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 ملخص البحث :

جاء هذا البحث محاولة إلبراز األثر الكبير الذي أسهم به نظام الوقف في 
تشييد بنية الحضارة اإلسالمية ، وذلك عن طريق ِإثَراء كثير من جوانب هذه الحضارة 

عن طريق الوقف بنيت كثير من المساجد والمدارس ودور التعليم المختلفة وبنائها ، ف
والمكتبات ، وتم الصرف عليها بما يضمن استمرارها في أداء رسالتها على الوجه 
األكمل ، وعن طريق الوقف تمت متابعة الصرف على الحرمين الشريفين عبر كثير 

ية الحجيج ، وعن هذا من العصور اإلسالمية ، وأمنت طرق الحج وسهلت رعا
الطريق أيضًا تم الصرف على العديد من الجيوش اإلسالمية الموجهة للجهاد في 
سبيل هللا ، وفّك اسّر مجموعات من أسرى المسلمين، وعن طريق األوقاف تمت رعاية 
المرضى والمحتاجين من الفقراء والمساكين وأنشئت دور الرعاية الصحية واالجتماعية 

 .على اختالفها 
وبالجملة فقد اتضح من خالل البحث أن نظام الوقف في كثير من صوره 

وأنماطه قد اتصل بصفة مباشرة مع كثير من جوانب الحضارة اإلسالمية فأثر وتأثر 
بها ، وأصبحت ال تكاد تجد ناحية من نواحي الحياة في المجتمع اإلسالمي إال وهي 

 لة .ذات صلة بنظام الوقف مع تفاوت في حجم هذه الص
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 مقدمة:

 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبيناا محماد وعلاى  لاح وصاحبح 
 أجمعين، أما بعد:

فإن الحضارة ترقى ويرتفع شأنها بين الحضارات بسمو مبادئها، وارتقاء غاياِتها، 
ومن ذلك سمو النزعة اإلنسانية في مقوماتها عن طريق شمولها لمطالب كل من 

 ها، وبذلك تتنافس الحضارات، وتتفاضل فيما بينها.ينتمي إلي
وحضاااارتنا اإلساااالمية بلكااات باااذلك ذروة لااام تصااال إليهاااا حضاااارة مااان قبااال، رغااام 

 عراقة بعض الحضارات السابقة وبروزها في كثير من ضروب الحياة اإلنسانية.
ومما تميزت به حضارتنا مجاالت أعمال الخير، واإلنفاق على أوجاه البار، وهاو 

ن عاارف عنااد بعااض مااا عاار  ف فااي الحضااارة اإلسااالمية بنظااام الوقااف. وهااذا النظااام، وا 
، فقااد جاااء فااي أضاايق مجاالتااه دون -السااابقة والالحقااة  –الحضااارات غياار اإلسااالمية 

الكاية السامية التي أوجد هذا النظام من أجلها في اإلسالم، وهي طلاب األجار والثاواب 
وزًا فاااي توجاااه بعاااض أصاااحاب الَمباااَرَات مااان هللا عاااز وجااال، إذ كاااان الااادافع األكثااار بااار 

اإلنسانية غير اإلسالمية إلى هذه األعمال هو طلب الجاه أو الشهرة، أو خلاود الاذكر، 
بينما كان المحرك األسااس فاي أعماال البار واإلنفااق عناد المسالمين هاو ابتكااء مرضااة 

 .(1)هللا عز وجل سواء أعلم الناس أم لم يعلموا
ي ُشرع الوقف من أجلها في اإلسالم، فقد شهد بداية قوية ونظرًا لسمو الكاية الت

في عصر النبي صلى هللا عليه وسّلم، وشهد نموًا وتطورًا كبيرًا في عصور الخلفاء 
الراشدين من بعده ، ولم يمض إال زمن يسير حتى بات أثر الوقف واضحًا، وتعددت 

                                           
م(، 1977هااااا )1397. دمشااااق، بيااااروت 2ط –مصااااطفى السااااباعي. ماااان روائااااع حضااااارتنا.  (1)

 (.121)صا
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في ذلك الفقراء مجاالته فشملت قطاعًا عريضًا من المجتمع اإلسالمي يستوي 
واأليامى، واأليتام، والمرضى، والمعاقون، وطلبة العلم الحاضرون والمكتربون، وعابرو 

 السبيل.
وكانت األوقاف تمثل الركيزة االقتصادية األساسية في بناء الحضارة اإلسالمية، 
حياث كاان لهاذا النظاام أثاره الواضاح فاي إثاراء كثيارب مان جواناب هاذه الحضاارة وبنائهاا، 

ن طريق الوقف ُبنَيت كثيٌر من المساجد والمدارس ودور التعلايم علاى اختالفهاا، وتاّم فع
الصرف عليها بما يضمن استمرارها في أداء رسالتها على الوجاه األكمال، وعان طرياق 
الوقاااااف تّمااااات متابعاااااة الصااااارف علاااااى الحااااارمين الشاااااريفين عبااااار كثيااااار مااااان العصاااااور 

اياااة الحجااايج، وعااان هاااذا الطرياااق أيضاااًا تااام اإلساااالمية، وأِمُناااَت طااارق الحاااج وُساااِهَلت رع
الصرف على عديد من الجيوش اإلسالمية الموجهاة للجهااد فاي سابيل هللا تعاالى، وفاّك 
أساااّر مجموعاااات مااان األسااارى المسااالمين، وعااان طرياااق األوقااااف تمااات رعاياااة المرضاااى 
والمحتااااجين مااان الفقاااراء والمسااااكين وأنشااائت دور الرعاياااة الصاااحية واالجتماعياااة علاااى 

 فها.اختال
وبالجملاااة، فقاااد أصااابحت ماااوارد األوقااااف تكطاااي قطاعاااًا عريضاااًا مااان احتياجاااات 
المجتمااع اإلسااالمي عباار عصااوره المختلفااة ممااا ُخصصاات لااه فااي عصااورنا الحاضاارة 
دارات عاادة، ومااع هااذا فقااد تراجعاات فاعليااة األوقاااف فااي هااذا الزمااان، فأصاابح  وزارات وا 

اسة األسباب وبحثها رغبة في تنشيط الوقف يعيش حالة ركود تستدعي  التنادي إلى در 
دور الوقف للقيام بالمهام الريادية التي كان يقوم بها في إثراء الحضارة اإلسالمية عبار 

 عصورنا المختلفة.
وقد جاءت "ندوة المكتبات الوقفّية في المملكة العربية السعودية" التي عقدت فاي 

هاا مشااركة 1420محارم  27-25رحاب مكتبة الملك عبد العزياز بالمديناة المناورة مان 
ماان وزارة الشاااون اإلسااالمية واألوقاااف والاادعوة واإلرشاااد فااي بااث الااوعي بأهميااة نظااام 
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باارازًا ليثاار الااذي تركاه هااذا النظااام فااي إثااراء الحضااارة عنااد  الوقاف اإلسااالمي بعاّمااة ، وا 
 المسلمين بمجاالتها المختلفة، وفي مجال المكتبات الوقفية بصفة خاّصة.

ت هذه الندوة رغبة في زيادة الوعي بأهمية المكتبات الوقفية، وما كانت كما جاء
عليها تلك المكتبات في الحضارة اإلسالمية والدور الثقافي والعلمي المناوط بهاا حرصاًا 
مااان الاااوزارة علااااى باااذل الجهاااود والدراسااااات والبحاااوث المتلمساااة لهااااذا الااادور المسااااتجلبة 

 ية وتفعيل دورها في المجتمع.لمستقبل زاهر في نماء المكتبات الوقف
وهاااذا البحاااث إساااهامًا مااان كاتباااة فاااي أحاااد محااااور النااادوة محاولاااة إلباااراز بعاااض 
جوانااب إثااراء الوقااف لبنيااة الحضااارة اإلسااالمية بصاافة عامااة، وبمعالجااة سااريعة لاابعض 
ال فاااإن مثاال هاااذا الموضااوع يبااادو بتفصاايالته وتناااوع عناصاااره  جوانااب هاااذه الحضااارة، وا 

وسع من هذا المقام، ويمكن دراسته بتفصيل أعم فاي مرحلاة قادماة شاماًل لموضوعات أ
 بعون هللا وتوفيقه.

وهللا أسأل أن ينفعناا بماا علمناا، وأن يجعال أعمالناا كلهاا خالصاة لوجهاه الكاريم، 
 وأن ييسر لنا طريق الخير والهدى والرشاد إنه جواد كريم.
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 تعريف الوقف:

ت الواردة عن الوقف، أو متابعة ما قيل فاي ذلاك لسنا هنا بصدد مناقشة التعريفا
نماا يحسان أن يشاار هناا إلاى بعاض التعريفاات اللكوياة واالصاطالحية  بشكل مفصل، وا 

 التي وردت عن الوقف، بما يتناسب مع حاجة البحث، وخصوصيته، ومنها:
، وهااو مصاادر وقفاات أقااف بمعنااى (1)أّن الوقااف فااي اللكااة يعنااي: الحاابس والمنااع

وقفاات الدابااة إذا حبسااتها فااي مكانهااا، ومنااه الموقااف ألّن الناااس يُوقفااون،  الحاابس. يقااال
. ثاام اشااتهر إطااالق المصاادر علااى الشاايء الموقااوف نفسااه ماان (2)أي ُيحبسااون للحساااب

رادة اساام المفعااول، فتقااول هااذا البياات وقااف أي موقااوف، ولهااذا  قبياال إطااالق المصاادر وا 
 .(3)جمع على أوقاف، وهو الشائع في االستعمال

ن كااان يوجااد إلااى جانااب كلمااة "الوقااف" كلمااة مرادفااة لهااا وهااي: "الحاابس" وهااذه وا  
اللفظااة متداولااة فااي الحضااارة اإلسااالمية بشااكل واسااع حتااى ساامي الااديوان باساامها فااي 

 بعض عصور المسلمين فقيل: "ديوان األحباس".

                                           
م(، كتاااب التعريفااات بيااروت، مكتبااة 1413هااا  816الجرجاااني: علااي باان محمااد الشااريف )ت (1)

 (.174م(، )صا1985لبنان، )

م(، اإلسعاف في أحكام األوقااف، بياروت، 1566ها   922الطرابلسي: إبراهيم بن موسى )ت (2)
 (.7م(، )صا1981ها )1401دار الرائد العربي، 

 –يحيااى باان محمااود باان جنيااد. الوقااف والمجتمااع: نماااذت وتطبيقااات ماان التاااري  اإلسااالمي.  (3)
 (.39ة كتاب الرياض؛ (. )سلسل10ها(، )صا1417الرياض: ماسسة اليمامة الصحفية )
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وعرف الفيروزآبادي الحبس بأنه المنع، ومنه ما أوقفاه صااحبه مان نخال أو كارم 
ها فيحبس أصله ويسبل غلته. والحبيس من الخيل الموقاوف فاي سابيل هللا، وقاد أو غير 

 .(1)حبسه وأحبسه. وأضاف أّن تحبيس يعني أن ُيّبقَّى أصله ويجعل ثمره في سبيل هللا
ويعرفااه الفقهاااء أنااه التصاارف فااي ريااع العااين ومااا تاادره ماان مااال مااع بقاااء ذاتهااا، 

ذا تخرت من ملك صاحبها وسبل منفعتها وجعل منفعتها لجهة من جهات البر، وهي به
 .(2)بجعلها مبذولة على وجه القرب هلل سبحانه وتعالى

كما ُعرف الوقف أيضًا بمعنى أن يحابس شاخم ماا بعاض أموالاه أو كلهاا عان 
التااداول بااأن يوقفهااا فااال يمتلكهااا شااخم آخاار بااأي ساابب ماان األسااباب الناقلااة للملااك، 

نماااا ينتفاااع بريعهاااا، وماااا تااادره مااان أمااا وال فقاااط علاااى الوجاااوه التاااي حاااددها الواقاااف دون وا 
امااااتالك للعااااين ذاتهااااا، وهااااو مااااا يااااوجز عنااااد الفقهاااااء بقااااولهم: "تحباااايس العااااين وتساااابيل 
المنفعة"، وذلك لتحقيق وجه من وجوه البر والخير التي رآها الواقف وأراد لها االستمرار 

 .(3)في حياته وبعد مماته ابتكاء مرضاة هللا
 قاته المبكرة في اإلسالم:دوافع الواقف وتطبي

الوقااف نااوع ماان أنااواع الصاادقات وأعمااال الخياار التااي حااّث عليهااا الشااارع الكااريم، 
ن لاااااام ياااااارد فااااااي القاااااارآن الكااااااريم نااااااّم للوقااااااف بمعناااااااه  ورّغااااااب فااااااي اإلكثااااااار منهااااااا، وا 
االصاااطالحي، إال أّن الفقهااااء اعتباااروه مشااامواًل بماااا جااااء فاااي ا ياااات التاااي تحاااّث علاااى 

                                           
م( القاااااموس 1415هااااا   817الفيروزآبااااادي: مجااااد الاااادين محمااااد باااان يعقااااوب الشاااايرازي )ت:  (1)

 (.206-205، )صا2م(، مادة )حبس( ت1983ها )1413المحيط، بيروت، دار الفكر، 

عباد العزيااز باان محماد الااداود، الوقااف: شاروطه وخصائصااه، أضااواء الشاريعة، الرياااض. كليااة  (2)
 (.107ها( )صا1400) 11، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ع الشريعة

القاااااهرة: عبااااد هللا  وهبااااة  الكتبااااي ،  –. 3محمااااد زايااااد األبياااااني: كتاااااب مباحااااث الوقااااف، ط (3)
 (.4-3م(، )صا1924ها )1343
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َرِغاااب فاااي اإلنفااااق فاااي سااابيل هللا تعاااالى، ومااان هاااذه األدلاااة قولاااه الخيااار واإلحساااان، وتُ 
"لاان تنااالوا الباارت حتااى تن تااوا ممااا تحبااون، ومااا تن تااوا ماان  اا    اا ن    بااح تعاالى: 
 (.92-)آل عمران: آية  عليم"

-)البقارة: آياة  "وما تن توا من خير يوف إلايمم وأناتم ت تملماون"وقول تعاالى: 
272.) 

اأيها الذين  منوا أن توا من طيبات ما مسبتم ومما أخرجناا لمام "يوقوله تعاالى: 
 (.267-)البقرة: آية من األرض"

وهذه ا يات وغيرها كثير تدفع المامنين إلى التسابق في البذل والخير طلبًا 
 لنيل األجر والثواب من هللا عّز وجّل، والوقف يعدُّ من هذه السبل.

حاديااث كثياارة توافااق القاارآن الكااريم فااي الحااّث أمااا فااي الساانة النبويااة، فقااد وردت أ
على بذل الخير وترغيب اإلنفاق في سبيل هللا. من ذلاك ماا ورد عان أباي هريارة رضاي 
هللا عناه أّن رسااول هللا صالى هللا عليااه وسالم قااال: "إذا ماات اإلنسااان انقطاع عنااه عملااه 

دعو لاه" أخرجاه إال من ثالثة إال مان صادقة جارياة، أو علام ينتفاع باه، أو ولاد صاالح يا
. فالصدقة الجارية في هاذا الحاديث تشامل ماا وّقفاه اإلنساان علاى سابيل التقارب (1)مسلم

إلى هللا تعالى ألّن منافع الموقوف ُتبقي ذكر الواقف لها، وتجلب له الدعوة والترحم من 
 المنتفعين بها.

يمكان أن  والشك أّن هذه األحكاام العاّماة المتعلقاة بعمال الخيار والبارَّ  واإلحساان
تكاون أساسااًا تشااريعيًا للوقااف، إال أّن هناااك مجموعااة مان الوقااائع التااي حاادثت فااي عهااد 

                                           
م(، صاااااحيح مسااااالم، تحقياااااق  محماااااد فاااااااد 874هاااااا  261مسااااالم بااااان الحجاااااات القشااااايري: )ت (1)

(، كتاااااب 1255  )صااااا3م(، ت1955هااااا )1375وت، دار الكتااااب العربيااااة، عباااادالباقي . بياااار 
 (.1631الوصّية، حديث رقم )
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وعصور الخلفاء الراشدين مان بعاده ويمكان اساتنباط  -صلى هللا عليه وسلم  -الرسول 
 الدليل منها على مشروعية الوقف. ومن أبرز هذه الوقائع.

رة التاي رّغاب فيهاا رساول هللا قصة ماء الشرب فاي بئار روماة بالمديناة المناو  -1
حينمااا قاادم المدينااة، ولاام يكاان بهااا ماااء يتعااذب غياار  -صالى هللا عليااه وسااّلم  -

بئر رومة، فقال عليه الصالة والسالم: "من يشتري بئر رومة فيجعل منها دلوه 
 -ماااع دالء المسااالمين بخيااار لاااه منهاااا فاااي الجناااة"، فاشاااتراها عثماااان بااان عّفاااان 

 .(1)ماله، وتصدق بها على السابلة من صلب -رضي هللا عنه 
 .(2)ألموال مخيريق اليهودي -صلى هللا عليه وسلم  -وقصة وقف النبي  -2
ألرض خيباار، فقااد ورد فااي  -رضااي هللا عنااه  -ووقااف عماار باان الخطاااب  -3

حااديث مساالم قولااه: "حاادثنا يحيااى اباان يحيااى التميمااي أخبرنااا ُسااليم باان أخضاار 
قاال: أصااب عمار أرضاًا بخيبار، فاأتى  عن ابن عون عن ناافع عان ابان عمار

يسااتأمره فيهااا فقااال: يارسااول هللا إنااي أصاابت  -صاالى هللا عليااه وسااّلم  -النبااي 

                                           
م(   الجاااااامع الصاااااحيح "سااااانين 892هاااااا   279الترماااااذي: محماااااد بااااان عيساااااى بااااان ساااااورة )ت (1)

م( 1965هاا )1385الترمذي"، تحقيق: إبراهيم عطوة عوض، القاهرة، مطبعة الباابي الحلباي، 
 .3787 . حديث رقم291-290 5ت

صالى   –مخيريق: كان أحد أحباار اليهاود ذو ماال اشاتهر باه، وكاان قاد أسالم ولحاق بالرساول  (2)
وقاد قاال لاه اليهاود: إّن هاذا  –رضاي هللا عناه  –يوم ُأحد، وقاتل حتى ُقتل  –هللا عليه وسلم 

 –صالى هللا علياه وسالم  –اليوم سابت، فقاال ال سابت لكام، وكاان قاد أوصاى بأموالاه للرساول 
علياه الصاالة والساالم  –أي بسااتين ، فقبضاها  –فعل بها ما يشاء، فذكر أنها: سبع حوائط ي
واوقفهااا صاادقة، وقااال عنااه "مخيريااق خياار يهااود" . )اباان هشااام: أبااو محمااد عبااد الملااك باان  –

باااااراهيم 833هاااااا   218هشاااااام الحمياااااري )ت م( السااااايرة النبوياااااة، تحقياااااق: مصاااااطفى الساااااقا، وا 
 (.518، )صا2لبي، القاهرة، ماسسة علوم القرآن، تاألبياري، وعبد الحفيظ ش
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أرضًا بخيبر لم أصب مااًل قطُّ هو أنفس عندي منه، فما تأمرني باه  قاال: إن  
شئت حبست أصلها وتصدقت بها قاال: فتصادق بهاا عمار أناه ال يبااع أصالها 

وال يوهب ، قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي  وال يبتاع وال يورث
الرقاب وفي سبيل هللا  وابن السبيل والضيف ال جناح على من وليها أن يأكال 

 .(1)منها بالمعروف أو يطعم صديقًا غير متمول فيه"
ويوضااااح هااااذا الحااااديث كيااااف أن عماااار حاااابس أنفااااس مااااا يملااااك بعااااد أن أرشااااده 

إلاااى ذلاااك، وفياااه داللاااة علاااى ِعَظااام أمااار  -م صااالى هللا علياااه وسااال -المصاااطفى 
 .(2)الوقف من الوجهة الشرعية

 -رضاي هللا عنهاا  -ومن نماذت الوقف المبكرة أيضاًا ماا ُرِوَي عان عائشاة  -4
نااااي اشااااتريت دارًا  أنهااااا وقفاااات دارًا اشااااترتها وكتباااات فااااي شاااارائها مااااا نصااااه: "وا 

ي، ولفالن وليس فيها وجعلتها لما اشتريتها له، فمنها مسكن لفالن وعقبة ما بق
 .(3) …"لعقبة؛ ثّم يرد إلى آل أبي بكر
بوقااف أنفااس أمااوالهم  –صاالى هللا عليااه وساالم  –وقااد تسااابق صااحابة رسااول هللا 

حتااى أّن  -صاالى هللا عليااه وساالم  -للباارَّ والخياار، سااعيًا لمرضاااة هللا، واقتااداء برسااوله 
 -ن أصااحاب رسااول هللا قااال: "لاام يكاان أحااد ماا -رضااي هللا عنااه  -جااابر باان عبااد هللا 

                                           
 .1632، برقم 1255  3صحيح مسلم،  (1)

 (.15يحيى بن جنيد، الوقف والمجتمع )صا (2)

هاا 1402،   بياروت: الادار الجامعياة، 4محمد مصطفى شالبي، أحكاام الوصاايا واألوقااف، ط (3)
 (.23م(، )صا1982)
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. ويمكن أن يكون هذا دلياًل مان اإلجمااع (1)ذو مقدرة إال وقف" -صلى هللا عليه وسلم 
 على مشروعية الوقف.

وهااذه ا يااات واألحاديااث وا ثااار بمجموعهااا تحااّث علااى اإلنفاااق فااي ساابيل هللا ، 
كاان معيناًا ال  وتدل على أّن الوقف ابتكاء مرضاة هللا كان مشهورًا عند المسلمين، وأنه

ينقطااع عاان الفقااراء والمحتاااجين، فااالوقف ثاباات بّيااات هللا الداّلااة علااى بااذل الخياار وفعاال 
قراره، وبأعماال صاحابته  -صلى هللا عليه وسّلم  -البر، وبأحاديث النبي   -وأفعاله، وا 

 ومن تبعهم واقتفى أثرهم من السلف الصالح. -رضوان هللا عنهم 
 

 أقسام الوقف وأحمامح:
خالل الدارسات التي تمات حاول الوقاف وأنماطاه وتطبيقاتاه يمكان لناا تقسايم  من

 الوقف في األغلب إلى قسمين: وقف خيري، ووقف أهلي.
فالوقف الخيري أو الوقاف العاام، ويقصاد باه حابس العاين عان تمليكهاا ألحاد مان 
اء العبااااد والتصااادق بالمنفعاااة ابتاااداء علاااى جهاااة مااان جهاااات الباااّر التاااي ال تنقطاااع كاااالفقر 

والمسااكين، واليتاامى، وأبنااء السابيل، أو بنااء المسااجد والصارف عليهاا، أو تشااييد دور 
العلاام علااى اختالفهااا، وا عااداد العاادة للجهاااد فااي ساابيل هللا، ونحااو ذلااك ممااا يحقااق الخياار 

 العام ألبناء المسلمين كاّفة.

                                           
م( المكناي، 1223هاا  620ن أحماد بان قداماة المقدساي )تابن قدامة: موفق الدين عبد هللا با (1)

تحقيق: عبد هللا بن عباد المحسان التركاي، ومحماد عباد الفتااح الحلاو. القااهرة، هجار للطباعاة 
 .185 8ها(1410والنشر )
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ي أما الوقف األهلي أو الوقف الخام، فهو نمط يخم أفرادًا بعينهم كأن يوص
اإلنساااان بوقاااف علاااى نساااله أو ذريتاااه أو أقربائاااه أو أوالده أو بعضاااهم، فاااإن جعلاااه مااان 

 .(1)بعدهم لجهة من جهات البّر التي ال تنقطع صار خيرياً 
ويتبااااين مماااااا ساااابق أّن األوقااااااف األهليااااة هاااااي األوقاااااف الخاصاااااة التااااي يوقفهاااااا 

لى ذريته أصحابها لمصالحهم الشخصية، فتكون خاصة بالشخم الواقف، ثم توقف ع
من بعده لحين انقراضاهم، وبعاد ذلاك تكاون علاى جهاة مان جهاات البار المختلفاة، فهاي 

 بذلك تجمع بين الوقف األهلي والوقف الخيري.
ويمكاان أن يشااترك الوقااف بااين النااوعين: األهلااي والخيااري فااي حااال قصااد الوقااف 

ي الوقات ابتداًء على الذرية، ويشترك معهم في قسم من الوقف جهاة مان جهاات الباّر فا
نفسه بمعنى أّن الواقف قد جمعهاا فاي وقفاه، فجعال لذريتاه نصايبًا مان العاين الموقوفاة، 

 وألعمال البرَّ نصيبًا محددًا.
ويعد الوقف الخيري أكثر فائدة ألنه يعم أكبر قطاع من المجتماع، وبالتاالي فإناه 

مية، فعان النمط الفاعل من الوقف الذي كان له أثر واضح فاي مسايرة الحضاارة اإلساال
طريقاااه ُشااايََّدت المااادارس ودور التعلااايم األخااارى والمكتباااات والمستشااافيات والاااربط. ومااان 
خااالل ذلااك تااوافرت لطااالب العلاام الكتااب وغيرهااا ماان ميساارات التحصاايل وطلااب العلاام. 
وهذا خالف الوقف األهلي واألسري الذي غالبًا ما تنحصر منفعتاه فاي عادد معاين مان 

 .(2)المنتفعين

                                           
 – 1250هاااا  923 – 648محماااد محماااد أماااين. األوقااااف والحيااااة االجتماعياااة فاااي مصااار ) (1)

-29م(، )صااا1980القاااهرة: دار النهضااة العربيااة، ) –قيااة دراسااة تاريخيااة وثائي –م( 1517
30.) 

 (.12يحيى بن جنيد. الوقف والمجتمع، )صا (2)
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ال فاااإّن وهاااذا التقساااي م للوقاااف إلاااى خياااري، وأهلاااي. تقسااايم اصاااطالحي حاااديث، وا 
 الوقف كله خيرٌي، إذا ابتكي به وجه هللا عّز وجل وطلب الثواب منه.

ويشترط الفقهاء لنفااذ الوقاف وصاحته شاروطًا مان بينهاا: أن يكاون الواقاف "أهااًل 
رط علاى للتبرع، أي أن يكون غيار محجاور علياه لسابب مان األساباب" ويساتند هاذا الشا

مجموعاااة أساااس يجاااب أن تتاااوافر فاااي الواقاااف وهاااي: الحرياااة، والعقااال، والبلاااو ، وعااادم 
الحجاار للاادين. كمااا يشااترط فيمااا يااراد وقفااه أن يكااون مااااًل منفوقااًا سااواء أكااان عقااارًا أم 

 .(1)منقواًل، وأن يكون وقت الوقف معلومًا، وأن يكون مملوكًا للواقف
 مين:بداية تطبيق الوقف وتطوره عند المسل

ن لام يسام بهاذا االسام ُعِرَف نظام الوقف عند كثير من األمم قبل اإلسالم، وا 
(2) .

وازدادت أهميتااه بمجاايء اإلسااالم، وأصاابح هااذا النظااام ماان الاانظم المهمااة فااي المجتمااع 
اإلسالمي، وهذا ما جعله يمر بمراحل تطور متتابعة عبر العصور اإلسالمية مما أدى 

لم يتهيأ ألي نظام آخر، حتاى كاان لاه أثاره الواضاح فاي  إلى انتشاره على مستوى كبير
 بناء كثيرب من الجوانب الحضارية وازدهارها.

وقااد اختلااف الباااحثون حااول أول حاابس فااي اإلسااالم، فماانهم ماان قااال: إنااه حاابس 
ألمااوال مخيريااق اليهااودي، وماانهم ماان قااال: إّن  -صاالى هللا عليااه وساالم  -رسااول هللا 

ماان أساابق المساالمين اسااتخدامًا لهااذه الفضاايلة،  -عنااه  رضااي هللا -عثمااان باان عّفااان 
 .(3)-رضي هللا عنه-وذلك بحبسه بئر رومة، ومنهم من قال: إنه عمر بن الخطاب 

                                           
 (.14-13محمد األبياني، مباحث الوقف )صا (1)

ناااقش محمااد محمااد أمااين هااذا الموضااوع بتفصاايل فااي كتابااه األوقاااف والحياااة االجتماعيااة فااي  (2)
المصاااريين القااادماء، وعناااد اليوناااانيين، وعناااد  (، وأكاااد وجاااود الوقاااف عناااد15-11مصااار. )صاااا

نما بمعناه. ن لم يعرف بهذا االسم، وا   الرومان، وغيرهم من األمم السابقة لإلسالم، وا 

 تّم عرض هذه التطبيقات المبكرة للوقف في موضع سابق بتفصيل. (3)
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باأمر الوقاف، ثاّم تساابق  -صالى هللا علياه وسالم  -وهذا ياكد اهتماام رساول هللا 
والخياار،  علااى التأسااي  بااه بحاابس أنفااس أمااوالهم للباار -رضااوان هللا علاايهم  -صااحابة 

وتتابعاات وقااوفهم ، فااي مرحلااة مبكااارة ماان التاااري  اإلسااالمي ، ماان هاااالء الصااحابة أبااو 
بكار الصااديق، وعماار باان الخطاااب، وعثمااان بان عّفااان، وعلااي باان أبااي طالااب، والزبياار 
ابن العّوام، ومعاذ بن جبل، وأم المامنين عائشة بنت أباي بكار، وأم سالمة، وأم حبيباة، 

الد بن الوليد، وعبد هللا بن الزبير ، وجابر بن عبدهللا، وعقبة وسعد بن أبي وقام، وخ
 . (1)-رضي هللا عنهم أجمعين  -بن عامر، وحكيم بن حزام، وغيرهم من الصحابة 
فقااد كثاارت  -رضااوان هللا علاايهم  -وظلاات األوقاااف تتزايااد فااي عصاار الراشاادين 

. (2)توزيعها متابعة مباشارةأوقاف الصحابة وصدقاتهم وتولوها بأنفسهم وتابعوا إداراتها و 
كمااا تكاااثرت األوقاااف فااي العصاار األمااوي األماار الااذي دعااا إلااى تنظاايم الوقااف تنظيمااًا 

هاا  87-65دقيقًا فأنشا  دياوان مساتقل للوقاف فاي عهاد الخليفاة هشاام بان عباد الملاك )
م( تااااّم فيااااه تسااااجيل األحباااااس الموقوفااااة فااااي سااااجل خااااام بهااااا لحمايااااة 705 - 684

 .(3)مصالحها
نظااام الوقااف فااي العصاار العباسااي فلاام يعااد قاصاارًا علااى الصاارف علااى  وتوسااع

الفقااااراء والمسااااااكين، بااااال تعااااادى ذلاااااك إلاااااى اإلنفااااااق فاااااي كثيااااار مااااان جواناااااب الحضاااااارة 
اإلسالمية، من ذلك الصارف علاى تأسايس دور العلام والمكتباات واإلنفااق علاى طالبهاا 

                                           
 (.11-10الطرابلسي: اإلسعاف في أحكام األوقاف )صا (1)

ف السااالطان األشااارف شاااعبان، الريااااض: مكتباااة الملاااك فهاااد الوطنياااة، راشاااد القحطااااني: أوقاااا (2)
 (.25-23م(، )صا1994ها )1414

هاا 1397محمد عبيد الكبيسي: أحكام الوقف في الشريعة اإلسالمية، بكداد: مطبعاة اإلرشااد،  (3)
 .38 1م( 1977)
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ور الرعايااة االجتماعيااة والقااائمين عليهااا، إضااافة إلااى إنشاااء البيمارسااتانات للمرضااى ود
 .(1)واألسبلة، وغيرها من جوانب الخدمات اإلنسانية األخرى النافعة لعموم المسلمين

وشهد العصر الفاطمي في مصر توسعًا في أعمال األوقاف، حيث وّقف الحاكم 
بأمر هللا الفاطمي أوقافًا كثيرة للصارف علاى المسااجد وغيرهاا مان الماسساات الخيرياة، 

 م(1160هاا )556وزير الفااطمي الصاالح طالئاع بان رزياك المتاوفى سانة كذلك فعال الا

(2). 
وفاااي الدولاااة الزنكياااة فاااي باااالد الشاااام كثااارت األوقااااف وتنوعااات وشاااملت مختلاااف 
جواناااب حيااااة النااااس، خاصاااة فاااي زمااان الملاااك العاااادل ناااور الااادين محماااود ابااان زنكاااي 

ارعة فااي م( الااذي اشااتهرت الدولااة فااي عهااده بالمساا1174 - 1146هااا  541-569)
إقامااة المنشااّت والمرافااق العامااة، وتموينهااا عاان طريااق األوقاااف الااداّرة عليهااا، فقااد أماار 
نور الدين بإنشاء المدارس والخانقاهات، وأكثر منها في كل بلد، ووّقاف عليهاا الوقاوف 

 .(3)الكثيرة، وأمر ببناء الرُبط والخانات في الطرقات، فأمن الناس، وحفظت أموالهم

                                           
 (.25راشد القحطاني، المرجع السابق )صا (1)

م(: المااااواعظ واالعتبااااار بااااذكر 1441هااااا   845علااااي )ت: المقرياااازي: تقااااي الاااادين أحمااااد باااان (2)
 – 294 2الخطااط وا ثااار، المعااروف بااا )الخطااط المقريزيااة( بيااروت، دار صااادر، )د. ت(، 

 (.60. وقد فصل في ذلك محمد أمين، مرجع سابق، )صا295

 م(.1232هاا   630ابن األثير: عز الدين علي بن أبي الكارم محماد الشايباني الجازري )ت:  (3)
التاري  الباهر في الدولة األتابكية بالموصل، تحقيق: عبد القادر أحمد طليمات، القااهرة: دار 

(؛ أبااو شااامة، شااهاب 171م(. )صااا1963هااا )1382الكتااب الحديثااة؛ بكااداد: مكتبااة المثنااى، 
م(. كتااااااب 1266هاااااا   665الااااادين، أباااااو محماااااد عباااااد الااااارحمن بااااان إساااااماعيل المقدساااااي )ت

لتين، تحقياااق  محماااد حلماااي محماااد أحماااد، القااااهرة: لجناااة التاااأليف الروضاااتين فاااي أخباااار الااادو 
 .22 1م( 1956والترجمة )
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شااااق دارًا للحااااديث، ووقااااف عليهااااا وعلااااى ماااان بهااااا ماااان المشااااتكلين كمااااا أقااااام بدم
الوقوف الكثيرة. وهو أول من بنى دارًا للحديث في اإلساالم. وبناى أيضاًا فاي كثيار مان 
بالده مكاتب لييتام، وأجرى عليهم وعلى معلميهم الجرايات الوافرة، وبنى أيضًا مساجد 

قافاًا كثيارة. يقاول العمااد األصافهاني عان كثيرة ووّقف عليها وعلى من يقرأ بها القرآن أو 
ذلااك: "ولااو شااكلت بإحصاااء وقوفااه وصاادقاته فااي كاال بلااد لطااال الكتاااب ولاام أبلاا  إلااى 

 .(1)أمد"
ويضيف أبو شامة أّن وقاوف ناور الادين فاي زمناه ، "سانة ثماان وسات مائاة كال 
ًا شهار تسعاة آالف دينار صورية ، وليس فيها ملك غير صحيح شرعي ظاهرًا أو باطن
 .(2)فإنه وّقف ما انتقل إليه وورث عنه أو ما غلب عليه من بالد الفرنج وصار سهمه"

ومن طريف األوقاف التي تمت في عصر نور الدين محمود وأجملها ذلك 
القصر الذي بناه بربوة دمشق للفقراء، فإنه لما رأى قصور األغنياء عّز عليه أال 

قصور ، فعّمر ذلك القصر، ووقف عليه قرية يستمتع الفقراء مثلهم بالحياة في هذه ال
 داريا، وهي من أعظم قرى الكوطة وأغناها، وفي ذلك يقول تات الدين الكندي:

 
    البساتين قصور األغنيا  * * * إن  نور الدين لما أن رأى
 نازهة مطلاتة لل تاارا  * * * عم ر الربوة قصرًا  اهتاً 

                                           
م(. سانا البارق 1245هاا   643البنداري: قوام الدين الفتح بن علي البنداري األصفهاني )ت:  (1)

، تحقياااق  رمضاااان ششااان، 1الشاااامي، وهاااو مختصااار البااارق الشاااامي للعمااااد األصااافهاني. ق
 (.144م( )صا1971لجديد )بيروت: دار الكتاب ا

 .23 1أبو شامة، الروضتين،  (2)
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دمشق تفرق عليهم غالتهاا، وماا برحات كاذلك وظلت داريًا وقفًا على عامة فقراء 
 .(1)إلى القرن الحادي عشر الهجري 

 
وكاناات أعمااال نااور الاادين مااثاًل لماان حولااه ماان الااوزراء وقااادة الجاايش ، فقااد نحااوا 
نحوه في بناء المساجد والمدارس والبيمارستانات، ومثال هذا ما قام به قائده أساد الادين 

ي، وعبد هللا بان أباي عصارون، وغيارهم مان رجاال شيركوه ووزيره أبو الفضل الشهرزور 
دولته، وعلى هاذا المنهاات ساار بقياة رجاال الحكام واإلدارة فاي دولاة ناور الادين، وحاذت 
حذوهم نسااهم أيضًا، من ذلك ما فعلته الست خاتون عصمت الادين زوجاة ناور الادين 

، وأوقافًا كثيرة حيث وّقفت المدرسة الخاتونية بمحلة الذهب وخانقاه خاتون بباب النصر
 .(2)أخرى 

كما كثرت أوقاف األيوبين، وراجات أساواق األوقااف علاى عهاد السالطان صاالح 
(، وتبعااه فااي ذلااك كثياار ماان أهاال بيتااه 1193-1174هااا 589-569الاادين األيااوبي )

 –. ولقاد وصاف ابان جبيار (3)وأوالده وحاشيته، حيث أكثروا من أعمال الخير إقتاداًء باه

                                           
، 5م(ت1983هاااااا )1403، دمشاااااق، مكتباااااة الناااااوري، 3محماااااد كااااارد علاااااي: خطاااااط الشاااااام، ط (1)

 (.97)صا

م(. مرآة 1256ها  654سبط ابن الجوزي: شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قزاوغلي )ت:  (2)
د، حيااادر آبااااد الااادكن، مطبعاااة مجلاااس دائااارة الزماااان فاااي تااااري  األعياااان، الجااازء الثاااامن، الهنااا

(؛ ابان شاداد، عاز الادين محماد بان علاي 385م(. )صاا 1951ها )1370المعارف العثمانية، 
م(. األعااالق الخطياارة فااي ذكاار أمااراء الشااام والجزياارة "قساام 1285هااا   684باان إبااراهيم )ت:

هاااااا 1375 دمشاااااق"، نشااااار وتحقياااااق: ساااااامي الااااادهان: المعهاااااد الفرنساااااي للدراساااااات العربياااااة،
 (.205م(. )صا1956)

 . وقد أورد أمثلة متعددة لذلك.100– 98 5محمد كرد علي: مرجع سابق،  (3)
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نشاااط النساااء فااي أعمااال الخياار والتسااابق فيااه ،  –العصاار  حااين زار دمشااق فااي ذلااك
فقاااال: "ومااان النساااء الخااواتين ذوات األقاادار ماان تااأمر ببناااء مسااجد أو رباااط أو مدرسااة 

 .(1)وتنفق فيها األموال الواسعة وتعين لها من مالها األوقاف"
الساتفادة ومما يمكن اإلشارة إليه هنا أّن نشاط الزنكيين واأليوبيين انصبَّ علاى ا

مااان الوقاااف فاااي إحيااااء حركاااة التعلااايم فاااي المسااااجد والمااادارس وُدور التعلااايم المختلفاااة 
ن كان لهم نشاط وقفي أيضًا في مجاالت حضارية أخرى.  بالدرجة األولى، وا 

وفاااااي عصااااار الممالياااااك انتشااااارت األوقااااااف انتشاااااارًا عظيماااااًا وتعااااازز دورهاااااا فاااااي 
يتوالهااااا جهاااااز الدولااااة. وتعااااددت المجتمااااع، وأصاااابح اإلشااااراف عليهااااا مساااااولية قائمااااة 

مصااادر األوقاااف وأوجااه الصاارف منهااا حتااى شااملت جوانااب كثياارة ماان حياااة المجتمااع 
 المعاصر آنذاك.

وقد اعتنى المماليك باألوقاف عناية فائقة، وأكثروا منها فاي بالدهام، حتاى   أناه 
رف ريعاه يمكن القول أّن ذلك جاء نتيجة لكونه أحد الروافد األساسية لبيات الماال. يصا

علااى جهااات البااّر المختلفااة ماان ماسسااات دينيااة وصااحية، إلااى جانااب إقامااة كثياار ماان 
 .(2)المنشّت التعليمية والصحية والمرافق العامة األخرى 

                                           
م(. رحلاة ابان 1217هاا  614ابن جبير: أبو الحسين محمد بن أحمد الكناني األندلساي )ت:  (1)

 (.248م(، )صا1980ها )1400جبير، بيروت، دار صادر، 

رد الماليااة لمصاار فااي عهااد الاادول المملوكيااة األولااى، رسااالة حمااود باان محمااد النجياادي، المااوا (2)
ماجساااتير، كلياااة العلاااوم االجتماعياااة  جامعاااة اإلماااام محماااد بااان ساااعود اإلساااالمية، الريااااض، 

 (، وقد أورد أمثلة  متعددة لهذه النواحي وتطبيقاتها.113-111م(، )صا1984ها)1405
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وكاااااان الظااااااهر بيبااااارس علاااااى رأس قائماااااة الساااااالطين الاااااذين اهتماااااوا باألوقااااااف 
ًا ماان األوقاااف وتنظيمهااا، والمحافظااة عليهااا ماان االغتصاااب والتعااّدي، فقااد اسااتعاد عاادد

 .(1)التي قد اغتصبت قبل توليه السلطة
واسااتمر االهتمااام باألوقاااف وتنظيماتهااا بعااد الظاااهر بيباارس وبالااذات فااي عهااود 
السلطان حسام الدين الجين والسلطان الناصر محمد بن قالوون وابناه الناصار حسان، 

 .(2)وكان لهذه السياسة أثر إيجابي في تنظيم الوقف، وازدياد متحصالته
وقد نما الوقف مع نمو المجتمع اإلسالمي، وشاع أمره وكثر عندما تاوافر الماال 
وشااعر الحكااام واألثرياااء بضاارورة البااذل ماان قاابلهم لإلسااهام فااي حركااة الرقااي والتطااوير، 
وبفعاال الااوازع الااديني أسااهم العلماااء وبعااض عامااة الناااس فااي اسااتخدامه بوقااف كاال مااا 

ن كان قلياًل.  يملكونه أو بعضه وا 
باااذلك كاااان الوقاااف الوسااايلة االقتصاااادية الرئيساااّية فاااي بنااااء جواناااب مهماااة مااان و 

نمائها، وأنه كان البديل لإلنفاق الرسمي للدولاة الاذي تعتماد علياه  الحضارة اإلسالمية وا 
 .(3)حياة الناس في العصر الحديث

                                           
م( نهايااة األرب فااي فنااون 1322ا   هاا733النااويري: شااهاب الاادين أحمااد باان عبااد الوهاااب )ت (1)

 ( معارف عاّمة.549(، )مخطوط(، دار الكتب المصرية برقم )23، )صا 28األدب، ت

 (.115-114لمزيد من التفصيل انظر: حمود النجيدي: مرجع سابق، )صا (2)

 (.16-15يحيى بن جنيد، الوقف والمجتمع، )صا (3)
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 تنميم الوقف:

ناياة من خالل استقراء النصوم الخاصاة باألوقااف عناد المسالمين تظهار لناا ع
المسلمين الفائقة بهذا الجانب وتنظيمهم الدقيق له ، حتى أنه ُشِكَلت له إدارات أشبه ما 
تكون بوزارات األوقاف في عصرنا الحاضر إذ تتوافقان في الهدف، وهو تنظايم الوقاف 
وضاابطه وحساان التصاارف فيااه حتااى يوجاااه العائااد المااادي منااه إلااى مااا يتصاال بااه دون 

 .(1)للعين الموقوفة وما تاديه من خدمات حضاريةإساءة أو استكالل حفظًا 
وكااان أول ماان أهااتم بااأمر األوقاااف، وعماال علااى تنظيمااه وضاابط شاااونه الخليفااة 

م(، وذلاك نتيجاة التوساع فاي 705 - 684هاا   87-65األموي هشام بن عباد الملاك )
 استخدامه، مما أدى إلى تكاثر ظاواهره فاي المجتماع فاي ذلاك الحاين. وقاد عماد الخليفاة
هشام إلى تخصيم إدارة مستقلة به عرفت بديوان الوقف، تواله القاضي توبة بن نمار 

م( الااذي وضااع 738هااا )120المتااوفى ساانة  -قاضااي مصاار  -باان حوقاال الحضاارمي 
 .(2)سجاًل خاصًا ليحباس لحماية مصالح الموقوف عليهم

ومنذ ذلك الوقت أصابحت األوقااف تابعاة للقضااء ، وصاار مان المتعاارف علياه 
أن يتاااولى القاضاااي النظااار فاااي األوقااااف، بحفاااظ أصاااولها، واساااتثمارها، وقااابض ريعهاااا، 
وصاارفه فااي أوجااه صاارفه، وكاناات األوقاااف قباال ذلااك تحاات تصاارف المسااتحقين لهااا أو 

 .(3)نّظارها، وذلك حسب شروط الواقف، دون أن يكون للدولة أي تدخل في شاونها

                                           
 (.18يحيى بن جنيد، الوقف والمجتمع، )صا (1)

 .38 1محمد الكبييسي، أحكام الوقف،  (2)

 (.49-48محمد أمين، مرجع سابق )صا (3)
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ي بداياااة الدولاااة الفاطمياااة وباااالرغم مااان أّن قاضاااي القضااااة تاااولى أمااار األوقااااف فااا
بمصر، فإنه لام يلباث أن أصابح ليحبااس دياوان مساتقل بهاا، فقاد أمار المعاز لادين هللا 

م( أن ُتَحااَول إلااى بياات المااال جميااع المتحصااالت الماليااة 974هااا  )363الفاااطمي ساانة 
المجبااااة مااان الممتلكاااات الموقوفاااة، وطالاااب المنتفعاااين بتقاااديم الوثاااائق التاااي تااادل علاااى 

فااي ريااع هااذه األوقاااف. ومنااذ ذلااك الحااين أصاابح ليحباااس ديااوان خااام بهااا  أحقيااتهم
 .(1)تشرف عليه الدولة

وهكذا اعتبرت الدولة الفاطمية نفسها مساولة عن أمور األوقاف، وأشارف دياوان 
األحباااس علاااى جباياااة رياااع األحباااس ساااواء تلاااك التاااي حبسااها اإلفاااراد، أو التاااي حبساااها 

ى توجيااه إياارادات األوقاااف إلااى مصااارفها الصااحيحة الخلفاااء، كمااا أنااه كااان يشاارف علاا
 .(2)متبعًا الشروط التي نّم عليها الواقف في وثيقة الوقف

وفاااي العصااارين الزنكاااي واألياااوبي  اساااتمر دياااوان األحبااااس فاااي اإلشاااراف علاااى 
األوقاف المختلفة، وَقْبض ريعها والصرف منه على جهات الصرف المنصاوم عليهاا 

قدت وثائق تحبيسها فقد تولى هذا الديوان مهمة اإلنفاق من في حجج الوقف، أما من ف
 .(3)ريعها على الجوامع والمدارس، وما يدخل ضمن ذلك من أرباب الوظائف والمهن

أماا فااي العصار المملااوكي، فتاكاد المصااادر المملوكياة المختلفااة أّناه شااهد توسااعًا 
نظااام جديااد ليوقاااف زائاادًا فااي أعمااال األوقاااف وتنظيماتااه، إذ أحاادث فااي هااذا العصاار 

تمثل في التنظيم الذي أصادره السالطان الظااهر بيبارس ليوقااف، وقاد هادف مان ورائاه 

                                           
 .295 2المقريزي: الخطط،  (1)

 (.54محمد أمين: المرجع السابق، )صا (2)

القاااهرة: مطبعااة  –نعمااان الطيااب سااليمان. ماانهج صااالح الاادين األيااوبي فااي الحكاام واإلدارة.  (3)
 (.397)صا م(،1991ها )1411الحسين اإلسالمية، 
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إلى المحافظة على األوقاف وا عطائها األهمية التي تستحقها
. وكان من أهام مميازات (1)

هذا التنظيم الجديد أن أوجد توزيعاًا دقيقاًا ليوقااف بأنواعهاا المختلفاة حساب شاروط كاّل 
. األمر الذي شهد العصر معه حركة دائباة (2)وظروفه، وجهاته التي وّقف عليهاوقف، 

فااي البناااء والتعمياار فااي شااتى المرافااق العامااة المتصاالة بااالمجتمع. وكااان ماان نتيجااة ذل 
االزدياااد الكبياار فااي األوقاااف ومصااارفها أن أصاابح ماان الصااعب حصاارها، فكااان البااد 

ل فااااي التخصصااااات والتعاااادد فااااي لإلشااااراف عليهااااا، والااااتحكم فااااي ضاااابطها ماااان الفصاااا
 اإلدارات، ويمكن القول إّن هذا العصر شهد ثالثة أنواع من األوقاف تتمثل فيما يلي:

األحبااااس، وتشااامل أوقااااف الجواماااع والمسااااجد والاااربط والزواياااا والخانقهاااات،  -1
ويشااارف عليهاااا "الااادوادار" ونااااظر األحبااااس وعااادد مااان المباشااارين والكتّااااب، 

األحباس توزياع الصادقات مان رياع األراضاي الموقوفاة ويتولى صاحب ديوان 
 على الماسسات الدينية.

األوقاااااااف الخيريااااااة أو الحكميااااااة، وتشاااااامل األوقاااااااف المخصصااااااة للحاااااارمين  -2
الشااريفين، وعلااى صاادقات الفقااراء، واألساارى ويشاارف عليهااا قاضااي القضاااة، 

 ويعرف متوليها باسم: "ناظر الوقف".
الوقف األهلي والوقف الخيري، ويضم  أما النوع الثالث، فيجمع بين -3

األوقاف األهلية الخيرية من أراضب ودور وعقارات، وكان ريعها الزائد عن 
الحاجة التي نّم عليها في حجية الوقف يستكل في بناء المساجد 

                                           
نشاار محماد مصااطفى زياادة، القاااهرة، لجنااة  2المقريازي: كتاااب السالوك لمعرفااة دول الملاوك،ط (1)

 (.539، )صا1م(. ت1970التأليف والترجمة والنشر )

 (.116-115النجيدي، مرجع سابق، )صا (2)
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والمدارس، ولهذا النوع من األوقاف ديوان خام بها وناظر خام أيضًا 
 .(1)السلطان أو القاضييكون من أوالد الواقف، أو من والة 

ويظهر من هذا التنظيم الذي تّم في العصر المملوكي حرم سالطين المماليك 
على تنظيم األوقاف وضبط أمورها، وتنظيم التصرف فيها في وجوهها المشروعة، 
حتى يضمن حسن استكاللها والمحافظة عليها، وهذا أدى بدوره إلى نتائج إيجابية كان 

 وقاف، وضمان صرفها في جهاتها النظامية.من أهمها ازدهار األ
وفاااي المقابااال فإناااه يشاااار هناااا إلاااى أناااه متاااى خفااات أو انعااادمت مراقباااة األوقااااف 
ومتابعة عوائدها، وتنظيم أمورها، فإّن ذلك مدعاة إلاى تادهور األوقااف وانحساار دورهاا 
ا في المجتمع، بل وتالشيه نهائيًا كما حصل في كثير من ديار المسالمين فاي عصاوره

 المتأخرة.
 

 أنماط الوقف:
تنوعااات إساااهامات الوقاااف فاااي التااااري  اإلساااالمي وتعاااددت أنماطاااه، مماااا جعلهاااا 
تشااكل بمجموعهااا روافااد اقتصاااديًة مهمااة أْثااَرت الحضااارة اإلسااالمية بصاافة مباشاارة، فقااد 
توسع المسلمون في تنويع أنماط الوقف وأغراضه بما يخدم مختلف احيتاجات المجتمع 

لتالي تركت أثرها البارز في تشييد بنية الحضارة اإلسالمية ويمكن القول اإلسالمي، وبا
هنااا: إّن الوقااف كااان وراء كثياارب ماان المشااروعات الحضااارية التااي نفااذت فااي المجتمااع 

 اإلسالمي.

                                           
اب عاان هااذه األنااواع بتفصاايالتها ومهامهااا، وتطبيقااات عنهااا، انظاار: حياااة ناصاار الحجااي، كتاا (1)

"السااالطان الناصاااار محماااد باااان قاااالوون ونظااااام الوقااااف فاااي عهااااده"، الكويااات: مكتبااااة الفااااالح، 
 (.69-55م، )صا1983ها  1403
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وكانت أبرز األنماط التاي نفاذت مان خاالل هاذا النظاام الصارف علاى  الحارمين 
ِمااارة المسااااجد والجواماااع والصااارف عليهاااا، الشااريفين، وتساااهيل تأدياااة فريضاااة الحاااج، وعَ 

وبناااااء الماااادارس ودور التعلاااايم المختلفاااااة، والصاااارف علااااى الجيااااوش اإلساااااالمية، ودور 
األيتااام، والبيمارساااتانات والخواناااق والاااربط والزواياااا، وتاااوفير مصاااادر الميااااه مثااال ا باااار 

 .(1)والعيون، ودعم المحتاجين من الفقراء، وفك األسري 
الصااااارف مااااان أماااااوال األوقااااااف عناااااد حااااادود الضااااارورات  ولااااام يقاااااف األمااااار فاااااي

واالحتياجااات باال تعااداه إلااى مسااتوى ماان التحسااين وطلااب الكمااال ممااا أدى باادوره إلااى 
ازدهاااار األوقااااف واتسااااع نطاقهاااا وتناااوع أنماطهاااا بسااابب كثااارة اإلقباااال عليهاااا، وتساااابق 

مااط متعاددة المحسنين إليها ابتكاء مرضاة هللا تعالى فشاملت تلاك األوقااف مجااالت وأن
 من احتياجات المجتمع ومتطلباته.

ويمكن عرض هذه األنماط التي تّم تمويلها من ريع األوقاف والتي أثارت بادورها 
 في بنية الحضارة اإلسالمية في األمور ا تية:

 
 أوًت: عمارة المساجد والصرف عليها:

نهااا بيااوت عماارة المساااجد والوقااف عليهااا ماان أفضال القربااات إلااى هللا تعااالى، لكو 
هللا فاااي األرض، ومكاااان اجتمااااع المسااالمين ألداء أعظااام ركااان مااان أركاااان اإلساااالم بعاااد 

"إنمااا يعماار مساااجد   ماان  ماان باااهلل واليااوم ا خاار وأقااام الشااهادتين، قااال تعااالى: 
)ساورة  الصالة وأتاى الزمااة ولام يخا  إت    عساى أول اك أن يموناوا مان المهتادين"

 (.18-التوبة، آية 

                                           
 (.18يحيى بن جنيد، الوقف والمجتمع، )صا (1)
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راوي  -قااال بكيااار  -رسااول هللا صااالى هللا عليااه وسااالم: "ماان بنااى مساااجدًا  وقااال
 .(1)بنى هللا له مثله في الجنة" -حسبت أنه قال: يبتكي به وجه هللا  -الحديث 

فاادلَّت هااذه النصااوم ومااا فااي معناهااا علااى فضاال إنشاااء المساااجد ووقفهااا لعظاام 
المصااالين علاااى أداء رساااالتها فاااي اإلساااالم، ويلحاااق فاااي وقاااف المسااااجد كااال ماااا يعاااين 

واجبهم، كتهيئة المساجد بالفرش، والتدفئة فاي زمان الشاتاء، والتبرياد فاي زمان الصايف، 
صالح دورات المياه، وما في معنى ذلك،  وكذلك وقف ا بار حول المسجد للوضوء، وا 

 .(2)ألن هذه األشياء مما يعين المصلي على أداء صالته على الوجه األكمل
د اهاتم المسالمون باأمر المسااجد مناذ فجار اإلساالم وأولوهاا ومن هذا المنطلق، فق

عنااايتهم ورعاااايتهم لماااا كاااان للمساااجد مااان أثااار عظااايم فاااي توجياااه المجتماااع فاااي مختلاااف 
 مجاالت الحياة ومتطلباتها.

وتعدُّ الجوامع والمساجد من أهم األنماط التي حظيت بعناية الواقفين حيث ساعى 
نفاااق علااى القااائمين عليهااا ماان األئمااة والوعااا ، إلااى تعميرهااا وتشااييدها وصاايانتها، واإل

والعلماء والماذنين، وطلبة العلم، وكذا تزويدها باحتياجاتهاا مان الفارش والبساط وخازائن 
 الكتب والصرف على العاملين فيها.

كما تعدُّ المسااجد أول مراكاز التعلايم اإلساالمي وأهمهاا علاى اإلطاالق، حياث إّن 
محاال تعبُّااد المساالمين واجتماعاااتهم كاناات أيضااًا معاهااد  المساااجد باإلضااافة إلااى كونهااا

مفتوحااة لكاال راغااب فااي االسااتزادة ماان العلااوم والمعااارف وا داب ، حيااث كااان الطالااب 
حينما يرى لديه الرغبة في الاتعلم فاي هاذه المسااجد يقصاد إحادى ِحَلاق التعلايم المنتشارة 

                                           
م( صااحيح البخاااري، الرياااض: 870هااا  256البخاااري: أبااو عبااد هللا محمااد باان إسااماعيل )ت (1)

 (.116، )صا1الطباعة العامرة بالقاهرة، تدار إشبيليا، مصور عن مطبعة دار 

 (.118عبد العزيز الداود: الوقف: شروطه وخصائصه، )صا (2)
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تعلم، فيأخااذ كااٌل بقاادر فاي إرجاااء المسااجد، التااي كاناات ماادارس مفتوحااة لااك راغااب فااي الاا
استيعابه مما يطرح ويناقش فيها من علوم وآداب، وقد قامت تلك الِحَلق بأثر باارز فاي 

 ازدهار حركة التعليم عند المسلمين.
وماان المساااجد التااي اشااتهرت بِحَلِقهااا العلميااة وأدت رسااالتها العلميااة علااى أكماال 

مسجد البصرة، ومساجد الكوفاة، وجه المسجد النبوي الشريف بالمدينة، والحرم المكي، و 
وجامع عمرو بن العام بمصر، ومسجد القيروان، والجامع األموي بدمشاق، والمساجد 
األقصااااى، وجااااامع الزيتونااااة، وجااااامع المنصااااور ببكااااداد، وجااااامع قرطبااااة، وجااااامع اباااان 
طولاااون، والجاااامع األزهااار بالقااااهرة، وغيرهاااا مااان المسااااجد التاااي أدت رساااالتها التعليمياااة 

 .(1)كانت النواة األولى لتأسيس المدارس الجامعة في العالم اإلسالميخير أداء، و 
وكااااان ليوقاااااف أثرهااااا الواضااااح فااااي انتشااااار المساااااجد فااااي سااااائر أنحاااااء العااااالم 
اإلسالمي، وكذلك في قيام تلك المساجد بدورها الريادي الذي كان المسجد يقوم باه فاي 

ذا الادور. إذ تعاّد األوقااف عصر صدر اإلساالم، وماا تازال كثيار مان المسااجد تاادي ها
هي المصدر األساس في الصارف واإلنفااق علاى هاذه المسااجد، ولاذا كاان يوقاف علاى 
كاال مسااجد مااا يقااوم بااه ماان أراضب ودور، وغياار ذلااك ممااا يمكاان أن يااوفر الريااع الكااافي 

 للصرف عليه، وعلى العاملين فيه.
م اإلسااالمي، فعاان طريااق األوقاااف أقيماات العديااد ماان المساااجد الكباارى فااي العااال

كما تّم الصرف على تجديد وترميم كثير مان المسااجد، وماا تازال األوقااف تقاوم بادورها 
 الفاعل في هذا الجانب حتى عصرنا الحاضر.

                                           
 5مجلة دراسات تاريخية )جامعة دمشاق( ع –حسين أمين. "المسجد وأثره في تطوير التعليم"  (1)

 (.10-7ها(، )صا1401)رمضان 
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وكان الناس يتسابقون إلى إقامة المساجد والصرف عليها، وحسبنا هنا أن تتذكر 
لااى بناااء الجااامع األماااوي األمااوال التااي أنفقهااا الخليفااة األمااوي الوليااد بااان عبااد الملااك ع

 .(1)بدمشق مما ال يكاد يصدقه اإلنسان لكثرتها
كما أّن مما ذكر من مّثر نور الدين محمود بن زنكي أنه بنى في بالده مساجد 
كثيرة، ووّقف عليها وعلى من يقرأ بهاا القارآن أوقافاًا كثيارة، إذ ياروي العمااد األصافهاني 

دمشااااق مااان مسااااجد هجااارت أو خربااات،  أّن ناااور الااادين أمااار بإحصااااء ماااا فاااي محاااالت
 .(2)فأناف على مائة مسجد، فأمر بعمارة ذلك كله وعّين له أوقافًا داّرة

وتمدنا وثائق األوقاف المسجلة في بالد مصر فاي العصار المملاوكي بكثيار مان 
المعلومات المرتبطة بإنشاء المساجد والصرف عليها، وعلى المشتكلين فيهاا، والقاائمين 

وال األوقاااف بمااا يضاامن أداء رسااالتها علااى الوجااه المنااوط بهااا حتااى أّن عليهااا ماان أماا
 .(3)القلقشندي قال عنها إنها: "أكثر من أن تحصى، وأعز من أن تستقصى"

                                           
 (.125مصطفى السباعي. من روائع حضارتنا، )صا (1)

 (.144بنداري: سنا البرق الشامي، )صاال (2)

م( صابح األعشاى فاي صاناعة 1418هاا  821القلقشندي: أباو العبااس أحماد بان علاي )ت :  (3)
، 3م(، ت1936اإلنشاء، نسخة مصور عن الطبعة األميرية، القاهرة، وزارة اإلرشاد القومي، )

 (.365)صا
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 ثانيًا: الصرف على الحرمين ال ري ين، وتسهيل تأدية  ريضة الحج:

 حظااي الحرمااان الشااريفان بنصاايب وافاار ماان اهتمااام الااواقفين علااى ماار العصااور
اإلسالمية. ولم يقتصر الوقف علاى عمارتهاا وتاوفير سابل الراحاة لقاصاديها، بال تعادى 
ذلك إلى االهتمام بالوقف على كافة أمور الحياة في المدينتين الشريفتين مكة المكرمة، 
والمدينااة المنااورة، أو مااا يتصاال بهمااا ماان أماااكن، وكااذلك الطاارق الموصاالة إليهمااا، ومااا 

ت، موساامية ودائمااة، فوقفااوا عليهااا أوقافااًا جليلااة، وتااابعوا يحتاجااه ماان تسااهيالت وخاادما
 اإلنفاق والصرف عليها من هذه األوقاف، ويمكن إبراز صور ذلك وفق ا تي:

أوقااااااف ُيْساااااَتَكل ريعهاااااا للصااااارف المباشااااار والمساااااتمر علاااااى عماااااارة وخدماااااة  -1
 الحرمين والعاملين بهما.

ل من مكة  المكرمة والمدينة  أوقاف ُتْسَتكل في الخدمات العامة الدائمة بك -2
 المنورة مثل الحمامات والبيمارستانات واألحواض وا بار في طريق الحج.

نفقااات مباشااارة إلجااراء إصااالحات وترميمااات فااي الحاارمين، أو صاادقات أو  -3
 .(1)إصالح الطرق التي يسلكها الحجات وتأمينها من اللصوم وقطاع الطرق 

في أوقااف السالطان األياوبي صاالح الادين  وضمن هذا النمط من الوقف ما ورد
الاذي وّقاف فااي مصار ثلاث ناحيااة ساندبيس مان أعمااال القيلوبياة، وبلادة نقااادة مان عماال 

                                           
 .31راشد القحطاني، أوقاف السلطان األشرف شعبان )صا (1)
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قاااوم علاااى أربعاااة وعشااارين خادماااًا لخدماااة المساااجد النباااوي الشاااريف، وذلاااك فاااي ربياااع 
 .(1) م(1173ها )569ا خر سنة 

بكااال مااان مصااار  وتتمثااال تلاااك األوقااااف فاااي عصااار الممالياااك فاااي قااارى ومنشاااّت
والشااام خصصاات للصاارف علااى المسااجد الحاارام والمسااجد النبااوي ممااا لااه صاالة بهمااا، 
وكان من أبرز الواقفين الذين اهتموا بهما السالطان المملاوكي الظااهر بيبارس البنقاداري 

م( الااااذي وجااااه عنايتااااه إلااااى الحاااارمين فااااور إتمااااام 1277 - 1259هااااا  676 - 658)
ساامهودي فااي خالصااة الوفاااء أنااه اهااتم بااأمر المسااجد تثبياات دعااائم دولتااه، فااذكر عنااه ال

 .(2)النبوي، وعمل على تجديد عمارة أجزاء منه، وأنه أنفق عليه األوقاف الطائلة
وتوالاات أعمااال الساالطان بيباارس طيلااة فتاارة حكمااة، وشااملت الحاارم المكااي أيضااًا، 

فاي كال حيث عمل كسوة للكعبة المشارفة، وعمال التساهيالت الالزماة للحجاات والازّوار، 
 .(3)من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأنفق األموال الطائلة عليهما

كما توالات أعماال الساالطين الممالياك بعاد بيبارس فاي الحارمين الشاريفين. وكاان 
مماان باارز فااي هااذا الجانااب الساالطان المنصااور قااالوون، وابنااه الساالطان الناصاار محمااد 

                                           
م(، االنتصااار لواسااطة 1406هااا  809اباان دقماااق: إبااراهيم باان محمااد باان أياادمر العالئااي )ت: (1)

 2عقاااد األمصاااار، لجناااة إحيااااء التاااراث العرباااي فاااي دار ا فااااق الجديااادة، بياااروت )د.ت(، ق
 (.49)صا

الساااااامهودي: نااااااور الاااااادين أبااااااو الحساااااان علااااااي باااااان عبااااااد هللا باااااان أحمااااااد الحسااااااني الشااااااافعي  (2)
خالصاااة الوفاااا بأخباااار دار المصااطفى صااالى هللا علاااي وسااالم. المديناااة  م(.1506هااا 911)ت

 م(.1972ها )1392المنورة: المكتبة العلمّية: وطبع في دمشق. 

م( إتحاف الورى بأخبار أم 1480ها   885ابن فهد: النجم عمر بن محمد بن فهد المكي )ت (3)
حياء  التراث اإلسالمي بجامعة أم القرى، تحقيق  فهيم محمد شلتوت، مركز البحوث العلمي وا 

 (.93-87، )صا3م(، ت1983ها )1404القرى، 
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اليااك اهتمامااًا بشاااون الحاارمين، حيااث اباان قااالوون، الااذي يعاادُّ ماان أباارز سااالطين المم
سااجلت لااه أعمااال خيريااة مهمااة فااي كاال ماان مكااة والمدينااة، فقااد وّقااف عليهمااا األوقاااف 
الااداّرة إلنشاااء عديااد ماان المشااروعات الحضااارية فيهمااا، والصاارف علااى مااا كااان قائمااًا 

. وممان اشاتهر أيضاًا فاي أعماال الوقاف (1)بهما، وتجديد بناء ما يحتاات إلاى ذلاك فيهماا
علااااى الحاااارمين الشااااريفين ماااان سااااالطين المماليااااك الساااالطان األشاااارف شااااعبان، الااااذي 
خصام لهمااا أوقافااًا غنيااة ضاامنها وثيقااة تمات كتابتهااا يااوم اإلثنااين الموافااق الثالااث ماان 

م(، احتاااااوت علاااااى تحدياااااد للمواضاااااع واألعياااااان 1375هاااااا )777جماااااادي ا خااااارة عاااااام 
ا فااي كاال ماان مكااة والمدينااة، الموقوفااة علااى الحاارمين الشااريفين، وأوجااه الصاارف عليهماا

وكذلك الصارف علاى طرياق الحاج، وتاوفير الميااه علياه، وكاذلك تاوفير األمان والحماياة 
 .(2)للحجات

ولم يقف األمر عند هذا الحّد، بل إن بعض الواقفين قد وجادوا فاي إعاانتهم غيار 
ن القادرين علاى تأدياة فريضاة الحاج وجاه مان وجاوه الباّر التاي ينفقاون فيهاا صادقاتهم ما

ريع أوقافهم، فشرطوا أن يصرف قدر معلاوم مان رياع الوقاف فاي كال سانة فاي مسااعدة 
الذين يخرجون لتأدية فريضة الحج، ممن تصعب عليهم هاذه الشاعيرة، إماا لضاعفهم أو 
فقاارهم . ماان ذلااك مااا ذكاار عاان الساالطان برقااوق المملااوكي أنااه وّقااف ناحيااة فااي مصاار 

                                           
لمزيااد ماان التفصاايل عاان أوقاااف الناصاار محمااد باان قااالوون انظاار: حياااة الحجااي، "الساالطان  (1)

(، وكاذلك القسام الثااني ماان 82-71الناصار محماد بان قاالوون ونظاام الوقاف فااي عهاده" )صاا
وثيقة أصلية ترجاع إلاى عصار الناصار محماد  (، وهي161كتاب "وثيقة وقف سرياقوس" )صا

 بن قالوون، وقد كتبت بأمره وتحت إشرافه.

لمزيااد ماان المعلومااات عاان أوقاااف األشاارف شااعبان انظاار: راشااد القحطاااني : أوقاااف الساالطان  (2)
 (، وقد فصل في ذلك بصورة متميزة.137-51األشرف شعبان على الحرمين )صا



 

الوقف وأثره في تشييد بنية الحضارة 
 اإلسالمية 

  

603 
 

 

َمااال تحماال المشاااة، وتصاارف لهاام مااا علااى طائفااة تسااير مااع الحااج كاال ساانة، ومعهمااا جِ 
ياباً  يحتاجون إليه من الماء والزاد ذهابًا وا 

(1). 
 

 ثالثًا: إن ا  المدارس والممتبات:
انتشر نمط الوقف على المدارس ودور التعليم بعامة انتشارًا واساعًا فاي الحضاارة 

بنيااات اإلساااالمية، مماااا كاااان لاااه أثاااٌر واضاااح فاااي نشااااط حركاااة التعلااايم عناااد المسااالمين، ف
المااادارس أصااااًل عااان طرياااق الوقاااف ، ووِفاااَرت حاجياااات التعلااايم بأبعادهاااا المختلفاااة مااان 

 مدرسين ومساكن وأدوات وتجهيزات مدرسية.
ويشااااار هنااااا إلااااى أنااااه بظهااااور الماااادارس النظاميااااة، وبااااروز فريااااق ماااان المعلمااااين 

إلااى  المتفاارغين لمزاولااة مهنااة التاادريس، إضااافة إلااى تزايااد أعباااء الحياااة هااذا األماار دعااا
ظهااور الحاجااة إلااى مااورد ثاباات ُيَنَفااق منااه علاايهم، فكااان أن  وّقفاات بعااض الممتلكااات 
الخاّصااة علااى الماادارس للصاارف عليهااا وعلااى المشااتكلين بهااا، وأنفقاات فااي ذلااك أمااوال 
طائلاة  ممااا ضاامن بقاااء هااذه الماسسااات واسااتمرارها فااي أداء الوظيفااة التااي أنشاائت ماان 

د تكتسب صافة الادوام واالساتمرار، وبادون األوقااف أجلها، ألن الوقف جعل هذه المعاه
ال يمكااااان أن تقاااااوم قائماااااة ألي مدرساااااة أو منشااااائة تعليمياااااة فاااااي كثيااااار مااااان العصاااااور 

 اإلسالمية.
وقد تفاوتت أوقاف المدارس بعضها عان بعاض، فمنهاا ماا تحظاى بنصايب وافار 

ها بالتاالي نتيجة غنى وثراء من وّقف عليها، أو تكاثر أوقافها ونمائها، فيحظى منسوبو 
بنصاايب وافاار ماان المااال والمااأكوالت والمالبااس. ومنهااا مااا يكااون نصاايب منسااوبيها أقاال 

                                           
 (.223محمد أمين، مرجع سابق، )صا (1)
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من ذلك. وغالباًا ماا تشاتهر المدرساة ويعلاو صايتها بكثارة أوقافهاا، ويحصال عكاس ذلاك 
أيضاااًا، إذ إناااه ثبااات أّن كثيااارًا مااان الطلباااة الاااذين يعتمااادون فاااي إعشاااائهم علاااى األوقااااف 

باأحوال الموسام.  –إذا كاان زراعياًا  –في حال تاأثر وقفهاا  يضطرون إلى ترك المدرسة
وقااد أشاااار النعيماااي إلاااى شاايء مااان ذلاااك، فاااذكر أن الحضااور فاااي بعاااض السااانوات فاااي 
مدارس دمشق كان قلياًل بسبب قلة الجوامك  ]وهي المرتبات التي تادفع للطلباةب بسابب 

 .(1)ا فات التي تصيب أوقاف المدارس إذا كانت زراعية
ر الوقف فاي عملياة التعلايم علاى كوناه ماوردًا مالياًا لاه، بال تعادى ذلاك ولم يقتص

إلى طرقه جوانب العملية التعليمية كافة، حتى أنه يمكن القول: إن وثيقاة الوقاف كانات 
بمثابااااة الالئحااااة األساسااااية للماسسااااة التعليميااااة، حيااااث تضاااام األسااااس التربويااااة للتعلاااايم 

بالتاااادريس ومواعيااااد الدراسااااة، والحقااااوق والشااااروط التااااي يجااااب أن تتااااوافر فااااي القااااائمين 
 والواجبات، وما إلى ذلك من التنظيمات اإلدارية والمالية.

ولما كانت الموارد المالية للمدرساة محاددة برياع الوقاف، فقاد حادد الواقفاون أعاداد 
الطلباة الاذين يتلقاون العلام فااي المدرساة، ولايس ذلاك فحساب، باال إنهام حاددوا طلباة كاال 

ألربعااااة وطلبااااة التفسااااير، وطلبااااة الحااااديث، ومااااا إلااااى ذلااااك ماااان مااااذهب ماااان المااااذاهب ا
 .(2)التخصصات التي تدرس في المدرسة

وقااااد حااااارم واقفااااو المااااادارس ودور التعلاااايم المختلفاااااة فااااي كثيااااار ماااان العواصااااام 
اإلسااالمية علااى تااوفير كافااة احتياجااات الطلبااة الدارسااين فيهااا، ومدرساايهم، وباااألخم 

                                           
م(. الااااادارس فاااااي تااااااري  1521هاااااا  927النعيماااااي: عباااااد القاااااادر بااااان محماااااد الدمشاااااقي )ت:  (1)

م( 1948هااااا )1367الماااادارس، نشاااار وتحقيااااق  جعفاااار الحساااايني، دمشااااق: مطبعااااة الترقااااي، 
1 290. 

 (.240محمد أمين، األوقاف والحياة االجتماعية، )صا (2)
 



 

الوقف وأثره في تشييد بنية الحضارة 
 اإلسالمية 

  

605 
 

 

واألسااتذة الكرباااء، والطلباة الفقاراء ماان أهال البلااد المساكن المالئام لهاام، كاي يجاد الطلبااة 
المناخ المناسب لتلقي العلم. فكان من مكمالت كثير من المدارس إنشااء مرافاق ملحقاة 
بهااا تخصاام لسااكنى الطلبااة والمدرسااين، كمااا وجااد أيضااًا مثاال هااذه المساااكن يسااكنها 

المية، وهذا ماا عارف المدرسون والعلماء المرتحلون لتلقي العلم وتعليمه في المدن اإلس
في الحضارة اإلسالمية بالداخلية فاي المادارس، أو المسااكن الداخلياة. ويعاّد هاذا األمار 

 بحق أحد مفاخر الحضارة اإلسالمية، ومنجزاتها.
وقد انتشرت هذه المساكن الداخلية في كثيارب مان مادارس مصار والشاام والعاراق، 

 وأصبحت مرفقًا من مرافقها المهمة والضرورية.
ولمن تكن تلك المساكن مقصورة على المدارس اإلساالمية بال يشااركها فاي ذلاك 
كاال ماان المساااجد والخوانااق والااربط، حيااث كاناات تلااك األماااكن مراكااز تعماال جنبااًا إلااى 

يوائهم.  جنب مع المدارس على رعاية شاون الطلبة وا 
وكااااان نظااااام المساااااكن الداخلياااااة فااااي الماااادارس اإلساااااالمية ماااان مفاااااخر التعلااااايم 

سالمي، حيث ساعد هاذا النظاام علاى تاوفير الجاو المناساب للطلباة والمدرساين، كاي اإل
ينقطعوا  لطلب العلام بعاد أن تكفال ماسساو المادارس بتاوفير ماا يلازم المقيماين بهاا مان 
المأكاال والملاابس والمسااكن بجانااب مااا يتقاضاااونه ماان معاااليم شااهرية. كمااا أنهااا جعلااات 

 والكرباء.  التعليم حقًا للجميع، ال سيما الفقراء
وقاااد رصاااد ابااان جبيااار مشااااهداته لهاااذه المرافاااق فاااي دمشاااق أثنااااء زيارتاااه لهاااا فاااي 
أواخر القارن الساادس الهجاري، وتحادث عان التساهيالت المكرياة لطاالب العلام فاي هاذه 
الااابالد جميعاااًا، ومنهاااا هاااذه المرافاااق، فقاااال: "ومرافاااق الكربااااء بهاااذه البلااادة أكثااار مااان أن 

وهاذه الابالد  …حّفا  كتاب هللا عّز وجال والمنتماين للطلابيأخذها اإلحصاء وال سيما ل
المشرقية كلها على هذا الرسم لكن االحتفال بهذه البلدة أكثر واالتساع أوجد. فمن شااء 
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الفالح مان نشاأة مكربناا فليرحال إلاى هاذه الابالد ويتكارب فاي طلاب العلام، فيجاد األماور 
 .(1)يشة، و هو أكبر األعوان وأهمها"المعينات كثيرة، فأولها فرا  البال من أمر المع

وقد اختلف نوعية هذه المساكن في جودتها من مدرسة ألخرى تبعًا لقدرة منشئها 
علاااى إقاماااة مثااال تلاااك المرافاااق، والصااارف علاااى سااااكنيها وا عاشاااتهم، وتبعاااًا لقاااوة الوقاااف 
المحبااوس عليهااا، حيااث بلكاات بعااض المساااكن حاادًا كبياارًا ماان الجااودة واإلتقااان ، فنالاات 

 .(2)إعجاب من شاهدها، ومّر بها
م(  1092هااا )485وكااان للااوزير الساالجوقي نظااام الملااك الطوسااي المتااوفى ساانة 

مباادرة فاي إنشاااء المادارس النظاميااة فاي عادد ماادن العاراق والمشاارق اإلساالمي، وكااذلك 
في إجراء األوقاف الالزمة للصرف على هذه المادارس ، ومدرسايها والطلباة المنتظماين 

 .(3)لح معاشهم وسكناهم ومتطلباتهمبها ما يص
كما كان من آثار الملك الزنكي نور الادين محماود فاي مجاال التعلايم توساعة فاي 
إنشاء المدارس على مختلف الماذاهب السانية، وتقادير المعااليم والرواتاب للصارف علاى 
المدرساين والطاالب والعاااملين فيهاا، هاذا إضااافة إلاى إنشااء العديااد مان مراكاز الصااوفية 

الخواناااق والاااربط والزواياااا( وكاااذلك البيمارساااتانات فاااي كثيااار مااان المااادن الزنكياااة، كماااا )

                                           
 (.258الرحلة، )صا (1)

كن الداخلياااة فاااي المااادارس اإلساااالمية، مجلاااة الماااارخ العرباااي، العااادد إباااراهيم المزيناااي: المساااا (2)
 (.319-305م(، )صا1998السادس، القاهرة )

 

لمزيااااد ماااان المعلومااااات حااااول الماااادارس النظاميااااة، انظاااار: الساااابكي، تااااات الاااادين أبااااو نصاااار  (3)
م( طبقاات الشاافعية الكبارى، تحقياق  1369هاا  771عبدالوهاب بن علي بان عباد الكاافي )ت

هاا 1385الفتاح الحلو، ومحمد الطناحي، القاهرة: مطبعة عيسى الباابي الحلباي وشاركاه،  عبد
 (.313)صا 4م(، ت1966)
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حاارم علااى رصااد األوقاااف السااخية الااداّرة لضاامان اسااتمرار تلااك الماسسااات فااي القيااام 
بوظائفهاااا المنشااائة مااان أجلهاااا، هاااذا إلاااى جاناااب حرصاااه الشاااديد علاااى إنشااااء المكتباااات 

 د إليها واإلفادة منها كل حسب تخصصه.المتخصصة داخل هذه المراكز لرجوع الرّوا
وفاااي األنااادلس اشاااتهرت المدرساااة النصااارية بكرناطاااة بأوقافهاااا الكنّياااة. وتعاااد هاااذه 
المدرسااة أشااهر المراكااز التعليميااة فااي األناادلس بعااد مسااجد قرطبااة، وقااد بنياات فااي عهااد 

م( ولقاد 1354 1333هاا  755-723السلطان الكرناطي أباي الحجاات يوساف األول )
ه المدرساااة شاااهرة واساااعة حتاااى أجماااع المارخاااون تقريباااًا علاااى اعتبارهاااا أولاااى حااااازت هاااذ

المدارس في األندلس، كما أنها المدرسة الوحيدة التي حفظت بعض أجزائهاا إلاى يومناا 
 .(1)هذا

أمااا عاان المكتبااات، فإنهااا كاناات الوساايلة األهاام فااي تلقااي العلااوم ونشاارها، وذلااك 
ولصااعوبة الحصااول عليهااا بشااكل شخصااي ألهميااة الكتااب فااي نشاار العلاام ماان ناحيااة، 

لندرتها وارتفاع تكاليفهاا مان ناحياة أخارى، لاذا فقاد تناافس الواقفاون فاي إنشااء المكتباات 
العامة والخاصة، وفتحها أمام طلبة العلم، وأوقفوا عليهاا األوقااف الاداّرة للصارف عليهاا 

 من مالفات. وتزويدها، وذلك لنشر الثقافة وتزويد الباحثين بكل ما ُيحتات إليه
وقد تنوع الوقف على الكتب فشمل مكتبات بأكملها، ووقف الكتب على المدارس 
والمشافي والمراصد والربط والخانقاهات، كما كان هناك نوع يتمثل في وقف كتب عالم 
بعد وفاته على أهل العلم وعلى ورثتاه، واهاتم واقفاوا المكتباات بتاوفير دخال ماادي ثابات 

                                           
م(، 1982محمد عبد الحميد عيسى. تاري  التعليم في األندلس، القاهرة: دار الفكار العرباي، ) (1)

 (.390)صا
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والصاارف علااى العاااملين بهااا، كمااا أّن بعضااهم عااّين ريعااًا يصاارف لصاايانتها وترميمهااا، 
 .(1)منه في إنماء الكتب عبر السنين

وقااااد انتشاااار الوقااااف علااااى الكتااااب والمكتبااااات فااااي أرجاااااء العااااالم اإلسااااالمي منااااذ 
العصااور اإلسااالمية المبكاارة، وكااان لااه األثاار األوفااى فااي تعاادد المكتبااات وتنااوع مناهلهااا 

اضااااحة فااااي االزدهااااار الثقااااافي والعلمااااي الااااذي شااااهده العااااالم وبالتااااالي تركاااات آثارهااااا الو 
 .(2)اإلسالمي على مدى قرون طويلة

وممااا يشااار إليااه هنااا أنااه حينمااا تااذكر المكتبااات فااي الحضااارة اإلسااالمية، فإنااه 
ُيْقَصاد بهاا تلااك المراكاز العلميااة والتعليمياة الرائاادة التاي انتشاارت فاي عديااد مان العواصاام 

التااي كاناات بمثابااة دور التعلاايم الجامعااة التااي أّدت دورًا مهمااًا فااي واألقاااليم اإلسااالمية، و 
نشاار العلاام وتيساايره لطالبااه عاان طريااق تااوفير الكتااب بمختلااف فااروع المعرفااة، وكااذلك 
خدمااااة الباااااحثين والمطلعااااين علااااى هااااذه المعااااارف، كمااااا كاناااات مجمعااااًا وملتقااااًا للعلماااااء 

 والنابكين في مختلف العلوم مع طالبهم.
وقاااف رساااالة المكتباااات عناااد مجااارد جماااع الكتاااب وحفظهاااا وتيسااايرها إذ إناااه لااام تت

نما أّدت تلك المكتبات رسالة أسمى وانجح من ذلك.  للمطلعين، وا 
وفااي هااذه المناساابة، وفااي الوقاات الااذي ننااادي فيااه بأهميااة تفعياال دور المكتبااات 

مااع، الوقفيااة فااي المملكااة، فإننااا نتطلااع إلااى إثااراء أوسااع لاادور المكتبااات فااي خدمااة المجت
وذلك بتنويع نشاطات هذه المكتبات وتوسيع دوائر فعالياتها الثقافية والعلمياة والتعليمياة 

                                           
 –طان للمااااوروث الثقااااافي اسااااتب –يحيااااى محمااااود الساااااعاتي: الوقااااف وبنيااااة المكتبااااة العربيااااة  (1)

 (.33م(، )صا1988ها )1408الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

انظر: يحيى محمود: المرجاع الساابق، وقاد فّصال فاي هاذا الموضاوع كثيارًا وأورد رصادًا مثالياًا  (2)
 المية.للمكتبات الوقفية بأنواعها وباختالف تنظيماتها ومواقعها عبر الحضارة اإلس
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لتكااون مناخااًا مناساابًا السااتقطاب الناشاائة وتااربيتهم وتااأديبهم ا داب الفاضاالة، و كاااذلك 
اجتااذاب طلبااة العلاام والتفااافهم حااول علمااائهم فيهااا، وكااذلك اإلسااهام فااي توعيااة وتثقيااف 

لمجتمع ليرقى باذلك دور المكتباة ويظهار أثرهاا واضاحًا فاي خدماة هاذا مختلف طبقات ا
 المجتمع.

وهااذا نمااوذت ماان نماااذت الجهااود الوقفيااة فااي بناااء الماادارس والمكتبااات، والصاارف 
عليهااا وتااوفير كافااة احتياجااات طااالب العلاام، و إال فااإن ُكتااب الحضااارة اإلسااالمية قاااد 

التعلايم عبار العصاور اإلساالمية فاي  حفلت بإشارات واسعة عن الوقف وأثره في تمويال
كاالب ماان بكااداد ومكااة المكرمااة، والمدينااة المنااورة، والقاادس الشااريف، ودمشااق، والقاااهرة، 

 .(1)واليمن مما يصعب حصرها في مثل هذا البحث
وهكذا كانت األوقاف مان أبارز عوامال تمويال التعلايم وتشاجيعه بمختلاف مراحلاه 

 وعبر العصور اإلسالمية المختلفة.
 

 ابعًا: تتديم الرعاية الصحية:ر 
كااان ليوقاااف أثاار رئيسااي فااي تقااديم الرعايااة الصااحية، ومساااعدة المرضااى ماان 
الفقراء والمحتاجين، فكثيرًا ما وّقف األغنياء أماوالهم وأمالكهام علاى ماا كاان يسامى فاي 
الحضارة اإلسالمية بالبيمارستانات التي كانت تقادم خادمات جليلاة فاي عاالت المرضاى 

طعام  هم ومتابعتهم سواء من المترددين عليها أو الوصول إليهم في منازلهم.وا 
ولقد انتشرت تلك البيمارستانات في العالم اإلسالمي منذ القرن الثالث الهجاري ، 
وكاناات مصاادر إسااعاد ألبناااء المجتمااع المساالم إذ يتلقااى المااريض فيهااا العااالت والرعايااة 

                                           
(، وقااااد أورد أمثلاااة متعاااددة لوقااااف 36-23انظااار: يحياااى بااان جنيااااد: الوقاااف والمجتماااع، )صاااا (1)

 المدارس في هذه المواقع.
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ثيارًا مان هاذه البيمارساتانات كاان يقاوم بوظيفاة التاّمة والكسوة والكاذاء، إضاافة إلاى أّن ك
تعليم الطب إلى جاناب قياماه بوظيفتاه األساساّية وهاي معالجاة المرضاى، والساهر علاى 

 راحتهم. وكان من أبرز تلك البيمارستانات ما يأتي:
 البيمارستان العضدي ببغداد: -1

أحد ملوك ينسب هذا البيمارستان إلى الملك عضد الدولة أبي شجاع فناُخسُرو 
م(، وكان في الجانب الكربي من بكداد ،  وقد فر  من 982ها  372بني بويه )ت
م( وأنفق عليه مااًل عظيمًا ووفّر له من آالت الطب ما يعجز 978ها )368بنائه سنة 
 .(1)عن وصفه

 البيمارستان النوري بدم ق. -2
توفى سنة وينسب هذا البيمارستان إلى الملك نور الدين محمود بن زنكي الم

م(، الذي برز في االهتمام بشاون المرضى وتخصيم دور العالت 1174ها )569
لهم، حيث قام ببناء البيمارستانات في البالد، وأكثر منها، وكان أعظمها ذلك 
البيمارستان الذي أنشأه في دمشق كما يذكر ابن األثير "فإنه عظيم كثير الخرت، 

اء حسب، بل على كافة المسلمين من غني بلكني أنه لم يجعله وقفًا على الفقر 
. وكان قد أنشأه في دمشق ضمن حركته النشطة في بناء المدارس والمرافق (2)وفقير"

                                           
م(: 1282هاا  681ابن خلكان: شمس الادين أباو العبااس أحماد بان محماد بان أباي بكار )ت   (1)

، 4م(، ت1972وفيات األعيان وأنباء الزمان، تحقيق  إحسان عباس، بياروت، دار صاادر، )
 (.55-54)صا

 .170ابن األثير، الباهر،  (2)
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العامة في كافة أرجاء مملكته. وقد وّقف عليه جملة من الكتب الطبية، وكان 
 .(1)الُخِرْسَتانين اللذين في صدر الديوان

 بيمارستان قالوون(.البيمارستان المنصوري بالتاهرة ) -3
وينساااب هاااذا البيمارساااتان إلاااى الملاااك المنصاااور سااايف الااادين قاااالوون الصاااالحي 

 .(2) م(1290ها )689المشهور باأللفي المتوفى سنة 
ويعاااد هاااذا البيمارساااتان بحاااق مااان أكبااار المستشااافيات وكلياااات الطاااب فاااي تااااري  

وري محّط اهتماام مصر في عصورها اإلسالمية المبكرة، فقد استمر البيمارستان المنص
السااالطين المماليااك، وبخاصااة الساالطان الناصاار محمااد باان قااالوون الااذي حاارم علااى 
أن ياااادي البيمارساااتان وظائفاااه االجتماعياااة كاملاااة، ساااواء فاااي تقاااديم الرعاياااة الصاااحية، 
داخل البيمارستان أو في زيارة المرضى الفقراء في منازلهم وتزويدهم بما يصالح حاالهم 

بة، واألغذية أيضًا، أو فيما يوزع صادقة مان رياع األوقااف المرصادة من األدوية واألشر 
 .(3)للصرف على البيمارستان واحتياجاته

كما اشتهرت عديد من البيمارستانات في أجزاء متفرقة من العالم اإلسالمي 
منها: بيمارستان أرغون الكاملي بحلب، والبيمارستان المستنصري بمكة، وبيمارستان 

رستان الري، وبيمارستان تونس، وبيمارستان مراكش، وبيمارستان المدينة، وبيما

                                           
م( عيااون 1269هاا  668ابان أباي أصايبعة : أبااو العبااس موفاق الادين أحمااد بان القاسام )ت:  (1)

هاا 1385األنباء في طبقات األطباء، شرح وتحقيق  نازار رضااء، بياروت: دار مكتباة الحيااة، 
 (.628م( )صا1965)

 (.408-406ا، )ص2المقريزي: الخطط، ت (2)

 (.87حياة الحجي: مرجع سابق )صا (3)
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غرناطة، وغيرها من البيمارستانات التي انتشرت في أجزاء متفرقة من العالم 
 .(1)اإلسالمي، واعتمدت في تمويلها على الوقف بالدرجة األولى

ولم يقف أثر األوقاف في الرعاية الصحية عناد حاّد معالجاة المرضاى، بال تعاداه 
إلى النهوض بعلم الطب وتعليمه، سواء في داخل البيمارستانات، حيث يرتبط التادريس 
النظري باالعملي، أم فاي مادارس متخصصاة أنشائت لكارض تعلايم الطاب فاي كثيار مان 
الحواضااااار اإلساااااالمية. وهاااااو ماااااا سااااامي فاااااي الحضاااااارة اإلساااااالمية بالمااااادارس الطبياااااة 

هااا ماان الماادارس فااي نظمهااا، . تلااك الماادارس التااي لاام تختلااف عاان غير (2)المتخصصااة
واألوقااااف الخاصاااة بهاااا، حياااث كانااات تلاااك المااادارس ُتسااامى فاااي أغلاااب األحياااان باسااام 
منشاائها أو واقفهااا، وقلمااا ُعرفاات باساام مدرسااها أو جهااة وجودهااا. وكااان ُمنشاااها يوقااف 
عليهااااا ماااان األوقاااااف مااااا يكفااااي للصاااارف عليهااااا، وصاااايانتها، ولإلنفاااااق علااااى مدرساااايها 

كما كان يحدد في حجة الوقف عدد من يشتكلون بهذه الصناعة  وطلبتها ومستخدميها،
ماااان المدرسااااين والطااااالب وصاااافاتهم، فقااااد اشااااترط الواقااااف إليااااوان الطااااب فااااي المدرسااااة 

                                           
لمزيااااااد ماااااان التفصاااااايل حااااااول هااااااذه البيمارسااااااتانات، وغيرهااااااا انظاااااار: أحمااااااد عيسااااااى، تاااااااري   (1)

 م(.1982ها )1401، بيروت: دار الرائد العربي، 2البيمارستانات في اإلسالم، ط

كين الطبيااة بالبصاارة، وكااان ماان أباارز تلااك الماادارس: المدرسااة الدخواريااة بدمشااق، ومدرسااة بااات (2)
والمهذبية بمصر، وغيرها، لمزياد مان التفصايل عان هاذه المادارس، ونظام التادريس بهاا انظار: 
إبااراهيم المزينااي: الماادارس الطبيااة المتخصصااة فااي الحضااارة اإلسااالمية، مجلااة جامعااة اإلمااام 

 (.411-349ها(، )صا1415محمد بن سعود اإلسالمية، العدد الثالث عشر )ذو القعدة  
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المستنصاارية ببكااداد أن يكااون بهااا عشاارة ماان الطااالب المساالمين يدرسااهم طبيااب حاااذق 
 .(1)مسلم
 

 خامسًا: مساندة الجهاد    سبيل  :
هللا تعالى من وجوه البّر التي حارم كثيار مان المسالمين علاى الجهاد في سبيل 

الوقااف عليهااا، وال ساايما فااي الفتاارات التااي واجهاات فيهااا الدولااة اإلسااالمية أعااداءها منااذ 
صاادر اإلسااالم، فممااا ورد فااي هااذا الجانااب فااي عصاار صاادر اإلسااالم حاابس الصااحابي 

بيل هللا، وقااد أجااازه سااالحه وكراعااه فااي ساا -رضااي هللا عنااه  -الجلياال خالااد باان الوليااد 
 .(2)على ذلك -صلى هللا عليه وسلم  -النبي 

وقد تكررت صاور الوقاف علاى الجهااد والمجاهادين فاي سابيل هللا، وبخاصاة فاي 
العصاور التااي تعاارض فيهااا المساالمون لمواجهااات عسااكرية، كمااا حصاال فااي بااالد الشااام 

عنااد الاازنكيين ومصاار إبااان الحااروب الصااليبّية وهجمااات المكااول، فتعااددت هااذه الصااور 
واألياااوبيين والممالياااك بصااافة مباشااارة، وكاااان لهاااا األثااار الواضاااح فاااي تمويااال عدياااد مااان 

م( حينمااا سااَخر المظفاار قطااز 1259هااا )658الحمااالت العسااكرية كمااا حاادث فااي ساانة 

                                           
م( 1323هااا  723اباان الفااوطي: كمااال الاادين أبااو الفضاال عبااد الاارازق باان أحمااد الشاايباني )ت (1)

الحااوادث الجامعااة والتجااارب النافعااة فااي المائااة السااابعة، تصااحيح وتعليااق  مصااطفى جاااواد، 
 (.59ها(، )صا1351بكداد: المكتبة العربية )

هااذا الوقااف فااي بدايااة البحااث (، وقااد ساابق الحااديث عاان 24الطرابلسااي: المرجااع السااابق، )صااا (2)
 بشكل مفصل.
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أمااااااوال الوقااااااف فااااااي تجهيااااااز الجيااااااوش اإلسااااااالمية لصااااااد هجااااااوم المكااااااول علااااااى ديااااااار 
 .(1)المسلمين

ي بناااااء كثياااار ماااان التحصااااينات الحربيااااة فااااي كمااااا كااااان ليوقاااااف أثاااار واضااااح فاااا
المنطقة. ومما سجل في ذلك تلك القلعة التاي أنشاأها السالطان قايتبااي فاي اإلساكندرية 

م( "بسبب أن ال تطريق الفرنج للثكر على حين غفلاة ، وجعال باه 1479ها )884سنة 
. جماعاة ماان المجاهادين قاااطنين باه، وأجاارى علاايهم الجواماك والرواتااب فاي كاال شااهر..

 . وأمثلة ذلك كثيرة ال يتسع مثل هذا العرض لطرقها.(2)وأوقف عليهم األوقاف الجليلة"
كمااا امتااد أثاار الوقااف فااي الحضااارة اإلسااالمية ليشاامل جانبااًا إنسااانيًا مهمااًا، وهااو 
تخصيم بعض من ريعه لفكاك أسرى المسلمين، وممن اهتموا بهاذا الجاناب السالطان 

ديناة بلبايس علاى فاك أسارى المسالمين الاذين أسارهم صالح الدين األيوبي الاذي وّقاف م
م(. وقااد اسااتمر هااذا الوقااف 1168هااا )564الصااليبيون فااي حملااتهم علااى مصاار ساانة 

 .(3)حتى تّم فكاك جميع األسرى 

                                           
م(. النجااوم 1469هااا  874اباان تكااري بااردي: جمااال الاادين أبااو المحاساان يوسااف األتااابكي )ت (1)

الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، نسخة مصورة عن طبعاة دار الكتاب منشاورات لجناة التاأليف 
 (.23  )صا7والترجمة والنشر، القاهرة  )د.ت( ت

م( باادائع الزهااور فااي 1523هااا  930بااو البركااات محمااد باان أحمااد الحنفااي )ت: اباان إياااس : أ (2)
 (.156ها(، )صا1311، طبعة بوالق )3وقائع الدهور، ت

م( 1405هااا  807اباان الفاارات، ناصاار الاادين محمااد باان عبااد الاارحيم الحنفااي المصااري )ت:  (3)
 (.23ا)ص 4م(. ت1967تاري  الدول والملوك، نشر: حسن مخمد الشماع، البصرة، )
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وممن اشتهر بذلك أيضًا الناصر محمد بن قالوون المملوكي الاذي قاام فاي عاام 
فهاااااا علاااااى فكااااااك أسااااارى م( بشاااااراء بعاااااض أماااااالك بيااااات الماااااال ثاااااّم وقّ 1323هااااا )724

 .(1)المسلمين، كما وّقفها على إطالق سراح المساجين في الدولة
ويمثل هذا النمط من الوقف اعترافًا بدور هااالء األسارى الاذين باذلوا نفوساهم فاي 
سبيل الذود عان بالدهام، مماا أدى إلاى مكافاأتهم بمثال هاذا اإلجاراء اإلنسااني، ومان ثام 

 .(2)إعادتهم إلى أسرهم وأهليهم
ومااان دراساااة حجاااج الوقاااف اإلساااالمي التاااي تناولااات الجهااااد فاااي سااابيل هللا، وماااا 
يارتبط باذلك مان الصاارف علاى الجياوش اإلساالمية وفكاااك أسارى المسالمين، يتضاح مااا 
ليوقاااف ماان أثاار وفضاال فااي ذلااك، وفااي اسااتمرار الصاارف علااى التحصااينات الحربيااة 

، وتازداد أهمياة األوقااف فاي وجعلها دائمًا في حال اساتعداد لصاد األعاداء فاي أي وقات
وقت الحروب، إذ إنها تمثال ماوردًا مالياًا ثابتاًا يصارف مناه فاي إعاداد الجايش والصارف 

 .(3)على المقاتلين
 

 سادسًا: تو ير الخدمات اتجتماعية:
ارتبطاات األوقاااف اإلسااالمية منااذ نشااأتها األولااى فااي صاادر اإلسااالم بالصاادقات، 

دقة جارياااة" فكاااان أول وقاااف فاااي اإلساااالم هاااو ودّلااات مشاااروعيته أساساااًا علاااى أناااه "صااا
 -صالى هللا علياه وسالم-السبعة حاوائط التاي أوصات بهاا مخيرياق اليهاودي لرساول هللا 

بأن يضعها حيث يشاء" فجعلها عليه الصالة والسالم "صدقة في سبيل هللا"، كما تتأكد 

                                           
 (.113النجيدي، الموارد المائية، )صا (1)

 (.60يحيى بن جنيد: الوقف والمجتمع، )صا (2)

 (.231محمد أمين، مرجع سابق، )صا (3)
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بان الخطااب لعمار ا -صالى هللا علياه وسالم  -هذه الحقيقة أيضًا من توجيه رسول هللا 
حينما قال: "إن شئت حبسات أصالها وتصادقت بهاا" كماا أّن عاددًا  -رضي هللا عنه  -

من األئمة والفقهاء عرفوا األوقاف واألحباس بأنها: "الصادقات الموقوفاة" أو "الصادقات 
المحرمة" لذا اقترنت كلمة الصدقة باألوقاف، أو األحباس في كافة وثائق الوقف فكالبًا 

 .(1)أّن الواقاف "وّقف"، أو حّبس، أو سّبل ، أو أّبد، أو حّرم، أو تصدق"ما يرد فيها 
وعلى هذا يمكن أن ُيْذَكر أّن األوقاف باعتبارها صادقة جارياة قامات بادور كبيار 
في مجال الرعاية االجتماعية في المجتمع اإلسالمي بصفة عامة، وزاد مان هاذا الادور 

تكان لهاا سياساة محاددة أو نصايب واضاح مان  وأهميته أن مسائل الرعايةاالجتماعية لم
صارف الحكومااات آنااذاك، فكااان ماان األمااور التاي باارز فيهااا الوقااف وانتشاار أثااره بسااببها 
انتشااارًا واسااعًا عنايااة الااواقفين بتااوفير خاادمات اجتماعيااة لقطاااع عااريض ماان المجتمااع، 

ياااوائهم في ماااا عااارف فااااي وذلاااك عااان طرياااق االهتماااام باااالفقراء والُمْعااااَدِمين والُمَتصاااَوفة وا 
الحضاااارة اإلساااالمية باااالخوانق، والاااربط، والزواياااا، وكاااذلك االهتماااام باااالمنقطعين وأبنااااء 
السااابيل، وباأليتاااام ورعاااايتهم، وجلاااب الميااااه وتاااوفيره فيماااا سااامي بالساااقايات أو األسااابلة، 

 ويمكن عرض نماذت من هذه الخدمات وفق ما يلي:
 الخوانق والربط والزوايا: -1

تكفل الوقف بتوفيرها عنايته بأفراد آثروا الخلوة واالنقطاع ومن الخدمات التي 
للتعبد وطلب العلم بعيدًا عن مشاغل الحياة، وآخرين حرمهم الفقر والعجز عن مجاراة 
قامتهم، وهي التي عرفت في  غيرهم في العيش عن طريق تخصيم دور إليوائهم وا 

                                           
 (.132محمد أمين، مرجع سابق، )صا (1)
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ي وقف عليها األوقاف الكافية الحضارة اإلسالمية بالخوانق، والُرُبط، والزوايا، والت
 لتوفير أسباب الراحة والعيش لساكنيها.

والخوانق أو الخانقاهات جمع خانقاه، وتكتب أحياناًا "حانكااه" وهاي كلماة فارساية 
معربااااة  ومعناهااااا بياااات ثااااّم أصاااابح المقصااااود بهااااا المكااااان الااااذي يختلااااي يااااه الصااااوفية 

ذكااار المقريااازي فاااي حااادود  وينقطعاااون فياااه للعباااادة، وقاااد عرفااات فاااي اإلساااالم علاااى ماااا
 .(1)األربعمائة من سني الهجرة

وتعد الخوانق أو الخانقاهات من أهم مراكز الصوفية ومواقع انقطاعهم في كثير 
من العصور اإلسالمية، حيث يمارس فيها التصوف سلوكًا باإلضافة إلى قيامها 

ع دور بوظائف دينية واجتماعية أخرى ، وهي مع ذلك كانت دور تعليم شاركت م
 التعليم األخرى في تقديم خدمات جليلة للتعليم عبر العصور.

وقد اهتم السالطين وأمرااهم في كثير من العصور اإلسالمية بهذا المنشّت، 
فشيدوا منها الكثير وحبسوا عليها األوقاف الكنية والداّرة للصرف عليها وعلى الساكنين 

 بها بما يقوم بخدمتهم.
فااي العهااد الزنكااي خوانااق عدياادة فااي كاال ماان دمشااق  واشااتهرت فااي بااالد الشااام

وحلب، وغيرها من المادن، وكانات مثاار إعجااب الرحالاة والماارين بهاا، الشاام، وقاد ماّر 
بهااا الرحالااة األندلسااي اباان جبياار، وأعجااب بمااا شاااهده فيهااا، ووصاافها بقولااه: "... وماان 

رح عظايم موضاع يعارف بالقصار، وهاو صا -يعناي الصاوفية  -أعظم ما شااهدناه لهام 
يعنااي  -مسااتقل فااي الهااواء فااي أعاااله مسااكن لاام ياار أجماال إشااراقًا منهااا، وهااو ماان البلااد 

                                           
 .414 2الخطط،  (1)
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بنصاااف الميااال لاااه بساااتان عظااايم يتصااال باااه...  وقاااد وقفاااه ناااور الااادين برسااام  -دمشاااق 
 .(1)الصوفية مابدًا لهم"

وفااي مصاار اشااتهرت خانقاااه سااعيد السااعداء التااي أنشااأها الساالطان صااالح الاادين 
م(، ووقفهااا فااي الفقااراء الصااوفية الااواردين إلااى مصاار ماان 1174هااا )569األيااوبي ساانة 

مختلف البالد اإلسالمية، وّوقف عليها األوقاف الكنية للصرف عليها وعلى المنقطعين 
 . (2)بها

وفااي العصاار المملااوكي ازداد عاادد الخانقاهااات زيااادة كبياارة، وارتاابط اساام الكثياار 
ين واألماراء، ويكفاي أن يشاار هناا إلاى منها بأسماء كبار شخصيات الدولة مان الساالط

م( لتصل 1325ها )725خانقاه "سرياقوس" الذي أنشأه الناصر محمد بن قالوون سنة 
إلى مدى ما وصالت إلياه الخانقاهاات فاي العصار المملاوكي مان الشامول واالرتقااء فاي 

جماع، التنظيم حتى أنه ذكر أّن بها مائة خلوة لمائة صوفي، وبجانبها جامع تقام فياه ال
 .(3)ومكان برسم ضيافة الواردين، وحمام ومطب ، وغير ذلك من المرافق المساعدة

أما الُرُبط، فهي جمع رباط، وهي في األصل اسم للمكان الذي يرابط فيه الجنود 
لمجاهدة العدو، وحراسة ثكور الدولة اإلسالمية ثّم استعير االسم ليماكن التي يتخذها 

ع فيها للعبادة، ومجاهدة النفس. وهي أيضًا مأوى الفقراء المتصوفة والزهاد لالنقطا
وعابري السبيل، فهي تتشابه مع الخوانق في الوظائف، إن كانت هناك بعض 
االختالفات الشكلية في إمكانيات كل منهما، وفي تجهيزاتهما إذ يبدو أّن الخوانق 

                                           
 (.257الرحلة: )صا (1)

 .416-415 2المقريزي: الخطط،  (2)

(، وقااااد فصااالت حيااااة الحجااااي الحاااديث عااان هااااذه 262-261صاااا، )2المقريااازي: السااالوك، ت (3)
الخانقاه وذلك بتحقيقها لوثيقة وقف الخانقاه ضمن كتابها "السلطان الناصر محمد بان قاالوون 

 (.374-161ونظام الوقف في عهده" في الصفحات من )صا
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ن الُرُبط باعتبارها كانت أكبر مساحة وأكثر أوقافًا، وأنها كانت تتسع ألعداد أكثر م
 معدة إلقامة أطول من اإلقامة بالربط.

وقد انتشرت الربط انتشارًا واسعًا في مناطق متفرقة من العالم اإلسالمي في كل 
من بالد الشام والعراق ومصر والحجاز، واشتهرت تلك الربط بتقديم خدمات اجتماعية 

 وتعليمية رائدة ومن هذه الربط على سبيل المثال:
قصر حرب بالموصل الذي كان مقصدًا لطاالب العلام واألدب فاي العصار  رباط

الزنكااي، إذ عكااف فيااه الطلبااةعلى أبناااء األثياار يدرسااون ويحققااون، وهاام مكفولااون فااي 
 .(1)الرباط ينفق عليهم بما وّقف عليه من أوقاف

وماان هااذه الااُرُبط أيضااًا، التااي اشااتهرت بسااكنى الفقااراء فااي المدينااة المنااورة رباااط 
م( خصصاه للفقاراء 1164هاا )559ه الوزير جمال الدين األصفهاني المتوفى سانة أقام

 .(2)والزائرين، ووّقف عليه األوقاف المناسبة للصرف عليه
وباإلضافة  إلاى الاربط المخصصاة للرجاال كاان هنااك بعاض الاربط المخصصاة 

ط مفتوحاة إليواء النساء العاجزات، أو المطلقات أو مان فقادن عاائلهن، فتكاون تلاك الاُربُ 
أمامهن إليوائهّن والصرف عليهّن، وكان في كّل رباط شايخة تتاولى تعلايمهّن وتثقايفهّن 

 .(3)كما ذكر في رباط عذراء خاتون داخل باب النصر بدمشق

                                           
 .142 م4ابن خلكان، وفيات األعيان، ت (1)

 .145-143 5صدر نفسه، له ترجمة واسعة في : ابن خلكان: الم (2)

م(، 1196هاا )593ينسب هذا الرباط إلى الست عذراء بنت شاهنشااه بان أياوب المتوفااة سانة  (3)
 (.196)صا –قسم دمشق  –ابن شداد، األعالق الخطيرة 
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ومثال ذلااك تكاارر فاي مصاار فااي ربااط البكداديااة الااذي أنشاأته تااذكار باااي خاااتون 
صااته للنساااء، وفيااه أيضااًا م( وخص1285هااا )684ابنااة الساالطان الظاااهر بيباارس ساانة 

 .(1)شيخة تعظ النساء وتفقهّن، إضافة إلى كونه مأوى للنساء المطلقات أو األرامل
أماااا الزواياااا فواحااادتها زاوياااة وهاااي ركااان الااادار، ثاااّم أصااابحت تطلاااق علاااى الااادار 
الصااكيرة التااي تتسااع ألشااخام قليلااين ينقطعااون فااي الكالااب للعبااادة وهااي أصااكر ماان 

زءًا منها حيث كانت تعّد إلقامة بعاض الصاوفية والفقاراء واأليتاام الرباط، وربما كانت ج
 .(2)وغيرهم

وقااد انتشاارت الزوايااا ماااع انتشااار التصااوف واتساااع نطاقاااه، وخاّصااة فااي عصااار 
المماليااك فااي مصاار حيااث عااّد المقرياازي سااتًة وعشاارين زاويااة فااي القاااهرة وحاادها كاناات 

 .(3)جميعها دُور علم وعبادة
تتشابه في معانيها ووظائفها  -لخوانق، والربط، والزوايا ا -فالماسسات الثالث 

حتى أّن األمر قد اختلط على كثير ممن كتب عنها ولم يستطيعوا     التفرقة بين 
مدلول  كّل واحدة منها لدرجة جعلت المقريزي وهو يعرف كّل نوع في موضعاه، لم 

 .(4)-ومنزلهم بيت الصوفية  -يباعد عن معنى واحد، وهو أنها كانت جميعًا 

                                           
 .428-427 2المقريزي، الخطط،  (1)

، 8األول، طعبد اللطيف حمزة: الحركة الفكرياة فاي مصار فاي العصارين األياوبي والمملاوكي  (2)
 (.105م(، )صا1968القاهرة، دار الفكر العربي )

 .436-430 2الخطط،  (3)

 .430، 427، 414 2المصدر نفسه،  (4)
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وقد زودت كل من الخوانق والربط الزوايا بما يحتاجه المقيماون بهاا، ورتبات مان 
أجاال ذلاااك الكثياار مااان الوظاااائف ، حتااى أناااه وّقفاات باااداخل هاااذه الاادور مجموعاااات مااان 

 .(1)الكتب التي شكلت مكتبات جامعة يرجع إليها الطلبة عند الحاجة
 

 اتهتمام بأبنا  السبيل والمنتطعين: -2
نال هاالء نصيبهم من اهتمام الواقفين في الحضارة اإلسالمية حيث اجتهد 
المحسنون في تلمس حاجات أبناء السبيل وخاّصة المنقطعين منهم، الذين منعتهم 
ظروفهم المعيشية من الرجوع إلى بالدهم، ويبرز أمثال هاالء في األغلب بمكة 

مين إليها بكرض الحج والزيارة مثال والمدينة حيث انقطع الزاد والراحلة عن بعض القاد
م( عندما أوقف السلطان المملوكي الناصر محمد 1323ها )714ذلك ما حدث سنة 

 .(2)بن قالوون سهمًا من أوقافه على المنقطعين بمكة والمدينة، وتجهيزهم إلى أوطانهم
 رعاية األيتام: -3

عااان طرياااق  ناااال هااااالء نصااايبهم المحااادد لهااام مااان ثاااروات األغنيااااء والموسااارين
الوقف. وخاصة األيتام منهم، أو من فقد عائلة، فقد حرم كثير مان أهال الخيار علاى 
وقف األوقاف الداّرة على األيتام وكسوتهم. ومن ذلاك ماا نصات علياه وثيقاة مان حجاج 
األوقاااف ترجااع إلااى عصاار سااالطين المماليااك بالقاااهرة ماان أن "يلاابس كاال ماان األيتااام 

                                           
(، وقااد كتااب عاان مكتبااات 113-107يحيااى باان محمااود: الوقااف وبنيااة المكتبااة العربيااة، )صااا (1)

 الخوانق والربط بصورة مفصلة، وعّد كثيرًا منها.

م( تااذكرة النبيااه فااي أيااام المنصااور وبنيااه، 1377هااا  779باان عماار )ت: اباان حبيااب : الحساان (2)
-357، )صااااا2م(، ت1976تحقيااااق  محمااااد محمااااد أمااااين، القاااااهرة، دار الكتااااب المصاااارية، )

358.) 
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ًا ولباسًا وقبعاًا، ونعااًل فاي رجلياه، وفاي الشاتاء مثال المذكورين في فصل الصيف قميص
 .(1)ذلك، ويزداد في الشتاء جّبة محشوة بالقطن"

كما أّن هناك من الواقفين من يحرم على إنشاء المكاتب الخاصة لتعلايم أبنااء 
األيتااام الااذين فقاادوا عااائلهم، أو األطفااال غياار القااادرين ماان أبناااء المساالمين ماان الفقااراء 

، أو إحضاااار  الاااذين لااام يكااان فاااي وساااع ذويهااام إرساااالهم إلاااى الكتاتياااب التاااي تعلااام باااأجرب
ماااادبين يعلماااونهم فاااي مناااازلهم، وكاااان يطلاااق علاااى هاااذا الناااوع مااان الكتاتياااب: "مكاتاااب 

 األيتام" أو " مكاتب السبيل".
وقد عرض الحافظ ابن عساكر لهذا النوع من الكتاتيب وهاو يتحادث عان أعماال 

فااي ساابيل الخياار، فقااال: "ونّصااب جماعااة ماان المعلمااين  نااور الاادين محمااود باان زنكااي
 .(2)لتعليم يتامى المسلمين، وأجرى األرزاق على معلميهم، وعليهم بقدر ما يكفيهم"

وقد استرعت هذه الظاهرة أنظار الرحالة األندلسي ابن جبيار، فتحادث عان واحاد 
صابيان محضارة منها رآه في دمشق في العصر األيوبي، ووصافه بقولاه "ولييتاام مان ال

كبيرة بالبلد لها وقف كبير يأخذ منه المعلم لهم  ما يقوم به، وينفاق مناه علاى الصابيان 
 .(3)ما يقوم بهم وبكسوتهم"

كما كثرت وجود مثل هذه الكتاتيب في مصر أيام المماليك، حيث إننا نقرأ كثيارًا 
قاهااات وغيرهااا فاي تااراجم األغنيااء والمقتاادرين، أو فااي عارض الجوامااع، والمادارس والخن

                                           
 (.56-55يحيى بن جنيد: الوقف والمجتمع )صا (1)

هاا  571ي )تابن عساكر: الحافظ ثقة الدين أباو القاسام علاي بان الحسان بان هباة هللا الشاافع (2)
م(، تاااري  دمشاااق صااورة مااان مخطوطاااة المكتبااة الظاهرياااة بدمشاااق، كّماال نقصاااها مااان 1176

النس  األخرى في كل من: القااهرة وماّراكش، واساتانبول، نشار، مكتباة الادار بالمديناة المناورة، 
 (.294، )صا16ها(، ت1407)

 (.245ابن جبير: الرحلة، )صا (3)
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. (1)ماان دور التعلااايم عبااارات مثااال: "وأنشااأ بجانباااه مكتبااًا إلقاااراء أيتااام المسااالمين القااارآن"
وكاااذلك : "وفيهاااا كتااااب يقااارأ فياااه أطفاااال المسااالمين األيتاااام كتااااب هللا تعاااالى، ويتعلماااون 

. واألمثلااااة علااااى ذلااااك كثياااارة ومتااااوافرة فااااي (2)الخااااط، ولهاااام فااااي كاااال يااااوم الخبااااز وغيااااره"
 المصادر.
مثاال هااذه النصااوم تاكااد أثاار األوقاااف فااي حاال مشااكلة اجتماعيااة ذات أبعاااد و 

إنسااانية، تتمثاال فااي فئااة ماان فئااات المجتمااع مماان قاادر لهاام العاايش دون عائاال لهاام وال 
منفااق، سااوى هاااالء الموساارين الااذين أولااوهم عنااايتهم واهتمااامهم فكلفااوا لمجموعااة ماانهم 

ذا بالشااك مفخاارة ماان مفاااخر الحضااارة الكسااوة والطعااام، وفااوق هااذا تكلفااوا بتعلاايمهم، وهاا
 اإلسالمية.

 الستايات )األسبلة(: -4
كان الحصول على المياه العذبة من المهام الشاّقة في كثير من العصور 
اإلسالمية، لذلك أصبح تسبيل الماء العذب، وتسهيل الحصول عليه من وجوه البر 

لتي يطلق عليها أيضًا "السبل" التي اهتم بها الواقفون، وهنا جاء االهتمام بالسقايات ا
أو "األسبلة" التي كان الكرض من إقامتها توفير مياه الشرب للمحتاجين في أماكن 
محددة داخل المدن، وقد اهتّم السالطين والموسرون بهذا الجانب سواء للناس أم 

ن كانت هذه السقايات تلحق عادة بالمساجد للحيوانات في مختلف المواضع وا 
(3). 

ذت تاااوفير الميااااه عااان طرياااق الوقاااف إنشااااء الصاااهاريج الالزماااة للميااااه ومااان نماااا
العذبااة، وقااد تكّفاال المحساانون بملئهااا بالماااء العااذب بصاافة مسااتمرة. ماان ذلااك مااا ُنااّم 

                                           
 (.309)صا 2المقريزي: الخطط، ت (1)

 (.421)صا 2المقريزي: المصدر نفسه، ت (2)

 ، وقد أورد أمثلة وافرة لهذا الجانب.309 2المصدر نفسه،  (3)
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م( فااي 1437هاا  841علياه فاي وثيقاة وقااف السالطان المملاوكي األشاارف برساباي )ت 
ن مااء عاذب ينقال أنه يصرف في كل شهر مان الشاهور مان رياع الوقاف ماا يضامن ثما

 .(1)إلى الصهريج من ماء النيل
ومن ذلك أيضًا تشييد البرك وحفر ا بار والعيون لتوفير مياه الشرب والري، في 
مختلاااف المنااااطق وعلاااى الطااارق، وكاااان ممااان أساااهم فاااي هاااذا المجاااال اإلنسااااني زوجاااة 

لاة م(، إذ كاان مان جم1394هاا )796السلطان الملك األشرف المملوكي المتوفياة سانة 
 .(2)مّثرها: "عدة سبل في مقاطع الطرق يردها السارح والرائح"

 سابعًا: تو ير الدعم المادي للدولة:
أصبح الوقف في كثير من الدول اإلسالمية موردًا ضامن الماوارد المالياة المهماة 
للدولة، وذلك عن طريق توفير الدعم المالي المستمر لخزينة الدولة، يصارف مان ريعاه 

ّر المختلفااة ماان ماسسااات دينيااة وصااحية ونحااو ذلااك. وعلااى الاارغم ماان علااى جهااات الباا
اعتقاااد الاابعض أنااه ال صاالة للدولااة بااالوقف، ولهااذا ال يمكاان اعتباااره مااوردًا ماليااًا ُيسااتفاد 
منااه، باال هااو أماار شخصااي، إال أّن الواقااع ياكااد أّن للدولااة صاالة رئيسااية بااالوقف ممااا 

 نواحب عدة من أهمها: يجعله موردًا من مواردها المختلفة، وذلك من
إشااراف الدولااة علااى الوقااف ومااا يتصاال بااه ماان جوانااب ، ومااا ياارتبط بااه ماان  -1

إجراءات، فهناك أجهازة تابعاة للدولاة مهمتهاا اإلشاراف علاى األوقااف بأنواعهاا، 
ويتولى إدارة هذه األجهزة موظفون خاصون تعينهم الدولة تحت إشراف قاضي 

                                           
(. وقاد أورد نصوصاًا وافارة لمثال هاذا الانمط مان 149– 148محمد أمين: مرجاع ساابق، )صاا (1)

 الوقف.

الدولاااة م(، كتااااب العقاااود اللالاياااة فاااي تااااري  1409  812الخزرجاااي، علاااي بااان الحسااان )ت (2)
م(، 1911هااااا )1399الرسااااولية، تحقيااااق  محمااااد البيسااااوني عساااال، القاااااهرة مطبعااااة الهااااالل،

2 353. 
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ابعااااة متحصااااالت جهااااات الوقااااف ومراقبااااة القضاااااة، وهاااااالء مهمااااتهم القيااااام بمت
 .(1)إيراداتها المختلفة واإلشراف على مصروفاتها

أنه يتم الصرف من متحصاالت األوقااف علاى كثيار مان مرافاق الدولاة، أماا  -2
مااا يفاايض ماان أمااوال الوقااف فإنااه يااذهب إلااى الدولااة لتنميااة مواردهااا، واألمثلااة 

األئماااة فاااي المسااااجد علاااى ذلاااك كثيااار جااادًا كاااان مااان أبرزهاااا صااارف مرتباااات 
والمصااالح الخاصااة بتلااك المساااجد ماان بناااء أو فاارش أو وقااود وغيرهااا، وكااذلك 
صارف مرتباات عاادد كبيار ماان ماوظفي الدولااة مان معلمااين ومتعلماين وعاااملين 

 في المدارس وغيرها وذلك من إيرادات األوقاف.
أّن الدولاااة فاااي بعاااض األحياااان قاااد تلجاااأ إلاااى أماااوال األوقااااف ومتحصاااالتها  -3

الساااتكاللها فاااي أماااور خاصاااة وطارئاااة تتعااارض لهاااا الدولاااة، فتقاااوم بأخاااذ هاااذه 
اإليااارادات أو جااازء منهاااا للصااارف علاااى احتياجاتهاااا الضااارورية فاااي مثااال هاااذه 

، كمااا يحاادث فااي الصاارف علااى تجهيااز الجيااوش اإلسااالمية أو فااي (2)الظااروف
 تسديد بعض التزامات الدولة للتجار وغيرهم.

ين أّن الوقااف كااان يمثاال مااوردًا ماليااًا مهمااًا للدولااة وماان هااذه األمثلااة وغيرهااا يتباا
اإلسالمية يوفر الدعم المتواصل لخزينة الدولة، وُيْصاَرف مناه علاى جهاات متعاددة فاي 

 الدولة.
 
 

                                           
 .126 2، السلوك، 252-251 2المقريزي، الخطط،  (1)

(،  113-112حمود الجنيدي: الماوارد المالياة لمصار فاي عهاد الادول المملوكياة األولاى، )صاا (2)
 بيقاتها.وقد أورد أمثلة متعددة لهذه النواحي وتط
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 الخاتمة

 
ماان خااالل العاارض السااابق عاان الوقااف وبعااض أنماطااه يتضااح لنااا األثاار الكبياار 

مية بجوانبها المختلفة بما حقق كثيرًا الذي أسهم به هذا النظام في بناء الحضارة اإلسال
 من متطلبات المجتمع في الحضارة اإلسالمية.

فعن طريق الوقف شيدت مجموعة من المشروعات الحضارية في الدولة 
اإلسالمية إذ لم تكن مساولية النهوض بمتطلبات المجتمع ورعاية أفراده، وتوفير 

مساولية الحكومات أو الحكام، بقدر مختلف الخدمات االجتماعية والصحية والتعليمية 
ما كانت مساولية كل قادر من أفراد المجتمع، فبادر الخيرون إلى التسابق في وقف 
األوقاف من مبانب وأراضب وغيرها على مختلف األغراض الخيرية التي تعود على 

 المجتمع بالخير العميم.
اطااه قااد اتصاال ويمكاان أن يتقاارر هنااا أّن نظااام الوقااف فااي كثياار ماان صااوره وأنم

بصفة مباشرة مع كثير من جواناب الحضاارة اإلساالمية، فاأثر وتاأثر بهاا، وأصابحت ال 
تكاااد تجااد ناحيااة ماان نااواحي الحياااة فااي المجتمااع اإلسااالمي إال وهااي ذات صاالة بنظااام 

 الوقف مع تفاوت في حجم هذه الصلة.
في بنااء فقد اجتهد المسلمون في تلمس احتياجات مجتمعاتهم والمشاركة الفاعلة 

هااذه المجتمعااات عاان طريااق األوقاااف التااي ُتعااّد فااي كثياار ماان عصااور اإلسااالم المااورد 
األساااس لكاال نشاااط  وممارسااة فااي المجتمااع فااي زماان لاام تكاان الحكومااات فيااه مساااولة 
عن هذه المتطلبات، ولم يقف األمر عند حّد تمويل المشروعات الحضارية، بل تجاوزه 

ألوقاااف وضاامان اسااتمراره عاان طريااق رعايااة الوقااف إلااى متابعااة اإلنفاااق، ماان أمااوال ا
الخام بهذه المشروعات والحرم على إنفاذه في األوجه المنصوم عليها في حجج 

 الوقف بل ورعايته، وتنميته بما يضمن استمراره وازدهاره.
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وهذه العرض يقودنا إلى ضرورة بحاث الفاعلياة الحضاارية للوقاف اإلساالمي فاي 
ياااق تنمياااة مجااااالت الوقاااف ليشااامل مختلاااف جواناااب حيااااة حضاااارتنا المعاصااارة عااان طر 

 اإلنسان وحضارته في عصرنا الحاضر.
وأشير هنا وضمن توصيات هذا البحث إلى أنه من المناسب التذكير بتضااعف 
االحتياجااات التربويااة وازدياااد نفقاتهااا فااي هااذا العصاار، ممااا يجعلنااا نفكاار بالضاارورة فااي 

خي لهااذه  الجهااود التعليميااة، فكااان البااد ماان ممااول آخاار إلااى جانااب تموياال الدولااة الساا
دعااوة عريضااة لمشاااركة الجميااع فااي هااذا الاادعم مشاااركة فّعالااة. وهااذا بطبيعااة الحااال ال 
يتااأتى إال عااان طرياااق التبااارع أو عااان طرياااق الوقاااف الخياااري، وهاااذا األمااار ياكاااد تالحااام 

 المجتمع وتعاونه في البناء والتشييد للمصلحة العامة.
ن أكون قد وفقت في تنااول أبعااد هاذا الموضاوع رغام تشاعبه وبعد، فإنني أرجو أ

وتعادد جوانباه، كمااا أرجاو أن تكااون هاذه الدراسااة ناواة لدراسااات أوساع وأشاامل فاي مجااال 
الوقف والحضارة وما بينهماا مان اتصاال مباشار. والحماد هلل فاتحاة كاّل خيار وتماام كاّل 

 نعمة.
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 المصادر والمراجع

 
 أوًت: المصادر:

 األثير: ابن 
م(. 1232هااا 630عااز الاادين علااي باان أبااي الكاارم محمااد الشاايباني الجاازري )ت:

التاري  الباهر في الدولة األتابكية بالموصل، تحقيق: عبد القادر أحمد طليمات، 
 م(.1963ها )1382القاهرة: دار الكتب الحديثة؛ بكداد: مكتبة المثنى، 

 ابن أب  أصيبعة:
م( عيااون األنباااء 1269هااا  668باان القاساام )ت أبااو العباااس موفااق الاادين أحمااد 

فاااي طبقاااات األطبااااء، شااارح وتحقياااق: نااازار رضااااء. بياااروت: دار مكتباااة الحيااااة، 
 م(.1965ها )1385
 ابن إياس: 

م( باادائع الزهااور فااي 1523هااا  930أبااو البركااات محمااد باان أحمااد الحنفااي )ت 
 ها(.1311، طبعة بوالق )3وقائع الدهور، ت

 البخاري:
م( صحيح البخاري، الريااض: 870ها  256 محمد بن إسماعيل )تأبو عبد هللا

 دار إشبيليا، مصور عن طبعة دار الطباعة العامرة بالقاهرة.
 البنداري: 

م(. سااانا 1245هاااا  643قاااوام الااادين الفاااتح بااان علاااي البناااداري األصااافهاني )ت 
، تحقيااق: 1الباارق الشااامي، وهااو مختصاار الباارق الشااامي للعماااد األصاافهاني. ق

 م(.1971ضان ششن، بيروت : دار الكتاب الجديد )رم
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 الترمذي:
م( الجااااامع الصااااحيح "ساااانن  892هااااا    279محمااااد باااان عيسااااى باااان سااااورة )ت

ها 1385الترمذي" تحقيق: إبراهيم عطوة عوض، القاهرة، مطبعة البابي الحلبي، 
 م(.1965)

 ابن تغري بردي: 
م(. النجاااوم 1469هاااا   874جماااال الااادين أباااو المحاسااان يوساااف األتاااابكي ) ت

الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، نساخة مصاورة عان طبعاة دار الكتاب منشاورات 
 لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة ) د. ت(.

 ابن جبير:
م( رحلة ابن 1217ها   614أبو الحسين محمد بن أحمد الكناني األندلسي ) ت

 م(.1980ها )1400جبير، بيروت، دار صادر، 
 الجرجان : 

م( كتاب التعريفات، بيروت، مكتباة 1413ها   816علي بن محمد الشريف )ت
 م(.1985لبنان، )
 ابن حبيب: 

م( تذكرة النبيه في أياام المنصاور وبنياه، 1377ها   779الحسن بن عمر ) ت 
 م(.1976، تحقيق: محمد محمد أمين، القاهرة، دار الكتب المصرية )1،2ت
 الخزرج : 

م(. كتااب العقاود اللالاياة فاي تااري  الدولاة 1409  ها 812علي بن الحسن )ت
هاااا 1399الرساااولية، تحقياااق: محماااد البيساااوني عسااال، القااااهرة مطبعاااة الهاااالل، 

 م(.1911)
 ابن خلمان: 
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م(. 1282هااا   681شامس الادين أبااو العبااس أحمااد بان محمااد بان أبااي بكار )ت
دار  وفيااااات األعيااااان وأنباااااء أبناااااء الزمااااان، تحقيااااق: إحسااااان عباااااس، بيااااروت،

 م(.1972صادر، )
 ابن دقماق:

م( االنتصار لواسطة عقاد 1406ها   809إبراهيم بن محمد بن أيدمر العالئي )
 األمصار، لجنة إحياء التراث العربي في دار ا فاق الجديدة، بيروت، )د.ت(.

 سبط ابن الجوزي:
م( . مااارآة 1256هاااا  654شااامس الااادين أباااو المفظااار يوساااف بااان قزاوغلاااي )ت: 

فاااي تااااري  األعياااان، الجااازء الثاااامن، الهناااد، حيااادر آبااااد الااادكن، مطبعاااة الزماااان 
 م(.1951ها )1370مجلس دائرة المعارف العثمانية، 

 السبم :
م(. طبقاااات 1369هاااا   771تاااات الااادين أباااو نصااار عباااد الوهااااب بااان علاااي )ت

الشافعية الكبارى، تحقياق: عباد الفتااح الحلاو، ومحماد الطنااحي، القااهرة: مطبعاة 
 م(.1966ها )1385ابي الحلبي وشركاه، عيسى الب
 السمهودي: 

هاا  911نور الدين أبو الحسن علي بان عباد هللا بان أحماد الحساني الشاافعي )ت
م(. خالصااة الوفااا بأخبااار دار المصااطفى صاالى هللا عليااه وساالم. المدينااة 1506

 م(.1972ها )1392المنورة: المكتبة العلمّية وطبع في دمشق 
 

 أبو  امة:
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هااااا  665ن، أبااااو محمااااد عبااااد الاااارحمن باااان إسااااماعيل المقدسااااي )ت:شااااهاب الاااادي
م(. كتاااب الروضااتين فااي أخبااار الااادولتين، تحقيااق: محمااد حلمااي محماااد 1266

 م.1956أحمد، القاهرة: لجنة التأليف والترجمة 
 ابن  داد:

م( األعاالق الخطيارة 1285هاا   684عز الدين محمد بان علاي بان إباراهيم )ت 
لجزيااارة "قسااام دمشاااق"، نشااار وتحقياااق: ساااامي الااادهان، فاااي ذكااار أماااراء الشاااام وا

 م(.1956ها )1375دمشق: المعهد الفرنسي للدراسات العربية، 
 الطرابلس :

م( اإلسعاف في أحكام األوقاف، بيروت: 1516ها   922إبراهيم بن موسى )ت
 م(.1981ها ) 1401دار الرائد العربي، 

 ابن عسامر: 
هاا 571بان الحسان بان هباة هللا الشاافعي ) ت الحافظ ثقة الدين أبو القاسم علي 

م( تاااري  دمشااق صااورة ماان مخطوطااة المكتبااة الظاهريااة بدمشااق، كّماال 1176  
نصاافها مااان النساا  األخااارى فاااي كاال مااان : القااااهرة ومااّراكش، واساااتانبول، نشااار: 

 ها(.1407مكتبة الدار بالمدينة المنورة )
 ابن ال رات:

م( 1405هااا   807المصااري )ت  ناصاار الاادين محمااد باان عبااد الاارحيم الحنفااي
 م(.1967تاري  الدول والملوك، نشر: حسن محمد الشماع البصري، )

 
 
 

 ابن  هد: 
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م( إتحااااف الاااورى 1480هاااا    885الااانجم عمااار بااان محماااد بااان فهاااد المكاااي )ت
بأخباااار أم القااارى، تحقياااق: فهااايم محماااد شااالتوت، مكاااة المكرماااة، مركاااز البحاااث 

حياء التراث اإلسالمي بج  م(.1983ها )1404امعة أم القرى، العلمي وا 
 ابن ال وط :

م(. 1323هاا   723كمال الادين أباو الفضال عباد الارازق بان أحماد الشايباني )ت
الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائاة الساابعة، تحقياق: مصاطفى جاواد، 

 ها(.1351، بكداد، المكتبة العربية )1ط
 ال يروز بادي:

م(. القاااااموس 1415هااااا    817الشاااايرازي )ت مجااااد الاااادين محمااااد باااان يعقااااوب 
 م(.1983ها )1413المحيط، بيروت، دار الفكر، 

 ابن قدامة: 
م( 1223هااااا   620موفااااق الاااادين عبااااد هللا باااان أحمااااد باااان قدامااااة المقدسااااي )ت

المكنااي، تحقيااق: عبااد هللا باان عبااد المحساان التركااي، ومحمااد عبااد الفتاااح الحلااو، 
 ا (.ه141القاهرة. هجر للطباعة والنشر )

 التلت ندي: 
م( صبح األعشاي فاي صاناعة 1418ها    821أبو العباس أحمد بن علي )ت 

اإلنشاااااء، نسااااخة مصااااور عاااان الطبعااااة األميريااااة، القاااااهرة وزارة اإلرشاااااد القااااومي 
 م(. 963)

 مسلم بن الحجاج الت يري: 
م(، صااحيح مساالم، تحقيااق: محمااد فااااد عبااد الباااقي. بيااروت، 874هااا   261)ت

 م(.1955ها )1375لكتب العربية، دار إحياء ا
 المتريزي:
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 م(.1441ها    845تقي الدين أحمد بن علي )ت
المااواعظ واالعتبااار بااذكر الخطااط وا ثااار، المعااروف بااا "الخطااط المقريزيااة"  -1

 بيروت، دار صادر، )د.ت(.
نشااااار محماااااد مصاااااطفى زياااااادة،  2كتااااااب السااااالوك لمعرفاااااة دول الملاااااوك، ط -2

 م(.1970والترجمة والنشر )القاهرة، لجنة التأليف 
 النعيم :

م(. الاااادارس فااااي تاااااري  1521هااااا   927عبااااد القااااادر باااان محمااااد الدمشااااقي )ت
هاااا 1367المااادارس، نشااار وتحقياااق: جعفااار الحسااايني، دمشاااق: مطبعاااة التااارقين 

 م(.1948)
 النويري: 

م( نهايااة األرب فااي 1322هااا   733شااهاب الاادين أحمااد باان عبااد الوهاااب  )ت 
 ( معارف عاّمة.549)مخطوط( دار الكتب المصري برقم ) 28فنون األدب، ت

 ابن ه ام: 
م(، السيرة النبوياة، 833ها   218أبو محمد عبد الملك بن هشام الحميري ) ت 

براهيم األبياري، وعبد الحفايظ شالبي، القااهرة، ماساس  تحقيق: مصطفى السقا، وا 
 علوم القرآن )د. ت(.
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 ثانيًا: المراجع:
 مد المزين :إبراهيم بن مح

المدارس الطبياة المتخصصاة فاي الحضاارة اإلساالمية، مجلاة جامعاة اإلماام  -1
 – 349هاا( 1415محمد بن سعود اإلسالمية، العدد الثالث عشار )ذو القعادة   

411. 
المساكن الداخلياة فاي المادارس اإلساالمية، مجلاة الماارخ فاي العرباي، العادد  -2

 (.319-305م( )صا 1998السادس، القاهرة )
 أحمد عيسى:

هااا 1401، بيااروت : دار الرائااد العربااي، 2تاااري  البيمارسااتانات فااي اإلسااالم، ط
 م(.1982)

 حسين أمين: 
 5مجلة دراسات تاريخية )جامعية دمشق( ع –"المسجد وأثره في تطوير التعليم" 

 ها(.1401)رمضان 
 حمود بن محمد النجيدي:

كياة األولاى، رساالة ماجساتير، كلياة الموارد المالياة لمصار فاي عهاد الادول المملو 
العلاااااوم االجتماعياااااة  جامعاااااة اإلماااااام محماااااد بااااان ساااااعود اإلساااااالمية، الريااااااض، 

 م(.1984ها )1405
 حياة ناصر الحج :

كتاااب "الساالطان الناصاار محمااد باان قااالوون ونظااام الوقااف فااي عهااده"، الكوياات: 
 م.1983ها   1403مكتبة الفالح، 
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 را د التحطان :

هاا 1414األشرف شعبان، الرياض، مكتباة الملاك فهاد الوطنياة، أوقاف السلطان 
 م(.1994)

 عبد العزيز بن محمد الداود:
الوقااف: شااروطه وخصائصااه، مجلااة أضااواء الشااريعة، الرياااض. كليااة الشااريعة، 

 ها(.1400) 11جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ع 
 عبد اللطيف حمزة:

، القاهرة 8األيوبي والمملوكي األول، ط الحركة الفكرية في مصر في العصرين 
 م(.1968دار الفكر العربي )
 محمد محمد األمين:

 -م1517-1250هاااا   923 – 648األوقااااف والحيااااة االجتماعياااة فاااي مصااار 
 م(.1980القاهرة: دار النهضة العربية، ) -دراسة تاريخية وثائقية

 محمد زايد األبيان :
هاااااا 1343عباااااد هللا وهباااااة الكتباااااي،  القااااااهرة : –. 3كتااااااب مباحاااااث الوقاااااف، ط

 م(.1924)
 محمد عبد الحميد عيسى:

 م(.1982تاري  التعليم في األندلس، القاهرة: دار الفكر العربي )
 محمد عبيد المبيس :

هاااااا 1397أحكاااااام الوقاااااف فاااااي الشاااااريعة اإلساااااالمية، بكاااااداد: مطبعاااااة اإلرشااااااد، 
 م(.1977)

 محمد مرد عل :
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 م(.1983ها )1403نوري، ، دمشق، مكتبة ال3خطط الشام، ط
 محمد مصط ى  لب :

 م(.1982ها )1402، بيروت: الدار الجامعية، 4أحكام الوصايا واألوقاف، ط
 مصط ى السباع :

هاااااا 1397، المكتاااااب اإلساااااالمي، بياااااروت، دمشاااااق، 2مااااان روائاااااع حضاااااارتنا، ط
 م(.1977)

 نعمان الطيب سليمان:
هرة: مطبعاااااة الحساااااين مااااانهج صاااااالح الااااادين األياااااوبي فاااااي الحكااااام واإلدارة. القاااااا

 م(.1991ها )1411اإلسالمية، 
 يحيى بن محمود بن جنيد )الساعات (:

الريااض: مركاز  -استبطان للموروث الثقافي –الوقف وبنية المكتبة العربية  -1
 م(.1988ها )1408الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، 

الريااااض:  –مي. الوقاااف والمجتماااع: نمااااذت وتطبيقاااات مااان التااااري  اإلساااال -2
 (.39ها. )سلسلة كتاب الرياض؛ 1417ماسسة اليمامة الصحفية 

 
 


