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 أواًل: مقدمة البحث:

ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور  حنمده، إن احلمد هلل

له، ومن يضلل فال  أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل

هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن حممدًا عبده 

أرسله ربه باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره  (1)ورسوله"

كون. صلى اهلل عليه وعلى آله األطهار وأصحابه األخيار ما دام الليل املشر

 والنهار،وسلم تسليمًا كثريًا. ثم أما بعُد:

فإنه ليس أدل على رقي أمتنا اإلسالمية وجدارتها باحلياة واستحقاقها  

لقيادة العامل من مسو النزعة اإلميانية بني أفرادها مسوًا يفيض باخلري والرب 

لى طبقات اجملتمع عامة؛ بل على كل من يعيش على األرض من والرمحة ع

إنسان وحيوان. وبهذا املقياس ختلد حضارات األمم وبآثارها يف هذا السبيل 

ُيفاَضل بني حضارتها ومدنيتها. وقد تعددت جماالت وصور استجابة املؤمنني 

ثرية يف التاريخ اإلسالمي ألوامر اإلنفاق يف سبيل اهلل وحفلت بها نصوص ك

من الكتاب والسنة وأهم هذه اجملاالت وتلك الصور. والوقف فهو من أعظم 

                                           

. يعلمهةا أصةحابه.   @جزء من خطبة احلاجةة الةك كةان رسةول اهلل      (12سورة يس اآلية )  (1)

، مطةابع دار  183–182ص  2نظر املستدرك على الصحيحني للحاكم النيسابوري جةزء  ا)

 .لبنان –الكتاب العربي. بريوت 
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ما يدخل يف وجوه الرب واإلحسان بل هو أعمها وأمشلها،وهو من اآلثار 

     الك قال اهلل تعاىل فيها

   
    

    

   ،[12]يس
فآثار املرء الك تبقى بعده وتذكر بفوته من خري   

كعلم علمه أو مصحف ورَّثه أو كتاب  أو شر جيازى عليها من أثر حسن:

صنفه أو مسجد بناه أو بيت البن السبيل أواه.  وأيضًا كل عمل راقب املسلم 

قدمت أيديهم من أعمال وكل ما  فيه ربه، وَعِمل فيه مبرضاته؛ فكل ما

 خلَّفته أعماهلم من آثار ُتكتب وحتصى وال يسقط منها شيء وال ينسى!!

نعم:إن الوقف من أهم القربات وأحد روافد اخلري الذي قررها  *

اإلسالم لبناء اجملتمع اإلنساني على أساس من احلب والعطف والرتاحم تقربًا 

 إىل اهلل تعاىل وطلبًا لألجر.

كان وال يزال للوقف دوره املشهود يف جمال التكافل االجتماعي وقد 

ويعد معلمًا بارزًا من معامل التطبيق اإلسالمي لفلسفة املال يف اإلسالم الذي 

جيعل اخللق مستخلفني يف أمواهلم ويأمرهم باإلنفاق منها إنفاق الوكالء 

 املسؤولني عن املال اكتسابًا وإنفاقًا. 

ر رائد يف بناء اجملتمعات وتيسري أمور احلياة * كما كان للوقف دو

العلمية ودعم املؤسسات الدعوية وقد تعددت أوجهه وتشعبت جماالته 
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ملت: املسجد، والعلم، والتعليم، شواستيعابه لكل جوانب احلياة ف

والبحث والتأليف والضمان االجتماعي، والصحي وآالت الزراعة واحلرف 

اخل. مما يزيِّن وجَه احلياة  …ر اآلبار والصناعات والطرق واجلسور وحف

ويستكمل حماسنها حتى املساهمة يف إعداد اجليوش وبناء القالع واحلصون 

حلماية العمران والذود عن ديار املسلمني،وقد أدت األوقاف يف التاريخ 

اإلسالمي دورًا عظيمًا يف حل ومعاجلة مشكالت الفقر واحلاجة ومازالت 

 ور يف كثري من بلدان العامل اإلسالمي.األوقاف تؤدي هذا الد

* والتساع أثر الوقف يف تاريخ احلضارة اإلنسانية كان بابًا حيًا من 

أبواب الفقه يتفاعل مع الواقع ويستجيب حلاجة اجملتمع ويتسق مع درجة 

 النمو واالزدهار يف الدولة اإلسالمية.

ي،ومتطلبات * نعم إن الظروف الراهنة الك مير بها االقتصاد العامل

العصر احلديث تستدعي منا مجيعًا العمل على إحياء هذه السنة املباركة 

)الوقف اخلريي( الذي ميكن أن يساهم يف دعم العمل اخلريي واالقتصاد 

الوطين، وتنمية اجملتمع:فمثاًل يساهم الوقف من خالل ريعه يف تبين، 

فة واملربات الشاملة، ودعم األسر احملتاجة عن طريق اجلمعيات اخلريية املختل

وتطوير قدراتها وإمكانيتها، حتى يستحيل أفراد هذه األسر إىل عناصر إجيابية 

وأفراد صاحلني قادرين على االخنراط يف نسيج اجملتمع بداًل من تركهم عالة 

 يتكففون الناس ويثريون الفنت والقالقل يف اجملتمع.
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زمان واملكان ومصادر * إنه إذا كانت الشريعة اإلسالمية هي شريعة ال

فقهها وينابيع عطاءها حمفوظة حبفظ اهلل هلا على مدى السنني واأليام فما 

على فقهاء اإلسالم يف طول البالد اإلسالمية وعرضها إال أن يشمروا عن 

ساعد اجلد والعمل؛  ليعلم من يريد أن يعلم قدرة الفقه اإلسالمي على 

ت العصور املتجددة وصالحيته ملواكبة التجدد والعطاء ومرونته يف تلبية حاجا

احلضارات اإلنسانية يف منوها وازدهارها عسى أن تسمع الدنيا أن شريعة 

اإلسالم هي الشريعة العاملية السمحة اخلالدة املعطاءة الشاملة املتجددة إىل أن 

 يرث اهلل األرض ومن عليها ويقوم الناس لرب العاملني. 

 فر اجلهود يف سبيل إحياء سنة * نعم:إنه قد حان الوقت لتضا

)الوقف اخلريي خاصة(،ذلك للحاجة املاسة للمجتمعات املسلمة إليه ملواكبة 

ركب احلضارة والتقدم واجلد يف تقديم احللول اإلجيابية ملا جيد من حاجات 

العصر وذلك واجب كفائي شرعي؛ فعلى أهل الفقه واالختصاص أن 

ما جيد من قضايا،وحيدث من مشكالت يقدموا ألمة اإلسالم احللول يف كل 

يف كل زمان ومكان،فإذا مل يقوموا بها يف عصر من العصور أمثت األمة 

اإلسالمية بأكملها! لكونها مل تواكب يف تشريعها عجلة احلياة ومل تساير يف 

فقهها ركب التقدم وعلى الفقهاء الذين يشرفون على رسائل املاجستري 

ة يف العامل اإلسالمي أن يعنوا عناية بالغة والدكتوراه يف كليات الشريع

بالبحوث اإلسالمية الك تعاجل قضايا العصر،وترتبط مبشكالت احلضارة 



 

 

 ندوة الوقف يف الشريعة اإلسالمية وجماالته

1010 

حتى خيرجوا فقهاء قد تربوا عمليًا على ملكة االستنباط، عسى أن يقوموا 

بدورهم يف املستقبل يف تقديم أعظم احللول للقضايا املستجدة واملسائل 

 املستحدثة.

فيق اهلل تعاىل أن شهدت العقود األخرية حبمد اهلل تعاىل وعيًا دينيًا ومن تو

وصحوة إسالمية راشدة صاحبها انتعاش لألوقاف وإحياء لنشاطها من خالل 

املؤسسات الوقفية الرمسية يف البالد اإلسالمية وعقد املؤمترات واللقاءات 

تعلقة بنظام والندوات املتخصصة ونشر املؤلفات واألحباث واألدبيات امل

الوقف، وجمتمعنا يف اململكة العربية السعودية خاصة يشهد حبمد اهلل قيام كثري 

من املؤسسات اخلريية الك تتمثل فكرة الوقف اإلسالمي وتساهم يف دفع 

حركة اجملتمع يف اجملاالت احليوية وقد حققت وستحقق هذه املؤسسات بفضل 

أصحاب األمالك واملوسرين وعلى رأسهم  اهلل كثريًا من غاياتها مبا يوليه إياها

حكام هذه البالد املباركة من عناية ورعاية منذ قيام بواكري هذه الدولة الفتية 

 ~ وظهور الدعوة اإلصالحية بدًء من الشيخ اإلمام حممد بن عبد الواهب

ستمرار إىل الستقرار واالوحتى قيام الدولة السعودية الثالثة الك كتب اهلل هلا ا

نا هذا فمنذ أن قامت وهي تدرك مكانة األوقاف وأهمية العناية بها عطاًء يوم

يتواصل حصرًا، وتنمية، وإثباتًا، وتسجياًل، واستثمارًا، وتطويرًا،وإننا 

لننتهز هذه الفرصة املباركة للتعبري عن عظيم تقديرنا وشكرنا ملن منحنا 

ؤون اإلسالمية املشاركة يف هذا اجلمع احلاشد. وخريًا فعلت وزارة الش
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واألوقاف والدعوة واإلرشاد يف إقامتها وراعيتها هلذه الندوة العلمية وما 

سبقها من مؤمترات وندوات فإن هذا ليعد خطوة عملية رائدة يف نشر الوعي 

اإلمياني بالدور الرائد للوقف وجماالته يف مملكتنا احلبيبة، راجيًا أن تكون هذه 

امة ندوات ومؤمترات ولقاءات أوسع على مستوى الندوة انطالقًة ناجحة حنو إق

وزارات األوقاف يف عاملنا العربي واإلسالمي بأسره ومبشاركات فاعلة من قبل 

اجلمعيات اخلريية والدعوية واألفراد واملؤسسات مبا يدعم األغراض الوقفية 

 متوياًل وتطويرًا وينمي الوعي يف وجدان املسلمني املتطلعني إىل جريان طاعتهم

وصاحل أعماهلم ما دام الليل والنهار. وإنه لشرف لي  أن أتقدم إىل هذه الندوة 

بهذا البحث املتواضع بعنوان:عناية الدعوة اإلصالحية يف اجلزيرة العربية 

  –جزاهم اهلل خريًا  –  بالوقف شاكرًا املسؤولني والقائمني عليها دعوتهم لنا

يكلل اجلهود بالتوفيق والنجاح ويسدد  سائاًل اهلل تعاىل أن ينفع باألعمال وأن

اخلطا على الدرب. إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى اهلل وسلم على نبينا 

 حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 نبذة عن األوقاف عرب العصور اإلسالمية: ثانيًا:

تعترب مؤسسة األوقاف من املؤسسات اإلسالمية املتميزة،فقد كان هلا 

اإلسالمية حتى أواسط القرن احلالي،وساهمت مساهمة  شأن كبري يف املدن

فعالة يف التنظيم العمراني للمدن اإلسالمية،وكان حتقيق اهلدف من الوقف 

" إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من :@ هو العمل حبديث رسول اهلل

وظل  نشوء املؤسسات الوقفية يف املدن حافزًا كبريًا  (1)احلديث "  …ثالث

عمال العمرانية، وقد انتشرت هلذا أعمال الوقف انتشارًا واسعًا،و لقيام األ

دفع تطور اجملتمع اإلسالمي وتشعب مؤسساته اإلجتماعية والعلمية 

والصحية وغريها أصحاب األمالك واملوسرين منهم إىل املساهمة يف شد أزر 

طلبًا بعض هذه املؤسسات جنبًا إىل جنب مع السلطة القائمة تقربًا إىل اهلل،و

لألجر ومشاركة يف أعمال الرب أدى ذلك إىل انتشار نظام الوقف يف العامل 

اإلسالمي وتعدد أوجهه،وكانت األوقاف يف بادي األمر من قبل الواقفني،أو 

و تدخل من الدولة،إال أن أمن ينصبونه إلدارتها والنظر فيها دون إشراف 

استدعى قيام مؤسسة  كثرة الوقوف وتطور احلياة يف اجملتمعات اإلسالمية

 تتوىل مسؤولية اإلشراف املباشر عليها. 

هو أول من أوقف أموااًل من أمواله اخلاصة ثم تبعه بقية  @"وكان 

                                           
 متفق عليه.   (1)
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وكثرت األوقاف يف احلجاز ومن بعدها يف بقية ديار اإلسالم  {الصحابة 

 املفتوحة خاصة؛ يف العراق ومصر والشام مما احتيج معه إىل تنظيم شئونها. 

زمن اخلليفة هشام بن عبد امللك أوجد قاضيه على مصر لألوقاف  ويف

تنظيمًا بعد وضع يده عليها وأنشأ هلا ديوانًا مستقاًل عن بقية الدواوين 

ووضعه حتت إشرافه وعلى هذا فإن األوقاف قد وضعت حتت تنظيم 

وإشراف القاضي وتبعت ديوان القضاء يف اإلشراف عليها،وكان بعض 

ويرعى شؤونها بنفسه مع العاملني معه ومعهم العاملون  القضاة يتفقدها

عليها فيؤمر برتميمها وإصالحها إذا وجدها حباجة إىل ذلك فإذا ما وجد 

 تقصريًا من املتولني أو من غريهم عقابهم على ذلك. 

هة أنشئ أول جهاز مركزي لإلدارة واإلشراف على 118ويف سنة 

حباس( يقدم تقريره إىل قاضي القضاة األوقاف العامة حتت عنوان ديوان )األ

بداًل من الوزير كما حدث يف زمن اخلليفة املعز للدين الفاطمي وقد وضعت 

األوقاف آنذاك حتت سلطة قاضي القضاة وأنشئت مؤسسة خاصة مسيت 

باسم )بيت مال األوقاف( الستالم املوارد العامة الك تغلها مصادر األوقاف. 

ها مل تكن جزءًا من اإلدارة العامة وأمواهلا ألن أموال األوقاف وإدارت

ومواردها جزءًا من أموال الدول العامة الك يشرف عليها بيت مال املسلمني 

 وديوان اخلراج. 

وقد أنشأ املسلمون يف العصر األموي أول ديوان أوكلت إليه مهمة 
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اإلشراف على األوقاف،فكان القاضي توبة بن منر بن حوقل احلضرمي أول 

يف زمن هشام بن عبد امللك يتوىل إدارة األوقاف،ويف عهد هذا  قاض

القاضي صار لألحباس ديوان مستقل عن بقية الدواوين بإشراف القاضي، 

له القاضي باإلشراف  ويف العصر العباسي كان على الشخص الذي يعهد

على أموال األوقاف وإدارتها والصرف عليها أن يقدم حسابه يف نهاية كل 

ازدهرت األوقاف فشملت تأسيس دور العلم واإلنفاق على طالبه سنة وقد 

والقائمني عليه وإنشاء املساجد واملالجئ واملكتبات ودور الرعاية الصحية 

واالجتماعية.. اخل ويف العهدين اململكوي والعثماني تضاعفت األوقاف 

وعين السالطني واألمراء والوجهاء باألوقاف عناية ملحوظة خاصة على 

" هلذا كانت (1)مني الشريفني وطرق احلج واخلدمات العامة الدائمةاحلر

األوقاف على مر العصور اإلسالمية دائمًا مصدر قوة اقتصادية لدى املسلمني 

وأداة فاعلة لتقوية تكافلهم وترابطهم الديين واالجتماعي،وكان يقوى 

ضمحل يف حقبة الزمن ثم ت دورها وتظهر آثارها بوضوح يف اجملتمع املسلم

وتنحسر يف حقبة أخرى تبعًا للمتغريات والظروف االقتصادية والسياسية 

والعادات االجتماعية الك يعيشها املسلمون أفرادًا ومجاعات. أضف إليه 

                                           
 217جملةة الفيصةل العةدد     –حسن عبةد الغةين أبةو غةدة      أضواء على الوقف عرب العصور:  (1)

و/ وثائق وقف العصر العثماني: حممود عباس محودة ص  – 73: 67ص  1415رجب 

 .م1984ط نهضة الشرق مبصر  58: 52، 47: 43
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احنطاط القوى السياسية يف الدول اإلسالمية وتالعب النظار باألوقاف 

تعطلت منافعه  وإهماهلم هلا فحني كان الوقف يدر دخاًل ثابتًا أكلوه وحني

أهملوه وتركوه. وأخريًا استبداد بعض احلكومات بأوقاف املسلمني وسيطرة 

 . (1)الدول املستعمرة على القسم األكرب من العامل اإلسالمي

وقد عنيت اململكة العربية السعودية  عرب تارخيها ومرورًا جبميع  

عناية الدعوة أطوارها وأدوارها باألوقاف ويعنينا يف هذا املقام أن ندرس 

اإلصالحية يف اجلزيرة العربية باألوقاف وحيسن أن نعطي نبذة موجزة عن 

 اجلزيرة العربية جغرافيتها وتارخيها وإليك البيان:

                                           
وأحكةةام  58ص  –هةةة 1413مجةةادى اآلخةةرة  322نظةةر: جملةةة الةةوعي اإلسةةالمي العةةدد ا  (1)

لبنةةان وأحكةةام    –  بةةع ونشةةر دار الكتةةب العلميةةة   ط 15 – 5الوقةةف للخصةةاف مةةن ص   

هةةة وأوقةةاف 1414طبةةع دار البيةةارق بةةاألردن   12 – 11األوقةةاف ملصةةطفى الزرقةةاء، ص  

 31السلطان األشرف شعبان على احلرمني الشريفني. دكتور راشد بن سعد القحطاني، ص 

 .هة.1414. مكتبة امللك فهد الوطنية بالرياض 32 –
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 جغرافية اجلزيرة العربية وتارخيها ثالثًا:

" إذا كان صحيحًا ما يقوله املؤرخون من أن اجلغرافيا تصنع التاريخ فإن 

نسانها يف جاهليتها وإسالمها إالنسبة للجزيرة العربية وذلك أصح ما يكون ب

وإذا علمنا أن هذه اجلزيرة ليس هلا مدلول امسها إال كونها حماطة باملاء من 

جنوبها وشرقها وغربها،ثم هي بعد ذلك كتلة من الصحراء اجلرداء تهبط 

امة ةةمخسة أقسام:ته حينًا وترتفع حينًا. وقد قسم العرب جزيرتهم إىل

 د يشكلةةد واليمن والعروض، وجنةةاز وجنةةحلجوا

 .(1)اجلزء األكرب من مساحة اجلزيرة العربية.. ومسى جند الرتفاع أرضه"

ويشتمل على مسطحات هائلة من الصحاري اجلافة مثل:الرِّبع اخلالي 

وتقدر مساحة هذا الرِّبع بربع مليون ميل مربع..ورمبا كان أكرب بقعة رملية 

مل كله. وباإلضافة إىل صحراء الربع اخلالي هناك صحراء جمتمعة يف العا

الدهناء،وصحراء النفود،والصمان وغالبية هذه الصحاري كثبان رملية ثابتة 

ومل تنل اجلزيرة العربية شيئًا من  (2)أو متحركة وقليل منها قفار صخرية

ىل بيت اهتمام الدول اإلسالمية املتعاقبة إال بالقدر الالزم لتأمني سبل احلج إ

                                           
، وأيضةًا، تةاريخ جنةد،حممود    7، ص1، جةة 5إلسالمية: حممةد اخلضةري  ط  تاريخ األمم ا  (1)

 .6،7شكري األلوسي، ص

 .12تاريخ البالد العربية السعودية، منري العجالني، مدخل إىل اجلزء األول، ص  (2)
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" وخلف  (1)اهلل احلرام مبكة املكرمة وزيادة املسجد النبوي باملدينة املنورة"

حجب العزلة الك انسدلت أستارها على جند واجلزيرة العربية تهيأت 

األسباب لتفشي كل بدعة ضالة ونزعة منحرفة وحدث يف الناس من فتنة 

ان الدين الشهوات والتمادي يف فعل احملرمات فضعفت بسبب هذا سلط

وتفشى الشرك وضعف العلم حبقائق اإلميان واإلسالم وبدأ الظالم يزحف 

على العامل اإلسالمي رويدًا رويدًا حتى إذا ذهبت احلضارة اإلسالمية بالغزو 

هة توقف املد اإلسالمي وتبلدت 656الترتي الرببري الذي أسقط بغداد عام 

وتعاقبت القرون باملسلمني العقول باملعارف واستحكم اجلمود وساد التقليد 

ابتداًء من القرن السابع اهلجري يف ختلف فكري متزايد ومل تفلح الشموع 

الك أضاءها بعض العلماء املصلحني يف أحناء خمتلفة من العامل اإلسالمي يف 

تبديد ظالمه حتى إذا حل القرن الثاني عشر اهلجري كان املسلمون قد هبطوا 

لكامل عن حقائق اإلسالم وكلياته األساسية يف فكريًا إىل حد االحتجاب ا

شتى جماالت العقيدة مبا ينبثق عنها من عبادات ومعامالت وأصبح معول 

الناس يف سائر هذه األمور على تقليد آراء السابقني بسيادة هذا الوهم فسدت 

العقائد وتلبس التوحيد بالشرك اخلفي واجللي وكسدت بضاعة العلم واملعرفة 

ساطري واخلرافات وحتلل الناس من تكاليف الشرع بشتى احليل لرتوج األ

                                           
 هة.1358، ط 9سرية الشيخ حممد بن عبد الوهاب، أمحد عبد الغفور عطار، ص ( 1)
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وتالشت سنة األمر باملعروف والنهي عن املنكر ومل يكن من سبيل إىل 

اإلصالح إال بعالج الداء من جذوره دون الوقوف عند عرض من 

فإذن اهلل هلذا الليل أن ينجلي وتنزاح أسداله وأستاره وللصبح  ". (1)أعراضه

نجلي بركاته وأنواره ويبدد نور العلم والعرفان ظالم اجلهل أن ينكشف وت

 والشرك والطغيان بظهور الدعوة اإلصالحية يف اجلزيرة العربية فإىل البيان:

 

 

 

 

                                           
حتقيق الدكتور ناصر الدين األسد. مطابع املةدني مبصةر    11ام، ص تاريخ جند حسني ابن غن ( 1)

 م.1961
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ي اجلزياااارة العربيااااة قبااااة وبعااااد الاااادعوة     اجماااااالو الوقاااا  فاااا   رابعااااًا:

 اإلصالحية:

 ي اململكة عرب أطوارها وأدوارها:اتاريخ األوقاف ف

 وهي:(1)ؤرخون الدولة السعودية إىل أدوار ثالثةقسم امل 

 –هة 1233م حتى 1744 – هة1157الدولة السعودية األوىل: من   – 1

 م. 1817

 – هة1309م حتى 1818 – هة1234الدولة السعودية الثانية:من   – 2

 م. 1891

م حتى وقتنا 1902 – هة1319الدولة السعودية الثالث:من  – 3

   احلاضر.

وار الثالثة متشابهة يف نشأتها وعطائها ووجه الشبه بينها هو وهذه األد

حرص احلكام والعلماء على األسس والقواعد اإلسالمية وتقديم النفس 

والنفيس يف سبيل نشر الدعوة السلفية، واختاذ الشريعة الغراء أساسًا ومنهجًا 

خوة لشئون احلكم واحلياة وبهذا سادت روح التعاون واحملبة واأللفة واأل

وفاض اجملتمع بالرب والتعاون والتكافل يف مجيع مناحي احلياة وكان الوقف 

                                           
وما بعدها طبةع   502/  17املوسوعة العربية العاملية )موسوعة األمري سلطان العاملية، جزء  ( 1)

 م.1997ونشر مؤسسة أعمال املوسوعة بالرياض 
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 أحد أبرز هذه اجلوانب. 

وإذا كان من املعلوم سلفًا أن اجملتمعات اإلسالمية تتباين يف بيئاتها 

وظروفها التارخيية واجلغرافية واالجتماعية واالقتصادية.. فيأتي التباين يف 

روف احمللية واملعطيات الذاتية،مع االتفاق يف املبادئ طبيعة األوقاف وفق الظ

واألسس والضوابط الشرعية وقد قدَّمُت أن اجلزيرة العربية مل تنل شيئًا من 

عناية الدول اإلسالمية املتعاقبة إال بقدر ما يؤمن هلا سبل احلج والعمرة وإال 

قد كان وسط فما احلاجة هلم يف هذه اجلزيرة املرتامية الصحاري والقفار! ف

اجلزيرة العربية يعيش يف بيئة معزولة نسبيًا،نائيًا عن احلواضر اإلسالمية 

الكربى الك كانت تنعم باملربات اخلريية الوقفية؛ وحتيطه ظروف قاسية 

مناخيًا واقتصاديًا. ومع كل هذا فإن مبدأ العمل اخلريي والوقف مل يغب عن 

املتاحة الك يغلب عليها وقتئذ  أذهان القادرين واملوسرين،وفق اإلمكانات

 جانب البساطة. 

 وسيتطرق احلديث هنا عن األوقاف يف اجلزيرة العربية يف مرحلتني: 

  .~ املرحلة األوىل:مرحلة ما قبل دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب  –     أ

املرحلة الثانية:مرحلة ما بعد الدعوة،وما صاحب ذلك من وعي  – ب

ر املتعلقة باألوقاف من وجهة نظر شرعية. وتصحيح لبعض األمو

 وإليك التفصيل:
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 أ/ املرحلة األوىل مرحلة ما قبة الدعوة اإلصالحية:

"يتبني من دراسة بعض املصادر التارخيية الك حتدثت عن األوضاع 

الدينية يف جند قبل الدعوة اإلصالحية وقيام الدولة السعودية األوىل معاناة 

ر اجلهل بأحكام الشريعة اإلسالمية،واختالط قسم من هذه املنطقة من انتشا

شعائرها بالبدع واخلرافات إال أن ذلك مل يكن بالصورة القامتة الك تفهم من 

 قراءة بعض املراجع. 

نعم وجدت بعض املظاهر املخالفة للعقيدة الصحيحة لكن يف بعض 

ين قاموا األماكن خاصة يف جند وجد هناك عدد من العلماء وطلبة العلم الذ

وتوجيه الناس وإرشادهم وحثهم على  (1)مبهام التعليم والقضاء واإلفتاء"

فعل اخلري ومساعدة احملتاجني من إخوانهم املسلمني،وكان لدى قسم من 

األهالي االستعداد والرغبة يف اإلحسان وتقبل نصائح علمائهم ووعاظهم يف 

والصوام واحملتاجني،  تبين املشروعات اخلريية ومنها األوقاف على املساجد

وتعترب وثائق صبيح،وصقر بن قطام،ورميثة بن قضيب، وسلطان بن رميح 

 ن أوائل األوقاف الك حفظت وثائقها واليك البيان:م (2)يف أشيقر

                                           
مطةابع القصةيم بالريةاض ط     9عنوان اجملد يف تةاريخ جنةد لعثمةان بةن عبةد اهلل بةن بشةر ص         ( 1)

و/احلياة العلمية يف جند يف القرنني احلادي عشر والثاني عشر اهلجريني، وأثةر   1385الثالثة 

 هة (.1414دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب فيها )رسالة دكتوراه من جامعة اإلمام عام 

نظةر  اوة اإلصةالحية ) تقع يف مشال قرى الوشم وتعد أكرب املراكز العلميةة يف جنةد قبةل الةدع     (2)
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 ي أشيقر قبة الدعوة اإلصالحية  ااألوقاف خرياو تتجدد ف -1

ية،يف " ملا كانت أشيقر بلدة علم وعلماء،فإنها عرفت األوقاف اخلري

مجيع جماالت احلياة،بوصفها ركيزة مهمة أرستها احلضارة اإلسالمية، كما 

كانت بدورها أساسيًا من أسس ازدهارها ورقيها. ومن جماالت األوقاف الك 

شاعت يف أشيقر، ومارسها أهلها:الوقف على صوام رمضان، وعلى 

ادين، الفقراء واملساكني، وعلى السرج إلضاءة املساجد والطرقات واملي

فكانت تنعم أشيقر بإضاءة شوارعها ومساجدها،بينما كانت أوربا تعيش يف 

ظالم،إذ كان يتم الصرف على تلك السرج من أوقاف اخلريين من أهالي 

البلدة،الذين كانوا كذلك يشاركون مجيعًا يف إكرام الضيف،كل حسب ما 

نظام دقيق  تتيحه قدراته املالية. ومن مظاهر االهتمام بإكرام الضيف وجود

للقيام بهذا الواجب الذي يفرضه اإلسالم،فقد كانت املزارع والبساتني 

تصنف إىل فئات خمتلفة حسب املساحة ومقدار اإلنتاج،فكان يؤخذ نصيب 

معني عند احلصار واجلذاذ من كل أهل البلدة،وكان حيدد لكل واحد منهم 

مستودع،يقوم  عدد من يكلفهم من ضيوف، وكانت املواد الغذائية ختزن يف

عليه أحد املعروفني بالنزاهة،وكان يصرف من هذا املستودع على الضيوف 

                                           
ص  3صحيح األخبار عما يف بالد العرب من اآلثار دكتور حممد بن عبد اهلل بن بليهيد جزء 

 (. 1399  – . ط الثالثة 164
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الذين ينزلون يف مكان معلوم يكون يف الغالب مالصقًا للمسجد ويعرف بدار 

الغرباء،بل كان هناك مناٍد ينادي كل ليلة يف البلدة ليستعلم إذ كان يوجد 

 جائع أو غريب.

 وترميمها، اخلريية لعمارة املساجدكما عرف أهل أشيقر األوقاف 

فكانوا يوقفون أمالكهم هلذه الغاية،ومن أهم املساجد الوقفية:املسجد 

العتيق املسمى باجلامع،ومسجد الشمال،ومسجد الفيلقية،ومسجد 

الربيعية،بل إن إمام املسجد مل يكن يتلقى أجرًا من الدولة،وإمنا كان يأخذ 

 الواقف. أجره من ريع الوقف الذي حيدده له

ومشلت األوقاف اخلريية الدُّلي الك تستخرج بها املياه من اآلبار 

وخصص لنظافة الطرقات واألسواق ونظافة البلدة عمومًا نصيب من ريع 

األوقاف اخلريية،للصرف على العمال، وشراء األدوات الك يستخدمونها، 

 وعرف هذا النوع من الوقف )باملساعي(.

وا أهمية ختفيض األوقاف لأشيقر أن يغف ومل يكن ألهل العلم يف

اخلريية للمصاحف وكتب العلم واملدارس، بل هناك علماء من أشيقر أوقفوا 

كتبًا وخمطوطات على املدارس واملكتبات يف بعض البلدان الك نزحوا إليها 

طلبًا ملزيد من العلم، فعلى سبيل املثال أوقف الشيخ أمحد بن إبراهيم بن 

( 40ثة كتب هي،الفروع للزركشي واإلنصاف وتقع يف )حممد محيدان ثال

جملدًا على مدرسة أبي عمر الصاحلية بدمشق، وكان هذا العامل يدرِّس الفقه 
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احلنبلي يف دمشق،ومثل هذه األعمال اخلريية حتث أفراد اجملتمع على 

املشاركة الفاعلة،وتلمس احلاجات الضرورية هلذا اجملتمع،وإجياد الوسائل 

ة لتلبيتها،ومن بينها األوقاف الك كانت من أهم خصائص احلضارة املناسب

 اإلسالمية وأسباب ازدهارها.

وهناك بعض املخطوطات الك توضح أوقاف بعض اخلريين من أهل 

أشيقر، وأنواع هذه األوقاف ومدتها،وكيفية ضمان استمرايتها. ومن ذلك 

امعة،ومشلت وقف صبيح عتيق عقبة الذي اشتهرت وصيته،ألنها جاءت ج

وجوه خري كثرية كما مشلت مجيع أهل أشيقر،ومن مير بها من 

ن جيدد كلما تقادم به أضيوف،وحرص صاحبه على استمرار الوقوف،و

 . (1)العهد حتى يرث اهلل األرض ومن عليها "

 ومن هذا العرض يتضح لنا: 

  بروز ظاهرة التكافل االجتماعي يف اجملتمع النجدي،واهتمام

خفيف ما يعانيه إخوانهم احملتاجون،وتلمس أصحاب القادرين بت

األوقاف جلهات الصرف الك يرون استحقاقها أكثر من 

                                           
نظر يف هذا: الفواكه العديدة يف املسائل املفيدة: أمحد املنقور التميمي احلنبلةي، جةزء   ا ( 1)

هةةة. وأشةةيقر بلةةد العلةةم والنخيةةل 1399 –، ط: دار اآلفةةاق اجلديةةدة، لبنةةان 432، 1

صةفر   272واألوقاف. مقال لة: سةعود اليوسةف ومحةد احلميةد مبجلةة الفيصةل العةدد        

 .39: 36هة ص 1420
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غريها،وحتديد األوقاف الفاضلة لصرف علة أوقافهم،وإجازتهم 

ألولياء األوقاف باالجتهاد وصرف الغلة يف غري مواعيدها احملددة إذا 

ن أوقافهم ليلة وطلب بعضهم إخراج جزء م رأوا املصلحة يف ذلك،

الثالثني من رمضان ليشارك احملتاجون إخوانهم األغنياء بالفرحة 

وتأكيدهم على االهتمام بالفقراء املتعففني الذين  مبناسبة عيد الفطر،

وتهديدهم  مينعهم احلياء من السؤال،واهتمامهم بعمارة أوقافهم،

 ووعيدهم ملن حياول التغيري فيها أو التعدي عليها. 

 الزهد الذي يتضح من حرص بعض الورثة على إثبات رغبة الورع و

مورثهم يف إيقاف جزء من ماله بعد وفاته وإثبات ذلك عند احلاكم 

 . (1)الشرعي وهو القاضي أو املفك آنذاك"
 

واقااا األوقاااف علااني الاارمني اللااريعني قبااة الاادعوة اإلصااالحية     -2

 وبعدها  

منبع الرسالة احملمدية، اجلزيرة العربية بأن جعلها   " اختص اهلل 

ومنها شع نور اإلسالم إىل مجيع البالد،وبها يوجد احلرمان الشريفان يف 

مكة املكرمة واملدينة املنورة،هلذا ُعنى والة املسلمني ببالد احلجاز 

                                           
هةة. ص  1419لعةام   1جملة الدارة )دارة امللك عبد العزيز( السنة الرابعة والعشرون، العةدد   ( 1)

 من مقال الدكتور أمحد بن عبد العزيز البسام. 33-34
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خاصة،على مر العصور،وتبعهم على ذلك األغنياء وأهل اليسار من 

 من والة املسلمني املسلمني،فكثرت األوقاف على احلرمني الشريفني

 والسالطني، وأهل اخلري من املسلمني، ومتيزت مكة املكرمة،واملدينة املنورة،

بكثرة األوقاف فيهما،ومن أجل تنظيم األوقاف وضبط مصارفها واإلشراف 

وطور العثمانيون العمل بها  على شؤونها أوجدت إدارات خاصة للوقف،

حتت واليتهم ومنها بالد احلرمني ورتبوا شؤونها يف غالب البالد الك كانت 

الشريفني،وصارت تلك التنظيمات هي املعمول بها يف معظم البالد 

 . (1)اإلسالمية،بعد زوال الدولة العثمانية"

"وقد كان اإلشراف على األوقاف إىل القاضي، ألنه السلطة املختصة 

ها، بتعريف السائغ واملمنوع من تصرفات النظار، من حيث تنفيذ الشروط في

وانطباقها على مرامي الشرع ومقاصده، ووجوه املصلحة فيها، ثم هو الذي 

يعرف ما للناظر من حق شرعي وما عليه من واجب مبقتضى أحكام 

له جزاء جيب أن يسند إىل السلطة القضائية، وال  الشريعة، وألن كل حتقيق

 يضًا وغرمًا،إذا قد تنتج تعو ،ًا،وأدبيًاشك أنَّ احملاسبة حتقق هلا جزءا مادي

 .(2)وكالهما عقوبة مادية ومعنوية معًا " وقد تنتج كفًا وعزاًل،

                                           
ومةا بعةدها ط ونشةر دار الوفةاء مبصةر       367حماضرات يف الوقف للشيخ حممةد أبةي زهةرة /     ( 1)

 م.1977

. ط ونشةةر دار العلةةم 1057، ص 3شةةبه اجلزيةةرة العربيةةة يف عهةةد امللةةك عبةةد العزيةةز جةةزء   ( 2)
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ويرى بعض الفقهاء أن لولي األمر أن ينصب ديوانًا ومستوفيًا حلساب 

له أن ينصب دواوين حلساب األموال  أموال األوقاف عند املصلحة،كما أنَّ

له أيضًا أن  ا أنَّالسلطانية الك تؤول إىل بيت املال من تركات وحنوها،كم

يفرض ملن يعمل على حفظ األوقاف واإلشراف عليها ما يستحقه مثله من 

جاء يف كتاب كشاف القناع ما نصه:" ولولي األمر أن ينصب ديوانًا  مال،

 –أي ولي األمر  –ومستوفيًا حلساب أموال األوقاف عند املصلحة،كما له 

فيء وغريه،مما يؤول إىل أن ينصب دواوين حلساب األموال السلطانية كال

أن يفرض للمستويف  –أي ولي األمر  –بيت املال من تركات وحنوها،وله 

على حساب أموال األوقاف أو غريها على عمله ما يستحقه مثله من مال 

يعمل فيه مبقدار ذلك املال الذي فيه، وإذا قام املستويف مبا عليه من العمل 

 . (1)ستحقه،ومل جيز له أخذه "له،وإن مل يقم به مل ي استحق ما فرض

 "وحني آلت والية اجلزيرة العربية إىل موحدها امللك عبد العزيز

وكل إىل القضاء اإلشراف على األوقاف يف معظم مناطق  ~آل سعود  

اململكة، ما عدا مكة املكرمة، واملدينة املنورة،حيث كان هلا تنظيم جرى 

                                           
 هة.14/3/1344للماليني لبنان وجريدة أم القرى العدد الرابع يف 

 : . حتقيةق 307: 306/  4قنةاع ملنصةور بةن يةونس البهةوتي. جةزء       كشاف القنةاع عةن مةنت اإل    ( 1)

 هة.1374هالل مصلحي هالل، مطابع الرياض. مكتبة النصر احلديثة بالرياض، ط األوىل 
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العمل بذلك  ~مللك عبد العزيز العمل به من قبل الدول العثمانية فأبقى ا

التنظيم يف بدابة التأسيس حتى اكتمل عقد تأسيس اململكة العربية السعودية، 

هة مشلت من 1345وحني صدرت التعليمات األساسية للمملكة سنة 

هة صدر 1353ضمنها، احلرمني الشريفني واألوقاف،واملساجد. ويف عام 

مة واملدينة املنورة، بإدارة واحدة، األمر بتوحيد شؤون األوقاف يف مكة املكر

باألوقاف تتسم بالصرامة واحلرص على  ~ وقد كانت عناية امللك عبد العزيز

متابعة أمورها،واحملافظة عليها من التعدي،ومن هذا املنطلق توالت صدور 

األوامر والتعليمات الك تنظم شؤون األوقاف. وقد تكفلت احلكومة 

على شئون احلرمني من تعمري وفرش ورواتب السعودية فيما بعد بالصرف 

إلقامة مشاريع إمنائية  (1)للعاملني بهما ورصدت موارد أوقاف احلرمني "

لتنمية واستثمار هذه األوقاف فقامت وزارة احلج واألوقاف بإنشاء الفنادق 

والعمارات السكنية اإلمنائية على بعض األراضي املوقوفة على احلرمني 

هة وزارة 1381عناية الدولة باألوقاف أنشئت يف عام  الشريفني ويف نطاق

احلج واألوقاف، فنالت األوقاف عناية أكثر وتولت الوزارة إدارة شؤون 

األوقاف، ورعايتها، ونظمت أعمال األوقاف، مبا يتفق مع نظم اإلدارة 

                                           
السةنة   2األراضي الوقف يف املدينة املنورة مقال د/ حممد شوقي إبراهيم )جملة الةدارة العةدد    ( 1)

 (.14ص  –هة 1405العاشرة حمرم 
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)وسأزيد هذا املوضوع بيانًا وتفصياًل عند احلديث عن موضوع:  (1)احلديثة"

 العزيز وجهوده يف األوقاف(.  امللك عبد

 

 ب/ املرحلة الثانية:مرحلة ما بعد ظهور الدعاوة اإلصالحية:

يف منتصف القرن الثاني  ~ بظهور دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب 

عشر اهلجري بدأت مالمح نهضة دعوية كان هلا أثرها الكبري يف تصحيح 

ملسائل الفقهية يف العقيدة واألوضاع املخالفة للشريعة،وتصحيح بعض ا

وحصر  أوضاع األوقاف يف جند. كمنع نسل البنات من االستفادة من الوقف،

اخل. ما كان سائدًا  …الوقف على الورثة، واستثناء غلة الوقف مدى احلياة 

من الشروط املصادمة ألحكام الوقف على ضوء قواعد الشريعة اإلسالمية؛ 

لني جبوازها وفند أقواهلم فأبطل تلك األوقاف وصححها ورد على القائ

ودحض شبههم من واقع األحكام الفقهية والقواعد الشرعية يف هذا اجملال 

 وإليك البيان:

 ظهور الدعوة اإلصالحية يف اجلزيرة العربية ورائدها اإلمام الشيخ حممد

 .~ بن عبد الوهابا

من أعظم ~ كانت دعوة اإلمام املصلح الشيخ حممد بن عبد الوهاب 

                                           
ورقة مقدمةة للحلقةة الدراسةية لتةثمري ممتلكةات األوقةاف يف البنةك اإلسةالمي للتنميةة جبةدة            ( 1)

 .326هة. ص 1404
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لقرن الثاني عشر اهلجري ليس يف جزيرة العرب وحدها وإمنا يف أحداث ا

يقول معالي األستاذ الدكتور الشيخ عبد  …أقطار العامل اإلسالمي بأسره 

 بن عبد احملسن الرتكي حفظه اهلل:ااهلل 

من أعظم   –يف ظين   –" إن دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب 

أن توقف املد اإلسالمي وضعف حركات اإلصالح يف التاريخ اإلسالمي بعد 

كيان الدولة اإلسالمية وتضعضع بنيانها. ومل يكن أحد يف اجلزيرة العربية وال 

حيلم أن تقوم دولة على أساس   –والعربي منه خباصة   –يف العامل اإلسالمي 

من الدين وأن تنتظم أمورها على أساس دعوة اإلسالم وأن تكون هلا الغلبة 

ن تعيد للناس عهود الدولة اإلسالمية األوىل. ذلكم أن والقوة والتأييد وأ

الفرتة الك قامت فيها هذه الدولة تعد فرتة ركود واحنطاط يف البالد العربية 

واألمة اإلسالمية خباصة تزداد هبوطًا واحندارًا وحقيقة ما حصل يف اجلزيرة 

فيها  العربية يدعو إىل الدهشة والعجب ذلك أن األمر فيها أسوأ واحلالة

متأخرة ومل يكن متصورًا أن تقوم يف اجلزيرة العربية حركة إصالحية هلا من 

العمق والشمول والتأثري ما حلركة اإلمام حممد بن عبد الوهاب مع التسليم 

بأنه ليس من دين يف الدنيا جامع ألبنائه بعضهم مع بعض موحد لشعورهم 

كدين اإلسالم فضاًل عن  دافع بهم حنو اجلامعة العامة واالستمساك بعروقها

أن اجلزيرة العربية مهبط الوحي ومأرز النبوة ومهوى أفئدة املسلمني يف 

ق األرض ومغاربها ولكن ما حدث يضيف إىل تاريخ الدعوات وقيام رامش
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 اجلدول وحصول النهضات أمرًا جديدًا. 

إن قيام الدولة السعودية على دعوة اإلسالم يف هذه احلقبة من الزمن 

ثار والتغريات الك حدثت نتيجة لذلك تستوجب دراسة عميقة للدعوة واآل

الك أحدثت ذلك التنفيذ وللقوة الك دفعت بتلك الدعوة وجاهدت يف سبيلها 

وطبقتها وما واجهها من صعوبات ومارست عليه من خطط وما سبقها 

وصاحبها وتبعها من أحداث. فالدعوة الك أحدثت التغري هي دعوة الشيخ 

د بن عبد الوهاب والقوة الك دفعت بها وجاهدت يف تطبيقها هي ما قيضه حمم

اهلل هلذه الدعوة من منافحة ومؤازرة بقيادة اإلمام حممد بن سعود. وهذه ميزة 

اإلسالم، البد أن جيمع يف دعوته بني الفكر والعمل، واملنهج والتطبيق، 

يدافعوا عنه،فاحلاكم والتشريع واحلكم، والبد أن يؤمن به الناس،ويلتزموه و

يدين باإلسالم وحيكم به وجياهد يف سبيله. والعلماء يعلِّمون الناس ويدعون 

إىل احلق،ويعينون احلكام يف مهمتهم وفق شريعة اهلل،وهدف اجلميع واحد 

 .(1)وهو عبادة اهلل وتطبيق شرعه،وإخراج الناس من الظلمات إىل النور

الوهاب من التأثري يف عامل الفكر  " ومما مكن لدعوة الشيخ حممد بن عبد

                                           
"  4: 1نظر تقدميه لكتاب: مؤلفات الشيخ/ حممد بن عبةد الوهةاب ملحةق املصةنفات مةن ص      ا. ( 1)

حجةاب   عداد: د/ عبد العزيز بن زيد الرومي ود/ حممد البلتاجي ود/ سيدإبتصرف " تصنيف و

هةة )أسةبوع الشةيخ    1415-1414ط ونشر وتوزيع جامعة اإلمةام حممةد بةن سةعود اإلسةالمية      

 .حممد بن عبد الوهاب(
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اإلسالمي عناية الشيخ حممد بن عبد الوهاب حال حياته بتثقيف وختريج أكرب 

عدد ممكن من الطالب الذين يعتقدون فكره ومنهجه علمًا وعماًل،وقد أمثرت 

جهوده يف هذا اجملال مثارًا يانعة فتخرج على يديه جيل من العلماء العاملني 

يراد سريهم خمتلف املصنفات الك عرضت للدعوة عنيت بذكرهم وإ

ومؤسسها على حنو مفصل. فقد أخذ عنه مجع كثري من العلماء األجالء من 

" وقد عاش (1)بنيه وبين بنيه وغريهم من قضاة النواحي ومن علماء األقطار

هذا اجليل من علماء مدرسة اإلمام حممد بن عبد الوهاب وفيًا لفكر صاحب 

 يف خمتلف اجملاالت.  الدعوة ومنهجه

كما عاش جيل العلماء من طالبه أوفياء ملنهجه يف احلث على طلب  

 العلم وربط العلم بالعمل. 

وفياء ملنهج شيخهم يف أنعم:كان طالب اإلمام حممد بن عبد الوهاب 

بناء اجملتمع املسلم على العقيدة وحدها دون العصبية اجلاهلية الك سادت 

 الشيخ.  جندًا قبل ظهور دعوة

ويف الوقت نفسه تابع طالبه منهجه يف ختريج أجيال متتابعة من الطالب 

                                           
 الةةدرر السةنية يف األجوبةةة النجديةةة.   117، ص 1عنةوان اجملةةد يف تةاريخ جنةةد البةةن بشةر، ج    ( 1)

 1385، 2/ للشةةيخ / عبةةد الةةرمحن بةةن قاسةةم العاصةةمي النجةةدي ط       19، ص 12ج 

 سوريا. – ب اإلسالمياملكت
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له  ذوي اإلخالص والغرية،وكان من أثر هذا التتابع أن ظل الفكر السلفي

تأثريه الفعال يف جماالت الفكر اإلسالمي إىل عصرنا احلاضر،وقد حرص 

على امتداد دعاة فكر اإلمام حممد بن عبد الوهاب على مجعه مسلساًل 

األجيال،فصدرت مطبوعات للرسائل والكتب املتضمنة هلذا الفكر خنص 

 منها بالذكر:

جمموعة الرسائل واملسائل النجدية يف ثالثة أقسام وقد توفر على ترتيبها 

أحد علماء جند األعالم )وهو الشيخ / عبد الرمحن بن قاسم العاصمي 

وقد حفلت (1)وبة النجديةالنجدي( فأخرجها باسم الدرر السنية يف األج

بنماذج من أجوبة علماء الدعوة اإلصالحية على ما كان يردهم من أسئلة من 

 . (2)خمتلف أحناء العامل اإلسالمي

ويستطيع الباحث من هذه األجوبة أن يلتمس وحدة الفكر يف املسائل 

الك تعلقت بها األجوبة رغم تعدد العلماء الذين عنوا بهذه األجوبة على 

داد الفرتة من الشيخ حممد بن عبد الوهاب إىل اليوم،مما يدل على عمق امت

تأثري دعوة الشيخ من بعدهم على أن هذا التأثري جاوز نطاق اجلزيرة العربية إىل 

                                           
فتةاء  مت طبعها عدة مرات وأخر طبعة وقعت يف اثنا عشةر جةزءًا وهةي مةن مطبوعةات دار اإل      ( 1)

 باململكة العربية السعودية.

 كاهلند وآسيا وأفريقيا وغريها. ( 2)
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 . وهذا جيزنا إىل احلديث عن مسات (1)أحناء شتى من العامل اإلسالمي

ته آنذاك وإليك الدعوة اإلصالحية لنؤصل على أساسها مسائل الوقف وجماال

 البيان.

  

                                           
نظر: الشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب ومنهجه يف مباحث العقيدة د/ آمنة حممد نصري / ا ( 1)

 هة.1403)بتصرف( ط دار الشروق مبصر ولبنان  235 :228
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 السماو األساسية للدعوة اإلصالحية   خامسًا:

" كان االرتباط القائم يف ذهن الشيخ حممد بن عبد الوهاب بني العلم 

والعمل أن كليهما متالزمان فإن قلة الفهم وقلة العمل كليهما يدخل اخللل 

يقوم على على الدين فواجب على املسلم أن يتصف بعلم يعمل به وبعمل 

دائمًا  ~ الفهم لقواعد الدين وأحكام الشريعة الغراء. وهلذا كانت توجيهاته

رسائل حية تناقش أوضاع الناس وتصيب اجملتمع يف احملز ومل تكن جمرد كتب 

ل مونظريات تسود بها القراطيس وخيلو منها واقع الناس،فإن العلم والع

سائر جوانب عقيدة املسلم عنصران متالزمان ال ينفك أحدهما عن اآلخر يف 

 .(1)ومعامالته وأخالقه وسلوكه "

لدعوته وأبان عن أسس منهجه ومل يكتف الشيخ بربط  ~وقد أصل 

العلم بالعمل فحسب بل فصل درجات اإلخالص يف العمل مبا يتضمن 

احلض على التسامي فيه حتى يكون القصد منه وجه اهلل تعاىل وبني أن من 

" إذا  ~ا مراتب أدنى مناط كل منها نية العبد فهو يقول دون هذه املرتبة العلي

 أمر اهلل العبد بأمر وجب عليه فيه سبع مراتب:

                                           
الشةةيخ اإلمةةام حممةةد بةةن عبةةد الوهةةاب ومنهجةةه يف مباحةةث العقيةةدة د/ آمنةةة نصةةري )مرجةةع   ( 1)

 سابق(.
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 العلم به.  -1

  حمبته.  -2

 العزم على الفعل.  -3

 العمل  -4

 كونه يقع على املشروع خالصًا صوابًا     -5

 التحذير من فعل ما حيبطه    -6

 .(1)الثبات عليه " -7

لسياق يضرب األمثال بنماذج من العاملني قد تتحد أعماهلم ويف هذا ا

 ولكن تتباين درجاتهم بتباين نياتهم:

" ففريق من الناس يعمل العمل الصاحل ولكنه يرجو ثةواب الةدنيا حبفةظ    

مالةةه ونفةةع ذريتةةه ومةةا أكثةةر مةةا وجةةد مةةن هةةذا الصةةنف يف عصةةره )يوقفةةون      

لةه يف اآلخةرة    الةدنيا ولةيس  األوقاف هلذا الغرض( فهذا يعطى ثواب عمله يف 

     :مةةةةن خةةةةالق  قةةةةال تعةةةةاىل   

    
    
     

  .[200]البقرة، 

                                           
ط مطةةابع  36/ 2اإلمةةام الشةةيخ حممةةد بةةن عبةةد الوهةةاب يف التةةاريخ د/ عبةةداهلل الرويشةةد ج ( 1)

 م.1972احلليب مبصر 
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وفريق يعمل أعمااًل صاحلة ونيته رياء الناس ال طلب ثواب  -2

ليقال له عامل ويتصدق ليقال له  اآلخرة مثل الذي يتعلم العلم

 اخل.  …جواد وجياهد ليقال شجاع 

أن يعمل العبد األعمال الصاحلة ويقصد بها مغنمًا مثل احلج ملال  -3

يأخذه ال هلل أو جياهد ألجل املغنم فقد ذكر أيضًا هذا النوع ودلل 

أنه قال " تعس عبد الدينار   @له مبا ورد يف الصحيح عن النيب 

 .(1)الدرهم تعس وانتكس وإذا شيك فال انتقش"تعس عبد 

أن يعمل اإلنسان بطاعة اهلل خملصًا هلل وحده ولكنه على عمل  -4

يكفرِّه كفرًا ُيخرج به عن امللة مثل )اليهود والنصارى( إذا عبدوا 

اهلل وتصدقوا وصاموا ابتغاء وجه اهلل والدار اآلخرة،ومثل كثري من 

و كفر أكرب خيرجهم عن اإلسالم هذه األمة، الذين فيهم شرك أ

 .(2)ومينع قبول أعماهلم"

كثريًا من مسائل العقيدة والفقه  ~ وعلى ضوء هذا املنهج عاجل الشيخ

والسلوك واملعامالت وغريها ومن ذلك األوقاف الك كانت قبل عهده 

وشاعت يف جند وبقية أحناء اجلزيرة العربية يف أيامه وإليك مناذج من األوقاف 

                                           
 متفق عليه. ( 1)

نظر يف هذا الشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب ومنهجةه يف مباحةث العقيةدة د/ آمنةة حممةد      ا ( 2)

 هة.1403بريوت والقاهرة ط األوىل  –، مطابع دار الشروق 97، 96نصري ص
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كانت يف مدن وقرى اململكة بعد ظهور الدعوة اإلصالحية ومعاجلة إمام الك 

 …الدعوة ومعاجلته لبعضها على ضوء منهجه السابق فإىل التفصيل 
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ي ماادو وقاارم اململكااة بعااد ظهااور الاادعوة امنااا م ماان األوقاااف فاا سادسااًا:

 اإلصالحية:

ململكة يف " ميكن أن نشري هنا إىل مناذج وقفية من مدن وقرى متعددة با

 مرحلة ما بعد ظهور الدعوة اإلصالحية. 

* ففي شقراء مثاًل:أوقف الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل احلصني 

هة كتبه. وسالحه يف سبيل اهلل ومنها:مسند اإلمام أمحد، 1232املتوفى سنة 

وصحيح البخاري،ومفتاح دار السعادة،وإعالم املوقعني،وخمتصر الشرح 

هة 1338ا أوقف حممد بن عبداهلل بن ناصر كتبه يف سنة الكبري،واملوطأ. وكذ

وأوصى عبد العزيز بن إبراهيم اجلميح بثلث تركته وقفًا جيعل يف أرض وخنل 

قادم يف غلته عشرون وزنة متر للصوام يف رمضان يف املسجد اجلامع،ومخس 

وزان لسراج مسجد احلسيين،وعشر وزان لإلمام يف املسجد اجلامع،وسبع 

 ؤذن،وعشر وزان ملعلم القرآن يف املدرسة اخل. وزان للم

وقد جتاوزت األوقاف املسبلة يف هذه البلدة ذلك إىل وقف اآلالت 

املتداولة يف اجملتمع مثل وقف محد بن حييي الذي أوصى بوقف " املنحاز " و " 

 املقرصة " و " القفان " و " الُكالَّب: مقالع الضروس ". 

رمحن بن إبراهيم بن مجاز أرضًا وخناًل * ويف اجملمعة أوقف عبد ال

على مسجد اخلزام تصرف غلته أثالثًا إلمام املسجد وصوام رمضان ولسراج 
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 ودلو املسجد. 

* ويف عنيزة أوقف حممد العبد اهلل داره على ابنته ثم ذريتها ما تعاقبوا 

وتناسلوا. وهناك وصايا أخرى لبعض آل بسام مجعت يف نصوصها بني 

 ية. الوقف والوص

* ويف مدينة الرس مجلة من األوقاف حمصورة يف وثيقة واحدة،مما 

يعين حرص األهالي وعلماء البلدة على تدوين ومجع األوقاف القدمية 

والتالية يف سجل موحد. وقد سارت على هذا املنهج العديد من البلدان مثلما 

 ما ذكرنا يف أوقاف أشيقر قبل الدعوة اإلصالحية سابقًا. 

 مكة املكرمة أوقف )عاشور مودة( بيتًا للسكن. * ويف 

 هة. 1259* ويف الرياض أوقف اإلمام فيصل بن تركي سنة 

* ويف الرس مجلة أوقاف ألهالي البلدة وهي عبارة عن أراض زراعية 

ودور وخنل. ويف األحساء وجدت أوقاف على املساجد يف القرن الثاني عشر 

 اهلجري. 

     .} بن محود بن علي على مسجد ابن عباسويف الطائف أوقف مبارك  * 

 هة. 1290ويف عسري وحائل وجدت كتب موقوفة على طلبة العلم عام  * 

* ومل تكن هذه األوقاف خاصة بالرجال فقط بل أوقفت املرأة 

السعودية يف جند أنواعًا كثرية من األوقاف خلدتها هلا األجيال 

 وامتألت بها املخطوطات والكتب واجملالت. 
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هة باسم الواقفة 1276* ففي الرياض مثاًل وجدت كتب موقوفة سنة 

نورة بنت اإلمام فيصل بن تركي. ويف الرياض أيضًا وجدت 

 موقوفة باسم حصة بنت أمحد السديري. 

* كما وجد يف أشيقر أوقاف باسم مريم بنت حممد بن قاسم وهي متثل 

 أرضا وخناًل وأثاثًا ودارًا للسكنى 

أوقفت سارة بنت علي بن الشيخ حممد بن عبد الوهاب  * ويف الدرعية

 كتبًا وكان هذا يف بداية القرن الثالث اهلجري. 

* ويف حائل أوقفت طريفة بنت عبيد بن علي بن رشيد كتبًا على 

 هة. 1314طلبة العلم عام 

وهكذا يتواصل العطاء ويشارك يف اخلري كل طبقات اجملتمع من طبقات 

ذا البلد الكريم رجااًل ونساًء كل يوم من مواطين هذا اجملتمع من مواطين ه

البلد الكريم ويسود التعاون ويعم الرب واخلري واإلحسان أرجاء مملكتنا احلبيبة 

  .(1)على مر تارخيها وسجلِّها،الوضاء خري شاهد على ذلك "

                                           
نقاًل عةن حبةث تةاريخ األوقةاف يف اململكةة وسةبل تطويرهةا. د/ عبةد اللطيةف بةن حممةد احلميةد.              ( 1)

  19-18ف وأثةةره يف الةةدعوة والتنميةةة مبكةةة املكرمةةة مةةن      ضةةمن حبةةوث نةةدوة مكانةةة الوقةة    

. وقد استقى الباحث حفظه اهلل مصادره من الفواكه العديةدة  13-10هة. من ص 1420شوال 

البن منقور، وحبث إسهام املرأة يف وقف الكتب للدكتورة دالل احلربي، ووثائق الدكتور أمحةد  

 خ املساجد يف الرياض البن عساكر.البسام اخلاصة باألوقاف يف عنيزة. وكتاب تاري
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موق  إمام الدعوة من األوقاف الا  ااناق قباة ظهاور الادعوة       سابعًا:

 ره:ي عصاوشاعق ف

عين علماء الدعوة بالوقف ضمن عنايتهم باألحكام الفقهية ألبواب 

الفقه األخرى فكتبوا الرسائل وألفوا الكتب وأجابوا عن الفتاوى وكان مما 

ثم( ثالث رسائل يف )وقف اجلنف واإل ~ كتبه الشيخ حممد بن عبد الوهاب

 جيوز قال الشيخ حسن بن حسني بن علي آل الشيخ " الوقف على الذرية ال

له ورسالة  يف هذا الوقف. مبطاًل ~سواء كان كله أو فاضاًل وللشيخ والدنا 

ثم وامليل وأقام األدلة القاطعة على ذلك مساها )إبطال وقف اجلنف واإل

فراجعها( وسبب تأليف الشيخ هلذه الرسائل ما كان معهودًا عند أهل جند من 

ما يف هذا الوقف من  ~بان الوقف على الذرية باستثناء أوالد البنات حيث أ

  الظلم ألنه يعد تقسيما لإلرث على مقتضى اهلوى وفرارًا من قسمة اهلل

حيث يريد الرجل أن ال ترث امرأته أو ال يرث أوالد بناته من بناته إذا توفني 

بعده بل يبقى املال يف أوالده الذكور فقط وأوالدهم ما داموا من صلبه ومن 

بن قاسم حيث جاء يف وثيقة هذا اريم بنت حممد األمثلة على ذلك:وقف م

الوقف " وافقت مريم املذكورة مجيع ماذكرنا أرض ذلك وخنله ومجيع 

حقوقه الداخلة فيه واخلارجة منه قربة إىل اهلل تعاىل على مجيع الدهر،خيرج 

يف ليلة اجلمعة ويف يومها يف مجيع السنة يقسمه الولي حسب اإلمكان على 
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والدها وأوالدها ماتعاقبوا وتناسلوا الذكر واألنثى احملتاجني من أ

بالسوية،وليس ألوالد البنات يف ذلك الوقف نصيب بل هو على احملتاج من 

والد ذكورهم ما تعاقبوا وتناسلوا دون أوالد البنات أأوالد الواقفة املذكورة و

 ". (1)فال يستحقون شيئًا

من الوقف إذا كانت  "ويسمح بعض الواقفني ألوالد بناته باالستفادة

من صلب الواقف واألوالد من صلب هذه البنت ويشرتط بعض الواقفني 

الستفادة أوالد البنات من وقفهم كون هؤالء األوالد من عائلة الواقف.  

ومن الواقفني من جيعل وقفه على ذريته من األوالد دون البنات إال أنه ينص 

كور من ذريته تعود غلة الوقف على يف كتابة وقفه على أنه يف حالة انقطاع الذ

ذريته من البنات،ومن ذلك وقف الشيخ حسن بن علي بن بسام الذي جاء 

فيه قول الواقف " وأرض جنال سبيل حبيس التباع وال توهب وخنلها تبع هلا 

وهي على مجيع أوالدي بطنًا بعد بطن األعلى فاألعلى،وبعد حديثه عن 

لذكور من ذريك والعياذ باهلل فأرض جنال والية الوقف. قال:" فإن انقطعت ا

راجعة إىل اإلناث من ذريك على الرتتيب املذكور. وهناك عدد من الواقفني 

مل مينعوا اوالد بناتهم من االستفادة من هذه األوقاف بل جعلوا قسمتها 

                                           
أوضاع األوقاف يف جند قبل الدعوة اإلصالحية وموقف اإلمام الشيخ حممد بن عبد الوهاب  ( 1)

 هة.1419لعام   24السنة  1)جملة الدارة العدد  17منها د/ أمحد بن عبد العزيز البسام ص 
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كقسمة املرياث. ومن الواقفني من يزيد من وقفه عن الثلث،ومن ذلك وقف 

جاء يف أوله " وقف وسبل وحبس وجنز صقر بن قطام بن  صقر بن قطام الذي

صقر يف حالة صحة عقله وبدنه وطوعه ورضاه وجواز أمره مجيع أمالكه يف 

قرية أشيقر" ويستدل بالعبارة األخرية على أن املوقف أكثر من الثلث،وال يرد 

له يف غري أشيقر تعادل ضعفي ذلك  على هذا القول بإمكانية وجود أمالك

 . (1)لغالب تركز أمالك اإلنسان يف بلده يف تلك الفرتةألن ا

" ويفهم من كالم بعض العلماء النجديني عدم معارضتهم نص بعض 

الواقفني على منع نسل البنات من االستفادة من أوقافهم،واختالفهم يف 

دخول أوالد البنات يف كلمة الذرية أو األوالد الك ترد يف وصايا الواقفني. 

شيخ أمحد البجادي فتوى للشيخ حممد بن إمساعيل يف حكم كما نقل ال

وقف امرأة وقفت على بنتها ونسلها من الذكور واإلناث جاء فيها قول 

الشيخ حممد " وال يدخل فيه نسل اإلناث من نسل بنتها " وأيده الشيخ 

 . (2)سليمان بن علي بن وهيب "

ثرها الكبري يف يف جند أ ~وقد كان لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب 

تصحيح األوضاع املخالفة للشريعة اإلسالمية خاصة ما يتصل منها باملسائل 

                                           
 ارة )املرجع السابق(.أوضاع األوقاف يف جند قبل الدعوة اإلصالحية، جملة الد ( 1)

 1الدارة املرجع السابق، وأنظر علماء جند خةالل سةتة قةرون للشةيخ عبةد اهلل البسةام. جةزء         ( 2)

 ، مكتبة ومطبعة النهضة احلديثة مبكة املكرمة.1398ط األوىل.  309ص 
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العقدية،واشتمال هذا التصحيح على بعض املسائل الفقهية ومنها أوضاع 

مبخالفة الكثري منها  ~األوقاف املنتشرة يف جند حيث قال الشيخ حممد 

مع غالبية  ~  ق إمام الدعوةألحكام الشريعة اإلسالمية وحكم ببطالنها. ويتف

العلماء النجديني السابقني له واملعارضني له يف حتريم الوقف بأكثر من 

الثلث،إال انه خيتلف معهم يف تصحيحهم لكثري من األوقاف املشتملة على ما 

يراه خمالفًا للحكم الشرعي كمنع نسل البنات من االستفادة من 

اء غلة الوقف مدة احلياة،وقد الوقف،وحصر الوقف على الورثة، واستثن

رسالة أوضح فيها رأيه يف هذه األوقاف وضمنها األدلة  ~كتب الشيخ 

الشرعية املؤيدة لوجهة نظره يف ذلك،وبيَّن أن الوقف املشروع:هو ما كانت 

وسار عليه   @ وصيته والشروط الواردة فيه مطابقة ملا أمر به الرسول

حتريم تشريع  ~اهلل عنهما، وأكد  الصحابة يف أوقافهم كعمر وطلحة رضى

شيء من الواجبات أو املستحبات وأشار إىل أقوال بعض التابعني،وطلبهم 

 #النظر يف وصاياهم وإمضاء ما وافق الشرع منها ورد املخالف عماًل بقوله 

 . (1)" ومن عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو ورد"…

ما رواه اإلمام أمحد  يف هذه الرسالة ~" ويف هذا السياق أورد الشيخ 

                                           
لبنةةان  –مطةةابع دار املعرفةةة  131، ص 5متفةةق عليةةه، انظةةر فةةيض القةةدير للمنةةاوي جةةزء    ( 1)

 الثانية. ط 1391
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له  < من تطليق أحد الصحابة نساءه وقسمة ماله بني أبنائه،واتهام عمر

بشعوره بقرب نهايته ورغبته يف حرمان نسائه من ماله وحجره على بنيه 

عليه،ومطالبته مبراجعة زوجاته ثم تساءل الشيخ حممد عن < وغضب عمر

عًا، وإجازة الوقف كيفية جعل هذا األمر الذي أغضب عمر أمرًا مشرو

فيه،وطلب املثوبة على حرمان النساء وغريهن،والتحيل على ذلك بطلب 

 الصدقة والقربة،وشبه أصحاب هذه األوقاف مبن قال اهلل فيهم: 

     

     :حيث ختيل هؤالء املنافقون  [49]التوبة

ورع وأصحاب هذه األوقاف حتيلوا على تعدي على ترك اجلهاد بدعوى ال

 احلدود بهذه األوقاف ". 

بعد ذلك إىل احلديث عن الوقف على الورثة ونقل  ~وانتقل الشيخ 

قول اإلمام أمحد:" احب إىل أن ال يقف ماله ويدعه على فرائض اهلل 

"واستنتج من ذلك عدم صحة الوقف على الورثة عند اإلمام أمحد ألنه لو 

 ~ ، ثم أخذ(1)ان أحب إليه من تركه لكونه قربة مطلوبة للشارعصححه لك

" صدقتك  # له والرد عليها ومنها احتجاجهم بقوله يف إيراد حجج املخالفني

                                           
طبةةع ونشةةر إدارة البحةةوث العلميةةة   204-200، ص 8املغةةين البةةن قدامةةة احلنبلةةي، ج   ( 1)

 واإلفتاء والدعوة واإلرشاد.
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وقد تعجب  (1)" ثم أدناك أدناك " #على ذي الرحم صدقة وصلة " وقوله 

 الشيخ من االستدالل مبثل هذه األدلة العامة!!. 

وقف الصحابة على أوالدهم. وأجاب الشيخ  ومن هذه احلجج أيضًا

عن  }حممد عن ذلك بعدم ثبوته عن الصحابة واختالف وقفي عمر والزبري 

جعل والية وقفه إىل  –الوقف املختلف فيه وهو الوقف على الذرية ألن عمر 

فقد  –ابنته حفصة الك تستفيد من الوقف مقابل إشرافها عليه، وأما الزبري 

املردودة من بناته حبقها يف السكن، وضرب الشيخ حممد تصدق بدوره وميز 

مثاًل لتوضيح ذلك مبن وقف على بر مثل املسجد والفقراء واألضاحي وقال 

 ن افتقر أحد من ذريك فهو مقدم على ذلك. إ

تهموه بإبطال اوقد رد عدد من العلماء على الشيخ يف هذا املوضوع و

حريض الناس على بيع األوقاف أوقاف كتبها العلماء وحكموا بصحتها،وبت

احملبسة واحملرم بيعها بنص الشرع وبتأكيد أصحابها الذين حرصوا وبالغوا يف 

و أإيراد العبارات املطلوبة الشديدة ملن حياول التعرض ألوقافهم بالتغيري 

 التحريف فكيف مبن يتجرأ على بيعها؟! 

 

 إجابة إمام الدعوة علني املعرتضني ملنهجه: ثامنًا:

                                           
 .69/ 5سنن النسائي: عبد الرمحن النسائي، مطابع احلليب بالقاهرة ج ( 1)



 

 

 ندوة الوقف يف الشريعة اإلسالمية وجماالته

1048 

على ردودهم مبا يفحم اخلصم ويظهر احلق  ~ أجاب إمام الدعوة وقد

الدليل على بطالن أوقاف كثري من أهل الوقف على الذين يرثونهم  :بقوله

أمور كثرية من األصول والفروع،ويعرف ذلك مبعرفة الوقف املشروع وذلك 

شرط يف أنواع الصدقة أن يتصدق اإلنسان ببعض ما له يف  @أن النيب 

الك أمر اهلل بها مريدًا بذلك وجه اهلل والدار اآلخرة وجيعلها صدقة الطرف 

جارية حبسب األصل مع االنتفاع بالفرع كما فعل عمر وطلحة 

وغريهما،فإذا عرفت أن الوقف باإلمجاع ما قصد به القربة فهنا قاعدة جممع 

أن يشرع شيئًا من الواجبات  @ عليها،وهي:أنه ال جيوز ألحد بعد الرسول

ال من املستحبات بل يكون ذلك العمل بدعة وضاللة يضر وال ينفع و

والدليل ليس على النايف بل على املثبت فإذا مل يرد دليل عن الشارع أن هذا 

الوقف مشروع فاألصل مع النايف وهو أنه:ال دين إال ما شرعه اهلل ورسوله 

لي القاسم يوضح هذا أن العباس بن عتبة أوصى بوصايا عند موته. فسأل الوا

بن حممد فقال انظر ما وافق احلق منها فأمضه وماال يوافقه فرده فإن عائشة 

قال )من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد( فإذا  @ حدثنين أن رسول اهلل

كان بعض مشاهري التابعني يرد من وصاياه كل ما مل ينقل عن النيب صلى اهلل 

مل جند نصًا يف املسألة. عليه وسلك،فكيف مبا حدث بعد ذلك؟كما لو 

رسالته الك مسيت )إبطال وقف اجلنف واإلثم( بقوله )فواهلل  ~واختتم 

الذي ال إله إال هو:ِإنَّ ِفْعل اخلري يف اتباع ما شرع اهلل،وإبطال من غريَّ حدود 
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اهلل،واإلنكار على من ابتدع يف دين اهلل،هذا هو فعل اخلري املعلق به الفالح 

األمور فإن كل بدعة ضاللة "  تدثاحم" وإياكم و:@خصوصًا مع قوله 

 وقوله " ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا حمارم اهلل بأدنى احليل "

ه:" لعن اهلل اليهود،حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها ةولةوق

وأكلوا مثنها " فليتأمل اللبيب اخلالي عن التعصب واهلوى الذي يعرف أن 

رًا الذي يعلم أن اهلل يطلع على خفيات الضمري هذه النصوص وراءه جنة ونا

ويفهمها فهمًا جيدًا، ثم ينزهلا على مسألة وقف اجلنف واإلثم فيتبني له احلق 

". هذا آخر ما ذكره (1)إن شاء اهلل، وصلى اهلل على حممد وآله وصحبه وسلم

وافق ملا يف الرد على من أجاز وقف اجلنف وبيان الوقف الصحيح امل ~الشيخ 

 .@ فعله أصحاب رسول اهلل

                                           
لرسةائل  ا –نظر: مؤلفات الشيخ اإلمام حممد عبد الوهاب )مرجع سةابق( القسةم اخلةامس    ا (1)

 . " بتصرف "  85: 78، من ص 12الشخصية الرسالة الثانية عشرة  
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عنايااة الااواقعني بفوقااافه  م هاار ماان م اااهر عنايااة الاادعوة          تاسااعًا:

 اإلصالحية بها ومن صور هذه العناية.  

 عمارة األوقاف: – أ

" ُعين الواقفون بعمارة أوقافهم من غلة األوقاف لضمان استمراريتها 

 وصية ما نصه:" ويبدأ الولي يف الصرف على اجلهات احملددة هلا فقد جاء يف

بعمارة الوقف وكل ما يزيد يف منائه،وجاء يف وصية صقر بن قطام 

قوله:فالولي الناظر على مجيع ذلك سليمان بن عبداهلل بن موينع يصلح 

األوقاف من غلتها مبا يزيد من منائها من خدمة وغريها وخيرج ما ينوء بها من 

 .(1)سيل أو جراد أو غري ذلك" األغرام يف بناء حيطانها او غرم أو

كما ُعين الواقفون العناية باألثاث املوقوف وإصالحه لضمان   – ب

استمرار استعماله واالستفادة منه كما جاء يف وصية مريم بنت حممد بن قاسم 

قوهلا:" وقادم يف ذلك الوقف بعد ما حيتاجه من العمارة عمارة قدر فيه عشرة 

مد ونصف حناس وال تنقص القدور عما ذكرنا ما مداد حناس وقد أيضًا فيه أ

نقص منها من االستعمال زيد فيه حتى يتم ورحا ومقرصة كل مجيع ما ذكرنا 

قادم يف غلة ذلك الوقف " وجاء يف وصية عائشة بنت حممد بن حسن آل 

                                           
قيام الدولة السعودية العربية / عبد الكريم حممود غرايبة )جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربيةة(   ( 1)

 .12م. وجملة الدارة: مرجع سابق، ص 1977رجب  11العدد  150: 143من 
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الشيخ قوهلا:" إنها وقفت قدرين أحدهما يسع صاعًا ونصفًا واآلخر يسع 

اوين،وإن عمار ما خرب وتعطل منهن من غلة مدين،ومقرصة حديد ورح

ذلك الوقف فإن تلف شيء من ذلك رد مكانه مثله من غلة الوقف 

أيضًا،ويالحظ أن املوقف من األثاث من وصايا النساء وذلك يرجع لشعورهن 

 .(1)باحلاجة إىل هذه األواني وأهميتها ملباشرتهن العمل بها يف بيوتهن"

على عمارة أوقافهم حيرصون أيضًا على " وكما حيرص الواقفون   – ج

له يف  محايتها مما يضر بها،فقد وقف أمحد بن عبد الرمحن بن عتيق خنلة

أشيقر ومنع أن يغرس شيء بالقرب منها يكون سببًا يف ضررها حيث جاء يف 

وصيته قوله عن النخلة املوقوفة:وهلا مما يليها من األرض طول عسيبها ال 

 . (2)ها " وكاتب الوقف هو الشيخ حممد بن إمساعيل "يغرس فيه شيء مما يضرب

ومن ذلك أيضًا حرص ورثة الواقفني على استعادة أوقاف  –د 

 مورثيهم ممن تعدى عليها.

ملا كانت األوقاف مطمعًا لذوي النفوس الضعيفة ممن يشرفون عليها 

هم فإنها قد تتعرض الستغالهلا وأكلها وإنكارها يف بعض األحيان ممن ال يعين

الواقف أو أحفاده، وحيدث ذلك غالبًا عند خروج الواقف أو أحفاده من 

                                           
 .13ابق، صلة الدرة، املرجع السجم ا ( 1)

 .13املرجع السابق، ص  –جملة الدارة  ( 2)
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البالد، وينتج عن ذلك استغالل الوقف ممن نصَّب نفسه مشرفًا عليه ورمبا 

أوالده من بعده،واألكل منه متأولني عملهم هذا بأنهم من الفقراء واملساكني 

ه هلذا األمر بعض الذين هلم احلق يف األخذ من غلة هذه األوقاف وقد تنب

 القضاة واملفتني فحكموا بإعادته إىل أصحابه: 

من ذلك ما ورد من فاطمة بنت الشيخ عبداهلل بن الشيخ حممد بن 

إىل الشيخ عبد اهلل أبا بطني تطلب منه اسرتداد وقف جدها من  ~عبدالوهاب 

آل خريف،ومما جاء يف رسالتها " من فاطمة بنت الشيخ عبد اهلل بن الشيخ 

ىل الشيخ املكرم عبد اهلل بن عبد الرمحن أبا بطني سالم عليكم ورمحة اهلل إ

ن اهلل مغنينا عنه ومحا ما إوبركاته،وبعد لنا سبيل يف أشيقر جلد جدي قيوم 

ن اهلل أحوجنا فنحن أحق به ومستولي عليه عبد العزيز بن أدرينا عنه ويوم 

 . (1)خريف "

باعادته إىل أصحابه إذا ثبت لعم ويفهم من الوثيقة أن القضاة حيكمون 

 أحقية املطالبني به. 

"ومن ذلك حرص األبناء على إثبات أوقات آبائهم:حيرص بعض 

األبناء على تنفيذ رغبات والديهم يف إيقاف بعض أمالكهم يف حالة وفاتهم 

                                           
لفحات الوجد من فعالت أهل جند / عبد اهلل حممد احليشةي مقالةة مبجلةة العةرب السةعودية       ( 1)

 هة ".1403" ربيع األول  755: 744ص  9،10العدد: 
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قبل إمتام إجراءات تثبيت ذلك عند احلاكم الشرعي مع أن النظرة املادية 

قاء هذا امللك طلقًا وقسمته على الورثة مع بقية الرتكة. القصرية تقتضي إب

ومن ذلك وقف عائشة بنت حممد بن حسن الذي أثبته احلاكم الشرعي 

بتصديق ابنيها وإمضائهم لشهادة شاهد على وقفها حيث جاء يف وثيقة هذا 

الوقف " فلما مسع ابناها عبداهلل وسليمان شهادة الشاهد املذكور بالوقف 

لى شروطه املذكورة وصدقاه وأمضياه وأقرا بلزومه وثباته فكان املذكور ع

 وقفًا صحيحًا الزمًا ثابتًا دائمًا ". 

ومن ذلك تورع بعض أصحاب األوقاف وتعففهم عن األخذ 

منها:ينص بعض الواقفني على أوالدهم أن تكون غلة الوقف خاصة 

أوالده  باحملتاجني منهم،وينص البعض اآلخر على قسمة غلة الوقف بني

غنيهم وفقريهم،ويفهم من بعض وثائق األوقاف تورع بعض األغنياء 

وتعفف بعض احملتاجني عن األخذ من غلة هذه األوقاف،ولتوقع بعض 

الواقفني حدوث ذلك يطلبون حتويل حق الغين املتورع إىل احملتاجني من 

 ني. عائلة املوقف، وحتويل احملتاج املتعفف إىل احملتاجني من عامة املسلم

ومن األمثلة على ذلك على وقف حممد بن قاسم الذي تضمن عددًا 

من الوصايا وجهات صرفها حيث جاء يف أحدهم بلزوم صرفها " على ظنا 

الواقف الغين والفقري ومن تعفف منهم عن نصيبه أخرج نصيب املتعفف 

على بنات أخيه مشلب احملتاج منهن "،وجاء يف وصية أخرى قوله " فإن كان 
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ة الواقف أغنياء فعلى احملتاجني من آل قاسم فإن مل يكن من آل قاسم ذري

 . (1)حمتاج أو كان ومل يطلبها مع علمه بها فعلى الفقراء من املسلمني"
 

 :عناية أئمة الدعوة وعلماؤها بالوق 

ُعين أئمة الدعوة وعلماؤها بالوقف فوقفوا من أمواهلم 

ال يصرف يف بناء املساجد اخلاصة،وجعلوا لألوقاف نصيبًا من بيت امل

 واملدارس وحنوها. 

وباستعراض تاريخ الدعوة وتاريخ أئمتها وعلمائها جند أمثلة ظاهرة من 

 أعمال الرب واألوقاف الك أوقفها األئمة والعلماء من أمواهلم اخلاصة منها:

 وقف املدارس لطلبة العلم الشرعي: -1

صارهم مدارس فقد أسس مجع من علماء الدعوة على اختالف أع

فقد ذكر الشيخ ابن  يدِّرسون فيها الطالب،وقاموا بعملهم حسبة اهلل 

بسام يف ترمجة الشيخ حسني بن الشيخ حممد عبد الوهاب رمحهم 

اهلل:)وكان قرب بيته مدرسة لطلبة العلم من الغرباء،ونفقتهم من بيت 

 . (2) ون(املال،فكانوا يأخذون عليه العلم،وخترج على يديه منهم أناس كثري

ومن ذلك أيضًا املدرسة الك أسسها الشيخ/ عبد اهلل بن عبد الرمحن 

                                           
 .17، 16، 15هة د/ أمحد البسام، ص 1419/  24انظر الدارة: عدد لسنة  ( 1)

 )مرجع سابق(. 64،65/ 2ماء جند يف ستة قرون البن بسام جعل ( 2)
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 . (1)الكنهل وأخوه ناصر يف اليمامة

 وقف الكتب على طالب العلم: -2

"حيث اشتهر أئمة الدعوة وعلماؤها بوقف الكتب،إذا كانوا يقفون 

يف كتبهم على طلبة العمل،وخيص بعضهم احلنابلة منهم،أو طلبة العلم 

بلده،أو طلبة العلم من ذريته،ولكن الكتب إذ ذاك مل تكن كثرية فلم يتسع 

العلم بوقفها وإمنا اشتهرت الكتب املوقوفة حني اتساع نطاق املستفيدين منها 

 بعد انتشار الكتب املطبوعة. 

بطبع  ~وقد قام جاللة امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود 

على العلماء وطالب العلم واملكتبات،حصر عدد كبري من الكتب ووقفها 

تلك املؤلفات معالي األستاذ/ عبد العزيز الرفاعي يف حبث له بعنوان:عناية 

امللك عبد العزيز بنشر الكتب وقد أحصى مثانية وتسعني كتابًا من أشهرها 

 )مرتبة على احلروف األجبدية( منها:

اإلمام  اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب  -1

 املبجل أمحد بن حنبل للمرداوي. 

 اآلداب الشرعية واملنح املرعية لشمس الدين بن مفلح.   -2

 البداية والنهاية للحافظ ابن كثري.   -3

                                           
 . 4/203املصدر نفسه   (1)
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الدرر السنية )جمموع رسائل ومسائل أعالم جند األعالم(،مجع   -4

 الشيخ/ عبد الرمحن بن قاسم. 

 ن قيم اجلوزية. زاد املعاد يف هدى خري العباد الب -5

 شرح العقيدة الطحاوية البن أبي العزي احلنفي.  - 6

 كشاف القناع عن منت اإلقناع ملنصور بن يونس البهوتي.   -7

جمموعة التوحيد النجدية،وتشتمل على جمموعة من كتب   -8

 ورسائل أئمة الدعوة يف التوحيد.   

ب جمموعة احلديث النجدية،وتشتمل على جمموعة من كت  -9

 ورسائل أئمة الدعوة يف احلديث. 

جمموعة الرسائل النجدية )فتاوى ورسائل لعلماء جند  -10

 اإلعالم(. 

 مدارج السالكني شرح منازل السائرين البن قيم اجلوزية.  -11

 منهاج السنة النبوية البن تيمية.  -12

ومن أشهر الكتب املوقوفة، وأنفعها، وأكثرها تداواًل بني الناس 

ة فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية( الذي مجعه الشيخ:عبد الرمحن )جمموع

بن حممد بن قاسم مبعونة ابنه الشيخ حممد فقد تتابع على طباعة هذا الكتاب ا

ووقفه امللوك الكرام جاللة امللك سعود، وجاللة امللك فيصل، وجاللة 

 –ود امللك خالد،وخادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز آل سع
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 وال يزال العمل إىل اليوم قائمًا على وقف الكتب وتوزيعها على –أيده اهلل 

 الب العلم يف أحناء كثرية من العامل يقوم بذلك والةط

له أثر بالغ يف  األمر،والتجار،والوجهاء من الناس،بل والعامة أيضًا مما كان

 . (1)انتشار الدعوة السلفية الصحيحة داخل البالد وخارجها

 مساكن طالب العلم: -3

" ومن األوقاف املشهورة يف ذلك والك رعاها أئمة الدعوة وكان هلا  

األثر الظاهر يف النهضة العلمية الشرعية يف اململكة العربية السعودية  بل كان 

هلا أثرها يف اململكة العربية السعودية  يف سائر جوانب التنمية فيها ما عرف بة 

ت بيوت يف دخنة قريبًا من مسجد مساحة الشيخ ي)بيوت األخوان( حيث بن

حممد بن إبراهيم يسكن فيها طالب العلم الذي يقدمون للدراسة على الشيخ 

وأخيه الشيخ عبد اللطيف وعلى الشيخ:صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ 

 وغريهم من العلماء. 

 املكتبات: -4

لعلم،فأسس فقد اهتم علماء الدعوة بتأسيس املكتبات النتفاع طالب ا

املكتبة السعودية الك كانت عامرة بالكتب، وحماًل  ~الشيخ حممد بن إبراهيم 

 ملراجعة طالب العلم املسائل، وقراءة الكتب الك ال ميكنهم احلصول عليها. 

                                           
 .13: 10هة من ص 1396القمة والقاعدة، حممد حسني زيدان، جملة الدارة العدد األول لعام  ( 1)
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يف الوقف ممتدًا إىل خارج حدود  –رمحهم اهلل  –ولقد كان اجتهادهم 

لسعودية احلديثة امتدت أوقاف بالدهم ففي زمن متقدم وقبل تأسيس الدولة ا

بعض علماء الدعوة إىل بعض البالد العربية واإلسالمية القريبة،فعلى سبيل 

املثال كان الشيخ/ حممد بن حممود بن عثمان الضالع من العلماء املقيمني 

حبلب من ديار الشام،ومن علماء الدعوة املنافحني عنها،اجملتهدين يف نشر 

هة مسجدًا يف حلب 1300عام  ~وقد أنشأ  العقيدة السلفية الصحيحة

 .(1)له عقارات جبانبه تفي مواردها لوظائف إقامة الشعائر " وخصص
 

  من م اهر عناية الدعوة اإلصالحية بالوق  قيام القضاة والعلماء بتوثيقه

خلف علماء جند وقضاتهم طائفة كثرية من وثائق الوصايا ووثائق 

العقارات والصلح وأمثاهلا والك تكشف األوقاف ووثائق البيع والشراء و

نواحي متعددة من تارخينا القديم وقد أدرك كثري من الباحثني واملعنيني 

بدراسة التاريخ ما هلذه الوثائق من أهمية تارخيية. فلذلك جرت عدة 

حماوالت جلمع هذه الوثائق وحتليلها ودراستها كما تناولت بعض اجملالت 

ئق القدمية مع أن قدرًا كبريًا من الوثائق قد يضن املتخصصة دراسات عن الوثا

به أربابه فال يطلعون أحد عليه رغبة يف إخفاء بعض ما حتتويه من حيث 

                                           
ضةمن وقةائع    306: 223انظر: الدور االجتماعي للوقف: عبةد امللةك أمحةد السةيد مةن       ( 1)

 هة.1410البنك اإلسالمي للتنمية  –جدة  –ة لتثمري ممتلكات األوقاف احللقة الدراسي
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إيضاح بعض النواحي املالية الك يرون أخفائها مصلحة هلم أو لسبب من 

. (1)األسباب يرون يف اخفائها مصلحة هلم او لسبب من األسباب األخرى"

 يا الك حظيت بالتوثيق ثالث وصايا هي:ومن بني الوصا

وهلم أأواًل:"وصية صبيح موىل عقبة والك تداول كتابتها عدد من النساخ 

مسه ثم علي بن شفيع كتبها يف اهة والذي مل يذكر 747كاتبه سنة 

بن بسام اة ثم حممد بن أمحد بن حممد بن منيف  890رمضان سنة 

بن عبداللطيف كتبها يف  هة ثم حممد986رمضان سنة  19وكتبها يف 

هة وأخريًا كتبها عبدالرمحن بن عبد 1245مجادي األوىل سنة 

 هة. 1299اللطيف بن موسى يف شهر صفر سنة 

ثانيًا:وصية صقر بن قطام بن صقر األشيقري وقد تواىل على كتابة هذه 

وهلم الشيخ طلحة بن حسن بن علي بن عبد اهلل أالوثيقة عدد كان 

هة ثم نقلها سليمان بن علي بن 942 شوال سنة بن بسام كتبها يفا

حممد بن أمحد بن راشد جد رائد الدعوة اإلصالحية الشيخ حممد 

هة ثم عبد العزيز بن عبد 1075بن عبد الوهاب يف شهر حمرم سنة ا

                                           
ومن بني اجملالت العربية الك عنيت بنشر الرتاث يف جند ويف سائر البالد العربية جملةة العةرب    ( 1)

الك تصدرها دار اليمامة للبحث والرتمجة والنشر بالريةاض بإشةراف الشةيخ محةد اجلاسةر      

بعنةوان    561، 365هةة ص  1387مةن حلقةتني يف سةنتها الثانيةة      حيث نشرت مقااًل مكونةاً 

 )وثائق األحوال الشخصية( لألستاذ عبد العزيز بن فيصل بن مبارك.
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هة وأخريًا نقلها حممد 1175الرمحن بن عدوان نقلها يف رجب سنة 

دى األوىل عام بن عبد اهلل بن عبد اللطيف يف خامس مجاا

هة ثم عبد الرمحن بن عبد اللطيف بن موسى يف شهر صفر 1245

 هة. 1299سنة 

ثالثًا:وصية رميثة بن قضيب الك كتبها حممد بن أمحد بن حممد بن 

هة ثم أمحد بن سليمان 986منيف يف التاسع عشر من رمضان سنة 

بن مشرف ثم حممد بن عبد اللطيف ثم عبد الرمحن بن ا

 بن موسى. عبداللطيف 

وهذه الوصايا الثالث تناولت بعض األوقاف املوجودة يف بلدة أشيقر 

 . (1)وهذه الوصايا نفذت وفقًا للمذهب احلنبلي

وقد ُعين األئمة ووالة األمر منذ بواكري هذه الدولة املباركة باألوقاف 

وتوثيقها وضبطها،وإعادة تنظيم الوثائق القدمية إن وجدت،يقول الشيخ 

: )وخالل عمله باحملكمة قام ~البسام عن الشيخ عبداهلل بن دهيش  عبد اهلل

بتنظيم حمكمة األحساء،وتسجيل الصكوك يف سجالت خاصة حيث أمر 

 أن تعرض عليه مجيع صكوك األحساء القدمية، ~امللك عبد العزيز 

فضبطها يف سجالت خاصة،ودون تطوراتها وصفة انتقاهلا،سواء ببيع أو 

                                           
 هة.1398جملة الدارة العدد الثاني: السنة الرابعة. رجب  ( 1)
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قسمة،وضبط حدودها،وحقوقها اجلارية عليه من ماء بإرث أو بوقف أو ب

 . (1) وحنوه(

وكان مما صدر من وزارة العدل باململكة العربية السعودية تعميم حول 

أوقاف األسرة املالكة الكرمية )من آل سعود( حيث جاء فيه " باإلشارة إىل 

مية األمر السامي الكريم حول إثبات بعض األوقاف الك هلا وثائق شرعية قد

وليس هلا حجج استحكام مستوفية لإلجراءات الشرعية واإلدارية،حيث 

 جاء يف األمر الكريم ما يلي: 

)نرغب إليكم إبالغ احملاكم املختصة بإخراج صكوك شرعية ألوقاف  

آل سعود مبوجب الوثائق الك لدى الناظر وفقًا لألوقاف،وإنهاء 

رنا هذا لالعتماد فأكملوا للمشكلة،وقد زودت اجلهات املعنية بنسخة من أم

 . (1)ما يلزم مبوجبه(

وملا انتظم العمل يف احملاكم الشرعية،ونصب القضاة يف سائر البلدان 

بعد توحيد اململكة العربية السعودية،ونظمت سجالت احملاكم صار العمل 

على أن توثيق األوقاف يكون بيد القضاة يف احملاكم الشرعية،ويسجل يف 

واقف صكًا بإثبات وقفيته. ويبدأ الصك يف املعتاد حبمد اهلل سجالتها ويسلم ال

                                           
 .2/351علماء جند البن بسام  ( 1)

 143: 140مةن ص   555ملنهةل العةدد   وزارة الشئون اإلسالمية: اهلدف والتوجةه: جملةة ا   ( 1)

 .555هة العدد 1419شوال 
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ثم إثبات حضور املنهي الذي يريد إثبات الوقفية حيث يبني األعيان الك 

ميلكها حمددًا مواقعها،وأطواهلا وحدودها،ثم يذكر أرقام صكوك 

ملكيتها،وبعد ذلك يقول:)وقد أوقفتها كاملة لوجه اهلل تعاىل وقفًا منجزًا( 

حيدد املصارف،ثم يذكر أمساء النظار،ويبني مهامهم ثم يبني من هم ثم 

النظار بعد النظار املعينني بوصفهم،ثم يقول )أطلب إثبات ذلك( ويف خامتة 

الصك،يقول القاضي:)هذا وجرى اإلطالع على صكوك العقارات املذكورة 

ذا أعاله فوجدتها كما ذكر املنهي فبناء على ما تقدم فقد ثبت لدى صحة ه

 الوقف ولزومه على صفقة ما أنهى املنهي(. 

من مظاهر عناية الدعوة اإلصالحية بالوقف قيام أئمة الدعوة وعلمائها 

 مبهام التعليم والتوجيه والفتوى. 

أخذ اهلل امليثاق على العلماء أن يبينوا وال يكتموا شيئًا من احلالل أو 

يتعلموا فإنه كما قيل " إمنا  احلرام إال وضحوه كما أخذ امليثاق على العامة أن

دواء العي السؤال ". ودائرة فتاوى علماء الدعوة اإلصالحية يف ذلك واسعة 

 وفتاواهم مألت كتبهم على هيئة جماميع أو رسائل ومن ذلك:

 جمموعة الرسائل واملسائل النجدية لبعض علماء جند األعالم.  -1

 الدور السنية يف األجوبة النجدية.  -2

مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف فتاوى ورسائل  -3

 آل الشيخ. 
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وُتظهر هذه الفتاوى حرص أئمة الدعوة وعلمائها على الدليل 

والتسليم ملقتضاه واالتباع ال االبتداع يف الدين وزوعهم إىل االجتهاد 

والتطبيق العملي وعدم االكتفاء بالتنظري والرد إىل اهلل ورسوله عند التنازع 

إىل احلق إذا الح واتضح وهلذا جند فتاواهم قد تنوعت ومل تقتصر والرجوع 

على مذهب أو رأي معني بل التعويل على الدليل من الكتاب والسنة وأقوال 

الصحابة والسلف الصاحل من هذه األمة كما تربز هذه الفتاوى كمال 

إطالعهم على أحوال أهل زمانهم ومناسبتها ملا عليه أهل هذا الزمان 

وع إىل العرف ومقاصد الناس ومراعاة العادات والتقاليد وعدم والرج

اخلروج عما اعتاده الناس وألفوه إذا مل يصادم نصًا أو يتعارض مع قاعدة 

شرعية وقد أسلفت أن هؤالء العلماء قد استقوا فكرهم وأصلوا منهجهم 

 وفكره.  -رمحه اهلل –على ضوء منهج الشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب 
 

 ة:عبطال األوقاف املبتدعة واملخالعة لقواعد اللريإ

جاءت فتاوى أئمة الدعوة مصرحة بتحريم األوقاف الشركية املبتدعة 

 :(1)والتحذير منها:جاء يف الدرر السنية 

عن مراعاة شرط الواقف  ~"سئل الشيخ عبد الرمحن بن حسن 

 فأجاب: منصوص علمائنا رمحهم اهلل يف كتبهم يلزم بشرط مستحب

                                           
 .246ص  5جزء  ( 1)
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تفاقًا،قال شيخ اإلسالم:وقول الفقهاء اوخاصة وأن الشرط املكروه باطل 

نصوص الواقف نص الشارع يعين يف الفهم والداللة ال يف وجوب العمل مع 

أن التحقيق أن لفظ املوقف واملوصي والناذر واحلالف وكل عاقد ُيحمل على 

أواًل،وقال ال  عادته ولغته الك يتكلم بها وافقت لغة العرب أو لغة الشارع

خالف من أنه وقف إذا وقف على صالة أو صيام أو قراءة أو جهاد غري 

شرعي مل يصح والشرط إمنا يلزم الوفاء به إذا مل يفض ذلك إىل اإلخالل 

 باملقصود الشرعي. 

وأشهر فتاوى أئمة الدعوة،ورسائلهم يف الوقف حتمل نفس مفهوم 

يف التحذير من )وقف  ~لوهاب رسائل إمام الدعوة الشيخ  حممد بن عبد ا

اجلنف واإلثم( فقد كان من اجلاري عند أهل جند الوقف على الذرية مع 

استثناء أوالد البنات إذا يقول بعضهم على سبيل املثال أنه )وقف ملكه 

املذكور، وسبله، وأبده وحبسه قربة إىل اهلل تعاىل على أوالد الذكور 

سلوا وتعاقبوا للذكر مثل حظ األنثيني واإلناث املوجودين ومن سيوجد ما تنا

ني،ولو مل يفمن مات من الذكور عن ولده فنصيبه لولده للذكر مثل حظ األنث

له ولد فنصيبه راجع  له إال بنت واحدة فنصيبه كله هلا،وإن مل يكن يكن

على أهل الوقف وليس للبنات إال حياة عيونهن،وليس لضناهن منه 

ن )الواقف( إال بنت واحدة فالوقف كله هلا شيء،ولو مل يبق من ذرية سليما

   …وليس ألوالدها منه شيء( 
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وكانت هذه عادة جارية يف ديار جند قبل دعوة الشيخ حممد بن 

أمساه:وقف اجلنف  ~فلما ظهرت دعوة الشيخ  ~عبدالوهاب 

 واإلثم،وألف يف إبطاله ورد على خمالفيه يف ذلك ردودًا شافية كافية. 

ببطالنها  ~ أفتى الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ ومن األوقاف الك

وقف رجل على أوالده وزوجته ومن بعدهم أوالد أبنائه الذكور دون 

 ثنني من أبنائه يف اخلارج. ااإلناث، وأن يصرف من ريع الثلث على تعليم 

)إن األوىل واحلالة ما ذكر حل هذه الوصية،وجعلها  :~ إذ قال

الورثة القصد منها يف احلقيقة حرمان أوالد البنات مرياثًا،ألنها وصية على 

وختصيص بعض الورثة بزيادة نفع،وحرمان من قد سيحدث من ورثة 

بنيه الذين يتعلمان يف أملانيا وفرنسا إىل نفقة االزوجتني، وأيضًا لو قدر حاجة 

على تعلمهما هناك فإن الوقف على التعليم يف اخلارج لدى الدول الكافرة 

 .(1) ر يصح الوقف عليها(ليس جهة ب

وإجابة عن سؤال حول وقٍف على قبة من القباب قال الشيخ حممد 

احلمد هلل. الذي يظهر من كتابك أن هذه القبة مبنية على ضريح ) ~إبراهيم 

قرب من القبور الك يغلو فيها اجلهال وأشباههم،وأن هذا القرب ستقام عنده 

كما ذكرته فال شك يف عدم جواز املزارات واالحتفاالت،فإذا كان األمر 

                                           

 .43، 42/  9ج ~فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم  ( 1)
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ذلك،وأن الوقف على القبور غري صحيح ألن من شرط صحة الوقف أن 

يكون على جهة بر وقربة،والغلو يف القبور،والبناء عليها وإقامة الزيارات 

واالحتفاالت عندها من البدع املنهي عنها،بل هو من وسائل الشرك 

عن الغلو يف القبور والبناء عليها احملرمة،وقد ثبت يف األحاديث الصحة النهي 

واختاذها أعيادًا،فعلى هذا يتعني املنع من إقامة احلفالت عندها،ورمتيمها 

والبناء عليها،وأما صرف الريع لعمل بر أجدى مما ذكر كبناية 

 . (1) املساجد،وتفطري الصوام،وحنو ذلك،فهذا حسن،واهلل املوفق(

الوقف على التنوير على أيضًا:) ~وقال الشيخ حممد بن إبراهيم 

القبور ال يصح،وال جيوز البناء عليها،أما إذا وجد فيها الدثور ساغ أن جيدد 

صورة قرب يف الظاهر،لئال توطأ أو حنو ذلك. أما أن تعمل بشيء بشكل مجيل 

 فال،وكثريًا ما عبدت القبور ألجل املادة،السدنة حيصل هلم الشيء الكثري(. 

ال يصرف أض األوقاف نص الشيخ على ويف الكالم الكثري عن بع

الوقف على مكان بدعه أو على فعل مبتدع فقال:فاشرتاط الواقف.. أن يعود 

املوقوف بعد انقراض أوالده وأوالده من البطون إىل فقراء الزاوية. يغلب 

على الظن أن مثل هذه الزوايا ال ختلو من حمظور،فإذا مل تكن هذه الزاوية 

لة،والبدع واملنكرات وحتققت القربة يف صرف ما يصرف مكانًا للعبادة الباط

                                           

 .2367، فتوى رقم 43، 42ص  9ج ~فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم  ( 1)
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من الوقف عليها، ومل يكن واحد من أهلها مجاعًا للمال غري متخلق 

 باألخالق الفاضلة،واآلداب الشرعية،فال بأس به،وال مانع من اعتباره. 

من مظاهر عناية الدعوة اإلصالحية بالوقف إبطال أئمتها لألوقاف 

 يها حترزًا عن الوقوع يف احلرام.  احملرمة أو املشتبه ف

الوقف قربة من القرب الشرعية وطاعة من الطاعات وال سبيل للتقرب 

إىل اهلل باحملرم فإن اهلل تعاىل ال ينال ما عنده إال بطاعته وقد ثبت عن النيب 

وهلذا جند أئمة الدعوة وعلماءها (1) : )إن اهلل طيب ال يقبل إال طيبا(@

احملرمة وينادون بالتحرز من الوقوع يف الشبهات يف مثل حيذرون من الوقوف 

 هذه القرب الك يتعني أن تكون من مال حالل ال شبهة فيه. 

ملا أن سئل عن  ~ومن ذلك ما أجاب به مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم 

رجل مجع مبلغًا من املال من كسب حرام،وقرر أن يعمر منه مسجدًا دامرًا 

بلغ عند ثالثة رجال جعلهم مشرفني على عمارة خيشى سقوطه،وأودع امل

  … املسجد،أثناء ذلك تويف الرجل قبل الشروع يف بناء املسجد املذكور

 هل جيوز أن يعمر املسجد بهذا املال؟

أنه قال:إن اهلل طيب ال يقبل @: )احلمد هلل ثبت عن النيب ~فقال 

نه جمموع من كسب كله إال طيبا( فإن كان تعلمون علما يقينا أن هذا املال بعي

                                           
 متفق عليه. ( 1)
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 حرام،فهذا له حكم. 

وإن كنتم ال تعلمون ذلك يقينا،وإمنا هو توهم أو جمرد ظن أو نقله لكم 

إنسان حبسب ما تصوره من غري يقني،فهذه األشياء ال يلتفت إليها،وينفذ ما 

 يه فأمضاه الرجل،ويعمر املسجد بهذا املال قبل أن يسقط فيصعب تال

ي:ما إذا تيقنتم جزما أن مجيع هذا املال جمموع ويف احلالة األوىل وه

من كسب حرام،فال جيوز أن يعمر املسجد مبال حرام،ولكن جيعل هذا املال 

يف املرافق العامة على نظر القاضي،ويكتب لوزارة األوقاف عن هذا املسجد 

 .(1) لتقوم بعمارته(

ع الوقف ومن مظاهر عناية الدعوة اإلصالحية بالوقف إفتاء العلماء ببي

 رونة العلماء وسعيهم يف ما ةةوإبداله إذا كان فيه مصلحة له  وهذا يدل على م

 هو أنفع للبالد والعباد:

 جاء يف فتوى للشيخ سليمان بن عبداهلل آل الشيخ ما نصه إذا 

أبدل امللك الوقف فإن كان ذلك ملصلحة الوقف حبيث يكون دامرًا أو كثري 

مر فهذا جيوز على القول الراجح وهو القول اخللط وأراد إبداله مبصحف عا

 جبواز املنافلة بالوقف للمصلحة كما هو اختيار الشيخ تقي الدين 

 له والية  وابن القيم رمحهما اهلل تعاىل،لكن بشرط أن يكون ذلك صادرًا ممن

                                           

 .2258فتوى رقم  37، 36/  9ج ~ مد بن إبراهيمفتاوى ورسائل مساحة الشيخ حم ( 1)
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ما على كالم احلنابلة من أعلى الوقف من جهة الواقف أو من جهة احلاكم،و

ال جيوز إال أن تتعطل منافع الوقف وحينئذ فمتى صدرت كثري من الفقهاء ف

املنافلة على غري الوجه املأذون فيه فالوقف حبالة ال تتغري وقفيته وال ميلك 

 باملبادلة. 

 ي هذاةومن فتاوى الشيخ سليمان بن الشيخ علي بن الشيخ عبد اهلل ف

 املعنى: 

عن إمتام الشهر )الثالثون( إذا كان هنا أرض على الصوام وقصر التمر  

وصار التمر ما يكفي رمضان كله،فهل يصح بيع العيش ويشرتي بثمنه مترًا 

يوضع يف املسجد أم ال يصح بيعه بل يوضع فيه ويؤكل بنفسه،والتمر أنفع 

 للصوام كما ال خيفي عليك. 

 )اجلواب( أما بيع الغلة الرب املوقوف بتمر فجائز سيما إذا كان 

 .(1)أنفع
 

                                           
 .497/  1، ج217/  1جمموعة الرسائل واملسائل النجدية ج ( 1)
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 ملصلحة الوق  م هر من م اهر العناية بالوق :االستثمار 

  :يف ذلك~ ومن فتاوى مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ

االستثمار ملصلحة الوقف جائز حيث ورد سؤال من الشيخ سامل  – 1

السالم عليكم ورمحة  ~ بن حمفوظ يتعلق بهذا املوضوع فأجابا

 اهلل وبركاته  وبعد. 

هة املتضمن بيان 6/5/75اء املوجه منكم بتاريخ باإلشارة إىل االستفت

ما عزمتم عليه من إنشاء جامع كبري،وأنكم قد نويتم وقف جانب من تلك 

العمارة اجملاورة للمسجد ملصلحة املسجد،مع االحتفاظ لنفسك جبانب منها 

 وهو اجلانب الذي يقع علوه على جانب من جدران املسجد األصلية،

 يكن يف عملكم هذا خمالفة للوجه الشرعي. وطلبكم اإلفادة إذا مل 

نفيدكم أنه إذا كانت احلال كما ذكرمت فال نرى مانعا فيما ستختصون به 

نرجو اهلل لنا ولكم التوفيق ملا فيه اخلري والصالح.  –يف اجلهة الك ترغبون 

 .(1)والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

وتهيئتها مظهر من مظاهر  العناية باألوقاف واألمر بصيانتها وترميمها

 العناية بالوقف يف الدولة السعودية قدميًا وحديثًا:

                                           

 . 2255فتوى رقم  35/  9ج ~(فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم 1)
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ومن ذلك ما أجاب به مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم حينما ما ورد 

من مجاعة مسجد اجلامع الكبري بالرياض شاكني إليه شدة وطأة احلر  ~إليه 

كتب إىل معالي  وذكروا أن مراوح املسجد قدمية وصغرية ويأملون يف تغيريها

" وعليه فينبغي منكم وفقكم  …وزير احلج واألوقاف بالنيابة آن ذاك قال 

اهلل األمر على من يلزم بتبديل املراوح املذكورة مبراوح جديدة من النوع اجليد 

الكبري،وكذلك تقوية التيار الكهربائي،وإبدال ما يلزم لذلك من طبلون 

ا املشروع،ألن هذا مسجد جامع وعداد وأسالك وغري ذلك مما يتطلب هذ

أثري يؤمه املصلون من كل جهة،ويصلي فيه األجانب الذين يأتون 

للبالد،فيتعني تكميله بكل ما حيتاج إليه من هذه النواحي وغريها. وال 

نفقت األموال يف عمارة املساجد. أتستكثر النفقة يف مثل هذا؛ فإن أفضل ما 

 من آمن باهلل واليوم اآلخر وأقام الصالة وقد قال تعاىل:)إمنا يعمر مساجد اهلل

وآتى الزكاة ومل خيش إال اهلل فعسى أولئك أن يكونوا من املهتدين( واهلل 

 . (1)املوفق والسالم "

الدولة السعودية احلديثة وجهودها يف خدمة األوقاف إمتداد للدعوة 

  .(2)اإلصالحية يف اجلزيرة العربية وعنايتها بالوقف

                                           
الطبعة األوىل، مطابع احلكومة  19فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ، جزء  ( 1)

 هة. )الفتاوى اخلاصة بالوقف(.1399مبكة املكرمة 

نظر يف هذا املوضوع: امللك عبد العزيز وأثره وجهوده يف خدمة الفقه اإلسالمي أ.د. الوليد ا ( 2)
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بوابة ميسرة لتحقيق بناء اجملتمع وإسهام األفراد يف تنمية الوقف يعترب 

جمتمعهم منذ أن قامت الدولة السعودية الثالثة الك كتب اهلل هلا االستقرار 

واالستمرار وهي تدرك مكانة األوقاف وأهمية العناية بها حتى أينعت مثارها 

اظر يف منهج والن -املباركة. ففي طليعة اهتماماته منذ بدأ تأسيس اململكة 

يف مجيع شؤونه يدرك الفقه اإلداري  ~اإلدارة الذي سلكه امللك عبد العزيز 

حيث ّشكّلت أوُل إدارة لألوقات يف عهد امللك عبدالعزيز  –الذي يتمتع به 

هة، واقتصرت يف نشاطها على أوقاف احلرمني الشريفني، إىل أْن 1343عام 

لبالد،وصدر بذلك مرسوم يف مت إنشاُء إدارة عامة لألوقاف يف أحناء ا

هة وكانت األوقاف العامة قبل ذلك خاضعة لنظارة القائمني 27/12/1354

 عليها من قبل املوقفني، على حنو غري منظم ودونه رقابة حكومية.

نقاذها من الضياع، إوقد أسهم امللك عبد العزيز يف تعضيد األوقاف و

                                           
 =ونظام الوقف يف اإلسالم وآثاره املرتتبة عليه د. عبةاس  81ن عبد الرمحن الفريان، ص اب

األوقةةاف األعلةةى واجملةةالس الفرعيةةة،  . ونةةص نظةةام جملةةس118طةةه، جملةةة األزهةةر، ص=

هة. ودور مؤسسك القضاء واألوقاف يف املدينةة  1386شعبان  3و  2جريدة أم القرى، ص 

هةة.  1413، مجةادى اآلخةرة   322اإلسالمية، خالد عذب، جملة الوعي اإلسالمي، العدد 

عود، ووثائق الوقف علةى األمةاكن املقدسةة لعبةد عبةد اللطيةف إبةراهيم، جامعةة امللةك سة          

. واألوقةةاف يف اململكةةة العربيةةة 357 – 351املصةةدر: مصةةادر تةةاريخ اجلزيةةرة العربيةةة. مةةن 

 هة.1419السعودية، وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد. 
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ة شؤونها والنظر يف أحواهلا سواء من جهة إحلاقها باإلدارة احلكومية ومتابع

وصرف غاّلتها على مصارفها الشرعية بقدر اإلمكان،أو من جهة ما قام به 

من الوقف على اجلهات اخلريية من املساجد واملربات وحلقات العلم،وبناء 

األربطة لطالب العلم،وإجراء املقررات والقواعد للفقراء 

 مة يف الفقه وغريه. واملهاجرين،ووقف الكتب املفيدة واملراجع امله

نفاق على وقد أوقف هلذا الغرض بساتني كبرية يف الرياض وغريه،لإل 

هذه املصارف،ومن ذلك ُبستان احُلذيفي يف البديعة على ضفة وادي حنيفة 

الغربية، وُبستان اجُلفرة يف صياح جنوب الرياض، وُبستان ُسلطانة يف شعيب 

 الغذوانة. 

ى وجوه الرب، ومنهم زوجته الكرمية كما شجع آل بيته يف الوقف عل

هة( 1338اجلوهرة بنت مساعد بن جلوي، وأبناؤه منهم األمري تركي )ت 

هة( وغريهم. وأتاح لبعض األمراء من غري أهل 1370واألمري منصور )ت 

البالد الوقف على طالب العلم،ومنهم:األمري اجلليل قاسم بن حممد آل 

اسم يف الغذاونة،وخنل إبراهيم يف هة( حيث أوقف بستان ق 1331ثاني )ت 

العرجيا وغريهما. وجعل النظر فيها إىل العامل الشيخ عبد اهلل بن عبد اللطيف. 

وبالرجوع إىل األنظمة واألوامر امللكية واإلدارات السنية الك صدر عن 

جاللة امللك عبد العزيز يتبني مدى احلرص يف الدراسة والدقة قبل إصدار 

ة للوصول إىل أكمل نظام حيقق االنضباط متوخيًا من ورائه األمر أو املوافق
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 حتقيق مصاحل الناس من ذوي العالقة حتى ال تستفيد فئة على حساب أخرى. 

احلماية من اإلهمال والتالعب عملت الدولة على إثبات األوقاف 

وتدوينها يف سجل خاص مع تدوين أرقامها وتواريخ سجالتها يف سجالت 

احملفوظة والتصديق عليها من قبل احملكمة ومديرية األوقاف  احملكمة الشرعية

وتسهيل مهمات القائمني على هذا األمر،وبهذا يتبني حرص والة األمور 

 على متابعة أمور األوقاف وحفظها من التعدي عليها ومحايتها من اإلهمال. 

هة أصبحت وزارة الشؤون 1414يف عام  الوزارة والعناية باألوقاف:

ية واألوقاف والدعوة واإلرشاد هي اجلهة الك تنفذ سياسة الدولة اإلسالم

الرشيدة يف جمال الوقف. وقد وضعت الوزارة يف سبيل ذلك اخلطط الالزمة 

يف سبيل ذلك اخلطط الالزمة يف سبيل ذلك وهي خطط حمكومة بشروط 

الواقفني وتشمل العمل على حصر وتسجيل األوقاف بشكل عام مع الرتكيز 

 وقاف اجملهولة اهلوية أو املتعدي عليها. على األ

على اإلنفاق بسخاء  –أعزها اهلل  –حرصت الدولة غالل األوقاف:

على احملافظة على األوقاف وصرف غالهلا يف مصارفها الشرعية حسب 

شروط واقفيها ووضعت لذلك تنظيمات تكفل تنمية أعيان األوقاف وصرف 

 غالهلا يف مصارفها الشرعية. 

وحرصًا من الوزارة على العمل املتخصص واملتابعة  تخصصة:وكالة م

الدقيقة واملستمرة هلذا اجملال اهلام أوكلت مهمة اإلشراف على العمل الوقفي 
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إىل وكالة الوزارة على العمل الوقفي إىل وكالة الوزارة لشؤون األوقاف 

ئ وخصصت هلا مهمات وتقوم وكالة الوزارة باملهمات املنوطة بها فقد أنش

 إدارات.  8هلا اهليكل اإلداري املكون من 

وقد أنيط بكل إدارة مهام واختصاصات حمددة لتحقيق مهمات الوكالة 

  على الوجه األكمل.
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 التوصيات والمقترحات

 

 إن إحياء سنة الوقف حتتاج إىل عدد من األمور اهلامة منها:

اتفاقًا بني الفقهاء " إن نظام الوقف يف الشريعة اإلسالمية قد ال يلقى  :أواًل 

يف أكثر مسائله؛ فكان البحث فيه جمااًل فسيحًا وميدانًا رحبًا 

للوقوف على مسلك الفقهاء وطرق معاجلتها ملا أنه حدثت خمالفات 

 يف املرياث وليس يف ذلك عيبًا على الوقف نيوقع فيها بعض املسلم

األهداف ونظامه وإمنا جاء التطبيق العملي هلذه األحكام أحيانًا عن 

 . (1)الك شرعت ألجلها "

وهي وإن قلت يف هذه األيام فذلك يعود إىل خبو الوازع الديين يف  

قلوب الناس،وبعدهم عن شريعة اهلل يف كل زوايا حياتهم،ومع 

ذلك ستظل األوقاف الكثرية توقف هنا وهناك،وسيظل يف الناس 

والسبل الكثري من اخلري الذي جيب أن ينمى ويراعى بكل الوسائل 

املمكنة خاصة وحنن نعيش يف عصر تيسرت فيه كل سبل اإلدارة 

 والتنظيم والتطوير. 

" إن دراسة ملكيات األراضي يف املدن اإلسالمية مهم جدًا النفراد  ثانيًا:

                                           
 هةة  1397الوقف يف الشةريعة االسةالمية ط/ اإلرشةاد بغةداد      –)د. حممد عبد اهلل الكوبيسي  ( 1)

 .3/ 1ج
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هذه املدن مبميزات خاصة تؤثر يف منو استخدام األراضي وتتعلق 

د ما منط احلياة هذه املميزات بظاهرة االتفاق الك قد تعكس إىل ح

وسبل املعيشة وسلوكيات األفراد ومقدار التمسك بأحكام الشريعة 

والتطبيق العملي خلصائص اإلسالم ومدى التكافل االجتماعي يف 

األمة وبعض املضامني االقتصادية ومعيار التقدم والرفاهية يف 

 .(1)اجملتمع ومؤازرة أفراد بعضهم بعضا "

ف من خالل برامج إعالمية تعليمية داخل التذكري بأهمية الوق ثالثًا:

مناهج اجلامعات أو ميكن أيضًا إنشاء مؤسسات جديدة بعيدًا عن 

اإلدارة احلكومية تضمن مشاركة الواقفني،وضرورة العمل على 

ربط مشاريع الوقف اجلديدة باالحتياجات املعاصرة للمجتمع 

ة إدارة املسلم وجيب كذلك السعي والتخطيط إلفادة الثقة يف أهلي

األوقاف احلالية لألوقاف القدمية وتثمريها وتنميتها إلعطاء صور 

صادقة لألجيال القادمة يف العامل اإلسالمي،فيجتمعون بشكل 

دوري كل عام مرتني على األقل،ليبحثوا القضايا املستجدة الك 

تتصل مبعامالت الناس،وتستمد من واقعهم. والبد أن يصلوا بعد 

                                           
 ومةةا بعةةدها مقةةال   35م ص84هةةة سةةبتمرب  1405( السةةنة العاشةةرة حمةةرم  2العةةدد ) الةةدارة ( 1)

 د/حممد شوقي إبراهيم.
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إىل احللول اإلجيابية، واألحكام الشرعية يف التحاور والتداول 

 معاجلتها واحلكم هلا أو عليها. 

العمل من قبل وزارات األوقاف يف العامل اإلسالمي على تنظيم  رابعًا:

موسوعة فقهية مرتبة أحكامها على األحرف األجبدية تشمل كل 

مذاهب أهل السنة واجلماعة الك تلقت األمة اإلسالمية فقه 

بالقبول كاألئمة األربعة،ومذاهب الصحابة أصحابها 

والتابعني،وما جاء بعدهم بإحسان كالشيخ ابن تيمية،حيث تكون 

سهلة املرجع واملتناول يف الرجوع إىل أي حكم من أحكام الشريعة 

 قال به جمتهد او إمام. 

خامسًا:تنظيم مؤمترات لفقهاء اإلسالم دورية ومستمرة. تتبناها هيئات 

ة كرابطة العامل اإلسالمي أو اجلامعة اإلسالمية او إسالمية خملص

وزارات األوقاف يف دول إسالمية تستشعر أحوال املسلمني 

 وآماهلم. 

ال شك أن عمل البشر يف حاجة إىل النظر الدائم لريقي إىل األحسن  

واألوىل وفق القواعد واملنطلقات العامة الك بين عليها العمل،وإن 

ملمارسة لألعمال تفصح عن مدركات جديدة التجربة امليدانية وا

جيب أخذها يف االعتبار ينبغي أن يستفاد من التطورات احلديثة يف 

اإلدارة للوصول باألوقاف إىل مرحلة اإلسهام يف بناء اجملتمع القوي 
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السليم القادر على جتاوز األزمات واملشاركة يف بناء احلضارة 

تعتمد على العقيدة  احلديثة حسب املنطلقات اإلسالمية الك

 @ الصحيحة وفق ما شرعه اهلل تعاىل وبينه رسوله حممد

ألمته،وحري بالوقف أن يسهم يف بناء حضارة حديثة،تعتمد على 

نفسها يف البناء والتشييد وتتخلص من التبعية املمقوتة الك جترعت 

 األمة اإلسالمية منها صنوف العذاب والنكال. 

اس مؤسسات وقفية ذات دور فعال يف البناء سادسًا:إنَّ من الالزم لقي

واإلعمار وجود أنظمة جتمع بني الشمول واملرونة 

والواقعية،وتتالئم مع النظم احلديثة يف إدارة األعمال،فحري 

بنظام الوقف أن يتطور وفق متطلبات العصر،وأن يتبنى إنشاء 

منظمات وقفية قادرة على الوفاء باحتياجات اجملتمع يف شتى 

الت العلمية والثقافية واإلعالمية والطبية وغريها مما يلزم لكل اجملا

 جمتمع. 

وقد رأينا أنَّ األوقاف يف اململكة متتلك أساسًا قويًا يعتمد على  

الشريعة اإلسالمية،وهو النظام األعلى لألوقاف الذي مثل الرغبة 

ناء الصادقة للقيادة احلكيمة هلذه البالد لقيام نظام وقفي يسهم يف الب

والتشييد،ويدعم جهود الدولة يف تطوير البالد والرقي باجملتمع إىل 

آفاق أوسع من التقدم احلضاري الذي باتت مجيع أمم األرض 
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 تتطلع إليه. 

توعية اجملتمع بأهمية الوقف،وحتديث أنظمة الوقف مع أهمية  سابعًا:

العمل وجذب العاملني يف جماالت األوقاف،ثم االستفادة من 

مهورهم مع اعتماد السبل العلمية واإلحصائية يف إدارة مثرات 

 األوقاف. 

إجياد جماالت للوقف أكثر رحابة يف خدمة الدعوة إىل اهلل من خالل  ثامنًا:

كتب الدعوية ونشرها لتفصيل جماالت الدعوة مثل طباعة ا

وتوزيعها وتوظيف الدعاة ومتويل املؤمترات والندوات والدورات 

ية وكذلك اإليقاف على الربامج التلفازية وامللتقيات الدعو

واإلذاعية اخلاصة بالدعوة إىل اهلل وغري ذلك كثري مما يتولد عن هذه 

 . (1)املناشط

                                           
نظر يف هذه التوصيات: اإلدارة املركزية والتنظيم اإلداري يف الدولة السةعودية األوىل. جملةة      (1)

 ، مقال األستاذ حممد سعيد1703: 1691هة. من ص 1388، ذو احلجة 12املنهل. العدد 

الشعفي والتجربة الكويتية يف إدارة الوقف، من أحباث ندوة حنو دور تنموي للوقف لألستاذ 

وإحيةةاء وتطةةوير نظةةام الوقةةف للةةدكتور دعةةيج     58-53م مةةن ص 1993علةةي الزميةةع.  

، 331-327م من ص 1993اخلليفة من أحباث ندوة، حنو دور تنموي للوقف بالكويت 

ا د. نزيةه كمةال محةاد ضةمن نةدوة حنةو دور تنمةو        أساليب استثمار األوقاف وأسةس إدارتهة  

 .194: 173للوقف بالكويت من ص 
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 فهرسة املراجع واملصادر

 
األوقةةاف والشةةئون  ، وزارة أحبةةاث نةةدوة حنةةو دور تنمةةوي للوقةةف بالكويةةت      (1)

 م.1993، الكويت اإلسالمية

 .لبنان –لكتب العلمية دار ا، أحكام الوقف للخصاف  (2)

 ،د. حممةةد شةةوقي إبةةراهيم، تةةأليف: حبةةاث األراضةةي الوقةةف يف املدينةةة املنةةورة  (3)

 .  هة140،السنة العاشرة،حمرم 2جملة الدارة،العدد 

، ندوة حنةو  . نزيه كمال محاد، تأليفأساليب استثمار األوقاف وأسس إدارتها  (4)

 .م1993 –تنموي للوقف بالكويت دور 

، تةةأليف/ سةةعود اليوسةةف، ومحةةد    لعلةةم والنخيةةل واألوقةةاف  أشةةيقر بلةةد ا   (5)

 .هة1420،صفر 272جملة الفيصل ع احلميد، 

  جامعةة امللةك سةعود،   ، د. دالل احلربةي  ، تةأليف إسهام املرأة يف وقةف الكتةب    (6)

 .حبث مل ينشر

جملةة  ، حسةن عبةد الغةين أبةو غةده     ، تةاليف:  أضواء على الوقف عرب العصةور   (7)

 .هة1415رجب  – 217العدد   – الفيصل

، د. عبةداهلل الرويشةد  ، تةأليف:  اإلمام الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف التةاريخ   (8)

 .م1972احلليب مبصر  مطابع

أوضاع األوقاف يف جند قبل الةدعوة اإلصةالحية وموقةف اإلمةام الشةيخ حممةد         (9)

 جملةةة الةةدارة ، د. أمحةةد بةةن عبةةد العزيةةز البسةةام ، تةةأليف: عبةةد الوهةةاب منهةةا 

 هة1419لعام  24نة الس – 1ع  –
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د. راشةد  تةأليف:   أوقاف السةلطان األشةرف شةعبان علةى احلةرمني الشةريفني،        (10)

 .هة1414الوطنية  مكتبة امللك فهد، سعد القحطاني

وزارة الشةةئون اإلسةةالمية والةةدعوة   ، األوقةةاف يف اململكةةة العربيةةة السةةعودية     (11)

 .هة1418، واإلرشاد

 .  الطبعة اخلامسة مبصر، خلضريحممد ا ، تأليف:تاريخ األمم اإلسالمية  (12)

، تةةةأليف: تةةةاريخ األوقةةةاف يف اململكةةةة العربيةةةة السةةةعودية وسةةةبل تطويرهةةةا     (13)

أحبةةاث نةةدوة مكانةةة الوقةةف وأثةةره يف الةةدعوة      ،د.عبةةداللطيف حممةةد احلميةةد  

 .  هة1420املكرمة  والتنمية مكة

 املصةرية  مطابع النهضة ، منري العدالني، تأليف: تاريخ البالد العربية السعودية  (14)

 م.1972بالقاهرة 

ضمن وثائق الوصةايا  ، احلافظ ابن عساكر، تاليف: تاريخ املساجد يف الرياض  (15)

 .واألوقاف مبكتبة امللك فهد الوطنية

 .مصر –دار اآلفاق ، حممود شكري األلوسي، تأليف: تاريخ جند  (16)

 ،الةدكتور ناصةر الةدين األسةد     :حتقيةق  ، حسني بن غنةام ، تأليف: تاريخ جند  (17)

 م.  1961مطابع املدني مبصر 

 هة.1386شعبان  3ع، مؤسسة اليمامة بالرياض، جريدة أم القرى  (18)

احليةةاة العلميةةة يف جنةةد يف القرنةةي احلةةادي والثةةاني عشةةر اهلجةةريني وأثةةر دعةةوة      (19)

 ،اإلسالمية جامعة اإلمام حممد بن سعود ،الشيخ حممد بن عبد الوهاب فيها ن

 .  هة1414ط 
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د. أمحةةد عبةةد العزيةةز   ، تةةأليف/ لةةك عبةةد العزيةةز بالريةةاض(   الةةدارة )دارة امل  (20)

السةةنة  2هةةة و ع1419السةةنة الرابعةةة والعشةةرون العةةدد األول لسةةنة    ، البسةةام

 هة1405العاشرة حمرم 

حممةد بةن عبةد الةرمحن بةن قاسةم       ، تةأليف/  الدرر السنيبة يف األجوبة النجدية  (21)

 .هة1393مطابع احلكومة بالرياض ، العاصمي النجدي

ضةمن وقةةائع  ، عبةد امللةةك أمحةد السةةيد   ، تةةأليف/دور االجتمةةاعي للوقةف الة   (22)

احللقةةة الدراسةةية لتةةثمري ممتلكةةات األوقةةاف جبةةدة البنةةك اإلسةةالمي للتنميةةة         

 .هة1410

الطبعةة  ، عبد الغفةور عطةار  ، تأليف/ أمحد سرية الشيخ حممد بن عبد الوهاب  (23)

 هة1358الثالثة 

مركةز امللةك فيصةل للبحةوث     ، د العزيةز شبه اجلزيرة العربيةة يف عهةد امللةك عبة      (24)

 .لبنان –دار العلم للماليني ، والدراسات اإلسالمية

د. آمنةة  ، تةأليف/  الشيخ اإلمةام بةن عبةد الوهةاب ومنهجةه يف مباحةث العقيةدة         (25)

 هة1403دار الشروق مبصر ولبنان ، حممد نصري

 هلل حممةةد بةةن عبةةدا ، تةةأليف/.صةةحيح األخبةةار عمةةا يف بةةالد العةةرب مةةن اآلثةةار  (26)

 هة1399الطبعة الثالثة ، بن بليهدا

 ، عبةداهلل بةن بسةام    ، تةأليف الشةيخ/  علماء جند خالل ستة قرون ومثانية قةرون   (27)

 .مكتبة ومطبعة النهضة احلديثة مبكة املكرمة –هة 1398ط األوىل 

مطةابع القصةيم   ، عثمان بن عبداهلل بن بشرتأليف/  ،عنوان اجملد يف تاريخ جند  (28)

 .هة1385الثالثة  بالرياض الطبعة
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حممةد بةن عبةد    ، ~فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بةن إبةراهيم آل الشةيخ      (29)

املكرمةة   مطةابع احلكومةة مبكةة    –االوىل ، الطبعةة  الرمحن بةن قاسةم العاصةمي   

 هة1399

جملةةة دراسةةات ، عبةةد الكةةريم حممةةود غرايبةةة، تةةأليف/ قيةةام الدولةةة السةةعودية  (30)

 م1977رجب   – 11الفريد واجلزيرة العربية العدد 

جملةة الةدارة العةدد االول لعةام     ، حممةد حسةني زيةدان    ، تأليف/القمة والقاعدة  (31)

 .هة1396

منصةور بةن يةونس البهةوتي حتقيةق       ع، تةأليف/ كشاف القنةاع عةن مكةن اإلقنةا      (32)

 .هة1374النصر احلديثة  مكتبة مطابع الرياض ، هالل مصلحي هالل

جملةة  ، عبةد اهلل حممةد احلبشةي   يف/ ، تةأل لفحات الوجد من فعةاالت أهةل جنةد     (33)

 هة1403ربيع األول  10و 9العرب السعودية العدد 

مؤسسةة اليمامةة   ، فيصةل بةن عبةد العزيةز املبةارك      ،محد اجلاسةر ، جملة العرب  (34)

 .السنة الثانية هة1387

 هة1413مجادى اآلخرة  322العدد ، جملة الوعي اإلسالمي  (35)

 .هة1415رجب سنة  217عدد ال ،حسن عبد الغين أبو غده، جملة الفيصل  (36)

 .  م1976دار الوفاء مبصر ، الشيخ حممد أبو زهرة، حماضرات يف الوقف  (37)

 –قسةةم الرسةةائل الشخصةةية ، مؤلفةةات الشةةيخ اإلمةةام حممةةد بةةن عبةةد الوهةةاب   (38)

 .هة1414جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، الرسالة الثانية عشرة

 –مطابع دار الكتاب العربةي  ، نيسابورياحلاكم ال، املستدرك على الصحيحني  (39)

 .لبنان –بريوت 
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 –حق املصنفات.د. عبد العزيز الرومةي  ، مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب  (40)

نشر وتوزيع إدارة الثقافةة والنشةر جبامعةة    ، د. سيد حجاب –د. حممد البلتاجي 

 هة1415– 1414اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

إدارة البحوث العلمية واإلفتاء ، ابن قدامة املقدسي احلنبلي، املغين البن قدامه  (41)

 .والدعوة اإلرشاد

حممةد   بعض علمةاء جنةد األعةالم    ، تأليف/ جمموعة املسائل والرسائل النجدية  (42)

 .  مطابع احلكومة مبكة املكرمة ،بن عبد الرمحن بن قاسم العاصميا

طبةةع ونشةةر مؤسسةةة  ، مؤسسةةة أعمةةال املوسةةوعة ، املوسةةوعة العربيةةة العامليةةة   (43)

أعمال املوسةوعة باشةراف جلنةة مكلفةة مةن قبةل مسةو األمةري سةلطان بةن عبةد            

 .هة1417العزيز 

أ د. الوليةد   ، تأليف/ك عبد العزيز وأثره وجهوده يف خدمة الفقه اإلسالميلامل  (44)

 .لبنان –مؤسسة الرسالة ، بن عبد الرمحن الفريانا

، جملةةة د. عبةةاس طةةه، تةةأليف/ عليةةهنظةةام الوقةةف يف اإلسةةالم وآثةةاره املرتتبةةة    (45)

 هة.1386األزهر، شعبان، 

وثائق وقف العصر العثمةاني، تةأليف/ حممةود عبةاس محةوده، مطةابع نهضةة          (46)

 م.1984الشرق مبصر 

البنةةك اإلسةةالمي ، ورقةةة مقدمةةة للحلقةةة الدراسةةية بتةةثمري ممتلكةةات األوقةةاف    (47)

 هة.1404، للتنمية حبدة

جامعةة  ، عبةد اللطيةف إبةراهيم   ، تةأليف/  سةة وثائق الوقف على األمةاكن املقد   (48)

 امللك سعودمصادر تاريخ اجلزيرة العربية
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جملةة   ،وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد. اهلدف والتوجةه   (49)

 .هة1419شوال  555العدد ل، املنه

 مطةةابع، د. حممةةد عبةةداهلل الكبيسةةي  ، تةةأليف/الوقةةف يف الشةةريعة اإلسةةالمية   (50)

 .  هة1397 –داد اإلرشاد بغ

  
 
 
 

 


