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 إحياء نظام الوقف
 ضرورة شرعية وحاجة إنسانية كيف ؟
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  إحياء نظام الوقف ضرورة حلفظ حاجات اإلنسان الضرورية ) حفظ الدين

 وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ الِعرض وحفظ املال (

يعتبر نظام الوقف من السمما  الممزم ل لجممتممإل امسمامح الى مارب امح بنمام الممتممإل المت مامن 
االمتممممااح بمممزن ال ممماأرلن  ممممن لعممم  النزمممر والعنمممام و مممزن ال  مممرام ممممن يوب الممميب ي ممموم اجمممح نظمممام الت ااممم  

الىاممما  و وعممو نممموي  امجممح مممن نممماي  التعمماون اجممح البممر والت مموب المميب لمرنمما    مم  اممح ال ممممر ن ال رلمممم 
 [  2] المائأل :  وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان  :    ولمم 

مثـــ   : األممما امسممماميا  منعمما متعاونمما امممح فمم  األىممموا  و ا مما   وصممف رسمممو    ول ممأ 
املؤمنني فى توادهم وترامحهم  وتعاطفهم كمث  اجلسـد إذا اشـتكى منـض عتـو تـداعى لـض سـا ر 

 ]البنارب[ اجلسد بالسهر واحلمى 

س ( وعممح ى ممص ول ممأ سمماعم نظممام الوقممف اممح ى ممص الىاممما  األصممجيا لتنسممان ) ال ممرورلا  النممم
 الأزن والن س والع   والعرض والما  و ومن تنبي ات  العمجيا ليلك ما زجح :

 م المساعما اح تممزن المياه لجناس من نا  إنشام   ار ومىنا  المياه لى ص الن س .
 م المساعما اح تممزن المسفن المناسب من نا  تممزر الع ارا  الموقواا لى ص الن س .

 تممزن النعام لج  رام والمسا زن ومن اح ىفمعم لى ص الن س .م المساعما اح 
 م المساعما اح إنشام أور العجم مث  فتاتزب تى يص ال ر ن والمأارس والمعاعأ الأزنيا لى ص الع   .
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 م المساعما اح بنام المسامأ وأور الع األ وتيسزر الىج وت أيم النأما  لجىما  لى ص الأزن .
 ال وا  لجش اب وال تيا  ال  زرا  لى ص العرض . م المساعما اح تيسزر

 م المساعم اح تىرلر األسرب والمعت جزن اح سبز    لى ص ىرلا الن س .
 م المساعم اح بنام مؤسسا  العا  النزرلا لعا  ال  رام والمسا زن لى ص الن س .

ألصممجيا مممن مم مم  ومسممفن وامما  ممم ت ممأيم العممون لجمر ممح واألزتممام والعممم ل وف ممار السممن وتمموازر ىاممماتعم ا
 وتعجيم ) ى ص الم اصأ النمس ( .

 م المساعما اح تشززأ قبور الصأقا لزأان ازعا الغر ام وال  رام لت رلم الموتح .
 م المساعما اح ىمايا البزئا من التجوث ) ى ص الن س ( .

   .م ى ص لموا  األغنيام من امسراف والتبيزر وتومزععا لما زن ععم  عأ المو 

ما سبق نماي  ى ارلا تبزن فزف ساعم الوقمف النزمرب مسماعما اعجيما امح تى زمق التنميما الشمامجا  
لجممتمإل امسامح وى ص الىاما  األصجيا لتنسان سوام فان مسجمًا لو غزر مسجم و وعيا عمو الواممب لن 

يفر امح  عمض الم اأ يفون و ول ن الواقإل المعاصر شئ  نر ىزث ت جم  أور الوقمف لأرمما انم  ال يفماأ ز م
 ملاذا خياف أصحاب األموال من األغنياء الصاحلني وقف أمواهلم ؟ امساميا و وعيا زثزر التساؤ  اآلتح :

 

  أسباب إحجام األغنياء عن وقف أمواهلم 

 بأراسا الواقإل العمجح تبزن لن عيا زرمإل إلح اآلتح :
 الوق يا وتىولجعا إلح ن لنا الأولا بأون صأور قوانزن اح  عض الأو  امساميا  مصاأرل األموا  

 لب مبرر معتبر ا ًا لو شراًا .
  تأن   عض الىفوما  اح تغززر ىما الواقف لتن ق مإل  عض المآرب الناصا بأون مبرر معتبمر

 شراًا .

  انتشار ال سماأ األناقمح والممالح واالمتممااح امح  عمض المعما  ال ائمما اجمح إأارل شمئون األوقماف
والماليمما  سممبب اممأم االلتمم ام  ممال يم اميمانيمما و المثمم  األناقيمما و مماآلأاب السممجوفيا السممويا  امأارلمما

 و ال    امسامح .

   التممأن  مممن قببمم   عممض المعمما  األمنبيمما مثممم  الصممعزونيا العالميمما الناغيمما لمىار مما فمم  مشمممرو
نمجترا ليس   منا ب عزأ .إسامح تى  أااوب مىار ا امرعاب و وما ت وم    لمرلفا وا 
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  استشممعار العأزممأ مممن النمماس  مممن لب اممم  تتممأن  ايمم  الىفوممما وتسممينر اجيمم  لو تممأزره مآلمم  إلممح
 ال ش  والنج  لعأم الث ا بعا .

  عف الواح الأزنح لأب العأزأ من لصىاب األموا  من األغنيام  سمبب الغم و الث مااح المنماعض 
 لجنظم امساميا وال سيما  عأ انتشار العولما .

 أم االعتمام  الث ااا الوق يا اح أور العجمم المنتج ما و واصم ل الوقمف شمزئًا ممعمواًل انمأ العأزمأ ممن ا
 الناس  سبب انتشار ال فر العجمانح الماأب .

 

 هذه األسباب وغريها أبرزت دواعى احلاجة إىل إحياء نظام الوقف من جديد .
 
 اصرة دواعى احلاجة إىل إحياء نظام الوقف فى حياتنا املع 

ل ممأ قََّصممرَّ ح الىفوممما  المعاصممرل لسممبب لو آلنممر اممح تممممزن الىاممما  األصممجيا لتنسممان  المسممتوب 
اليب يى ق ل  ا ت  وفرامت  و ولص ى  العول بزن ال  رام والمسا زن ومن اح ىفمعم و زن األغنيام شاسعا 

وممن مظماعر يلممك   ء... إمنـا يشــقى الفقـراء بصــنيي األغنيـا انمأما ي مو   و وصمأ  رسمو    
 الش ام والىيال ال نك التح يعيشعا ال  رام و سبب غياب نظام الوقف ما زجح :

ناث معًا اح فوخ صغزر ...  م السفن غزر الشراح  سبب ال  ر ىزث تسفن لسرل من لب ولم ويفور وا 
م المسفن و ع عم يسفن ال بور لو اجح   اف التر  وال نوا  ...  عأ لن فان نظام الوقف يف   لع

 المناسب .
م ارت ا  نس ا العنوسا  سبب اأم وموأ إمفانيا  النفاح ... وعيا بأوره لأب إلح انتشار ال اىشا ... وفمان 

 لجوقف أورًا عامًا اح مسااأل راغبح ال وا  من ال  رام .
... وفان م ارت ا  نس ا الوايا  بزن مر ح ال  رام والمسا زن ىزث ال زمأون المفان المناسب لجعا  

َىا ح لمث  عؤالم المر ح .  عناك وق يا  اح صورل مستش يا  ومَّصَّ

م ت جي  نظام التعجيم الأزنح من نا  ال تاتزب والمعاعأ الأزنيا  سبب اأم تواار التمول  الا م ممن الأولما 
ىمام معظم الناس ان إنشمائعا وتمولجعما و وفمان األغنيمام ممن الصمالىزن ي وممون بوقمف لمموالع م اجمح وا 

 أور العجم الأزنيا مث  ال تاتزب والمعاعأ والمامعا  الأزنيا مث  األ عر .
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م انتشمار األميما الأزنيما واسماأ الع زمأل انمأ معظمم النماس  سمبب امأم االعتممام  المسمامأ و المأاول امسماميا 
 و اماام امسامح وفان لجوقف أورًا اح مما  الأاول امساميا اح لنىام العالم.

انتشار ال نالا بزن ال  رام  سبب اأم وموأ المشرواا  االقتصاأيا التح تساعم اح تشغز  الش اب و م 
 وفان لجوقف أورًا  ار ًا اح يلك .

م تمنر سمن الم وا   سمبب امأم ومموأ مصمأر ال سمب الشمرلف والممموب المناسمب و وفمان لجمؤسسما  الوق يما 
 أورًا عامًا اح اا  مشفجا ال نالا .

األقجيا  امساميا لا نعاأ والظجم من قبب  لاأام امسام  ... فما اات أب اجح امسام م تعرض 
 وانتعف  ىرما  المسجمزن و وتىول  معظمعم إلح المئزن و وفان عناك لوقااًا لجمعاأ .

وا  ام ما سبق اعناك  رورل شرايا وىاما إنسانيا ليعوأ نظام الوقف النزرب من مأزأ ليساعم امح 
الىاممما  األصممجيا لتنسممان ال  زممر و وي ىزَّممح نظممام الت اامم  االمتمممااح امجيممًا ولمميس ننابيممًا  وي ممأم  تمموازر

 لتنسانيا نمويمًا متمز ًا لجى ارل امساميا اح بنام الممتمإل المت اا  .
 ما هو السبي  إلحياء نظام الوقف من جديد ؟ول ثار التساؤ  : 

 

 ب  مقرتحة إلحياء د
ُ
 ور الوقف فى حياتنا املعاصرةوسا   وس

امسماميا ومموأ الىما م العماأ  المسمئو  امن  افان من م وما  نماح نظام الوقف اح صأر الأولم
تنبزق شمر    و وىمايما ى مو  ال  مرام واألغنيمام وت ويما روا مو الىمب واألنمول بمزن النماس مميعمًا و وومموأ 

والت وب واليزن زرمون ل ام    األامما  الصمالىا زن  مون  الصالىزن األغنيام اليزن امتأل  قجو عم  اميمان
قامما الممتممإل المت اام  ... اجمما  لموالعم ابتغام وم    من لم  تى زمق الىيمال ال رلمما منموانعم ال  مرام و وا 
انتجمم  عمميه الم وممما  و ممع   و وقاممم   عممض الىفوممما   االاتممأام اجممح لممموا  الممواق زن و وغزممر  مممن 

م  ع   الث ا اح الىفوما  وناف النماس ممن وقمف لمموالعم وي  ماف إلمح يلمك انتشمار ال سماأ ىمج لوقااع
 األناقح واالمتمااح واالقتصاأب والسياسح و ف  عيا لأب إلح ن و  نظام الوقف .

 وتمسيسًا اجح ما سبق ... وألم  إىيام نظام الوقف من مأزأ ي  ترح ما زجح :

 وانزن والمراسيم وال رارا  لىمايا لموا  الواق زن واأم المسماس بعما لن تصأر الىفوما  من ال أواًل :
واىترام ىما الواق زن ما أام  ال تنمالف لىفمام وم ماأل الشمرلعا امسماميا و لسمول  مال وانزن 
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التمممح تىممممح رلس مممما  المسمممتثمر األمنبمممح وامممأم المسممماس  ممم  ظنمممًا  منممم  يسممماعم امممح التنميممما 
موا  الوقف ألنعا تساعم امح تمممزن ىامما  امنسمان ال مرورلا االقتصاأيا و واألولح ىمايا ل

. 

استصممأار مزثمما  لو قممانون لجوقممف زوا ممب التنممورا  المعاصممرل وال زنممر  اممن لىفممام وم مماأل  ثانيااًا :
الشممرلعا امسمماميا مأارل لممموا  الوقممف وا ممًا لم اصممأ امسممام ون  ممًا لسياسمما  اسممتراتزميا 

ح يى ق م اصأه الساميا و وسموف يسماعم عميا المزثما  وننو مو وايا و رامج سجيما ىت
 اح اآلتح :

 . تسعز  إمراما  الوقف 
 . امأارل الياتيا لو الشعبيا لجوقف وتى  امشراف الىفومح 

 .  تسعز  إمراما  االستبأا  وامبأا 

 . المرونا اح استثمار لموا  الوقف وا ًا لج وا و الشرايا 

زن ون َظممار الوقممف والىفوممما  ممما ي مممن ىمايمما شممرو  الواقممف واممأم وممموأ تعمماون بممزن الممواق  ثالثااًا :
تغززرعممما إال ل مممرورل معتبمممرل شمممراًا و وتىأزمممأ معمممام النممماظر والرقا ممما اجيممم  ل ممممان لن ي ممموم 
 عمجممم  اجمممح الومممم  األا ممم  و وو مممإل نظمممام المتا عممما والمراق ممما وت مممويم األأام ممممن األمعممم ل 

 الىفوميا المعنيا بيلك .

ا الممواح الممأزنح لممأب المسممجمزن األغنيممام و يممان المنممااإل األنرويمما التممح تعمموأ اجممزعم  عممأ ممموتعم تنميمم رابعااًا :
 اات ار الوقف من نماي  الصأقا المارلا التح تن إل المسمجم  عمأ موتم  و وعميا زتنجمب ومموأ ننما 

ام إااميا زتولح تن زيعا المؤسسا  الأاويا الىفوميا والناصا و استنأام وسائ  ولسمالزب امام
 المعاصرل و واالست األ من رمو  رما  الأاول امساميا الث ا  اح عيا المما  .

التوسممإل اممح صمميف الوقممف  ىزممث يشممم  وقممف األممموا  الن أيمما واالسممتثمارا  الماليمما لنمميًا  ممالرلب  خامسااًا :
ال  عممح الممميب زمزممم  يلمممك و فممما يمفمممن األنمممي بنظمممام الوقمممف الموقممو  لممممأل معزنممما وعممميا زناسمممب 

 ا فبزرل من لصىاب األموا  اليزن زرلأون وقف  عض لموالعم ل ترا   منيا مىأأل .شرلى
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تنمولر سمب  ولسمالزب اسمتثمار الوقمف  مما زت مق ممإل التنمورا  المعاصمرل وال زنىصمر األممر اجمح  سادسًا :
االسمممتثمار الع مممارب لو ت مممأيم النمممأما  ا مممو و ويمفمممن االسمممت األ ممممن صممميف االسمممتثمار امسممماميا 

 رل وفيلك من تمارب المؤسسا  الماليا امساميا النامىا .المعاص

إنشام الممجس األاجح العالمح لجوقف النزرب لزتولح مسئوليات  المنتج ا وا ًا لمزثا  معتمأ و وفف  سابعًا :
تأن  الىفوما  اح شئون  ... إاّل  الأام المعنوب ليساعم بأوره اح تى زق التنسزق والت ام  بمزن 

لوق يمممما العالميمممما ويفممممون اجممممح مسممممتوب را نمممما العممممالم امسممممامح لو منظممممما المممممؤتمر المؤسسمممما  ا
 امسامح لو لن زت إل لىأعما اح األمأ ال صزر .

االعتممممام األوامممح  ماممممما  المتا عممما والرقا ممما  وت مممويم إأارل لمممموا  الوقممممف ممممن قببممم  األمعممم ل ال نيمممما  ثامناااًا : 
 مموم م صمموأ الواقممف التممح تت ممق مممإل م اصممأ المتنصصمما بعممأف المىااظمما اجزعمما وتنمزتعمما اممح 

 الشرلعا امساميا و والتم زأ اجح ىرما لموا  الوقف وال زمو  االاتأام اجزعا .

لتصأب لجعمما  الشرسا من الصزعونيا األمرلفيا الظالما التح تىارب ف  ام  اي  نزر ا تاسعًا :
ض عيه االاتراما  و ألن  بأون لتنسانيا وتأاح ظجمًا  من  إرعاب لو ان  يمو  امرعاب وأى

التصأب لعيه الصعزونيا ال اغيا الظالما اإنعا سوف تتماأب وتتماأب ىتح ت    أور الع األ 
 وتعن  ارائض امسام تى  أاوب مىار ا امرعاب .

تشميإل الوىأا  االقتصاأيا بوقف م مًا من لموالعا ألغراض الراايا االمتماايا  اات ار يلك من  عاشرًا :
 صميم مسئولياتعا االمتماايا وا ا ائعا من ال رائب  م أار عيا ال أر معما فان م أاره.

إن تطبيق هذه الوصايا العشر سوف يساهم فـى إحيـاء الوقـف مـن جديـد إن وجـد احلـاكم العـادل 
جِد اجملتمي املسلم الذى يطبق شرع اهلل

ُ
 عز وج   والغىن الصاحل التقى الذى يريد أن يعم  ملا بعد املوت ، وو
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 برنامج العم  التنفيذى إلحياء نظام الوقف 

ل ممممأ نظممممم  العأزممممأ مممممن النممممأوا  والمممممؤتمرا  والمجت يمممما  و ولل زمممم  مازممممزن المىا ممممرا  والننممممب 
المنبرلما ... وال م  ال تمب ولامأ  ال ىموث والأراسما  ... وعميا  مرورب ول من ي  مأ ممأواه إي لمم زتىمو  إلمح 

 يمان  العم  ... وال و   ال ع  ... واألمانح  الم انح .واقإل امجح ... ىتح نر و ام
ليلك زمب لن تومأ برامج تن زييا من قبب  المؤسسا  الوق يا  ال يام  اماصاح ان أورعا اح نأما 
برا  األامما  التمح قامم  بعما امح الممتممإل ويفمون لعما سياسما  اسمتراتزميا وننمو مو مواا  نظام الوقف وا 

 و رامج لأام .
يا لنمرب زممب ومموأ بمرامج إااميما تن زييما ت صمر األغنيمام ممن المسمجمزن  مالنزرا  التمح ومن ناى

تعمموأ اجممح ال  ممرام والمسمما زن والممتمممإل واألممما امسمماميا مممن ورام إىيممام نظممام الوقممف مممن مأزممأ و وفمميلك 
  الثواب اليب يعوأ اجزعم اح اآلنرل .

زمماأ األمعم ل التن زييما التمح يعمم  وي وم ولح األمر الىا م العاأ  الصالل الت ح بإصأ ار ال وانزن وا 
ازعما يو ال ميم اميمانيما واألناقيما ولصمىاب النبممرا  والمعمارا  مأارل شمئون الوقمف وا مًا لمنعممح األصممالا 
والمعاصرل وتبر  أور الوقف امح إزمماأ الممتممإل المت امم  الميب ي موم اجمح الىمب امح   واالنمول امح   و 

  ممرام واألغنيممام وتتى ممق العمم ل لجمميممإل ون ممأم لجعممالم النممموي  امسممامح الى ممارب اممح مممما  ىزنئممي يسممعأ ال
 الت اا  االمتمااح و وعيا ليس اجح   ب عزأ .

 ومم ام  ولن زتى ق عيا البرنامج إاّل من نا  العوأل إلح شر    س ىان  وتعالح مصأاقًا ل ولم  
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" تركـ  فـيكم مـا إن تسـكتم بـض لـن تتـلوا وصأ  رسو    )صجح( ال ائ  :  (124 -123ن  : ) " ض
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