النسبة  -مسجد الخرطكـ الكبير %111
جذول ()88
اإليراداث الوتأخراث جولت اإليراداث
العام
0202
704.102 13.543 457.045

م/ال %01الصافي
472.050 70.410

0200

123.171 052.521 754.421

101.071 13.311

0202
0202
0202

102.400 27.350 750.413
311..305 51.527 211.425
335.235 005.537 273.232

744.773 10.240
220.512 30.531
235.344 33.523
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عف الجدوؿ رقـ (ٔٔ)  ،حيث نفس بنود الصرؼ  ،مسجد أرباب العقائد ٓ٘ ، %والشعائر
الدينية ٓ٘ ، %حيث نجد في العاـ ٕٓٔٓـ النصيب ٘ ، ٕٕٕٖٗ.وفي العاـ ٕٔٔٓ
 ٖٛ.ٜٛٔ.ٕ٘،وىذا النصيب اعمى مف العاـ الفائت  ،اما في العاـ ٕٕٔٓـ  ،نجد اف
نصيب االوقاؼ كاف  ، ٕٚ.ٜٗٗ.٘٘ ،وىو مبمغ ال باس بو  ،حيث زاد عف العاميف
السابقيف بمعدؿ ٕٔ ، %اما في العاـ ٖٕٔٓ  ،قؿ المبمغ بنسبة  ، %ٚحيث شيد
٘ ، ٜٙ.ٕٔٗ.وفي العاـ ٕٗٔٓـ  ،رجعت الى الزيادة بمعدؿ كبير ايضا ٖٔ ، %ليصؿ
٘ ، ٚٚ.ٚٙٓ.اما في العاـ ٕ٘ٔٓـ  ،حيث شيد نصيب االوقاؼ طفرة كبيرة  ،ليصؿ
ٕ٘.ٜٚ.ٖٕٛ.
مما سبؽ يتضح اف المبالغ التي صرفت عمى مسجد ارباب العقائد  ،والشعائر الدينية ال
باس بيا  ،واف االوقاؼ لو دور في الدعـ االقتصادي.
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انًبحث انثاَي
دراست تحهيهيت نهفتزة يٍ 7185 – 7181
جذول ()87
هساهوت االوقاف في
الناتج الوحلي
جولت اإليراداث
العام
الناتج الوحلي االجوالي
االجوالي
الىقفيت
%114 91691887315 813116381136
0101
0100

41.583.874

%613 15211255374

0102

47.944.986

%612 61271887378

0105

21.721.118

%618 55241387387

0104

51.734.726

%613 32251639319
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مف خبلؿ الجدوؿ رقـ (ٕٔ) نجد أف مساىمة األوقاؼ في الناتج اإلجمالي  ،ال بأس بيا
مقارنة بالقطاعات األخرى التي ليا موارد مالية كبيرة  ،خاصة واف مساىمة األوقاؼ تأتي
بعد خصـ المبالغ التي تصرؼ عمى المستحقيف والمستيدفيف  ،في دور العبادة والصحة
والتعميـ  ،حيث نجد أف في العاـ ٕٓٔٓـ المساىمة اإلجمالية ٖ ، %ٛ.ؤٕٔٓـ قمت
لتصؿ الى ٗ ، %ٙ.وىي المساىمة التي جاءت في االعواـ التي سبقت ىذا العاـ.
ولمعرفة دور الوقؼ اإلجتماعي واإلقتصادي وإلختبار فرضيات الدراسة  ،تقوـ الباحثة
بادخاؿ البيانات المتحصمة في برنامج التحميؿ اإلحصائي عبر معادلة اإلنحدار الخطي
البسيط:
تحميؿ النمكذج لمبيانات مف 4115-4111ـ:
أكالن:متغيرات الدراسة:
Y

= المتغير التابع الذي يتأثر (الدعـ اإلجتماعي – الدعـ اإلقتصادي).

X

= المتغير المستقؿ الذي يؤثر (المبالغ المتحصمة مف األوقاؼ).
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ثانيا :تقدير النمكذج كتحميمو عبر معادلة اإل نحدار الخطي البسيط:
جذول ( )84إجمالي اإليرادت الكقفية:
العام
0101

جولت اإليراداث
الىقفيت
813116381136

0100

41.583.874

0102

47.944.986

0105

21.721.118

0104

51.734.726

جذول ( )83المساىمة في الدعـ اإلجتماعي
انذعى االجتًاعي
األعىاو
4881955
7181
4112518
7188
3811331
7187
5257423
7184
6768186
7183
2619987
7185
جذول ()85المساىمة في الدعـ اإلقتصادم:
اإليراداث
العام
0202
051,041
0200

021.422

0200

021.254

0202

203.202

0202

200.033

0202

231.211
ٔ9

اإل نحدار الخطى البسيط :Simple Regression
إف الغرض مف استخداـ أسموب تحميؿ االنحدار الخطي البسيط ،ىو دراسة وتحميؿ
أثر متغير كمي عمى متغير كمي آخر3
في

ىو الخطأ العشوائي ،والذي يعبر عف الفرؽ بيف القيمة الفعمية  ، yوالقيمة

تحميؿ

المقدرة  ، yˆ   0  1 xأي أف  ، e  y  ( 0  1 x) :ويمكف توضيح ىذا

اإل نحدار الخطأ عمى بالمتغير المستقؿ  ،في دراستنا يمثؿ ( مبالغ األ كقاؼ
البسيط،

المتحصمة ) أو المتنبأ منو ،عمى المتغير الثاني ويسمى بالمتغير التابع أو

الباحثة

ثـ يمكف عرض نموذج اإل نحدار الخطي في شكؿ معادلة خطية مف الدرجة

نجد
تيتـ
بدراسة

أف المتنب أ بو وفي دراستنا يمثؿ (الدعـ اإلقتصادي والدعـ اإلجتماعي) ،ومف
األولى ،تعكس المتغير التابع كدالة في المتغير المستقؿ كما يمي:

أثر أحد حيث أف:
المتغيريف  : yىو المتغير التابع (الذي يتأثر) .الدعـ اإل جتماعي
ويسمى
اإل قتصادم
:e

– الدعـ

:x

ىو المتغير المستقؿ ( الذي يؤثر ) .المتحصؿ مف مبالغ األ كقاؼ

: 0

ىو الجزء المقطوع مف المحور الرأس ي  ، yوىو يعكس قيمة
المتغير التابع في حالة إ نعداـ قيمة المتغير المستقؿ  ، xأي في

حالة x  0
: 1

ميؿ الخط المستقي ـ ) ، ( 0  1 xويعكس مقدار التغير ف ي  yإذا
تغيرت  xبوحدة واحدة.

الشكؿ التالي لنقط اإل نتشار.
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المبالغ المتحصمة مف األكقاؼ مقابؿ الدعـ اإلجتماعي:

األوقاف يقابم انذعى اإلجتًاعي
300,000
250,000
200,000
االٔقاف يقاتم انذػى
االجتًاػي

150,000
100,000

االٔقاف يقاتم انذػى ( Linear
االجتًاػي)

50,000

y = -37022x + 210084

0
-50,000

0

2

4

6

8

-100,000

مف الرسـ أعبله نبلحظ أف  %ٙٚمساىمة األوقاؼ إلى اإلختبلفات الكمية في الدعـ
اإلجتماعي .ويمكف تفسير معامؿ اإلنحدار

ٓ ،y=ٖٜ.ٚإذا زاد المبمغ المتحصؿ مف

األوقاؼ بوحدة قياس واحدة  ،سيزيد معدؿ الدعـ اإلجتماعي بمقدار ٕ.٘.مف وحدة القياس.
الجدير بالذكر إف زيادة مبالغ األوقاؼ يؤدي إلى إقتراب قيمة معامؿ اإلنحدار لمعينة y
الدعـ االجتماعي مف قيمة معامؿ اإلنحدار في الناتج اإلجمالي  ،أي زيادة مبالغ االوقاؼ
وزيادة مساىمة الدعـ اإلجتماعي يتاثر بيا الناتج اإلجمالي.

ٖ9

المبالغ المتحصمة مف األكقاؼ مقابؿ الدعـ اإلقتصادم:

األوقاف يقابم انذعى اإلقتصادي
300,000
y = -37022x + 210084

250,000
200,000

االٔقاف يقاتم انذػى
االجتًاػي

150,000
100,000

االٔقاف يقاتم انذػى ( Linear
االجتًاػي)

50,000
0
-50,000

0

2

4

6

8

-100,000

مف الرسـ أعبله نبلحظ أف ٘ %ٛمساىمة األوقاؼ إلى إالختبلفات الكمية في الدعـ
اإلقتصادي .ويمكف تفسير معامؿ اإلنحدار ٕٕ ،y=ٖٚٓ.إذا زاد المبمغ المتحصؿ مف
األوقاؼ بوحدة قياس واحدة  ،سيزيد معدؿ الدعـ اإلقتصادي بمقدار ٕ.٘.مف وحدة القياس.
الجدير بالذكر إف زيادة مبالغ األوقاؼ يؤدي إلى إقتراب قيمة معامؿ اإلنحدار لمعينة y
الدعـ اإلقتصادي مف قيمة معامؿ اإلنحدار في الناتج اإلجمالي  ،أي زيادة مبالغ األوقاؼ
وزيادة مساىمة الدعـ اإلجتماعي يتأثر بيا الناتج اإلجمالي.
مف خبلؿ دراسة معادلة اإلنحدار الخطي توصمت الباحثة إلى أف ىنالؾ إرتباط خطي بيف
القيـ المتحصمة مف األوق اؼ وتأثر الدعـ اإلجتماعي واإلقتصادي بيا  ،مما يعني أف الدعـ
المقدـ مف األوقاؼ لؤلنشطة الوقفية يتوقؼ عمى إستثمارات األوقاؼ ودخوليا الشيرية  ،فمف
خبلؿ ىذه المبالغ تستطيع المؤسسات الوقفية أف تساىـ تقديـ الخدمات الصحية والتعميمية
والدينية بصورة جيدة.

ٗ9

انًبحث انثانث
انزؤيت انًستقبهيت
إف الوقؼ بحد ذاتو ىو إ ستثمار لتنمية الموارد لتغطية لجيات الموقوؼ عمييا كالمساجد
ودور العمـ والدور الصحية  ،ومساعدة الفقراء  ،ألف الوقؼ تحبيس لؤلصؿ وتسبيؿ لممنفعة.
في ىذا البحث تمت دراسة األوقاؼ مف حيث مساىمتيا في التنمية اإلقتصادية  ،وتـ
التطرؽ إلى األرقاـ المتحصمة مف بعض األوقاؼ وتـ تحميميا  ،في ىذه الجزية تريد الباحثة
وضع رؤية مستقبمية لؤلوقاؼ مف خبلؿ التحميؿ والبيانات الموضحة أدناه مف واقع األعواـ
اإلستراتيجية التي وضعتيا إدارة قطاع الحكـ-:
جذول ()86قطاع انحكى واإلدارة
األعكاـ االستراتيجية
البند المشركع
ٕٓٔٚ

ٕٓٔٛ

تعديؿ إجازة

-

ٔ.

مشروع قانوف الييئة

ٕ.

مشروع قانوف نظار

سف القانوف

األوقاؼ ولجاف

واجازتو

التكمفة
ٕٕٓٓ ٕٜٓٔ
-

-

ٖٓٓٓٓ.

القانوف
-

-

-

ٖٓٓٓٓ.

المساجد الوقفية
ٖ.

مشروع الئحة شروط

إصدار البلئحة -

-

-

ٕٓٓٓٓ.

خدمة العامميف لمييئة واجازتيا
ٗ.

تنقيح التشريعات
والقوانيف

٘.

التدريب الداخمي

تأىيؿ ٕ

تأىيؿ ٕ

والخارجي

لمدكتوراة ٓٔ

ماجستير لمدبموـ

دورة خارجية

ٓٔ دورة

العالي

دورات

خارجية

ٓٔ

متخصصة

دورة

ٓٔ عامبلً

٘9

تأىيؿ ٕ تدريب ٕٓ
عامبلً داخمياً

ٓٓٓٔ.ٓٓٓ.

.ٙ

الييكؿ (التنظيمي –

تنفيذ الييكؿ

تنفيذ

تنفيذ

الوظيفي – الراتبي )

التنظيمي

الييكؿ

الييكؿ

الوظيفي

الراتبي

وتطبيقو
.ٚ

خارجية خارجياً

شراء سيارات لترحيؿ

شراء ٖ سيارات -

العامميف

شراء

-

-

ٓٓٓٔ.٘ٓٓ.

ٓٓٓٔ.ٖٓٓ.

سيارة
واحدة

.ٛ

موقع الييئة الكتروني

تنفيذ

-

.ٜ

التدريب اإللزامي

ٓٗ

-

تحديث تحديث
-

-

ٓٓٓٔٓٓ.
ٕٓٓٓٔٓ.

ومحو األمية
االلكترونية
ٓٔ .التدريب شبو

٘ٔ

ٕٔ

ٕٔ

ٕٔ

ٖٓٓٓ٘ٓ.

المتخصص حسب
اإلدارات
ٔٔ .تدريب نوعي إلدارة

ٖ

ٕ

ٕ

ٕ

ٕٓٓٓٓ.

التقنية
تحميؿ +

تنفيذ +

ٕٔ .مشروع نظاـ الموار
البشرية والتدريب

تصميـ

تدريب

ٖٔ .مشروع األنظمة

التحميؿ

التصميـ

اإلدارية

-

تقييـ وتنقيح
تقييـ وتنقيح

ٓٓٓٔ٘ٓ.
ٕٓٓٓٓٓ.

 +التنفيذ
والتدريب

ٗٔ .تحديث واقتناء األجيزة رصد

اضافة

تحديث

أجيزة

الموجود

-

ٖٓٓٓٓٓ.
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9ٙ

في الجدكؿ رقـ ( )16نجد أف الخطة اإلستراتتيجية لل كقاؼ كضعت عمى النيج التالي-:
ٔ.

مشروع قانوف نظار األوقاؼ ولجاف المساجد الوقفية

ٕ.

مشروع الئحة شروط خدمة العامميف لمييئة

ٖ.

تنقيح التشريعات والقوانيف

ٗ.

التدريب الداخمي والخارجي

٘.

الييكؿ (التنظيمي – الوظيفي – الراتبي ) وتطبيقو

.ٙ

شراء سيارات لترحيؿ العامميف

.ٚ

موقع الييئة الكتروني

.ٛ

التدريب اإللزامي ومحو األمية اإللكترونية

.ٜ

التدريب شبو المتخصص حسب اإلدارات

ٓٔ.

تدريب نوعي إلدارة التقنية

ٔٔ.

مشروع نظاـ الموارد البشرية والتدريب

ٕٔ.

مشروع األنظمة اإلدارية

ٖٔ.

تحديث واقتناء األجيزة

قطاع التنمية اإلقتصادية  -المشاريع اليندسية:
جذول ()82
ال

بند

المشركع األعكاـ االستراتيجية

ٔ .مجمع أبو
جنزير
التجاري
ٕ .مشروع
سوق الذهب
().
(الطابق
األول
والثاني )
ٖ .وقف شروني
شارع عبد
المنعم
ٗ .مجمع سوق
المقرن

تكمفة

الممكلة

بالدكالر

التنفيذ

تنفيذ

-

-

 030.13111محلية
الخرطوم

مستثمر

003.013111

تجديد
تصاريح
المباني

الترويج
لإلستثمار
والتنفيذ

-

-

 030.13111محلية
الخرطوم

مستثمر

0.31113111

التنفيذ

-

-

-

003111

محلية
الخرطوم

مستثمر

03.113111

إعداد
الدراسات

استخراج الترويج
تصاريح لألستثمار

-

 .30.13111محلية
الخرطوم

مستثمر

0003111311
1

ٕٓٔٚ

ٕٜٓٔ ٕٓٔٛ

ٕٕٓٓ

التصميـ

المكقع

الجية

التكمفة

93

التجاري

والرسومات المباني

٘ .فندق ود أم -
مريود
 .ٙفندق النيل
( وزارة
اإلرشاد
سابقاً)
 .ٚمجمع بن
رشد الطبي

-

استخراج الترويج
تصاريح لالستثمار
المباني
استخراج الترويج
تصاريح لالستثمار
المباني

-

استخراج الترويج
تصاريح لالستثمار
المباني
استخراج الترويج
تصاريح لالستثمار
المباني
استخراج الترويج
تصاريح لالستثمار
المباني
استخراج
تصاريح
المباني
إعداد
الدراسات
والتصميمات
إعداد
الدراسات
والتصاريح
إعداد
الدراسات
والرسومات
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 .ٛمجمع النيل -
األزرق
التجاري
 .ٜوقف شروني -
(شل)
ٓٔ .وقف شكري
النجار

-

ٔٔ .مجمع
البطانة
الطبي
ٕٔ .برج الحرية
(بيت
األوقاف)
ٖٔ .مجمع
الصحافة
().0
ٗٔ .وقف زينب
بنت بيال
شارع
الشريف
الهندي
٘ٔ .وقف هانم
عبد الخالق
الخرطوم
 .ٔٙوقف هانم
عبد الخالق
أم درمان
 .01مجمع
الشقق
الفندقية

-

-

-

-

-

0013111

-

 .31113111محلية
الخرطوم

مستثمر

-

0013111

محلية
الخرطوم

مستثمر

.30113111

-

...3111

محلية
الخرطوم

مستثمر

03.013111

-

03101311

محلية
الخرطوم

مستثمر

..3111311

الترويج
لالستثمار

0013111

محلية
الخرطوم

مستثمر

030113111

استخراج
تصاريح
المباني
الترويج
لالستثمار

0013111

محلية
الخرطوم

مستثمر

.30113111

01.311

محلية
الخرطوم

مستثمر

00300131

الترويج
لالستثمار

...311

محلية
الخرطوم

مستثمر

.3.013111

إعداد
الدراسات
والرسومات

0.13111

محلية
الخرطوم

مستثمر

.31113111

.13111

محلية
الخرطوم

مستثمر

030113111

محلية
الخرطوم

مستثمر

031113111

محلية
الخرطوم

مستثمر

0.31113111

إعداد
الدراسات
والرسومات
013111
إعداد
الرسومات
والدراسات
0013111
إعداد
الرسومات
والدراسات
97

بحري

مستثمر

0.31113111

0013111311
1

المقرن
 .04مجمع
الشهيد
بالمقرن
 .02وقف زينب
بنت بيال
(شارع
المك نمر)
 .02أوقاف
شارع
المزاد
 .00وقف مسجد
الدناقلة
جنوب
(حشاش )
 .00مجمع شرق
النيل
التجاري
 .02مجمع
العزبة
الطبي (حي
األمالك )
 .02مشروع
إسم عمل
هندسي
لالستثمارات
الهندسية (
شراكو )
 .02مشروع
اسم عمل
للخدمات
والمقاوالت

محلية
الخرطوم

مستثمر

03.113111

.03111

-

-

-

-

-

-

إعداد
الرسومات
والدراسات
إعداد
الرسومات
والدراسات

 .31113111محلية
الخرطوم

مستثمر

0131113111

بحري

مستثمر

.013111

-

-

-

-

03.11

مستثمر

.113111

-

-

-

-

0.3111

بحري

0113111

-

-

-

-

..3111

شرق النيل

مستثمر

-

-

-

-

.13111

بحري

مستثمر

030113111

التسجيل

التأسيس

التنفيذ

تنقيح
ومراجعة

..3111

محلية
الخرطوم

الهيئة

0003111

التسجيل

التأسيس

التنفيذ

تنقيح
ومراجعة

 031013111محلية
الخرطوم

مستثمر

.113111
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أما الخطة اإلستراتيجية اإلقتصادية التي وضعت األوقاؼ تتمحور في إعداد المباني

وصيانتيا بصورة جيدة مع إضافة بعض المشاريع اإلستثمارية التي تـ توضيحيا في الجدوؿ
أعبله  ،باإلضافة إلى إنشاء المزيد مف األوقاؼ اإلستثمارية الواردة في الجدوؿ أعبله.

99

القطاع اإلجتماعي كالثقافي  :اإلعالـ
جذول ()81
المستيدؼ األعكاـ االستراتيجية
البند المشركع

التكمفة

4119 4118 4117

4141

ٔ.

ندوات

ٖٓ

ٗ

ٛ

ٛ

ٓٔ

ٕٓٓٓ.ٖٗٓ.

ٕ.

شراكة

٘ٗ

ٓٔ

٘ٔ

ٓٔ

ٓٔ

ٓٓٓ٘٘ٓ.

الصحؼ
والمجبلت
ٖ.
ٗ.

تكريـ الواقفيف ٜ٘
حمقات

ٓٔٛ

ٓٔ

ٖٓ

ٕ٘

ٖٓ

ٜٓٓٓٗ٘.

ٖٓ

ٓ٘

ٓ٘

ٓ٘

ٓٓٓٚٗٓ.

وبرامج
إذاعية
٘.

حمقات

ٔٛٙ

ٓٗ

ٓ٘

ٗٛ

ٗٛ

ٕٓٓٓٚٓ.

وبرامج
تمفزيونية
.ٙ

إنتاج أعماؿ

ٕٖ

٘

ٕٔ

٘

ٓٔ

ٖٓٓٓٚ٘.

درامية
.ٚ

إذاعة

ٔ

ٔ

-

-

-

ٓٓٓٛٓ.

األوقاؼ
.ٛ

إنتاج مشاعؿ ٕٙ

ٛ

ٛ

ٓٔ

-

ٜٓٓٓ٘ٓ.

إذاعية
وتمفزيونية
.ٜ

مطبقات

ٓٔ .إصدار

ٜٓٓٓٓ
ٔٙ

ٓٓٓ٘ٔ ٕٓٓٓٓ ٕٓٓٓ٘ ٖٓٓٓٓ ٕٓٓٓ.ٗٓٓ.
ٗ

ٗ

ٗ

الوقؼ

ٓٓٔ

ٗ

ٕٓٓٓ٘ٓ.

البند الوشروع

التكلفت

الوستهدف األعىام االستراتيجيت
0202 0202 0204 0201

.00
.00
.02

.02
.02

انصحيفت
اإلنكتزوَيت
شبشبث
إنكتزوَيت
بىستزاث +
الفتبث
تعزيفيت
كبيزة
ببنشىارع
شزاء أجهزة
ويعذاث
يشبركب ث
ببنًعبرض
داخهي
وخبرجي

12

02

02

02

02

222.222

04

2

4

02

02

222.222

002

02

02

22

22

22.222

0

0

-

-

-

022.222

4

0

0

0

0

22.222
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أما الدعـ اإلجتماعي واإلعبلمي  ،حيث نجد أف مف ضمف إستراتيجياتيا إقامة الندوات

والمحاضرات والمشاركة في المعارض واألوقاؼ اإلذاعية والمجبلت والصحؼ واإلىتماـ
بالجانب الخاطبي والدعوي في المنابر والجامعات ودور العبادة وذلؾ مف خبلؿ تدريب األمة
والتنسيؽ مع الجيات ذات الصمة.

ٔٓٔ

رؤية الباحثة المستقبمية:
إف أي مؤسسة لموقؼ سواء كانت حديثة النشأة أو عريقة في التاريخ ،البد أف تحرص عمى
تفعيؿ بنائيا المؤسسي والذي ىو عبارة عف مجموعة مف البرامج واألنشطة التي تسعي إلى
تقوية المؤسسة الوقفية في الجوانب المتعددة التي تحتاجيا.
حصر األصكؿ الكقفية المككنة لرأس الماؿ:
مف األمور اإليجابية في مسيرة الوقؼ ،الحرص عمى تحديد رأس الماؿ الوقفي مف خبلؿ
حصر تكمفة األصوؿ والعقارات الموقوفة ،والتي يمكف إعتبارىا رأس ماؿ األوقاؼ أو
مجموعة الموجودات الوقفية .وعند وجود رأس ماؿ األوقاؼ ،فإنو يكوف خاضعاً لمتغيير
سنوياً نتيجة إلضافة أوقاؼ جديدة أو حؿ أوقاؼ قديمة أو عند تحقيؽ أرباح أو خسائر

رأسمالية نتيجة بيع ىذه الموجودات.

حسف إدارة الناظر سكاء كاف فردان أك مؤسسة كالمسؤكلية عنيا:

إف مف العوامؿ التى أثرت عمى تطور الوقؼ وأدت إلى ضعفو ،ىو فساد النظار وعدـ
محاسبتيـ .ولذلؾ قد يكوف مف المناسب في الوقت الحاضر توسيع المسؤولية التي تقع عمى
عاتؽ الناظر في إدارة إستثمارات الوقؼ وامكانية تحممو لمغرامات المالية في حاؿ إخفاؽ
اإلستثمار وحرمانو مف األجرة أوعدـ حصولو عمى الحوافز المادية إال إذا تحسف أداء
اإلستثمار بصورة ممحوظة.
 :الرؤية المستقبمية لمعمؿ االستثمارم:
إف األزمة المالية الحالية والتغير في النظـ السياسية البد أف نستفيد منيا في تحديد التوجو
اإلستثماري لمؤسسات الوقؼ،وذلؾ بعد التعرؼ عمى الدروس المستفادة والمعالجات الناجعة
 ،حرصاً عمي تعظيـ تأثيرىا اإليجابي في المستقبؿ عمى مؤسسة الوقؼ  .ومف أىـ ىذه
الخطوات ما يمي-:

إعداد إستراتيجية واضحة لئلستثمار مع تحديد السياسات اإلستثمارية

لمؤسسات

الوقؼ(توزيع األصوؿ،حجـ المخاطرة،العائد المناسب،طرؽ إدارة اإلستثمار.)......وقد
أظيرت األزمة العالمية أف معظـ المؤسسات المتأثرة ىي تمؾ التي ليس لدييا رؤية إستثمارية
ٕٓٔ

أو إستراتيجية واضحة إلستثمار أصوليا  ،وبالتالي فبل بد لمؤسسة الوقؼ مف تأسيس
إستراتيجية واضحة لئلستثمار ،تتوزع فييا المخاطر وتتنوع فييا األصوؿ وتضع المؤشرات
اإلستثمارية المبلئمة .ويبلحظ في ىذا اإلطار أف معظـ إدارات مؤسسة الوقؼ ليس لدييا
إستراتيجيات واضحة لئلستثمار فيما عدا القمة منيا.
ويمكف تحديد الغايات اإلستراتيجية في المجاؿ اإلستثماري وذلؾ حسب ثبلثة معايير وىي
إستثمار أمواؿ مؤسسة الوقؼ بما يحافظ عمييا وينمييا ويحقؽ أعمى عائد مع اإللتزاـ
بالضوابط الشرعية،و تحقيؽ المواءمة ما بيف المعايير الربحية والتنموية في أصوؿ مؤسسة
الوقؼ ،وأخي ار إدارة أمواؿ مؤسسة الوقؼ بأقؿ تكمفة ممكنة.كما يمكف أف تركز اإلستراتيجية
عمى عدة مؤشرات ميمة أخرى في مجاؿ اإلستثمار مثؿ إستثمار األمواؿ وتنميتيا وفؽ
سياسات مأمونة المخاطر ،تحقيقاً لعوائد إستثمارية متنامية .كما والبد أف ترتكز السياسة

اإلستثمارية لمؤسسة الوقؼ عمى السعي نحو المحافظة عمى رأس الماؿ مع محاولة التقميؿ
مف التمويؿ الخارجي أو تحميؿ مؤسسة الوقؼ أو ريعيا بأي أعباء تمويمية ترىؽ كاىمو أو
تغؿ ممكيتو.
تحديد الخيارات اإلستراتيجية اإلستثمارية لتطوير اإلستثمارات وذلؾ مف خبلؿ إحداث تغيير
نوعي في إدارة اإلستثمار وأساليبيا ليتناسب مع تنامي حجـ األمواؿ المدارة ،ولتحقيؽ
المؤسسية والمينية البلزمة في إدارة العمؿ اإلستثماري .وفي ىذا اإلطار يمكف النظر في
الخيارات اإلستراتيجية المتاحة لتطوير األصوؿ اإلستثمارية وىي-:
ٔ .اإلبقاء عمى الوضع الحالي مف حيث إدارة اإلستثمارات مف قبؿ مؤسسة الوقؼ مع السعي
إلى البناء المؤسسي لحماية اإلستثمار وتطويره مف حيث جذب الكفاءات المناسبة ووضع
الضوابط اإلستثمارية ومنح التفويضات البلزمة وكذلؾ توفير الحوافز المناسبة.
ٕ .تحويؿ جزء أو معظـ أو كؿ األمواؿ اإلستثمارية إلدارتيا مف قبؿ مؤسسة إستثمارية أو
مؤسسات متخصصة تستطيع إدارة ىذه اإلستثمارات بحسب الضوابط الموضوعة .مف
تجارب المؤسسات الحكومية في ذلؾ  ،قياـ صندوؽ الزكاة في الجزائر بإستثمار جزء مف
أموالو بالتعاوف مع بنؾ البركة الجزائري ،وذلؾ بعد خمس سنوات مف إستحداث الصندوؽ.
ٖ .إنشاء مؤسسة أو شركة إستثمارية تكوف السيطرة فييا لمؤسسة الوقؼ ولكنيا مستقمة
قانونياً وتقوـ بإدارة جزء أو كؿ اإلستثمارات المتوفرة مع كونيا مركز ربحي.
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الخاتمة :
النتائج
مف خبلؿ دراسة موضوع  ،مؤسسات الوقؼ اإلسبلمي ودورىا اإلقتصادي  ،مف خبلؿ ذلؾ
توصمت الباحثة إلى عدد مف النتائج ىي-:
ٔ .اإلسبلـ ديف شامؿ غطى بتعاليمو كافة الشعاب بإعتباره رسالة خاتمة ومف أىـ شعب
الحياة التكافؿ والتعاوف عمى البر والتقوى  ،ومف ثـ عرؼ الوقؼ منذ عصر المسمميف
األوائؿ ثـ تبارى المسمموف في وقؼ األمواؿ واألطياف عمى جيات الخير التي كادت تشمؿ
كؿ نواحي الحياة .
ٕ. .يساىـ الوقؼ كمشروع إسبلمي إجتماعي في كافة عمميات التنمية والتطور منذ عيد
النبوة ولذلؾ إىتـ المسمموف بأمواؿ الوقؼ كثي اًر وتطوير المؤسسات اإلسبلمية.
ٖ .المشاريع التي تـ تمويميا مف قبؿ المؤسسات الوقفية أثبتت نجاحيا.
ٗ .لـ يقتصر دور الوقؼ في صنع الحضارة اإلسبلمية وتنميتيا عمى العالـ اإلسبلمي ،
وانما أسيـ في صنع الحضارة اإلنسانية وتقدـ البشرية .
٘ .ىناؾ مؤسسات وقفية تعمؿ بنجاح حتى وقتنا الحاضر ،وال تزاؿ مستمرة رغـ تبدد الكثير
مما وقؼ عمييا  ،في دعـ الصحة والتعميـ والثقافة وسائر وجوه الخيرات .
 .ٙأثر الوقؼ عمى االقتصاد في جوانب إيجابية كبيرة وذلؾ بإسيامو في تكويف رأس الماؿ
البشري وتنميتو .
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التكصيات
ٔ .تنمية دور المجتمع في مؤسسات الوقؼ  ،إدارة ورقابة وتخطيطاً لتعود تمؾ المؤسسات
إلى الصورة التي كانت ليا  ،وتغيير الصورة المظممة التي آؿ إلييا حاؿ الوقؼ في السنيف

العجاؼ الماضية لتعيد سيرة األمة مف جديد.
ٕ .ضرورة إصبلح النظاـ اإلداري لموقؼ  ،واقامة دورات تدريب لنظار ومتولي األوقاؼ ،
بيدؼ رفع كفاءاتيـ وقدراتيـ اإلدارية  ،وأيضاً رفع مستواىـ الديني لمعرفة أصوؿ فقو الوقؼ
وأحكامو الشرعية .

ٖ .إصدار قانوف موحد لموقؼ  ،يجمع شتات القوانيف المختمفة التي صدرت لتنظيـ الوقؼ
وتقنينو  ،بحيث يبقي عمى الصالح مف موادىا  ،ويتخمص مف المواد التي أدت إلى جفاؼ
نبع الوقؼ  ،في الحياة المعاصرة .
ٗ .إحياء المبادرات الفردية  ،وتحفيز المؤسسات لعمؿ أوقاؼ متنوعة بالمشاركة مع سمطة
الدولة واستقبلالً عنيا  ،كذلؾ لمف يرغب في ذلؾ في ظؿ سياسة الدولة التي تحتضنو .

٘ .إرتياد الوقؼ ألنشطة جديدة  ،طبية وتعميمية وغيرىا – مع توجييو نحو المتطمبات

الحياتية المطموبة لممجتمع وابتكار وسائؿ وآليات مستحدثة تتناسب مع ىذه األنشطة وتمؾ
االحتياجات الجديدة عمى ساحة العمؿ االجتماعي .
 .ٙشرط الواقؼ كنص الشارع قاعدة فقيية كما قرىا األصوليوف والفقياء وىي قاعدة تشرع
لحؽ الواقؼ وتمنع تغير إرادتو الي وجية أخرى أياًكاف نفعيا .

 .ٚضرورة تذليؿ المشاكؿ التي تواجو استثمار أمواؿ الوقؼ في والية الخرطوـ .
 .ٛنشر فقو وثقافة الوقؼ واحياء سنتو وحث المواطنيف لوقؼ أمواليـ بالوالية .
 .ٜإحياء فقو الوقؼ وأصولو واعادة قراءة تاريخو واجراء المزيد مف البحوث حوؿ ىذا
الموضوع واإلىتماـ بالنتائج والتوصيات التي تخرج بيا ىذه البحوث .
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أكالن  :المصادر :

المصادر كالمراجع

 )1الق أرف الكريـ
 )4كتب السيرة النبكية

ٖ) ابو عبد اهلل محمد االنصارى الرصاع  -شرح حدود ابف عرفة –– دار الغرب
االسبلمى ٜٜٖٔ-ـ –الطبعة االولى .
ٗ) احمد بف الحسيف عمى البييقى  ،السنف الكبرى  ،كتاب الوقؼ ،باب الصدقات
والمحرمات  ،السنف الكبرى  ،ط بٔ  ،مطبعة مجمس دائرة المعارؼ العثمانية باليند
 ،حيدر اباد ٖٔٗٚىػ
٘) الشيخ يوسؼ بف حسف الشيير بابف المبرد – الدار النقى جٖ – حققو د /رضواف
مختار غربية – دار المجتمع  ،جدة  ،السعودية الطبعة االولى ٔٔٗٔىػ
 )ٙصحيح البخارى  ،كتاب الجياد  ،باب مف احتبس فرسا  ،بيروت  -لبناف دار
الكتب العممية – ٕٓٗٔىػ ٜٜٜٔ-ـ
 )ٚصحيح البخارى  ،كتاب الوصايا  ،باب الوقؼ كيؼ يكتب – بيروت –لبناف –دار
الكتب العممية ٕٓٗٔىػ ٜٜٜٔ -ـ .
 )ٛصحيح مسمـ  ،كتاب الزكاة  ،باب فى تقديـ الزكاة ومنعيا  ،بيروت – لبناف  ،دار
إحياء التراث العربى .
 )ٜمحمد ناصر الديف االلبانى  ،صحيح سنف ابف ماجو  ،المقدمة باب ثواب معمـ
الناس الخير  ،ط ب ٖ المكتب االسبلمى بيروت ٔٗٓٛىػ ٜٔٛٛ -ـ
ثانيان  :الكتب كالمراجع:

ٓٔ) ابكر ابراىيـ شوقار  ،مسيرة الوقؼ بوالية جنوب دارفور  ،سمسمة إصدارات دار
الشريعة لمنشر والطباعة ٜٜٔٓ ،ـ .
ٔٔ) حسف عبداهلل األميف  ،إدارة وتثمير ممتمكات االوقاؼ  ،البنؾ اإلسبلمي لمتنمية ،
المعيد االسبلمي لمبحوث والتدريب بجدة  ،المممكة العربية السعودبة  ،طٔ ،
ٜٜٔٛـ .
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ٕٔ) راغب السرجانى  ،روائع االوقاؼ فى الحضارة االسبلمية الطبعة االولى  ،دار
النيضة مصر لمطباعة والنشر والتوزيع  ( ،د  .ت ) .
ٖٔ) شوقي دنيا  ،أثر الوقؼ في إنجاز التنمية الشاممة  ،طٔ ( ،د .ـ ) ٜٜٔٛ ،ـ .
ٗٔ) الطيب مختار الطيب –قصة الكيد لؤلوقاؼ – االميف العاـ لديواف االوقاؼ القومية
االسبلمية الطبعة االولى  -يناير ٕٜٓٓـ – فبراير ٕٕٔٓ .
٘ٔ) عبد القادر محمد عبد القادر عطية ،السيدة مصطفى إبراىيـ ،إيماف محب زكي.
قضايا اقتصادية معاصرة ،القاىرة :الناشر قسـ االقتصاد كمية التجارة.)ٕٓٓ٘( .
 )ٔٙعيسى صوفاف القدومى  ،الوقؼ اإلسبلمى فنوف إدارتو والدعوة إليو  ،الطبعة
االولى الكويت  ،األمانة العامة لؤلوقاؼ ٕٕٔٓـ
 )ٔٚفؤاد السرطاوى التمويؿ اإلسبلمى فى دور القطاع الخاص  ،المسيرة لمنشر  ،االردف
 ،الطبعة االولى ٜٜٜٔـ
 )ٔٛكتاب القانوف االسترشادى لموقؼ االمانة العامة لبلوقاؼ  ،الطبعة االولى  ،الكويت
 ،االمانة العامة لبلوقاؼ ٕٗٔٓـ
 )ٜٔماجدة أحمد أبو زنط ،عثماف محمد غنيـ ،التنمية المستديمة فمسفتيا وأساليب
تخطيطيا وأدوات قياسيا  ،االردف :دار الصفاء لمنشر والتوزيع ٕٓٓٚـ.
ٕٓ) محمد الفاتح محمود المغربى  ،دليؿ الباحث في عموـ الزكاة في مكتبات السوداف
( ،د.ف) (د  .ـ )  ،طٔ ٕٓٓٗ ،ـ .
ٕٔ) محمد الفاتح محمود بشير المغربى  ،الوقؼ الخيرى االسبلمى  -دراسة فقيية
اقتصادية إدارية( ،د .ـ)  ،الشركة العربية المتحدة لمتسويؽ والتوريدات  ،الطبعة
االولى ٕٓٔٓ ،ـ .
ٕٕ) محمد بف سعد بف منيع الزىرى  ،الطبقات الكبرى  ،حققو عمى محمد عمر ،
الطبعة االولى  ،مكتبة الخانجىٕٓٓٔ،ـ .
ٖٕ) محمد عبيد عبداهلل الكبيسى  ،احكاـ الوقؼ فى الشريعة االسبلمية  ،مطبعة
االرشاد بغداد  ،الطبعة االولى ٕٓٓٙ ،ـ .
ٕٗ) محمد محمد أميف  ،الوقؼ والحياة االجتماعية بمصر( ،د.ـ ) ،دار النيضة
،الطبعة االولى ٜٓٔٛـ.
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ٕ٘) منذر قحؼ  ،الوقؼ وتنميتو فى المجتمع االسبلمى المعاصر الطبعة االولى ،
جٔ ( ،د.ـ)  ( ،د.ف).
 )ٕٙموسى عبد الرؤؼ التكينة  ،خطاب الوقؼ ىيئة االوقاؼ االسبلمية  ،الطبعة
االولى ٖٕٔٓـ ص ٗٔ ( د  ،ف ) (د .ـ )
 )ٕٚناصر سعيدوني  ،أنواع االراضي في القوانيف العثمانية  ،شماؿ افريقيا ضمف
كتاب اإلدارة المالية في اإلسبلـ ( ،د .ف )(د  .ـ )  ،طٔ ٜٜٔٛ ،ـ .
 )ٕٛنجوى سمؾ ،صدقي عابديف .)ٕٕٓٓ(.دور المنظمات غير الحكومية في ظؿ
العولمة ،القاىرة ( ،د.ف) ٕٕٓٓ ،ـ .
 )ٕٜالنصرى  ،دراسة انظمة وقوانيف الوقؼ فى السوداف  ،الندوة العالمية لتنمية
وتطوير االوقاؼ االسبلمية فى الفترة مف  ٜٜٔٗ - ٛ\ ٖٓ-ٕٚـ
ٖٓ) نعمت عبدالمطيؼ مشيور  ،االوقاؼ والحياة اإلجتماعية في مصر  ،طٔ ( ،د .
ت)(د.ف).
ثالثا :البحكث كالرسائؿ:
ٖٔ) عباس محمد  ،استثمار االوقاؼ في السوداف  ،بحث لنيؿ زمالة المحاسبيف
القانونييف  ،الخرطوـ ٜٜٔٛ ،ـ
رابعان :المجالت كالدكريات كالنشرات:

ٕٖ) ابراىيـ البيومي غانـ  ،نحو تفعيؿ دور نظاـ الوقؼ في توثيؽ عبلقة المجتمع بالدولة
 ،مجمة المستقبؿ العربي  ،العدد  ، ٕٙٙنيساف ٕٔٓٓـ .
ٖٖ) جعفر عبدالرحمف  ،الوقؼ والزكاة ورقة عممية قدمت ٕٓٔٙـ في ديواف الزكاة .
ٖٗ) سحر قدوري الرفاعي .التنمية المستدامة مع تركيز خاص عمى اإلدارة البيئية،
تونس :أوراؽ عمؿ المؤتمر العربي الخامس لئلدارة البيئية ٕٓٓٙ ،ـ .
ٖ٘) مجمة المستقبؿ العربي  ،العدد  ، ٕٙٙنيساف ٕٓٓٔ ،ـ.

خامسان  :مكاقع االنترنت :
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انًالحق

ٔٓ9

يهحق رقى ()8
أو ًال  :أعًال انتأهيم :
جـذول ()89
الىصف
البند الوشروع
يتعذد انطىابك
 .0تأهيم يجًع انذهب ()0
 .0ولف شزوَي (بتزوَبس ) يتعذد انطىابك
 .2تأهيم يسجذ انىحذة انحبج يسجذ
يىسف
يسجذ
 .2تأهيم يسجذ حهت كىكى
يسجذ
 .2تأهيم يسجذ انشعبيت
يتعذد انطىابك
 .6تأهيم عًبرة كىبز
يسجذ
 .1يئذَت يسجذ انبزكت
 .4تأهيم يسجذ داؤود سهيًبٌ يسجذ
يسجذ
 .2يسجذ ود انحسيٍ جبزة
يسجذ
 .02تأهيم يسجذ صببزيٍ
ثاَياً  :انتشييذ
الكصؼ
المشركع
البند

الوىقع
انخزطىو
انخزطىو
شزق انُيم
شزق انُيم
بحزي
بحزي
سىق نيبيب
انثىرة انحبرة ()2
انخزطىو
انثىرة انحبرة ()21
المكقع

ٔ.

مجمع الذىب (ٕ)

متعدد الطوابؽ

الخرطوـ

ٕ.

وقؼ البركة

إضافة طابؽ

الخرطوـ

ٖ.

مستشفى اليرموؾ

متعدد الطوابؽ

الخرطوـ

ٗ.

الجمعية الطبية

متعدد الطوابؽ

بحري

٘.

وقؼ بكار

متعدد الطوابؽ

أـ درماف

.ٙ

وقؼ مسجد الداللة

متعدد الطوابؽ

الخرطوـ

.ٚ

المجمع التجاري مربع

اضافة طابؽ

سوؽ ليبيا

(ٖ)
.ٛ

مسجد وأوقاؼ السوؽ

طابؽ أرضي +

الشعبي أـ درماف

مسجد
ٓٔٔ

أـ درماف

.ٜ

حمامات مسجد كمير

حمامات

الخرطوـ

ٓٔ.

أوقاؼ مسجد العمارات

متعدد الطوابؽ

الخرطوـ

ٔٔ.

وقؼ شروني ( اليبلؿ) متعدد الطوابؽ

الخرطوـ

ٕٔ.

أوقاؼ مسجد العشرة

طابؽ أرضي

الخرطوـ

ٖٔ.

المكتبة الوقفية

متعدد الطوابؽ

بحري
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