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 ملخص البحث :

يتكون البحث من سبعة فصول باإلضافة إلى كلمة شكر وتقدير والمقدمة 
 وصفحة المحتويات والخاتمة والتوصيات وقائمة المراجع .

 أما الفصول فهي :
: وتم تناول عدد من العناوين  حول الموضوعالفصل األول : موضوعات عامة 

ذات العالقة مثل تعريفات مهمة للوقف واألدلة على مشرروعية الوقرف فرإل اإلسرالم مرن 
القررر ن الكررريم والسررنة الناويررة واألدلررة الفعليررة ... تررم الحررديث عررن شخصررية الوقررف مررن 

باريرة وو حكميرة ( والتأكيرد علرى إن للوقرف شخصرية اعت القانونيةةالناحيتين النظامية ) 
وله ذمة مالية وحق التملك ... ثم الحديث عن وركان الوقف ... وشروط ناظر الوقرف 
ومحاسررايه ... واألوقررا  مررن المنظررور ااقتصررادا اإلسررالمإل والوضررعإل ووخيرررا  الوقررف 

 على لسان الشعراء ... 
 الفصل الثاني بعنوان : الدور الديني لألوقاف في الحضارة اإلسالمية :

ول الفصرل دور المسرجد الرذا لاوقرا  الفضرل فرإل التوسرع فرإل تأسيسره وترم وتنا
التأكيد على دور المسجد فإل الحياة اإلسالمية حتى وصبح المسجد ايت مال للمسلمين 
والمدرسررة والمعهررد والجامعررة لتخررريل جميررع الكفرراءات فررإل كررل التخصصررات وكررل ذلررك 

 بأموال األوقا  ... 
 
 

 ور العلمي والثقافي لألوقاف الفصل الثالث بعنوان : الد
وتم التأكيررد فيره علرى مرا قدمتره األوقرا  للثقافرة والعلرم والعلمراء وملبرة العلرم مرن 

 المدد والعون المادا حتى وصبح لها شأن عظيم على الحضارات األخرى ...
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 الفصل الرابع بعنوان : الدور االجتماعي واإلنساني لألوقاف :
وقا  فرإل رعايرة وحمايرة المجتمرع المسرلم بمرا ومدتره وفيه تم التأكيد على دور األ

من المال والعون، وخاصة للفئات المحتاجة وقد غرس هذا فإل النفروس الحرو والتر خإل 
 واإلنسانية ...

 الفصل الخامس بعنوان : الدور الصحي لألوقاف:
وفإل هذا الفصل تم التأكيد على مرا قدمتره األوقرا  مرن العنايرة والرعايرة للجانرو 

مثرررل إنشررراء المستشرررفيات وتررروفير الررردواء والعرررال  المجرررانإل والوقايرررة والرعايرررة  الصرررحإل
 الصحية لكل الفئات ...

 الفصل السادس بعنوان : الدور الحربي لألوقاف :
ومرررررن اارررررر  مرررررا قدمتررررره األوقرررررا  للحضرررررارة اإلسرررررالمية المررررردد والعرررررون للجيرررررو  

سرررى وتع يرر  الجهرراد اإلسررالمية سررواء علررى الحرردود وو حمايررة األمررن الررداخلإل وفررك األ
 بأموال األوقا  .

 الفصل السابع بعنوان : الدور الصناعي لألوقاف :
وتررم تنرراول دور األوقررا  فررإل مسرراندة المنظمررات الدوليررة اإلسررالمية وكررذلك دورهررا 
فرررإل حمايرررة ورعايرررة األقليرررات اإلسرررالمية فرررإل العرررالم ... ترررم الحرررديث عرررن موقرررف وعرررداء 

 اختتام البحث اإلسالم ومحاربتهم لاوقا  وتم 
دارة جديرردة.   اتوصرريات لتع يرر  وعررودة األوقررا  إلررى الحيرراة اإلسررالمية بمفهرروم وا 

 . وهللا الموفق
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 شكر وتقدير

  
وشكر هلل تعالى على توفيقه فإل اداية البحث ونهايته .. ثم الشكر لو ارة الشروون 

ي  بالمدينرررة اإلسرررالمية واألوقرررا  والررردعوة واإلرشررراد، ممثلرررة فرررإل مكتبرررة الملرررك عاررردالع  
األوقاف ودورها في تشةييد ننيةة الحضةارة المنورة لدعوتهم لإل، للكتابة فإل موضوع )) 

(( ، كمررا وخررل بالشرركر معررالإل و. د. عارردد الشررال، مرردير جامعررة اإلمررام  اإلسةةالمية
علررررى موافقترررره  -التررررإل وتشررررر  فررررإل اانتسرررراو إليهررررا  -محمررررد اررررن سررررعود اإلسررررالمية 
 اركة والكتابة فإل هذا البحث.الشخصية وتشجيعه على المش

ولعررل مررن توفيررق د وحسررن الحررر، وجررود معرررام للكترراو بالجامعررة اإلسررالمية 
بالمدينة المنورة ) بمناسبة مرور مائة عام على تأسريس المملكرة ( وقرد وجردت فرإل هرذا 
المعرا من المراجع الخاصة باألوقا  اإلسالمية وباألخل مماوعات و ارة األوقا  

سررالمية بالمملكررة الم،ربيررة، ممررا يسرررنإل ون وشرركر هررذب الررو ارة علررى مبعهررا والشرروون اإل
ونشرررها العرردد الكايررر مرررن المولفررات القيمررة والخاصررة باألوقرررا  اإلسررالمية بشرركل عرررام 
واألوقا  فإل الم،رو بشركل خرال ووعردها كنر ا  فكريرا  فرإل هرذا المجرال. هرذا باإلضرافة 

نرادرة عرن األوقرا  فرإل العرالم اإلسرالمإل إلى ما وجدته فإل مكتاتإل الخاصة من بحوث 
مررن منظرررور معاصرررر ممرررا سررراعد فعرررال  علرررى وضرررع الخمرررة العلميرررة الال مرررة لمثرررل هرررذا 

-هررذا وقررد عرر م الباحررث وتوكررل علررى د  -كمررا اعتقررد  -البحررث، الجديررد فررإل مرحرره 
فررإل تررأليف كترراو عررن: األوقررا  اإلسررالمية مررن منظررور معاصررر،  -بسرراو هررذا البحررث

ألوقا  اإلسالمية ودورها فإل التنمية اين الماضإل والحاضر والمستقال (( بعنوان: )) ا
 إن شاء د تعالى.
 وهللا الموفق.
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 المقدمة :

 
الحمد هلل حمد الشاكرين، المعترفين بفضل د رو العالمين، والصالة والسالم 
 على الهادا األمين وول من وجه بالوقف، وجعله سنة حسنة يستفيد منها الفقراء

 والمساكين، وغيرهم.
ُعرفت األحباس وو األوقا  منذ دخول المصمفى صرلى د عليره وسرلم المدينرة 
المنررورة ثررم سررادت فررإل كررل ومصررار اإلسررالم ووصرربحت عررامال  مهمررا  مررن  عوامررل الُرقررإل 
والتقرردم فررإل الحضررارة اإلسررالمية، ذلررك ون األوقررا  شررملت جميررع ونررواع الحاجررات سررواء 

 اعية وم العلمية وم الصحية وم الحربية.ااقتصادية وم ااجتم
 لذا عرفها واستفاد منها كل فرد من وفراد األمة حاكما  وو محكوما .

 مظاهر االهتمام باألوقاف:
 ومن مظاهر ذلك: -فإل بعا الدول اإلسالمية-ي داد ااهتمام باألوقا  

 ة.وجود و ارة خاصة باألوقا  فإل بعا الدول اإلسالمية وو إدارة متخصص -1
 عقد موتمرات وندوات خاصة باألوقا . -2
 عقد مسابقات علمية للبحوث فإل مجال األوقا . -3
 تسجيل رسائل علمية عليا )ماجستير ودكتوراة( فإل موضوع األوقا . -4
مارع ونشر المولفات الخاصة باألوقا  من قال الو ارات الخاصة باألوقا  وو  -5

 من قال الموسسات العلمية والمولفين.
إن األوقرررررا  اإلسرررررالمية لهرررررا دور مميررررر  فرررررإل الحيررررراة اإلسرررررالمية عارررررر التررررراري  
نررإل ألقررف عرراج ا  عمررا كانررت تسررديه األوقررا  مررن وعمررال جليلررة  والحضررارة اإلسررالمية، وا 
فرررإل شرررتى شررروون الحيررراة اإلنسرررانية والحيوانيرررة، وا عجرررو فقرررد امترررد وثرهرررا إلرررى عرررال  

 الحيوانات والميور وت،ذيتها والعناية اها.
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ناولت فإل هذا البحث دور األوقا ، فإل سبعة فصول جاء تفصيلها فإل صفحة ت
المحتويات، وتمثلت فإل الدور الدينإل والصحإل، والعلمإل وااجتماعإل والحربإل، ثم دور 

 األوقا  فإل العالم وخاصة تجاب األقليات اإلسالمية. ود الموفق.
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 الفصل األول

 موضوعموضوعات عامة حول ال

 
 تعريفات: -1

رضإل لعمر  صلى د عليه وسلم(( يعنإل ما قاله  The  Trust))  الوقف: -أ
: )) احرربس وصرلها وسررال ثمرتهرا (( فررالوقف اهرذا الررنل يعنرإل: عرردم التصررر  د عنره

 فإل األصل الموقو  والتصر  فإل عوائدب واستثماراته فإل مجاات الار واإلحسان.
ور: -ب ألوقا  من عمل خيرا قررب الواقف لمصلحة الموقو  ما تقوم به ا الدَّ
 عليه.

 هو الاناء، وبالتحديد وضع القواعد األساسية للاناء. التشييد: -ج
هرررإل القاعررردة األساسرررية الترررإل ترتكررر  عليهرررا القواعرررد واألعمررردة للانررراء  الننيةةةة: -د

 الحضارا.
ة األمرة ... هإل المعالم المتمورة المتمي ة فإل كل الشوون من حيا الحضارة: -هة

 كما ونها فترة تاريخية فإل حياة كل ومة تسود ثم تايد وتسود وهكذا.
المعررالم المتمررورة والمتميرر ة فررإل حيرراة األمررة اإلسررالمية  الحضةةارة اإلسةةالمية: -و

التررإل اهترردت فررإل انائهررا الحضررارا بررالقر ن الكررريم والسررنة الناويررة والتمايررق العملررإل مررن 
ء الدولررة اإلسررالمية األولررى ومررا تالهررا مررن الرردول التررإل خررالل السرريرة الناويررة ... فررإل انررا

 سادت ثم بادت ااتعادها عن المنهل األصلإل وستعود للسيادة إذا عادت لاصول.
ومن خالل التعريف بمفردات عنوان البحث، يتضح ون لاوقا  دورا  وعمال  

ها المعالم ممي ا  وعظيم فإل اناء القاعدة األساسية التإل قامت عليها وبر ت من خالل
والتمورات فإل مسيرة وتاري  األمة اإلسالمية المهتدية بالقر ن الكريم والسنة الناوية 
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والتمايق العملإل لهذا الهدا كما ظهر جليا  فإل اناء الدولة اإلسالمية األولى فإل العهد 
 الناوا.
 

 األدلة على مشروعية الوقف في اإلسالم: -2
 األدلة من القرآن الكريم: -أ

القر ن الكريم فإل  يات كثيرة على فعل الخير، والار واإلحسان، وهذا ما حثَّ 
 يعنيه ويهد  إليه الوقف، ومن اآليات الكريمة الدالة على استحسان الوقف ما يلإل:

 [.92} لن تنالوا الار حتى تنفقوا مما تحاون {] ل عمران،  -
 [.77} وافعلوا الخير لعلكم تفلحون {]الحل،  -
 [.280وا خير لكم إن كنتم تعلمون {]البقرة، } وون تصدق -
 [.35} يا ويها الذين  منوا اتقوا د واات،وا إليه الوسيلة {]المائدة،  -
 [.115} وما تفعلوا من خير فلن تكفروب {] ل عمران،  -

هذب اآليات العظيمة وغيرها من كتاو د العظيم وعظم دليرل على مشروعية 
المية ومشروعية ظهور هذا الجها  والموسسة ذات النفع العام األوقا  فإل الحياة اإلس

والخال اين فئات األمة والتإل عرفت باألحباس وو األوقا  وديوان األوقا  ثم و ارة 
 األوقا  فإل الوقت الحاضر.

 األدلة القولية من السنة الننوية: -ب
ى د صررلوتحقيقررا  للمعررانإل الفاضررلة مررن األوقررا  فقررد ماررق ثررم حررثَّ المصررمفى 

 على استحسان الوقف ومن األدلة على ذلك: عليه وسلم
عندما غنم ورضا   رضإل د عنهلعمر ان الخماو  صلى د عليه وسلم* قوله 

 اخيار: )) إن شئت حبست وصلها وتصدقت اثمرتها ((.
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* قال ونس ان مالك فلما ن لت اآلية: } لن تنرالوا الارر حترى تنفقروا ممرا تحارون{ 
نهررا صرردقة هلل. ورجررو ارَّهررا قررام واررو مل حررة فقررال يررا رسررول د إن وحررو ومرروالإل ايرحرراء وا 

صلى د عليه وسرلم وُذخرها عند د فضعها يا رسول د حيث شئت، فقال رسول د 
نررإل ورى ون تجعلرره فررإل  )) ارر  ذلررك مررال رابررح، ذلررك مررال رابررح، وقررد سررمعت مررا قلررت، وا 

ول د، فقسمها واو ملحة ارين انرإل عمره ووقاربره األقربين، فقال واو ملحة: وفعل يا رس
.)) ... 

* قوله صلى د عليه وسلم )) إذا مات اان  دم إنقمع عمله إا من ثالث: 
صدقة جارية ... ... (( فالوقف صدقة صدقة جارية يات،إل الواقف وجرها فإل الدنيا 

 واآلخرة.
لما لها من دور * إن نصول األحاديث الشريفة تدل على مشروعية األوقا  

 فعَّال وخير كاير اين المسلمين.
 األدلة الفعلية من السنة الننوية: -جة

وتمايقا  لما حثَّ عليه الناإل صلى د عليه وسلم من إجرراء الوقرف علرى وعمرال 
الار والخير، فقد وسس وول مسجد فإل اإلسرالم )) مسرجد قبراء (( وهرو وول وقرف دينرإل 

لنارروا الررذا انرراب بعررد وصرروله المدينررة وووقفرره للعبررادة ... فررإل اإلسررالم ... ثررم المسررجد ا
وفرررإل الحرررديث )) ونررره صرررلى د عليررره وسرررلم قرررال لانرررإل النجرررار فرررإل الحرررائ  الرررذا انرررى 
مسرجدب فيره: يرا انرإل النجرار هرل ترأمنونإل بحرائمكم هرذا فقرالوا: ا، ود ا نملرو ثمنره 

 .(1)263، ل5إا إلى د (( رواب الاخارا اهام  فتح البارا  
ووول وقررف مررن )) المسررت،الت الخيريررة (( مررا وقفرره الناررإل صررلى د عليرره وسررلم 
وهو سبعة حوائ  ) بساتين (، وهإل التإل تركها مخيريق اليهودا، الرذا ُقترل فرإل غر وة 

                                           
 (.1/119انعادد، الوقف فإل الفكر اإلسالمإل ) (  1)
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وحررد وكرران قاررل موترره ووصررى بأموالرره للناررإل صررلى د عليرره وسررلم يضررعها حيررث يشرراء، 
 عليره وسرلم )) مخيريرق خيرُر يهرود (( فتصرد  فلما ُقترل قرال عنره المصرمفى صرلى د

 .(1)اها الناإل وا ووقفها
تلك نماذ  من األدلة العملية التإل ورساها الهادا البشير صلى د عليه وسلم 
فإل مشروعية إقامة األوقا  لصالح المسلمين سواء لعبادتهم مثل المساجد ... وو 

 ين إليه.للعمل الخيرا اجميع ونواعه ... ولجميع المحتاج
 األدلة الفعلية للصحابة والتابعين: -د

يقتدا الصحابة األجالء بقدوتهم ومثلهم األعلى النارإل صرلى د عليره وسرلم لرذا 
فعندما وقرَّ عليه السالم لعمر وألاإل ملحة رضإل د عنهمرا اوقرف ممتلكاتهمرا ألعمرال 

بالصرردقة والحرربس الاررر والخيررر ترروالى وتسررااق الصررحابة فررإل الوقررف، الررذا كرران ُيعررر  
... فأوقف عثمان رضإل د عنره مرن وموالره ... وعلرإل ارن وارإل مالرو رضرإل د عنره 
تصد  بأرضه )) ينبع (( حبسا  وصدقة  على الفقراء والمساكين وقد الغ ِقَمراُ  نخيلهرا 
رَل ولرف بعيرر ... ) ولعلهرا المعروفرة اآلن اينبرع النخرل (،  فإل عهردب رضرإل د عنره ِحم 

ال بيررر اررن العرروام ايوترره علررى ووادب، ا تبرراع وا تررورث وا توهررو ، كمررا  وكررذلك وقررف
شرط ون للمملقة من اناتره ون تسركن غيرر ُمضررَّةم وا ُمضرر  اهرا .. فرجذا ت وجرت فلريس 
لها حق .. إا ما ل،يرها من ثمرر الوقرف .. وكرذلك سرائر الصحااررة والصحاايررات مثرل 

وسررماء انررت واررإل بكررر، ومعرراذ اررن جاررل و يررد اررن وم المومنيرررن عائشررة رضررإل د عنهررا و 
ثاات، وسعد ان واإل وقال وخالد ان الوليد .. وغيرهم مما يدل على تسااق الصحابة 

                                           
 (.11مصمفى ال رقا، وحكام الوقف )ل (  1)
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والصرحاايات علررى الاررر  والخيررر فرإل الرردنيا واآلخرررة إقتررداءا  واهترداءا  بسرريد البشرررية صررلى 
 .(1)د عليه وسلم

 
 شخصية الوقف: -3

  نظام ( نوعان هما: األشخال فإل القانون ) ال
 ( الشخل المايعإل وو اانسان وما يملكه من قدرة وعقل بمقتضاب يملك ويتصر .1
( الشخل ااعتبارا، وو الحكمإل وو غير المايعإل وهو ما عدا اإلنسان فالدولة وما 2

فيهرررا مرررن وجهررر ة تعتارررر شخصرررية اعتباريرررة معنويرررة، لهرررا ذمرررة ماليرررة، ولهرررا حرررق التملرررك 
الوقف فجنه يعتار شخصية اعتبارية له ذمة مالية، وله حق التملك  والتصر  ومن ذلك

 والمرافعة .. عن مريق من يتولى ومرب من األشخال المايعيين.
 
 :(2)أركان الوقف -4

جا تررره بعرررا مالررره  الواقةةةف: -أ صررراحو الحرررق، والمرررال الرررذا وقفررره اجرادتررره وا 
 وثمرتها لجهة وو جماعة.

 هإل:  وله خمس شرائ  المال الموقوف: -ب
ما  وا يباح اانتفاع به.1    ( ماا  متقو 
 ( مملوكا  فإل ذاته.2  
 ( معلوما  غير مجهول حين الوقف.3  
 ( ثااتا  وهو العقار والمنقول.4  

                                           
 (.12-11، وحكام الوقف )لمصمفى ال رقا (  1)
 (.63-29مصمفى ال رقا، وحكام الوقف )ل (  2)
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 ( متمي ا  غير مشاع.5  
مرن ثرم وقرف المرال عليره وشخاصرا  وو جهرة .. وا يشرترط  الموقف عليه: -جة

 قاولهم الوقف.
كن الشررررعإل ويرررتم باإليجررراو مرررن الواقرررف فقررر  وا حاجرررة وهرررو الرررر  العقةةةد: -د

 إليجاو الموقو  عليه.
 
 الوقف ومكانته من الدين اإلسالمي: -5

لاستاذ ال رقا روا جيد وجواو وا م لمن يسأل عن مكانة وموقع األوقا  مرن 
 : إن الجواو عن ذلك يختلُف بحسو المراد من السوال:(1)الدين اإلسالمإل حيث يقول

ن السوال هل الدين يأمُر بالوقف ويفرضه على الناس، كما فرا فجن كا 
 الواجبات الدينية من صالة و كاة ونحوهما، فالوقُف قمعا  ليس كذلك:

ن كان السوال هل الدين ُيَحاِ ُذب وَيستحسنُه باعتباِر موضوِع الخيِر والار فيه،   وا 
ذا المعنى من الدين. ولو ون كما يستحسُن سائر وعمال الار اوجهم عام، فال شكَّ ونه اه

الناس لم يقف وحٌد منهم من ومواله، فإل وجوب الخير، لرم يكونروا  ثمرين، إذ الوقرُف لريس 
نمررا هررو مريررٌق للارررِ  واإلحسرران وصررلة القربررى والفقررراء، فررجذا  عبررادة  مررن شررعائر الرردين، وا 

 انسدَّ من ذلك باٌو، فاألاواو سواب ُمَفتَّحة.
مرا  للقيام بعمل الخيرات، ا يوجد فإل غيرب، لو غير ون الوقف ضمانا  مست

وحسن الذين ُيوَكُل إليهم ومرُب القيام عليه مخلصين غير مامعين فيما ائتمنوا عليه، وا 
 مقصرين فإل شوونه.

                                           
 (.21مصمفى ال رقا، وحكام الوقف )ل (  1)
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مرٌة مسرتمدٌة مرن الجهرِة الموقروِ  عليهرا. فمرا  ومن ثم اعُتارت  ألمواِل األوقا  ُحر 
حرمتررره حرمرررُة مررراِل ال،يرررر وحقوقررره. ومرررا كررران كررران حقرررا  ألشرررخال موقرررو  علررريهم ، ف

لمصررالح دينيررة وو عامررة وخرررى، فحرمترره حرمررُة حقرروِ  د تعررالى واألمرروال العامررة التررإل 
 تتعلق اها حقوُ  الجماعة.

إن األدلررررة القر نيررررة الكريمررررة واألحاديررررث الناويررررة الشررررريفة و راء العقررررالء والعلمرررراء 
مهم من الدين اإلسالمإل ونظمه لما يقوم بره والحكماء يوكد ون الوقف له مكانة وموقع 

 من ودوار عظيمة فإل جميع شوون الحياة اإلسالمية كما سنرى ان شاء د.
 
 :(1)شروط ناظر األوقاف ومحاسنته -6

تحدثت كترو وحكرام الوقرف كثيررا  عرن نراظر األوقرا  ومرا يجرو ون يترروفر فيره 
 تفادة منها:من الشروط للمحافظة على األوقا  واستثمارها وااس

 * ومن الشروط التإل يجو ون تتوفر فإل المشر  وو الناظر ما يلإل:
فال واية ل،ير المسلم على الوقف عند الفقهاء ألن الوقف تشرريع إسرالمإل  اإلسالم: -أ

 ولن يقوم به وبواجبه غير المسلم ومثل ذلك المساجد والدعوة.
   وو المجنون.فال يتولى الوقف فاسد التداير وغير الممي العقل: -ب
نرراظر الوقررف ااررد ون يكررون بال،رررا  لكررإل يتصررر  بمالرره وبررالوقف تصرررفا   النلةةو : -جةةة

 شرعيا .
 وتقتضإل ون يكون الناظر ومينا  وموثوقا  ادينه وخوفه من د. األمانة: -د
وتعنرإل ون يكرون النراظر قروا ومرين.. وا قرادر علرى إنجرا  العمرل بكفايرة  الكفاية: -هة

 الكفاءة.

                                           
 (.329-1/296انعادد، الوقف فإل الفكر اإلسالمإل ) (  1)
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ا ساق يتضح ون الناظر شخصية مختارة ادقة تتوفر فيها معلم الصد  ومم
 واألمانة وعدم الخيانة وذلك ألنه يعمل فإل عمل خيرا وألهل الحاجة فإل ال،الو.

 محاسبة الناظر:
لم ي،فل وحكام الوقف ما قد يظهر من بعا النظار من األخماء لذا فجن 

على ون الناظر موتمن على وموال  المحاسبة واردة وواجبة ... إن الفقهاء يقررون 
ذا ظهر لها خال  ذلك فلها إحالته إلى التحقيق والمحاكم إلدانته وو اراءته،  الوقف، وا 
نما هإل  راء اقتضتها  )) ومحاسبة الناظر .. ا تستند إلى نل من كتاو وو سنة، وا 

ل فإل ظرو  الحال وووجاتها متملبات الحياة وتقلباتها كما ون هذب المحاسبة ُتحا
 معظم نوا لها ووحكامها إلى القواعد الخاصة باألمناء كاألوصياء واأُلجراء والوكالء ((.

 
 والوضعي: (1)األوقاف من المنظور االقتصادي اإلسالمي -7

تحدث كثير من علماء ااقتصاد ووشاروا إلى مصادر حل المشكالت 
ى ما شرعه اإلسالم من ااقتصادية فإل العالم من منظور إسالمإل وبالتحديد وشاروا إل

 نظم لحل تلك المشكالت فإل مقدمتها:
 نظام النفقات. -نظام الصدقات المملقة والمقيدة والكفارات.   -نظام ال كاة. و -و
الكفالرررة العامرررة مرررن ايرررت المرررال لكرررل  -نظرررام الركرررا . و -نظرررام ُخمرررس ال،نرررائم. هرررر -د

 نظام األوقا . -إنسان فإل األرا اإلسالمية.  
ستاذ سعيد حوى إلى دور األوقا  فإل حل  المشكالت فإل المجتمع ويشير األ
 المسلم فيقول:

                                           
 (.55-3/44(. وسعيد حوى، اإلسالم )19-17مصمفى ال رقا، وحكام الوقف )ل (  1)
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بررأن نظررام الوقرررف وهررم مسررراعد لنظررام ال كررراة لحررل المشررركالت ااقتصررادية ألنهرررم 
اسررتخدموب لحررل الكثيررر مررن المشرركالت التررإل تظهررر فررإل المجتمررع المسررلم ومررن ذلررك: مررا 

فقرررراء واليترررامى واألرامرررل ارررل وحترررى ووقفررروب للمرضرررى وللعجررر ة والمسررراكين والضرررعفاء وال
رعايررة الحيوانررات .. ولرروا ون ووقررا  المسررلمين لعررو اهررا كثيرررا  لكفررت مبقررات كثيرررة مررن 

 الناس .. فالاد من إعادة األوقا  بشقيها: األوقا  الذرية واألوقا  العامة.
ويمرح األستاذ مصمفى ال رقا روا علماء ااقتصاد ومعارضهم للوقف ثم يرد 

 -اتصر -بالمنظور اإلسالمإل فيما يلإل: عليهم 
ينظر علماء ااقتصاد اليوم إلى الوقف نظرة مريبة، فيرون فيه محاذير ووضرارا  
بالنسبة إلى المقاصد ااقتصادية العامة، ا تجعله لديهم من التدااير المستحسنة، 

 وخالصة تلك المحاذير فإل نظرهم هإل:
ل، وُيخرررر  الثرررروة مرررن التعامرررل والترررداول ون الوقرررف يمنرررع مرررن التصرررر  فرررإل األمررروا -1

 فيودا إلى ركود النشاط ااقتصادا، ويقضإل على الملكية.
إنرررره غيررررر مالئررررم لُحسررررن إدارة األمرررروال، انتفرررراء المصررررلحة الشخصررررية فررررإل ُنظَّررررار  -2

 األوقا ، فال يهتمون فإل إصالح العقارات الموقوفة فتخرو.
و  علرريهم، فيقعررد اهررم عررن العمررل المنررتل إنرره ُيررورُث التواكررل فررإل المسررتحقين الموقرر -3

 اعتمادا  على مواردب الثااتة. وهذا مخالف لمصلحة المجتمع.
 ثم يرد عليهم األستاذ ال رقا بقوله:

وا يخفى ون هذب المحاذير، إذا َسِلَم كلها وو ُجلُّها، ا تسلم من الرد عليها بما  
 يارر فكرة الوقف، ويرجح جانو المصلحة فيه.

يقااله ما فإل الوقف من مصالح الاررِ  والخيرر الترإل تحيرا بره ، ولريس ذور األول المح -و
يصرحُّ و ُن كرلِ  شررإلءم بمير ان ااقتصرراد، إذ ليسرت غايرة األمررة ماديرة بحتررة، وهنراك مررن 
المصررالح العامررة والخرردمات ااجتماعيررة التررإل توديهررا الدولررة نفسررها، كالمعررار  وسررواها، 
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ة من األموال والعقار، لتكون مراك  للعلم والثقافرة، وينفرق ا سايل إليه إا اتجميد مائف
عليها عوضا  عن ون تست،ل، ألن المحذور ااقتصادا فإل تجميدها، يقاالره نفرٌع وعظرم 

 منه فإل األغراا العامة التإل تجمد، وو تنفق األموال فإل سايلها.
علرى األيترام. يررد مثلره فرإل وعمرال الدولرة وعمالهرا، وفرإل الوصراية  المحذور الثرانإل -و

فكررلم مررن عمررال الدولررة، وكررذا األوصررياء، ا يعملررون لمصررلحةم شخصررية، تحفرر هم علررى 
اإلتقررران واإلصرررالح. والقرررائمون علرررى إدارة ومرررالك الدولرررة لررريس لهرررم فرررإل حسرررن إدارتهرررا 
صرررالحها منفعرررة شخصرررية ماديرررة، ترررنقل اتقصررريرهم وتررر داد بعنرررايتهم. ومرررع ذلرررك ا  وا 

لدولرررة ومالكرررا ، وتوظرررف فرررإل وعمالهرررا الماليرررة وغيرهرررا يصرررح ااسرررت،ناء عرررن ون تقنرررإل ا
ررُن اانتقرراء فررإل هررواء  عمرراا ، وكررذا ا يسررت،نإل عررن نصررِو األوصررياء. ولكررن يجررو ُحس 
جميعا ، بحيث ينتخرو للعمرل القرواُّ األمرين الرذا يشرعر ضرميرب بالواجرو والتبعرة. ومرن 

رة شروون األوقرا  ومرن وراِء ذلك إشراٌ  وحساٌو وقضاء. وهذا ما ووجبه الشرع فإل إدا
 يتول ونها.

رررة، المحرررذور الثالرررث  -جرررر فيقرررال مثلررره فرررإل الميرررراث فرررجن كثيررررا  ممرررن يِرثُرررون ومرررواا  جمَّ
يتواكلون عن األعمرال الترإل وفراد اهرا مورثروهم مرا خلَّفروب لهرم مرن ثرروة، وينصررفون إلرى 

رث. ولرو لرم الصر  والتاذير، عن الجد المنتل والتوفير، ولرم يصرلح هرذا سرابا  لعردم اإل
 يكن المال الموقو  وقفا ، ألصبح إرثا  وداهمنا فيه المحذوُر نفسه.

وقد روينا ون نظام الوقف فإل اإلسالم له فإل الواقع من المنافع العلمية والخيرية  
مررا يجررلُّ عررن التقرردير. وليسررت الكلمررة لالقتصرراد وحرردب، اررل هنرراك مصررالح عامررة وخرررى 

 ن التشرررريعإل. ونظررررا  لمررروافقتإل واستحسرررانإل  راء غيرررر ماديرررة، لهرررا شرررأن كايرررر فرررإل الرررو 
 األستاذ ال رقا وااكتفاء اها فقد نقلت معظمها اتصر  يسير.
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 :(1)الوقف على لسان الشعراء -8
شارك الشعراء الفقهاء فإل تأكيد وهمية األوقا  ووجوو المحافظة عليها لدورها 

دا ال ووقف  كل تعدم من المهم فإل جميع جوانو الحياة اإلسالمية ومالاوا عدم التع
الموامن وو األجناإل وو المستعمر ومالاوا بعودة األوقا  للحياة والمجتمع المسلم لما 
تسديه من وعمال الار والخير لكثير من الفئات، التإل ا يوجد نظام غير األوقا  
 يساعدها ومن هذب األشعار، التإل تثرا الساحة األداية اهذا النوع من الشعر ما يلإل:

 : للحا / وحمد ان شقرون:ألولا
ومن هذب األشعار ما صاغه العالمة األديو عميد كلية الشريعة بفاس ورئيس 
المجلس العلمإل اها الحا  وحمد ان شقرون فإل هذا المجال شعرا ، وذلك فإل قصيدة له 
قالها بمناسبة وساوع فاس لتحقيق فكرة اإلنقاذ التإل دعت إليها منظمة اليونسكو فإل 

 ايتا  جاء من اينها قوله: 64هر، تتكون القصيدة من 1400، 1980واريل 
 وصررررغ ترررردر مررررا وسرررردى و  الررررذو  جرررردا
 إذا عمرررررررررررررو اللقرررررررررررررال  يومرررررررررررررا  فانررررررررررررره
ن لررررررررم تجررررررررد ونثررررررررى مكانررررررررا  لعرسررررررررها  وا 
ن لررررررررررم تجررررررررررد عقرررررررررردا  لجيررررررررررد، فجنرررررررررره  وا 
ن جرررررررررررن مجنرررررررررررون، فرررررررررررجن عالجررررررررررره  وا 
 وقرررررررررد ووقفررررررررروا جارررررررررر األوانرررررررررإل، ربمرررررررررا

 وفرررررإل حررررربس يستحسرررررن السررررراق للخيرررررر 
 بمرررررال مرررررن األوقرررررا  يجارررررر مرررررن كسرررررر
 فررررررردار مرررررررن األوقرررررررا  تنقرررررررذ مرررررررن فقرررررررر
 يعرررررررار مرررررررن األوقرررررررا  يوصرررررررل للخررررررردر

   يصرررررررر  للفررررررروربمرررررررال مرررررررن األوقرررررررا
 يهشرررررررررمها مفرررررررررل، فتقمرررررررررع مرررررررررن اجرررررررررر

                                           
 (.248-247وقا  فإل العالم العربإل واإلسالمإل )لندوة موسسة األ -و   (  1)

 (.261-2/259انعادد، الوقف فإل الفكر اإلسالمإل ) -و       
 (.1/256انعادد، الوقف فإل الفكر اإلسالمإل ) -         
 (.135د. مصمفى السباعإل، من روائع حضارتنا )ل -د       
 (.5/97محمد كرد علإل، خم  الشام ) –هر       
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 ولكررررررررن بمررررررررال الوقررررررررف يأخررررررررذ غيرهررررررررا
 ووقفررررررررررروا دار الوضررررررررررروء لنسررررررررررروةوقرررررررررررد 

 وقررررررررررد ووقفرررررررررروا وقفررررررررررا  يخررررررررررل موذنررررررررررا  
 ليكشرررررررررف عرررررررررنهم مرررررررررن كثافرررررررررة غربرررررررررة
 ماررررررررات ووقرررررررات األلرررررررى قصررررررردوا إلررررررررى

 
 ما قاله الرصافإل: الثانإل:

 برررررال عررررروا منررررره، فيسرررررلم مرررررن خسرررررر
 يررررررردن صررررررالة فررررررإل حيرررررراء وفررررررإل سررررررتر
 يرررررررروذن للمرضررررررررى بعيرررررررردا  مررررررررن الفجررررررررر
 حجرررررراو ظررررررالم الليررررررل والسررررررقم والررررررروتر
 معان من اإلحسان جلت عن  الحصرر

 

عندما  1929ونموذ   خر من الشعر يرفا التدخل فإل الوقف وذلك: عام 
م جماعة من النواو فإل مجلس األمة العراقإل اقتراحا  إلى الحكومة بسن تشريع  قدَّ

يرمإل إلى إل،اء الوقف الذرا .. إا ون هذا المشروع اقى معارضة شديدة من العلماء 
حيث تشكلت لجنة لسن ائحة فإل هذا  1952ورغمته على ااحتجاو حتى عام 

 الموضوع ..
إل مجلرس األمرة الشراعر العراقرإل وقد وشار إلى هذب المنا عات حول األوقا  ف 

 الكاير معرو  الرصافإل فإل قصيدة رائعة يقول فيها:
 
 

 للمسرررررررررررررلمين علررررررررررررررى نررررررررررررر ورة وفرررررررررررررررهم
 كنرررررررر  لررررررررو استشررررررررفوا برررررررره مررررررررن دائهررررررررم
 ولرررررررررررو اات،ررررررررررروا للرررررررررررن ء فيررررررررررره ثقافرررررررررررة
 ولررررررررو ارتقرررررررروا اجناحرررررررره فررررررررإل عصرررررررررهم
 لكررررررررررررررررررنهم قررررررررررررررررررد وهملرررررررررررررررررروب ووعملرررررررررررررررررروا
 فررررررررررجذا نظرررررررررررت رويررررررررررت ثمررررررررررة ورضرررررررررره

 كنررررررررر  يفررررررررريا غنرررررررررى مرررررررررن األوقرررررررررا  
 لتررررررررررررررردجروا منررررررررررررررره الررررررررررررررردواء الشرررررررررررررررافإل
 لتثقفررررررررررررررررررروا منررررررررررررررررررره اخيرررررررررررررررررررر ثقرررررررررررررررررررا 
 ألمرررررررررررررررررررررررررارهم بقررررررررررررررررررررررررروادم وخررررررررررررررررررررررررروافإل
 فرررررررررررررررإل جانايررررررررررررررره عوامرررررررررررررررل اإلترررررررررررررررال 

 ا، وهرررررررررن سررررررررروافإلتجررررررررررا الريررررررررراح اهررررررررر
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 وقرررررروا قررررررد تررررررابعوا المرررررروتى عليرررررره ومررررررا
 وقفرررررررررروا برررررررررره عنررررررررررد الشررررررررررروط لواقررررررررررف
 تركرررررروا لرررررره فررررررإل العصررررررر نفعررررررا ظرررررراهرا
 لررررررررررم يسررررررررررتجدوا فيرررررررررره شرررررررررريئا، واكتفرررررررررروا
 قررررررررررررررررل للرررررررررررررررررذين تقيررررررررررررررررردوا بشررررررررررررررررررومه
 غرسررررررروب غرسررررررررا مثمرررررررررا، لكررررررررن جرررررررررت
 هررررررل اررررررين شرررررررط الررررررواقفين، وبررررررين مررررررا
 و يررررررررررررررد ون يقفررررررررررررررو ال مرررررررررررررران ومورنررررررررررررررا
 هرررررررررررررررال جعلرررررررررررررررن مدارسرررررررررررررررا فياضرررررررررررررررة
 ينتااهرررررررررررررررا وانررررررررررررررراوكم كرررررررررررررررإل يأخرررررررررررررررذوا

 لرررررررم حترررررررى يرتررررررروا فيفررررررريا فررررررريا الع
 إن لرررررررم يكرررررررن شرررررررر  الررررررربالد محصرررررررنا
ذا النفررررررررروس تسرررررررررافلت مرررررررررن جهلهرررررررررا  وا 
 هرررررررررررررذا الخ انرررررررررررررة ونشرررررررررررررئت فاناوهرررررررررررررا

 
 

 ما قاله راشد حسين: الثالث:

 وهررررررررررل الحيرررررررررراة برررررررررره مررررررررررن اإلجحرررررررررررا 
 وت،ررررررررررررررافلوا عررررررررررررررن حكمررررررررررررررة اإليقررررررررررررررا 
 وتعرررررررررررررررررراملوا فيرررررررررررررررررره انفررررررررررررررررررع خررررررررررررررررررافإل
 فرررررررررررإل كرررررررررررل حرررررررررررال منررررررررررره بالسفسرررررررررررا 
 مررررراذا التوقرررررف عنرررررد )) رسرررررم (( عرررررافإل
 ِغَيررررررررررُر ال مرررررررررران فعرررررررررراد كالصفصررررررررررا 
 َنَفررررررررررررررَع العمرررررررررررررروم، تنرررررررررررررراقا وتنررررررررررررررافإل
 وومورنرررررررررررررررا، هرررررررررررررررإل لل مررررررررررررررران قررررررررررررررروافإل
 مررررررررررن كررررررررررل علررررررررررم بررررررررررال ال الصرررررررررررافإل

 النصررررررررررريو الررررررررررروافإلمرررررررررررن كرررررررررررل فرررررررررررن ب
 منرررررررررررررره انررررررررررررررو األمصررررررررررررررار واألريررررررررررررررا 
 بررررررررررررررالعلم، كرررررررررررررران مهرررررررررررررردد األمرررررررررررررررا 
 لررررررررررررم ُيعلهررررررررررررا َشررررررررررررَمٌم علررررررررررررى اآلنررررررررررررا 
 لامرررررررررررررررررر فيررررررررررررررررره تررررررررررررررررردارك وترررررررررررررررررال 

 

وقد وشار إلى مصادرة الوقف اإلسالمإل فإل القدس الشريف، ونقل ملكيته إلى 
سين(( فإل الَقيم  على ومالك ال،ائاين اإلسرائيلإل، وحد شعراء األرا المحتلة )) راشد ح

قصيدة تهكمية يسجل فيها كيف ممست وقفية هذب األراضإل الشاسعة الفلسمينية فإل 
وثناء است،الل الرشوة والفساد فإل وواخر الحكم العثمانإل و اد ممسها فإل وثناء الحكم 

 الاريمانإل الجائر، الذا هدد وبدد وكمم األفواب، ووذل  وعنا  الرجال، جاء فيها:
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 ( يررررررررررا سررررررررررريداد وصرررررررررربح )) غائبررررررررررا (
 وبرررررررررررع الكنيسرررررررررررة فهرررررررررررإل مرررررررررررن ومالكررررررررررره
 حترررررررررررى يتامانرررررررررررا واررررررررررروهم )) غائرررررررررررو (( 
 ا تعترررررررررررذر، مرررررررررررن قرررررررررررال إنرررررررررررك ظرررررررررررالم
 حرررررررررررررت حترررررررررررى السرررررررررررائمات غرررررررررررداة ون
 ونرررا لرررو عصررررت رغيرررف خاررر ك فرررإل يررردا

 : ما قاله الكتانإل:الرابع

 صرررررررادر، إذن، حترررررررى بسررررررراط المسرررررررجد 
 وبرررررررررع المررررررررروذن فرررررررررإل المررررررررر اد األسرررررررررود
 صررررررررررررادر يتامانررررررررررررا، إذن يررررررررررررا سرررررررررررريدا

 تعتررررررررذر، مررررررررن قررررررررال إنررررررررك معترررررررردا ا
 عميرررت ))إاراهرررام (( ورا )) محمرررد(( 
 لرويررررررت منرررررره دمررررررإل يسرررررريل علررررررى يرررررردا

 
ومن الشعر الجميل حول األوقا  األايات التالية والتإل ذكرها د/ السباعإل فإل 

 كتابه من روائع حضارتنا:
وقد ذكر لنا اان عساكر فإل تاريخه قصيدة لسلمان ان علإل ان منقذ الكتانإل 

 دمشق واإلشادة بفضلها، ومما جاء عن مدارسها قوله: فإل وصف
 ومرررررررررررردارس لررررررررررررم تأتهررررررررررررا فررررررررررررإل مشرررررررررررركل
 مررررررررررررررررا ومهررررررررررررررررا مرررررررررررررررررء يكااررررررررررررررررد حيرررررررررررررررررة
 وبهررررررررررررررررررا وقررررررررررررررررررو  ا يرررررررررررررررررر ال فعلهررررررررررررررررررا
 ووئمررررررررررررررررة تلقرررررررررررررررررإل الرررررررررررررررردروس وسرررررررررررررررررادة

 ما قاله الكندا: الخامس:

 إا وجرررررررررررردت فتررررررررررررى يحررررررررررررل المشرررررررررررركال 
 وخصاصرررررررررررررررررة إا اهتررررررررررررررررردى وتمررررررررررررررررروا
 يسرررررررررررررتنقذ األسررررررررررررررى وي،نرررررررررررررإل العررررررررررررريِ ال

 وس وداوهرررررررا قرررررررد وعضرررررررالتشرررررررفإل النفررررررر
 

وتمجيدا  لعمل نور الدين محمود ان  نكإل الذا عمََّر )) قصر الفقراء (( وجعله 
 متن ها  لهم فقال فإل ذلك تا  الدين الكندا الشعر التالإل:

 إن نرررررررررررررررررررررررور الررررررررررررررررررررررردين لمرررررررررررررررررررررررا ون روى
رررررررررررررررررررر الربررررررررررررررررررروة قصررررررررررررررررررررا  شررررررررررررررررررراهقا    عمَّ

 

 فررررررررررررإل الباسررررررررررررتين قصررررررررررررور األغنيرررررررررررراء 
 ن هرررررررررررررررررررررررررررررررة مملقرررررررررررررررررررررررررررررررة للفقرررررررررررررررررررررررررررررررراء

 



 

األوقاف ودورها في تشييد بنية الحضارة 
 اإلسالمية 

  

497 
 

 

القصر وجعله ن هة دائمة وقف عليه قرية )) داريا (( وهإل وعظم  ولتعمير
 ووغنى قرى ال،ومة فإل الشام.
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 الفصل الثاني

 الدور الديني لألوقاف في الحضارة اإلسالمية
 

 تمهيد:
إن الرردور الرردينإل لاوقررا  هررو األسرراس فررإل نشررأتها مررن قاررل المرروقفين، ذلررك ون 

ماعررة هلل تعررالى ورسرروله صررلى د عليرره وسررلم فررإل الاررر  هرردفهم األساسررإل مررن الوقررف 
واإلحسررران ثرررم ملرررو األجرررر وحسرررن العاقبرررة فرررإل الررردنيا واآلخررررة  ولهرررذا سرررعى ويسرررعى 
وصحاو الوقف ون يكون وقفهم فإل المجاات الدينية وكثر من غيرها، ومن ذلك إنشاء 

يس حلقرات القرر ن وا عمار المساجد وما ينتل عن ذلك من وعمرال خيَّررة مباركرة مثرل تردر 
 الكريم والدعوة واإلرشاد والحسبة.

ولررذا فررجن حررديثنا فررإل هررذا الجرر ء مررن البحررث سرريكون حررول األوقررا  ودورهررا فررإل 
الحضررارة اإلسررالمية مررن مررر  إنشرراء المسرراجد وا عمارهررا ونشررر الرردعوة، والحسرربة مررن 

 خالل هذا المصدر الدينإل الثرا بالمنافع.
 األوقاف والمسجد:
اإلسررررالمية ون لاوقررررا  دورا  بررررار ا  مميرررر ا  فررررإل إنشرررراء المسرررراجد تشررررهد الحضررررارة 

وا عمارهررا فرررإل كرررل ونحررراء العرررالم، ومهمرررا تقلارررت الحكومرررات وسرررادت ثرررم برررادت فرررجن دور 
األوقا  قائم ا يتادل فإل هذا المجال .. والموكد ون المسجد هو وساس مهم من وسس 

كد هذا المعنى األستاذ/ انعاد الحضارة اإلسالمية ال الركن الذا حفر الحضارة .. ويو 
: )) وتعتاررر موسسررة الوقررف وهررم مررورد مررالإل ُرصررد لحيرراة المسرراجد ليسررتمر (1)د فيقررول

بكررررل مررررا يتعلررررق بالشرررروون اإلسررررالمية ودور تحفررررير القررررر ن الكررررريم وون يررررودا الوعررررا  
والخمبرررراء دورهررررم فررررإل تنميررررة معررررانإل الخيررررر والحررررق وبيرررران روعررررة  اإلسررررالم ومعالجترررره 

                                           
 (.2/57انعادد، الوقف فإل الفكر اإلسالمإل )   (1)
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وهرم مرورد لشروون  -ومرا تر ال-الحياة وقضايا الناس .. فهذب الموسسة كانت  لمشكالت
ليهررا يرجررع الفضررل فررإل  درارا  وا  الرردين والتعلرريم اإلسررالمإل علررى اإلمررال ، ووكثرهررا دخررال  وا 
بقائه واستمرارب وحقابا  وقرونا  وفإل انتظام الحياة العلمية والدراسية فإل جامعرات اإلسرالم 

 األسرررررررررررررررررررررررررررررررررررتاذ انعارررررررررررررررررررررررررررررررررررد د قرررررررررررررررررررررررررررررررررررائال : وكلياتررررررررررررررررررررررررررررررررررره .. ((. ويضررررررررررررررررررررررررررررررررررريف 
)) وممرررا يرررروى ون الخليفرررة الحررراكم برررأمر د ومرررر اجررررد المسررراجد الترررإل ا غلرررة لهرررا .. 

( مسرررجدا  تحترررا  إلرررى النفقرررة .. فرررأوقف عليهرررا جميعرررا  الحاررروس 830فظهرررر ون هنررراك )
)األوقررا ( لكررإل ُيصررر  مررن ريعهررا علررى فقهائهررا وقرائهررا وموذنيهررا والمسررتخدمين حتررى 

 ثمن األكفان..((.شملت 
وممررا سرراق يتضررح دور األوقررا  فررإل إقامررة روح المسررجد فررإل اإلسررالم  والمتمثلررة 
فرررإل الصرررالة والررردعوة واإلرشررراد مرررن خرررالل القرررائمين علرررى المسرررجد وعيشرررهم الكرررريم مرررن 

 األوقا .
 المسجد وبيت المال:

إن النفوس تممئن وتأمن فإل المسجد ألنه ايت د تبرارك وتعرالى، حيرث تنقمرع 
إل المسجد الجرائم واألحقاد وكل الفواح  والمنكرات لقولره تعرالى: } إن الصرالة تنهرى ف

عن الفحشاء والمنكر .. {  وقد مرَّ فإل الحضارة اإلسالمية كما يشير إلى ذلك األستاذ 
: )) يحكرى ون ايرت مرال وهرل (1)انعاد د، ون وصربح المسرجد خ ينرة ودارا  للمرال فيقرول

لقوقا  كان بالمسجد الجامع .. وكان ايت المال فإل كرل مرن الشرام )) ارذعة (( ابالد ا
ومصرررر يقررروم بالمسرررجد الجرررامع، وهرررو )ايرررت المرررال( شررربه قبرررة مرتفعرررة  محمولرررة علرررى 
ذا  وسامين، ولايت المال باو حديد ووقفال، والصعود عليره علرى قنمررة مرن الخشرو، وا 

بقرى  فيره وحرد ثرم وُغلقرت صليت العشاء اآلخرة وخر  الناس كلهم من المسجد حتى ا ي

                                           
 (.2/200انعادد، الوقف فإل الفكر اإلسالمإل ) (  1)



 

500 
  

ندوة المكتبات الوقفية في المملكة العربية 
 السعودية

 

 

واوابررره، وذلرررك لوجرررود ايرررت المرررال فيررره .. (( وعلرررى هرررذا جررررى العمرررل باألنررردلس فكانرررت 
األوقررا  تحررت إشررررا  قاضررإل الجماعرررة، والُمتحصررُل يوضررُع بالمسرررجد الكايررر بقرمبرررة 

 ويسمى ايت المال، وتدفع منه رواتو موظفإل المسجد.
اررردور مهرررم فرررإل إحيرررراء روح  يارررر  جليرررا  ممرررا سررراق ون الوقرررف فررررإل اإلسرررالم قرررام

المسرجد، ولكررن هرذا الرردور لررم يقتصرر علررى ذلرك اررل امتررد إلرى جميررع شروون الحيرراة كمررا 
: )) (1)وشرنا إلى ذلك سابقا ، ويوكد هذب ااستمرارية وهذا الشمول األسرتاذ/ ال رقرا بقولره

لرم إن الوقف فإل اإلسالم تنراول غرضرا  وعرم  وووسرع ممرا كران عليره فرإل األمرم السرالفة، ف
ياررق مقصرررورا  علرررى ومررراكن العبررادة ووسرررائلها، ارررل اات،رررى برره منرررذ عصرررر الرسرررول عليررره 
السررالم، مقاصررد الخيررر فررإل المجتمررع وبررذلك توسررع النمررا  فررإل المررال الموقررو  اتوسررع 
ال،را فإل الوقف فأصبح الرذا يوقرف لريس هرو موسسرات العبرادة فقر  )المسراجد( ارل 

األراضرإل ال راعيرة والحردائق ودور السرركنى المسرت،الت العقاريرة الترإل تفريا بررالثمرات ك
.)) 

سررررنادا  لمرررررا سررررراق مرررررن دور األوقرررررا  فررررإل إحيررررراء دور المسرررررجد فرررررإل الحضرررررارة  وا 
: ) لقررد ودى الوقررف خدمررة (2)اإلسررالمية يضرريف د. محمررد شررريف وحمررد إلررى ذلررك قولرره

مشررهودة فررإل مجررال تشررييد المسرراجد والجوامررع والتكايررا وتعيررين رجررال مختصررين إلقامررة 
 الدينية .. كانت مهمة األوقا  محصورة فإل ومرين هامين هإل: الشعائر

 صيانة ومالك الوقف والعمل على تنمية مواردها. -1 
 العناية اايوت د ونشر الدين والثقافة اإلسالمية وتحفير القر ن الكريم. -2 

                                           
 (.13مصمفى ال رقا، وحكام الوقف )ل (  1)
 (.67-66ندوة موسسة األوقا  فإل العالم العربإل واإلسالمإل )ل (  2)
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إن دور األوقرررا  فرررإل الحيررراة اإلسرررالمية عظررريم، وَيعُظرررم هرررذا الررردور كلمرررا كانرررت 
مخصصة لايوت د تعالى وما ينتل عن ذلك مرن دعرم مرادا ومعنروا لفئرات األوقا  

متعرددة مرن وانرراء الحرإل وفررإل المدينرة والقريررة الترإل يقررع فيهرا المسررجد ، فكلمرا عظررم دور 
المسرررجد فرررإل روادب مرررن خرررالل تحقيرررق العبرررادة الحقرررة واألخرررال  الفاضرررلة  والبعرررد عرررن 

ت اإلنسررانية اررين وفررراد المجتمررع المحرري  الفحشرراء والمنكررر باإلضررافة إلررى توميررد العالقررا
بالمسجد ومن حولهم .. كل ذلك مردعاة إلرى تقويرة اإليمران والعمرل الصراد  ارين فئرات 

 مجتمع المسجد.
ب  وهكذا يظهر فإل الماضإل والحاضر والمسرتقال الردور العظريم لاوقرا  ومرا تمردُّ

 مسجد ووهله.وتموله من األموال والعقار والم ارع .. للمسجد ثم ما يحي  بال
ومن كل ذلك ونتائجه يصبح المسجد جامعرة ومعهردا  ومركر  قيرادة وتردريو لكرل 
ما يخدم الدين اإلسالمإل فإل شتى شوون الحيراة .. كمرا سرنرى فيمرا بعرد وسرباو ظهرور 
العداء الكايرر ضرد األوقرا  اوصرفها مصردرا  ممروا  ومهمرا  للرروح الدينيرة والسياسرية فرإل 

 إلسالمية.المسلمين عار الحضارة ا
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 الفصل الثالث

 الدور العلمي والثقافي لألوقاف في الحضارة اإلسالمية

 
لاوقا  دور عظيم فإل الحضارة اإلسالمية فيما يتعلق اتمور العلم والثقافة 
واألدو، وذلك من خالل الكتاتيو والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات .. وقد حفل 

من سجل هذا الدور الممي  لاوقا  التإل حافظت على قيمة تاري  التعليم اإلسالمإل ب
 العلم والعلماء واارتقاء بالمالو وثقافتهم ..

فرإل بحثره عرن موسسرة األوقرا   (1)ويوكد ما نسعى إليه د./ كامل جميل العسلإل
ومرردارس ايررت القرردس فيقررول: ))فلسررمين مررن وقصرراها إلررى وقصرراها حافلررة باألوقررا  .. 

وقفرره الرسررول الكررريم نفسرره علررى الصررحااإل الجليررل تمرريم الرردارا  ووقرردمها، الوقررف الررذا
 وذريته فإل ورا مدينة خليل د إاراهيم.

كرران نظررام األوقررا  هررو العمررود الفقرررا للمرردارس وللموسسررات التعليميررة األخرررى 
كالمسررراجد وال وايرررا والررررب  والخوانرررق والمكتبرررات ، كمرررا كررران العمرررود الفقررررا لموسسرررات 

والموسسرررات الصرررحية كلهرررا .. إن األسررراس فرررإل تررروفير األحرررروال  الضرررمان ااجتمررراعإل
الال مرررة إنمرررا كررران دائمرررا  العقرررارات الترررإل وقفهرررا المحسرررنون، ومرررن هنرررا يتارررين لنرررا الررردور 
العظرريم لاوقررا  فررإل نهضررة الموسسررات التعليميررة وااجتماعيررة والصررحية .. الررغ عرردد 

مدرسرة كلهرا مرردارس  70الهجررا حروالإل  12-5المردارس فرإل ايرت المقردس مرن القرررن 
موقوفة ُتقدم التعليم مجانا  من ريع ووقافها باإلضافة إلى مرتبات ومخصصات للمالو 

.)) .. 

                                           
 (.111-93ندوة موسسة األوقا  فإل العالم العربإل واإلسالمإل )ل (  1)
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وقد توسع الباحث د. العسلإل فإل تقصإل الدور العلمإل لاوقا  فإل فلسمين من 
خالل )موسسة الوقف( ووشار إلى كثير من وعمال الخير والارر  الترإل تقروم اهرا موسسرة 

 لسمين وخار  فلسمين.الوقف فإل ف
 وفيما يلإل تلخيل ألهم ما جاء فإل الدراسة لخدمة موضوع هذا البحث:

انتشررررت العقرررارات الموقوفرررة علرررى مررردارس القررردس فرررإل جميرررع ونحررراء فلسرررمين .. 
باإلضررافة إلررى ووقررا  خررار  فلسررمين مررن ديررار الشررام والررروم .. وهررإل علررى ونررواع منهررا 

ت ومرررواحين وبسررراتين ومصررراان ودكررراكين قررررى كاملرررة ومررر ارع ودور وحمامرررات وخانرررا
ومعاصرر ووفررران .. وقرد  ادت األوقررا   يرادة كايرررة فرإل عصررر المماليرك ثررم فرإل عصررر 
العثمررانيين .. والمرردارس التررإل وقفهررا سررالمين وو ومررراء كبررار ُوقفررت عليهررا ووقررا  غنيررة 

 جدا ، ومن ذلك:
ف عليهرررا المدرسرررة الصرررالحية الترررإل وقفهرررا السرررلمان صرررالح الررردين األيررروبإل ووقررر

ووقافررا  سررخية كرران منهررا سررو  العمررارين بالقرردس، ووادا سررلوان، وورا الجسررمانية فررإل 
 القدس، وقرية سلوان. 

ومن المردارس مدرسرة األشررفية الترإل وقفهرا السرلمان المملروكإل األشرر  قايتبراا 
( م رعررة وقمعررة 14( قريررة تابعررة لمدينررة غرر ة و )22( قريررة منهررا )28ووقررف عليهررا )
( 52ومعصرررة وخرران وفرررن ب،رر ة وجميررع مررا ُوقررف علررى هررذب المدرسررة ) ورا وبسرراتين

 عقارا .
ومن األوقا  فإل العهد العثمانإل تكية خاصركإل سرلمان ونشرأتها  وجرة السرلمان 

هررر ويشررمل الوقررف مماخررا  يررو ع المعررام علررى  الفقررراء 959سررليمان القررانونإل فررإل عررام 
م ارع الموقوفرة علرى تكيرة خاصركإل ومسجدا  وخانا  ورباما  ومدرسة. وبلغ عدد القرى وال

( قريررة وم رعررة معظمهررا فررإل منمقررة الرملررة ومررن القرررى والمرر ارع المررذكورة 34سررلمان )
 سابقا  وربع وقفها السلمان القانونإل فإل ناحية صيدا، تع ي ا  لوقف  وجته األصلإل.
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إن اإلنفا  الشخصرإل علرى ووقرا  المردارس قرد حقرق نترائل منهرا الفرن المعمرارا 
فرل التعليم المجرانإل للملبرة وتروفير وظرائف مج يرة للمدرسرين والعراملين، ممرا وتهيئة 

 جعل ايت المقدس مرك ا  مهما  ورئيسا  للعلم والثقافة فإل العالم اإلسالمإل كله.
ومع مرور ال مان وت،ير الحال فإل الدولة العثمانية تأثر الوقف فإل القدس. و اد 

 1967ن عامة والقدس خاصة، فمثال  بعد سنة المين الَّة العدوان اليهودا على فلسمي
لم تتورع سلمات ااحتالل الصهيونإل مرن ااعترداء علرى العقرارات الوقفيرة فرإل القردس، 
ومن ضمنها المدارس القديمة والمساجد ومختلف الموقوفرات الذريرة الخيريرة، ومرن ذلرك 

..  المدرسرررة األفضرررلية فرررإل حرررإل الم،اربرررة حيرررث نسرررفت بكاملهرررا مرررع نسرررف الحرررإل كلررره
 والواقع ون مبانإل األوقا  كلها مهددة اآلن فإل ظل ااحتالل الصهيونإل.

 ما يلإل: (1)ويضيف كتاو المقدسات اإلسالمية فإل فلسمين       
)) ومررن حررين فررتح المسررلمون فلسررمين وهررم ُيشرريدون فررإل مرردنها وقراهررا المسرراجد 

ها مئرات القررى والعقرارات والمعااد والمدارس العلمية والتكايا، واألربمة .. وقد وقفوا علي
.. وبعد العدوان اليهودا ومسى القسم األكار من الوقفية اإلسالمية فإل حو ة اليهرود .. 
وتقدر األراضإل الوقفية اإلسالمية التإل يستولإل عليها اليهود بما ي يد على مليون دونرم 

 من وخصو وراضإل فلسمين.
ا  وغيرهررا مررن فلسررمين ونضرريف ون الصررهاينة واليهررود ا ي الررون يسرررقون األوقرر

 المسلمة.
ولتأكيد الموامرات الصهيونية على فلسمين عامة وعلرى كرل شرإلء إسرالمإل فيهرا 
ومن ذلك األوقا ، نشير إلى ما ذكرب األستاذ عار  باشا العار  فإل كتابه: )) تراري  

                                           
 (.23الهيئة العربية العليا لفلسمين )ل (  1)
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مختصرررا : )) المجلررس الشرررعإل اإلسررالمإل هررو المسرروول عررن  (1)القرردس (( حيررث يقررول
ن والمعاهد اإلسالمية فإل القردس وفلسرمين كلهرا .. كانرت المحراكم الشررعية إدارة الشوو 

اإلسررررالمية ومصررررلحة الوقررررف ومررررا يتبعهررررا مررررن مسرررراجد وجوامررررع ومرررردارس وموسسررررات 
إسالمية تدار فإل ووائل ااحتالل الاريمانإل ) لفلسمين ( من لدن رجال القضاء، وكان 

دوائرررر القضررراء مستشرررار هرررو هرررواء يعتاررررون جررر ءا  مرررن حكومرررة فلسرررمين وكررران يرررروس 
المسررتر انترروي  ، ولررم يكررن هررذا يهوديررا  فحسررو اررل كرران مررن رجررال الحركررة الصررهيونية 

 األقحاح .. ((.
والمقصررررود مررررن هررررذا ااستشررررهاد تأكيررررد المرررروامرة ااسررررتعمارية الصررررهيونية علررررى 
فلسمين المسرلمة .. وفرإل مقدمرة ذلرك ممرس دور األوقرا  اإلسرالمية وترأثيرب اإليجرااإل 

 الناس والحياة بصفة عامة.فإل 
إن دور األوقررا  فرررإل الحيرراة العلميرررة والثقافيررة دور برررار  مميرر  ويوكرررد ذلررك مرررن 

 :(2)كتو عن الحضارة اإلسالمية والوقف ومنهم األستاذ انعاد د حيث يضيف
)) اتخرررذ المسرررلمون فرررإل ادايرررة ومررررهم وعهرررودهم األولرررى المسررراجد معاهرررد للتعلررريم 

المسرررجد المشررررفة علرررى الوقرررف (( تتكفرررل برررأر ا  ومعرررا   فكانرررت الجماعرررة )) جماعرررة
المعلمين عن مريرق الوقرف .. وبنرى وارو يوسرف المرينرإل المردارس والمعاهرد ورترو لهرا 

 األوقا  ووجرى المرتبات على العلماء والملبة فإل كل شهر .. ((.
إن الوقف اإلسالمإل ليس له حدود ج،رافية ال شمل جميع األراضرإل حيرث فيهرا 

: )) .. ومرا المردارس وهرإل الترإل (3)ويوكرد هرذا اانتشرار د. السرباعإل فرإل قولره مسلمون،

                                           
 (.283-275عار  باشا العار ، تاري  القدس )ل (  1)
 (.77-76انعادد، الوقف فإل الفكر اإلسالمإل )ل (  2)
 (.137-129د. مصمفى السباعإل، من روائع حضارتنا ) (  3)
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قامررت علررى األوقررا  الكثيرررة التررإل تارررع اهررا األغنيرراء مررن قررادة وعلمرراء وتجررار وملرروك 
وومراء، فقد ال،ت من الكثرة حدا  بال،ا ، وحسبك ون تعلم ونه لم تخرل مدينرة وا قريرة فرإل 

مرن مرردارس متعرددة ُيعلررم فيهرا عشرررات مرن المعلمررين مرول العررالم اإلسرالمإل وعرضرره ، 
المدرسررين .. وممررا يررذكر فررإل ترراري  واررإل القاسررم الالخررإل، ونرره كرران لرره ُكت رراو )مدرسررة( 
يتعلم به ثالثة  ا  تلميذ، وكان ُكتابه فسريحا  جردا  بحيرث يحترا  إلرى ون يركرو حمرارا  

قرائال : ووظهرر مثرال حرإل ليتردد اين مالبه واإلشرا  عليهم .. ثم يضريف د. السرباعإل 
حلقرات للدراسرة  -جمرع اهرو-لهذب المدارس الجامع األ هر، فهو مسجد تقام فرإل واهائره 

فهنراك روا  للشراميين وروا  للم،اربرة وروا   -حسرو الالرد-.. وغر  لسكن المرالو 
األترررراك وروا  للسرررودانيين .. وا يررر ال مرررالو األ هرررر يأخرررذون راتبرررا  شرررهريا  مرررن ريرررع 

.. وكانت المدارس متعددة ال،ايات فمنها مدارس تحفير القر ن الكريم وتفسيرب األوقا  
 وحفظه وقراءته، ومدارس الحديث والفقه اجميع فروعه، والمو .. ((.

ونسةةةةجل شةةةةاهدًا حضةةةةاريًا علةةةةى دور األوقةةةةاف فةةةةي مجةةةةال التعلةةةةيم والثقافةةةةة 
 اإلسالمية:

هررر: ))فيهررا كمررل انرراء 631قررال ااررن كثيررر فررإل الادايررة والنهايررة فررإل حرروادث عررام 
المدرسة المتنصرية اب،داد، ووقفت على المذاهو األربعرة مرن كرل مائفرة اثنران وسرتون 
فقيهررا  ووربعرررة معيرردين، ومررردرس لكرررل مررذهو وشررري  حرررديث، وقارئرران وعشررررة مسرررتمعين 
وشي  مو، وعشرة من المسلمين يشت،لون بعلم المو ومكتو لايتام .. ووقفت خ ائن 

 ها .. ((.كتو لم يسمع بمثل
وكما وشرنا سابقا  ون األوقرا  اإلسرالمية لريس لره حردود ج،رافيرة ارل توجرد حيرث 

.  يوجد اإلسالم ألنه دين الرحمة والعمف والخير والار 
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 وعررن الم،رررو العربررإل يشررير إلررى المرردارس والتعلرريم األسررتاذ/ التجكررانإل فررإل كتابرره 
نروان ووقرا  التعلريم: نعررا : )) تحرت ع(1))) اإلحسان اإلل امإل فإل اإلسالم (( فيقرول

 لثالثة ونواع هإل:
ووقا  حفر القر ن الكريم: حيث توجد بالم،رو ووقا  بعضها لتوفير األلواح التإل  -1

 يكتو عليها التالميذ القر ن الكريم، وو األقالم واإلنارة ولمعلمإل القر ن الكريم.
امع لرروق  توجرد وحبراس )ووقرا ( خاصررة لسركنى ملبرة العلرم ومررن ذلرك موسسرة جر -2

معامهم.  اها حوالإل ستين غرفة محب سة لسكنى الملبة وا 
يوجررد بررالم،رو، ومنررذ عهررد المرررينيين ووقررا  لكررراسم علميررة خاصررة بمررواد محررددة،  -3

 ومنها:
 كرسإل تفسير الفخر الرا ا اجاس األندلس بفاس.  -و
 كرسإل صحيح الاخارا بشرح فتح البارا اان حجر. -و
 فإل الفقه المالكإل اجامع األذرع بفاس. كرسإل تهذيو الاراذعإل -جر
 كرسإل المدونة فإل الفقه المالكإل اجامع األندلس بفاس. -د
 كرسإل السيرة الناوية بال اوية التيجانية اتموان وغيرها كثير. -هر

ثررم يضرريف األسررتاذ التجكررانإل قولرره: ووخيرررا  فررجن األوقررا  المرتبمررة بررالتعليم  خررر 
لررى وقصرراب، لحررد  ون الرحالررة ااررن جاررر ينصررح ملبررة اهررا العررالم اإلسررالمإل مررن وقصرراب إ

الم،رررو بالرحلررة إلررى دمشررق  حيررث يترروفر للملبررة مررن الوقررف كررل شررإلء فيقررول: )) ومررا 
الشررأن ادمشررق ومررر عجيررو .. فمررن شرراء الفررالح مررن نشررأة م،ربنررا فليرحررل إلررى دمشررق 

بسرالم  ويت،رو فإل ملو العلم .. فهرذا المشرر  بابره مفتروح لرذلك، فادخرل ويهرا المجتهرد
 وت،نم الفراغ واانفراد ((.

                                           
 (.560-558د. محمد الحايو التجكانإل، )ل (  1)
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إن األمثلرررة القليلرررة الترررإل ذكرناهرررا توكرررد الررردور اإليجرررااإل لاوقرررا  اإلسرررالمية فرررإل 
العمليررررة التعليميررررة كمررررا تعررررر  اآلن، وو فررررإل التعلرررريم مثررررل الُكترررراَّو والمرررردارس بأنواعهررررا 

 ه.والكليات والمعاهد، التإل ا دهرت اها عواصم ومدن وقرى اإلسالم فإل كل نواحي
وكما روينا األوقا  كانت توقرف ملبرا  لاجرر والثرواو مرن د فرإل الردنيا واآلخررة، 
كما كانت شاملة وعامة لكل محترا  إليهرا مرن ملبرة العلرم مرن جميرع األنحراء كمرا كران 
يسررتفيد منهررا اررل ويتعفررف اهررا األسرراتذة والعلمرراء واألئمررة الررذين يررأنفون وخررذ المررال مررن 

 تى ا يتهموا فإل دينهم وعلمهم.الناس والحكام واألمراء ح
َصررر علررى تعلررم تخصررل واحررد اررل روينررا المرردارس  كررذلك روينررا ون األوقررا  لررم ُتح 
تهرررتم بمعظرررم العلررروم والفنرررون والدراسرررات الترررإل تخررردم المجتمرررع مرررع التركيررر  علرررى العلرررم 

 الشرعإل والعلوم النافعة األخرى فإل الدين والدنيا.
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 الفصل الرابع

 عي واإلنساني لألوقاف في الحضارة اإلسالميةالدور االجتما

 
األوقرررا  اإلسرررالمية لهرررا دور عظررريم فرررإل إمرررداد الجانرررو اإلنسرررانإل وااجتمررراعإل 
لخدمررررة الفرررررد والجماعررررة واألمررررة .. وقررررد تمي رررر  هررررذا الرررردور وا يرررر ال فررررإل جميررررع مراحررررل 
  الحضررررارة اإلسررررالمية، ويوكررررد هررررذا المعنررررى األسررررتاذ الهاشررررمإل الفياللررررإل و يررررر األوقررررا

 :(1)والشوون اإلسالمية سابقا  بالمملكة الم،ربية فيقول
))إن الحررديث عررن موسسررة األوقررا  فررإل العررالم العربررإل واإلسررالمإل .. يتعلررق بموسسررة 
ررال فررإل تنظرريم المجتمررع اإلسررالمإل وتكرروين  اجتماعيررة اقتصررادية دينيررة لعاررت الرردور الفع 

مية المنيرررة قامررت وعلرررى )إماراموريترره( وتشررييد حضررارته ..  إن هررذب الموسسررة اإلسررال
مول تاري  الحضارة العربية اإلسالمية ادور مرك ا فإل تنظيم المجتمع وتسيير شوونه 

 من خالل:
 الوقف على الموسسات اإلنسانية مثل المستشفيات واأليتام والعج ة.-1
 الوقف على المرافق العامة مثل حفر اآلبار وتعهدها. -2
 مدارس والمعاهد العلمية وغيرها.الوقف من وجل اناء المساجد وال -3

ررال فررإل  ثررم يضرريف األسررتاذ الفياللررإل قولرره: هررذب الموسسررة اإلسررالمية لهررا تررأثير فعَّ
حيرراة المجتمررع اإلسررالمإل باإلضررافة إلررى إارا هررا للمبررادب السررمحة التررإل بشررر اهررا ديننررا 
والحاثررة علررى التضررامن والتكافررل ااجتمرراعإل اإلسررالمإل .. إن التمررورات التررإل عرفتهررا 
مجتمعاتنا اإلسالمية الحديثرة غيَّررت فرإل حياتهرا ، ومرن وارر  التمرورات تعردد الخردمات 
ااجتماعيررة ألداء الوظررائف التررإل اشررتقت نموذجهررا مررن الحضررارة ال،ربيررة .. إن الجانررو 

                                           
 (.11-9قا  فإل العالم العربإل واإلسالمإل )لندوة األو  (  1)
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اإلنسررانإل والمميرر ات الدينيررة التررإل تترروفر عليهررا موسسررة األوقررا  وجميررع الخرردمات التررإل 
 لموسسة الحديثة، وهذا شإلء وساسإل جدا  .. ((.تقدمها، ا تتوفر فإل هذب ا

إن شرررهادة األسرررتاذ الفياللرررإل وهرررو خايرررر وو يرررر وعرررار  بالشرررأن الخرررارجإل غيرررر 
مررا هررو معلرروم ومعرررو  لرردى العررام والخررال اتميرر   -هررذب الشررهادة-اإلسررالمإل، توكررد 

نسرانية لكرل  الحضارة اإلسالمية على كل الحضارات فإل كل شأن فيه خير ونفع وبر  وا 
نسان .. على هذب األرا وذلك نابع من المصدرين األساسريين لهرذب الحضرارة القرر ن إ

 الكريم والسنة الناوية.
وتأكيرردا  لرردور األوقررا  ااجتمرراعإل يشررير األسررتاذ انعاررد د فررإل كتابرره )) الوقررف 

 :(1)فإل الفكر اإلسالمإل (( إلى هذا العمل المتمي  بقوله
ه فإل وكثر األحيان اجتماعية ووهدافه دائما  )) إن األوقا  عمل اجتماعإل، دوافع

اجتماعية .. فاألوقا  اإلسالمية فإل األصل عمل اجتماعإل، ومحاولة الفقهاء 
والمتمولين المسلمين للحد من مشكلتين شائكتين: مشكلة الفقر ومشكلة المرك ية 

 الشديدة لالستاداد.
فرت برال نل )العايرد( ويقصرد األسرتاذ انعارد د مرا ظهرر فرإل العررا  مرن ثرورة عر  

بالبصررررة فرررإل القررررن الهجررررا فقرررام األثريررراء ووهرررل الخيرررر بعمرررل الموسسرررات ااجتماعيرررة 
 الخيرية لتخفيف الحقد المبقإل.

و خرون وقراموا تلرك الموسسرات للتخفيرف مرن المرك يرة والتسرل  ممرا جعرل وهرل  
 محتاجة.السلمة يحذون حذوهم فإل الوقف الخيرا مما نفع د به فئات المجتمع ال

وتأكيرردا  لعالميررة األوقررا  بالنسرربة للمسررلمين ودورهررا ااجتمرراعإل فررإل كررل ورا  
إسالمية يشير األستاذ انعاد د إلى التجربة المالي يرة فرإل إحيراء الوقرف اإلسرالمإل عرن 

                                           
 (.2/220انعاد د، محمد ان عادالع ي  ) (  1)
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مريرق دفرع الفررد المسرلم حصررة مرن مالره لتنفيرذ مشررروع الوقرف اإلسرالمإل الرذا سرريخدم 
ووكرررد/ داترررو وحمرررد عاررردد رئررريس لجنرررة الشررروون اإلسرررالمية  فقرررراء المسرررلمين وويترررامهم،

لحكومررة وايررة )) جوهررور (( المالي يررة: ون هررذب الخمررة دليررل علررى وحرردة المسررلمين فررإل 
مالي يا ووسيلة لتقويتهم اقتصاديا  ومسراعدتهم علرى تنفيرذ شررع د وتمايرق وحكامره مرن 

 مة الفقراء المسلمين.خالل المساهمة فإل األوقا  اإلسالمية التإل ستوجه لخد
إن النمرروذ  المررالي ا دليررل علررى ون عمرراء الوقررف للحضررارة اإلسررالمية متجرردد  

فإل كل  مان ومكان وون الدين اإلسالمإل يرفع وتباعه إلى الُخلق الرفيع والعمرل الجليرل 
 وبخاصة خدمة الضعفاء والمحتاجين.

لبشرارات الترإل بشرر وهكذا فجن الخير فإل هرذب األمرة الخيَّررة الترإل جراءت اخيرر ا 
 اها خير البشر صلى د عليه وسلم.

وعن هذا الخير وسعته وبركته يحدثنا األسرتاذ السرباعإل عرن دور األوقرا  فرإل  
: .. قرال جرراار ارن عاردد األنصررارا: فمرا وعلرم وحرردا  ذا (1)إشراعة الخيرر للجميررع فيقرول

مررن مالرره صررردقة  مقرردرة مررن وصرررحاو رسررول د صررلى د عليررره وسررلم إا حرربس مررراا  
موقوفررررة .. ثررررم تتررررابع المسررررلمون جرررريال  بعررررد جيررررل يوقفررررون األراضررررإل والبسرررراتين والرررردور 
 وال،الل ألعمال الار  مما ما المجتمع بالموسسات .. كانت هذب الموسسات نوعين:

 نوع ُتن ِشئه الدولة وتوقف عليه األوقا  الواسعة. -1
ات الخيريرررة ااجتماعيرررة ايررروت الفقرررراء ونررروع ُينِشرررئه األفرررراد .. ومرررن هرررذب الموسسررر -2

يسررركنها مرررن ا يجرررد ايترررا  .. ومنهرررا السرررقايات وا تسرررييل المررراء للمحتررراجين والممررراعم 
العامة لكل محترا  ووقرف المقراار وتجهير  المروتى وموسسرات لرعايرة اليترامى واللقمراء 

                                           
 (.121د. مصمفى السباعإل، من روائع حضارتنا )ل (  1)
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يعيشررون  والقيررام اجميررع حاجرراتهم حتررى اِلَكا ررر باإلضررافة إلررى موسسررات للعميرران والعجرر ة
 فيها ُمَكرَمين ُمَعَ  ين .. وموسسات لت ويل الشباو والفتيات ((.

إن األمثلة التإل وشار إليها الدكتور السباعإل نماذ  مشرفة لحضارة اإلسالم 
الخالدة ذلك ونها تعتمد تعاليم رو العباد جل جالله فإل بس  الرحمة والشفقة فهو 

 رحمن رحيم يرحم الراحمين من عبادب.
ا د. محمد  نيار األستاذ فإل جامعة محمد الخامس بالرباط، عرن موسسرة ويحدثن

األوقا  ودورها ااجتماعإل الذا ينافس كل ونواع الخدمات األخرى بمرا فيهرا العسركرية 
 :(1)فيقول

إن الرردور ااجتمرراعإل الررذا قامررت برره األوقررا  فررإل مجتمعاتنررا اإلسررالمية مررا  ال 
حاء العالم فإل التاري  ليس اانتصارات العسكرية مجهوا  .. إن الذا يهم الناس بكل ون

كررررالبموات .. إنمررررا التحركررررات ذات الن عررررة اإلنسررررانية وا األعمررررال التررررإل فيهررررا خدمررررة 
صادقة لإلنسان كجنسان .. ومن هذب الناحية تكتسرو موسسرة األوقرا  وهميتهرا الكاررى 

 .. ويمكن ون نمي  اين شعاتين: 
 مومنين وداء شعائرهم.وهإل التإل تيسر لل شعبة دينية: -1
وهرررإل لفظرررة وسرررتعِمُلها علرررى غيرهرررا لشرررموليتها ولوضرررع الجانرررو  شرررعبة مجتمعيرررة: -2

ااجتماعإل فإل كفة خاصة ، إذ هو الجانو الذا يشخل مدى استفادة الجمراهير مرن 
 عمل الدولة.

بعررد ذلررك يررأتإل الرردكتور  نياررر باألمثلررة فررإل الماضررإل مررن واقررع المملكررة الم،ربيررة 
دور األوقا  المجتمعإل الم،ربإل ومن ذلك محاربة األمية ولاوقا  دور  الشقيقة حيث

 قامت اجيجاد وماكن التعليم وتجهي ها. -األوقا -حاسم شمولإل فيه، إذ هإل 

                                           
 (.210-201ندوة األوقا  فإل العالم العربإل واإلسالمإل )ل (  1)
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ثم يقول د.  نيار: نخلل إلى التأكيد على وهمية الدور ااجتماعإل لاوقا  فإل 
يرر مسروولة عرن هرذا القمراع العصور ال،اارة حتى إن السرلمات القائمرة تعتارر نفسرها غ

 .-األوقا -فتتركه عامال  للموسسات الحبسية 
هذب النماذ  ااجتماعية اإلنسانية التإل قامت اها األوقا  فإل تاري  الم،رو 
نجدها فإل كل مكان به اإلسالم والمسلمون فإل كل  مان ولهذا يسجل التاري  الناصع 

الشوون ااجتماعية والضمان لاوقا  اإلسالمية هذا الدور العظيم فإل رعاية 
ااجتماعإل لجميع فئات المجتمع كما يعر  فإل الوقت الحاضر .. مع التأكيد على 
ون فئة من وهل الماضإل كانت تعمل فإل األوقا  للارَّ واإلحسان واألجر والثواو فإل 
 .الدنيا واآلخرة دون مقاال معتارة ووقافها نوعا  من ونواع الوقف الذا يوجر عليه المسلم

وفيمررررررا يلررررررإل إضررررررافة حررررررول دور األوقررررررا  ااجتمرررررراعإل فررررررإل رعايررررررة المصررررررااين 
والمنقمعرررين، حيرررث وشرررار إلرررى ذلرررك األسرررتاذ التجكرررانإل تحرررت عنررروان: ووقرررا  المالبرررس 

 :(1)واألغمية والمصااين والمنقمعين فيقول
برالم،رو وبحجرم مهرم ويكفرإل ون  -المالبس واألغميرة-)) وجد هذا النوع من األوقا  

وان وحررردها عررردة ووقرررا  برررأثالث متخلرررف الرررواقفين منهرررا ثلرررث اللبرررادا وثلرررث بمدينرررة تمررر
اريشررة  وغيرهمررا كثيررر وووقررا  المالبررس واألغميررة ظرراهرة عامررة فررإل العررالم اإلسررالمإل 

 فدمشق مثال  كان اها الكثير من هذب األوقا  .. ((.
 وعن المصااين والمنقمعين يحدثنا األستاذ التجكانإل فيقول:

جدان الم،ربإل المرضرى ألصرحاو العاهرات وال،ربراء الفقرراء الرذين لريس )) ولم ينس الو 
لهرررم وقرررارو يقومرررون برررأمرهم لقرررد وجررردت ووقرررا  ذات حجرررم كايرررر جررردا  لمصرررلحة هرررواء 

 بالمدن والقرى الم،ربية ..

                                           
 (.557التجكانإل، محمد الحايو. اإلحسان اإلل امإل فإل اإلسالم )ل (  1)
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ربررا خررال بالمجررذومين يحترروا علررى  -علررى عهررد الوماسرريين-وجررد بفرراس  فمةةثاًل:
المكلرررف اجمرررع مرررداخيل األوقرررا  الخاصرررة مرررائتإل منررر ل تحرررت إشررررا  رئررريس الرررربا 

 اهواء على توفير حاجاتهم المختلفة.
ووجد اتموان مأوى خال بالمرضى والمنقمعين يقدم لهم كل ما يحتراجون،  ويضيف:

من مداخيل األحباس الكثيرة التإل رصدت لصالحهم من مرر  المحسرنين مثرل: الحرا  
دة تيمكو معتقة الحا  الهاشمإل ان علإل الريوندو، والحا  عمر ان علإل الدسولإل والسي

 عاود.
والعناية بالمصرااين والمنقمعرين عرن مريرق األوقرا  ظراهرة مشرتركة ارين وقمرار 
العالم اإلسالمإل، فاإلسكندرية فإل العهد األيوبإل مرثال  يحترذى فرإل اإلحسران عرن مريرق 

 األوقا  للمصااين والمنقمعين.
واضحرررة لرردور األوقررا  فررإل  تلررك األمثلررة كمررا ذكرنررا نمرروذ  يعمررإل صررورة جليلررة

الحضارة اإلسالمية ومشاركتها فإل كل خير وبر  وعون لفئات المجتمع المسلم المختلفة 
 وخاصة التإل تحتا  إلى عون ومساعدة .. كل ذلك بقصد رضا د تعالى.
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 الفصل الخامس

 الدور الصحي لألوقاف في الحضارة اإلسالمية
 
تمامررررا  عظيمررررا  وتمثررررل ذلررررك فيمررررا وقفرررروب مررررن اهرررتم المسررررلمون بالصررررحة العامررررة اه

األمررروال إلنشررراء المستشرررفيات والررردور الصرررحية لعرررال  اإلنسررران ارررل والحيررروان .. وفرررإل 
الوقت الذا كان للمسلمين من خرالل األوقرا  مستشرفيات وومبراء وودويرة كانرت ووروبرا 

يمررا يلررإل ا تعررر  النظافررة وا الصررحة كمررا يحرردثنا الترراري  وعقررالء ال،رررو ونفسررهم .. وف
سررنختار بعررا األمثلررة التررإل تاررر  الرردور العظرريم الررذا قامررت برره موسسررة األوقررا  فررإل 

فرإل الحضرارة  -التإل عرفت بالمارسرتانات-رعاية الصحة من خالل إنشاء المستشفيات 
اإلسررالمية والتررإل تعنررإل ايررت المرضررى وهررذا مررا يعنيرره مصررملح المستشررفى فررإل الوقررت 

 الحاضر.
 :(1)فإل هذا الخصول فيقول يحدثنا األستاذ انعاد د

لقررررد كانرررررت الرعايررررة المايرررررة فرررررإل مختلررررف العهرررررود اإلسررررالمية مصرررررحوبة اجقامرررررة 
موسسرررات لمررررداواة المرضررررى وعالجهرررم .. وروى المقريرررر ا ون وول دار وسسررررت لمررررداواة 

هرر وجعرل فيهرا 88المرضى فإل اإلسالم اناها فإل دمشق الخليفة عادالملك األمروا عرام 
ألر ا  عن مريق األوقا  .. فإل حين وعمرإل كرل ُمقعرد خادمرا  األمباء ووجرى عليهم ا

 يهتم بأمرب، وكل ضرير قائدا  يسهر على راحته.
هرر ومرن 259وقد وقام وحمد ارن مولرون وول مستشرفى فرإل مصرر عرام  ويضيف:

ونظمترره ون العليررل إذا دخلرره تنرر ع ثيابرره وتوضررع عنررد األمررين ثررم يلرربس الثيرراو الخاصررة 
خررال برره ويعررالل حتررى يارررو .. ومررا عالمررة شررفائه فهررإل ون  بالمرضررى ويفررر  لرره فررر 

                                           
 (.169-145انعادد، الوقف فإل الفكر اإلسالمإل )ل (  1)
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يأكل فروجا  ورغيفا ، فجذا فعل ذلك واستقر المعام فإل جوفه دون ولرم وو رد  فعرل وُعمرإل 
ماله وثيابه وسمح لره باانصررا  .. وفرإل حالرة وفراة المرريا فجنره يجهر  ويكفرن علرى 

 نفقة المستشفى الذا يتوفر على صندو  وقفإل.
اإلسالم ورعاية ووقافها فإل الجانو الصحإل من خالل نمروذ  نجردب هذب حضارة 

 فإل كل  مان ومكان يوجد به اإلسالم.
إن العرررررال  النفسرررررإل فرررررإل المستشرررررفى ا يقرررررل عرررررن العرررررال  الاررررردنإل لرررررذا اهتمرررررت 
المستشررفيات الترررإل قامرررت علرررى األوقرررا  فرررإل الحضرررارة اإلسرررالمية ارعايرررة ذوا النفررروس 

الكريم .. والتسلية الاريئة ومن ذلرك مرا ذكررب انعارد د المريضة عن مريق تالوة القر ن 
 فإل قوله:

لقد ودرك علماء المسلمين خمورة األمراا النفسية ووضعوا لها عالجا  ومبا  .. 
ولعل من وهم الرعاية التإل لقيها المرضى والمعتوهون ونه خضع لكل واحد منهم مرافرق 

لخضرررة وال هرور ويسررمعه تررتيال  هادئررا  يأخرذب برراللين والرفرق، يصررحبه فرإل الحرردائق ارين ا
 من كتاو د تعالى تممئن به القلوو وتهدو النفوس.

ذكرب األمير شكيو ورسالن فرإل كتابره: )) حاضرر العرالم اإلسرالمإل  ومثال آخر:
(( حيررث يشررير إلررى وظررائف المعالجررة فررإل المستشررفيات اإلسررالمية فررإل الماضررإل وذلررك 

لمريا وبدون ون يلحر ون ذلك جار منهما عمردا ، اتكليف اثنين بأن يقفا بمسمع من ا
يسرأل وحرردهما اآلخرر عررن حقيقررة علرة ذلررك المرريا ، فيجاوبرره رفيقرره بأنره ا يوجررد فررإل 
علته ما يش،ل البال وون المايو رتو له كذا وكرذا مرن الردواء وا يظرن ونره يحترا  إلرى 

هرامس بره اثنران وكثر من كذا من الوقت حتى ينقره، وغيرر ذلرك مرن الحرديث الرذا إذا ت
على مسمع عليل ثقيل الحال وظنه صحيحا   اد نشامه ونها مرن قوتره المعنويرة بمرا 

 يفعل فعل ونجع األدوية.
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ويسررجل كترراو األسررتاذ انعاررد د هررذا المثررال المتميرر  للمستشررفيات فررإل العصررور 
 اإلسالمية فيقول:

ات، ااتنراب )) وبالقاهرة مستشفى عظريم القردر شرهير الرذكر للمرضرى وذوا العاهر
الملرك قررالوون ووقررف عليرره ومررواا  عظيمررة ورترو فيهررا األمبرراء وجعررل فيهررا مررن عقاقيرررر 
الهنررررد كثيررررا  ممرررا ا يكررراد يوجرررد إا فرررإل خررر ائن الملررروك وذخرررائرهم رفقرررا  مرررن د تعرررالى 
بالمرضررى وفيرره مررن الكسررإل واألغذيررة مررا يناسررو ذلررك .. وبنررى روضررة وضررع فيهررا قبررة 

يرر  ورتررو فيهررا مائفررة مررن القررراء وجملررة وافرررة مررن وربرراو العلرروم م خرفررة بالررذهو اإلار 
 ووجرى لجميعهم ور اقا  جمة من ووقا  عظيمة وقفها عليها ((.

وعن األوقا  اإلسالمية ودورها فإل توفير العال  للمحتاجين يذكر لنرا د.السرعيد 
 :(1)اوركبة عن نموذ  األوقا  فإل الم،رو العربإل فإل الماضإل فيقول

ِصرَدت لهرا ووقرا  كثيررة لعرال  المصرااين وسس ل -1 امراا العضروية مصرحات، وُور 
 وو لتخفيف عنهم.

كمررا ُوِسررَس لامررراا النفسررية والعقليررة والعصرراية مستشررفيات تعررالل كررل  األمررراا  -2
المستعصية وتحارو كل العقرد الترإل تكمرن فرإل نفسرية اإلنسران ..  وخصرت لهرا ووقرا  

 تجعلها تقوم بمهامها خير قيام.
ويرجع إنشاء المستشفيات فإل الم،رو إلى عهد الدولة الموحدية التإل  ار ت فإل 

 غضون القرن السادس الهجرا.
وهكذا ينشر اإلسالم نورب فإل الشر  وال،رو ومع النور الرعاية العامرة والخاصرة 

 لكل فرد من وفراد المجتمع المسلم فإل كل شأن من شوونه وذلك من خالل هديه.

                                           
 (.245ندوة األوقا  فإل العالم العربإل واإلسالمإل )ل (  1)
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صرريل حررول دور األوقررا  ووعمررال الخيررر والاررر  فررإل اإلسررالم فيمررا وللم يررد مررن التف
يخررل المستشرررفيات والمعاهرررد المايرررة يمكرررن الرجررروع إلرررى مرررا سرررمرب الررردكتور مصرررمفى 

 .(1)السباعإل فإل كتابه الجليل )) من روائع حضارتنا((
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 (.139)ل (  1)
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 الفصل السادس

 الدور الحربي لألوقاف في الحضارة اإلسالمية
 

برررا  ون يكرررون لاوقرررا  دور حربرررإل وعسررركرا لصرررالح األمرررة اإلسرررالمية لررريس غري
بعرررردما روينررررا الرررردور العظرررريم والجوانررررو المتعررررددة التررررإل تخرررردم فيهررررا األوقررررا  الحضررررارة 

 اإلسالمية فإل الماضإل والحاضر والمستقال.
وفيمررا يلررإل نمرراذ  مشرررفة للمرردد والعررون بالمررال والسررالح والرجررال قدمترره األوقررا  

ضرررارة اإلسرررالمية فرررإل وقرررت الحاجرررة واأل مرررات .. وشرررار األسرررتاذ محمرررد اإلسرررالمية للح
 :(1)المنوفإل فإل بحثه عن دور األوقا  الم،ربية فإل التكافل ااجتماعإل بقوله

 -بسرخاء-كما وسهمت األوقرا  اردور فاعرل فرإل الميردان الحربرإل  حيرث وعمرت 
 كل اإلمكانات المادية لتجهي  الجيو  وشراء األسلحة.

ي  يحرردثنا بررأن المنصررور السررعدا اسررتعان بررأموال األوقررا  لتسرريير وهررا هررو التررار 
 حملة عسكرية لقمع تمرد نشو داخل البالد، وبل،ت تكاليف ذلك ثمانين ولف دينار.

كما استخدمت األوقا  فإل افتكاك األسررى المسرلمين مرن األعرداء .. وعرن ذلرك 
 :(2)فيقول يحدثنا د. التجكانإل تحت عنوان: )) ووقا  افتكاك األسرى ((

)) وجرررت ووقررا  افتكرراك األسرررى بررالم،رو منررذ وواخررر عهررد المرررينيين كمررا اشررتدَّ 
الهجوم الصلياإل على شوامئ الم،رو، فهذا السلمان واو فارس عادالع ي  ان العباس 
المرينررإل يوصررإل عنررد وفاترره بمررال ثااررت يفتررك برره مررن يقعررون فررإل األسررر، وكررذلك  خررر 

واإل سرعيد يوصرإل لرنفس الهرد  وكرذلك السرلمان وارو  السالمين المرينيين عادالحق ان
 عادد محمد الارت،الإل الوماسإل ووصى بأموال عقارية افتكاك األسرى.

                                           
 (.247ندوة األوقا  فإل العالم العربإل واإلسالمإل )ل (  1)
 (.556د. التجكانإل، محمد الحايو. )ل (  2)
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 وووقررا  افتكرراك األسرررى كانررت مترروافرة بالمنررامق السرراخنة لجهرراد الصررلياية فهررإل 
ررِر  علررى ووقرررا   -مررثال  - وجرردت بالشررام ويرررام الحررروو الصررلياية ولهررا هيئرررة عامررة ُتش 
 ألسرى عرفت باسم )) ديوان األسرى ((.ا

هذا نمروذ  مثرالإل ا خيرالإل لردور األوقرا  فرإل الحيراة اإلسرالمية اجانرو ودوارهرا 
 ااجتماعية والماية واإلنسانية التإل روينا بعضا  من نماذجها.
 :(1)ويضيف د. السباعإل حول دور األوقا  الحربإل فيقول

جهة خمر ال، و األجناإل على البالد، )) ومنها ومكنة المرابمة على الث،ور لموا
فقد كانت هناك موسسات خاصة بالمرابمين فإل سايل د يجد فيها المجاهدون كل مرا 
يحترراجون إليرره مررن السررالح والمعررام والشررراو، وكرران لررذلك وثررر كايررر فررإل صررد غرر وات 
الروم ويام العباسيين وصد ال،ربيين فإل الحرروو الصرلياية عرن الشرام ومصرر .. ويتبرع 
ذلررك وقررف الخيررول والسرريو  والنبررال وودوات الجهرراد علررى المقرراتلين فررإل سررايل د عرر  
وجرل، وقرد كران لرذلك وثرر كايرر فرإل روا  الصرناعة الحربيرة وقيرام مصرانع كايررة، حتررى 

ليشررتروا منررا  -ويررام الهدنررة-كرران ال،ربيررون فررإل الحررروو الصررلياية، ي،رردون إلررى بالدنررا 
 م ايعه لاعداء .. ((.السالح وكان العلماء يفتون اتحري

 ويضيف الدكتور السباعإل فإل دور األوقا  وتع ي  الجهاد فإل سايل د قوله:
))ويتبررع ذلررك ووقررا  خاصررة يعمررى ريعهررا لمررن يريررد الجهرراد وللجرري  المحررارو 
حين تعجر  الدولرة عرن اإلنفرا  علرى كرل وفررادب ، وبرذلك كران سرايل الجهراد ميسررا  لكرل 

فرإل سررايل د ليشرترا اهرا جنَّرة عرضرها السررموات واألرا  مناضرل يرود ون يايرع حياتره
.)) .. 

                                           
 (.126)ل د. مصمفى السباعإل، من روائع حضارتنا (  1)
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هذب نماذ  قليلة لدور األوقا  فإل تجهي  الجهاد والمجاهردين بالسرالح والتمويرل 
 بالمال والتموين بال،ذاء.

اررل روينررا دور األوقررا  فررإل الصررناعة الحربيررة ألنررواع السررالح التررإل يحتررا  إليهررا 
مما جعل حضارة اإلسالم تساق غيرها بقرون كثيرة فرإل  الجهاد والدفاع عن اإلسالم ..

صررناعة السررالح ومصررانعه التررإل ومرردتها األوقررا  بالمررال الكثيررر لكررإل تلاررإل واجبررا  دينيررا  
 فرضه د تعالى على المسلمين.
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 الفصل السابع

 الدور العالمي لألوقاف وموقف األعداء منها

 
 تمهيد:

-محلررررإل الررررومنإل اإلسررررالمإل لاوقررررا  حيررررث ومرررردت روينررررا فيمررررا سرررراق الرررردور ال
فإل جميع فترات الحضارة اإلسالمية الشأن الدينإل، وااجتماعإل، واإلنسانإل،  -األوقا 

والتعليمررإل، والحربرررإل، والصرررحإل وغيرهرررا بالمرررال لكرررإل تتررروفر الخررردمات المجانيرررة لافرررراد 
 المحتاجين إليها.

لمرفرررق الحيررروا فرررإل حيررراة إلرررى الررردور العرررالمإل لهرررذا ا -سرررريعا  -وبقرررإل ون نشرررير 
دورا  عالميا  فإل نصرة المسلمين  -كما سنرى -المسلمين، فقد سجل التاري  ون لاوقا  

ووحرردتهم اررل والحفررا  علررى كيررانهم وديررنهم ضررد األعررداء المتربصررين .. ونكتفررإل اتنرراول 
 ذلك من خالل ثالثة عناصر:

 ولية:العنصر األول: دور األوقاف من خالل المنظمات اإلسالمية الد
للمنظمررات الدوليررة اإلسررالمية دور رائررد فررإل المحافظررة علررى األوقررا  اإلسررالمية 
ررت عليرره مواثيررق ونظررم تلررك المنظمررات مررن إارررا  وتأكيررد علررى  وذلررك مررن خررالل مررا نصَّ
دور األوقرررا  فرررإل اإلسرررالم والمجتمعرررات اإلسرررالمية بشررركل عرررام ومجتمعرررات األقليرررات 

 اإلسالمية فإل العالم.
مختصرررر جررردا  لررردور هرررذب المنظمرررات اإلسرررالمية الدوليرررة فرررإل وفيمرررا يلرررإل تعريرررف 

 تجديد دور األوقا  وخاصة فيما يخدم األقليات اإلسالمية فإل العالم.
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 المنظمة األولى:

مقرها األساسإل القدس الشريف ومقرهرا الموقرت جردة  منظمة المؤتمر اإلسالمي:
اليهرودا الصرهيونإل  هرر بعرد العردوان1392وهإل منظمة إسالمية حكومية تأسست عرام 

 م(.1969وغسمس  21هر )1389على المسجد األقصى عام 
للمنظمة دور كاير فإل الساحة الدولية اين المنظمات الدوليرة وجمرع كلمرة الردول 

دولرررة، تنضرررم إليهرررا كرررل دولرررة  59اإلسرررالمية الترررإل فرررإل عضرررويتها وعرررددها حترررى اآلن 
 لية وهإل:إسالمية بعد توفر واحدم من الشروط وو المعايير التا

 وا ون ينل دستور الدولة بأنها دولة مسلمة. المعيار الدستوري: -1
 % من المسلمين.50وا ون يكون عدد سكان الدولة ي يد على  المعيار السكاني: -2
وا ون كرل دولرة عربيرة وفرإل المحري  الج،رافرإل العربرإل هرإل دولرة  المعيار العربةي: -3

 مسلمة مثل لانان.
هناك بعا ال عمراء ا تتروفر فرإل دولهرم المعرايير السرابقة  وا المعيار الشخصي: -4

 وهم يرغاون فإل اانضمام للمنظمة ومثال ذلك ووغندا فإل عهد رئيسها عيدا ومين.
يتبع منظمة المروتمر اإلسرالمإل عردٌد مرن األجهر ة الكايررة المسرتقلة بأعمالهرا عرن 

ضررامن اإلسررالمإل، األمانررة العامررة للمنظمررة ويهمنررا فررإل مجررال هررذا البحررث صررندو  الت
 وقد جاء ضمن وهدا  الصندو  ما يلإل: (1)الذا مقرب جدة فإل األمانة العامة للمنظمة

 العمل على تحقيق ما يرفع من المستوى الفكرا واألخالقإل للمسلمين فإل العالم. -1
السررررررعإل للتخفيررررررف مررررررن األ مررررررات والكرررررروارث والظرررررررو  ااجتماعيررررررة .. اتوجيرررررره  -2

 المساعدات المادية.

                                           
 (.307د. عادالرحمن الضحيان، المنظمات الدولية اإلسالمية والتنظيم الدولإل )ل (  1)
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عتنررررإل الصررررندو  اتقررررديم المعونررررات الماديررررة لاقليررررات والجاليررررات اإلسررررالمية لرفررررع ي -3
 مستواها الدينإل والثقافإل وااجتماعإل.

 المساهمة فإل اناء المساجد والمستشفيات التإل تحتا  إليها األقليات. -4
وفإل إشارة لدور األوقا  فيما ساق من وهدا  نذكر ون تمويل تلك األهدا  

 الصندو  ومنها:يتأتى من موارد 
مررن نظررام صررندو  التضررامن  6عائرردات وقفيررة الصررندو  كمررا تررنل علررى ذلررك م 

لوقفيررة هررذا الصررندو   (1)اإلسررالمإل وقررد الررغ مررا قدمترره حكومررة خررادم الحرررمين الشررريفين
( مليون ريرال وهرذا جر ء ممرا قدمتره لصرندو  التضرامن اإلسرالمإل ومجموعره 75مالغ )

 ( مليون ريال.328)
ور األوقا  اإلسالمية فإل مساندة األقليات اإلسالمية فإل العالم وهكذا ترى د 

 المعاصر من خالل صندو  التضامن اإلسالمإل.
وهذا الدور كما روينا دور معاصر ومعلوم ومثمر مما يدل على حيوية هذب  

الموسسة اإلسالمية الفاعلة فإل الماضإل والحاضر والمستقال. ولعل هذب الحيوية 
عار التاري  هو الساو الذا جعل وعداء اإلسالم يضعون ولف ولف  والفاعلية الدائمة

حساو لهذب الموسسة ويحاولون عار تاريخهم األسود فإل استعمار المسلمين وظلم 
القضاء على مصادر التمويل والتموين ..  وقد وجدوا ون كل ذلك مصدرب األوقا  

 ك سايال .اإلسالمية لذا حاربوها فإل كل  مان ومكان استماعوا إلى ذل
 

 المنظمة الثانية:
 )منظمة إسالمية شعاية(: رابطة العالم اإلسالمي

                                           
 (.47د. عادالرحمن الضحيان، بحث التضامن اإلسالمإل والدور السعودا )ل (  1)
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هررر فررإل مكررة المكرمررة عرردد مررن علمرراء وقررادة 1381اجتمررع وثنرراء موسررم حررل عررام 
الفكررر فررإل العررالم اإلسررالمإل للتشرراور فيمررا يخرردم األمررة واألقليررات اإلسررالمية فررإل العررالم، 

)) المروتمر اإلسرالمإل األول (( علرى إنشراء  وقد اتفقوا فإل ذلك اللقاء الرذا عرر  باسرم
مرن ذا الحجرة عرام  14هيئة إسالمية تسمى: )) رابمة العالم اإلسالمإل (( وذلك يروم 

 هر ومقرها الدائم مكة المكرمة.1381
والحررق ون جهررود الرابمررة منررذ قيامهررا ملموسررة وهررإل تسررعى لرعايررة المسررلمين فررإل 

ة فإل جميرع قرارات العرالم بمرا تقدمره لهرا مرن العالم وتخل األقليات والجاليات اإلسالمي
 عون مادا ومعنوا للحفا  على دينهم اإلسالمإل.

 :(1)وتحقيقا  لرعاية األقليات اإلسالمية تم إنشاء اإلدارات التالية
 اإلدارة اإلقليمية لشوون  سيا والباسفيك واستراليا. -1
 اإلدارة اإلقليمية لشوون وفريقيا. -2
 ة لشوون ووروبا.اإلدارة اإلقليمي -3
 اإلدارة اإلقليمية لشوون ومريكا الشمالية والجنوبية والبحر الكارياإل. -4
وتعمل هذب اإلدارات اتوجيه من األمانة العامة للرابمة لخدمة اإلسالم  

والمسلمين فإل العالم .. باإلضافة إلى إدارة مستقلة باسم: )) إدارة وبحاث األقليات 
بكل البحوث والدراسات التإل تهم تلك األقليات فإل العالم ..  اإلسالمية (( وذلك للقيام

مع اإلشارة إلى توسع الرابمة فإل خدمة اإلسالم والمسلمين فإل العالم من خالل حوالإل 
 ستين مكتبا  فإل ونحاء العالم.

وفيما يتعلق باألوقا  اإلسالمية فجن )) المجلس األعلى العالمإل للمساجد ((  
دافه المحافظة على األوقا  اإلسالمية فإل العالم ويتم ذلك التابع للرابمة من وه

                                           
 (.403-361د. عادالرحمن الضحيان، المنظمات الدولية اإلسالمية والتنظيم الدولإل )ل (  1)
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بالمحافظة عليها وتفعيلها وتوجيهها لما يخدم الجاليات واألقليات اإلسالمية .. وااد 
من ذكر هيئة اإلغاثة اإلسالمية العالمية فإل المملكة التإل تتبع الرابمة وجهودها فإل 

م فإل كل األوقات وباألخل وثناء الكوارث إغاثة ومساعدة األقليات اإلسالمية فإل العال
 واأل مات والحروو.

وهكذا نجد لاوقا  الدور الفاعل فإل اإلغاثة والعمل الخيرا عار الرابمة وهيئة  
 اإلغاثة التإل تعمل من وجل خدمة المسلمين فإل جميع قارات العالم.

 المنظمة الثالثة:
الميررررة لخدمررررة الشررررباو هيئررررة شرررربااية ع النةةةةدوة العالميةةةةة للشةةةةباب اإلسةةةةالمي: 

هرر بعرد لقراء عرالمإل ضرم عرددا  مرن قرادة الفكرر 1392اإلسالمإل فإل العالم تأسست عام 
 ومندوبإل منظمات الشباو اإلسالمإل فإل العالم، وذلك فإل مدينة الرياا بالمملكة.

ومن وهدافها رعاية الشباو اإلسالمإل فإل العالم من خالل تقديم الارامل التإل  
ته اإلسالمية اين األمم فإل كل مكان و مان، وتتم الخدمة من تحفر له دينه وشخصي

خالل مكاتو الندوة المنتشرة فإل قارات العالم إذ يتبع الندوة وكثر من خمسمائة منظمة 
شبااية إسالمية فإل العالم، تقدم لهم الندوة التوجيه والمساعدة المادية والمعنوية للحفا  

فجن للندوة حسابات خاصة  -األوقا -ثنا على الشباو .. وفيما يتعلق بموضوع بح
باسم )) ووقا  الندوة (( حيث تستخدم المبالغ التإل تحصل عليها الندوة من المسلمين 
عامة والسعوديين خاصة، فإل مشاريع الندوة المتعددة خار  المملكة العربية السعودية 

 لخدمة الشباو فإل العالم: ومنها: -
القوافررررررل المايررررررة  -4القوافررررررل الدعويررررررة.  -3. حفررررررر اآلبررررررار -2انرررررراء المسرررررراجد.  -1

 كفالة داعية ومعلم. -6حلقات القر ن الكريم.  -5واإلغاثية. 
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وغيرها من المشروعات التإل تخدم الشباو المسلم فإل قارات العالم .. وفإل 
إمار التنظيم اإلدارا الجديد، فجن الندوة تتبع من الناحية اإلشرافية، معالإل و ير 

 ية واألوقا  والدعوة واإلرشاد بالمملكة العربية السعودية.الشوون اإلسالم
 

 العنصر الثاني: دور األوقاف في خدمة األقليات اإلسالمية في العالم:
 تمهيد:

 من هم األقليات اإلسالمية في العالم؟
األقليات اإلسالمية هم من يعي  من المسلمين فإل الرد يمثلرون فيره مرن حيرث  الجواب:

وون هررررذا الالررررد ا يرررردين دسررررتوريا  باإلسررررالم وقررررد يسررررمون بالجاليررررات  العرررردد نسرررربة قليلررررة
 اإلسالمية، وهم نوعان: 

 المسلمون ذوو األصول اإلسالمية والتإل انتقلت لتلك البالد للعي  فيها. -1
 المسلمون الذين اعتنقوا اإلسالم من واناء تلك الدول. -2
مسلمون الهنود عددهم وكثر وكلمة األقلية تعتمد على عدد سكان تلك الدولة فال 

مليون  800من ستين مليونا  تقريبا ، هم وقلية بالنسبة لعدد سكان الهند البالغ وكثر من 
 نسمة.

وجدير بالذكر ون اإلسالم قد وقرَّ مفهوم األقليات ووعماها حقها ورعاها فإل كل  
ذين شوونها ، والفكر اإلسالمإل ملإلء اهذب النصول فيما يعر  )بأهل الذمة( ال

 يعيشون فإل الدولة اإلسالمية من غير المسلمين.
وحديثنا هنا مقتصر على دور األوقا  اإلسالمية ورعايتها لشوون األقليات  

المسلمة داخل دولها )غير اإلسالمية( التإل تعي  فيها كما نهد  من هذا الحديث 
األوقا    إلى تأكيد حق األقليات المسلمة داخل دولها فإل ممارسة حق إقامة مشاريع

ألنها تساعدهم على الحياة الكريمة الشريفة، كما تساعد دولهم ماليا  واقتصاديا  فإل 
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اكتفاء تلك الفئة الموامنة من ملو العون والمساعدة من الدولة فإل كثير من  الشأن 
ااجتماعإل واإلنسانإل لتلك األقليات اكتفائها بموارد األوقا  والتإل ا تمثل تدخال  فإل 

 لداخلإل لتلك الدول ألنه حق من حقو  الموامن فإل كل دول العالم.الشأن ا
وهنا نوكد ون المسلم من وحإل دينه اإلسالمإل الداعإل للعدل والسالم يدعوب  

للعمل المخلل فإل الواء والاناء لومنه الذا ينتسو إليه مع إشاعة مبادب  اإلسالم 
ومه للحا  ادين اإلسالم دين فإل نفسه ومن حوله والدعوة السليمة الصحيحة اين انإل ق

وهل الجنة .. من دون تعصو وو جلفة ال هو تمايق لقوله تعالى: } ادع إلى سايل 
 ربك بالحكمة والموعظة الحسنة .. {.

كما ااد من التنويه إلى وجوو احترام دول العالم وحكوماتها لهذا الحق  
  واستمرارها دون التعرا لاقليات اإلسالمية ووضع التشريعات الال مة لقيام األوقا

 لها حين التقلبات السياسية وااقتصادية العالمية.
وتحقيقا  لدور األوقا  فإل خدمة األقليات اإلسالمية فإل العالم نشير إلرى البحرث  

الجيد الذا وعدب د. صالح الدين الناهإل بعنوان: )) موسسرة الوقرف ومصرالح األقليرات 
فقرد تحردث فرإل هرذا البحرث القصرير عرن رواب  (1)(اإلسالمية فرإل مختلرف ورجراء العرالم (

حررول وجرروو قيررام موسسررة األوقررا  اإلسررالمية فررإل الرردول التررإل اهررا وقليررات مررع تررأمين 
وتممين هذب األقليات على استمرار هذا النبع ااقتصادا لما فيه مرن خدمرة اجتماعيرة 

 .-غير اإلسالمية-لهذب األقليات ومن حولها من واناء تلك الدول 
حدد الدكتور الناهإل مادوين وساسيين يدور حولهما ااعترا  لاقليات لقد  

 المسلمة فإل وومانها بموسسة لاوقا  كما يلإل:

                                           
 (.57-51وقا  فإل العالم العربإل واإلسالمإل )لندوة األ (  1)
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اعتررا  بحرق وساسرإل  -األوقا -ون ااعترا  لهذب األقليات اهذا الحق  المندأ األول:
 من حقو  األقليات.

إمرار النظرام لرذلك الالرد،  قيرام األوقرا  فرإل الرد غيرر إسرالمية يكرون فرإل المندأ الثةاني:
وهررذا يعنررإل حررق الالررد الرقابررة علررى األوقررا  شررريمة عرردم التعسررف فررإل الرقابررة حتررى ا 

 تخنق تلك الموسسة وتشلها عن الحركة نحو وهدافها العادلة ... ((.
إن ااتفا  وقاول المادوين السابقين من قال الحكومات غير اإلسالمية ومن  

ومنيا  للجميع ومصدرا  اقتصاديا  لتلك األقليات يعينها األقليات سو  يكون صماما  
وي،نيها عن الحاجة من دولها وخاصة إذا كانت تلك الدول ا تملك ما تقدمه لتلك 
األقليات فتصبح األوقا  مصدرا  معينا  لمجتمع تلك األقليات ومن حولها فإل العي  

 بشر  وع ة وومن وومان وعدل.
األوقا  اإلسالمية ادورها كما تقرب الشريعة  ولكإل يتحقق النجاح فإل قيام 

اإلسالمية وحماية ذلك الحق من الت،يرات ااقتصادية والسياسية العالمية التإل 
اغتصات األوقا  وسرقتها فإل معظم دول العالم عندما ضعف المسلمون  وبخاصة 

 بعد انهيار الحكم العثمانإل.
قليات حقها فإل قيام لذلك يضع د. الناهإل بعا الضواب  التإل تحفر لا 

األوقا  ودوامها ما دامت تخدم هذب األقليات ومن حولها من غير المسلمين وا تساو 
 :-اتصر  ومداخالت-فسادا  وا خرابا  لتلك الدول، ومن هذب الضواب  

 الضابط األول:
تعريف الدول التإل فيها وقليات مسلمة بحقيقة األوقا  حيث إنها نظام شايه  

سة المدنية المكرسة وصولها لتحقيق وهدا  ووغراا إنسانية  اجشرا  انظام الموس
جهة معينة إدارية كانت وم قضائية .. وبذلك تقتنع تلك الدول وتسلم بالحقو  اإلنسانية 

 لاقليات المسلمة.



 

530 
  

ندوة المكتبات الوقفية في المملكة العربية 
 السعودية

 

 

 الضابط الثاني:
عقد نموذجإل لموسسة األوقا  اإلسالمية بصي،ة متمورة ُتب َس   -سن  -وضع  

م هذب الموسسة وعدم تعارضها مع السياسات القائمة على العدل فإل كل بموجاها وحكا
 دولة اها وقليات إسالمية.

 الضابط الثالث:
معرفة ما تعانيه مختلف األقليات اإلسالمية من صعوبات فإل ممارسة حقها فإل  

العمل انظام األوقا ، وذلك لرسم سياسة موحدة إلقناع مختلف الدول بضرورة احترام 
اتها اإلسالمية فإل العمل انظام األوقا  سواء بالمحافظة على ما هو قائم وم حق وقلي

 اجنشاء ووقا  جديدة.
وُوِضيف )الباحث( ضابما  رابعا  تسند الضواب  السابقة التإل وشار إليها  

 د.الناهإل وهو:
 الضابط الرابع:

ووقا  قيام المنظمات الدولية اإلسالمية مجتمعة اتكوين لجنة دائمة )) لشوون  
 األقليات اإلسالمية (( وتموير األوقا  من وجلها داخل دولها.

 ووعنإل بالمنظمات اإلسالمية الدولية ما يلإل:
 منظمة الموتمر اإلسالمإل اجدة. -1
 رابمة العالم اإلسالمإل بمكة المكرمة. -2
 الندوة العالمية للشباو اإلسالمإل بالرياا. وقد ُيَضا  إليها منظمات وخرى. -3
نالحر ون هذب المنظمات اإلسالمية الدولية هإل المنظمات الفاعلة على  وكما 

الساحة اإلسالمية والعالمية وجميعها تعمل من داخل المملكة العربية السعودية  التإل 
تمثل اآلن حصن التضامن اإلسالمإل وراعية األقليات والشوون اإلسالمية فإل العالم 
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دمة الحرمين الشريفين والقيام اواجو بما كتو د لها من شر  اإلشرا  على خ
 اإلسالم والمسلمين فإل هذا العصر.

واألمل فإل د تعالى ثم فإل هذب المنظمات اإلسالمية المبادرة اتشكيل هذب  
اللجنة لخدمة ووقا  األقليات اإلسالمية فإل العالم وحماية تلك األوقا  وتأكيد دورها 

العي  الكريم مع التأكيد ون األوقا   حق  الرائد فإل إغناء األقليات ومساعدتها على
من حقو  الموامن فإل كل دولة ولهذب الدول حق اإلشرا  من غير تعسف ال  من 

 وجل الحماية والرعاية لهذا الجها .
 العنصر الثالث: األوقاف وموقف أعداء اإلسالم منها:

يسجل التاري  اإلسالمإل مواقف عدائية من وعداء اإلسالم ضد كل خير  
إلسالم والمسلمين، ومن ذلك ما سجله التاري  من مواقف األعداء ضد األوقا  ل

اإلسالمية بحجة ونها وسيلة من وسائل القوة والمنعة للمسلمين فإل السلم والحرو، 
 وفيما يلإل تايان لذلك:

ونعنإل ونها وسيلة قروة فرإل السرلم: حيرث إمردادها بكرل العرون والارر  لكرل  في السلم: -1
هررا تقرروا اإليمرران اررين وهررل الخيررر واألثريرراء وكررل ذلررك مرردعاة للم يررد مررن محتررا  كمررا ون

الرررواب  ااجتماعيررة والقرروة اررين وفررراد المجتمررع المسررلم غنيررة وفقيرررة حاكمررة  ومحكومررة 
وهررذب حقيقررة وثاتهررا الترراري  اإلسررالمإل اررل إن ا دهررار األوقررا  يعنررإل الم يررد مررن التقرروى 

 الحكام.والعمل لآلخرة اين األثرياء والقادة و 
وهإل قوة فإل الحرو إلمدادها بالمرال والعتراد والسرالح ممرا يشرترى مرن  في الحرب: -2

 وموال األوقا .
إن المواقف العدائية التإل ار ت ضد األوقا  اإلسالمية من وعداء اإلسالم  وو  

من تالمذتهم الذين تأثروا ولبسوا لباس األعداء فأبملوا دور األوقا  اإلنسانإل 
 والحضارا الكثيرة .. وفيما يلإل األمثلة:وااجتماعإل 
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 :(1)يقول األستاذ ننعند هللا -1
)) تتجدد رغبة ال،رربيين فرإل معرفرة حقيقرة الردين اإلسرالمإل وقوتره الهائلرة .. فقرد َراَعهرم 
هرررذا المرررد  اإلسرررالمإل .. ويحررراولون مرررن خرررالل صرررحفهم ون يرعاررروا حكرررام الررردول غيرررر 

صرررلياية حاقررردة إذا اسرررتمر اإلسرررالم فرررإل مررردب اإلسرررالمية برررأن العرررالم مقارررل علرررى حررررو 
المت ايرررد كرررل يررروم ألن المسرررلمين بأيرررديهم مصررررادر الماقرررة والثرررروة فرررإل العرررالم .. وهررررذا 
ااهتمام ال،ربإل باإلسالم جعلهم يفمرون إسالما  ويت،ردون إسرالما  ويتعشرون إسرالما  .. 

اإللحاد علرى تشرويه وعمالء التبشير هم عمالء ااستعمار الذين دربتهم دعوة التبشير و 
سرررعى إلرررإل  -يقرررول األسرررتاذ انعارررد د-تاريخنرررا اإلسرررالمإل .. فمنرررذ مالئرررع الثمانينرررات 

ألفيررردب عرررن :  -فالنررا  -بعررا المثقفرررين الررذين درسررروا فررإل ولمانيرررا وقررال بأنررره وحررال إلرررإلَّ 
الوقررف فررإل الفكررر اإلسررالمإل ، ووخيرررا  عرفررت ون شررركة فررإل صررناعة السرريارات العالميررة 

البحث عن سرر ونشراط هرذب الموسسرة الوقفيرة ووثرهرا فرإل العرالم اإلسرالمإل ،  كلفته اهذا
مرن مرر  جهرات عليرا احتفظرت لنفسرها بااختفراء وراء  -شركة السيارات-وُكلفت هإل 

هذب الشركة .. ثم يضيف األستاذ انعاد د قوله: فكان هذا سابا  من وسباو وضع هذا 
 الكتاو )الوقف فإل الفكر اإلسالمإل (.

ن الحادثة السابقة يتضرح ون وعرداء اإلسرالم يعملرون علرى تقصرإل كرل عوامرل وم 
النجاح والتفو  التإل تقود المسلمين إلى ااكتفاء الذاتإل، ومن ذلك ما تقوم به األوقرا  
ة لممررس كررل مصرردر  مرن دور حضررارا فررإل حيرراة المسررلمين .. إن األعررداء يعرردون العرردَّ

وصرلهم إلررى تحمرل القيررادة والريرادة البشرررية مرن مصررادر الُرقرإل التررإل ترقرى بالمسررلمين وت
ذا لم يستميعوا مباشرة كلفوا وذنااهم ممن يحمل األسماء واألشكال اإلسالمية اينما  .. وا 

                                           
 (.11-1/7انعادد، الوقف فإل الفكر اإلسالمإل ) (  1)
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هو فارغ من اإليمران والتوحيرد ومرن روح اإلسرالم ..  ومثرال ذلرك مرا ذكررب د. المصررا 
 :(1)فإل قوله

حكومتررره تاتعرررد تررردريجيا  عرررن  )) وقرررد نفرررذ مصرررمفى وتررراتورك المخمررر  كرررامال ، وبررردوت
الخمررررروط اإلسرررررالمية، وتسرررررلم تركيرررررا لعمليرررررات الت،ريرررررو، فُأل،يرررررت و ارة األوقرررررا  سرررررنة 

هر وُغلقت المساجد وقضت الحكومة فإل قسوة علرى كرل تيرار 1344هر وفإل عام 1343
 دينإل .. ((.

ثم يضيف د. المصرا نمراذ  وخررى فرإل العرالم مرن واقرع تحردا ال،ررو لإلسرالم   
ين حيرررث ظهرررر ااسرررتعمار واسرررُتعمرت معظرررم الررردول العربيرررة فُأل،يرررت األوقرررا  والمسرررلم

اإلسرررالمية وُممسرررت، ووخرررذت الحكومرررات ااسرررتعمارية مواردهرررا .. وهنرررا يقرررول األسرررتاذ 
 :(2)المصرا/ ما يلإل نموذجا  للتعسف من األعداء لاوقا 

سرلمين، فُقسرمت )) وبدوت الشيوعية بعرد ذلرك تنفرذ خمتهرا المرسرومة تجراب اإلسرالم والم
م .. وتم إل،راء الجمعيرات اإلسرالمية 1954( منامق منذ عام 6تركستان الشرقية إلى )

.. ووضعت الدولة يدها على األوقا ، ولم يعد للمساجد والمردارس اإلسرالمية دخرٌل إذ 
كانررت األوقررا  موردهررا الوحيررد .. وتوقررف عمررل هررذب المسرراجد والمرردارس وانتهررى دورهرررا 

 تماعية .. مبعا  بساو توقف مورد األوقا  .. ((.فإل الحياة ااج
ومرررن مواقرررف العرررداء لاوقرررا  اإلسرررالمية الترررإل كشرررر عنهرررا ااسرررتعمار مرررا ذكررررب   

 :(3)العالمة محمد كرد علإل

                                           
 (.1/114د. جميل عادد المصرا. حاضر العالم اإلسالمإل وقضاياب المعاصرة ) (  1)
 (.2/511د. جميل عادد المصرا. حاضر العالم اإلسالمإل وقضاياب المعاصرة ) (  2)
 (.122-5/89د كرد علإل، خم  الشام )محم (  3)



 

534 
  

ندوة المكتبات الوقفية في المملكة العربية 
 السعودية

 

 

)) وعنررررد احررررتالل الجيررررو  الفرنسررررية الشررررام وصرررريو ديرررروان األوقررررا  و اد فررررإل نضرررروو 
فرنسررإل باإلشرررا  علررى ووقررا  خ ائنهررا وومررر المفرروا الفرنسررإل ون يترردخل المنرردوو ال

المسررلمين دون ووقررا  اليهررود والنصررارى، فررإل حررين ون الدولررة العثمانيررة لررم تترردخل فررإل 
شررروون األوقرررا  اليهوديرررة وا النصررررانية .. ثرررم يضررريف محمرررد كررررد علرررإل، الم يرررد مرررن 

 التعسف الفرنسإل ضد األوقا  اإلسالمية فيقول:
ذا قضررت المفوضررية تأليفرره ففصررلت )) وكررذلك يقررال فررإل مجلررس األوقررا  اإلسررالمية الرر

دواوين األوقا  اإلسالمية عن الحكومات المسلمة األهلية ووصلتها مباشرة بالمفوضية 
العليررا وجعلررت لهررا مستشررارا  غيررَر مسررلم يتصررر  فررإل شرروونها اإلداريررة والماليررة بسررلمة 

 واسعة .. ((.
ااسررتعمار  وينهررإل األسررتاذ محمررد كرررد علررإل حديثرره عررن األوقررا  اإلسررالمية فررإل عهررد

 الفرنسإل للشام بقوله:
)) وورى ون تتخلررى المفوضررية العليررا فررإل بررالد اانتررداو الفرنسررإل عررن الترردخل بأوقررا  
المسلمين اواسمة مستشارها الفرنسإل المستمد منها نفروذب مباشررة فجنره ا فرر  ارين هرذا 

األوقرا  التدخل وبين التدخل بشوون الصرالة وال كراة والصريام والحرل ألن الوايرة علرى 
 الخيرية .. من القضايا الشرعية الصرفة .. ((.

إن ااستعمار هو ااستعمار وينما حل  وكران فرإل الشرر  وو ال،ررو فرإل  الشرمال   
 :(1)وو الجنوو وهذا ما يوكدب األستاذ انعاد د فإل قوله

)) وما فعله ااستعمار الفرنسرإل مرن هيمنرة وسرلمان فرإل ووقرا  المسرلمين فرإل  الشرر  
ه ويضررا  فررإل ال،رررو، فلقررد تألاررت علررى الم،رررو قرروى الشررر والعرردوان مررن شررتى الرردول فعلرر

 م( .. ((.19األجناية فإل اداية هذا القرن )

                                           
 (.2/311انعادد، الوقف فإل الفكر اإلسالمإل ) (  1)
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إن األعداء لن يقفوا معصوبإل العينين حتى تقوم األوقا  اإلسالمية ادورها   
مل الحضارا فإل التكافل والتضامن اإلسالمإل اين المسلمين فإل الداخل والخار  ال تع

على توقف هذب األوقا  من وداء رسالتها اإلسالمية، لتعميل السال والمشروعات 
 الخيرية.

إن ااعتداء على األوقا  اإلسالمية موضوع جدير بالدراسة المستقلة ال   
وبدراسة علمية وكاديمية على مستوى الماجستير وو الدكتوراب، تحليال  وتعليال  وعارة 

األعداء من األوقا  اإلسالمية ودورها الحضارا فإل ألاناء المسلمين عن موقف 
 اإلسالم بشكل خال والعالم بشكل عام.

ومن العار التإل يجو ااعتبار اها من قال المسلمين دور األوقا   اإلسالمية   
وموقف األعداء من هذا الجها  ااقتصادا التموينإل لمعظم األنشمة فإل المجتمع 

األسباو التإل دعت األعداء إلى مواقفهم السلاية  من  المسلم .. وفيما يلإل الم يد من
 األوقا  اإلسالمية ووضع ويديهم على وموالها وخيراتها.

يشرررير األسرررتاذ انعارررد د إلرررى اسرررتمرار ااسرررتعمار الفرنسرررإل فرررإل السررريمرة علرررى   
 : (1)األوقا  فإل كل من الج ائر وتونس فيقول

للترررين كانترررا قارررل ااحرررتالل الفرنسرررإل )) .. وهكرررذا عملرررت فرنسرررا فرررإل الج ائرررر وترررونس ا
تتروفران علررى ووقرا  غنيررة وفيررة، فلررم تكرد فرنسررا تسرتولإل علررى القمررين الشررقيقين حتررى 

المسررلمين، وضرمت األحبرراس اإلسرالمية الج ائريررة  -ووقرا -بسرمت يرردها إلرى وحبرراس 
م وتم تو يع وراضإل األوقا  1905إلى ومالك الدولة .. ثم صدر القانون الشهير عام 

على المعمرين الفرنسيين.. (( نعم، ُو عت وموال المسرلمين الموقوفرة للفقرراء والمسراكين 

                                           
 (.2/301انعادد، الوقف فإل الفكر اإلسالمإل ) (  1)
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علرررى كبرررار السرررن مرررن الفرنسررريين الرررذين لررريس لهرررم حرررق فرررإل ذلرررك وهرررذا هرررو العررردل مرررن 
 المنظور ااستعمارا المتسل .

وكانت مي انية األوقا  اإلسالمية بالج ائر وا سيما ووقا  مكة والمدينة كايرة   
يل لها لعاو المامعين، فأمر )) ايجو (( الحاكم الفرنسإل للج ائر بقرار عام يس

م بضم األوقا  اإلسالمية إلى )) إدارة الروميين ((، تحت سيمرة موظف 1843
 فرنسإل سام.

ولم يكن الهد  من ضم األوقا  ماديا  فق ، ال كان ويضا  سياسيا ، وذلك ون   
يعيشون من األوقا  بعيدين عن وعين السلمة ..  قماعا  من العلماء والمثقفين كانوا

وبعبارة وخرى كانت موسسة األوقا  خاليا سياسية وثقافية ودينية وقالعا  تضم 
 وصحاو الروا والعادا للفرنسيين فكان قرار )) ايجو (( بضم األوقا  يخدم هدفين:

 اقتصادا يتمثل فإل  يادة رصيد المي انية الفرنسية. -1
 فإل السيمرة على وصحاو الروا المضاد للوجود الفرنسإل. سياسإل يتمثل -2
وما يقال عن الج ائر يقال عن غيرها مثل تونس فقد سيمرت الحماية الفرنسية   

على األوقا  فإل تونس فشرعت فإل تو يع وراضإل األوقا  العمومية بمريقتها 
 ولمصلحتها.

الله كيف يعادا وهكذا نأتإل إلى نهاية هذا الفصل المثير الذا روينا من خ  
وذلك  ألنها   وعداء اإلسالم الموسسات الخيرية وفإل مقدمتها األوقا  اإلسالمية؟

مصدر وساس لمساعدة الفقراء والمساكين كما ونها مصدر لالفة والرحمة اين الفقراء 
 واألغنياء وبين الحكام والمحكومين.

لمحلية للدول التإل ولكن ااستعمار عدَّ األوقا  مصدرا  من مصادر السياسة ا  
استعمرها سواء المصدر المالإل وم المصدر السياسإل  لكونها تضم معظم المعارضين 

 للسياسة ااستعمارية فإل كل  مان ومكان.
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 الخاتمة والتوصيات

 

 الخاتمة: -1
من خالل الِتمَّوا  السريع فإل رحاو األوقا  اإلسالمية، ظهر جليا  وواضحا    
ور العظيم لهذا الجها  والموسسة، التإل شمل دورها جميع جوانو الحياة، الد

 ااقتصادية، وااجتماعية، والحربية، والعلمية، واإلنسانية.
كما تعدى دورها اإلنسان إلى النفع والار  بالحيوان والمير، ت،ذية وعالجا    

الواجو يحتم  ورعاية. وما دام األمر كذلك والنفع متحقق من موسسة األوقا  فجن
عناية األفراد والحكومات اإلسالمية، وغير اإلسالمية )ممن لديها جاليات إسالمية( 
باألوقا  وتمويرها والعاملين فيها لتواكو التمورات اإلدارية الحديثة مما يوهل وموال 

 األوقا  المشاركة فإل خم  التنمية الشاملة. 
ذا تحقق ذلك تكون األوقا  مصدرا  من مصاد   ر النفع العام والخال فإل كل وا 

  مان ومكان كما ُوريد لها منذ ظهورها فإل العهد الناوا الشريف.
 التوصيات: -2
يقدم الباحث هذب التوصيات للندوة  مال األخذ اها من قال و ارة الشوون   

 اإلسالمية واألوقا  والدعوة واإلرشاد بالمملكة:
األوقرا  فرإل التنميرة الشراملة  للربالد  إعداد دراسرات علميرة حديثرة حرول دور ومروال -1

 اإلسالمية.
 تانإل مشروع نشر فكر األوقا  اإلسالمية ودورها الحضارا. -2
 توجيه مالو الدراسات العليا فإل الجامعات البحث فإل األوقا  ودورها. -3
الم يد من التعريف باألوقا  ودورها فإل الحياة اإلسالمية من خرالل جميرع وسرائل  -4

 اإلعالم.
 عقد موتمرات وندوات ومسابقات علمية فإل شوون األوقا . -5
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