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 itazzam@nu.edu.sa الربيد اإللكتروين:

 هـ)٠٧/٠٩/١٤٤٢يف  روقبل للنش هـ؛٣٠/٠٦/١٤٤٢(قدم للنشر يف 

أهميــة الوقــف وعالقتــه الوطيــدة بوســائل اإلعــالم بمختلــف  يتنــاول هــذا البحــث :المســتخلص

ــا يف تعزيــز  أشــكالها: المســموعة والمقــروءة والمرئيــة واإللكرتونيــة، حيــث يــؤدي الوقــف دوًرا مهم�

الرســالة اإلعالميــة التــي احتلــت حيــزًا كبيــًرا يف جميــع مجــاالت الحيــاة السياســية واالجتماعيــة 

وغيرها، وذلك بالرتكيز على اإلعالم بصفته الشـريك المقـرتن بكـل واالقتصادية والثقافية والدعائية 

 نجاحات مؤسسات الدولة. 

وقد قسـم الباحـث هـذا البحـث إلـى ثالثـة مباحـث، عـرض يف المبحـث األول تعريـف الوقـف، 

والدور، واإلعالم لغًة واصطالًحا، ويف المبحـث الثـاين تنـاول مشـروعية الوقـف ونشـأته واألهـداف 

أجلها وأقسـامه وصـوره يف اإلعـالم ووسـائله، معتمـًدا يف تعريـف الوقـف ومشـروعيته التي شرع من 

ونشــأته وأقســامه علــى اآليــات الكريمــة واألحاديــث النبويــة الشــريفة واآلثــار المرويــة عــن الســلف 

 الصالح، وعلى كتب اللغة المختصة والمعاجم.

يف تعزيـز الرسـالة اإلعالميـة، أما المبحث الثالث فقد خصصه لعالقـة الوقـف بـاإلعالم، ودوره  

والمشكالت التي يعاين منها هذا التعزيز ومسـتقبله، ثـم التوجهـات االسـرتاتيجية للنهـوض بـالوقف 

 لتعزيز الرسالة اإلعالمية.

 .الوقف، الدور، اإلعالم، الرسالة، المشروعية الكلمات المفتاحية:
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Abstract: This research paper is about the significance of the Waqf and the strong 
relation of the Waqf with the various media channels: the audio, the written, the 
visual, and the electronic. The Waqf plays an important part in strengthening the 
informational message, which takes a huge position in all life political, social, 
economic, cultural, and promotional fields. The Waqf interferes with different life 
sectors by focusing on the media as the partner that determines the success of all 
states’ enterprises.  

This research is divided into three parts: the first part defines the Waqf, discusses 
the role of the Waqf, and defines the media lexical and contextual meanings as well. 
The second part discusses the Waqf validation, its formation, its goals, its parts, its 
forms in the media, and its means. The data about the Waqf’s definition, its 
validation, its emergence, and its parts are all taken from the Holy Quran, the holy 
sayings (ahadeeth) of Prophet Muhammad, the traditional narrations of the Prophet’s 
companions, and the specialized linguistic resources and dictionaries. The third part 
concentrates on the relation of the Waqf with the media channels, and its role in 
reinforcing the media message. Additionally, the last section talks about the problems 
that emerge from the Waqf and their future. Then lastly, the strategic solutions to 
enhance the Waqf to strengthen the media message. 

key words: The Waqf (Endowment). Role. Media. the message. Legality. 
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 المقدمة

 

شــرور أنفســنا ومــن ونعــوذ بــاهللا مــن  ،إن الحمــد هللا نحمــده ونســتعينه ونســتغفره

ال إله إال ن وأشهد أ ،ومن يضلل فال هادي له ،له سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضّل 

عبده ورسـوله صـلى اهللا وسـلم عليـه وعلـى  وأشهد أن محمداً  ،اهللا وحده ال شريك له

 . أما بعد:آله وصحبه أجمعين

 سبب اختيار الموضوع:* 

مؤسساهتا الكثيـرة والمتنوعـة مؤسسـة  ال شك أن كل دولة إسالمية تضم من بين

ــاف  ــي باألوق ــمها تعن ــن اس ــي م ــة، وه ــؤون الديني ــاف والش ــا وزارة األوق ــق عليه أطل

والشـؤون الدينيـة التـي هتـم األفـراد والمجتمـع، كبنـاء المسـاجد وتجهيزهـا واإلنفــاق 

عليها، وتوفير األئمة لها بعد تكوينهم وتدريبهم. كما أهنا تشرف على شؤون األوقاف 

من بنايات ومؤسسات وأراض وغيرها، ورعاية الفقراء واأليتام وطلبة العلم، هذا مـن 

 ناحية الوقف.

أما من حيث اإلعـالم فهـو بوجـه عـام صـناعة تحتـاج إلـى تمويـل لإلنفـاق علـى 

واألجهزة التقنية التي تساعد يف وصـول الكلمـة المسـموعة والمرئيـة  الكوادر البشرية

ويف الغالـب تسـتمد وسـائل  .لنـاس لتعزيـز رسـالة اإلسـالمألكرب عدد مـن ا والمقروءة

 :اإلعالم تمويلها واإلنفاق عليها من مصدرين أساسين

 التربعات والميزانيات المخصصة من أفراد أو حكومات. األول:

 اإلعالنات. :والثاين

وتقــف وســائل اإلعــالم اإلســالمي حــائرة بــين هــذين المصــدرين مــن مصــادر 
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يتربع لها إال القليل من الناس، وال تجد حكومات هتتم هبـا كمـا فال تجد من  التمويل،

رواجـ�،  بغيرها، وال تحظى بقبول المعلنين؛ ألهنا ترفض أكثـر أنـواع اإلعالنـات هتتم

ولهـذا يتسـاءل الباحـث:  .كاإلعالن عن الدخان، والخمور، واألفـالم، والمسـرحيات

ته للقيام بتمويل اإلعالم حتـى أليس من األولى واألجدر أن يعمل الوقف قدر استطاع

 يتمكن هذا األخير من أداء دوره بالقيام بالرسالة اإلعالمية الهادفة.

 :مشكلة البحث* 

بشـكل عـام وعلـى  الوقـف ىقبال الناس علتتحدد مشكلة البحث الحالي يف أن إ

والوقفيـات الموجـودة معظمهـا   ملحـوظ، يف نقصـان الوقف اإلعالمي بشـكل خـاص

النـاس  ُنعـرف فأصبح لزاًما علينا والحال هكـذا أن ،نسبة من يقوم بالوقف ةوقلَّ  ،قديم

ونتيجــة لألثــر اإلعالمــي البــالغ يف حياتنــا، حيــث إن  .بثقافــة الوقــف ومعنــاه وتاريخــه

اإلعالم ليس وليد اللحظة، بـل إنـه كـان موجـوًدا منـذ القـدم، نبـع مـن طبيعـة اإلنسـان 

دور الوقـف بين ين أ ةضروررأى الباحث  فقد ولهذا االجتماعية، ورغبته يف التواصل،

 يف تعزيز الرسالة اإلعالمية.

 .أسئلة البحث* 

 يتوقع الباحث أن يجيب عن األسئلة التالية:

 ما هو الوقف؟ ومتى نشأ؟ وكيف تطور؟ -١

 ما أنواع الوقف؟ ما مشكالته؟ وما مستقبله؟ -٢

 ما نوع العالقة بين الوقف واإلعالم؟ -٣

 قف يف خدمة اإلعالم؟ما دور الو -٤

 ما التوجهات االسرتاتيجية للوقف يف مجال اإلعالم من أجل تعزيز رسالته؟ -٥
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  وما من شك يف أّن إثراء هـذا البحـث يسـتدعي العـودة إلـى كتـاب اهللا وسـنة نبيـه

 وآثار السلف الصالح، والمصادر والمراجع، والمجالت والمواقع اإللكرتونية وغيرها. 

 :أهداف البحث* 

 هتدف الدراسة إلى:

 التعرف على خصائص اإلعالم اإلسالمي، وأهدافه، وواقعه. -١

بيان العالقة بين الوقف واإلعـالم، والـدور الحقيقـي الـذي يمكـن أن يؤديـه  -٢

 الوقف يف تعزيز الرسالة اإلعالمية.

فـــتح آفـــاق جديـــدة لتنميـــة اســـتثمارات أمـــوال الوقـــف يف تعزيـــز الرســـالة  -٣

 اإلعالمية.

تشجيع الناس على اإلقدام على العمل الخيري العام، ومنها الوقف يف تعزيز  -٤

 الرسالة اإلعالمية.

 :الدراسات السابقة* 

موضوع البحث من الموضوعات التي تتسم باألصالة والعمق؛ وقد تناوله بعض 

الباحثين من زوايا مختلفـة؛ وهـي معالجـات جزئيـة يف مجملهـا تحتـاج إلـى استقصـاء 

 قين. ولعل من أبرز هذه الّدراسات ما يأيت:وتقٍص عمي

الوقـف واإلعــالم دراســة لمشــروعية الوقــف علــى وســائل اإلعــالم وحاجــة  -١

 المشروعات الوقفية لخدمة وسائل اإلعالم، للدكتور خالد بن محمد القاسم.

لـى المـؤتمر العلمـي إالوقف اإلسالمي وأثره يف التنمية العلمية بحث مقـدم  -٢

، الوقف على البحث العلمي وأثره يف الشهود الحضاري، كلية الشـريعة الدولي الرابع

ردنيــة الهاشــمية، بالتعــاون مــع المنتــدى العــالمي يف جامعــة آل البيــت يف المملكــة األ
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للوسطية، وديـوان الوقـف السـني يف العـراق، األسـتاذ الـدكتور سـعدي خلـف مطلـب 

 .ةسالمياإل العلوم كلية -الجميلي، الجامعة العراقية 

دور اإلعالم يف توعية الجمهور بالوقف، محمد عبد العزيز الحيـزان، بحـث  -٣

 هـ.١٤٢٠ مقدم لندوة: مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية، مكة المكرمة،

الوقف ودوره يف التنمية الثقافية والعلمية، بحث مقـدم إلـى المـؤتمر الثالـث  -٤

 اإلسالمي اقتصاد وإدارة وبنـاء حضـارة، لألوقاف بالمملكة العربية السعودية، الوقف

 م.٢٠٠٩ - هـ١٤٣٠حسن عبد الغني أبو غدة، 

الوقف ودوره يف مكافحة الفقر، بحث مقدم إلـى المـؤتمر الثالـث لألوقـاف  -٥

بالمملكة العربية السعودية: الوقف اإلسالمي اقتصـاد وإدارة وبنـاء حضـارة، الجامعـة 

 م.٢٠٠٩ - هـ١٤٣٠ ،رحمن البناعزة مختار إبراهيم عبد ال اإلسالمية،

ضوابطه، أساليبه يف ضوء القران الكريم دراسة موضوعية،  اإلعالم مقوماته، -٦

رسالة ماجستير للباحثة آآلء أحمد هشام، إشراف الدكتور عبدالسالم حمـدان اللـوح، 

 م.٢٠٠٩ - هـ١٤٣٠غزة  - الجامعة اإلسالمية

مواجهـة األزمـات األمنيـة للـدكتور دور وسائل اإلعالم الحديثة يف التوعية و -٧

 أستاذ اإلعالم بكلية العلوم االجتماعية بجامعة أم القرى. وجدي حلمي عبدالظاهر،

وكيفيـة  فرعيـات محـدودة يف الوقـف، علـى اقتصـرت جميعهـا الدراسات وهذه

آليات عمـل الوقـف بتمويـل اإلعـالم حتـى  الدراسة هذه يف معالجتها، وسوف أتناول

 دوره بالقيام بالرسالة اإلعالمية الهادفة.يتمكن من أداء 

 :منهجية البحث* 

 اّتباع المنهج االستقرائّي يف جمع اآلراء يف المسألة المراد بحثها. -١
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المزج بين المـنهج االسـتقرائي والمـنهج التحليلـّي؛ ولعـل طبيعـة هـذه المقاربـة  - ٢

استقراء اآلراء يف المسـألة العلمية هي التي اقتضت هذا المسلك المنهجّي اّلذي ينطلق من 

 .وتتبعها يف مظانّها، ثّم تحليل اآلراء تحليالً موضوعيّا، لنخلص لرأي نطمئن إليه

 خطة الّدراسة:* 

 وخاتمة:  ،وثالثة مباحث ،جاءت هذه الّدراسة يف مقدمة

 :مصطلحات ومفاهيم، وفيه ثالثة مطالب: المبحث األول 

 :ًحا.تعريف الوقف لغة واصطال المطلب األول 

 :تعريف اإلعالم لغة واصطالًحا. المطلب الثاين 

 :والدور اإلعالمي. الدور المطلب الثالث 

 :مشـروعية الوقـف، ونشـأته، وأقسـامه وصـوره يف اإلعـالم، وفيـه  المبحث الثـاين

 ثالثة مطالب:

 :مشروعية الوقف من الكتاب والسنة واإلجماع والقياس المطلب األول. 

 ف وتطـوره التـاريخي، واألهـداف التـي ُشـرع مـن : نشـأة الوقـالمطلب الثـاين

 أجلها.

 :أقسام الوقف اإلسالمي وصوره يف تنمية اإلعالم وفيه: المطلب الثالث 

o أقسام الوقف: أوال. 

o  :صور األوقاف يف تعزيز الرسالة اإلعالميةثانيا . 

 :عالقة الوقف بتنمية اإلعالم ووسائله وتعزيز رسالته، وفيه ثالثة  المبحث الثالث

 مطالب: 

 :واقع الوقف يف مجال تنمية اإلعالم. المطلب األول 
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 :دور الوقف وصوره يف مجال تنميـة اإلعـالم وتعزيـز رسـالته المطلب الثاين :

 .حكمه ومشروعية الصرف عليه

 :التوجهات االسـرتاتيجية للنهـوض بـالوقف يف مجـال تنميـة  المطلب الثالث

 اإلعالم وتعزيز رسالته.

 التوصياتالخاتمة والنتائج و. 

 .فهرس المصادر والمراجع 

* * * 
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 المبحث األول

 مصطلحات ومفاهيم

 

 وفيه ثالثة مطالب:

 المطلب األول: تعريف الوقف لغة واصطالًحا. * 

للوقـوف علـى أبـرز إطالقاهتـا ) و ق ف(يتناول هذا المطلب قـراءة لغويـة لمـادة 

مصدر (وقف)  ون القاف،بفتح الواو وسك« اللغوية؛ فقد ذكر األزهري أن الوقف لغة:

 ويأيت بمعنى: 

الحــبس، والتســبيل، والمنــع، وقيــل للموقــوف (وقــف) تســمية بالمصــدر، ولــذا 

جمع على أوقاف كوقت وأوقات، والحبس والمنـع يـدل علـى التأبيـد، ويقـال: وقـف 

. ويقـال: وقـف الشـيء )١(»فالن أرضه وقًفا مؤبًدا، إذا جعلها حبًسـا ال تبـاع وال تـورث

والوقـف والحـبس والتسـبيل بمعنـى . )٢(بسه وأحبسـه وسـبله بمعنـى واحـدوأوقفه وح

، وأوقـف بمعنـى )٣(واحـد، وهـو لغـة: الحـبس والمنـع، يقـال: وقفـت كـذا، أي حبسـته

. ويظهر من دالالت الوقف لغًة أنه منحصٌر يف معـاين الحـبس، )٤(سكت وأمسك وأقلع

 والتسبيل، والمنع.

                                           
 ).٩/٣٣٣( مادة وقف، هتذيب اللغة، األزهري  ) ١(

 ).٦/٤٤( ابن منظور ،لسان العربينظر:   ) ٢(

 ).٢٣٧(ص  يوو، النألفاظ التنبيهتحرير   ) ٣(

 ).١/٨٦٠( لفيروزآبادىا، القاموس المحيط  ) ٤(
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 الوقف اصطالًحا:

يف مسـائله تبعـ� الخـتالف آرائهـم ات مختلفة وكثيـرة للوقـف ذكر الفقهاء تعريف

 الجزئية، وحسب نظرهتم للموضوع باعتبارات مختلفة، فنجد أبا حنيفة قد عّرفـه بأّنـه:

حبُس العين على حكم ملك الواقف، والتصدق بالمنفعة ولو يف الجملة، ومعناه بقاء «

إلى أن الوقـف  وذهب المالكية .)١(»العين على ملك الواقف، مع منعه من التصرف فيه

يف ملـك معطيـه  إعطاء منفعة شيء مدة وجوده، الزًما بقـاؤه« من حيث هو مصدر هو:

فه  .)٣(»ما ُأعطَيت منفعته مدة وجوده« ، ومن حيث هو اسم:)٢(»ولو تقديراً   وعرَّ

حبس مال يمكن االنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصـرف يف رقبتـه « الشافعية بأنه:

فه )٥(»تحبيس األصل وتسبيل المنفعة: «، وقالوا بأّنه)٤(»مصرف مباح موجودعلى  . وعرَّ

تحبيس مالك مطلق التصرف ماَله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصـرفه « الحنبلية بأنه:

 .)٦( »وغيره يف رقبته، يصرف ريعه إلى جهة برٍّ تقرًبا إلى اهللا تعالى

                                           
ــرائع  ) ١( ــب الش ــنائع يف ترتي ــدائع الص ــاين (ا، ب ــة)، و٦/٢٢١لكاس ــرح الهداي ــة ش ــابى، البناي  الغيت

)٧/٤٢٣.( 

عينـي، امواهب الجليل يف شرح مختصـر خليـل)، و٨/٤٢٩، (عرفة ابن ،المختصر الفقهي   )٢(  لرُّ

 ).٢/١٥٠(الفواكه الدواين على رسالة ابن أبي زيد القيرواين)، و٦/١٨(

، ابـــن عرفـــة المختصـــر الفقهـــي)، و٧/٦٢٦( العبـــدري، التـــاج واإلكليـــل لمختصـــر خليـــل   )٣(

)٨/٤٢٩ .( 

، تحفة المحتاج يف شرح المنهاج)، و١/٣٠٣( لحصنيااالختصار، ار يف حل غاية كفاية األخي   )٤(

 ).٦/٢٣٥(الهيتمي 

 ).٦/٥()، والمغني، ابن قدامة ١٥/٣٢٨ ٠، النوويالمجموع شرح المهذب  ) ٥(

 =اإلنصـاف يف)، و٨/٢٨٨٠( لمـروزيا، مسائل اإلمام أحمد بن حنبـل وإسـحاق بـن راهويـه   )٦(
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تحبـيس األصـل وتسـبيل « أن قـول الشـافعيةوبالنظر يف التعريفات السـابقة نجـد 

من أخصر التعريفات وأوضحها وأشملها، ويؤيده ما رواه عبد اهللا بـن عمـر  )١(»المنفعة

 أن عمر بن الخطاب   أصاب أرض� بخيرب، فأتى النبي  :يستأمره فيها، فقال

بـه؟  يا رسول اهللا! أصبت أرض� بخيرب لم أصب ماًال قـط أنفـس عنـدي منـه، فمـا تـأمر

احـبس أصـله، وسـبِّل (، ويف روايـة: )٢()إن شئت حبسـت أصـلها، وتصـدقت هبـا(قال: 

من الحـبس بمعنـى المنـع، ويقصـد بـه إمسـاك العـين ومنـع  »حبِّس« . فقوله:)٣()ثمرهتا

 وقولـه ؛أي العـين الموقوفـة »األصـل« تملكها بأي سبب من أسـباب التمليـك، وقولـه

عـين الموقوفـة وعائـداهتا للجهـة المقصـودة مـن أي إطـالق فوائـد ال »تسبيل المنفعـة«

 . )٤(الوقف والمعنية به

وأهم ما نلحظه يف التعريفات الفقهية السابقة للوقف عدم وجود فـروق جوهريـة 

 تلك المعاين االصطالحية، فهي متقاربة يف صيغتها، متحدة يف معناها الـذي يؤكـد بين

يجـوز بعـد  ي يدوم االنتفـاع هبـا، فـالأن قوام الوقف هو منع التصرف يف رقبة العين الت

أو تـورث، أمـا  وقفها وجعلها على حكم ملك اهللا تعالى أن تباع، أو ترهن، أو توهب،

العامة طبًقا للشروط  منفعتها فتصرف على وجه أو أكثر من وجوه الخيرات والمنافــع

                                           
 ).٣/٣٣٠(، ابن النجار منتهى اإلرادات)، و٧/٣( المرداوي، فمعرفة الراجح من الخال=

 ).٦/٥( )، والمغني، ابن قدامة١٥/٣٢٨(، النوويالمجموع شرح المهذب  ) ١(

ـــاري،   )٢( ـــم ( أخرجـــه البخ ـــديث رق ـــف، ح ـــروط يف الوق ـــاب الش ـــروط، ب ـــاب الش  ،)٢٥٨٦كت

 ).٣/١٢٥٥( )،١٦٣٢، مسلم، باب الوقف، حديث رقم (المسند الصحيح)، و٢/٩٨٢(

 ).٦/٢٣٢( )،٣٦٠٣، حديث رقم (المجتبى من السننائي، أخرجه النس   )٣(

 ).٦/٢٤٣(، ابن قدامة الشرح الكبير على متن المقنعينظر:   ) ٤(
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 التي يحددها الواقف نفسه.

لعالقـة بينهمـا جليـًة واضـحة، وبالنظر يف تعريف الوقف لغـًة واصـطالًحا تظهـر ا

 .ملكيته وإرثه وبيعه وهبتهفإهنما يجتمعان يف حبس أصل الشيء الموقوف، ومنع 

 

 المطلب الثاين: تعريف اإلعالم لغًة واصطالًحا.* 

أي أخربه  ،، فأعلم فالًنا الخرب»ع ل م« هو مشتق من الجذر الثالثي اإلعالم لغًة:

علمت بخرب قدومك، أي ما شعرت، ويقال علمت يقال: ما  ،به، والعلم نقيض الجهل

، ويأيت )١(الشيء أعلمه علًما أي: عرفته، ويقال: رجل عالَّمة إذا بالغت يف وصفه بالعلم

اإلعالم بمعنى التبليغ؛ يقال: بّلغت القوم بالًغا؛ أي أوصلتهم إلى المطلوب، والبالغ 

 ما يبلغك ويصلك، قال تعالى:                       

. ويتضح مما سبق أن البالغ يندرج )٢()بلغوا عني ولو آية(: ، وقال ]٥١[القصص:

تحت اإلعالم، فكالهما يحقق غاية واحدة، وهي إيصال المعلومات للجمهور 

 .)٣(من معاين اإلعالم اإلخبار أن المستقبل للرسالة. كما

ينت تعريفات المختصين لإلعالم، وبرزت تعريفاته؛ نظًرا تبا اإلعالم اصطالًحا:

 التساع مفهومه يف عصرنا الحاضر، ويمكن أن نـذكر تعريًفـا جامًعـا بـأن اإلعـالم هـو:

تزويد الناس باألخبار الصحيحة والمعلومات السليمة والحقائق الثابتة التي تساعدهم 

                                           
 ).٢/٢٥٤( ألزهري، هتذيب اللغة)، و١٢/٤١٧، ابن منظور (لسان العرب ينظر:   )١(

)، وينظر: لسـان ٤/١٧٠( )،٣٤٦١أخرجه البخاري، الجامع المسند الصحيح، حديث رقم (  ) ٢(

 ).٨/٤١٩(العرب، ابن منظور

 ).١/٧٧( قلعجي، عجم لغة الفقهاءم  ) ٣(
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المشـكالت، بحيـث يعـرب  على تكوين رأي صائب يف واقعة من الوقائع أو مشكلة مـن

فهـو نقـل . )١(تعبيـرًا موضـوعي� عـن عقليـة الجمـاهير واتجاهـاهتم وميـولهم هذا الرأي

وهـذا التعريـف يشـمل كـل  الخرب أو وجهة النظر أو كالهما من طرف إلى طرف آخر،

بمعنى أن اإلعـالم يقـوم بوظيفـة تنـوير . )٢(صور اإلعالم المتداولة يف وسائله المختلفة

 عام، ومعالجة مشكالت الواقع بموضوعية ونزاهة.الرأي ال

 

 والدور اإلعالمي. المطلب الثالث: الدور* 

بالرجوع إلى المعاجم اللغوية للتعرف إلى معنى كلمة دور سنجد أن  الدور لغًة:

هذه المادة يتحدد معناها يف: دار الشيء يدور دورا ودورانا ودؤورا واستدار وأدرته أنا 

ره ودور بـه ودرت بـه وأدرت اسـتدرت. ويقـال: دار يـدور واسـتدار ودورته وأداره غي

يســتدير بمعنــى إذا طــاف حــول الشــيء وإذا عــاد إلــى الموضــع الــذي ابتــدأ منــه، ويف 

 .)٣()ن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اهللا السماوات واألرضإ( الحديث

لـدور، بعد تتبـع كتـب الموسـوعات وجـدت تعريفـات كثيـرة ل الدور اصطالًحا:

وكل واحد يعرفه حسب نظرته الفلسفية أو االجتماعية، وقـد أخـذت منهـا مـا يناسـب 

أنظمـة معياريـة يفـرتض بالفـاعلين الـذين « هذا البحث، فقد عرفه بعض العلمـاء بأنـه:

                                           
 ).٧٥(ص  حمزةة، اإلعالم والدعاي   )١(

 .www.almaany.com، معجم عربي عربي، معجم المعاين الجامع   )٢(

خطـب يف  بي أبي بكرة أن النمن حديث  مسند اإلمام أحمد بن حنبلأخرجه اإلمام أحمد،   )٣(

). وينظــر: لســان العــرب ابــن منظــور ٣٤/٢٤( )،٢٠٣٨٦.. الحــديث، حــديث رقــم (حجتــه

)٢٩٦-٤/٢٩٥.( 



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ محرم) ٨٦(العدد 

  د. إمساعيل طاهر حممد عزام

  

١١١١ 

أمـا الـدور االجتمـاعي  .)١(»يقومون هبا الخضوع لها، وحقوق مرتبطـة هبـذه اإللزامـات

ة مــن العالقــات التــي تــربط بــين الشــخص وأفــراد مجموعــ« فقــد عرفــه بعضــهم بأنــه:

مجموعته، وأنه السلوك الذي يحرص الناس عليه يف أداء أدوارهم االجتماعية بحيـث 

السلوك المتوقع مـن الفـرد « وحّدده بعضهم بأنه:. )٢(»تسهل الحياة للمجتمع وأعضائه

مـن هيئاتـه يف الجماعة، أو مجموعة مـن األفعـال والواجبـات التـي يتوقعهـا المجتمـع 

مجموعـة األفعـال أو « ، أو)٣(»وأفراده ممن يشـغلون أوضـاًعا معينـة مـن مواقـف معينـة

  .)٤(»التصرفات التي يقوم هبا الشخص بما يتوافق مع مركز أو موضع معين

لـت  الدور اإلعالمي: هناك العديـد مـن القضـايا والتشـريعات اإلسـالمية التـي ظَّ

السـليم، أو يـتم تناولهـا نـادرًا أو عرضـ� بـين ثنايـا غائبة عن التناول والطرح اإلعالمي 

الحديث وجزئياته، ومن ذلك: الوقف الذي يجب أن يكون أولى األنشطة التي ينبغـي 

أن تقدم لجمهورها وفق أفضل قنوات وأساليب االتصال الحديث المالئمـة؛ السـيما 

اس إلـى األفضـل وأهنا يف واقع األمـر تمثـل نشـاط� اتصـالي� يسـتهدف تغييـر واقـع النـ

 .واألمثل

                                           
دراسة تحليلية يف  - دور المنظمات الدولية يف حل مشكالت حقوق اإلنسان يف عصر العولمة  ) ١(

 ).٨٣لحديثة للكتاب الجامعي، ُحمير (صرؤية العولمة االجتماعية، األكاديمية ا

 .)٢٨٨ص(ريمون بودون، فرانسوا بوريكو ، المعجم النقدي لعلم االجتماع   )٢(

 ).٣٠محمود، والبحيري (ص ،اتجاهات معاصرة يف إدارة المؤسسات التعليمية   )٣(

 الريـاض، السـعودية مؤسسة أعمـال الموسـوعة للنشـر والتوزيـع،، وسوعة العربية العالميةالم   )٤(

ـــرة يف إ١٠/٤٥٤( ـــات معاص ـــود، وا)، واتجاه ـــة، محم ـــات التعليمي ـــري دارة المؤسس لبحي

 ).٣١(ص
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يف تنمية وإدارة الوقف؛ ففي عصر اإلعـالم واالتصـال  اسرتاتيجي ولإلعالم دور

أصبح من األهمية بمكان استغالل قنوات االتصال واإلعالم كافة؛ للتعريـف بـالوقف 

واسـتثماراته، وهــذه الشــراكة تنبنــي علــى وضـع خطــط وبــرامج مشــرتكة بــين اإلعــالم 

حكومية واألهليـة؛ إلبـراز األعمـال الوقفيـة، وتـوفير المعلومـات وإدارات األوقاف ال

الالزمة عنها، واستغالل اإلعالم كذلك لتوعية الجمهور بدور الوقف ووجوب تنوعه 

 )١( .يف مجاالت التنمية والصحة والتعليم وغير ذلك

وال شك يف أن للدور اإلعالمي تأثيرًا كبيـرًا ال يشـمل تفكيرنـا فقـط، وإنمـا يمتـد 

 التي ال تقتصـر أهنـاالعولمة لما له من أثر بالغ يف انتشار مصطلح ذلك إلى تصرفاتنا؛ ك

ــة ــة اقتصــادية وتقني ــين  ،مجــرد عملي ــادة التفاعــل ب ــي كــذلك زي والعــالم المعــولم يعن

ويتمثل التحدي المحوري  الشعوب وحرية تداول المعلومات والرتابط بين الثقافات،

لقـدرة علـى التواصـل بغـض النظـر عـن االختالفـات الذي يواجه العالم المعاصـر يف ا

الثقافية، وهنا يـأيت دور وسـائل اإلعـالم اإلسـالمي يف غـرس التوعيـة اإلعالميـة وبنـاء 

مجتمع يتحلى بأسس وطنية واعية، وتعزيز المواطنة التي هتدف إلى رفد المسـتهدفين 

ريـة يف رحـاب بقواعد األخالق والسـلوك واألمـان والتثقيـف القـانوين، وممارسـة الح

سقف القانون والقيم الوطنيـة، واالسـتخدام المناسـب والمسـؤول لوسـائل التواصـل 

السياسـات الوقائيـة ضـد أخطارهـا، ودعـم القضـايا اإلسـالمية يف  وتشريعاالجتماعي 

ــا، وإيجــاد  ــة عليه ــة والمحافظ ــمعة الدول ــز س ــة، وتعزي ــة والخارجي سياســاهتا الداخلي

وخارجيـ� تخـدم هـذه األغـراض بمـا يكـافئ حجـم  منصات إعالميـة متنوعـة داخليـ�

                                           
ينظر: وسائل اإلعالم وأثرها يف تنمية الوقف ونشر ثقافته، العمري، مقـال يف صـحيفة الجزيـرة    )١(

 .https://www.al-jazirah.com/2016/20161211/ar8.htm السعودية،
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١١١٣ 

التحـديات والتطلعــات، أو عــرب التصـدي للجهــات المعاديــة المسـيئة بإعــداد الــربامج 

والمقــاالت والدراســات وغيرهــا التــي تكشــف زيــف دعاواهــا وتســلط الضــوء علــى 

جوانبها المظلمة التي تدينها، وخاصة أمام المجتمع الدولي، بلغة الحجـج والرباهـين 

 .)١(واألدلة والوثائق

* * * 

                                           
 :ينظر: دور اإلعالم يف حماية األوطان، الشحي، موقع البيان   )١(

 https://www.albayan.ae/opinions/articles/2019-09-24-1.3656515 
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 المبحث الثاين

 مشروعية الوقف، ونشأته، وأقسامه، وصوره يف اإلعالم ووسائله

 

 وفيه ثالثة مطالب:

 .المطلب األول: مشروعية الوقف من الكتاب والسنة واإلجماع والقياس* 

ـت علـى  الوقف من أعظم القربات التي يتقرب هبا العبـد إلـى اهللا تعـالى، وقـد دلَّ

ـلته أحاديـث مـن السـنة المطهـرة،  مشروعيته نصوص عامـة مـن القـرآن الكـريم، وفصَّ

ذه ، وأجمعت األمة من السلف والخلف على مشروعيته، وهـوعمل به الصحابة 

فإهنـا تحـث علـى  -ل علـى موضـوع الوقـف بصـفة مباشـرة وإن كانـت ال تـد -األدلة 

ية وثبوت كونـه قربـة أظهـر مـن أعمال الرب والخير، فثبوت الوقف يف الشريعة اإلسالم

 .)١(شمس النهار

 أوًال: األدلة من القرآن الكريم:

اآليات الكثيرة التي تحث  إن الناظر يف كتاب اهللا والمتمعن يف آياته يلحظ وجود

على عمل الخير والرتغيب يف اإلنفاق يف سبيل اهللا، وإعطاء الصدقات التي يتقرب هبا 

  :كقوله تعالى إلى اهللا                            

       :وقوله تعالى:، ]٩٢[آل عمران                        

 : وقوله تعالى  ،]٢٨٠:البقرة[                            

                                

                                           
 ).٦٣٥ (ص الشوكاين، ارالسيل الجرار المتدفق على حدائق األزهينظر:   ) ١(
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١١١٥ 

                           ]البقرة :

  يف موضع آخر: وقوله  ،]١٧٧                         

إلى زرع بذرة  - فيما ترشد إليه - ، وال شك أن هذه اآليات الكريمة ترشد ]٣٥المائدة:[

ظيم الذي يرتتب على العطاء، والشعور بالتكافل االجتماعي من خالل األجر الع

 .أعمال الخير والتطوع، ومن أهمها الوقف اإلسالمي

 ثانًيا: األدلة من السنة النبوية:

 منها ما روي عن أبي هريرة  ،هناك عدة أحاديث أشارت إلى الوقف وأهميته

إذا مات ابن آدم، انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جاريـة، أو علـم ( :قال أن النبي 

إن ممـا (:  اهللا رسـول قـال قال: وعنه أيضا ، )١()ولد صالح يدعو له ينتفع به، أو

يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علم� علمه ونشره، وولدًا صالح� تركه، أو 

 صــدقة أو أجــراه، مصــحف� ورثــه، أو مســجدًا بنــاه، أو بيتــ� البــن الســبيل بنــاه، أو هنــراً 

 النبـي عـن ،. وعنه أيًضـا )٢()قه من بعد موتهه تلحوحيات صحته يف ماله من أخرجها

 من احتبس فرس� يف سبيل اهللا إيمان� باهللا وتصديق� بوعـده كـان شـبعه وريـه (: قال

، وقد فّسر العلماء الصـدقة الجاريـة بأهنـا الوقـف؛ )٣()وروثه وبوله يف ميزانه يوم القيامة

                                           
، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاتـه، كتاب الوصيةالمسند الصحيح، مسلم، أخرجه    )١(

 ).٣/١٢٥٥( )،١٦٣١( رقمحديث 

)، ٢٤٢( حــديث رقــمبــاب ثــواب معلــم النــاس الخيــر،  ة،ســنن ابــن ماجــ، ابــن ماجــة أخرجــه   )٢(

)١/٨٨.( 

، )٢٨٥٣رقـم (، حـديث كتـاب الجهـاد والسـيرلصـحيح، الجـامع المسـند االبخاري،  أخرجه   )٣(

)٣/٢٤٨.( 
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 .)١(الدوام ألن غيره من الصدقات ال يكون جارًيا: أي مستمًرا على

ومـن بعـدهم  الكـرام  ، واسـتجابة صـحابتهولقد كانت أفعال رسول اهللا 

التي ترغب يف الوقف والصدقة قوية جـدًا؛ بـل  من السلف الصالح للنصوص الشرعية

اإلنفـاق والمسـارعة يف الخيـرات، فقـد  أعظـم الصـور وأقواهـا داللـة علـى حـب فيهـا

ودابته، وأرضـ� لـه؛ إذ  سالحه،  ؤمنينالرسول الهادي والقدوة الحسنة للم أوقف

سـالحه  إال مـا تـرك النبـي : (أنه قال الحارث  عن عمر بن  أخرج البخاري

 .)٢()وبغلة بيضاء وأرض� جعلها صدقة

 بالمدينـة،  حيـث احتبسـه وكان أول وقف يف اإلسالم هو مسجد رسـول اهللا

ببناء المسجد فقال:  النبي  أمر(قال:  عن أنس  فقد أخرج البخاري ومسلم 

، فقـام )٣()اهللا هذا، قالوا: ال واهللا ال نطلب ثمنـه إال إلـى بني النجار ثامنوين بحائطكم يا

 .للناس هذا المسجد المبارك بوظيفة عظيمة يف نشر اإلسالم والدعوة إليه وتعليمه

أما أول صدقة موقوفة يف اإلسالم فهي أراضي مخيريق اليهودي التي أوصـى هبـا 

 يحــّض أصــحابه علــى الصــدقة . هــذا وقــد كــان رســول اهللا )٤(فأوقفهــا بــي للن

: قال: قال النبي   سبيل اهللا، ويرغّبهم يف هذا العمل، فعن أبي هريرة والوقف يف

                                           
 ).٢/٤٤٦( المقري بن، اإلى مسالك الحاوي الناوي شرح إرشاد الغاوي إخالص ينظر:   )١(

)، ٢٩١٢رقـم (، حـديث كتـاب الجهـاد والسـيرالجـامع المسـند الصـحيح، البخاري،  أخرجه   )٢(

)٣/٣٠٢.( 

ـــاب الوصـــاياصـــحيح، الجـــامع المســـند الالبخـــاري،  أخرجـــه   )٣(  ،)٢٧٧١رقـــم ( ، حـــديثكت

)٣/٢٥٨.( 

 ).٥/٤٠٢(، العسقالينفتح الباري شرح صحيح البخاري   )٤(
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فـإن شـبعه وريـه وروثـه  إيمان� بـاهللا وتصـديق� بوعـده، من احتبس فرس� يف سبيل اهللا(

 الخيـل معقـود يف نواصـيها الخيـر إلـى يـوم(: ال وق. )١()القيامة يوم وبوله يف ميزانه

لما  الوليد  ، وها هو يثني على الصحابي الجليل خالد بن)٢()القيام: األجر والمغنم

خالدًا، قد  أما خالد فإنكم تظلمون(فقال:  أدرعه وعتاده -تعالى  -أوقف يف سبيل اهللا 

 .)٣()اهللا احتبس أدراعه وأعتاده يف سبيل

 فـأتى النبـي  أرض� بخيرب، أصاب  أّن عمَر بن الخطاب وقد مضت رواية

أنفـس  لم أصب مـاًال قـطأرض� بخيرب،  رسول اهللا، إين أصبت يا(يستأمره فيها، فقال: 

وتصدقت هبا، قال: فتصـدق هبـا  إن شئت حبست أصلها تأمر به؟ قال: عندي منه، فما

 لفقـراء، ويف القربـى، ويفا يبـاع، وال يوهـب، وال يـورث، وتصـدق هبـا يف عمر: أنه ال

منهـا  مـن وليهـا أن يأكـل الرقاب، ويف سبيل اهللا، وابن السبيل، والضيف ال جناح على

  .)٤()غير متمول فيه ،بالمعروف أو يطعم صديق�

                                           
المبحــث الثــاين: مشــروعية الوقــف، ونشــأته، وأقســامه، وصــوره يف اإلعــالم ، هســبق تخريجــ   )١(

 .ووسائله

 ،)٢٨٥٢( قـمر، حـديث كتـاب الجهـاد والسـيرالجـامع المسـند الصـحيح، البخاري،  أخرجه   )٢(

، باب الخيل يف نواصيها الخير إلـى يـوم القيـام، المسند الصحيح، مسلم وأخرجه، )٣/٢٨٤(

 .)٣/١٤٩٣( )،١٨٧٣رقم (حديث 

 )،٢/١٥٦( ،)١٤٦٨( رقـمحديث  كتاب الزكاة،الجامع المسند الصحيح، البخاري،  أخرجه   )٣(

ــهو ــلم أخرج ــحيح، مس ــند الص ــا، المس ــاة ومنعه ــديم الزك ــاب يف تق ــب ــم (ديث ، ح  ،)٩٨٣رق

)٢/٦٧٦.(  

 )،٢٧٧٢بـاب الوقـف وكيـف يكتـب، حـديث رقـم (، ، الجـامع المسـند الصـحيحالبخاري أخرجه   )٤(

 ).٣/١٢٥٥( )،١٦٣٢أخرجه مسلم، المسند الصحيح باب الوقف، حديث رقم (، و)٤/١٢(
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تطبيـق  حريصـين علـى سباقين إلى كـل خيـر، وهكذا كان صحابة رسول اهللا 

وكـان أحـد مـنهم  ا مـاتفمـ ،النصوص الشرعية ومـا تعلمـوه مـن قـدوهتم محمـد 

يكـن أحـد  لم« :جابر  ، ويف ذلك قال-تعالى  -إال وقد أوقف يف سبيل اهللا  مقتدًرا

 .)١(»ذا مقدرة إال وقف  من أصحاب النبي

 ثالًثا: األدلة من اإلجماع والقياس:

علـى مشـروعية  صّرح غير واحد من أهل العلـم بإجمـاع صـحابة رسـول اهللا 

ذا مقـدرة إال  لم يكن أحد من أصحاب النبي « وقال جابر: ابن قدامة: الوقف، قال

وقف. وهذا إجماع منهم، فإن الذي قدر منهم على الوقف وقف، واشـتهر ذلـك، فلـم 

ينكره أحد، فكان إجماعا، وألنه إزالة ملك يلزم بالوصية، فإذا نجزه حـال الحيـاة لـزم 

الوقف قوًال وفعـالً، فوقـف . وقد اشتهر اتفاق الصحابة على )٢(»من غير حكم، كالعتق

وقـد صـرح اإلمـام أحمـد بـأن مـن يـرد  ،)٣(أجمعـين عمر وعثمان وزيـد بـن ثابـت 

 .)٤(وفعلها أصحابه الوقف إنما يرد السنة التي أجازها النبي 

النمـاذج التـي  وأما القياس فكل المذاهب استدلت على صحة الوقـف، ومـن أهـم

العتـق؛ أي:  لقياس: نموذج المسجد، ونموذجاستدلوا هبا على شرعية الوقف ولزومه با

فقـد اتفـق الفقهـاء علـى أن بنـاء المسـاجد وإخـراج أرضـها مـن . )٥(تحرير العبد من الـرق

                                           
 ).٨/١٨٥(، ابن قدامة المغني   )١(

 .)٦/٤المصدر نفسه (   )٢(

مِيري، ارح المنهاجالنجم الوهاج يف ش  ) ٣(  ).٥/٤٥٣( لدَّ

 ).٥/١٥٢(المبدع شرح المقنع، ابن مفلح    )٤(

ــة   )٥( ــا صــدقة جاري ــا مــن كوهن ــالم انطالًق ــا يف اإلس ــاف وتطوره ــأة األوق ــازي ،نش ــي، غ  =عفيف
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ملكية واقفها أصل يف وقف األصل وحبس أصولها والتصدق بثمرهتا فيقاس عليه غيره، 

لفقهـاء باالعتمـاد فالقليل من أحكام الوقف ثابتة بالسنة، ومعظم أحكامـه ثابتـة باجتهـاد ا

وكما أن الوقف إزالة للملك يف الموقـوف ال  .)١(على االستحسان واالستصالح والعرف

 . )٢(كذا العتق بل أنه وال يجوز فيه التوقيت أو تحديده إلى مدة معينة إلى أحد

  

المطلب الثاين: نشأة الوقف وتطوره التـاريخي، واألهـداف التـي ُشـرع الوقـف مـن * 

 أجلها:

نتحدث عن دور الوقف يف تعزيز الرسـالة اإلعالميـة، ال بـد مـن الوقـوف قبل أن 

على نشأة الوقـف اإلسـالمي وتطـوره عـرب العصـور، وبيـان األهـداف والميـزات التـي 

 أّصلها يف هذا المجتمع ضمن النقاط األربعة اآلتية:

 أوًال: نشأة الوقف اإلسالمي:

هـو التقـرب إلـى  اإلسالمي منذ صدر اإلسالم، وكان دافعه األساس الوقف نشأ

يرجع إليـه نظـام  فالوازع الديني هو األساس الذي سبحانه؛ منه المثوبة ورجاء اهللا 

إذا مـات اإلنسـان انقطـع عنـه عملـه (: وقد قال رسول  ،الوقف اإلسالمي يف نشأته

، ومن هنا ُعرف )٣()دقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو لهإال من ثالثة: ص

                                           
=٧/٧/٢٠١٢ ،https://langue-arabe.fr/. 

 .)٥٦سس المحاسبية للوقف، أبو غدة (صاألحكام الفقهية واأل   )١(

 .)٦/٢٢١، الكاساين (بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع: ينظر   )٢(

، حـديث رقـم باب ما يلحق اإلنسـان مـن الثـواب بعـد وفاتـهأخرجه مسلم، المسند الصحيح،    )٣(

)٣/١٢٥٥( )،١٦٣١.(  
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لعمـر بـن الخطـاب عنـدما أراد التقـرب  الوقف بأنه صدقة جارية، وكذا قول النبي 

  .)١()إن شئت حبست أصلها وتصدقت بثمرها(إلى اهللا بأرض كان يمتلكها، فقال له: 

تصـدق بالمنفعـة، أي أن الوقـف ال فالوقف؛ إذن كما بينا سابًقا: حبس العـين وال

، سـواء كانـت أراضـي يباع، ولكن يتم التصدق بريع العين الموقوفة تقرب� إلـى اهللا 

زراعية، أم عقارات سكنية، أم حوانيت وغيرها، وُيشرتط يف العين الموقوفـة أن تكـون 

مِلكــ� مــن أمــالك الواقــف؛ وبالتــالي يحــق لــه وقفهــا بعــد ذلــك علــى جهــات الخيــر 

ختلفــة؛ كــالوقف علــى المــدارس، والجامعــات، والمشــايف، والمســاجد، وينعقــد الم

الوقف بنية الواقف وحده، فيخصص الوقف إلى الجهـة التـي عينهـا الواقـف بمحـض 

إرادتــه، ويف هــذه الحــال يصــبح الوقــف تمليــك المنفعــة للموقــوف عليــه، وال يجــوز 

 .)٢(التصرف يف الموقوف إال الستبدال غيره به

 طور الوقف التاريخي:ثانًيا: ت

يعــّد نظــام الوقــف مــن الــنظم االجتماعيــة األصــيلة ذات األبعــاد المتشــعبة التــي 

عرفتهــا المجتمعــات العربيــة واإلســالمية، ومارســتها بانتظــام منــذ فجــر اإلســالم إلــى 

 فكـان  ،-كمـا تقـدم تقريـره-العصر الحديث، وقد عرف الوقف يف حيـاة الرسـول 

والوقـف يف سـبيل اهللا، ويـرغبهم يف هـذا العمـل، وهـو يحض أصـحابه علـى الصـدقة، 

                                           
ســامه، وصــوره يف اإلعــالم المبحــث الثــاين: مشــروعية الوقــف، ونشــأته، وأقســبق تخريجــه،    )١(

 . ووسائله

حاشـية الدسـوقي علـى الشـرح )، و٥/٢٢٣، ابن نجـيم (البحر الرائق شرح كنز الدقائق ينظر:  ) ٢(

كشـاف )، و٥/٣٥٦(، النـووي روضة الطالبين وعمـدة المفتـين)، و٤/٩٤، الدسوقي (الكبير

 ). ٤/٢٩٢(، البهويت القناع عن متن اإلقناع
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١١٢١ 

 المنورة بالمدينة  مسجده هو اإلسالم يف وقف أول كان بل أجود الناس وأخيرهم،

 المسـجد، ببناء أمر المدينة  اهللا رسول قدم لما: قال عندما  أنس حديث يف كما

نطلــب ثمنــه إال إلــى  يــا بنــي النجــار ثــامنوين بحــائطكم هــذا، قــالوا: ال واهللا ال(: وقــال

  .)١()اهللا

ــديار اإلســالمية، وتطــور المجتمــع اإلســالمي، تنامــت حاجــات  ومــع اتســاع ال

ّد عصر الخلفاء الراشـدون الناس، فكان من نتائجه تزايد حجم األوقاف؛ لذلك فقد عُ 

أفضل العصور بعد عصر النبوة يف هذا المجال، فانتشرت األوقاف يف شـتى بقـاع ديـار 

ى أضحى الوقف ظاهرة اجتماعية اقتصـادية إعالميـة، أّدت دوًرا بـارًزا يف اإلسالم؛ حت

حركــة المجتمعــات اإلســالمية، وتعــددت األوقــاف منــذ الفــتح اإلســالمي وتنوعــت 

الموقوفات، وتجسد ذلك يف وقف عمر بن الخطاب ووقف عثمان بن عفـان، ووقـف 

لقويم ابتغاء مرضـاة اهللا طلحة، وخالد بن الوليد وغيرهم كثير ممن ساروا على النهج ا

افعي )٢(تعالى بلغني أن ثمانين صحابًيا مـن األنصـار تصـدقوا بصـدقات « :، قال الشَّ

حابة جملة )٣(، والشافعي يسمي األوقاف الصدقات المحرمات»محرمات ، وسائر الصَّ

ـمس ال يجهلهـا أحـد فلـم يكـن أحـد مـن أصـحاب  ،)٤(صدقاهتم بالمدينة أشهر من الشَّ

                                           
ث الثــاين: مشــروعية الوقــف، ونشــأته، وأقســامه، وصــوره يف اإلعــالم المبحــســبق تخريجــه،   ) ١(

 .ووسائله

ــار يف إرواء الغليــل ينظــر:  ) ٢( ــم يخــرج مــن األحاديــث واآلث ، لطريفــي التحجيــل يف تخــريج مــا ل

 ).٧٣-٧٢)، ومقدمة يف اقتصاد الوقف اإلسالمي، األفندي(ص١/٢٥١(

 ).٣/٥٢٣( الشربيني، جمغني المحتاج إلى معرفة معاين ألفاظ المنها  ) ٣(

 ).٨/١٥٧، ابن حزم (المحلى باآلثار   )٤(
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١١٢٢  

  .)١(مقدرة إال وقف ذا النبي 

واستمر هذا الحال يف العهد األموي وتزايدت وتيرته من خالل االهتمام بتنظـيم 

الوقف باعتباره مؤسسة اجتماعيـة واقتصـادية فاعلـة يف المجتمـع، فتزايـدت األوقـاف 

ولـم  .)٢(ومآالت إنفاقها، األمر الذي أدى إلى إنشاء ديوان مستقل له عن بقية الدواوين

باسيون يف إيالء اهتمام خاص باألوقاف وتنميتها وتنويعها؛ إذ لم يقتصر يف يتخلف الع

زمنهم على الفقراء والمساكين، وطلبة العلـم فحسـب، بـل قفـز قفـزًة نوعيـًة وكمّيـًة يف 

مجاالت كإنشـاء المكتبـات والمصـحات، ودور لسـكن المعـوزين، كمـا شـهد ال عدد

ويف هذا السياق العـام،  ،)٣( ممارسة الوقفتزايًدا ملحوًظا يف مشاركة أفراد المجتمع يف

سارت الدولة العثمانية، فإلى جانب ازدهار مؤسسة الوقف يف عصرهم، فقد تطـور يف 

زمنهم تطوًرا لم يصل إليه من قبل سواًء على صعيد الفكر الـوقفي وأثـره االقتصـادي، 

وإدخـال  واالجتماعي، أو على صعيد ممارسة الوقف وأنشـطته المتنوعـة والمتعـددة،

نماذج لم تكن معروفة من قبل، فقد حرصـوا علـى اسـتحداث أجهـزة إداريـة لتـدبيرها 

واإلشراف عليها، كما أصـدروا قـوانين وأنظمـة متعلقـة بأحكـام الوقـف تـنظم شـؤونه 

  .)٤(وتدبر أموره

وال ريب أن هذا كله أسهم يف بناء صروح الحضارة اإلسـالمية، والحفـاظ عليهـا 

لوقف؛ إذن مصـدر مـن مصـادر قـوة المجتمـع وقـوة الدولـة مًعـا، على مر العصور، فـا

                                           
 ).٦/٣المغني، ابن قدامة (   )١(

 ).٧٥(ص ألفنديمقدمة يف اقتصاد الوقف اإلسالمي،  ينظر:  ) ٢(

 ).٧٥٩السابق (ص صدرالم ينظر:  ) ٣(

 ).٨٣السابق(ص صدرالم ينظر:  ) ٤(
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١١٢٣ 

فبالوقف أنشئت المساجد ومعاهد التعلـيم؛ بـدًءا بالكتاتيـب ووصـوًال إلـى المـدارس 

وأنشـئت والجامعات، وُشيدت المدن والقالع والحصـون مـن حولهـا لتـوفير األمـن، 

وتعلـيم مـن م، وكسوهتم وعالجهتكايا ومالجئ لمن ال مأوى لهم من أجل إطعامهم 

التعليم، كما شـيدت المضـايف السـتقبال الغربـاء، والمنـازل إلقامـة  كان منهم يف سن

عابري السبيل والمسافرين، وبنيت سبله لمياه الشرب، ومقابر الصدقة، ووزعت على 

ــتهم والــرتويح عــنهم، وزود  ــام وذوي الخصاصــة إلعاش ــراء والمســاكين واأليت الفق

سالم بالمؤن والسالح، والصائمون بـالفطور والسـحور، المجاهدون يف سبيل نشر اإل

وحجاج بيت اهللا الحرام بما يبلغهم مقاصدهم، وكان كل ذلـك يتـداول يف المجـالس، 

وينشـر يف الكتــب والصــحف المتداولــة بطريقــة إعالميــة جذابــة ومحببــة حتــى يقتــدي 

 .)١(الخلف بالسلف

 ثالًثا: األهداف التي ُشرع الوقف من أجلها:

 :)٢(هداف كثيرٌة ومتنوعٌة شرع الوقف من أجلها نذكر منهاهناك أ

ترتيب األجر والثـواب المسـتمر للعبـاد يف حيـاهتم وبعـد ممـاهتم مـن خـالل  -١

اإلنفاق والتصدق والبذل يف وجوه الرب، وهذا سبيل إلى مرضـاة اهللا ورسـوله، وطريـق 

                                           
، غـازي، جريـدة الحيـاة، جارية صدقات كوهنا من انطالق� اإلسالم يف وتطورها األوقاف نشأة   )١(

 . م٦/٧/٢٠١٢صادرة بتاريخ 

  ، االوقـف الخيـري أنموذًجـ - ةضـوء الشـريعة اإلسـالمي يف ألزمـة االقتصـادية العالميـةا ينظـر:   )٢(

)، والوقـف ودوره ٢٣)، الوقف ودوره يف التنمية االقتصـادية، العمـر (ص٢٧١آل سعود (ص

دم إلــى المــؤتمر الثالــث لألوقــاف بالمملكــة العربيــة الســعودية، يف مكافحــة الفقــر، بحــث مقــ

 ). ٦٧٦الوقف اإلسالمي اقتصاد وإدارة وبناء حضارة، البنا (ص
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١١٢٤  

لتي يستمر أجرها صدقة إلى الفوز بالجنة والنجاة من النار، فالوقف نوع من القربات ا

 جارية إلى قيام الساعة.

تحقيق مبدأ التكافل االجتماعي بين أفراد األمة، وإيجاد عنصـر التـوازن بـين  -٢

األغنياء والفقراء يف المجتمع المسلم؛ إذ يعمل الوقف علـى تنظـيم الحيـاة مـن خـالل 

رامتهم، مـن غيـر تأمين حياة كريمة للفقير، وإعانة العاجزين من أفراد األمة، وحفـظ كـ

مضرة باألغنياء، فيتحصـل مـن ذلـك مـودة وألفـة، وتسـود األخـوة، ويعـم االسـتقرار، 

وبذلك يؤكـد الوقـف أواصـر المحبـة والقربـى واألخـوة اإلسـالمية حـين يكـون علـى 

وكـان ذلـك ينشـر مـن خـالل  ،الذرية، أو األقارب واألرحام، أو أوجه الرب واإلحسـان

  كل عصر. وسائل اإلعالم المعروفة حسب

تحقيق منافع معيشية واجتماعية وثقافية مستمرة ومتجددة يف أزمنة متطاولة،  -٣

وذلك من خـالل وقـف الخانـات والفنـادق والسـقايات والمستشـفيات ودور العجـزة 

 والمساجد والمصاحف والكتب والمدارس وغيرها.

منـه أكـرب  يضمن الوقف بقاء المال وحمايته، ودوام االنتفاع بـه، واالسـتفادة -٤

مدة ممكنة، والمحافظة عليه من أن يعبـث بـه مـن ال يحسـن التصـرف فيـه، وهـذا مـن 

 شأنه أن يضمن لألمة نوع� من الرخاء االقتصادي، والضمان المعيشي.

يحقق الوقف أهداًفا اجتماعية واسعة وشـاملة، ويـوفر سـبل التنميـة العلميـة  -٥

جميع أصناف دور العلم وطلبتها بمـا  والعملية للمجتمع المسلم، كما يف الوقف على

 يعود بالنفع على المسلمين جميع�.

والنــاظر يف مجموعــة األهــداف المتقدمــة ســيلمح ســمو البواعــث الوقفيــة يف 

اإلسالم، ونبل مقاصدها اإلنسانية، وكل ما ذكر كان يعزز مـن خـالل وسـائل اإلعـالم 
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١١٢٥ 

مواعظ وأحاديث العامة المعروفة يف كل عصر مثل المجالس والندوات والخطب وال

 والخاصة.

 رابًعا: مميزات الوقف.

يتميز الوقف عن أي مشروع خيري بخصائص ومميزات عديدة، استمر أثرها يف 

 األمة اإلسالمية على مدى قرون طويلة، ومن هذه المزايا ما يأيت: 

ــالمإَن  -١ ــا يف  اإلس ــب هب ــي يرغ ــة الت ــة يف الكيفي ــة الكامل ــف الحري ــنح للواق م

فيما يوقفه من أموال، والشروط التي تحقق رغباته وتحقق آماله فيما يوقف، التصرف 

شـروط الواقـف كنصـوص « وفق القاعدة الفقهية )١(وكل ذلك فيما هو يف حدود الشرع

ويجـوز « :ما لم تخالف نصوص الشارع، وإَال فهي كما يقول ابن القـيم  )٢(»الشارع

ب إلـى اهللا ورسـوله وأنفـع للواقـف بل يرتجح مخالفة شروط الواقف إلـى مـا هـو أحـ

 .)٣(»والموقوف عليه

دوام األجر وعدم انقطاعه طالما بقيت العـين الموقوفـة إذا أحسـن القـائمون  -٢

                                           
 العربيـة المملكـة يف الوقفيـة المكتبـات نـدوة أبحـاث ومقاصـده، ضـمن مفهومـه الوقف ينظر:  ) ١(

لألوقـاف،  االجتماعيـة ارواآلثـ )،١٧(صـ ه١٤٢٠ المنورة، المدينة الوهاب، السعودية، عبد

نظمتهــا وزارة الشــئون  صـل هــذه الكتــاب بحـث علمــي تــّم تقديمـه إلــى النــدوة العلميـة التــيأ

مكانــة الوقــف وأثــره يف : يف مكــة المكرمــة بعنــوان اإلســالمية واألوقــاف والــدعوة واإلرشــاد

 ):٨(ص، السدحان، هـ١٤٢٠،الدعوة والتنمية

http://khair.ws/library/wp-content/uploads/books/1337.pdf 
 )،٣/٦٤، ابن قيم (إعالم الموقعين عن رب العالمين)، و٩٢األشباه والنظائر، ابن نجيم (ص  ) ٢(

 ).٤/٣٦٦(، ابن عابدينرد المحتار على الدر المختارو

 ).٣/٢٢٧(، ابن قيمرب العالمينإعالم الموقعين عن    )٣(
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١١٢٦  

 .)١(على الوقف إدارته واستثماره وفق ظروف كل عصر يمر عليه

يتمتع نظام الوقف يف أحكامه بمرونة تمكن الواقف من توقيت الوقف لوقت  -٣

و جائز عند المالكية وفق ظروف عائلية معينة يعيشها الواقـف تحـتم عليـه معين كما ه

فعل هذا التوقيت يف الوقف وعدم تأبيده، وبخاصة أَن الذي ورد يف السنة حول الوقف 

هو حكم إجمالي عام يف أن يحبس أصل الموقوف وتسبل ثمرته كمـا يف حـديث عمـر 

 كـام الوقـف المقـررة يف الفقـه فهـي الذي ذكرناه يف بداية البحث، أَمـا تفاصـيل أح

اجتهادية قياسـية للـرأي فيهـا مجـال؛ غيـر أَن الفقهـاء أجمعـوا فيهـا علـى شـيء هـو أَن 

 .)٢( الوقف يجب أن يكون قربة هللا تعالى

 

 المطلب الثالث: أقسام الوقف اإلسالمي وصوره يف تنمية اإلعالم: *

  : أقسام الوقف:أوالً 

، بعـد فيما وعرفوها الفقهاء سماها التي األنواع إلى بدايةً  يكن الوقف مقّسًما لم

من خالل مـا ذكـره الفقهـاء مـن صـور  عليهم الموقوف باعتبار الوقف تقسيم ويمكننا

 الوقف إلى ثالثة أقسام:

 القديمـة الفقهيـة المذاهب كتب يكاد يوجد يف الذري: الاألهلي أو الوقف  -١

 نسـتنبطه يمكـن أن ولكـن تخصـيص،الذري على ال الوقف مصطلح ما يشير إلى ذكر

 لـم حـادث علـى الـرب، فهـو مصـطلح الوقف صور عن حديثهم عند الفقهاء كالم من

معـاٍن يمكـن  بيان يف المعاصرين العلماء عبارات القديم، وقد تعددت يف معروًفا يكن

                                           
 ).٨لألوقاف، السدحان (ص االجتماعية اآلثار  ) ١(

 .)٨لألوقاف، السدحان (ص االجتماعية )، واآلثار١٩األوقاف، الزرقا (ص أحكام ينظر:  ) ٢(
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١١٢٧ 

مـن  لغيـره أو نفسـه، للواقـف أوالً  فيـه الريـع اسـتحقاق جعـل ه مـاأن نجملهـا بأّنـ

مـن  )١(غيـرهم مـن أم أقاربه من أكانوا سواء ،بالوصف أو بالذات عينينالم األشخاص

 .)٢(ألنه غالًبا ما يكون لألهل والذرية ؛غير اشرتاط الفقر والحاجة، وسمي أهلًيا أو ذرًيا

كـالفقراء  وهو ما ُجعل ابتداًء وانتهاًء على جهة بر ال تنقطـع الوقف الخيري: -٢

، وسـمي خيرًيـا ألن )٣(وغيـره دور األيتـامو فياتوالمساكين وبناء المسـاجد والمستشـ

 .)٤(المراد فيه الرب والخير والقربة إلى اهللا تعالى

وهــو مــا خصصــت منافعــه إلــى الذريــة وجهــة بــٍر معهــا،  الوقــف المشــرتك: -٣

، )٥(فالواقف فيه واحد والموقوف عليه متعدد فهو يجمع بين الوقف األهلـي والخيـري

ختلفتين، مثل أن يقفهـا علـى أوالده وعلـى المسـاكين أو كأن يقف داره على جهتين م

 . )٦(على جهة أخرى سواهم

 ثانًيا: صور األوقاف يف تعزيز الرسالة اإلعالمية:

هناك عدة صور يمكن أن تكون صـيغة مالئمـة إلنشـاء وقـف يسـتفاد منـه أو مـن 

                                           
  ).٣/٥١٥()، وفقه السنة، سابق٢٧٣(ص  أبو العينين، أحكام الوصايا واألوقاف ينظر:  ) ١(

العــالمي أحكامــه ومقاصــده مشــكالته وآفاقــه، مداخلــة علميــة بــالمؤتمر الثــاين الوقــف ينظــر:   ) ٢(

الصيغة التنموية والرؤى المستقبلية، الخـادمي، جامعـة أم القـرى، مكـة المكرمـة،  - لألوقاف

  ).١٦هـ (ص١٤٢٧

  )٣/٥١٥( )، وفقه السنة، سابق٩كتاب الوقف، عشوب (ص  ينظر:  ) ٣(

  ).١٦مه ومقاصده، الخادمي (صينظر: الوقف العالمي أحكا  ) ٤(

  ).١٦نفسه (ص صدرينظر: الم   )٥(

  ).٦/٣٧(المغني، ابن قدامة  ينظر:  ) ٦(
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١١٢٨  

بما يحقـق  ريعه يف تعزيز الرسالة اإلعالمية والنهوض هبا ألداء دورها على أكمل وجه

 :النفع العام للدولة واألفراد والمجتمعات، ومن أبرزها

 وقف العقار: -١

من أوضح الصور الوقفية يف تعزيز الرسالة اإلعالمية وأكثرها أماًنا وقف العقار، 

ــور،  ــوت، والقص ــا مــن البي ــآت عليه ــي والمنش ــن األراض ــان م ــه اإلنس ــا يملك ــو م وه

الوقــود، واالســرتاحات، واألراضــي، والعمــائر، والشــقق، والــدكاكين، ومحطــات 

، مسـتدلين )٢(علـى مشـروعية وقـف العقـار ، وقـد اتفـق كثيـٌر مـن أهـل العلـم)١(ونحوها

مثلما تقدم من   وقف كثيٌر من الصحابة بجملة من النصوص الدالة على ذلك مثل

، ويســتفاد مــن ريــع العقــار الموقــوف يف )٣(بخيــرب أرضــه وقــف عمــر بــن الخطــاب 

مثالية لموارد ثابتة، ويمكن مضاعفتها باستثمارها، وبزيادة حجم  شغيليةصياغة خطة ت

الوقف؛ وذلك من أجـل نقـل صـورة اإلسـالم الصـحيحة عـن طريـق وسـائل اإلعـالم 

  .)٤(المتوفرة؛ ألن العقار متأبد يبقى على الدوام

 وقف المنقول: -٢

محل إلى آخر،  يرى جمهور الفقهاء أّن المنقول هو: الّشيء اّلذي يمكن نقله من

سواء أبقي على صـورته وهيئتـه األولـى أم تغّيـرت صـورته وهيئتـه بالنّقـل والّتحويـل، 

ـــات والمكـــيالت والموزونـــات والســـالح،  ـــمل النقـــود والعـــروض والحيوان ويش

                                           
 ).٤، أبو زيد (ص فتوى جامعة يف زكاة العقارينظر:   ) ١(

 .)١٨٦ -٨/١٨٥( ، ابن قدامةالمغنيو، )٦/٢١٩(، القرطبي الجامع ألحكام القرآن  ) ٢(

 .)٤٥٩، البهويت (صستقنعالروض المربع شرح زاد الم  ) ٣(

 ). ٣٠/١٩٧( الكويتيةينظر: الموسوعة الفقهية   ) ٤(
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١١٢٩ 

وقد ثبتت مشروعية وقف المنقول الذي يمكن االنتفـاع بـه مـع  .)١(اواألجهزة، ونحوه

، واألجهــزة، ويشــرع أيًضــا وقــف أجهــزة الوســائل بقــاء عينــه كالحيوانــات، والســالح

اإلعالميــة كالكــاميرات واالســتديوهات واإلضــاءة والمعــدات الالزمــة يف العمليــات 

اإلعالمية ألداء الرسالة علـى الوجـه األكمـل ونحوهـا، ويسـتند الباحـث يف مشـروعية 

لـد فـإنكم وأمـا خا( قـال: أن النبـي  أبو هريـرة  ما رواه ذلك إلى أدلة كثيرة منها

  ومـا رواه أبـو هريـرة، )٢()خالدًا، فقد احتـبس أدرعـه وأعتـده يف سـبيل اهللا تظلمون

من احتبس فرًسا يف سبيل اهللا إيماًنا باهللا وتصديًقا بوعده، فـإن (: قال أيًضا أن النبي 

. ويف هــذا )٤(، جــاء يف فــتح البــاري)٣()وروثــه وبولــه يف ميزانــه يــوم القيامــة شــبعه وريــه

جــواز وقــف الخيــل للمدافعــة عــن المســلمين، ويســتنبط منــه أيضــا يف رأي  الحــديث

ففـي ذلـك الوقـت كـان  الباحث جواز وقف غير الخيل من المنقوالت من باب أولى،

ــه يف جهــاد أعــداء  ــه واالســتعانة ب ــه واإلعــالم بدين ــدعوة إلي ــه وال الفــرس للجهــاد علي

المباشر التـي تسـتخدمها  قلويف عصرنا الحاضر يمكن القول أن سيارات الناإلسالم. 

                                           
 ).٣٠/١٨٦( الكويتيةالموسوعة الفقهية ينظر:   ) ١(

  باب قول اهللا تعالى:، الجامع المسند الصحيح، البخاريأخرجه    )٢(          

    :مسلموأخرجه  )،٢/٥٣٤( )،١٣٩٩(رقم حديث  ب الزكاةمن كتا] ٦٠[التوبة، 

 )،٩٨٣، حديث رقم (باب تقديم الزكاة ومنعها، من كتاب الزكاةالمسند الصحيح، 

)٦٧٧-٢/٦٧٦.( 

المبحــث الثــاين: مشــروعية الوقــف، ونشــأته، وأقســامه، وصــوره يف اإلعــالم ســبق تخريجــة،   ) ٣(

 .ووسائله

، الكاســـاين بــدائع الصــنائع يف ترتيــب الشــرائع: وينظــر )،٦/٦٨(فــتح البــاري، العســقالين   )٤(

 ).٨/٢٣١(، ابن قدامةوالمغني ،)٦/٢٢٠(
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١١٣٠  

ألن تلك السيارات يستعان هبا يف نقل األجهزة  ؛المحطات الفضائية تحل محل الفرس

  اإلعالمية، ونقل العمال، مما يساعد يف تعزيز الرسالة اإلعالمية.

 وقف المحافظ االستثمارية: -٣

حقق تدخل النقود يف نطاق تعريف المال وأقسامه، ويمكن أن تدخر وتستثمر وت

كوهنا ال يمكن استثمارها وتحقيق يف  المستقبل، إال أهنا تختلف عن العقاراتيف  نفع�

وقـف يف  أوجـه االسـتثمار، إذًا المشـكلةيف  عائد منها مع بقاء أعياهنا، بل البد أن تنفـق

النقود أهنا ال تتوافر فيها خاصية بقاء عينها بذاهتا، ومن هنا جاء الخالف بين الفقهاء يف 

والراجح من هذه األقـوال هـو جـواز وقـف النقـود مـا  ،)١(وقفها على ثالثة أقوال جواز

مثل أن يتم إقراضها للمحتاجين من الباحثين مثالً، أو أن  دامت تحقق مصلحة شرعية

، وكـان هـذا يف األزمـة الغـابرة، وأمـا يف )٢(يف مصـارف الوقـف تسـتثمر ويصـرف ريعهـا

قــود يف مســائل متعــددة يعــود هبــا النفــع العــام زماننــا فــيمكن أن نقــول بجــواز وقــف الن

للمجتمع، لعل من أهمها وقف النقود يف تعزيز الرسالة اإلعالمية إلظهـار اإلسـالم يف 

أهبى صوره، وللرد على شبهات الملحدين والضالين، والمجال رحب يف هذا العصـر 

الماليـة  وتتـولى اسـتثمارها الجهـات لوقف النقود يف المحـافظ االسـتثمارية وغيرهـا،

الشرعية، وضوابط االسـتثمار اآلمنـة،  واالستثمارية المتخصصة، مع مراعاة الضوابط

                                           
 )٤/٧٧( ، الدسوقيحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرو ،)٢١٧ص( ، ابن الهمامفتح القدير  ) ١(

ــينو ــدة المفت ــالبين وعم ــة الط ــوويروض ــيو ،)٣/٣١٥( ، الن ــةالمغن ــن قدام ، )٨/٢٢٩( ، اب

 ).٣١/٢٣٤، ابن تيمية (ىمجموع الفتاوو

 )١٤٠( قــرار رقــم ،هــذا مــا قــرره مجمــع الفقــه اإلســالمي الــدولي يف الــدورة الخامســة عشــرة   )٢(

)٦/١١٥(. 
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١١٣١ 

 ومن ثم يستفاد من ريعها يف المجال اإلعالمي.

 وقف األسهم يف الشركات المساهمة: -٤

السهم يف االصطالح المالي: حصة شائعة يف الشركة المساهمة وما يرتتب لها أو 

ك قابـل للتـداول، وتمثـل األسـهم يف مجموعهـا رأس مـال عليها من حقوق يمثلها ص

ووقـف األسـهم يف الشـركات المسـاهمة مـن قبيـل  .)١(الشركة وتكـون متسـاوية القيمـة

ــودات  ــايف موج ــائعة يف ص ــة ش ــل حص ــك يمث ــهم: ص ــك أن الس ــاع، وذل ــف المش وق

ووقف األسهم مشروع مع مراعاة الضوابط الشـرعية واالقتصـادية يف شـراء  ،)٢(الشركة

األسهم، ومـن ذلـك: أن تكـون األسـهم الموقوفـة مـن أسـهم الشـركات ذات النشـاط 

وخاصة الشـركات المسـاهمة يف المـدن اإلعالميـة أو الصـحافة أو وكـاالت  ،)٣(المباح

 األنباء وغيرها مما يسهم يف تعزيز الرسالة اإلعالمية.

* * * 

                                           
  ).٤٧األسهم والسندات وأحكامها يف الفقه اإلسالمي (ص   )١(

 .)١٩من منظور إسالمي، الخليل (ص األسهم والسنداتو ،)٤٨(ص المصدر السابق   )٢(

، بحث منشور يف مجلة جامعة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية، عمارال ،وقف األسهمينظر:    )٣(

  ).٤٨(ص )، واألسهم والسندات وأحكامها يف الفقه اإلسالمي، الخليل١٦٣) (ص٤١( العدد



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  يةي تعزيز الرسالة اإلعالمـالوقف ودوره ف

١١٣٢  

 المبحث الثالث

 عالقة الوقف بتنمية اإلعالم وتعزيز رسالته

 

 وفيه ثالثة مطالب:

 .المطلب األول: واقع الوقف يف مجال تنمية اإلعالم* 

أهدى اإلسالم للحضارة اإلنسانية مؤسستين عظيمتين لم تعرفهما من قبل، هما 

مؤسستا الزكاة والوقف، وقد ساهمت هاتان المؤسستان يف بنـاء الحضـارة اإلسـالمية 

 يف خدمـةينـا آثـار مؤسسـة الوقـف التي أضاءت أرجاء الكون أكثـر مـن ألـف عـام، ورأ

ومسـاعدة الفقـراء والمحتـاجين،  .الناس يف صورة مـدارس ومستشـفيات ودور عبـادة

 .)١(غطت حاجة اإلنسان واتسعت مظلتها حتى شملت رعاية الحيوان بعد أن

واتسعت المشروعات الوقفية يف عصرنا اتساع� محمـودًا لتغطـي جوانـب كثيـرة 

  مـا زال بعيـدًا  حيـوي حية واالجتماعيـة، لكـن ثمـة مجـالٍ يف المجاالت العلميـة والصـ

واإلعالم  عن االنتفاع بمؤسسة الوقف وهو مجال اإلعالم اإلسالمي، - إلى حد ما -

اإلسالمي هو لسان الدعوة إلى اهللا، سواًء بالكلمـة المكتوبـة أو المسـموعة أو المرئيـة 

حتـى وقـت قريـب،  ى اهللا أو المسجلة، ولقد كانت الخطابة أبرز أسلحة الدعوة إلـ

ألنـه  ؛يف العصر الحاضـر الجماهيري التأثير وسائل من وسيلة اإلعالم يعد أهم إال أن

القبائـل يف الجاهليـة تحتفـي  اإلنسانية، فلم تكن المجتمعات حياة دوًرا كبيًرا يف يؤدي

                                           
ينظـــر: الوقـــف واإلعـــالم اإلســـالمي، صـــربة، صـــحيفة العـــرب يف عـــددها الصـــادر بتـــاريخ    )١(

 .م٩/٣/٢٠١٢
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١١٣٣ 

ى فقد كان الشـعر يكـاد يمثـل الوسـيلة الكـرب فيها، الشعراء بظهور احتفائها بشيء قدر

اإلعالم والدعاية باستثناء الوسيلة األخرى األقل تأثيرًا وهي  والوحيدة التي تجمع بين

إذ  ،الخطابة، وقد كانت القصيدة الشعرية تمثل يف ذلك العصر الركيزة األولى لإلعالم

  .)١(يف العصر الحديث كانت يف حقيقتها تقوم مقام الصحف واإلذاعة

والـدوريات  النشـرات أنـواع وجميع فالصح استجدت وسائل عصرية مثل ثم

 إلـخ، والمحاضـرات والخطابـة والمسـرح والسينما واإلنرتنت والتليفزيون واإلذاعة

 يوجه الذي للمستوى موافقة بطريقة ويعرض الناس، من فئة إلى يوجه منها وكل نوع

 .االسـتغناء عنهـا وصارت أسلحة مهمـة تخـدم الـدعوة، وال يمكـن تجاهلهـا أو، )٢(إليه

عل من أهم ُسبل نشر الدعوة اإلسالمية والـدفاع عنهـا يف هـذا العصـر هـو اسـتخدام ول

أسلحة االتصال العصرية والمستحدثات التكنولوجية واإلعالمية، وعلى رأسها تقنيـة 

اإلنرتنت، وذلك لإلمكانيات الهائلة لهذه الوسيلة يف االتصـال، فعـن طريقهـا نسـتطيع 

التـي تتسـم بـالقوة والفاعليـة و لمعاديـة لإلسـالمالذود عن اإلسالم ضـد االتجاهـات ا

 .)٣(أحياًنا أخرى أحياًنا والتنظيم والتأثير

اإلسـالمية إلـى  وقـد اسـتطاعت تلـك الوسـائل اإلعالميـة الجديـدة نشـر الـدعوة

الماليــين مــن البشــر يف المشــرق والمغــرب، حيــث ال يحتــاج الــدعاة إلــى اهللا اآلن أن 

أو أوروبي أو إفريقـي أو أمريكـي لينشـروا  ى بلد آسيوييتحملوا عناء وتكلفة السفر إل

                                           
)، واإلعـالم األمنـي بـين النظريـة ١٦(ص عبـد الواحـد، عالم يف المجتمع اإلسـالمياإلينظر:    )١(

 ).١٣والتطبيق، ميرزا (ص

 ).١٣(اإلعالم األمني بين النظرية والتطبيق، ميرزا    )٢(

 ).٢٦(ص شنداخ، أثر اإلعالم يف نشر الدعوة اإلسالمية ينظر:   )٣(
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فضائية أو موقًعا على اإلنرتنت ليقولوا كل ما يريدون،  يكفيهم قناةإذ تعاليم اإلسالم، 

مكان. المهم أن يكون الكالم منطقي� ومقنع�، وتكون طريقـة  ليصل إلى الناس يف كل

 .أكرب عدد من الناس وتكون الوسيلة قوية وسريعة تصل إلى العرض جذابة،

ومن هنا تظهر أهمية اإلعالم وحاجته الماسة والملحة إلى تمويل لإلنفـاق علـى 

واألجهزة التقنية التي تساعد يف وصـول الكلمـة المسـموعة والمرئيـة  الكوادر البشرية

ويف الغالــب تســتمد وســائل اإلعــالم تمويلهــا . )١(ألكــرب عــدد مــن النــاس والمقــروءة

 ن مصدرين أساسيين:واإلنفاق عليها م

 التربعات والميزانيات المخصصة من أفراد أو حكومات. األول:

 اإلعالنات. والثاين:

ومع بالغ األسى والحزن فإن وسائل اإلعالم اإلسالمي تقـف حـائرة بـين هـذين 

فال تجد من يتربع لها من الناس إال القليـل، وال تجـد  المصدرين من مصادر التمويل،

ألهنا ترفض أكثر أنواع  ؛بغيرها، وال تحظى بقبول المعلنين ما هتتمحكومات هتتم هبا ك

ويتـألم  .رواج�، كاإلعالن عن الـدخان والخمـور واألفـالم والمسـرحيات اإلعالنات

إسـالمية علـى  المسلم حين يسمع ويقرأ أن قنوات فضائية وإذاعات وُصحف� ومواقـع

ال تجـد مـن  ا الـدعوي، ثـماإلنرتنت، تستصرخ الخيرين للتـربع حتـى تواصـل نشـاطه

تمويــل  يتــربع لهــا فتغلــق أبواهبــا، وتتوقــف عــن عملهــا الــدعوي بســبب عــدم وجــود

لذا فإن السبيل الستمرار الفضـائيات واإلذاعـات  .يساعدها على االستمرار يف نشاطها

والمواقع اإلسالمية هو استحداث أوقاف إسالمية تدر دخالً ثابت� ومستمرًا يمول هذه 

                                           
ة العـــرب يف عـــددها الصـــادر بتـــاريخ ينظـــر: الوقـــف واإلعـــالم اإلســـالمي، صـــربة، صـــحيف   )١(

 م.٩/٣/٢٠١٢
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 .)١(إلعالميةالوسائل ا

وال يخفى على كل ذي بصيرة ودراية واطـالع أن الوقـف الخيـري لـه دور كبيـر يف 

تعزيز وسائل اإلعالم المختلفة التي تعمـل لصـالح اإلسـالم والمسـلمين يف كـل مكـان، 

 :)٢(وهي عالقة تكاملية بكل ما للكلمة من معنى؛ وتتجلى هذه العالقة يف ثالث نقاط هي

ألنـه عمـل صـادر عـن ديـن  ؛العمل الخيري واإلعالم حقيقيةأن العالقة بين  -١

  .هو للناس كافة

أن اإلعـالم اإلســالمي لـيس وليــد اليـوم، ولــم يكـن نتــاج حضـارة حديثــة أو  -٢

  مدنية متطورة، والدعوة إلى اهللا واإلعالم بدينه بالدرجة األولى عمل إسالمي.

 ألنـه منبثـق مـن اإلعـالماإلعالم للعمل الخيري إعالم متميز عن سـواه؛  أن -٣

 اإلسالمي، الذي حمل مبادئ أخالقية، وأحكام� سلوكية، وقواعد وضوابط ال يحيد

 عنها، فهو إعالم واضح صريح، عفيف األسلوب، نظيف الوسيلة، شريف المقصد.

اإلعالمـي اإلسـالمي نـوع مـن أنـواع الجهـاد، وهـو  ونضيف إلى ذلك أن العمل

ــ ــوف يف وج ــان للوق ــاد باللس ــالتالجه ــلمين  ه الحم ــالم والمس ــد اإلس ــة ض الشرس

وعمليات التغريب وتأصيل التبعية، وعليه؛ فإن اإلنفاق عليه نوع من أنواع اإلنفـاق يف 

فقط، بل يتجاوزه إلى صرف شـيء  سبيل اهللا، بحيث ال يقتصر يف تمويله على الصدقة

ــة ــالم يف التوعي ــائل اإلع ــى دور وس ــا عل ــبيل اهللا. وإذا وقفن ــهم يف س ــاد  مــن س واإلرش

                                           
ينظـــر: الوقـــف واإلعـــالم اإلســـالمي، صـــربة، صـــحيفة العـــرب يف عـــددها الصـــادر بتـــاريخ    )١(

 م.٩/٣/٢٠١٢

 :منتديات ستار تايمز، اإلعالم إلى أين، أرشيف مطبوعات وصحافة وإعالم ينظر:   )٢(

 https://www.startimes.com/?t=13521175  
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والتوجيه والنصح والتعريف واألمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر، ودوره الكبيـر يف 

الجمهور وكسب تأييدهم أو معارضتهم لقضية من القضـايا، فإّنـه ال شـك يف  التأثير يف

أنه بسبب ضعف وسائل اإلعالم اإلسالمي ومحدوديتها فإهنا ال تستطيع تحقيق التأثير 

ة المنشــودة التــي تضــمن لهــا الهيمنــة اإلعالميــة التــي تحمــي هبــا المطلــوب، والفاعليــ

مجتمعات المسلمين وأفرادهم من طغيان التدفق اإلعالمي المحموم الذي يأتيهم من 

كل اتجاه، وهذا يوصلنا إلى نتيجـة مهمـة تقتضـي تكثيـف وسـائل اإلعـالم اإلسـالمي 

العبـث وال اإلسـراف وال  وتكثيرها وتنويعها ودعمها بكل السبل، فهذا ليس نوع� من

التبذير؛ فبقدر ما يتوفر لها من اإلمكانات والكفايات، وبقدر ما تتنوع وتتعدد بقـدر مـا 

تحقـق التــأثيرات المطلوبــة، أو المناقشــة المحمــودة، وتقــديم البــديل الــذي ال يجعــل 

 .)١(للوسائل المنحرفة والمضللة مكان� أو فرصة

 

: حكمـه ه يف مجال تنمية اإلعالم وتعزيز رسـالتهالمطلب الثاين: دور الوقف وصور* 

  ومشروعية الصرف عليه.

 حكم الصرف من أموال الوقف على اإلعالن عن الوقف ومنتجاته. أوًال:

عند الوقوف على واقع المؤسسات الخيرية من خالل مشاريعها الوقفية يف دعـم 

ة والالزمـة لتوثيـق وسائل اإلعالم وتمويلها، والتعرف إلى السبل واألسـاليب الممكنـ

الصلة بين الوقف ووسائل اإلعالم وتعزيز رسالته، واإلفادة منهـا يف دعمهـا وتمويلهـا 

                                           
، الخرعـان، كيف تساهم المؤسسات والهيئات الخيريـة المسـاهمة يف العمـل اإلعالمـيينظر:    )١(

  :موقع المركز الدولي لألبحاث والدراسات

https://medadcenter.com/readings/19 
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ورعاية مشاريعها، سنجد حقيقة مؤلمة هي أن العنايـة بـاإلعالم لـم تكـن يف المسـتوى 

الذي يتناسب وأهمية وسائل اإلعـالم وفاعليتهـا، بـل هـو اهتمـام هامشـي لـم يتجـاوز 

أو مجلــة أو تقــديم برنــامج أو المشــاركة يف لقــاء إذاعــي أو تلفزيــوين، إصــدار صــحيفة 

ـــب واألشـــرطة  ـــى الكت ـــدعوة عل واقتصـــر اســـتخدام وســـائل االتصـــال يف مجـــال ال

والمحاضــرات والــدروس الدعويــة وبعــض المقــاطع الدعويــة عــرب وســائل التواصــل 

، فـإن أردنـا االجتماعي، ومن هنا تظهر أهمية دور الوقف يف النهوض بوسائل اإلعالم

إعالًما ذا صدى كبير وتأثيٍر واسٍع يف شتى األصعدة، فإّنه ال بـد مـن االهتمـام بـالوقف 

 وتوظيفه يف هذا المجال. 

وللنهوض بوسائل اإلعالم ال بد من تفعيل دور الوقف، فالعمل اإلعالمي جهاد 

باللســان للوقــوف يف وجــه الحمــالت الشرســة ضــد اإلســالم والمســلمين، وعمليــات 

تغريب وتأصيل التبعيـة، واإلنفـاق علـى اإلعـالم هـو اإلنفـاق يف سـبيل اهللا بحيـث ال ال

يقتصر يف تمويله على الصدقة فقط، بل يتجاوزه إلى صـرف شـيء مـن سـهم يف سـبيل 

اهللا. وهنــا تظهــر لنــا مســألة فقهيــة يف غايــة األهميــة هــي: حكــم الصــرف مــن األمــوال 

  .ومنتجاته عرب وسائل اإلعالم الموقوفة من أجل اإلعالن عن خدمات الوقف

الوقـف عنـد  وبالتدقيق يف هذه المسألة مـن جهـة القيـاس سـنالحظ أن النـاظر يف

الفقهاء يجب عليه إصالح الوقف، وتكون نفقته مـن غلـة الوقـف؛ ألنَّ عـدم إصـالحه 

يؤدي إلى تلفه وعدم بقائه، وصاحب الوقف إن لـم يشـرتط نـاظرًا؛ فـالنظر للموقـوف 

لـذا يجـوز صـرف األمـوال الموقوفـة يف  .)١(للحاكم، وينفـق عليـه مـن غلتـهعليه، وقيل 

                                           
 .)٥/١٧١( ابن مفلح المبدع شرح المقنع، ينظر:   )١(
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عمارة الوقف؛ أو الوظائف المتعلقة به، فالقائمون بالوظائف مما يحتاج إليه المسجد 

مثالً: من تنظيف وحفظ وفرش وتنويره وفتح األبواب، وإغالقها ونحو ذلك؛ هم مـن 

 . )١(مصالحه، يستحقون من الوقف على مصالحه

واإلعــالن يف عصــرنا الحاضــر يمثــل إحــدى الوظــائف التــي كــان يقــوم هبــا نــاظر 

ـَم النـاس بالعقـارات التـي لديـه إن  الوقف قديم�؛ فالناظر قـديم� كـان ال بـدَّ لـه أن يعلِّ

فــيعلن عنهــا ويعرضــها علــى المــؤجرين ويبــين لهــم  -مــثالً  -كانــت ُأعــدت لإليجــار 

وسـائل اإلعـالم عنـدما تعلـن عـن المنتجـات  مميزاهتا، وهذا هـو بالضـبط مـا تقـوم بـه

والسلع، وُتعّرف الناس بالسلعة ومميزاهتا، وال سيما يف هذا العصر الذي تعـددت فيـه 

مشاغل الناس وتشعبت اهتماماهتم، واتسعت فيه أعمالهم، فال يجدون وسيلة للبحث 

ات. كمـا عن الخدمات والسلع إال باالطالع على وسائل اإلعالم وما تنشره من إعالنـ

أن المؤسســات الوقفيــة بحاجــة لإلعــالن عــن نفســها، وتعريــف النــاس بمشــروعاهتا؛ 

ليقوموا بتوقيف أموالهم لمصلحة هذه المشروعات، فهـذا اإلنفـاق يـدخل يف اإلنفـاق 

لتنمية األموال الموقوفة، وهذا يشرتط له بذل الجهد والوسع يف دراسـة الجـدوى مـن 

  .)٢(ئهاأجل حفظ األموال الموقوفة وإنما

 مشروعية الصرف على وسائل اإلعالم من خالل األوقاف. ثانًيا:

ــة يف  ــًة ومهم ــؤدي أدوارًا فعال ــة ت ــالم اإللكرتوني ــائل اإلع ــروف أن وس ــن المع م

                                           
 ).٤/٣٥١(، ابن تيمية الفتاوى الكربىينظر:    )١(

وســائل اإلعــالم وأثرهــا يف تنميــة الوقــف ونشــر ثقافتــه، العمــري، مقــال يف صــحيفة الجزيــرة    )٢(

 : السعودية

https://www.al-jazirah.com/2016/20161211/ar8.htm 
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ــن  ــر م ــام الكثي ـــسر اهتم ــا يف ــك م ــل ذل ـــياة، ولع ــاالت الح ــن مج ــدة م ــاالت عدي مج

زوايـا مخــتلفة؛ إذ  التخصصات والمؤسسات بمحاولة معرفة خفايا هــذه األدوار مـن

إن هـــذه الوظــائف المختلفــة ليســت مقصــورة علــى المتخصصــين يف مجــال اإلعــالم 

فحـسب؛ بل إن ذلك حدا بعلماء الشريعة والدعوة والرتبيـة وعلـم الـنفس واالجتمـاع 

والعلوم السـياسية للتطرق لوسائل اإلعالم وعالقاهتا بمجـاالهتم، كمـا أدى ذلـك إلـى 

ــدم ــائف تخ ــا بوظ ــها توظيفه ــن بعض ــف ع ــ� تختل ــالم )١(أغراض ــوص اإلع ــا بخص . أم

 اإلسالمي وأهميتـه فمـن الوسـائل التـي جـّددها اإلسـالم يف اإلعـالم اتخـاذ النبـي 

ــداة ــتماعه للح ــعراء واس ــاء والش ــان  الخطب ــا ك ــدين، كم ــوك  المنش ــب المل يخاط

قـراء إلـى واألمراء ويبعث البعوث والسرايا لنشر اإلسالم، ويرسـل الـدعاة إلـى اهللا وال

 البلـدان والقــرى والقبائـل لــدعوهتم إلــى اإلسـالم وتــرغيبهم فيـه وتعلــيمهم كتــاب اهللا

 . )٢(تعالى

ــدين اهللا   ــدعوة واإلعــالم ب وهــي وســائل  -تعــالى  -وكــل ذلــك مــن وســائل ال

متجــّددة، واألصــل فيهــا الحــل والجــواز مــا لــم تخــالف شــرع اهللا تعــالى، ثــم تنوعــت 

ر اإلسـالم ولـم تـزل يف تطـور وازدهـار، فمـن الوسـائل الوسائل واألساليب عرب عصو

 :التي أضيفت إلى ما سبق

                                           
المركــز  الخزاعــي، موقــع ،دور الوقــف يف دعــم وســائل اإلعــالم اإلســالمي وتمويلهــاينظــر:    )١(

ودور اإلعـــالم يف توعيـــة  ،www.medadcenter.com »مـــداد«الـــدولي لألبحـــاث والدراســـات 

، مكـة المكرمـةلجمهور بالوقف، بحث مقدم لندوة: مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنميـة، ا

 .)١٠٥٥(ص ،هـ١٤٢٠

 ).١١٨-١/١١٧(، ابن قيم زاد المعاد يف هدي خير العبادينظر:    )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  يةي تعزيز الرسالة اإلعالمـالوقف ودوره ف

١١٤٠  

تــأليف الكتــب العلميــة ونشــرها، وإقامــة الحلقــات والــدروس العلميــة، وإنشــاء 

المدارس والمكتبات العلمية، ثم تنوعت وتعّددت بعد ذلك ودخلت التقنيـة الحديثـة 

سـموعة والمقـروءة والمرئيـة، ثـم وجعلت العالم قرية واحدة عرب وسائل اإلعـالم الم

ــة ــت« جــاءت بعــد ذلــك الشــبكة العنكبوتي ــل  »اإلنرتن ومــا تبعهــا مــن وســائل التواص

االجتماعي الحديث التي قّربت البعيد وسـّهلت وصـول المعلومـة، فكـان لزامـا علـى 

أهل اإلسالم أن يسّخروا هذه الوسـائل والـربامج يف خدمـة اإلسـالم والمسـلمين عـرب 

وهذا يعني أن هـناك رؤًى متفاوتة عن دور الوقف يف تعزيز هــذه  .)١(الميةاألوقاف اإلع

 -  المثـال سـبيل علـى - الوسائل بالنسـبة لمسـتخدميها وطبيعة رسائلهم، فهـذه الوسائل 

 أقصـر عـرب المـدعويين مـن عـدد بـأكرب توصـلهم أن يمكـن دعـوة قنـوات للدعاة تمثل

ا يف تشــكيل الـرأي العـام عنهـ االستغناء كنيم ال أداة للساسة وتمثل وأيسرها، الطرق

وبنائه، يف حـين تمثل للتجار وسائل رئيسة للوصـول إلى المستهلك وزيـادة ربحيـتهم 

وهـكذا، وهـذا يعني أن هناك إدراك� من قبل الجميع أن لهـذه الوسائل تأثيرًا مباشرًا أو 

وطرق� متعددة فإن التعـرف  غير مباشر يف نفوس الناس. ونظرًا ألن لهذا التأثير أشكاالً 

إليها يمكن أن يسهم يف تشكيل األساليب المالئمة لتفعيله؛ لذا فإنه من المهم الوقوف 

عند هذه األشكال والطرق وتحديدها، فالعالقة بين اإلعـالم والوقـف عالقـة تبادليـة؛ 

فاإلعالم يسّوق للوقف ويشيع أحكامه ويبّصر المسلمين بـه ويحـثهم عليـه، والوقـف 

  .يدعم اإلعالم، ويسانده ويمّده بالتمويل والرعاية المالية

ولقـد بـرزت صــور مشـرقة لألوقــاف اإلعالميـة، ومنهـا األوقــاف علـى القنــوات 

                                           
 .http://almoslim.net/node/276170ينظر: الوقف اإلسالمي، موقع المسلم،    )١(
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١١٤١ 

وهــي قنــوات وإذاعــات شــامخة يف ســماء  والمحطــات اإلذاعيــة الفضــائية اإلســالمية

نـوات اإلعـالم اإلعالم تنافس قريناهتا من القنوات التجارية األخرى، ونافست أيًضـا ق

ــر  ــدي، تبش ــراف العق ــي واالنح ــون والفســاد األخالق ــى المج ــدعو إل ــذي ي ــابط ال اله

ــة،  باإلســالم وتعــّرف بأحكامــه وفضــائله، وتحصــن المســلمين مــن الشــبهات الفكري

ــنهم  ــور دي ــدهم يف أم ــذي يفي ــي ال ــايف والعلم ــيل الثق ــن التحص ــًدا م ــم مزي ــق له وتحق

ؤسســات لإلنتــاج اإلعالمــي، ووكالــة أنبــاء وإلنشــاء وســائل إعالميــة، وم .)١(ودنيــاهم

إسالمّية ثقافية علمية تزود المسلمين باالخرتاعات واالبتكارات يف العلوم والمعارف 

والثقافات المفيدة، وإنشـاء مؤسسـات البحـوث والدراسـات اإلعالميـة، ومؤسسـات 

م ، وهنـا تـربز أهميـة الوقـف ودوره يف دعـ)٢(للتدريب علـى مهـارات العمـل اإلعالمـي

 :)٣(اإلعالم ومساندته بالتمويل والرعاية المالية الالزمة من خالل

وقف عقارات يكون ريعها وغلتها للعمل اإلعالمي اإلسالمي حسب ما يراه  -١

 .القائمون على ذلك اإلعالم

                                           
المركــز  ، الخزاعــي، موقــعدور الوقــف يف دعــم وســائل اإلعــالم اإلســالمي وتمويلهــاينظــر:    )١(

والوقـف اإلســالمي، موقــع  ،www.medadcenter.com »مــداد«الـدولي لألبحــاث والدراسـات 

 .http://almoslim.net/node/276170المسلم، 

بحـث مقـدم إلـى المـؤتمر الثالـث ينظر: الوقف ودوره يف التنمية الثقافيـة والعلميـة، أبـو غـدة،    )٢(

ــعودية ــة الس ــة العربي ــاف بالمملك ــالمي، لألوق ــف اإلس ــارة :الوق ــاء حض ــاد وإدارة وبن  ،اقتص

 .)٢٣٨م (ص٢٠٠٩ - هـ١٤٣٠

موقــع المركــز  ا، الخزاعــي،دور الوقــف يف دعــم وســائل اإلعــالم اإلســالمي وتمويلهــينظــر:    )٣(

  .www.medadcenter.com »مداد«الدولي لألبحاث والدراسات 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  يةي تعزيز الرسالة اإلعالمـالوقف ودوره ف

١١٤٢  

تحقيق استقاللية شاملة وكاملة لإلعالم اإلسالمي، والتخلص مـن القنـوات  -٢

 .ثر يف سالمة المنهجالتي تفرض واقع� تبعي�؛ فتؤ

تطوير وسـائل اإلعـالم الحاليـة مـن خـالل الـدعم المـادي لمواكبـة اإلعـالم  -٣

 .العالمي

 .إنشاء وكاالت أنباء خاصة بالمسلمين تخلصهم من تبعية الغير -٤

تحرير وسـائل اإلعـالم الدعويـة مـن قيـود اإلعـالن والمنافسـة مـع القنـوات  -٥

  األخرى.

صـحاب المهـارات يف ا لمجـاالت اإلعالميـة مـن أبنـاء تقديم منح دراسية أل -٦

 .المسلمين

 .تخصيص جوائز سنوية ألفضل األعمال اإلعالمية -٧

وال يقتصر الوقف اإلعالمي على القنوات الفضائية ونحوها مع أهميتهـا البالغـة 

رغــم تكلفتهــا الباهظــة، إذ ال يقــدر عليــه أو يســتطيعه إال أهــل الغنــى واليســار مــن 

ولكن األمر ميّسر، فهناك كثير من الصور لألوقاف اإلعالمية الميّسرة التي  المسلمين،

 :)١(يقدر عليها كل مسلم منها

وقف حساب يف وسائل التواصل االجتماعي بحيث ينشر فيه المسلم الخيـر  -١

                                           
ع المركـز الــدولي ، الخزاعـي، موقــدور الوقـف يف دعـم وســائل اإلعـالم اإلســالمي وتمويلهـا  ) ١(

،والوقف اإلسالمي، موقع (بتصرف) .www.medadcenter.com »مداد«لألبحاث والدراسات 

جمهور بالوقف، بحث ، ودور اإلعالم يف توعية الhttp://almoslim.net/node/276170المسلم، 

ــزان، ــة، الحي ــدعوة والتنمي ــره يف ال ــف وأث ــة الوق ــدوة مكان ــدم لن ــة مق ــة المكرم ـــ ١٤٢٠، مك ه

  ).٢٣٩أبو غدة (ص،والوقف ودوره يف التنمية الثقافية والعلمية )،١٠٥٩(ص
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١١٤٣ 

ويدعو إليه، كأن يذّكر المسلمين باألذكار النبوية، وينشر التالوات القرآنية، والمقاطع 

 .ونحوهاالدعوية 

تمويل بـرامج إسـالمية علـى الشـبكة العنكبوتيـة مهمتهـا التعريـف باإلسـالم  -٢

 وفضائله ومزاياه، ومقاومة كل ما يشّوه اإلسالم ويسيء إلى المسلمين.

ــرات،  -٣ ــة، والنش ــراص اإللكرتوني ــة واألق ــب العلمي ــاحف والكت ــراء المص ش

 .والمطويات النافعة ونحوها وتوزيعها ونشرها

ما لدى اإلنسان من موهبة يف التصميم أو اإلخراج أو الصوت الندي تسخير  -٤

 .يف إنتاج برامج إعالمية دعوية وإعدادها، وبّثها عرب الوسائط المختلفة

يف العمــل  »وقــف الوقــت« بــذل الوقــت والجهــد وهــو مــا يمكــن أن نســميه -٥

ــ ــب العل ــر وتقري ــر الخي ــب يف نش ــات والمواه ــخير الطاق ــي، وتس ــدعوي اإلعالم م ال

 .والتوجيه واإلرشاد عرب القوالب والصيغ اإلعالمية المختلفة

إنشاء المواقع الحاسوبية التي تخدم الدعوة إلى اهللا والعلم النـافع كـالمواقع  -٦

 .الموسوعية أو المنتديات العامة أو العلمية

ــال  -٧ ــزة االتص ــرب أجه ــا ع ــوبية وبرمجته ــربامج والتطبيقــات الحاس ــميم ال تص

وات القرآنية أو األذكار أو تطبيقـات معرفـة أوقـات الصـالة والقبلـة أو كتطبيقات التال

التطبيقات العلمية أو الخدمية التي تسّهل على المسلمين أمور معاشهم، وتعينهم على 

 .قضاء حوائجهم، ونحو ذلك

اإلسهام يف إقامة الحمالت الدعوية واإلعالمية للجهات الخيرية والدعوية،  -٨

 .اإلسالمية الموثوقة عرب وسائل التواصل المختلفةوالتسويق لألوقاف 

إنشاء المؤسسـات اإلعالميـة الوقفيـة المتخصصـة يف هـذا المجـال الحيـوي  -٩



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية

  يةي تعزيز الرسالة اإلعالمـالوقف ودوره ف

١١٤٤  

 .المهم وتأسيسها، وجعلها رافدًا من روافد العمل الدعوي والخيري

فالحاجة ملّحة وماّسة لإلعالم الوقفي اإلسالمي، وأن يصل اإلسالم إلى أصقاع 

:  وأن نسعى لتحقيق قول اهللا المعمورة،                    

                     ]٣٣:التوبة[. 

فالحاجــة ماســة لعمــل إعالمــي قــوي وكلــي ال جزئــي، ومــن أجــل تــوفير الــدعم 

إلعالمي بسبب ارتفاع التكاليف المادية للمشاريع اإلعالمية، واهتمـام الالزم للعمل ا

المؤسسات الخيرية بمشروعات اإلغاثة أكثر من أي شـيء آخـر، وعـدم قناعـة الكثيـر 

 من العاملين يف القطاع الخيري بجدوى االستثمار يف مشـروعات إعالميـة، فضـالً عـن

اس بأهميـة الوقـف علـى مجـاالت المعوقات النظامية، والصعوبات الفنية، وجهل النـ

عــدم وجــود مــن يشــجعون علــى أن يوقــف أصــحاب  العمــل اإلعالمــي، عــالوًة علــى

الوقف أوقاف� لالستثمار واإلنفاق يف العمل اإلعالمي، والخـوف مـن مصـيرها وعـدم 

ضبطها بالضوابط الشرعية. وللتغلب على هذه المعوقات ال بد من اتباع بعض السـبل 

 :)١(منها

نظيم حملة توعية قوية ومدروسة إلقناع أصحاب األوقاف بـالوقف علـى ت أوًال:

 .اإلعالم اإلسالمي

ــ�: ــائج  ثاني ــراج النت ــالمي، وإخ ــي اإلس ــل اإلعالم ــض مجــاالت العم ــديم بع تق

 .اإليجابية إلبرازها للناس

                                           
، الخزاعــي، موقــع المركــز دور الوقــف يف دعــم وســائل اإلعــالم اإلســالمي وتمويلهــاينظــر:    )١(

  .www.medadcenter.com »مداد«بحاث والدراسات الدولي لأل
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١١٤٥ 

 .دعم المشروعات اإلعالمية اإلسالمية الموجودة لتقويتها ثالث�:

لشرعية من كبار العلماء الرسميين لحث النـاس علـى استصدار الفتاوى ا رابع�:

 .شرعية الوقف على اإلعالم اإلسالمي

 تأكيد دعم اإلعالم ماديا، وأنه صورة من صور اإلنفاق يف سبيل اهللا. خامس�:

 .: إعطاء نماذج إعالمية إسالمية يف الواقع إلقناع الناس بأهميتهاسادس�

 .ي وقوة تأثيرهتأكيد أهمية اإلعالم اإلسالم سابع�:

ــ�: وضــع األنظمــة والضــوابط واللــوائح للعمــل اإلعالمــي إلقنــاع المتــربع  ثامن

 .بنظاميتها وطمأنته على االستمرار

 .ضرورة وجود كفايات إعالمية قادرة على القيام بالمهمة تاسع�:

 .إعداد مشروع وقفية يف مجاالت العمل اإلعالمي اإلسالمي عاشرًا:

 

لتوجهات االسرتاتيجية للنهوض بالوقف يف مجال تنمية اإلعـالم المطلب الثالث: ا* 

 وتعزيز رسالته:

ال يخفى على أحـد أن اإلعـالم اإلسـالمي إعـالم حـديث النشـأة، وهـو يف تطـور 

مستمر؛ فقـد أصـبح العمـل الـدعوي يف اإلعـالم يشـق طريقـه بقـوة وثبـات سـواًء كـان 

ري الـذي يواجـه المسـلمين فكرًيـا مقروًءا أو مسـموًعا أو مشـاهًدا يف ظـل الغـزو الفكـ

وثقافًيا، فكيف نصـل بـاإلعالم الـديني إلـى مـا نصـبو إليـه ونحقـق أهدافـه المنشـودة؟ 

ــة واضــحة تخــدم جميــع شــرائح  ــا يخــدم قضــايا المســلمين برؤي وكيــف نقــدم إعالًم

 المجتمع؟ وما المأمول فيه؟ وكيف ننهض باإلعالم اإلسالمي؟ 

حتاج أن يأخذ الوقت الكـايف مـن الـزمن حتـى إن اإلعالم اإلسالمي المؤسسي ي
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يســتوي ويرتقــي مــن طــور التجربــة إلــى مرحلــة المنافســة، وهــو وبــالرغم مــن حداثتــه 

ــا  ــة، منه ــالم واألم ــلحة اإلس ــة لمص ــزات المهم ــن المنج ــة م ــق جمل ــتطاع أن يحق اس

الوصول بالخطاب اإلسالمي الموجه والمؤثر إلى بيوٍت ونواٍد لم يكن من السـهل أن 

ليها سابًقا. ولكنـه لـن يرتقـي ويكتـب لـه النجـاح إال مـن خـالل إعطائـه هـامش يصل إ

ــه  ــاطقين ب ــة رســالته وعظمهــا، واتســاع شــريحة الن ــر يناســب أهمي ــة وفضــاء تعبي حري

والمهتمــين بــه والمعــربين عنــه، ولــن يتصــدر اإلعــالم اإلســالمي المشــهد إال إذا كــان 

ــ ــل ك ــتم تأهي ــدث، وأن ي ــناعة الح ــ� يف ص ــلوه شــريك� فعلي ــون مراس ــث يك وادره بحي

وممثلوه ومندوبوه يف مناطق األحداث بالكاميرا والمسجل والقلـم والسـمع والبصـر، 

والبد أيًضا من التفـنن يف صـناعة الخـرب ال االكتفـاء بنقـل مضـمونه عـن طريـق تـداول 

 .التغطية نفسها بين زمالء الصحافة

ة األكفاء من أهل الخربة، وال بد أن يتولى رئاسة تحرير وسائل اإلعالم اإلسالمي

ومن لديه الدراية باألسس العلمية والمرتكزات الصحافية الموثوقـة، وأن يسـعوا إلـى 

تفعيل أدواهتـم وصـقل مـواهبهم عـن طريـق التـدريب اإلعالمـي يف مراكـز متخصصـة 

وذات سمعة عالية، كما البد لإلعالمي المسلم من اإللمام بأصول المهنة، وأن يكـون 

ثير يف وسـائل االتصـال الحديثـة مـن الفيسـبوك والتـويرت وكافـة وسـائل له حضـور وتـأ

التواصل االجتماعي، وأن يكون حيوًيا مرًنا فاعالً مشارًكا يف أحداث أمته، وأن يسـعى 

إلى اإلبداع والتميز والمشاركة يف الجوائز العالمية، وأّال يكون رهين الرقابة والتقليدية 

يفة الناجحة واإلعالم اإلسالمي المتمثل يف القنـوات والبد للصح .والقوالب الجامدة

الفضائية والمجالت اإلسالمية والمواقع اإللكرتونية أن تعتمد يف مسيرهتا على تحديد 

الرؤية والرسالة التي تتوخاهـا، ليكـون سـيرها علـى نـور وعلـى هـدى وحتـى تحـدث 
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 التأثير اإلعالمي المنشود.

ه مـن التقليـد واالرتقـاء بـه ضـرورة الزمـة إن تحرير اإلعالم اإلسالمي وتخليَص 

ومطلب حضاري ال غنى عنـه؛ ألن األمـة التـي يعـرب عنهـا اإلعـالم ويخـدمها هـي أمـة 

متميزة، لها وضعها الخاص، ولها رسـالتها الفريـدة، فقـد اختيـرت لتكـون أمـًة تحمـل 

بيعة الرسـالة أمانة اإلسالم، فتلتزم به عقيدًة وشريعًة، وتبلغ عنه دعوًة وتبشيرًا. ومن ط

 الثابـت، الرباين بمنهجه اإلسالمية أهنا رسالة عالمية لكل البشر، ويف يقيننا أن اإلسالم

ة قادر على أن يقـدم البـديل األصـلح لعـالج المشـكالت والمرون التجدد على وقدرته

 الدولية يف مجال االتصال واإلعالم.

 الــذي األصــل هــو - وحضــارته ومبادئــه وقيمــه بفكــره - اإلســالم أن شــك وال

 أن ينبغـي الـذي األسـاس وهـو المنشـود، اإلعالمـي النظـام ذلـك عنـه يصدر أن ينبغي

 وال مـي، وتحديـد أبعـاده ووظائفـه ومسـؤولياته،اإلعال للنشـاط صياغته يف إليه يستند

 اإلعــالم تحريــر يف دور لــه يكــون أن يمكــن اإلســالمي الوقــف أن أحــد علــى يخفــى

 واالسـتقالل اإلبـداع مسـتوى إلـى بـه واالرتقـاءَ  والتقليـد، التبعيـة َرْبَقـة مـن اإلسالمي

 . المجاالت مختلف يف به واالرتقاء والذاتية،

كبيـر بجملـة  تـرتبط علـى نحـو وعلى الرغم من أن نظام الوقف يواجه تحـديات

الواقـع اإلسـالمي الـراهن  التحديات التي تواجهها أمتنـا اإلسـالمية، تفرضـها ظـروف

إلى العمل الجاد نحو تطبيـق  والخارجي، األمر الذي يدعونا على الصعيدين الداخلي

صـين النـابع مـن  نماذج فكرية تنطلق من أرضية إسالمية، تـرتجم الفكـر اإلسـالمي الرَّ

مبـدأ االسـتخالف وعمـارة األرض، ولعـل  مصـدريه الكتـاب والسـنة النبويـة، لتحقـق

يف هــذا المجــال.  مؤهــل للقيــام بــدور واضــح الوقــف بمرجعيتــه التاريخيــة والفكريــة
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وحسبنا أن نشير إلى بعض النقاط المهمة التي يمكن أن تسهم يف النهوض بـالوقف يف 

مجال اإلعالم يف ضوء ما تمـت اإلشـارة إليـه يف المطلـب السـابق مـع بعـض العناصـر 

 األخرى موجزة فيما يأيت:

تطــوير ، ونشــر ثقافــة الوقــف وتوعيــة النــاس بالحاجــة الملحــة إلحيــاء ســنته -١

اليب استثمار أموال الوقف بما يؤدي إلى تنمية موارده والزيادة يف طاقته اإلنتاجيـة، أس

ــراد والمؤسســات  ــات األف ــتقبل تربع ــي تس ــناديق الوقفيــة الت ــاء الص ــالل إنش ــن خ م

للمساهمة يف إقامة المؤسسات اإلعالمية والثقافية المرئية والمسموعة والمقروءة من 

اعية، وقنوات فضائية، وصحف، ومجـالت تعمـل إنشاء محطات تلفزيونية وإذ خالل

على نشر الوعي الديني والعلمي والمعـريف والثقـايف مـن خـالل مـنهج يعـرب عـن قيمنـا 

وحضارتنا، تعمل بلغات شتى ليعم نفعها أرجـاء العـالم، وتصـل مـن خاللهـا رسـالتنا 

 الوسطية السمحة.

م يف كـل الـبالد افتتاح كليـات وأقسـام ومعاهـد التـدريس األكـاديمي لإلعـال -٢

العربية واإلسالمية، والبد من أن تتوافر لهذه الكليات واألقسام والمعاهد اإلمكانـات 

البشرية والمادية المالئمة، التـي تمكنهـا مـن القيـام بمهمتهـا يف إعـداد وهتيئـة الكـوادر 

اإلعالمية المتخصصة، وتسهُم يف دفـع عجلـة النمـو اإلعالمـي، وتعمـُل علـى تحقيـق 

عتمــاد علــى الــذات، كمــا أن هــذا االهتمــام بالكليــات واألقســام والمعاهــد سياســة اال

 - الحاليـة بصـورته-  اإلعالمية الوطنية، سيقلل من كثرة االبتعاث إلى الخارج الذي ُيَعدّ 

 أن ينبغي وال. المعاصر العربي اإلعالم فيها يعيش التي والتقليد التبعية لحالة تكريس�

 بـل الصـرف؛ والمهنـي األكـاديمي اإلعداد على اديميةاألك الجهات هذه مهمة تقتصر

 ا.تخّرجه التي للكوادر المتميز واألخالقي الفكري باإلعداد تعنى أن من لها البد
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تأمين منح دراسية ودورات إعالمية سواًء داخل البالد أو من خالل ابتعاثهم  -٣

تـي تحتاجهـا إلى الخارج للحصـول علـى التخصصـات اإلعالميـة النـادرة والدقيقـة ال

 تلك المحطات، والقنوات للرقي فيما تقدمه حرفيًة ومضموًنا.

تأمين المساكن ومستلزمات العيش الكريم للعاملين يف هذا المجال لتحقيق  -٤

ــم،  ــا علــى أدائه ــنعكس إيجاًب ــذي ي ــة األمــر ال ــة والبدني ــة المالي االســتقالل، والطمأنين

 وعطائهم.

تحوي المحاضرات النافعـة  »اإلنرتنت« يةإنشاء مواقع على الشبكة العنكبوت -٥

ــة مــن أهــل  ــة والثقافي والمتجــددة التــي تواكــب العلــم والحضــارة، والــدروس العلمي

االختصــاص يف شــتى المجــاالت، ومختلــف التخصصــات، تركــز علــى تبيــان حقــائق 

اإلسالم، ومحاسنه، وفضائله ومزاياه، وترد الشبهات واألباطيل التي يقصد هبا تشـويه 

 .واإلساءة للمسلمين، وتصحح العقائد، والمفاهيم اإلسالم

ــف  -٦ ــل يف الوق ــهام الفاع ــياإلس ــاج اإلعالم ــوتر،  اإلنت ــراص الكمبي ــواًء أق س

والمقاطع الصوتية والمرئية عرب وسائل التواصل االجتمـاعي، ودعمهـا واالرتقـاء هبـا 

 لتقديم كل ما هو نوعي ومفيد.

افز مـن خـالل الـرتويج اإلعالمـي إقامة المسابقات وتقـديم الجـوائز والحـو -٧

الكبير للحث على اإلقبال على العلم والنبوغ يف شـتى المجـاالت الدينيـة والعلميـة أو 

االبتكار العلمي أو االخرتاع التقنـي، ومـا إلـى ذلـك مـن مسـابقات هتـدف إلـى خدمـة 

 الدين واالرتقاء باإلنسانية، وشحذ الهمم بين جميع فئات المجتمع المسلم.

ص على أن ال ينشر يف اإلعالم أي محتوى محرف، بل ال بـد أن يكـون الحر -٨

 .دقيًقا، وال يتعرض للناس وال يضيع أوقاهتم، وال يهدر أموالهم
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العمــل علــى إنشــاء منظمــة إســالمية مســتقلة بــذاهتا تتبــع وزارة األوقــاف  -٩

انية، العلـوم اإلنسـ العناصر األمينة ذات الخـربة ممـن يملكـون المعرفـة يف الستقطاب

واإلدارية التي تساعد يف تطوير األوقاف، وتعزيز الرسالة اإلعالمية، وإلى عناصر ذات 

تنمية الوقف وكيفية استثمار أمواله يف مشاريع يكـون ريعهـا  اختصاص مالي تساعد يف

 أفضل.

وقف عقارات يكون ريعها، وغلتها للعمل اإلعالمي اإلسالمي حسـب مـا  -١٠

إلعـالم لـدعم المشـاريع اإلعالميـة، واالرتقـاء هبـا وضـمان يراه القائمون على ذلـك ا

 نزاهتها، واستقاللها وحياديتها.

اعتماد مبـدأ تحالفـات القـوة، والسـعي لتشـكيل كيانـات إعالميـة إسـالمية  -١١

تعاونية تكافلية تشكل منظومة ناجحة، وتخفف بذلك األعباء، والمصاريف، وتحقـق 

 اإلنجاز والتميز.

* * * 
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 ة والنتائج والتوصياتالخاتـمــ

 

 لحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات. بعد أن وّفقنا اهللا لتنـاول هـذا الموضـوع:ا

سالة اإلعالمية« كـاد كثيـر بالغ األهمية وإن ، وهو موضوع »الوقف ودوره يف تعزيز الرِّ

وفضــله وقيمتــه وأهميتــه  الوقــف اإلعالمــي ينســون أو يتناســون اليــوم مــن المســلمين

ــدور ا ــادية والتعليميــة وال ــاهتم االجتماعيــة واالقتص ــديًما، ويؤديــه يف حي لــذي أّداه ق

الراهنة. ونتيجة لألثر اإلعالمي البالغ يف حياتنا، حيث إن اإلعالم ليس وليـد اللحظـة، 

بل إنه كان موجوًدا منذ القدم، نبع من طبيعة اإلنسان االجتماعية، ورغبته يف التواصل، 

ع يف كل عصر ويف كل َمصر، فليسـت أمـًرا موقوفـا علـى بحيث تختلف ووسائله وتتنو

وسيلة دون أخرى، أو عصر دون آخر. ومن خالل دراسـة الموضـوع توصـل الباحـث 

 هي: النتائجإلى مجموعة من 

متانـــة العالقـــة بـــين الوقـــف ووســـائل اإلعـــالم؛ إذ تجمـــع بينهمـــا المنفعـــة  -١

 المشرتكة. 

ال تكفــي وحــدها لتلبيــة جميــع ميزانيــة الحكومــات مهمــا بلغــت ضــخامتها  -٢

 متطلبات الحياة دون دعم ومساندة من الوقف الخيري.

يعّد اإلعالم أحد أسباب القوة التي ينبغي للمسلمين أن يحوزوها لقوله  -٣

  تعالى:                 ]٦٠:األنفال[. 

هـو الجهـاد باللسـان للوقـوف يف اإلعالمي نـوع مـن أنـواع الجهـاد، و العمل -٤

 .الشرسة ضد اإلسالم والمسلمين وجه الحمالت

ــون وفضــائيات  -٥ ــة المعاصــرة مــن صــحافة وإذاعــة وتلفزي الوســائل اإلعالمي
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 وإنرتنت، وسائل إنسانية تتناسب مع عالمية الرسالة اإلسالمية.

ين ال منــاص وال مفــر مــن مســاندة وســائل اإلعــالم النزيهــة المتمســكة بالــد -٦

 اإلسالمي يف تأدية الوقف لدوره المنوط به.

العمل على إيجاد أبواب أخرى لألوقـاف الخيريـة، والحـرص علـى تنميتهـا  -٧

وتوسيعها وتطويرها لتصب يف مجال تعزيز اإلعالم، ووسائله بشتى الوسائل العصرية 

 وعلى رأسها قنوات التلفاز وشبكة اإلنرتنت ووكاالت األنباء.

 فنوجزها فيما يأيت: اتالتوصيأما أهم 

تقديم منح دراسـية ألصـحاب المهـارات يف المجـاالت اإلعالميـة مـن أبنـاء  -١

 المسلمين.

 تخصيص جوائز سنوية ألفضل األعمال اإلعالمية. -٢

وزارات األوقاف يف المجتمعات اإلسالمية لتشكيل هيئات متخصصة دعوة  -٣

جعل إدارة الوقف منفصلة إلعالم، والمشاريع الوقفية ومنها ا للوقف يف جميع ما يهم

 .عن عمل الوزارة اإلداري

تحقيق استقاللية شاملة وكاملة لإلعالم اإلسالمي، والتخلص مـن القنـوات  -٤

 التي تفرض واقع� يؤثر يف سالمة المنهج.

تطوير وسـائل اإلعـالم الحاليـة مـن خـالل الـدعم المـادي لمواكبـة اإلعـالم  -٥

 نباء خاصة بالمسلمين تخلصهم من تبعية الغير.العالمي، وإنشاء وكاالت أ

ــورة  -٦ ــة متط ــل واقعي ــة عم ــتخدام آلي ــالل اس ــن خ ــي م ــدور اإلعالم ــل ال تفعي

للنهوض بالمستوى اإلعالمـي الـوقفي، ونشـر ثقافـة الوقـف وتوعيـة النـاس بالحاجـة 

 الملحة إلحياء سنته.
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 قائمة المصادر والمراجع

 

 القرآن الكريم.  - 

ة يف إدارة المؤسسات التعليمية، محمد صربي حافظ محمود، السـيد محمـود اتجاهات معاصر - 

 م.٢٠٠٧ - هـ١٤٢٨والبحيري، عالم الكتب، 

اآلثار االجتماعية لألوقاف، عبداهللا ناصر السدحان، الندوة العلمية التي نظمتهـا وزارة الشـئون  - 

انة الوقف وأثره يف الـدعوة اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد يف مكة المكرمة بعنوان: مك

 هـ.١٤٢٠والتنمية، 

ــدين -  ــدعوة لل ــة ال ــنداخ، مكتب ــد ش ــد الحمي ــؤي عب ــالمية، ل ــدعوة اإلس ــر ال ــالم يف نش ــر اإلع  أث

 .ـه١٤٣٧ واالحتساب،

 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٨أحكام األوقاف، مصطفى أحمد الزرقا، الطبعة األولى،  - 

شـحاته، األمانـة  وحسـين ،بـد السـتار أبـو غـدةع األحكام الفقهية واألسس المحاسبية للوقـف، - 

 م.٢٠١٤ - هـ١٤٣٥العامة لألوقاف، الكويت، الطبعة الثانية، 

أحكام الوصايا واألوقاف، بـدران أبـو العينـين، مؤسسـة شـباب الجامعـة، اإلسـكندرية، الطبعـة  - 

 م.١٩٩٨األولى، 

تحقيـق:  ،المقـري ابـن الناوي شرح إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي، شرف الـدين إخالص - 

 م.١٩٩٠ عبد العزيز عطية زلط، القاهرة،

الوقف الخيري أنموذًجا، عبد الرحمن  - ضوء الشريعة اإلسالمية يف األزمة االقتصادية العالمية - 

 م.٢٠١٠ بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض،

إسالمي، عبد العزيز عزت الخيـاط، دار السـالم للطباعـة والنشـر األسهم والسندات من منظور  - 

 والتوزيع والرتجمة. [د.ت].

األسهم والسندات وأحكامها يف الفقه اإلسالمي، أحمـد بـن محمـد الخليـل، دار ابـن الجـوزي  - 

 هـ.١٤٢٤الطبعة األولى، 
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تـب العلميـة، بيـروت، األشباه والنظـائر، زيـن الـدين بـن إبـراهيم بـن محمـد ابـن نجـيم، دار الك - 

 م.١٩٩٩ - هـ١٤١٩الطبعة األولى، 

اإلعالم األمني بين النظرية والتطبيق، جاسم خليل ميرزا، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، الطبعـة  - 

 .[د.ت] األولى.

اإلعالم األمني وإدارة األزمات والكـوارث، حمـدي محمـد شـعبان، مكتبـة النهضـة المصـرية،  - 

 [ د.ت] القاهرة. 

إعالم الموقعين عن رب العالمين، محمد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد ابـن قـيم الجوزيـة،  - 

 - هــ١٤١١ روت، الطبعـة األولـى،بيـتحقيق: محمد عبد السالم إبراهيم، دار الكتـب العلميـة، 

 م.١٩٩١

ة اإلعالم يف المجتمع اإلسالمي، حامد عبد الواحد، دعوة الحق، رابطة العـالم اإلسـالمي، مكـ - 

 م.١٩٨٤ -ـ ه١٤٠٤المكرمة، الطبعة األولى، 

 م.١٩٥٨ اإلعالم والدعاية، عبد اللطيف حمزة، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الثانية، - 

اإلنصاف يف معرفة الراجح من الخالف، عالء الدين أبو الحسـن علـي بـن سـليمان المـرداوي،  - 

 .ت].دار إحياء الرتاث العربي، الطبعة الثانية. [د

البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق، زيــن الــدين بــن إبــراهيم بــن محمــد ابــن نجــيم، دار الكتــاب  - 

 اإلسالمي، الطبعة، الثانية. [د.ت].

بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، أبو بكر بن مسـعود بـن أحمـد الكاسـاين، دار الكتـب العلميـة،  - 

 م.١٩٨٦ - هـ١٤٠٦ الطبعة الثانية،

ال الشخصــي والجمــاهيري يف اإلعــالم األمنــي، محمــد يوســف األبشــيهي، مطــابع بنــاء االتصــ - 

 م.٢٠٠٩الشرطة، القاهرة، 

البنايــة شــرح الهدايــة، محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد الغيتــابى، دار الكتــب العلميــة،  - 

 م.٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠بيروت، الطبعة األولى، 
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ن أبـي القاسـم بـن يوسـف العبـدري، دار التاج واإلكليل لمختصر خليـل، محمـد بـن يوسـف بـ - 

 م.١٩٩٤ - هـ١٤١٦الكتب العلمية، الطبعة األولى، 

التحجيل يف تخريج ما لم يخرج من األحاديث واآلثار يف إرواء الغليل، عبد العزيـز بـن مـرزوق  - 

 م. ٢٠٠١ - هـ١٤٢٢الطريفي، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة األولى، 

فاظ التنبيه، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار القلـم، دمشـق، الطبعـة تحرير أل - 

 . ـه١٤٠٨األولى، 

تحفة المحتاج يف شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمـي، المكتبـة التجاريـة  - 

 م.١٩٨٣ - هـ ١٣٥٧الكربى، مصر، 

محمـد عـوض مرعـب، دار إحيـاء  :، تحقيقهتذيب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد األزهري - 

 م.٢٠٠١ الرتاث العربي، بيروت، الطبعة األولى،

وسننه وأيامه، محمـد بـن إسـماعيل  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا  - 

 هـ.١٤٢٢محمد زهير ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة األولى،  :تحقيق، البخاري

لقرآن، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكـر بـن فـرح األنصـاري القرطبـي، الجامع ألحكام ا - 

 م. ١٩٦٤ - هـ١٣٨٤دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، 

 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، دار الفكر. [د.ت]. - 

 بن عبد العزيز أبو المجد، دار الفكر. [د.ت].إبراهيم  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، - 

محمد عبد العزيز الحيزان، بحث مقدم لنـدوة: مكانـة  دور اإلعالم يف توعية الجمهور بالوقف، - 

 هـ.١٤٢٠، الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية، مكة المكرمة

تحليليـة يف دراسـة  - دور المنظمات الدولية يف حل مشكالت حقوق اإلنسان يف عصر العولمـة - 

لطيفة مصباح ُحمير، األكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، القـاهرة،  رؤية العولمة االجتماعية،

 م.٢٠١٠ الطبعة األولى،

عابـدين، دار الفكـر،  رد المحتار على الدر المختار، محمـد أمـين بـن عمـر بـن عبـد العزيـز ابـن - 

 م.١٩٩٢ - هـ١٤١٢بيروت، الطبعة الثانية، 
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منصور بن يونس بن صـالح الـدين ابـن حسـن بـن إدريـس  لمربع شرح زاد المستقنع،الروض ا - 

 البهوتى، دار المؤيد، مؤسسة الرسالة. [د.ت].

روضة الطـالبين وعمـدة المفتـين، أبـو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف النـووي، المكتـب  - 

 م.١٩٩١ - هـ١٤١٢عمان، الطبعة الثالثة،  - دمشق – اإلسالمي، بيروت

زاد المعاد يف هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم الجوزيـة، مؤسسـة  - 

 م.١٩٩٤ - هـ١٤١٥ الرسالة، بيروت، الطبعة السابعة والعشرون،

سنن ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة، تحقيق: محمد فـؤاد عبـد البـاقي، دار إحيـاء  - 

 الكتب العربية. [د.ت].

السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار، محمد بن علي بن محمد الشوكاين، دار ابن حـزم،  - 

 الطبعة األولى. [د.ت].

الشرح الكبير على متن المقنع، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد ابن قدامة، دار الكتاب العربـي  - 

 للنشر والتوزيع، أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا. [د.ت].

المطبعة الحديثـة، القـاهرة، حمدي محمد شعبان، قات العامة وفن التعامل مع الجماهير، العال - 

 م.١٩٩٩

الفتاوى الكربى أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد اهللا ابن تيمية، دار الكتب العلميـة،  - 

 م.١٩٨٧ - هـ١٤٠٨ الطبعة األولى،

فـؤاد  حجـر العسـقالين، تحقيـق: محمـد فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علـي بـن - 

 عبد الباقي ومحب الدين الخطيب، بيروت، دار المعرفة. [د.ت].

 فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ابن الهمام، دار الفكر.[د.ت]. - 

 - هــ١٤٢١ ،فتوى جامعة يف زكاة العقار، بكر بن عبد اهللا أبو زيد، دار العاصمة، الطبعة األولـى - 

 م.٢٠٠٠

 م.١٩٧٧ - هـ١٣٩٧دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة،  ،فقه السنة، سيد سابق - 
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 الفواكه الدواين على رسالة ابن أبي زيد القيرواين، أحمد بن غانم بن سـالم ابـن مهنـا النفـراوي، - 

 م.١٩٩٥ - هـ١٤١٥دار الفكر، 

مكتب تحقيـق الـرتاث يف مؤسسـة  :زآبادى، تحقيقالقاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيرو - 

الرسالة، محمد نعيم العرقُسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشـر والتوزيـع، بيـروت، الطبعـة 

 م.٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦الثامنة، 

 عشــوب، مطبعــة الرجــاء، مصــر، الطبعــة األولــى، كتــاب الوقــف، عبــد الجليــل عبــد الــرحمن - 

 م.٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠

اع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس البهـويت، كشاف القن - 

 دار الكتب العلمية، بيروت. [د.ت].

كفاية األخيار يف حل غاية االختصار، أبو بكـر بـن محمـد بـن عبـد المـؤمن بـن حريـز بـن معلـى  - 

الخيــر، علــي عبــد الحميــد بلطجــي ومحمــد وهبــي ســليمان، دار : الحســيني الحصــني، تحقيــق

 م.١٩٩٤دمشق، الطبعة األولى، 

لسان العرب، أبـو الفضـل محمـد بـن مكـرم بـن علـى ابـن منظـور، دار صـادر، بيـروت، الطبعـة  - 

  ـ.ه١٤١٤ الثالثة،

إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا بـن محمـد ابـن مفلـح، دار الكتـب العلميـة، المبدع شرح المقنع،  - 

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٨ بيروت، الطبعة األولى،

المجتبى من السنن، أحمد بن شعيب بن علي الخراساين النسائي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غـدة،  - 

 م.١٩٨٦ - هـ١٤٠٦مكتب المطبوعات اإلسالمية، حلب، الطبعة الثانية، 

مجموع الفتاوى، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد اهللا ابن تيمية، الطبعـة الثانيـة، دار  - 

 هـ.١٣٩٨يروت، لبنان، العروبة، ب

 .المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار الفكر. [د.ت] - 

 علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم، دار الفكر، بيروت. [د.ت]. ،المحلى باآلثار - 
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 م.٢٠٠١ - هـ١٤٢١ مرشد وآخرين، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى،

،الحجـاج أبـو الحسـن المسند الصحيح المختصـر بنقـل العـدل عـن العـدل إلـى رسـول اهللا  - 
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  .م١٩٩٩الطبعة الثانية، 
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  .٤١اإلسالمية العدد 
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ددها الصـادر بتـاريخ الوقف واإلعالم اإلسالمي، محمد صربة، صحيفة العـرب القطريـة، يف عـ - 

 .م٩/٣/٢٠١٢

الوقف ودوره يف التنمية االقتصادية، أيمن محمد العمر، مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية،  - 

 جامعة الكويت. [د.ت].
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 ربية السـعودية، الوقـف اإلسـالمي اقتصـاد وإدارة وبنـاء حضـارة،الثالث لألوقاف بالمملكة الع

 م.٢٠٠٩ - هـ١٤٣٠

الوقف ودوره يف مكافحة الفقر، عزة مختار إبراهيم عبد الرحمن البنا، بحث مقدم إلى المـؤتمر  - 

الثالث لألوقاف بالمملكة العربية السـعودية: الوقـف اإلسـالمي اقتصـاد وإدارة وبنـاء حضـارة، 

 م.٢٠٠٩ - هـ١٤٣٠ سالمية،الجامعة اإل

 

  :المواقع اإللكرتونية

 :دور اإلعالم يف حماية األوطان، أحمد محمد الشحي، موقع البيان - 

https://www.albayan.ae/opinions/articles/2019-09-24-1.3656515 
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 »:مداد«المركز الدولي لألبحاث والدراسات 

www.medadcenter.com  
ي، محمـد بـن عبـد اهللا كيف تساهم المؤسسات والهيئات الخيرية المساهمة يف العمـل اإلعالمـ - 

 :الخرعان، موقع المركز الدولي لألبحاث والدراسات
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www.almaany.com 

 ف مطبوعات وصحافة وإعالم:منتديات ستار تايمز، اإلعالم إلى أين، أرشي - 

https://www.startimes.com/?t=13521 
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وسائل اإلعالم وأثرها يف تنمية الوقف ونشر ثقافته، سـلمان محمـد العمـري، مقـال يف صـحيفة  - 

  :الجزيرة السعودية

https://www.al-jazirah.com/2016/20161211/ar8.htm 

* * * 
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