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اإحياء ثقافة الوقف؛ من خالل التعريف بدوره التنموي وبتاريخه وفقهه ومنجزاته التي �ضهدتها احل�ضارة 

الإ�ضالمية حتى تاريخها القريب.

تكثيف النقا�ش حول الإمكانات العلمية للوقف يف املجتمعات املعا�ضرة من خالل الرتكيز على �ضيغه احلديثة.

ا�ضتثمار امل�ضروعات الوقفية احلالية، وحتويلها اإلى منتج ثقايف فكري يتم عر�ضه علميًّا بني املخت�ضني؛ مما

يف اجتاه
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äÉYƒ°VƒŸG بالوقف؛ كالعمل أو غير مباشرة  التي لها عالقة مباشرة  املوضوعات  إلى احتضان كل  تتسع  وبشكل طبيعي 
للتفاعل معها؛ قصد  واملهتمني عمومًا  الباحثني  والتنموية، وهي تدعو  واملنظمات األهلية  التطوعي،  والعمل  اخليري، 

مواجهة التحديات التي تعترض مسيرة مجتمعاتنا وشعوبنا.

اب والباحثني للمساهمة بإحدى اللغات الثالث )العربية واإلجنليزية والفرنسية(، يف املواد ذات  ويسرُّ املجلة دعوة الكتَّ
العالقة بأهداف املجلة، وآفاق العمل الوقفي يف مختلف األبواب؛ من الدراسات، ومراجعات الكتب، وملخصات الرسائل 

اجلامعية، وتغطية الندوات، ومناقشة األفكار املنشورة.

وُيشترط يف املادة املرسلة التزامها بالقواعد اآلتية:
أال تكون قد نشرت أو أرسلت للنشر يف مجلة أخرى )مطبوعة أو الكترونية(.   >

أن تلتزم بقواعد البحث العلمي واألعراف األكادميية اخلاصة بتوثيق املصادر واملراجع مع حتقق املعاجلة العلمية.  >
كلمة،   150 بحدود  واألجنبية  العربية  باللغتني  به ملخص  مرفق  كلمة(،   10000-4000( بني  ما  البحث  يتراوح طول   >

وتخضع البحوث املرسلة للنشر للتحكيم العلمي على نحو سري. 
يرسل الباحث بحثه مقرونا بنموذج »إقرار أصالة العمل«.  >

يتراوح طول املقال ما بني )2000-4000 كلمة(.  >
ترحب املجلة بعرض الكتب، واألولوية لإلصدارات احلديثة، وتكون حجم املراجعة ما بني )500 إلى 1000 كلمة(، ويجب   >
أن يشتمل العرض على ذكر البيانات األساسية للكتاب: الكاتب، دار النشر، السنة، الطبعة، مع التركيز على العرض 

والتحليل مبنهجية علمية، واالهتمام بجوهر الكتاب، وفصوله، وتقوميه يف ضوء األدبيات األخرى  يف ذات املجال.
ترحب املجلة بتغطية الندوات واملؤمترات بحيث يضم أي تقرير عنه العناصر اآلتية: اجلهة املنظمة، املوضوع العام للندوة،   >
مكان وتوقيت الندوة، ومحاورها األساسية، استعراض البحوث املقدمة وأهم األفكار الواردة فيها، والتركيز على التوصيات 

التي خرجت بها الندوة يف ختام أعمالها، مع اإلشارة إلى النشاطات التي متت على هامش الندوة )يف حالة حصولها(.
ال تعاد املواد املرسلة إلى املجلة وال تسترد، سواء نشرت أم لم تنشر.  >

للمجلة حق إعادة نشر املواد املنشورة منفصلة أو ضمن إصدار خاص، سواء بلغته األصلية أم مترجما، من غير احلاجة   >
إلى استئذان صاحبها، وللباحث أن ينشر بحثه يف كتاب أو إصدار آخر، وذلك بعد نشره يف املجلة، شريطة أن يشير 

الباحث إلى أن هذا البحث قد سبق نشره فيها.
ما تنشره املجلة يعبر عن وجهة نظر صاحبه، وال يعبر بالضرورة عن وجهة نظر املجلة.  >

لقواعد  وفقًا  الصلة  ذات  واألعمال األخرى  واملقاالت  البحوث  يتم قبول نشره من  املجلة مكافأة مالية عن ما  تقدم   >
املكافآت اخلاصة باملجلة، إضافة إلى )20 مستلة( للباحث عن بحثه.

كل من يثبت عليه بشكل قطعي عدم احترامه للقواعد واألمانة العلمية، من خالل تعمد النقل احلريف للعديد من   >
القواعد  فإن  ذلك؛  إلى  اإلشارة  دون  أخرى  أو من مراجع  اإلنترنت  والفقرات من مواقع مختلفة من شبكة  املقاطع 

الداخلية ملجلة أوقاف ال تسمح له مستقبال بالنشر فيها. 
للباحث احلق يف التصرف ببحثه بعد نشره يف املجلة، شريطة أن يخطر املجلة بذلك.  >

حتتفظ املجلة بحقها يف نشر املادة املجازة وفق خطتها.  >
ر عن وجهة نظر صاحبه، وال يعبر بالضرورة عن وجهة نظر جهة النشر. ما تنشره املجلة يعبِّ  >

تتم جميع املراسالت باسم:  >
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قيم الوقف وجتارب التنمية
)1(

ال �س���ك يف اأن اال�ستدام���ة متث���ل قيمة، حتاول من���اذج التنمية منذ ت�سعين���ات القرن املا�سي 
بلوغه���ا والتم�س���ك بها ملا تعك�سه م���ن نتائج على م�ست���وى االأداء االقت�س���ادي واالجتماعي، وما 
ته���دف اإليه من عدم الوقوع يف مزالق التغريات املفاجئة، والقف���زات اال�ستثنائية التي قد ترتد 

�سلًبا على املجتمع يف اأي حلظة. 

لك���ن، ورغ���م كل الو�سفات التنموي���ة التي جربتها دول الع���امل الثالث، ومنه���ا بلدان العامل 
االإ�سالم���ي، بقيت مناذج التنمية حتى امل�سم���اة »بامل�ستدمية« و»االإن�ساني���ة« و»الب�سرية« تتاأ�س�ش 
م���ن خارج هذه البل���دان، اأي اأنها تتحرك وتتطور وفق اآليات خارجي���ة. ففي البلدان التي تفتقر 
للتموي���ل لقل���ة مواردها الطبيعية، تطبق و�سف���ات تنموية تعتمد باالأ�سا�ش عل���ى �سيا�سة اإقرا�ش 
من املوؤ�س�س���ات املالية العاملية على غرار البنك الدويل، و�سندوق النقد الدويل اللذين يحددان 
�صابًقا حزمة من ال�صروط ذات الطبيعة الفنية واالقت�صادية بل وحتى االجتماعية للموافقة على 

اإ�سناد القرو�ش املرجوة. 

ووف���ق اأح�س���ن ال�سيناريوهات تعمل هذه القرو�ش على تطوير ق���درة الدول على تطوير 
ال�سناع���ات التحويلي���ة املحلي���ة، وحت���ى لو جنح���ت هذه اخلط���وة وتخط���ت كل العراقيل 
الداخلي���ة من بريوقراطية وف�ساد اإداريني، فاإن هذه ال�سناعات الت�سديرية )وهي االأعلى 

الفتتاحية



10

العدد 34 ال�سنة الثامنة ع�سرة - �سعبان 1439ه�/ مايو 2018م

ا  درجة يف �سلم القيمة امل�سافة كونها امل�سدر اال�سا�سي للعملة ال�سعبة( اإمنا ترتبط هيكليًّ
ب�سد احتياج���ات �سركات خارجية، وبالتايل ُتْرَتَهُن كامل ال���دورة االقت�سادية من بدايتها 
)القرو����ش( واإل���ى نهايتها )ت�سدي���ر املنتجات( اإل���ى اأطراف خارجية، متث���ل يف حقيقة 
االأم���ر املتحكم الرئي�سي يف مفا�سل العملية التنموية. وحتى يف البلدان التي تزخر باملوارد 
الطبيعي���ة فاإنها ال تخرج عن هذا الت�سور، واإن كانت ال تفتقر للموارد املالية نتيجة لوجود 
عوائ���د الت�سدي���ر، اإال اأن تطور اقت�ساد هذه البل���دان يرتبط ب�سكل وثي���ق بحالة االأ�سواق 
العاملي���ة واأ�سع���ار هذه املنتج���ات، التي تتحدد وف���ق قواعد ال تلعب فيها البل���دان امل�سدرة 

للرثوات الطبيعية دوًرا حموريًّا. 

تبن���ى اال�ستدامة يف اأف�سل ح���االت هذه النماذج التنموية، على عوامل ال ميكن التحكم فيها 
من الداخل، واإمنا يتم التماهي معها على غرار م�سروعات »املفتاح باليد« التي �سادت يف العامل 
الثالث خالل ثالث ع�سريات متتالية )يف الفرتة من 1960-1990م(، والتي اأحكمت من خاللها 
ال�س���ركات متعددة اجلن�سيات قب�ستها عل���ى اأغلب البلدان الفقرية واملنتجة للمواد االأولية، مما 

زاد من ربط حركة اقت�صاداتها ب�صروط االأ�صواق العاملية والبلدان املتقدمة. 

وم���ن الطبيع���ي اأن تف���رز هذه التنمي���ة امل�ستدامة من اخل���ارج نتائج؛ تعك����ش ه�سا�سة هذه 
الو�سف���ات وعدم قدرتها على اإح���داث تنمية حقيقية يف عامل يهيمن 10% من �سكانه على %86 
م���ن جمم���ل مقدرات الكرة االأر�سية، يف حني ال ميتلك ن�سف �س���كان العامل نف�سه �سوى %0.5 
م���ن تل���ك املق���درات. وال يزال اأكرث م���ن مليار ومائتي األف م���ن �سكانه ال يتمتع���ون مباء �سالح 
لل�س���رب. كم���ا اأن ثالثة مليارات من �سكان الك���رة االأر�سية يعي�سون على دخ���ل يومي ال يتعدى 

دوالرين اأمريكيني. 

ه���ذه االأرق���ام وغريها الكث���ري تتطلب اإعادة النظ���ر يف املرتكزات التي بني���ت عليها جتارب 
التنمية، التي وب�سهادة املوؤ�س�سات االقت�سادية العاملية ال تزال متعرثة وحتتاج جهًدا اأكرب لتجاوز 

النتائج الهزيلة، بل والكارثية يف عدد كبري من مناطق العامل.
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االفتتاحية

)2(
ما مييز الوقف اأنه يختزن جملة من القيم ذات االأبعاد املتداخلة واملرتابطة و�سريعة التاأثري 
على املحيط ومكوناته. والأن الوقف �سدقة فهو يحمل قيمة التزكية، وهي عملية ت�ستهدف التجميل 
وحت�س���ني االأداء وال�سمو والرق���ي، عرب تفعيل وتطوير واإعادة توجيه للمقدرات الذاتية مهما كان 
حجمه���ا، والعربة يف هذا الباب لي����ش بالكميات ولكن بالنوعية؛ له���ذا ارتبط الوقف باالإح�سان 
عل���ى امل�ستوى الفردي )عن���د الواقف( عرب التفنن يف القيام بحقوق اخلل���ق من ب�سر وحيوانات 
وبيئة؛ وتزخر احلجج الوقفية بنماذج راقية تدل على حر�ش الواقفني على تاأكيد جودة اخلدمة 
الت���ي يح�سل عليها املوق���وف عليهم، والدقة املتناهية يف حتدي���د موا�سفاتها واإجراءاتها وبيان 

خ�سائ�سها، ودعوة النّظار اإلى االلتزام ب�سروطها، والنهي عن خمالفتها اأو تغيريها.

اأم���ا على امل�ستوى اجلماعي، فقد ترجم الوق���ف تطوير ال�سدقة وتنظيم اأدائها االقت�سادي 
واالجتماع���ي واإعادة ت�سكيلها وفق ن�سق جمتمعي �ساهم يف بن���اء ح�سارة تلعب فيها قيم الوقف 
ا. لهذا مل يكن غريًبا اأن ُتطّعم احل�سارة االإ�سالمية مبكّونات قيمية اختزنها الوقف،  دوًرا حموريًّ

وعك�ست قدرة عالية على اإحداث نقالت ح�سارية نوعية. 

يف ه���ذا ال�سي���اق لعبت قيمة اجلري���ان اأو اال�ستدامة دوًرا حموريًّا يف تقوي���ة البنية الداخلية 
للمجتمعات االإ�سالمية، انطالًقا من تفعيل عوامل ذاتية عك�ست حتّمل االأفراد م�سوؤولية امل�ساركة 
يف اإدارة جمتمعاته���م وت�سخري جزء من ثرواته���م الب�سرية واملادية خلدمة ال�سالح العام. وهنا 
ت�سب���ح اال�ستدامة معطى ذاتيًّا ينبع من اآليات البيئة نف�سها، وت�ستخدم باالأ�سا�ش ما اأتاحته من 

اإمكانات الإنتاج حلول اجتماعية واقت�سادية تتفاعل مع حتديات الداخل واخلارج. 

تتحول اال�ستدامة من اأرقام وبيانات اإلى حالة هيكلية ت�سمح للحركة املجتمعية باال�ستمرارية 
والنمو باإمكانات »�سنعت حمليًّا«. وال يتناق�ش هذا التوجه املنطلق من الداخل مع االنفتاح على 
اخل���ارج، فقد �سه���دت احل�سارة االإ�سالمية عالقات اقت�سادي���ة و�سيا�سية وثقافية مع حميطها 
ل اأواًل واأخرًيا على اأن تكون  اجلغ���رايف الوا�سع وتفاعلت م���ع ح�سارات خمتلفة، لكنها كانت ُتع���وِّ



12

العدد 34 ال�سنة الثامنة ع�سرة - �سعبان 1439ه�/ مايو 2018م

عملية التنمية اأو التطور يف املجاالت املختلفة ترتكز اإلى قاعدة ثابتة، ُتبني اأواًل واأخرًيا مبحددات 
واآلي���ات وقي���م ذاتية، تعمل جميعها على حتدي���د اأهداف ترتبط مبج���االت ان�سانية واحتياجات 

مادية حقيقية)1(، وبالتايل تخدم ترقية الداخل وتقوية مناعته. 

لعب���ت ال�سراكة ب���ني الوقف وباقي القطاعات املجتمعية )الدول���ة، القطاع اخلا�ش( دوًرا 
رئي�ًس���ا يف هذا التوج���ه، وا�ستطاعت قيم الوق���ف اأن حتل الكثري من االإ�س���كاالت، �سواء عند 
ت�سخ���م دور الدول���ة اأم �سع���ي القط���اع اخلا�ش للتغ���ول وفر�ش منط���ق الربح امل���ادي كقيمة 

جمتمعية عليا. 

اإن م�ساركة االفراد، ن�ساًء ورجااًل، يف حركة الوقف اأ�سافت للحركية االجتماعية اأبعاًدا غاية 
يف الداللة. فالعطاء اأ�سبح مكوًنا من مكونات الوعي اجلماعي، مبا له من ح�سور وثقل، و�ساعد 
باأدوات���ه اخلا�سة يف نه�سة املجموعة ورقيها من ناحي���ة، كما عمل الوقف من ناحية اأخرى على 
تاأكيد جمموعة اأخرى من القيم مثل العمل اجلماعي، وحتمل امل�سوؤولية يف اإدارة املجتمع، وعدم 

االتكال التام على الدولة ومواردها، وف�سح املجال للمراأة الإدارة �سوؤون مالها. 

ه���ذه القيم وغريها �سهلت على احل�سارة االإ�سالمية ولف���رتات طويلة من تاريخها اأن تكون 
مثااًل تنمويًّا ينطلق مما يقدمه املجتمع من اإمكانات لرتقية االن�سان يف اأبعاده املختلفة. 

)3(
ترتب���ط بحوث ومق���االت هذا الع���دد الرابع والثالثني بعدد م���ن الق�ساي���ا الرئي�سة. تتناول 

الق�سية االأولى العالقة بني الوقف والتنمية امل�ستدامة. 

ويف ه���ذا ال�س���دد يت�س���اءل د.عبد القادر بن ع���زوز حول مدى م�ساهم���ة م�سروعات الوقف 
اخلريية يف تعزيز منظومة القيم. ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال يقدم مناذج حمددة عن املنظومة 

)1( لع���ل م���ن النقاط اجلوهرية يف حتليل النم���ط الراأ�صمايل الربط بني تراكم الرثوة وت�صعيد وت���رة الت�صنيع ورفع اإنتاجية 
ال�سلع وفًقا لتثبيت ثقافة �سناعية تعتمد على خلق احتياجات زائفة ال عالقة لها برفاهية االأفراد واملجموعة، والرتكيز على 
قي���م جمتمعية تبني النجاح من خالل الو�سائل املادية )انظر: االإن�س���ان ذو البعد الواحد، هاربرت مركيز، ترجمة: جورج 

طربي�سي، دار االآداب، بريوت، 1988م(.
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االفتتاحية

القيمية للوقف وانعكا�ساتها، �سواء على املعامالت املالية االإ�سالمية، اأم القيم العقدية، اأم القيم 
الت�سريعي���ة. وينتهي البحث بطرح معامل ت�سور لنظرية متكامل���ة ملنظومة قيمية تربط االن�سان 

ببيئته املبا�سرة واالأو�سع، يلعب فيها قيم الوقف دوًرا حموريًّا. 

ويكت���ب اأ.ط���ارق حممد دروي�ش ح���ول دور االوقاف اال�سالمية باملغ���رب يف درء املخاطر 
واإزال���ة اال�سرار، وي�ست�سهد البحث بنماذج تاريخية تعود للع�سر العلوي يف املغرب االأق�سى 
)نهاي���ة الق���رن التا�سع ع�سر( توؤكد دور الوقف يف رعاية حق���وق العباد وحمايتها، واحلفاظ 
عل���ى عمارة االأر�ش، �س���واء عن طريق حمارب���ة االأمرا�ش، اأم حت�سني امل���دن، اأم االهتمام 
بالفئ���ات اله�سة، وكلها اأن�سط���ة اجتماعية تدرئ املخاطر عن الف���رد وبيئته، وجتلب بالتايل 

امل�سلحة له وللمجموعة. 

ويتط���رق د.عبد القادر قداوي اإلى اإح���دى امل�سائل التنموية املهمة بالن�سبة الأغلب بلدان 
الع���امل االإ�سالمي التي حتتاج تقوية »اأمنها الزراعي«، حيث يقرتح الباحث منوذًجا متويليًّا 
ع���ن طريق ا�ستخ���دام �سيغة التربع بال�سك���وك الوقفية لتمويل ا�ستثم���ار االأرا�سي الوقفية 
ذات الطاب���ع الزراعي، ل�سمان وجود املوارد املالية ولرب���ط املوؤ�س�سة الوقفية باالحتياجات 
التنموية احلقيقية. ويعتمد مقرتح الباحث على ا�ستخدام �سيغة �سكوك التربع لتكوين وفرة 
مالي���ة على قاعدة الوقف ت�ستثم���ر يف االأرا�سي الوقفية الزراعية. ويحدد البحث من خالل 
املث���ال اجلزائري ال�صروط الرئي�صة الواجب توفره���ا؛ حتى يكون التربع بال�صكوك الوقفية 
اأداة متويلي���ًة لالأرا�س���ي الوقفية لتتحول اإلى موؤ�س�سات زراعي���ة ذاتية التمويل وم�ساهمة يف 

تنمية الدولة.  

ويعال���ج بحث د.عبد الكرمي بناين، دور الوقف يف دع���م التعليم ال�سرعي وتطويره، يف اإطار 
اهتم���ام الوقف بالتعليم عامة وامل�ساهمة املبا�س���رة يف متويل بنية حتتية تعليمية �ساعدت ب�سكل 
كب���ري يف تطور العل���وم االإ�سالمية، و�سمنت الأغلب ال�سرائح االجتماعية حق التعلم، مما انعك�ش 

على االأداء احل�ساري العام. 

يف الق�س���م االإجنليزي يط���رح د.اأح�سن حل�سا�سنة فكرة تطوير املحاف���ظ املالية للموؤ�س�سات 
الوقفي���ة، لكي ت�سبح العًبا ن�سًطا يف ال�س���وق املالية، ومكوًنا بارًزا يف تركيبة التمويل االإ�سالمي. 
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ويعت���رب الباح���ث اأن االأوق���اف النقدية لديها بني���ة ديناميكية متكنها م���ن اأن تنظم اإلى خمتلف 
االأعم���ال امل�سرفية، ونظم التكافل، و�س���وق راأ�ش املال االإ�سالمي واالأن�سط���ة التجارية االأخرى. 
كم���ا اعترب الباح���ث اأن م�ساهمة الوقف النقدي يف �سكله اجلديد �سوف توؤدي اإلى لعب دور مهم 
يف حتقي���ق اأهداف ال�سريعة من حي���ث التمويل واالقت�ساد من خالل تطعيم الدورة االقت�سادية 

بقيم العدالة واالإن�ساف والتعاون والت�سامن يف املجتمع.

ويطلعن���ا الباحثان: عب���د اهلل �سالى اإي�سوال، و�سريفة زبيدة �سيد عب���د القادر، على التجربة 
املعا�س���رة للوقف يف نيجرييا، وت�سع���ى هذه الدرا�سة ال�ستك�ساف فقه الوقف يف عالقته بالنظام 
القانوين النيجريي، مع الرتكيز ب�سكل خا�ش على مفاهيمه ومكوناته، ويقرتح البحث املتطلبات 

القانونية لتناغم اأكرب بني الوقف وفق قواعده وفل�سفته، والنظام القانوين النيجريي. 

كما ي�س���م العدد بحًثا باللغة الفرن�سية للدكتور طارق عب���د اهلل بعنوان »اال�ستثمار املتكامل 
الأم���وال الوق���ف: مقاربة اجتماعية«، يطرح من خالله اأهمية رب���ط ا�ستثمار اأموال الوقف بروؤية 
كلية تعتمد تعظيم العائد االجتماعي الأنه االأقرب لفل�سفة الوقف، ويوؤكد الباحث اأن الف�سل بني 
�صرف العوائد وا�صتثمار اأعيان الوقف من ناحية ا�صرتاتيجية يفقد املوؤ�ص�صات الوقفية نقاط قوة 
ال�ستخ���دام جميع طاقاتها، ومنها اختيار توجهات ا�ستثمارية حم���ددة ت�ساعد على رفع العوائد 

االجتماعية.  

كما يحتوي العدد على عر�ش لكتاب »اأوقاف الن�ساء يف بالد ال�سام واأثرها يف احلياة العامة، 
خالل الع�سر اململوكي )658-923ه�/1259-1517م(.. درا�سة تاريخية« للباحثة اأ.�سيخة بنت 

حممد الدو�سري. 

اأ�سرة التحرير
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د.عبد القادر بن عزوز*

ملخ�ش البحث:

يتحرك االإن�سان يف احلياة الفردية واالجتماعية انطالًقا من جملة القيم التي توجهه 
تنافًرا،  اأو  اأو قطًعا، وجتاذًبا  توا�ساًل  منًعا،  اأو  اإيجاًبا، عطاء  اأو  �سلًبا  االآخر  للتعامل مع 
ويعد الوقف من اأبرز البواعث لرت�سيخ منظومة القيم العقدية والت�سريعية واالأخالقية يف 
نف�ش االإن�سان على امل�ستوى الفردي واالجتماعي، اإذ ي�سهم يف تعزيز العقيدة ال�سحيحة 
بالوقف على امل�ساجد واملدار�ش القراآنية واملكتبات لتنوير القلوب والعقول وحتريرها من 
وتنوير  الكتب  ون�سر  والطلبة  الفقهاء  م�سالح  على  الوقف  خالل  من  اجلهل،  �سالالت 
العامة واخلا�سة مب�سائل العقود واملعامالت واملعاو�سات، كما ي�سهم يف تعزيز بناء القيم 
االأخالقية الفردية واالجتماعية بالوقف على االأهل كرامة و�سيانة و�سلة لهم، وعلى االأباعد 
اأ�سباب الزواج وبناء االأ�سر بالطرق امل�سروعة مبا يحفظ االأعرا�ش  بالوقف على ت�سهيل 
ويجنب املجتمع الكثري من االأخالق الفا�سدة واالنحرافات التي تهدد اأمن وا�ستقرار الفرد 
واملجتمع. و�سيعمد هذا البحث اإلى تبيان اأن الوقف و�سيلة مل�سلحة بناء االإن�سان، عقيدة 

و�سريعة واأخالًقا.

* كلية العلوم االإ�سالمية، جامعة اجلزائر )بن يو�سف بن خدة(، اجلمهورية اجلزائرية.

الـبــحـــــوث
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مقّدمة:

اإلى ت�سور نظرية  ينتهي به بحثه  االإ�سالمية  والت�سريعية  العقدية  الباحث يف املنظومة  اإن 
وباأخيه  وبنف�سه،  بربه  االإن�سان، يف عالقته  ت�سمل جميع مناحي حياة  متكاملة ملنظومة قيمية 

االإن�سان، ومبحيطه الذي يعي�ش فيه.

كما يالحظ اأن هذه املنظومة القيمية مرتبطة »بالعمل االإن�ساين ارتباًطا وثيًقا، ال تنف�سم 
عراه، ذلك اأن العمل حامل القيمة، به يحقق املرء وجوده امللتزم يف العامل، ويعرب عن انخراطه 

يف الكون ...«)1(.

تقوم املجتمعات االإن�سانية –املتطورة اأو املتخلفة منها- على منظومة قيمية توؤطر نظرتها 
وت�سورها  للحياة والكون ومتكنها  من الو�سول اأو التقرب من االإجابة عن االأ�سئلة اجلوهرية 

االآتية: من اأنا؟ ومن اأين جئت؟ ومن اأوجدين؟ واأين اأنا االآن؟ واإلى اأين اأنا ذاهب؟ 

نحو  والعامة  اخلا�سة  بواعثها  ووجهت  وم�سريها  الب�سرية  م�سار  حددت  عنها  واالإجابة 
حقيقة الوجود واحلياة، وبنت عليها اأ�سول العالقات ممثلة يف احلقوق والواجبات واملعا�سرات، 

كعالقة االإن�سان بخالقه  وعالقته بنف�سه ثم باأخيه االإن�سان، فالطبيعة املحيطة به.

ولقد اختلفت اإجابات املجتمعات االإن�سانية يف الرد على هذه الت�ساوؤالت، وما يرتتب عنها 
بح�سب اختالف معتقدات املجتمعات ونظرتها لنظام احلياة والكون وامل�سري، اأي بني ت�سور 
مبني على الوحي اأو التف�سريات الب�سرية، كتف�سري الدهرية قدمًيا عند العرب والنظرة ال�سيوعية 

والوجودية والعلمانية وغريها يف الع�سر احلا�سر.

ولقد نتج عن هذه الت�سورات عقيدة و�سريعة/قانون ومنظومة قيمية؛ منها ما هو م�سرتك 
اإن�ساين، واآخر خا�ش بكل جمتمع من املجتمعات االإن�سانية.

واملجتمعات  االأفراد  توجه  اإذ  لها،  اجلمعي  ال�سمري  مبجموعها  ت�سكل  املنظومة  هذه  واإن 
للتفاعل مع الق�سايا االإن�سانية املختلفة بباعث ديني اأو و�سعي.

)1( القيم بني االإ�صالم والغرب، مانع بن حممد بن علي املانع، دار الف�صيلة، ال�صعودية، ط1، 1426ه�/2005م، �ش24.



17

البعد القيمي يف م�سروعات االأوقاف اخلريية

عن  جتيب  يجدها  االإ�سالم  يف  واالأخالقية  والت�سريعية  العقدية  املنظومة  يف  الناظر  واإن 
تكليفي  ت�سمل كل حكم  واملجتمع نحو منظومة قيمية  االإن�سان  وتوجه  االأ�سئلة اجلوهرية،  تلك 
والوقف  عموًما  التطوعية  ال�سدقات  باب  الت�سريعات  هذه  ومن  واجب،  غري  اأو  االأداء  واجب 
ا، الذي جت�سد م�سروعاته يف حياة املجتمعات منظومة قيمية تخدم ال�سروريات  منها خ�سو�سً

اخلم�ش:الدين والنف�ش والعقل والعر�ش/الن�سل واملال. 

منهما  بكل  ُاعرُتف  واإمنا  االآخر؛  تهمل  ومل  االأول،  تلغ  فلم  و»نحن«  »اأنا«  معنى  وحددت 
الن�سجامهما مع طبيعة االإن�سان كفرد وجماعة، واإمنا حر�ست على تهذيبهما وتقومي ال�سلوك 
العقيدة  م�ستوى  على   – لتح�سينهما  جماعية  اأو  فردية  مبادرة  كل  وتثمني  منهما،  اخلاطئ 

واالأ�سرة واملجتمع واالقت�ساد ...الخ.  

الدرا�سات ال�سابقة: 

بينهم  من  اأذكر  الذين  بالقيم،  الوقف  عالقة  م�ساألة  تناول  من  بع�ش  على  وقفت  ولقد 
حاول  والذي  التكافالت)1(،  و�سائر  بالقيم  وعالقته  الوقف  اأنواع  بحثه:  يف  زياين  اأ/طاهر 
من خالله اإعطاء ت�سور عام لهذه العالقات وتاأثرياتها، غري اأنه مل يعط املو�سوع حقه الأن 

مو�سوعه كان خمت�سًرا و�ساماًل لكل اأنواع التربعات.

وهناك ر�سالة علمية للباحثة اأمل �سفيق حممد العا�سي، بعنوان: مباين االأوقاف االإ�سالمية 
من  القدمية  البلدة  درا�سية:  التاريخية/حالة  للمدن  احل�سرية  االأن�سجة  ا�ستدامة  يف  واأثرها 
مدينة نابل�ش)2(، وهي درا�سة تناولت �ساحبتها يف عمومها اجلانب اجلمايل والتنظيمي ملوؤ�س�سة 

الوقف يف �سقها املعماري.

http, / /www.alukah.net ،10: 00 1( مقال ب�سبكة االألوكة ال�سرعية بتاريخ 2017/6/2م ويف ال�ساعة(
)2( مب���اين االأوق���اف االإ�سالمية واأثرها يف ا�ستدام���ة االأن�سجة احل�سرية للمدن التاريخية، حال���ة درا�سية، البلدة القدمية من 
مدينة نابل�ش، اإعداد اأمل �سفيق حممد العا�سي، قدمت هذه االأطروحة ا�ستكمااًل ملتطلبات احل�سول على درجة املاج�ستري 

ف�ي الهند�سة املعمارية بكلية الدرا�سات العليا يف جامعة النجاح الوطنية يف نابل�ش، فل�سطني، 2010م.
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اأهداف البحث: 
اإن الهدف من هذا البحث هو الو�سول اإلى: 

بيان اأهمية القيم يف حياة الفرد واملجتمع.  )1

واالأخالقية  والت�سريعية)1(  العقدية  املنظومة  يف  والقيم  الوقف  بني  العالقة  بيان   )2
االإ�سالمية.

بيان اأهمية تفعيل الوقف للمحافظة على القيم الفردية واالجتماعية.  )3

اإ�سكالية البحث ومنهجه: 

يحاول البحث االإجابة عن االإ�سكالية االآتية: 

كيف ت�سهم م�سروعات الوقف اخلريية يف تعزيز منظومة القيم؟

ولالإجابة عن هذا الت�ساوؤل يجدر بي اأن اأق�سم البحث اإلى اأربعة مباحث وخامتة، اأتناول يف 
االأول منه حتديد امل�سطلحات البحثية كالوقف والقيم والعقيدة والت�سريع، واأخ�س�ش الثاين 
اأبني  الثالث  املبحث  ويف  االإ�سالمية،  املالية  املعامالت  يف  القيمية  املنظومة  عن  مناذج  لبيان 
دور الوقف يف تعزيز منظومة القيم العقدية، ويف الرابع يكون الكالم عن دور الوقف يف تعزيز 
منظومة القيم الت�سريعية، الأنتهي باخلامتة والتي اأُجمل فيها نتائج البحث وتو�سياته، م�ستعيًنا 

يف ذلك كله باملنهج اال�ستقرائي -اجلزئي- التحليلي.

وقبل ذلك كله يجدر بالباحث حتديد مفاهيم املبحث وم�سطلحاته: 

)1( تعريف الت�سريع يف اللغة: من �سرع، وهي مورد ال�ساربة، وهي ما �سن اهلل لعباده من دين، انظر: ل�سان العرب،  ابن منظور، 
دار �صادر، بروت، ط3، 1414ه�، ط8، 176-175.

ًعا«، املو�سوعة الكويتية، وزارة  ِ َتَعاَلى امْلَُتَعلُِّق ِباْلِعَباِد َطَلًبا اأَْو َتْخِيرًيا اأَْو َو�سْ - تعريف الت�سريع يف اال�سطالح: هو »ِخَطاُب اهللهَّ  
االأوقاف وال�صوؤون االإ�صالمية، الكويت، دار ال�صال�صل، الكويت، ط2، 1404-1427ه�، 17/1.
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املبحث الأول
يف معنى الوقف والقيم

بالوقف  املتعلقة  اال�سطالحية  واملفاهيم  التعريفات  و�سبط  حتديد  املبحث  هذا  يتناول 
والقيم واأنواع القيم واأهميتها ومقا�سد القيم الوقفية. 

املطلب الأول: تعريف الوقف والقيم يف اللغة وال�ضطالح

اأوًل: تعريف الوقف يف اللغة وال�ضطالح)1(: 

الوقف يف اللغة: حب�ش ال�سيء عن احلركة)2(.  )1

كونه:  عن  تخرج  مل  متقاربة  بتعاريف  الفقهاء  عرفه  الفقهي:  اال�سطالح  يف  الوقف   )2
»حتبي�ش االأ�سل وت�سبيل الثمرة«)3(.

)1( �سيقت�سر الباحث على تعريف الوقف، ويثبت اأركانه ودليل م�سروعيته يف الهام�ش خلروجها عن مقا�سد البحث: 
رب  ڀ  ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   زب  م�سروعيت����ه،  دلي����ل  اأ(   
]�سورة اآل عمران، اآية 133[. وكذا ما جاء من دعوة النبي-]- للنفقات التطوعية فعن اأبى هريرة اأن ر�سول 
اهلل-]- ق����ال: »اإذا م����ات العبد انقطع عنه عمل����ه اإال من ثالث، �سدقة جارية اأو عل����م ينتفع به اأو ولد �سالح 
يدع����و ل����ه«، االأدب املفرد، البخ����اري، حتقيق حممد فوؤاد عبد الباقي، دار الب�سائ����ر االإ�سالمية – بروت، ط3، 

1409ه�/1989م، �ش28.
ب( اأركانه و�سروطه، يتكون الوقف كغريه من العقود من: 

< العاقدين: الواقف واملوقوف عليه، وي�صرتط يف االأول اأهلية الت�صرف، ويف الثاين اأن يكون جهة م�صروعة الوقف عليها.
< ال�سيء املوقوف: عقار، اأو منقول، اأو نقود، اأو خربة، اأو منافع..الخ.

< ال�سيغ���ة اللفظي���ة: وه���ي اللف���ظ اأو ما قام مقامه مما ي���دل على رغبة الواق���ف احلرة يف تخ�سي����ش ماله اأو جزء 
م���ن مال���ه جلهة بر عام���ة اأو خا�سة يحددها يف وثيق���ة العقد. )انظر: املحيط الربه���اين يف الفقه النعماين فقه 
االإم���ام اأبي حنيف���ة [، ابن َماَزَة، حتقي���ق عبد الكرمي �سامي اجلن���دي، دار الكتب العلمي���ة، بريوت، لبنان، 
ط1، 1424ه����/2004م، 107/6 وم���ا بعده���ا؛ والتاج واالإكليل ملخت�ص���ر خليل، املواق، دار الكت���ب العلمية، ط1، 
1416ه����/1994م، 626/7؛ ورو�سة الطالبني وعمدة املفتني، النووي، حتقيق زهري ال�ساوي�ش، املكتب االإ�سالمي، 
ب���روت، دم�صق، عم���ان،  ط3، 1412ه�/1991م، 314/5؛ والكايف يف فقه االإمام اأحم���د، ابن قدامة، دار الكتب 

العلمية، ط1، 1414ه�/1994م، 250/2 وما بعدها(.
)2( ل�سان العرب، ابن منظور، 359/9.

)3( املغني، ابن قدامة، مكتبة القاهرة، 1388ه�/1968م، 3/6.
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ثانياً: تعريف القيم يف اللغة وال�ضطالح: 

القيم يف اللغة: القيم جمع مفردها قيمة، فتاأتي مبعنى اال�ستقامة، واخلري، واملنفعة،  1 )

واملعيار للتفرقة بني االأ�سياء والت�سرفات وغري ذلك من املعاين)1(.

تعريف القيم يف اال�سطالح: تختلف تعريفات العلماء للقيم اأو القيمة بح�سب م�سمون العلم  2 )

الذي تندرج حتته، في�ستعمل يف ا�سطالح علماء الريا�سيات العدد الذي يقي�ش كمية، وهي عند 
االقت�ساديني تقابل املنفعة، وقد ت�ستعمل مبعنى الرغبات وامليوالت عند بع�ش الفال�سفة)2(. 

�سيء  التجريد »خا�سية  ناحية  باأنها من  الفال�سفة  بع�ش  ولقد عرفت يف اال�سطالح عند 
يعترب قاباًل للرغبة فيه«، واأنها من جهة التعيني »ال�سيء الذي يعترب قاباًل للرغبة فيه من حيث 

هو قابل للرغبة فيه«)3(. 

وعرفت يف ا�سطالح بع�ش علماء النف�ش والرتبية باأنها: »موجهات ال�سلوك و�سوابطه«)4(.

وهي يف ا�سطالح بع�ش علماء االجتماع: »فكرة اأو معيار ثقايف تقارن على اأ�سا�سه االأ�سياء 
اأو االأفعال، فتحظى بالقبول اأو الرف�ش ن�سبة لبع�سها البع�ش باعتبارها من االأمور امل�ستحبة اأو 

غري املرغوبة؛ ال�سحيحة اأو اخلاطئة«)5(.

ال�سرعية  واملعايري  واملبادئ  املعتقدات  من  »جمموعة  ال�سرعي:  اال�سطالح  مبنظور  وهي 
الكامنة لدى الفرد، التي تعمل على توجيه �سلوكه و�سبطه وتنظيم عالقاته يف املجتمع يف جميع 

مناحي احلياة«)6(. 

)1( ل�سان العرب، ابن منظور، 502-500/12.
)2( نظري���ة القي���م يف الفكر املعا�س���ر بني الن�سبية واملطلقي���ة، د.الربيع ميم���ون، ال�سركة الوطنية للن�س���ر والتوزيع، اجلزائر، 

1980م، �ش31-29.
)3( املرجع نف�سه، �ش32.

)4( القي���م يف امل�صل�ص���الت التلفزيوني���ة، م�صاعد بن عبد اهلل املحي���ا، دار العا�صمة للن�صر والتوزي���ع، ال�صعودية،  ط1، 1414ه، 
�ش39.

)5( نقال عن: القيم يف امل�سل�سالت التلفزيونية، م�ساعد بن عبد اهلل املحيا، �ش49.
)6( اإ�سه���ام االأ�س���رة يف تنمي���ة القيم االجتماعية ل���دى ال�سباب، بحث مقدم لني���ل درجة املاج�ستري، اإع���داد الطالب مثيب بن 

حممد، جامعة اأم القرى، كلية الرتبية، ق�سم الرتبية االإ�سالمية واملقارنة، ال�سنة اجلامعية 1430/1429ه، �ش31.
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ومما �سبق ميكن تعريف القيم باأنها: جمموعة املعاين واحلكم امللحوظة يف الت�سريع، التي  
تهدف اإلى اإيجاد ان�سجام بني مقا�سد االأوامر والنواهي الت�سريعية يف نف�ش االإن�سان، وحتقق له 

توازًنا بني متطلباته الروحية واملادية كعن�سر يف هذا الكون.

فالقيم اإذن، متثل روح ال�سريعة اأو روح الن�ش ال�سرعي؛ الأنها تقوم �سلوك الفرد وتوجه فكره 
اإلى غاية نبيلة ين�سجم خاللها مع ذاته، واالآخرين ممن يعي�سون معه، وكذا مع بيئته، بل يتعدى 

اإلى كل مناحي احلياة.

املطلب الثاين: اأنواع القيم يف الإ�ضالم واأهميتها ومقا�ضدها

يق�سم الباحثون القيم يف االإ�سالم اإلى ثالثة اأنواع)1(: 

اأوًل: اأنواع القيم: تنق�ضم القيم اإلى الأنواع الآتية: 

االإن�ساين  التكرمي  اإلى حتقيق معنى  التي تهدف  الكربى  القيم  تلك  العليا: وهي  القيم  1 )
على �سائر املخلوقات، وتتمثل يف: احلق، والعبودية، والعدل، واالإح�سان، ...الخ. 

لالأمة  والعمراين  الفكري  التطور  تر�سم  التي  القيم  تلك  وهي  احل�سارية:  القيم  2 )
االإ�سالمية، وتتمثل يف: امل�سوؤولية، والعمل، واحلرية، واجلمال، ... الخ. 

القيم اخللقية: وهي تلك القيم املقومة لل�سلوك االإن�ساين على م�ستوى الفرد واجلماعة،  3 )
وتتمثل يف: التعاون، واالأخوة، واالأمانة، ...الخ. 

واإن هذه القيم ميكن التعبري عنها تنازليًّا بح�سب درجتها وقوتها اإلى)2(: 
اأ( القيم ال�سرورية: وتتمثل يف الكليات اخلم�ش. 

ب( القيم احلاجية: وتتمثل فيما يخدم هذه الكليات.
ج( القيم التح�سينية اأو الكمالية: وتتمثل يف االأخالق واالآداب العامة، ...الخ.

ثانياً: اأهمية القيم يف بناء الفرد واملجتمع: تقوم القيم بدور مهم يف ت�ضكيل وبناء وتوجيه 
الفرد واملجتمع، وميكن اأن منيز م�ستويني منها: 

)1( املرجع نف�سه، �ش17.
)2( القيم ال�سرورية ومقا�سد الت�سريع االإ�سالمي، د.فهمي حممد علوان، الهيئة امل�سرية العامة للكتاب، 1989م، �ش101-99. 
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( 1 اأهمية القيم يف بناء الفرد: حتقق القيم جمموعة من امل�سالح للفرد ميكن اإجمالها يف 

االآتي)1(: 

- التوازن النف�سي بني متطلبات النف�ش و�سهوات اجل�سد، اأي حتقق التوازن بني املادي 
واملعنوي يف االإن�سان.

- حتدد م�سارات الفرد و�سلوكه يف احلياة؛ الأن �سلوكه نا�سئ عن معتقده وفكره.

- حماية الفرد من االنحراف، بتهذيب النف�ش وال�سيطرة عليها وتوجيهها وت�سحيح م�سارها.

فيه  وحترك  �سلبية،  غري  مواقفه  جتعل  بحيث  االإيجابية،  بالطاقة  االإن�سان  - تزويد 
الرغبة يف تطوير ذاته واأن يكون قيمة م�سافة ملجتمعه، ال عالة عليه.

 : اأهمية القيم يف بناء املجتمع: حتقق القيم على امل�ستوى االجتماعي، ما ياأتي)2(( 2

وحت�سرها  تقدمها  الأن  وا�ستمرارها،  اجلماعة/املجتمع/االأمة  كيان  على  - املحافظة 
مرهونان بتما�سكها واإن�سانيتها وال�سلوك العام املنظم الأخالقيات تعامل بع�سها ببع�ش.

- حماية الهوية االجتماعية؛ الأنها متثل عقيدة املجتمع وفكره، وتعك�ش �سلوكه يف احلياة.

ال�سحيحة  ال�سلوكيات  ت�سجيع  خالل  من  والرذيلة،  االنحراف  من  املجتمع  - حماية 
الفا�سلة كاالأخوة والتعاون واالإح�سان، وت�سحيح الفا�سدة وبيان �سررها على ن�سق 

اجلماعة وا�ستمرارها وا�ستقرارها.  

ثالثاً: مقا�ضد قيم الوقف: ميكن تق�سيم منظومة الوقف القيمية بالنظر اإلى املق�سد الذي 
تخدمه اإلى ق�سمني)3(: 

( 1 الوقف قيمة غائية: اأي له م�سالح وقيم يف حد ذاتها، وهي قيمة التطوع يف اخلريات.

والت�سريع  كالعقيدة  الوقف  يخدمها  التي  القيم  جمموع  وهي  و�سائلية:  قيمة  الوقف   2 )

واالأخالق، ...الخ، وهو هنا مبنزلة الو�سيلة للمق�سد.

)1( انظر: تعلم القيم وتعليمها، د.ماجد زكي اجلالد، دار امل�سرية، �ش43-40.
)2( املرجع نف�سه، �ش46-45.

)3( انظر: تعلم القيم وتعليمها، د.ماجد زكي اجلالد، �ش49.
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املبحث الثاين
دور الوقف يف تعزيز منظومة القيم العقدية والقت�ضادية والأ�ضرية

املنظومة  يف  الناظر  واإن  واحلياة،  واملخلوق  اخلالق  حقيقة  حتديد  يف  العقيدة  تتمحور 
الت�سريعية للوقف يجدها و�سيلة مل�سلحة تعزيز القيم العقدية لدى الفرد واملجتمع، التي تظهر 

يف بناء امل�ساجد واملدار�ش القراآنية ومراكز الدعوة ووقف املكتبات وترجمة الكتب.

وقبل بيان دور الوقف يف تعزيز هذه القيم، يجدر بي تعريفها يف اللغة واال�سطالح.

املطلب الأول: تعريف العقيدة و�ضور تعزيزها للقيم

اأوًل: تعريف العقيدة يف اللغة وال�ضطالح: 

1( تعريف العقيدة يف اللغة: من عقد وهي العهد وامليثاق)1(.

من  له  يجب  ومبا  تعالى،  باهلل  اجلازم  »االإميان  هي:  اال�سطالح:  يف  العقيدة  تعريف   )2
ومبا  ه،  و�سرِّ خريه  والقدر  االآخر،  واليوم  ور�سله،  وكتبه،  مبالئكته  واالإميان  التوحيد، 

يتفرع عن هذه االأ�سول ويلحق بها مما هو من اأ�سول الدين«)2(.

املتعلقة مب�سائل  االإميانية  القواعد  العقدية يف اال�سطالح: هي: جمموع  القيم  تعريف   )3
العقيدة، التي جاء بيانها يف القراآن الكرمي وال�سنة املطهرة، والتي تف�سر عالقة اخلالق 

باملخلوقات ونظام الكون واحلياة)3(.

ثانًيا: �ضور عن القيم العقدية التي يعززها الوقف: ميكن للباحث اأن يربز هذا الدور يف االآتي: 

واأ�سمائه  واألوهيته  ربوبيته  توحيد اهلل -تعالى- يف  يعد   :� :– توحيد اهلل  قيم  تعزيز   )1
بها جميًعا،  اإال  امل�سلم  اإميان  يكتمل  وال  ال�سحيحة،  العقيدة  مقت�سيات  من  و�سفاته 

)1( ل�سان العرب، ابن منظور، 297-296/3.
)2( ت�سهيل العقيدة االإ�سالمية، اجلربين، دار الع�سيمي للن�سر والتوزيع، �ش1.

)3( انظر: دور املعلم يف تعزيز القيم االإميانية لدى طلبة املرحلة الثانوية مبديرتي خانيون�ش وغرب غزة من وجهة نظر الطلبة، 
اإعداد اأحمد مو�سى اأحمد برهوم، درا�سة مقدمة ال�ستكمال متطلبات احل�سول على درجة املاج�ستري يف الرتبية االإ�سالمية 

من كلية الرتبية باجلامعة االإ�سالمية بغزة، فل�سطني، 1430ه/2009م، �ش11. 
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الوقف  بالتوحيد جت�سيد  املتعلقة  القيم  منظومة  تعزيز  الوقف يف  اإ�سهام  اأمثلة  ومن 
ملقت�سى بع�ش اأ�سماء اهلل احل�سنى؛ كا�سمه الغني–�سبحانه-يف قوله تعالى: زب ې  ى  
ى  ائ   ائەئ  ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ رب)1(، وا�سمه الرزاق يف قوله تعالى: زبڌ  
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ رب)2( وال�ساهد اأن الوقف ي�سهم يف تعزيز قيم التوحيد)3( 
بتعبد الواقف مبقت�سى هذين اال�سمني اجلليلني  باعتقاده اجلازم  باأن اهلل- تعالى- 
اأنفقه يرجع عليه بتحقيق  غني عن خملوقاته واأنه ال رازق �سواه �سبحانه)4(، واأن ما 

حئمئ   جئ   ی   ی   ی   زبی    تعالى:  لقوله  م�سداًقا  واأخروية،  دنيوية  م�سالح 
ىئ  يئ        جبرب)5(، فيبادر بالوقف على جهة بر عامة اأو خا�سة، اعتقاًدا منه 
وتعالى-  �سبحانه  بربه-  �سوء ظن  يخالطه  له؛ فال  كله م�سخر  الكون  باأن  وت�سديًقا 
فيم�سك يف مو�سع االإنفاق فيهلك ويك�سر احلواجز املانعة له لتحقيق معتقده من البخل 

وال�سح واحل�سد)6(.

2( تعزيز قيم االإميان بالكتب ال�سماوية: اإن االإميان بالكتب ال�سماوية يكمل االإميان بباقي 
ي�ستدعي  باملُر�َسل  واالإميان  باملُر�َسل،  االإميان  ي�ستدعي  باملُْر�ِسل  االإميان  الأن  االأركان؛ 
ال�سالم–  –عليهم  االأنبياء  على  املنزلة  الكتب  يف  ممثلة  بالر�سالة/الوحي،  االإميان 

املبينة للنا�ش اأ�سول العقيدة وال�سريعة واالأخالق)7(.

قال تعالى: زب ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ      ٿ رب)8(.

)1( �سورة لقمان، اآية 26.
)2( �سورة الذاريات، اآية 58.

)3( انظر: االأبعاد القيمية ملفهوم الوقف، �سعاد اأ�ستيب، http، //www.maghress.com يوم 2016/6/10م ويف ال�ساعة 
10 �سا : 00د.

)4( انظ���ر: اجلامع الأح���كام القراآن، القرطبي، حتقيق اأحمد الربدوين واإبراهيم اأطفي�ش، دار الكتب امل�صرية، القاهرة، ط2، 
1384ه/1964م، ج76/14، 178/1.

)5( �سورة �سباأ، اآية 39.
)6( انظر: اجلامع الأحكام القراآن، القرطبي، 253/1، 329/3، 307/14.

)7( انظ���ر: العقي���دة االإ�صالمية واأ�ص�صها، عبد الرحمن ح�ص���ن حبنكه امليداين، دار القل���م، ط2، 1399ه�/1978م، �ش536-
.537

)8( �سورة االأعلى، اآية 19-18.
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َقال:   ،...»)\( جربيل  حديث  يف  ال�سماوية  بالكتب  االإميان  وجوب  احلديث  يف  وجاء 
ِ َوَماَلِئَكِتِه، َوُكُتِبِه...«)1(. االإِمَياُن اأَْن ُتوؤِْمَن ِباهللهَّ

ال�سماوية من جهة اعتقاده  بالكتب  واالإميان  القيم  تعزيز منظومة  الوقف يف  ويتجلى دور 
منها عقود  والتي  واأخالق،  و�سريعة  به من عقيدة  ما جاءت  و�سحة  تعالى،  اهلل  اإلى  بن�سبتها 
التربعات، في�سارع للوقف على جهة بر عامة وخا�سة؛ ا�ستكمااًل الإميانه وت�سديًقا مبا جاء فيها 

من اأحكام حتثه على االإنفاق ليجد ثمرة ذلك يوم القيامة.

لنا؛ ما يرد ن�سخه« يف  االأ�سول: »�سرع من قبلنا �سرع  ويعزز ذلك ما جاء من قول علماء 
�سريعتنا)2(.

العقيدة  مرتكزات  من  بالر�سل  االإميان  يعد  والر�سل:  باالأنبياء  االإميان  قيمة  تعزيز   )3
االإ�سالمية عماًل بقوله تعالى: زبڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ      ڻ  
ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے   ےۓ  ۓ  

و�سريعته  لدينه  ومبلغني  تعالى-  اهلل-  من  مر�سلني  الأنهم  ڭرب)3(،  ڭ   ڭ  

واملوؤيدين بن�سرته)4(.

الدينية  املوؤ�س�سات  وقف  اأن  جهة  من  بالر�سل  االإميان  قيم  تعزيز  يف  الوقف  دور  ويتجلى 
كامل�ساجد وما يتبعها من موؤ�س�سات دعوية ووقف املكتبات ال�سرعية  ي�سهم يف تثبيت هذا املرتكز 
باإر�سالهم لهداية النا�ش وتعريفهم  يف نفو�ش املوؤمنني، فيتحقق تعظيم جميعهم و�سكر املنعم 
اخلريات  يف  امل�سارعة  يف  بهم  والتاأ�سي  وم�سريهم)5(  وجودهم  بحقيقة  وتعريفهم  بخالقهم، 
] يف  بالنبي  الكرام  ال�سحابة  تاأ�سي  ومثاله  ا،  منها خ�سو�سً التطوعية  وال�سدقات  عموًما 
ِبيهَّ ] َعِن االإِمَياِن،  يَل النهَّ )1( اجلام���ع ال�صحيح، البخ���اري، دار طوق النجاة، ط1، 1422ه�، ِكَتاُب االإِمَياِن، َباُب �ُس���وؤَاِل ِجرْبِ

اَعِة، 19/1. َواالإِ�ْساَلِم، َواالإِْح�َساِن، َوِعْلِم ال�سهَّ
)2( �صرح خمت�صر الرو�صة، جنم الدين، املحقق: عبد اهلل بن عبد املح�صن الرتكي، موؤ�ص�صة الر�صالة، ط1، 1407ه�/1987م، 

.169/3
)3( �سورة البقرة، اآية 285.

)4( انظر: العقيدة االإ�سالمية، حبنكه امليداين، �ش296.
)5( املرجع نف�سه، �ش296، 297، 303.
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زب وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ          املبادرة للوقف عماًل مبقت�سى قوله تعالى: 
ىئ  ىئ  ىئ  ی ی  ی  ی رب)1(.

االإميان  قيم  تعزيز  يف  املتمثلة  القيمة،  هذه  لتثبيت  ال�سحابة  من  العملي  التطبيق  فجاء 
بالر�سل بالوقف على حتقيق هذا املق�سد. 

اِر  جهَّ النهَّ َبِني  »َيا  َفَقاَل:   ،[ اإليهم  ر�سول اهلل  اأر�سل  ملا  اأر�سهم   النجار بوقف  بني  كفعل 
.)2(»... ِ ِ اَل َنْطُلُب َثَمَنُه اإِالهَّ اإَِلى اهللهَّ َثاِمُنويِن ِبَحاِئِطُكْم َهَذا«، َقاُلوا: اَل َواهللهَّ

4( تعزيز قيمة االإميان باليوم االآخر: يعتقد امل�سلم اأن الدنيا دار اختبار وك�سب، واالآخرة دار 
قرار واأن االإن�سان حما�سب على اأفعاله، ويعد الوقف و�سيلة لتعزيز هذه القيمة العقدية، 
من خالل ما يوقفه املرء من ماله ويرجو من خالله االنتفاع به يف االآخرة، وهو بهذا 
يثبت اعتقاده باليوم االآخر وما يجري فيه من اأحداث ...عن اأَِبي ُهَرْيَرَة [ اأَنهَّ َر�ُسوَل 
َدَقٍة َجاِرَيٍة،  اهلِل ]: َقاَل: »اإَِذا َماَت ااْلإِْن�َساُن اْنَقَطَع َعْنُه َعَمُلُه اإِالهَّ ِمْن َثاَلَثٍة: اإِالهَّ ِمْن �سَ

اِلٍح َيْدُعو َلُه«)3(. اأَْو ِعْلٍم ُيْنَتَفُع ِبِه، اأَْو َوَلٍد �سَ

ا َيْلَحُق امْلُوؤِْمَن ِمْن َعَمِلِه َوَح�َسَناِتِه َبْعَد  ِ ]: »اإِنهَّ مِمهَّ عن اأَِبي ُهَرْيَرَة- [- َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهللهَّ
ِبيِل  َثُه، اأَْو َم�ْسِجًدا َبَناُه، اأَْو َبْيًتا اِلْبِن ال�سهَّ َحًفا َورهَّ ا َتَرَكُه، َوُم�سْ احِلً َمْوِتِه ِعْلًما َعلهََّمُه َوَن�َسَرُه، َوَوَلًدا �سَ

ِتِه َوَحَياِتِه، َيْلَحُقُه ِمْن َبْعِد َمْوِتِه«)4(. حهَّ ْخَرَجَها ِمْن َماِلِه يِف �سِ َدَقًة اأَ َبَناُه، اأَْو َنْهًرا اأَْجَراُه، اأَْو �سَ

وال�ساهد يف احلديثني اأن الوقف يعزز قيمة االإميان باليوم االآخر، وما يكون فيه من اأحداث 
ذكرت يف القراآن الكرمي وال�سنة املطهرة مببادرة الواقف التنازل عن بع�ش ماله وقطع الت�سرف 
املوؤ�س�سات  من  �سمنها  يدخل  وما  وامل�ساجد  الكتب  كوقف  خا�سة؛  اأو  عامة  بر  جهة  على  فيه 

)1( �سورة االأحزاب، اآية 21.
ِة، َوُيتهََّخُذ َمَكاُنَها َم�َساِجَد، 93/1. اَلِة، َباٌب، َهْل ُتْنَب�ُش ُقُبوُر ُم�ْسِرِكي اجَلاِهِليهَّ )2( اجلامع ال�سحيح، البخاري، ِكَتاُب ال�سهَّ

)3( اجلام���ع ال�سحي���ح، م�سلم، حتقيق حممد ف���وؤاد عبد الباقي، دار اإحياء الرتاث العربي – ب���ريوت، كتاب الو�سية، باب  ما 
يلحق االإن�سان من الثواب بعد وفاته، 1255/3.

)4( �سنن ابن ماجه، حتقيق دار اإحياء الكتب العربية، في�سل عي�سى البابي احللبي، حممد فوؤاد عبد الباقي، افتتاح الكتاب يف 
االإميان وف�سائل ال�سحابة والعلم، باب ثواب معلم النا�ش اخلري، 88/1 ]ح�سنه االألباين[.
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وت�سليًما منه  وتاأكيًدا  االآخرة،  ثواب  ...)1(، يرجو من خاللها حت�سيل  ال�سبيل  وابن  التعليمية 
ا باالعتقاد القلبي، وعمليًّا بت�سرفه ببذل املال يف وجوه  وبياًنا لغريه باإميانه باليوم االآخر نظريًّ

اخلري الأعمار احلياة االأخرى. 

5( تعزيز قيمة االإميان بالق�ساء والقدر: يعد االإميان بالق�ساء خريه و�سره من مرتكزات 
ِه«)2(، والذي ف�سره  ِه َو�َسرِّ العقيدة االإ�سالمية؛ كما جاء يف احلديث: »َوُتوؤِْمَن ِباْلَقَدِر َخرْيِ
العلماء: »اأن اهلل تعالى علم مقادير االأ�سياء واأزمانها قبل اإيجادها ثم اأوجد ما �سبق يف 

علمه اأنه يوجد، فكل حمدث �سادر عن علمه وقدرته واإرادته«)3(.

ويتجلى دور الوقف يف تعزيز هذه القيمة؛ من جهة اأن الواقف بحب�سه جلزء من ماله جلهة 
بر خري عامة اأو خا�سة اأراد اأن يربز بت�سرفه هذا حتقيق ما يقراأه يف الفاحتة يف قوله تعالى: 

زبٿ  ٿ  ٿ  ٿرب)4(.

فالواقف يحقق بذلك »اإقراًرا بربوبية اهلل واإعالًنا عمليًّا عن الطاعة واخل�سوع لوجهه تعالى، 
وهو تعبري من الواقف عن �سدق ال�سعور بربوبية اهلل- تعالى- وخالقيته لالأ�سياء، وتعبري منه 
عن �سدق ال�سعور بالوالء املطلق له واإنعامه التام عليه«)5( فاأقدم على الوقف ومل يبخل  حتى ال 
يدخل يف منطوق االآية الكرمية؛ الأنه متيقن اأن الذي طلب منه االإنفاق؛ هو املتف�سل عليه بالنعم، 

واأنه �سيخلفه عليه مبا هو خري منه؛ كما جاء يف قوله تعالى: زب ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  
ۉ  ې  ې  ې  ې  ىى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ   

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی رب)6(.

)1( انظ���ر: مرقاة املفاتيح �صرح م�ص���كاة امل�صابيح، املال قاري، دار الفكر، بروت، ط01، 1422ه�/2002م، 326/1؛ واملنهاج 
�صرح �صحيح م�صلم بن احلجاج، النووي، دار اإحياء الرتاث العربي، بروت، ط2، 1392ه�، 85/11.

)2( اجلامع ال�سحيح م�سلم،  كتاب االإميان، باب معرفة االإميان، واالإ�سالم، والقدر وعالمة ال�ساعة، 36/1.
)3( فت���ح الب���اري �سرح اجلامع ال�سحيح، الع�سقالين، ترقيم حممد فوؤاد عب���د الباقي، ت�سحيح  حمب الدين اخلطيب، تعليق 

عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، دار املعرفة ، بروت، ط، 1379 ه�، 118/1.
)4( �سورة الفاحتة، اآية 5.

)5( انظ���ر: االأبع���اد القيمية ملفه���وم الوقف، �سع���اد اأ�ستي���ب، http، //www.maghress.com  ي���وم 2016/6/10م ويف 
ال�ساعة 10:00.

)6( �سورة حممد، اآية 38.
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ا  العبادات تطبيًقا عمليًّ اأنواًعا من  ال�سريعة االإ�سالمية  العبادات: فر�ست  6( تعزيز قيمة 
ثمراتها  من  التي  مثاًل،  فال�سالة  واحلج.  وال�سوم  والزكاة  كال�سالة  العقيدة،  ملقت�سيات 
النهي عن الفح�ساء واملنكر، اأي تقومي ال�سلوك الفردي واالجتماعي، وو�سيلة للنظام واالجتماع 
مبقت�سى اأدائها جماعة؛ فاإن الوقف يخدم هذه القيم من جهة ما يوقفه النا�ش ويخ�س�سونه 

لبناء امل�ساجد وامل�سليات واملدار�ش القراآنية وعلى االأئمة الإر�ساد النا�ش وتوعيتهم.

الن�صاب،  اأبرزها ملكية  اإال ب�صروط  من  الزكاة، فاإن املال ال يزكى  اإلى عبادة  واإذا جئنا 
فجعلت ال�سدقات التطوعية التي منها الوقف كمخرج تطوعي لتلبية رغبات الطبقات املحتاجة 
كالفقري وامل�سكني وعابر ال�سبيل ...ملا  فيه من حتقيق م�سلحة كرامة االإن�سان من جهة؛ ودفًعا 

ملف�سدة البخل، الأنه مف�سدة اأخالقية يف منظومة القيم االإ�سالمية.

املطلب الثاين: دور الوقف يف تعزيز منظومة القيم القت�ضادية والأ�ضرية

يتطلع االإن�سان لتحقيق واإر�ساء حاجاته املادية  واملعنوية من طعام و�سراب ولبا�ش وم�سكن 
وزواج وتنا�سل وم�ساهرة، ...اإلخ، التي حتقق له اأمنه النف�سي و�سعادته وراحته، مما يجعله يف 

الكثري من االأحيان يعتربها مقا�سد يف حد ذاتها يجب اإ�سباعها ال و�سائل لغايات اأ�سمى)1(. 

اأقرت  االإن�سان   لدى  والروحية  املادية  املتطلبات  اإ�سباع  بني  واالعتدال  التوازن  ولتحقيق 
تنظم  االأخالقية،  والقيم  احلقوقية  )القواعد(  الت�سريعات  من  جملة  االإ�سالمية  ال�سريعة 
ال�سعور باالنتماء االإمياين  ت�سرفاته بح�سب طبيعة كل ت�سرف ومقا�سده، وحركت فيه قيمة 

واالإن�ساين وامل�سري امل�سرتك، واأهمية االإح�سا�ش باأمل االآخرين  وحماية كرامتهم االإن�سانية.

وقبل بيان دور الوقف يف تعزيز املنظومة االقت�سادية واالإن�سانية، يجب عليهَّ تعريفهما يف 
اللغة واال�سطالح: 

اأوًل: تعريف القيم القت�ضادية والأ�ضرية يف اللغة وال�ضطالح: 

1( تعريف االقت�ساد يف اللغة واال�سطالح: 

)1( انظر: نظرية القيم يف الفكر املعا�سر بني الن�سبية واملطلقية، د.الربيع ميمون، �ش47-46.
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اأ( تعريف االقت�ساد يف اللغة: اال�ستقامة، وال�سهولة، والعدل)1(.
ب( تعريف االقت�ساد يف اال�سطالح: هو »درا�سة �سلوك االإن�سان يف اإدارة املوارد النادرة 

وتنميتها الإ�سباع حاجاته»)2(.
واالأدبيهَّات  ال�سوابِط  ِمن  »منظومٌة  هي  اال�سطالح:  يف  االقت�سادية  القيم  تعريف  ج( 

ه االقت�ساَد وال�سيا�ساِت املاليهَّة«)3(. االأخالقيهَّة، التي يِجب اأن توجِّ
2( تعريف االأ�سرة يف اللغة واال�سطالح: 

اأ( تعريف االأ�سرة يف اللغة: الدرع احل�سني)4(.
الرجل  بني  ال�سرعي  بالزواج  النا�سئة  العالقة  اال�سطالح: هي  االأ�سرة يف  تعريف  ب( 
واأبنائهما  البع�ش،  بع�سهما  نحو  وواجبات  حقوق  من  عنه  يرتتب  وما  واملراأة، 

وعائلتيهما واملجتمع)5(.
وهي بذلك »اجلماعة االإن�سانية التنظيمية املكلفة بواجب ا�ستقرار املجتمع وتطوره«)6(.

االأ�سرة،  اأفراد  بني  للت�سرفات  املنظمة  القواعد  منظومة  هي  االأ�سرية:  القيم  تعريف   )3
وتعمل على ت�سكيل �سخ�سيتهم وتهذيب �سلوكهم حتقيًقا لتعاونهم ومتا�سكهم)7(.  

ثانًيا: �ضور عن القيم القت�ضادية والأ�ضرية التي يعززها الوقف:
ميكن للباحث اأن يربز دور الوقف يف تعزيزهما يف االآتي: 

)1( ل�سان العرب، ابن منظور، 354/3.
)2( تعريف االقت�ساد، كيندة حامد الرتكاوي، موقع �سبكة االألوكة، يوم 2017/6/6م ويف ال�ساعة 8:35.

http، / /www.alukah.net
)3( القيم االقت�سادية واالقت�ساد القيمي، اأ/حنايف جواد، موقع �سبكة االألوكة، يوم 2017/6/6م ويف ال�ساعة 8:35.

htt،/ /www.alukah.net
)4( ل�سان العرب، ابن منظور، 19/4.

)5( انظر: اأحكام فقه االأ�صرة درا�صة مقارنة، د/عبد القادر بن عزوز، دار قرطبة، اجلزائر، ط01، 1428ه�/2007م، �ش5.
)6( معامل االأ�سرة امل�سلمة يف القراآن الكري، درا�سة مو�سوعية، اإعداد �سريين زهري اأبو عبدو، بحث ال�ستكمال متطلبات درجة 
املاج�ست���ري يف التف�سري  وعلوم القراآن، 1431ه�/2010م، اجلامعة االإ�سالمية، بغزة، كلية اأ�سول الدين، الدرا�سات العليا، 

ق�سم التف�سري وعلوم القراآن، �ش2.
)7( انظ���ر: االأ�سرة اجلزائرية وجدلية القيم االجتماعية، اأ.لعمورة وردة، جمل���ة البحوث والدرا�سات االإن�سانية، ع2015/10، 

جامعة 20 اأوت 1955، �سكيكدة، اجلزائر، �ش14.
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1( تعزيز منظومة القيم االأخالقية االقت�سادية: ال يختلف الفقهاء حول حق االإن�سان يف 
التي  ال�سرعية،  الن�سو�ش  كرثة  بدليل  االإن�سانية  الفطرة  مراعاة  على  �سرًيا  التملك، 
حتث على طلب الرزق وبيان املعامالت احلالل من املحرمة، وت�سريع املرياث، والهبات، 

ڦ   ڦ   ڤ       ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   زب  تعالى:  كقوله  ..الخ،  وال�سداق، 
ال�سريعة  اأن  على  يتفقون  اأنهم  غري  رب)1(  ڃ  ڄ   ڄ        ڄ   ڄ   ڦ   ڦ  
�سبطتها مبجموعة من القيم االأخالقية، تنبه االإن�سان اأنه جزء من جمتمع واأن الرثوة 
اأفراده؛ وذلك باإقرار مبداأ الت�سخري  التي يجمعها واملنافع التي يح�سل عليها هي من 

املتبادل بني اأفراد املجتمع االإن�ساين يف قوله تعالى: زبۆ   ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ېې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئوئ  
ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ رب)2(، الذي قيد بقيم اأخالقية، اأذكر منها: حديث َجاِبِر 
ى،  ُ َرُجاًل �َسْمًحا اإَِذا َباَع، َواإَِذا ا�ْسرَتَ ِ ] َقاَل: »َرِحَم اهللهَّ ِ [ اأَنهَّ َر�ُسوَل اهللهَّ ْبِن َعْبِد اهللهَّ

ى«)3(. َواإَِذا اْقَت�سَ

�سيغت  الكلية،  وال�سوابط  القواعد  من  مبجموعة  املالية  املعامالت  الفقهاء  �سبط  ولقد 
بطريقة جتمع بني املعنى احلقوقي )احلقوق/الواجبات( احلاكمة لنوع املعاملة، واآخر اأخالقي 
يحفظ العالقات االإن�سانية وينمي القيم االأخالقية بني االأطراف املتعاقدة، ومن جملتها اأذكر- 
على �سبيل التمثيل ال احل�سر- قاعدة ال�سرر يزال: التي ت�سمل الرد بالعيب و�سمان املتلفات 
وغري ذلك)4(، والتي توؤ�س�ش حلماية احلقوق املالية للمتعاقد من جهة، وتوؤ�س�ش تفعيل الباعث 
االأخالقي على م�ستواه التطبيقي عماًل بظاهر احلديث: »اَل ُيوؤِْمُن اأََحُدُكْم، َحتهَّى ُيِحبهَّ اِلأَِخيِه َما 

ُيِحبُّ ِلَنْف�ِسِه«)5(.

)1( �سورة اجلمعة، اآية 10.
)2( �سورة الزخرف، اآية 32.

)3( اجلام���ع ال�سحيح، البخاري، كتاب البيوع، باب ال�سهول���ة وال�سماحة يف ال�سراء والبيع، ومن طلب حًقا فليطلبه يف عفاف، 
.57/3

)4( انظر: االأ�صباه والنظائر، ال�صبكي، دار الكتب العلمية، ط1، 1411ه�/1991م، 41/1.
)5( اجلامع ال�سحيح، البخاري، كتاب االإميان، باب من االإميان اأن يحب الأخيه ما يحب لنف�سه، 12/1.
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َيا َر�ُسوَل اهلِل.  َماُء  اَبْتُه ال�سهَّ اأَ�سَ َعاِم؟ َقاَل  اِحَب الطهَّ ] لبائع الطعام: »َما َهَذا َيا �سَ وقوله 
ي«)1(. ؛ َفَلْي�َش ِمنِّ ا�ُش، َمْن َغ�شهَّ َعاِم َكْي َيَراُه النهَّ َقاَل: اأََفاَل َجَعْلَتُه َفْوَق الطهَّ

ويتجلى دور الوقف يف تعزيز منظومة القيم االأخالقية من اجلهات االآتية: 

- وقف النقود للقر�ش احل�سن  للتجار وغريهم ممن تراكمت عليهم الديون اأو عندهم 
م�سروعات اقت�سادية، وال ميلكون راأ�ش املال لتنفيذها  حتقيًقا  لقيمة الكرامة االإن�سانية 

والتعاون على اخلري.

- �سمولية اأغرا�ش الوقف ودميومة كفيل بتوفري فر�ش لتنمية املال وتوفري م�سادر للعي�ش 
الكرمي للموقوف عليهم وغريهم)2(: 

يعد الوقف حا�سًنا وم�سانًدا مل�سروعات  االقت�ساد االجتماعي – الت�سامني، والعمل التطوعي 
االجتماعية  الفئات  ملختلف  والتح�سينية  واحلاجية  ال�سرورية  احلاجات  توفري  اإلى  الهادف 

لرتكيبته االقت�سادية اإذ يت�سكل غالًبا من: 

- عقارات: �سكنات، حمالت جتارية، اأرا�ش زراعية، ...الخ.
- منقوالت: �سيارات، حيوانات، نقود، ...الخ.

- خربات خمتلفة.
فالوقف ب�سفة عامة يقوم على توفري جملة من احلاجات االجتماعية والفردية، التي تعزز منظومة 

القيم بني اأفراد املجتمع )امل�سلم مع امل�سلم( و)امل�سلم مع االآخر غري امل�سلم(، تتمثل يف)3(: 

- م�ساركة الدولة يف توفري البنى التحتية الإن�ساء موؤ�س�سات اقت�سادية اأو خدمية متنوعة 
رعاية للفئات اخلا�سة واملحتاجة.

- توفري و�سائل الت�سلية والرتفيه وق�ساء وقت الفراغ جلميع فئات املجتمع.

ا«، 99/1. َنا َفَلْي�َش ِمنهَّ ِبيِّ ]: »َمْن َغ�سهَّ مَياَن، َباُب قْوِل النهَّ )1( اجلامع ال�سحيح، م�سلم، ِكَتاُب ااْلإِ
)2( انظر: قيم الوقف والنظرية املعماري، �سياغة معا�سرة، د.نوبي حممد ح�سن، جملة اأوقاف، ع8، �ش5، ربيع االأول 1426ه�/ 

مايو 2005م، االأمانة العامة لالأوقاف، الكويت، �ش17.
)3( انظر: اإ�سهام الوقف يف العمل االأهلي والتنمية االجتماعية، د.فوؤاد عبد اهلل العمر، اإدارة الدرا�سات والعالقات اخلارجية، 

االأمانة العامة لالأوقاف، الكويت، ط 1431ه�/2010م،  �ش83-82.
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كما اأن من ميزات الوقف يف ح�سانته ملقا�سد االقت�ساد االجتماعي– الت�سامني اأنه غري 
اأنه مل يكن  الواقفني من طبقات اجتماعية خمتلفة، كما  واإمنا جند يف  قا�سر على االأغنياء، 
قا�سًرا على الرجال دون الن�ساء، بل اإن منظومة القيم التي يقوم عليها الوقف �سجعت الكثري من 
الن�ساء ويف خمتلف الع�سور على امل�ساهمة يف بناء االقت�ساد االجتماعي- الت�سامني، بل تفيد 

بع�ش الدرا�سات اأن م�ساهمتهن كانت غالًبا ترتاوح ما بني 20 و 50 % من جمموع الواقفني)1(.

التداول، كما جاء يف  اإلى  اإخراج املال من االكتناز  الناظر يف مقا�سد الوقف يجدها  واإن 
ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ      ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   زب    تعالى:  قوله 
مزرعة  كوقف  عليهم  املوقوف  منها  ي�ستفيد  التي  امل�سروعات  خالل  من  ڑرب)2(،  ڑ  
على الفقراء، فاإن املوقوف عليهم ي�ستفيدون من جهة ريع املنتج اأكاًل ونقًدا، واملجتمع بال�سلع 

ل اإلى ال�سوق ل�سد احلاجات االجتماعية من الطعام. )الغلة( التي حتوهَّ

فيحقق الوقف قيًما اأخالقية تتعلق مبقا�سد املال يف ال�سريعة ممثلة يف الدعوة اإلى العمل 
واالإنتاج  وترك البطالة، وتكثريه، وتداوله بالطرق امل�سروعة، ومقاومة �سح النف�ش يف بذله وغري 

ذلك من املقا�سد الكلية.  

كما تتجلى م�ساهمة الوقف يف تنمية القيم املالية/االقت�سادية ودعم ثقافة الرت�سيد وقيم 
لن�سر  االإعالمي؛  االإر�ساد  على  بالوقف  عموًما  املال  وتنمية  واالدخ��ار  واال�ستهالك  اال�ستثمار 
ثقافة معلوماتية عن �سبل اإن�ساء امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة خمتلفة االأهداف)3(، بتفعيل 
امل�سروعات  النوع من  االكتتاب يف هذا  امل�ساركة يف  املجتمع من  اأفراد  النقود)4( ومتكني  وقف 

)1( انظ���ر: د.اأدي �ساتي���ا، Waqf‚ Civil Society &Civil Economy، Preliminary Reflection ،  جمل���ة 
اأوق���اف، )البحوث باللغة االجنليزي���ة(، ع18، �ش10، جمادى االأول���ى 1431ه�/2010م، �ش27؛ وف���اروق بيليجي، اأوقاف 
الن�س���اء يف مدين���ة ا�سطنبول يف الن�سف االأول من القرن ال�ساد�ش ع�سر،  جملة اأوقاف، ع19، �ش 10، ذو احلجة 1431ه�/

نوفمرب 2010م، �ش94 وما بعدها.
)2( �سورة التوبة، اآية 34.

 L’EXEMPLE DES SERVICES DE PROXIMITE  DANS LA REGION DES PAYS :3( انظ����ر(
   L’économie sociale et solidaire، caractéristiques, acteurs et enjeux وبحث ، DE LA LOIRE

 The role of cash waqf as a financial instrument in financing small ،4( انظ���ر: د.اأح�س���ن حل�سا�سنة(
 and medium enterprises

جملة اأوقاف )الق�سم االإجنليزي(، ع19/�ش10/ذو احلجة 1431ه�/ نوفمرب 2010م، �ش37 وما بعدها.
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الوقفية؛ حتقيًقا  للت�سامن االجتماعي وحتقيًقا لقيمة اأخالقية ممثلة يف ت�سريك جميع فئات 
املجتمع يف التعاون من جهة، وقيمة تعليمهم على تر�سيد نفقاتهم املالية التطوعية خلدمة هذه 
امل�سروعات التنموية من جهة ثانية، وتوجيه وتر�سيد النفقات التطوعية االجتماعية وجعلها يف 

خدمة املجتمع وتطوره.  

كما ميكن للوقف اأن ي�سهم يف اأخلقة االقت�ساد من خالل: 

دعم االإعالم اأو الدعاية اخلا�سة باأخلقة االقت�ساد.  -

دعم ثقافة االقت�ساد على م�ستوى الفرد واملجتمع من خالل ن�سر املعلومات اخلا�سة عن    -
�سبل اإن�ساء امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة خمتلفة االأهداف)1(، من خالل تفعيل وقف 

النقود)2( لهذا النوع من امل�ساريع الوقفية.  

تعزيز منظومة قيم االأ�سرة: يظهر اهتمام موؤ�س�سة الوقف )كموؤ�س�سة مالية/اقت�سادية   )2
واأوقاف  بالزواج،  اخلا�سة  للقرو�ش  اأوقاف  بتوفري  وحمايتها  باالأ�سرة  -ت�سامنية( 
تزويج االأيتام ووقف م�ستلزمات الزينة والثياب للعرو�سني، والق�سر وذوي االحتياجات 

اخلا�سة، ...اإلخ.

ودعًما وحماية للعالقات االأ�سرية )�سلة الرحم( �سرع الوقف االأهلي اأو الذري)3(، اإذ يعد 
االإن�سانية  العالقات  منظومة  وتعزيز  حفظ  يف  متمثاًل  لل�سروري  اخلادم  اأو  احلاجي  مبنزلة 
االأ�سرية كوقف االأب اأو االأم بيته على من طلقت من بناته، اأو ترملت ومل جتد ماأوى، اأو وقف 
اأح�سن  –اإن  اأوالدهم  حيث يتقا�سمون منافعها وغري ذلك، مما يقوي  اأوالده ثم  مزرعة على 

ا�ستغالل الوقف ومقا�سده- �سبكة العالقات االأ�سرية فيما بينهم.

 L’EXEMPLE DES SERVICES DE PROXIMITE  DANS LA REGION DES PAYS :1( انظ���ر(
   L’économie sociale et solidaire، caractéristiques, acteurs et enjeux وبحث ،DE LA LOIRE

 The role of cash waqf as a financial instrument in financing small ،2( انظ���ر: د.اأح�س���ن حل�سا�سنة(
and medium enterprises )جملة اأوقاف )الق�سم االإجنليزي(، ع19، �ش10، ذو احلجة 1431ه�/نوفمرب 2010م، 

�ش37 وما بعدها(. 
)3( انظ���ر: املحي���ط الربهاين يف الفقه النعماين فقه االإمام اأب���ي حنيفة، ابن مازة، 152/6؛ والت���اج واالإكليل ملخت�سر خليل، 

املواق، 635/7؛ ورو�سة الطالبني وعمدة املفتني، النووي، 334/5؛ والكايف يف فقه االإمام اأحمد، ابن قدامة، 256/2.
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اأنها وبطريقة غري  لالأ�سرة غري  واإن كان ظاهرها حتقيق مك�سب مادي  االأوقاف  واإن هذه 
مبا�سرة توجه املال خلدمة االأ�سرة ومقا�سدها يف احلياة، وتوطد �سبكة العالقات بني اأفرادها 
وتربيهم على االإنفاق الر�سيد، حيث اإن توفري �سكن لالأرملة اأو املطلقة يحميها ويحمي اأبناءها من 
الت�سرد، وي�سهم يف تربيتهم على االأخالق الفا�سلة التي تخدم امل�سالح العامة للمجتمع، وتبعدهم 

غالًبا عن اجلرمية واالنحالل اخللقي ب�سبب تفكك االأ�سرة وتهرب االأهل من امل�سوؤولية.

وتتجلى اأهمية الوقف كموؤ�س�سة داعمة وراعية ملنظومة االأخالق احلامية لالأ�سرة ومقا�سدها 
يف الوقت احلا�سر، وهذا ما كان من اإن�ساء ال�سندوق الوقفي لرعاية االأ�سرة بالكويت وموؤ�س�سة 

االأوقاف و�سوؤون الق�سر بدبي، واللذين من مقا�سدهما)1(: 

- توفري الرعاية املنا�سبة لالأ�سرة نف�سيًّا وثقافيًّا وترفيهيًّا.
- تهيئة اجلو املنا�سب لتما�سك االأ�سرة.

- توعية االأ�سرة باملتغريات االجتماعية املختلفة.
- توفري روؤو�ش اأموال لدعم واإن�ساء امل�سروعات التنموية لالأ�سر الفقرية اأو املحتاجة.  

واإن هذه املقا�سد يف توجيه وتر�سيد املال حتفظ القيم االأخالقية املتعلقة باالأ�سرة يف �سقها 
النف�سي واملادي)االقت�سادي()2(، ممثلة يف: 

- النمو ال�سليم الأفراد االأ�سرة.
- دعم الروابط بني اأفرادها.

- حتقيق متطلبات االأ�سرة املادية من ماأكل وم�سرب وم�سكن، ...الخ.
- حتقيق توا�سل االأجيال من خالل رعاية امل�سنني. 

- حل امل�سكالت الزوجية.
- حل م�سكلة التاأخر يف الزواج.

1426ه�/مايو  اأول  ربيع  �ش5،  ع8،  اأوقاف،  جملة  ح�سن،  حممد  نوبي  االأ�سرة،  رعاية  يف  ودوره  الوقف  انظر:   )1(
�سبكة  على  موقعها  على  بدبي  الق�سر  و�سوؤون  االأوقاف  موؤ�س�سة  موقع  وانظر  156؛   ،155 �ش140،  2005م، 

االنرتنت، www.amaf.gov.ae  يوم 2017/5/27م ويف ال�ساعة:  16:00.
)2( انظر: الوقف ودوره يف رعاية االأ�سرة، نوبي حممد ح�سن، �ش133.
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من  ببع�ش   بع�سهما  عالقته  �سابق  من  كان  ما  ن�سيان  عدم  قيمة  ودعم  املطلقات  حماية 
ذكريات طيبة ومعا�سرة ومودة، وما قد ينجر عنه من اأذى مادي اأو معنوي)1(، الأن مت�سك كل 
طرف بحقوقه دون نظر اإلى ماآل ذلك، لعل طليقة اليوم تكون زوجة الغد، كما جاء يف قوله: 

زبىئ  ىئ  ی  یی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ رب)2(.

- دعم امل�سروعات التي تخدم االأ�سرة وجتمع �سملها، وهنا ت�سرتك مقا�سد هذه امل�سروعات 
لها  تر�سد  التي  املختلفة،  االجتماعية اخلدمية  امل�سروعات  الدولة من  به  تقوم  ما  مع 
وت�سهم  االقت�سادي-  بامليزان  بحتة  اقت�سادية  �سفة  لها  -ولي�ش  خا�سة  ميزانيات 

بعائدها بطريقة غري مبا�سرة يف الدورة االقت�سادية للبلد)3(.   

املبحث الثالث
دور الوقف يف تعزيز منظومة قيم العدل والقيم الجتماعية

موؤ�س�ساته يف كل جماالت  دور  وتفعيل  العدل  بتحقيق  واملجتمع مرهون  الفرد  ا�ستقرار  اإن 
احلياة من جهة، واالهتمام بتطوير منظومة القيم االجتماعية من جهة اأخرى، وقبل بيان دور 

الوقف يف تعزيزهما يجدر بي تعريفهما يف اللغة واال�سطالح.

املطلب الأول: تعريف قيم العدل والقيم الجتماعية يف اللغة وال�ضطالح

اأوًل: تعريف العدل يف اللغة وال�ضطالح: 

1( تعريف العدل يف اللغة: اال�ستقامة، وهو ما قابل الظلم واجلور)4(. 

2( تعريف العدل يف اال�سطالح: هو »اأَن ُتْعِطي من َنف�سك اْلَواِجب وتاأخذه«)5(.

)1( انظ���ر: التف�ص���ر الكبر، ال���رازي، دار اإحي���اء الرتاث العربي، ب���روت، ط1420 ه����، 481/6؛ واجلامع الأح���كام القراآن، 
القرطب���ي، 208/3؛ وتف�صر الق���راآن العظيم، ابن كثر، حتقيق: �صامي بن حممد �صالمة، دار طيبة للن�صر والتوزيع، ط2، 

1420ه�/1999م، 644/1.
)2( �سورة البقرة، اآية 237.

)3( انظر: اأحكام الوقف، م�صطفى اأحمد الزرقا، دار عمار، االأردن، ط2، 1413ه�/1998م، �ش18.
)4( ل�سان العرب، ابن منظور، 430/11.

)5( االأخالق وال�صر يف مداواة النفو�ش، ابن حزم، دار االآفاق اجلديدة، بروت، ط2، 1399ه�/1979م، �ش33.
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3( تعريف قيم العدل يف اال�سطالح: هي جمموع املبادئ املنظمة ل�سلوك الفرد واجلماعة 
يف احلياة يف معامالتهم ومعا�سراتهم.

ثانياً: تعريف املجتمع يف اللغة وال�ضطالح: 

1( تعريف املجتمع يف اللغة: اجلماعة املختلفة من النا�ش)1(.

2( تعريف املجتمع يف اال�سطالح: جمموعة من النا�ش، يعي�سون يف مكان واحد، تربطهم 
رابطة الدين والعادات، والتقاليد واالأهداف امل�سرتكة.

3( تعريف القيم االجتماعية يف اال�سطالح: هي جمموع املبادئ  االأخالقية ال�سرعية التي 
توجه ال�سلوك االجتماعي، وتر�سم عالقات بع�سهم ببع�ش وتعزز قيم الت�سامح والتعاون 

واالإيثار للمحافظة على النظام وا�ستقراره.

املطلب الثاين: �ضور عن قيم العدل والقيم الجتماعية التي يعززهما الوقف
ميكن للباحث اأن يربز دور الوقف يف تعزيزهما يف االآتي: 

اأوًل: تعزيز منظومة قيم العدل: يعترب حتقيق العدل وقيمه مق�سًدا من مقا�سد ال�سريعة 

اأفراد  ي�ستعملها  وقد   احلقوق  اإلى  للو�سول  الت�سريعية  ال�سبل  اأحد  ال�سهادة  وتعد  االإ�سالمية، 
املجتمع يف احلق اأو يف الباطل، واأكرث اخل�سومات بني النا�ش متعلقة باحلقوق املالية، والإثبات 
وامل�سهود  بال�ساهد  مرتبطة  �سكلية  بجوانب  و�سبطت  ال�سهادة  �سرعت  حقه  حق  �ساحب  لكل 
عليه وم�سمون ال�سهادة، واأ�سافت لها ال�سريعة قيمة اأخالقية مرتبطة بعدالة ال�ساهد وحتريك 
�سمريه )اأخالقه(؛ الأن يقوم بها على اأح�سن وجه واإن كان امل�سهود �سده نف�سه اأو اأقرب النا�ش 
ا اأم فقرًيا ... وذلك تثميًنا لقيمة العدل وحماية  اإليه، و�سواء اأكان م�سلًما اأم غري م�سلم، غنيًّ

ملنظومة االأخالق االجتماعية)2(، كما جاء يف قوله تعالى: زب ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  

)1( ل�سان العرب، ابن منظور، 56/8.
)2( انظ���ر: التف�س���ري الكبري، ال���رازي، 241/11؛ واجلامع الأحكام الق���راآن، القرطبي، 410/5؛ وتف�سري الق���راآن العظيم، ابن 

كثري، 433/2.
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ٴۇۋ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے   ھ   
ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې رب)1(.

ويتجلى دور الوقف يف تعزيز قيم العدل يف باب ال�سهادة يف الرتبية التي تقدمها موؤ�س�سات 
الوقف  للقيام باالأدوار االآتية: 

- توفري �سبل الدفاع عن املتهمني العاجزين عن توفري هذه اخلدمة باأنف�سهم.
- القر�ش احل�سن لت�سديد الديون من اأجل اإعطاء فر�سة للذين تراكمت عليهم الديون و�سجنوا 

اأو �سي�سجنون ب�سبب ذلك؛ حتى يتحقق اال�ستقرار النف�سي لهم والأهلهم، فاملجتمع.  
- الوقف على اإعادة تاأهيل امل�سجونني  واإدماجهم اجتماعيًّا. 

- رعاية اأ�سر امل�سجونني جتنيًبا لهم من االنحراف.
على  املحافظة  اإلى  االإ�سالمية  ال�سريعة  الجتماعية: دعت  القيم  تعزيز منظومة  ثانياً: 
من  وغريها  )االأمة(  املجتمع  اأفراد  بني  العالقات  بتنمية  االإن�سانية  العالقات 
املجتمعات االإن�سانية؛ مراعاة ملق�سد االأخوة االإن�سانية واال�سرتاك يف االأ�سل الواحد، 

ڇ     ڇڇ   ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ      ڃ   زبڄ   بقوله:  عماًل 
ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژرب)2(. 

وهي  ومتا�سكه،  ا�ستقراره  للمجتمع  حتفظ  االجتماعية  القيم  من  منظومة  اإلى  دعت  كما 
املجتمع  اأفراد  بني  والتكافل  والتعا�سد،  والتعاون،  واالإيثار  ال�سدق  عن  جمملها  يف  تخرج  ال 
االإن�ساين، وو�سفت كل مت�سف بها باملح�سن، وهي درجة كمال اأخالقي يتميز بها بع�ش النا�ش 
عن غريهم، وقيدت هذا البذل املايل نحو املحتاجني اإليه بقيمة اأخالقية متثلت بدعوة املنفق 
اأو املح�سن مب�ساحبة فعله اخلري مراعاة �سعور املحتاج وكرامته االإن�سانية وعدم اأذيته بكل فعل 
اأو قول؛ ب�سرته وعدم احلديث عن حاجته عند غريه والتلطف يف الكالم معه)3(؛ الأن احلاجة 

)1( �سورة املائدة، اآية 8.
)2( �سورة احلجرات، اآية 13.

)3( التف�س���ري الكب���ري، ال���رازي، 43/7؛ واجلام���ع الأح���كام القراآن، القرطب���ي، 310/3؛ وتف�س���ري القراآن العظي���م، ابن كثري، 
.693/1
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االإن�سانية ال تكون �سبًبا لالإذالل من  جهة، والأنها غري قا�سرة على حملها؛ فقد ي�سبح حمتاج 
اليوم غني الغد والعك�ش �سحيح، فتتبادل االأدوار، والأن بناء املجتمعات يقوم على الغني والفقري 

كلٌّ يقوم بدوره وفق الن�سق االجتماعي، وهذا هو مت�سمن االآية الكرمية: زب ڭ  ڭ  ڭ  
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ رب)1(.

كما �سرعت يف تبادل املنافع امل�سروعة بني اأفراد املجتمع االإن�ساين، كما جاء يف قوله تعالى: 
زبٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄرب)2( مع التقيد بحفظ 
اأ�سول املعامالت املالية وغريها يف �سقها احلقوقي واالأخالقي من عدم التعدي على االإن�سان 

والبيئة واحليوان، كما جاء يف قوله تعالى: زب ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  
ۈۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ رب)3(.

امل�سالح  على  توقف  مزارع  كان  معظمه  اأن  يجد  الوقف  موؤ�س�سات  تاريخ  يف  الناظر  واإن 
العامة واخلا�سة اأو الذرية، وم�ست�سفيات حتافظ على ال�سحة العامة، ومراكز لرعاية االأيتام 
والفقراء والعجزة)4(، كما كان ال�ساأن يف عهد النبوة واخلالفة الرا�سدة وما بعدها اإلى حا�سر 
املجتمعات االإ�سالمية يف هذا الع�سر)5(، وهذا حتقيًقا ملقا�سد قيمية اأخالقية جاء م�سمونها 
َدَقًة، َوَما �ُسِرَق ِمْنُه  يف حديث النبي ]: »َما ِمْن ُم�ْسِلٍم َيْغِر�ُش َغْر�ًسا اإِالهَّ َكاَن َما اأُِكَل ِمْنُه َلُه �سَ
الهَّ  َدَقٌة، َواَل َيْرَزوؤُُه اأََحٌد اإِ رْيُ َفُهَو َلُه �سَ َكَلِت الطهَّ َدَقٌة، َوَما اأَ ُبُع ِمْنُه َفُهَو َلُه �سَ َدَقٌة، َوَما اأََكَل ال�سهَّ َلُه �سَ

َدَقٌة«)6(. َكاَن َلُه �سَ

ويتجلى دور الوقف يف تعزيز هذه املنظومة االأخالقية يف االآتي: 

)1( �سورة البقرة، اآية 263.
)2( �سورة امللك، اآية 15.

)3( �سورة االأعراف، اآية 56.
)4( انظر: دور الوقف يف بناء احلياة االجتماعية ومتا�سكها، د.عبد اهلل بن نا�سر بن عبد اهلل ال�سدحان، موؤمتر االأوقاف االأول 

مبكة، 1433ه�، جامعة اأم القرى، ال�سعودية، �ش22، 231.
)5( انظ���ر: �سنن الرتمذي، حتقيق وتعليق: اأحمد حمم���د �ساكر )ج� 1، 2(، وحممد فوؤاد عبد الباقي )ج� 3(، واإبراهيم عطوة 
عو�ش املدر�ش يف االأزهر ال�سريف )ج4، 5(، �صركة مكتبة ومطبعة م�صطفى البابي احللبي، م�صر، ط2، 1395ه�/1975م، 

اأبواب االأحكام، باب يف الوقف، 651/3.
)6( اجلامع ال�سحيح، م�سلم، كتاب الطالق، باب ف�سل الغر�ش والزرع، 1188/3. 
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الوقف على االأهل/االأقارب يعزز م�سلحة �سلة الرحم، التي اأمرنا بو�سلها كما جاء يف قوله 
تعالى: زب ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ رب)1(.

وهو التوجيه الذي وجه به النبي ] اأبا طلحة [ ملا اأراد اأن يوقف اأر�سه، ملا فيه من 
تعزيز ملنظومة القيم االجتماعية ممثلة يف �سلة الرحم، وما يرتتب عنها من ا�ستقرار اجتماعي 

ومتا�سكه فقال له: »اْجَعْلَها يِف َقَراَبِتَك«)2(.

ت�سريع الو�سية بالوقف يف حدود الثلث يف الرتكات، كما جاء يف قوله ]-  »َفالثُُّلُث، َوالثُُّلُث 
ا�َش يِف اأَْيِديِهْم، َواإِنهََّك  ُفوَن النهَّ َك اأَْن َتَدَع َوَرَثَتَك اأَْغِنَياَء َخرْيٌ ِمْن اأَْن َتَدَعُهْم َعاَلًة َيَتَكفهَّ َكِثرٌي، اإِنهَّ

ِتي َتْرَفُعَها اإَِلى يِف اْمَراأَِتَك...«)3(. َدَقٌة، َحتهَّى اللُّْقَمُة الهَّ َها �سَ نهَّ َمْهَما اأَْنَفْقَت ِمْن َنَفَقٍة، َفاإِ

فاحلديث ال�سريف بني مقا�سد حتديد الو�سية بالثلث من اأنها قائمة على اعتبارات بيولوجية، 
تتمثل يف حفظ كلية النف�ش )بقاء االإن�سان(، واأخرى اأخالقية متثلت يف حفظ الكرامة االإن�سانية 
للورثة، وحكمة ثالثة اقت�سادية متثلت يف اإعادة توزيع )اإعادة توزيع املال/تفتيت الرثوة( املال 

ليدخل يف التنمية)4(، وكل هذا ينتهي اإلى املحافظة على املنظومة القيمية للمجتمع.

الوقف على الفقراء وامل�ساكني وعابري ال�سبيل واالأيتام، كما كان فعل عمر [-  كما 
َقاِب، َويِف �َسِبيِل  َق ِبَها يِف الُفَقَراِء، َويِف الُقْرَبى َويِف الرِّ دهَّ جاء يف وقفه الأر�سه بخيرب »َوَت�سَ

ْيِف...«)5(. ِبيِل، َوال�سهَّ ، َواْبِن ال�سهَّ ِ اهللهَّ

وهذا يع�سد منظومة قيمة التكافل والتعاون االجتماعي.

- دعم وقف الكتب واملكتبات واملوؤ�س�سات الرتبوية والدينية وعلى القائمني عليها تدري�ًسا 
ا حتت  ودرا�سة؛ لتعليم النا�ش اأمور دينهم ودنياهم عموًما والقيم االجتماعية خ�سو�سً

)1( �سورة الن�ساء، اآية 1.
ْوِج َوااْلأَْواَلِد، َواْلَواِلَدْيِن َوَلْو َكاُنوا  َدَقِة َعَلى ااْلأَْقَرِبنَي َوالزهَّ َفَقِة َوال�سهَّ ِل النهَّ )2( اجلام���ع ال�سحيح، م�سلم، ِكَتاُب اْلُك�ُسوِف، َباُب َف�سْ

ُم�ْسِرِكنَي، 296/2.
)3( اجلامع ال�سحيح، كتاب الو�سايا، باب الو�سية بالثلث، 3/4.

)4( عماًل بقوله تعالى: »َكْي اَل َيُكوَن ُدوَلًة َبنْيَ ااْلأَْغِنياِء ِمْنُكْم« �سورة احل�سر، اآية 8.
ُروِط يِف الَوْقِف، 198/3. ُروِط، َباُب ال�صُّ )5( اجلامع ال�صحيح، البخاري، ِكَتاُب ال�صُّ
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�سعار »العلم قبل القول والعمل«)1(، مما ي�سهم يف تنوير العقول وتنمية منظومة القيم 
االأخالقية ممثلة يف ال�سماحة والرحمة، واالأمانة واالأخوة، والن�سيحة وال�سدق..)2( بني 

اأفراد املجتمع عامتهم وخا�ستهم)3(.

املبحث الرابع
دور الوقف يف تعزيز منظومة القيم  الإن�ضانية واجلمالية

نظام  وترتيب  وجمال،  ات�ساق  يف  النظر  على  �سوره  من  الكثري  يف   الكرمي  القراآن  حث 
ڄ    ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ    زب  تعالى:  قوله  يف  كما  واحلياة،  الكون 
ڄڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ رب)4(، وقوله �سبحانه: زب ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  
يف  بها  ليقتدي  وتعالى-  –�سبحانه  البديع  ال�سانع  وحدانية  على  اأفاقي  كدليل  ىرب)5( 

�سناعة ح�سارته.

االإن�سان على ذوق اجلمال الرفيع يف كل مناحي حياته، ومثاله احرتام  كما ت�سمن تربية 
جمالية الذوق العام يف اآداب الكالم واحلوار، كما جاء يف قوله تعالى: زبڭ  ڭ  ڭ  
للقيم  تهذيًبا  ۋرب)6(،  ۋ   ٴۇ   ۈۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ  

االأخالقية االجتماعية ورفًعا للذوق العام يف م�ستوى الكالم وجمالياته. 

كما نبه القراآن الكرمي على االأ�سل وامل�سري امل�سرتك لالإن�سانية بالدعوة اإلى حتقيق معنى 
التكرمي يف حياة املجتمعات حتقيًقا للتكرمي االإلهي له، بحمايته كاإن�سان والتعاون والتكافل على 

)1( اجلامع ال�سحيح، البخاري، كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل، 24/1.
)2( انظ���ر: البع���د االأخالقي للمعامالت املالية، د/حممد �صالح حمدي، مركب املنار، احلميز، اجلزائر، ط1432ه�/2011م، 

�ش43.
)3( االأث���ر الثقايف للوق���ف يف احل�سارة االإ�سالمية، عبد اهلل الزايدي، جملة اأوقاف، االأمان���ة العامة لالأوقاف، الكويت، ع11/
����ش6/ذو القع���دة 1427ه����/ نوفمرب 2006م، ����ش103؛ ودور الوقف يف احلي���اة الثقافية باملغرب يف عه���د الدولة العلوية، 

د.ال�صعيد بوركبة، وزارة االأوقاف وال�صوؤون االإ�صالمية، املغرب،  ط 1417ه�/1996م، 66/1، 214/1، 250/1.
)4( �سورة امللك، اآية 3.

)5( �سورة النحل، اآية 6.
)6( �سورة  البقرة، اآية 104.
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ما فيه خريه، كما جاء يف قوله تعالى: زب ک  ک ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں رب)1(. 

وقبل بيان دور الوقف يف تعزيزهما؛ يجدر بالباحث اأن يعرفهما يف اللغة واال�سطالح.

املطلب الأول: تعريف القيم الإن�ضانية واجلمالية يف اللغة وال�ضطالح

اأوًل: تعريف القيم الإن�ضانية يف اللغة وال�ضطالح: 

تعريف االإن�سانية يف اللغة: من اأن�ش، وهو �سد الوح�سة، وهو من�سوب اإلى االإن�ش، وهو اآدم   )1
ون�سله)2(.

احلياة  يف  االإيجابية  و�سلوكاته  االإن�سان  م�ساعر  هي  اال�سطالح:  يف  االإن�سانية  تعريف   )2
والتي متيزه عن باقي الكائنات التي حتيط به)3(.

االأخالقية  للمنظومة  املوؤ�س�سة  »القواعد  هي:  اال�سطالح:  يف  االإن�سانية  القيم  تعريف   )3
تاأكيدها  ومَتّ  خت،  ُر�ِسّ والتي  ال�سليمة،  االإن�سانّية  الفطر  تعارفت عليها  والتي  املتكاملة، 

من الديانات، واالأفكار االإ�سالحية، واالأعمال الفنية، واالأدبية العظمى«)4(.

ثانياً: تعريف اجلمال يف اللغة وال�ضطالح: 

1( تعريف اجلمال يف اللغة: احل�سن)5(.

اإليه  ينتمي  الذي  الفن  تعريف اجلمال بح�سب  تعريف اجلمال يف اال�سطالح: يختلف   )2
ولكنه ال يخرج عن كونه: »�سفة تلحظ وت�ستح�سنها النفو�ش ال�سوية«)6(.

)1( �سورة االإ�سراء، اآية70.
)2( ل�سان العرب، ابن منظور، 12-10/6.

http // www.almrsal.com .3( انظر: ما هو تعريف االإن�سانية؟ موقع املر�سال، يوم2017/6/6م ويف ال�ساعة 08: 15د(
http / /mawdoo3.com  4( مفهوم القيم االإن�سانّية، موقع مو�سوع، يوم 2017/6/6م، ويف ال�ساعة 08 : 21د(

)5( ل�سان العرب، ابن منظور، 126/11.
)6( معج���م لغ���ة الفقه���اء، حممد روا�ش قلعج���ي وحامد �صادق قنيب���ي، دار النفائ����ش للطباعة والن�صر والتوزي���ع، ط2، 1408 

ه�/1988م، �ش166.
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3( تعريف القيم اجلمالية يف اال�سطالح: هي جمموع املحددات واملوجهات لل�سلوك الفردي 
واجلماعي لتذوق القيم اجلمالية يف كل مناحي احلياة)1(.  

املطلب الثاين: �ضور عن قيم الإن�ضانية واجلمالية التي يعززها الوقف

ميكن للباحث اأن يربز دور الوقف يف تعزيزها يف االآتي: 

اأوًل: تعزيز منظومة القيم الإن�ضانية: دعت ال�سريعة اإلى املحافظة على منظومة القيم 
االإن�سانية، مراعاة ملق�سد االأخوة االإن�سانية واال�سرتاك يف االأ�سل الواحد، ف�سرعت 

تبادل املنافع امل�سروعة بني اأفراد املجتمع االإن�ساين، كما جاء يف قوله تعالى: زبٿ  
ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄرب)2(، مع التقيد 
عدم  من  واالأخالقي  احلقوقي  �سقها  يف  وغريها  املالية  املعامالت  اأ�سول  بحفظ 

ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   زبڇ   واحليوان  والبيئة  االإن�سان  على  التعدي 
ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  ک  ک رب)3(.

واإن الناظر اإلى الوقف اخلريي يجده يع�سد هذا التوا�سل القيمي االإن�ساين، من خالل ما 
اأفتى به العلماء من جواز ا�ستفادة غري امل�سلم من وقف امل�سلم، وكذا بالقول بجواز الوقف عليه 

اإن كان من القرابة اأو من غرهم ب�صرط اأن ال يكون حربيًّا )معادًيا()4(.

واإن جمموع هذه الفتاوى املتعلقة بالوقف تعزز منظومة قيمة االأخوة االإن�سانية بني امل�سلمني وغريهم، 
وت�سفي مل�سة اإن�سانية تطبيقية ملعنى خلق الرحمة والتعاون بني الف�سالء من االإن�سانية؛  ملا جاء يف حديث 

َماِء...«)5(. ْحَمُن، اْرَحُموا َمْن يِف االأَْر�ِش َيْرَحْمُكْم َمْن يِف ال�سهَّ اِحُموَن َيْرَحُمُهُم الرهَّ النبي ]: »الرهَّ

)1( معاي���ري قي���م الرتبية اجلمالية يف الفكر االإ�سالمي والفكر الغربي درا�سة مقارن���ة، د.زياد علي اجلرجاوي، جملة البحوث 
www.qou.edu/home/ والدرا�س���ات الرتبوي���ة، جامع���ة القد����ش املفتوحة، ع17/مار����ش 2011م، ����ش7، نقال ع���ن

sciResearch/researchersPages ، بتاريخ 2016/6/10م ويف ال�ساعة 10:00.
)2( �سورة امللك، اآية 15.

)3( �سورة البقرة، اآية 205.
)4( انظ���ر: املحي���ط الربهاين يف الفقه النعماين، ابن مازة، 171/6؛ والتاج واالإكلي���ل ملخت�سر خليل، املواق، 633/7؛ ورو�سة 

الطالبني وعمدة املفتني، النووي، 317/5؛ والكايف يف فقه االإمام اأحمد، ابن قدامة، 251/2.
ِحيٌح. )5( �سنن الرتمذي، اأبواب الرب وال�سلة، باب ما جاء يف رحمة امل�سلمني، 323/4. وقال الرتمذي، َهَذا َحِديٌث َح�َسٌن �سَ
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كما ميكن للوقف اأن ي�سهم يف دعم  القيم االإن�سانية من خالل دعم م�ساريع االقت�ساد االجتماعي- 
الت�سامني)1( والتنمية امل�ستدامة)2(، حمليًّا ودوليًّا من خالل ت�سجيع تدوير املنتجات وال�سلع امل�ستهلكة 
للتطوع  الواقفني  بدعوة  االإن�سانية  املجتمعات  يف  التدوير  ثقافة  لتنمية  وقفي  �سندوق  باإن�ساء  مثاًل 
بوقف املال والو�سائل واخلربة؛ لن�سر الوعي بالتعاون مع اجلمعيات النا�سطة يف هذا امليدان حتت 

�سعار »وقف تعزيز القيم االإن�سانية«، بهدف حماربة البطالة والتخفيف من الفقر، ...اإلخ.

ثانياً: تعزيز منظومة القيم اجلمالية)3(: حر�ست ال�سريعة على حتقيق الطهارة الروحية 
واملادية لدى الفرد واملجتمع، فالزكاة مثاًل جاء يف مقا�سدها اأنها طهارة للنف�ش، 

كما يف قوله تعالى: زب ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ      ۀ  
ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ ربهَّ)4(، واعترب اإماطة االأذى عن الطريق �سعبة من �سعب 
اإِالهَّ  اإَِلَه  اَل  َقْوُل  ُلَها  َفاأَْف�سَ �ُسْعَبًة،  َو�ِستُّوَن-  ٌع  ِب�سْ اأَْو  َو�َسْبُعوَن-  ٌع  ِب�سْ »ااْلإِمَياُن  االإميان، 
اهلُل، َواأَْدَناَها اإَِماَطُة ااْلأََذى َعِن الطهَِّريِق...«)5(، وكذا اعتبار الو�سوء/الطهارة ن�سف 

)1( انظر للمقاربة بني مقا�سد الوقف ومقا�سد االقت�ساد االجتماعي الت�سامني:  
L’EXEMPLE DES SERVICES DE PROXIMITE DANS LA REGION DES PAYS DE 

LA LOIRE  
Commission «Economie – Emploi – Recherche - Innovation»
Rapporteur 5 mars 2012،  Mme Leïla CHERGUI
http، / /base.socioeco.org/docs
L’économie sociale et solidaire، caractéristiques, acteurs et enjeux وبحث ،   
Jean-Luc Outin
Centre d’Economie de la Sorbonne (UMR Univ-Paris1-Cnrs)
http، / /economie-gestion.ac-creteil.fr 
Economie sociale et solidaire وبحث ،   
www toupie. org
 L’EXEMPLE DES SERVICES DE PROXIMITE    DANS LA REGION DES PAYS  :2(  انظ����ر(
    L’économie sociale et solidaire، caractéristiques, acteurs et enjeux وبحث ،  DE LA LOIRE

)3(  تعريف  اجلمال يف اللغة: احل�ضن يف الفعل واخللق..، انظر: ل�ضان العرب، ابن منظور، 126/11.
والقيم اجلمالية يف ال�ضطالح: هي جمموع ال�ضفات واملظاهر اجلميلة التي تلبي حاجة الإن�ضان ماديا ومعنويا وتنمي ذوقه 
العمارة  منها يف  ال�ضتفادة  و�ضبل  امل�ضرفة  ال�ضخرة  القبة  م�ضجد  العمارة يف  وهند�ضة  اجلمالية  القيم  انظر:  واخلا�ش،  العام 
املعا�ضرة، درا�ضة نقدية حتليلية، اإعداد الطالب، م، خالد  مطلق بكر عي�ضى، مقرتح مقدم للح�ضول على درجة املاج�ضتري يف 

الهند�ضة املعمارية، اجلامعة الإ�ضالمية، غزة، 1432هـ/2011م، �ش21-20. 
)4( �سورة التوبة، اآية 103.

مَياِن، 63/1. مَياَن، َباُب �ُسَعِب ااْلإِ )5( اجلامع ال�سحيح، م�سلم، ِكَتاُب ااْلإِ
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باملظهر  واالهتمام  ااْلإِمَياِن...«)1(،  �َسْطُر  ُهوُر،  »الطُّ احلديث  يف  جاء  كما  االإميان، 
دون اإ�سراف وخيالء حمبوب ومرغوب فيه، كما جاء يف احلديث: »اإِنهَّ اهلَل َجِميٌل؛ 
َماَل...«)2(، فاإن جمموع هذه االأحاديث وغريها يعطينا ت�سوًرا عن مكانة  ُيِحبُّ اجْلَ
الطهارة الروحية والنظافة املادية يف الروؤية االإ�سالمية، وهي تعك�ش نظرة جمالية، 

بدايتها الفرد وكل ما يحيط به، لتتعدى لعموم املجتمع.

لقد كان للوقف ح�سور بارز يف تاريخ االأمة ويف تخطيط مدنها، ويف اإ�سفاء مل�سة جمالية على مرافقها  
واخلا�سة)3(.  العمومية  املرافق  من  غري  مع  وتنا�سقها  تخطيطها  وطريق  واخلدمية  الدينية  املختلفة 

ويتجلى دور الوقف اليوم يف تعزيز هذه املنظومة  من جهتني: 

الو�سوء  كبيوت  اجلمالية  القيم  منظومة  لتعزيز  التحتية  البنى  توفري  االأولى:  اجلهة 
واحلمامات، واحلدائق، واملياه، واملدار�ش الفنية، ...اإلخ.

لدى  القيم اجلمالية  لتعزيز منظومة  والتعليمية  الثقافية  امل�سروعات  الثانية: دعم  اجلهة 
الفرد واملجتمع  على م�ستوى تطوير الذوق االجتماعي، وت�سجيع املبادرات اخلا�سة واملوؤ�س�ساتية 

لهذا النوع من الن�صاط.  

ومن القيم اجلمالية التي ميكن للوقف اأن يكون و�سيلة لدعمها ون�سر ثقافتها، املحافظة على 
البيئة وبيان اآثارها ال�سحية واجلمالية واالقت�سادية ...، من خالل ن�سر قيم اال�ستثمار البيئي 
اأ�سحاب امل�سروعات ال�سغرية با�ستعمال الطاقات املتجددة املحافظة على  من خالل ت�سجيع 
البيئة كالطاقة ال�سم�سية والرياح، وبيان اآثار عدم اعتبار املعيار البيئي يف جدوى امل�سروعات 
االأمرا�ش  وانت�سار  واالأنهار  البحار  تلويث  من  امل�سروعات  هذه  عن  ينتج  ما  مراعاة  وعدم 

وانقرا�ش الكثري من االأجنا�ش من احليوانية)4(، ...اإلخ.

وِء، 203/1. ِل اْلُو�سُ )1( اجلامع  ال�سحيح، ِكَتاِب الطهََّهاَرِة، َباُب َف�سْ
ِرمِي اْلِكرْبِ َوَبَياِنِه، 93/1. مَياَن، َباُب حَتْ )2( اجلامع ال�سحيح، م�سلم، ِكَتاُب ااْلإِ

)3( مب���اين االأوق���اف االإ�سالمية واأثرها يف ا�ستدام���ة االأن�سجة احل�سرية للمدن التاريخية/حال���ة درا�سية، البلدة القدمية من 
مدينة نابل�ش، اأمل �سفيق حممد العا�سي، �ش33 وما بعدها.

)4( انظر: درا�سة اجلدوى البيئية للم�ساريع اال�ستثمارية، د/ اأو�سرير منور واآخرون، جملة اقت�ساديات �سمال اإفريقيا، جامعة 
يوم   www.ao-academy.org غنامي،  حممد  والبيئة،  واالقت�ساد  �ش337؛  2009م،  ال�سنة  ع7،  اجلزائر،  ال�سلف، 

2016/6/16م ويف ال�ساعة 10:00.
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وميكن ت�سور ذلك من خالل اإن�ساء �سندوق وقفي حتت �سعار زبڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  
ۇ    ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉرب)1(.

يهتم ب�: 
- القيام بدورات تدريبية  الأ�سحاب امل�ساريع ال�سغرية لتعليمهم مهارات املحافظة على البيئة.
- توعية االأ�سر باأهمية املحافظة على البيئة من خالل ن�سر الثقافة البيئية بني اأفراد االأ�سرة.

- و�سع حاويات يف االأحياء ال�سكنية تفرز فيها النفايات املنزلية ت�سهياًل الإعادة ا�سرتجاعها 
اأو تدويرها. 

- ت�سجيع االأ�سر املنتجة على ثقافة اقت�ساديات التدوير بتوفري و�سائل موقفة تخدم هذا 
النوع من الن�صاط االقت�صادي.

- ت�سجيع املجتمع على ر�سد اأموال موقوفة للبحث يف جمال البيئة وامل�سائل املتعلقة بها.  
، بتوفري  التنمية)2(-  تغطية احتياجات املناطق الداخلية والبعيدة واملعزولة عن م�ساريع 
من  فيها  امل�ساهمة  للوقف  ميكن  والتي   ... ال�سحي  ال�سرف  كمجاري  التحتية  البنى 
خالل اإن�ساء �سندوق وقفي لهذا املجال ودعوة اأفراد املجتمع املحلي والعاملي للم�ساهمة 

فيه حماية لل�سحة وللبيئة وما يرتتب على ذلك من قيم جمالية.
ا؛ حتقيًقا ملقت�سى قوله  دعم جمال ال�سوت يف القراءة)3( عموًما والقراآنية منها خ�سو�سً

تعالى: زب ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ رب)4(.  

دعم الذوق االجتماعي يف جمال القراءة بدعم الق�س�ش)5(-  وامل�سرحيات واالأن�سطة ذات ال�سلة 
بالرتبية اجلمالية عند االأطفال، ومثاله م�سابقة االأمانة العامة بالكويت لق�س�ش االأطفال.

- دعم م�ساريع القمامات البيئية وحماربة الع�سوائية منها، وتربية املجتمع على ت�سنيف 
القمامة بح�سب نوعها وو�سعها يف احلاويات اخلا�سة بها، حمافظة على البيئة وتعزيًزا 

للذوق اجلمايل العام واخلا�ش.

)1( �سورة االأعراف، اآية 56.
 L’EXEMPLE DES SERVICES DE PROXIMITE DANS LA REGION DES PAYS :2( انظ����ر(
    L’économie sociale et solidaire، caractéristiques, acteurs et enjeux وبحث ،  DE LA LOIRE
)3( انظر: معايري قيم الرتبية اجلمالية يف الفكر االإ�سالمي والفكر الغربي درا�سة مقارنة،  د.زياد علي اجلرجاوي، �ش29، 30.

)4( �سورة املزمل، اآية 4.
)5( انظر: معايري قيم الرتبية اجلمالية يف الفكر االإ�سالمي والفكر الغربي درا�سة مقارنة،  د.زياد علي اجلرجاوي، �ش30-29.
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اخلامتة
االأخالقية  القيم  تثبيت منظومة  الوقف اخلريية يف  موؤ�س�سة  اإ�سهام  الباحث يف حدود  اإن 
املالية من رحمة وعدل وم�ساحمة ... يجد اأن الوقف العام اأو اخلا�ش يعد تطبيًقا عمليًّا ملنظومة 
واقت�سادية  خدمية  م�ساريع  اإلى  النظرية  للمعاين  جت�سيده  جهة  من  التكافلية؛  املالية  القيم 
املجتمعات  بالنفع  تتعدى  بل  للمجتمعات،  واخلا�سة  العامة  امل�سالح  تخدم  وغريها  خمتلفة 
اإلى قيمة  اإلى املجتمعات االإن�سانية، من خالل حتويل غريزة التملك للمال  والت�سلط  امل�سلمة 

امل�ساركة وال�سعور بحاجة االآخر فيه ل�سد حاجته �سواء كان من االأقارب اأم من غريهم.

ومن لذة التمتع به على جهة االإفراد اإلى جهة العموم، من خالل ما ي�سهم به الواقف من توفري 
للمن�ساآت املختلفة �سحية وتعليمية وثقافية وترفيهية، وميكن ح�سر اأهم نتائج البحث يف االآتي: 

تعد العقيدة االإ�سالمية اأ�سا�ًسا وباعًثا ملنظومة القيم الت�سريعية التي ت�سمنها الوقف اخلريي.  1 )

يعد الوقف اإحدى ال�سور التطبيقية ملنظومة القيم االأخالقية االإ�سالمية. 2 )

تت�سمن االأحكام الت�سريعية الوقفية ملنظومة قيمية قبل اإن�ساء امل�سروع الوقفي واأثناءه وبعده. 3 )

املال  االإن�سانية يف جمع  الفطرة  متطلبات  بني  التوازن  الوقف اخلريية   م�سروعات  تعزز  4 )
وتهذيبها باالإ�سهام يف امل�سروعات ذات البعد االجتماعي واالإن�ساين.

تعزز م�سروعات الوقف مقا�سد االأخوة االإميانية وما يتولد عنها من ال�سعور باالنتماء لالأمة   5 )
وما تت�سمنه من وحدة الهدف وامل�سري.

تعزز م�سروعات الوقف مقا�سد االأ�سرة وما يتولد عنها من �سلة اأرحام. 6 )

تعزز م�سروعات الوقف مقا�سد التكرمي االإن�ساين بتوفري �سرورياته وحاجياته وكمالياته. 7 )

تعزز م�سروعات الوقف منظومة القيم االإن�سانية  بتوفري البنى التحتية اأو الو�سائل اخلادمة  8 )
لذلك ببناء امل�ساجد واملدار�ش واملكتبات والتدريب على املهارات  املختلفة.

التو�ضيات: 

اإن�ساء �سندوق وقف تعزيز القيم.
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امل�ضادر واملراجع
اأوًل: كتب التف�ضري: 

تف�سري القراآن العظيم، ابن كثري، حتقيق �سامي ين حممد �سالمة، دار طيبة للن�سر والتوزيع،   )1
ط2، 1420ه�/1999م. 

التف�سري الكبري، الرازي، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، 1420ه�/1999م.  )2
اجلامع الأحكام القراآن الكرمي، القرطبي، حتقيق اأحمد الربدوين واإبراهيم اأطفي�ش، دار   )3

الكتب امل�صرية، القاهرة، ط2، 1384ه�/1999م. 
ثانياً: كتب ال�ضنة و�ضروحها: 

�سنن ابن ماجة، ابن ماجة، حتقيق في�سل عي�سى البابي احللبي وحممد فوؤاد عبد الباقي،   )1
دار اإحياء الكتب العربية.

�سنن الرتمذي، الرتمذي، حتقيق وتعليق، اأحمد حممد �ساكر )ج� 2/1(، وحممد فوؤاد عبد   )2
الباقي )ج�3(، واإبراهيم عطوة عو�ش املدر�ش يف االأزهر ال�سريف )ج�4، 5(، �سركة مكتبة 

ومطبعة م�صطفى البابي احللبي- م�صر، ط2، 1395ه�/1975م.
والتوزيع،  للن�سر  املغني  دار  الداراين،  اأ�سد  �سامل  الدارمي، حتقيق ح�سني  الدرامي،  �سنن   )3

ال�صعودية، ط1، 1420ه�/2000م .
�صحيح البخاري، البخاري، حتقيق حممد زهر بن نا�صر النا�صر، دار طوق النجاة، ط1، 1422ه�.  )4

�سحيح م�سلم، م�سلم، حتقيق حممد فوؤاد عبد الباقي، دار اإحياء الرتاث العربي – بريوت.  )5
فتح الباري �سرح �سحيح البخاري، الع�سقالين، ترقيم حممد فوؤاد عبد الباقي، ت�سحيح: حمب   )6

الدين اخلطيب، تعليق عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز، دار املعرفة - بريوت، 1379ه�.
مرقاة املفاتيح �صرح م�صكاة امل�صابيح، املال قاري، دار الفكر، بروت، ط1، 1422ه�/2002م.  )7

املنهاج �سرح �سحيح م�سلم بن احلجاج، النووي، دار اإحياء الرتاث العربي – بريوت،   )8
ط2، 1392ه�.

املوطاأ، االإمام مالك، ت�سحيح وترقيم وتخريج وتعليق: حممد فوؤاد عبد الباقي، دار اإحياء   )9
الرتاث العربي، بريوت – لبنان، 1406ه�/1985م.
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ثالًثا: كتب الفقه واأ�ضوله والقواعد الفقهية: 
1( اأحكام الوقف، م�صطفى اأحمد الزرقا، دار عمار، االأردن، ط2، 1413ه�/1998م.

2( املحيط الربهاين يف الفقه النعماين فقه االإمام اأبي حنيفة [، ابن َماَزَة، حتقيق عبد 
الكرمي �سامي اجلندي، دار الكتب العلمية، بريوت – لبنان، ط1، 1424ه�/2004م.

3( االأ�صباه والنظائر، ال�صبكي، دار الكتب العلمية، ط1، 1411ه�/1991م.
4( التاج واالإكليل ملخت�صر خليل، املواق، دار الكتب العلمية، ط1، 1416ه�/1994م.

5( رو�سة الطالبني وعمدة املفتني، النووي، حتقيق زهري ال�ساوي�ش، املكتب االإ�سالمي، بريوت- 
دم�صق- عمان، ط3، 1412ه�/1991م.

6( الكايف يف فقه االإمام اأحمد، ابن قدامة، دار الكتب العلمية، ط1، 1414ه�/ 1994م.
7( القيم بني االإ�صالم والغرب، مانع بن حممد بن علي املانع، دار الف�صيلة، ال�صعودية، ط1، 

1426ه�/2005م.
8( �سرح خمت�سر الرو�سة، جنم الدين، املحقق: عبد اهلل بن عبد املح�سن الرتكي، موؤ�س�سة 

الر�صالة، ط1، 1407ه�/1987م.
9( اأحكام فقه االأ�سرة درا�سة مقارنة، عبد القادر بن عزوز )الدكتور(، دار قرطبة، اجلزائر، 

ط1، 1428ه�/2007م.

رابعاً: كتب العقيدة و الفكر والفل�ضفة: 

االأخالق وال�سري يف مداواة النفو�ش، ابن حزم، دار االآفاق اجلديدة–بروت، ط2، 1399ه�/1979م.  )1
اإ�سهام الوقف يف العمل االأهلي والتنمية االجتماعية، فوؤاد عبد اهلل العمر، اإدارة الدرا�سات   )2

والعالقات اخلارجية، االأمانة العامة لالأوقاف، الكويت، ط1431ه�/2010م.
البعد االأخالقي للمعامالت املالية، حممد �سالح حمدي )الدكتور(، مركب املنار، احلميز،   )3

اجلزائر، ط6، 1432ه�/2011م.

ت�سهيل العقيدة االإ�سالمية، اجلربين، دار الع�سيمي للن�سر والتوزيع ]د.ت .ن[.  )4

تعلم القيم وتعليمها، ماجد زكي اجلالد، دار امل�سرية.  )5
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وزارة  بوركبة،  ال�سعيد  العلوية،  الدولة  عهد  يف  باملغرب  الثقافية  احلياة  يف  الوقف  دور   )6
االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية، املغرب، 1417ه�/ 1996م.

العقيدة االإ�صالمية واأ�ص�صها، عبد الرحمن ح�صن حبنكه امليداين، دار القلم، ط2، 1399ه�/1978م.  )7
القيم ال�سرورية ومقا�سد الت�سريع االإ�سالمي، فهمي حممد علوان، الهيئة امل�سرية العامة   )8

للكتاب، 1989م.
القيم يف امل�سل�سالت التلفزيونية، م�ساعد بن عبد اهلل املحيا، دار العا�سمة للن�سر والتوزيع،   )9

ال�صعودية، ط1، 1414ه�.
القيمة االأخالقية، عادل العوا، ال�سركة العربية لل�سحافة والطباعة والن�سر، 1358ه�/1965م.   )10

الوطنية  ال�سركة  الربيع ميمون،  واملطلقية،  الن�سبية  املعا�سر بني  الفكر  القيم يف  نظرية   )11
للن�سر والتوزيع، اجلزائر، 1980م.

خام�ًضا: كتب اللغة وامل�ضطلحات واملو�ضوعات: 
ل�صان العرب، ابن منظور، دار �صادر، بروت، ط3، 1414ه�.  )1

معجم لغة الفقهاء، حممد روا�ش قلعجي وحامد �سادق قنيبي، دار النفائ�ش للطباعة والن�سر   )2
والتوزيع، ط2، 1408ه�، 1988م.

الكويت،  ال�سال�سل،  دار  الكويت،  االإ�سالمية،  وال�سئون  االأوقاف  وزارة  الكويتية،  املو�سوعة   )3
ط2، 1404 – 1427ه�.

�ضاد�ًضا: املجالت املحكمة: 
جملة البحوث والدرا�سات االإن�سانية، ع2015/10، جامعة 20 اأوت 1955 �سكيكدة، اجلزائر.  )1

جملة اأوقاف: االأمانة العامة لالأوقاف، الكويت.  )2
جملة: اقت�ساديا �سمال اإفريقيا، جامعة ال�سلف، اجلزائر.  )3

�ضابًعا: الر�ضائل اجلامعية: 
دور املعلم يف تعزيز القيم االإميانية لدى طلبة املرحلة الثانوية مبديرتي خانيون�ش وغرب   )1
اأحمد برهوم، درا�سة مقدمة ال�ستكمال  اأحمد مو�سى  اإعداد  الطلبة،  غزة من وجهة نظر 
متطلبات احل�سول على درجة املاج�ستري يف الرتبية االإ�سالمية من كلية الرتبية باجلامعة 

االإ�سالمية بغزة، فل�سطني، 1430ه�/ 2009م.
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القيم اجلمالية وهند�سة العمارة يف م�سجد القبة ال�سخرة امل�سرفة و�سبل اال�ستفادة منها يف العمارة   )2
املعا�سرة، درا�سة نقدية حتليلية، اإعداد الطالب، م، خالد  مطلق بكر عي�سى، مقرتح مقدم للح�سول 

على درجة املاج�ستري يف الهند�سة املعمارية، اجلامعة االإ�سالمية، غزة، 1432ه�/2011م.

مباين االأوقاف االإ�سالمية واأثرها يف ا�ستدامة االأن�سجة احل�سرية للمدن التاريخية / حالة   )3
العا�سي، دمت هذه  �سفيق حممد  اأمل  اإعداد  نابل�ش،  مدينة  القدمية من  البلدة  درا�سية: 
االأطروحة ا�ستكمااًل ملتطلبات احل�سول على درجة املاج�ستري ف�ي الهند�س�ة املعمارية بكلية 

الدرا�سات العليا يف جامعة النجاح الوطنية يف نابل�ش، فل�سطني،2010م.

معامل االأ�سرة امل�سلمة يف القراآن الكرمي- درا�سة مو�سوعية-، بحث ال�ستكمال متطلبات درجة   )4
املاج�ستري يف التف�سري  وعلوم القراآن، اإعداد �سريين زهري اأبو عبدو، 431ه�/2010م، اجلامعة 

االإ�سالمية، بغزة، كلية اأ�سول الدين، الدرا�سات العليا، ق�سم التف�سري وعلوم القراآن.

ثامًنا: املوؤمترات: 

ه�. • موؤمتر االأوقاف االأول مبكة، جامعة اأم القرى، ال�سعودية، 1433	

تا�ضًعا: مواقع الإنرتنت: 

http	• : //base.socioeco.org/docs.
http	• : //economie-gestion.ac-creteil.fr 
www. toupie.org	•

www	• .ao-academy.org
www	• .amaf.gov.ae  
http	• // :www.maghress.com 
http	• : //www.alukah.net
http	• : //www.qeyamhome.net
www	• .qou.edu
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دور االأوقاف االإ�سالمية باملغرب يف درء املخاطر واإزالة االأ�سرار
)يف �سوء وثائق من الع�سر العلوي(

اأ.طارق حممد دروي�ش*

ملخ�ش البحث:

اإن الق�سد من االأحكام يف ال�سريعة االإ�سالمية هو دفع املفا�سد عن النا�ش وجلب امل�سالح 
دفع  م  ُقدِّ وم�سلحة  مف�سدة  تعار�ست  فاإذا  امل�سالح«،  جلب  من  اأولى  املفا�سد  »درء  الأن  لهم، 
ما  منه  فاأتوا  به  اأمرتكم  وما  فاجتنبوه،  عنه  نهيتكم  »ما   :[ الر�سول  لقول  غالًبا،  املف�سدة 
ا�ستطعتم«)1(، ومن هنا فاإن مو�سوع ك�سف ال�سرر ومعاجلته قبل وبعد وقوعه، مو�سوع ذو اأهمية  
الأنه  عالية؛  منزلة  االإ�سالمي  الفقه  يف  االأمر  هذا  احتّل  وقد  االإ�سالمية،  ال�سريعة  يف  كبرية 
يتعلق بدفع ال�سرر عن العباد يف �ستى جماالت حياتهم، لذا فاإن ال�سريعة االإ�سالمية مبجموع 
ن�سو�سها واأحكامها حر�ست على حفظ النف�ش الب�سرية من كل ما ُيهددها اأو ُيلحق ال�سرر بها، 
ومن هنا فقد ت�سدهَّى الفقهاء حلل امل�سكالت االجتماعية، وقد ا�ستندت اأحكامهم الفقهية اإلى 

* معيد بق�سم االآثار االإ�سالمية بكلية االآثار بجامعة القاهرة.
)1( اجلام���ع امل�سن���د ال�سحيح املخت�سر امل�سهور ب���� )�سحيح البخاري(، االإمام اأبو عبد اهلل حمم���د البخاري، حديث رقم: 
7288، دار اإحياء الرتاث العربي ببريوت، ج4، بدون تاريخ؛ �سحيح م�سلم، االإمام م�سلم ابن احلجاج بن م�سلم الق�سريي 
الني�ساب���وري، حتقي���ق: حممد فوؤاد عبد الباقي، حديث رق���م 1327، دار اإحياء الكتب العربي���ة بالقاهرة، 1955م، ج4، 

�ش1831.

الـبــحـــــوث
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على  واحلفاظ  وحمايتها،  العباد  رعاية حقوق  منطلق  وذلك من  االإ�سالمية،  ال�سريعة  مبادئ 

عمارة االأر�ش و�سبط اأمور الب�سر، اإذ جاءت بتحرمي ال�سرر ومنعه مطلًقا مبا يف ذلك االإ�سرار 

باحليوان والنبات والبيئة وكل ما ي�ساد النفع ويجلب ال�سرر واالأذى، اإذ اإن درء املخاطر واإزالة 

ال�سرر ودفعه ونفيه واإعدامه من اأكرب الو�سائل واأو�سعها واأعظمها حلفظ النظام العام لالأمة، 

ومن هنا ُعني الفقهاء كثرًيا بدرا�سة مو�سوع ال�سرر ومعاجلة اآثاره لدرء خماطره عن العباد، 

وقد كان لالأوقاف دور كبري يف رفع ال�سرر عن النا�ش ملا لها من اأهمية كربى يف حياتهم، اإلى 

جانب رفعها لل�سرر الواقع عليهم من جهة اأخرى، وهو ما يتناوله هذا البحث.

منهج البحث:

به  اهتمت  فقد  هنا  ومن  االإ�سالمية،  ال�سريعة  يف  بالغة  اأهمية  ذا  ورفعه  ال�سرر  مو�سوع  يعد 

االأوقاف وتبارت يف دفعه عن نف�سها وعن غريها على ال�سواء، وملا كانت درا�سة هذا املو�سوع من 

ناحية فقهية تاريخية، فاإن املو�سوع يبداأ بتعريف معنى ال�سرر وال�سرار، و�سرح لعدد من القواعد 

الفقهية التي ترتبط مبو�سوع ال�سرر ورفعه يف ال�سريعة االإ�سالمية، كقاعدة »ال�سرر ُيزال«، و«قاعدة 

اأولى من جلب امل�سالح«، وقاعدة »حتمل ال�سرر اخلا�ش ل�سالح ال�سرر العام«، ثم  درء املفا�سد 

يتم تناول مو�سوع البحث من خالل ثالثة مباحث، حيث يدور املبحث االأول حول دور االأوقاف يف 

حماربة االأمرا�ش ودرء خماطرها )الطرق الوقائية - الطرق العالجية(، ويتناول املبحث الثاين 

دور االأوقاف يف درء املخاطر عن املدن ومرافقها )حماية املدن - حماية املرافق والطرق - مكافحة 

درء  يف  االأوقاف  دور  فيتناول  الثالث  املبحث  اأما  االإ�سالمية(،  املقابر  حماية   - والت�سول  الت�سرد 

املخاطر واالأ�سرار عن اأمالكها )من قبل املنتفعني بها - من قبل امل�سوؤولني عنها(.

القاعدة الفقهية »ال�ضرر يزال«:  

تعد قاعدة رفع ال�سرر اإحدى القواعد الفقهية الكربى يف ال�سريعة االإ�سالمية، التي يعتمد 
عربهَّت  الفقهية  الكتب  واأغلب  والنوازل،  للحوادث  ال�سرعية  االأحكام  تقرير  يف  الفقهاء  عليها 
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عنها بلفظ: »ال�سرر يزال«)1(، فالزرقا)2( تناولها حتت عنوان »ال �سرر وال �سرار«، وعدهَّها من 
اأركان ال�سريعة، ومرجعه فيها ن�سو�ش كثرية يف الكتاب وال�سنة.

]: »ال �سرر وال�سرار«،  النبي  اإلى قول  الفقهية  القاعدة  اأ�سل هذه  ال�سيوطي  االإمام  ويرجع 
وهو حديث اأخرجه االإمام مالك مر�ساًل يف املوطاأ)3(، واحلاكم الني�سابوري يف امل�ستدرك)4(، واالإمام 
من  مو�سواًل  ماجه،  ابن  واأخرجه  اخلدري،  �سعيد  اأبي  من حديث  والدارقطني  �سننه،  البيهقي يف 
حديث ابن عبا�ش وعبادة بن ال�سامت ر�سي اهلل عنهما)5(، ويف تف�سريها يذكر االإمام ال�ساطبي اأن 
ال�سرر وال�سرار ثُبت منُعهما يف ال�سريعة كلها، واأورد قوله تعالى: زبڀ  ڀ  ٺ  ٺٺرب)6(، 
ې  ې   ې  ېرب)8(، ومنه النهي عن التعدي على  رب)7(، وزب  پ     پ  پ     ڀڀ  وزب 
اأو �سرار، ويدخل  النفو�ش واالأموال واالأعرا�ش، وعن الغ�سب والظلم، وكل ما هو يف املعنى �سرر 

حتته اجلناية على النف�ش اأو العقل اأو الن�سل اأو املال، فهو معنى يف غاية العموم يف ال�سريعة)9(. 

ّر، وقد اأُطلق على كلِّ نق�شٍ يدخل االأعيان، وال�سهَّر-بفتح ال�ساد- لغة:   وال�سرر ا�سم ال�سّ
اإذا فعل به مكروها واأ�سر به، ويقول االأزهري: كل ما  �سد النفع، وهو النق�سان، يقال �سّره 
رٌّ بال�سم، وما كان �سّد النفع فهو فتحها، وال يخرج  كان �سوء حال وفقر و�سدة يف  بدن فهو �سُ

)1( التنظري الفقهي، جمال الدين حممد عطية، مطبعة املدينة املنورة، 1987م، �ش78-79. وقد اأ�سار اإلى اأن معظم الفقهاء 
االأوائل كال�سيوطي وابن جنيم وابن ال�سبكي عدوها من القواعد الفقهية اخلم�ش الكلية.

)2( املدخل الفقهي العام، م�صطفي اأحمد الزرقا،  دار القلم، دم�صق، ط2، 2004م، ج2، �ش978.
)3( املوطاأ، االإمام مالك بن اأن�ش بن مالك بن عامر االأ�سبحي، حتقيق: حممد فوؤاد عبد الباقي، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت 
لبن���ان، 1985م، ����ش651 ، احلديث جاء يف كتاب االأق�سية، ب���اب: الق�ساء يف املرفق، رقم: )22( وهو كما ياأتي: حدثني يحيى 

عن مالك عن عمرو بن يحيى املازين، عن اأبيه: اأن ر�سول اهلل � �سلى اهلل عليه و�سلم – قال: »ال �سرر وال �سرار«.
)4( امل�ستدرك على ال�سحيحني، اأبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل الني�سابوري، حتقيق: م�سطفى عبد القادر عطا، دار 

الكتب العلمية بريوت، الطبعة االأولى 1990م، ج2، �ش58-57.
)5( االأ�سب���اه والنظائ���ر يف قواع���د وف���روع فق���ه ال�سافعية، جالل الدين عب���د الرحمن بن اأب���ي بكر ال�سيوط���ي، حتقيق: مركز 

الدرا�صات والبحوث مبكتبة نزار الباز -مكة املكرمة، الريا�ش، ط2، 1997م، ج 1، �ش60-59.
)6( �سورة البقرة، اآية 231.

)7( �سورة الطالق، اآية 6.
)8( �سورة البقرة، اآية 233.

)9( انظ���ر: املوافق���ات يف اأ�سول ال�سريعة، اأبو اإ�سحاق اإبراهيم بن مو�س���ى ال�ساطبي، حتقيق: م�سهور اآل �سلمان، دار ابن عفان 
للن�صر، ط1، 1997م، ج 2، �ش16-15. 
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بالغري مطلًقا،  اإحلاق مف�سدة  وال�سرر:  اللغوي)1(،  املعني  ال�سرر عن  للفظ  الفقهاء  ا�ستعمال 
له،  املقابلة  وجه  على  بالغري  مف�سدة  اإحلاق  يعني  وهذا  بال�سرر)2(،  ال�سرر  مقابلة  وال�سرار: 
وظاهر احلديث حترمي �سائر اأ�سكال ال�سرر ب�ستى �سوره)3(، ومن ثم وجوب اإنهاء ال�سرر وذلك 
بدرئه قبل وقوعه بالطرق املمكنة، ورفعه بعد وقوعه بالتدابري واالإجراءات الالزمة)4(، وباجتهاد 
الفقهاء يف درا�سة هذه القاعدة فقد ا�ستنبطوا جمموعة قواعد اأخرى تو�سحها وتف�سرها، ولعّل 

من اأهمها:

قاعدة »درء املفا�ضد اأولى من جلب امل�ضالح«:

 اإن الق�سد من ت�سريع االأحكام هو دفع املفا�سد عن النا�ش وجلب امل�سالح لهم، فاالأولى 
درء املفا�سد قبل وقوعها ورفع اأ�سرارها يف حالة وقوعها، فاإذا تعار�ست مف�سدة وم�سلحة 
قدم دفع املف�سدة غالًبا، الأن اعتناء ال�سرع باملنهيات اأ�سد من اعتنائه باملاأمورات)5(، ومن 
اأن يحدث يف ملكه ما ي�سر بجاره �سرًرا بيًنا،  اأنه لي�ش لالإن�سان  تطبيقات هذه القاعدة: 
ال�سكان  ي�سر  فرنًا  اأو  مع�سرة  اأو  البناء،  يوهن  طاحوًنا  جاره  دار  بجانب  مثاًل  كاتخاذه 
ملقى  اأو  بالوعة  اأو  )مرحا�ش(  كنيًفا  داره  بجانب  اتخذ  لو  وكذا  والدخان)6(،  بالرائحة 

)1( انظ���ر: ل�ص���ان العرب، جم���ال الدين بن مكرم بن منظور، بروت، لبن���ان، ط3، 2003 م، ج4، �ش482؛ املو�سوعة الفقهية، 
اإ�ص���دار وزارة االأوق���اف وال�ص���وؤون االإ�صالمية بالكويت، جمموعة م���ن العلماء، دار ال�صفوة القاه���رة، ط1، 1993م، ج28 

ْنجة � ِطاَلء(، �ش179. )�سَ
)2( انظ���ر: امل�س���ادر االأ�سلية والتبعية لل�سريعة االإ�سالمية وقواعد الفقه يف بيان قدرته���ا على حل م�سكالت املجتمع املعا�سر، 
جمل���ة جامع���ة االإمام حممد بن �سع���ود االإ�سالمية، الع���دد الثاين 1410ه�، الريا����ش، ع2، �ش5؛ واملدخ���ل الفقهي العام، 

م�سطفى الزرقا، ج2، �ش978.
)3( انظ���ر: فت���ح املبني ل�سرح االأربعني، �سهاب الدين اأحمد بن حممد بن حجر الهيتمي، حتقيق: اأحمد املحمد وق�سي احلالق 

واأنور ال�صيخي، دار املنهاج، جدة -اململكة العربية ال�صعودية، ط1، 2008م، �ش237.
)4( انظر: قاعدة ال�سرر يزال واأثرها يف املعامالت املالية والطبية املعا�سرة، اأجمد دروي�ش اأبو مو�سى، ر�سالة ماج�ستري، ق�سم 

الفقه املقارن بكلية الرتبية - جامعة االأزهر، غزة، فل�سطني، 2012م، �ش60.
)5( انظ���ر: املو�سوع���ة الفقهية، وزارة االأوق���اف وال�س���وؤون االإ�سالمية بالكوي���ت، ج28، �ش184.ا�ستنادًا لق���ول الر�سول )عليه 
ال�سالة وال�سالم(: »ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما اأمرتكم به فاأتوا منه ما ا�ستطعتم«؛ �سحيح البخاري، االإمام البخاري، 
باب: االقتداء ب�سنن ر�سول اهلل – �سلى اهلل عليه و�سلم -حديث رقم: 7288؛ �سحيح م�سلم، االإمام م�سلم، كتاب الف�سائل، 

حديث رقم 1327.
)6( انظر: امل�سادر االأ�سلية والتبعية لل�سريعة االإ�سالمية، �ش52.
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قمامات ي�سر باجلدار، فل�ساحب اجلدار اأن يكلفه باإزالة ال�سرر، واإن كان ل�ساحب االأمر 
منفعة يف اإبقائه)1(.

قاعدة »يتحمل ال�ضرر اخلا�ش لدفع ال�ضرر العام«:

»ال�سرر  قاعدة  كانت  فاإذا  العباد،  م�سالح  يف  ال�سرعية  املقا�سد  على  بنيت  قاعدة  وهي 
ا فاإنه يزال بال�سرر اخلا�ش؛ الأن العام  يزال« تفيد اإزالة ال�سرر مطلًقا، فاإن ال�سرر اإذا كان عامًّ
 اأقوى من اخلا�ش، وامل�سلحة العامة مقدمة على امل�سلحة اخلا�سة، ولهذا قال الفقهاء: »يتحمل 
ومال هذا  العام،  الطريق  على  الأحٍد جداٌر  كان  فاإذا  العام«)2(،  ال�سرر  لدفع  ال�سرر اخلا�ش 

اجلدار بحيث ُيخ�سى تهدمه على املارة، فاإن �ساحبه ُيجرب على هدمه دفًعا لل�سرر العام)3(.

املبحث الأول
دور الأوقاف يف حماربة الأمرا�ش ودرء خماطرها

اأوًل: الطرق الوقائية: 

ومن  العامة،  ال�سالمة  اأ�س�ش  من  واأ�سرارها  ملخاطرها  درًءا  واالأمرا�ش  االأوبئة  مقاومة  تعد 
تلوثها،  خماطر  ودرء  ونظافتها  البيئة  �سالمة  على  احلفاظ  املغربية  االأوقاف  عناية  �سملت  هنا 
ويتمثل ذلك يف مكافحة االأزبال والف�سالت التي ُتطرح يف الطرق وال�ساحات العامة، والتي ال �سك 
اإطار ذلك  اأنها تلحق ال�سرر بالنا�ش من جراء م�ساهمتها يف انت�سار االأوبئة واالأمرا�ش، ويف  يف 
-من  الفقه  كتب  يف  �ساعت  فقد  االإ�سالمي،  الت�سريع  م�سادر  من  اأحكاًما  الفقهاء  لها  ا�ستنبط 
خمتلف املذاهب- اأحكام حتظر كل ما ي�سبب ويوؤدي اإلى اإف�ساد البيئة، وياأتي على راأ�ش ذلك تلوث 
املياه واإحلاق ال�سرر بها واالإ�سراف يف ا�ستعمالها، بل ووجوب نظافتها، اإلى جانب اإزالة االأذى عن 

الطرقات، وذلك على اعتبار اأن املاء والطريق ملكيات عامة، واحلقوق فيها للجميع �سواء.

)1( �سرح القواعد الفقهية، اأحمد بن ال�سيخ حممد الزرقا )ت 1357ه�(، حتقيق: م�سطفى اأحمد الزرقا، دار القلم -دم�سق، 
�صوريا، ط2، 1989م، �ش206-205.

)2( انظ���ر: �س���رح القواع���د الفقهية، اأحم���د الزرقا، ����ش202؛ واملدخل الفقهي، م�سطف���ى الزرقا، ج2، ����ش984؛ واملو�سوعة 
الفقهية، وزارة االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية بالكويت، ج28، �ش181. 

)3( انظر: املدخل الفقهي، م�سطفي الزرقا، ج2، �ش984.
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يف  الفقهاء  اأحكام  �سدور  بعد  وخا�سة  املدينة  نظافة  على  املغربية  االأوقاف  حر�ش  واإزاء 
ملا  نظرًا  املدن؛  ب�سوارع  ترتع  والبهائم  االأبقار  ترك  كان منها حكمهم مبنع  التي  ال�ساأن،  هذا 
تلحقه من اأ�سرار بالنا�ش من جراء تلطيخها الأبواب البيوت باأزبالها، واإعاقة املرور ب�سوارعها، 
�ست  ونطح ال�سبيان بقرونها، وتاأكيدهم على ما يف ذلك من �سرر يجب رفعه)1(، فقد خ�سّ
اأوقاف مدينة الرباط خالل القرن ال 13ه�/ال 19م فندقني ملبيت اأبقار وبهائم �سكان املدينة 
جماًنا، وهما فندق »دار الراعي« وفندق »دار البقر« الواقعان بحومة اجلزاء بالرباط، ولكن 
بعد دخول البالد حتت احلماية الفرن�سية 1912م، حتول الفندق االأول لي�سبح خمزًنا للتنب، 
الأعمال  ووقفه  ر�سده  ما مت  االأوقاف  وهناك من  وامل�سّردين)2(،  للبوؤ�ساء  ماأوى  الثاين  واأ�سبح 
ما  ومنها  الغر�ش،  لهذا  متنوعة  اأوقاف  فا�ش  مبدينة  وجدت  فقد  والطرقات،  البلد  نظافة 
خ�س�ش لرفع احلجارة من الطرقات واإزالة االأذى وتنظيف االأ�سواق، ومنها ما خ�س�ش ل�سراء 
اأدوات التنظيف وزيت االإنارة لتنظيف �سوارع املدينة واإ�ساءة طرقها واأزقتها ودروبها، ومنها ما 

خ�س�ش الأغرا�ش نقل االأزبال التي ا�ستفحل اأمرها باملدينة)3(.

ومتدنا اأوقاف مدينة تطوان باملغرب بنموذج لوثيقة وقف لتنظيف الطرق وكن�سها ور�سها باملاء، 
ورفع االأزبال عنها، وتقول يف هذا: »... على من ير�ش ال�سويقة واأمام بابي اجلامع املذكور اإلى باب 
امل�سجد اجلديد ثالث مرات يف اجلمعة )اأي االأ�سبوع( ليلة اجلمعة وليلة االأحد وليلة االأربعاء، ويكون 
ابتداوؤه من امل�سيد )ُكَتّاب حتفيظ القراآن( املقابل لدار الرثوث اإلى احلانوت التي يف اعتمار احلاج 
مغنا�ش ... ثم اإلى امل�سجد اجلديد القريب من حمام الطوب«)4(، وال يفوتنا هنا اأن ن�سري اإلى حر�ش 
وت�سليك  )املرحا�ش(  الكنيف  بتنظيف  يقوم  عامل  بتخ�سي�ش  مرافقها  كل  يف  املغربية  االأوقاف 
ا يقب�سه من َوْفر مدخولها، ومن اأمثلة ذلك حوالة اأوقاف اجلامع  جمراه، وخ�س�ست له راتًبا �سهريًّ

)1( انظ���ر: الن���وازل، عي�سى ب���ن على احل�سني العلم���ي، حتقيق: املجل����ش العلمي بفا�ش، من�س���ورات وزارة االأوق���اف وال�سوؤون 
االإ�سالمية باململكة املغربية، مطبعة ف�سالة، املحمدية، املغرب، 1986م، ج7، �ش151 � 152.

)2( انظر: �صجل اإح�صاء اأمالك اأحبا�ش كربى الرباط لعام 1333ه�/1915م، نظارة اأحبا�ش الرباط، �ش113.
(3) Modern Islam, Charles Penz, the Habous in Morocco, Casablanca, 1955, p, 28. 
)4( االأوق���اف والتوازن املجتمعي بتطوان، خالد الرامي، اأعمال ندوة املجتمع التطواين والتطور العمراين واملعماري من ق16م 

اإلى القرن 20م، تطوان، املغرب، 2009م، �ش93.
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االأعظم بتطوان، التي تن�ش على اأن يتقا�سى الكنهَّاف 20 ب�سيطة �سهريًّا)1(، وكَنّاف امل�سجد االأعظم 
بطنجة الذي كان يتقا�سى راتًبا قدرة 20 اأوقية �سهريًّا يقب�سها من اأوقاف طنجة)2(. 

ثانياً: الطرق العالجية: 

ُعرف  بيمار�ستان)3(  اأول  اأن  اهلل  عبد  بن  العزيز  عبد  بن  حممد  املغربي  الباحث  يرى 
باإفريقيا ال�سمالية هو البيمار�ستان الذي اأ�س�سه املن�سور املوحدي مبراك�ش)4(، يف حني كان 
الع�سر املريني هو الع�سر الذهبي لعمارة البيمار�ستانات باملغرب، التي انت�سرت يف خمتلف 
حوا�سره الكربى، وقد كان لهذه البيمار�ستانات اأوقافها اخلا�سة التي �ساعدتها على القيام 
بدورها على اأح�سن حال، ومتيزت هذه البيمار�ستانات باحتوائها على ق�سمني، ق�سم يخ�شُّ 
مر�سى االأبدان، وق�سم اآخر الأ�سحاب االأمرا�ش العقلية، كما توافرت البيمار�ستانات يف مدن 
فا�ش ومكنا�ش وتازة والرباط و�صال واآ�صفي وطنجة، ولعل اأ�صهر تلك البيمار�صتانات بيمار�صتان 
�ش يف القرن ال�سابع الهجري بالعطارين عند �سوق احلناء مبدينة فا�ش،  �سيدي فرج الذي اأُ�سِّ
والذي بف�سل اأوقافه الكثرية ظل العمل به حتى القرن الع�سرين امليالدي، ومتثلت خدماته يف 
عالج املر�سى واإطعامهم ودفع اأجور االأطباء واملمر�سني، واملو�سيقيني الذين يعزفون االأحلان 
مرتني يف االأ�سبوع من اأجل الرتويح والتخفيف عن اآالم املر�سى، وكان ُينَفق من هذه االأوقاف 
ا على ما يتطلهَّبه تغ�سيل وجتهيز وتكفني املوتى من مر�سى البيمار�ستان، وكان به ق�سم  اأي�سً
اآخر حلجز املاجنني واملعتوهني، وقد ذاعت �سهرة هذا البيمار�ستان يف خمتلف اأنحاء املغرب، 

)1( االأوقاف والتوازن املجتمعي بتطوان، خالد الرامي، �ش95.
)2( انظ���ر: مائ���ة �سنة من تاريخ املن�ساآت احلب�سية بطنجة »مناذج من اأحبا�ش مدينة طنجة منذ القرن الثاين ع�سر الهجري«، 

عبد ال�سمد الع�ساب، جملة التاريخ العربي، عدد 11، طنجة، املغرب، 1999م.
و�ستان  عليل،  اأو  مري�ش  مبعنى  بيما  مقطعني،  من  مركبة  فار�سية  كلمة  هي  ال�سني،  و�سكون  الراء  بفتح  البيمار�ستان،   )3(
مبعنى مكان اأو دار، وهي بذلك تعني دار املر�سى، ثم اخت�سرت يف اال�ستعمال ف�سارت مار�ستان، انظر: عيون االأنباء يف 
اأ�سيبعة )ت668ه�/1269م(، حتقيق: د.نزار ر�سا،  اأبي  طبقات االأطباء، موفق الدين اأحمد بن القا�سم املعروف بابن 
مكتبة احلياة، بريوت، د.ت، �ش47؛ البيمار�ستانات االإ�سالمية حتى نهاية اخلالفة العبا�سية، موؤمن اأني�ش البابا، ر�سالة 

ماج�ستري باجلامعة االإ�سالمية، غزة، فل�سطني، 2009م، �ش13.
)4( انظر: الوقف يف الفكر االإ�سالمي، حممد بن عبد العزيز بن عبد اهلل، وزارة االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية باململكة املغربية، 

1996م، ج1، �ش150.
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رب به املثل يف عظم خدماته)1(، وباالإ�سافة اإلى مهمته االإن�سانية اخلريية كانت له مهمة  و�سُ
اللقلق )البالرج(، ففي حالة ك�سر  الطيور بخا�سة طائر  به ق�سم لعالج  اأُن�سئ  اأخرى حيث 
اأجنحته اأو اإ�سابته باأي اأذًى ُيحمل اإلى هذا البيمار�ستان لت�سميده وعالجه، وت�سرف جرايٌة 
الع�سر  اأوقافه ملن يهتم به ويطعمه وي�سمده)2(، وبيمار�ستان مراك�ش الذي �ُسيد خالل  من 
ال�سعدي من طرف ال�سلطان عبدامللك ال�سعدي، ووقفه على رعاية االأ�سرى امل�سيحيني لعالجهم 
وتغذيتهم، وقد نال هذ العمل اإعجاب الرهبان حتى مدحه اأحد الرهبان)3(، ومار�ستان »حممد 
الغازي« بالرباط خالل الع�صر العلوي الذي كان يوؤمه ذوو االأمرا�ش العقلية بدافع من ذويهم 

من اأنحاء املغرب بق�سد العالج واال�ست�سفاء، وكانت له اأوقافه اخلا�سة بهذا الغر�ش)4(. 

ويف ذات االإطار خ�س�ست االأوقاف اإقامات لبع�ش اأ�سناف املعاقني وامل�سابني باالأمرا�ش املعدية، 
التي ي�ستع�سي عالجها على االأطباء خمافة من انت�سارها باملجتمع، فكان مبدينة فا�ش رب�ٌش )مو�سع( 
خا�ش باملجذومني يحتوي على مائتي منزل حتت اإ�سراف رئي�ش الرب�ش املكلف بجمع مداخيل االأوقاف 
اخلا�سة بهوؤالء واإنفاقها على توفري حاجاتهم املختلفة)5(، وكان مبدينة بتطوان ماأوى خا�ش باملر�سى 
واملنقطعني، يقدم لهم كل ما يحتاجون اإليه من مداخيل االأوقاف الكثرية التي ُر�سدت مل�ساحلهم من 
طرف املح�سنني، مثل وقف احلاج عمر بن على الد�سويل؛ والذي وقف �سنة 1214ه� ثلث تركته على 
فاقدي العقل من نزالء املار�ستان، ووقف ال�سيدة يتمكو معتقة احلاج الها�سمي بن عبود التي وقفت 
�سنة 1297ه� ثلث تركتها على ال�سعفاء ومر�سى املار�ستان)6(، ويف مدينة مراك�ش وقف »�سيدي اأبي 
ا، ووثائق  العبا�ش ال�سبتي« للعميان والزهَّْمنى)7(، ويف مدينة مكنا�ش ر�سدت االأوقاف لهذا الغر�ش اأي�سً

)1( انظ���ر: املعج���ب يف تلخي����ش اأخبار املغرب، عب���د الواحد بن على التميم���ي املراك�سي )ت 625ه�(، حتقي���ق: حممد �سعيد 
العريان وحممد العربي العلمي، مطبعة دار الكتاب الدار البي�صاء، املغرب، ط2، 1978م، �ش411.

)2( موؤ�ص�ص���ات خري���ة واإح�صانات مادية، حمم���د املنوين، بحث �صمن كتاب »مذكرات من ال���رتاث املغربي«، الرباط، املغرب، 
1985م، ج3، �ش76-72.

)3( انظر: املغرب عرب التاريخ، اإبراهيم حركات، دار الر�ساد احلديثة، الدار البي�ساء، املغرب، 2000م، ج2، �ش369.
)4( انظر: الوقف يف الفكر االإ�سالمي، حممد بن عبد العزيز بن عبد اهلل، ج1، �ش155.
)5( انظر: الوقف يف الفكر االإ�سالمي، حممد بن عبد العزيز بن عبد اهلل، ج1، �ش151.

)6( انظ���ر: االإح�سان االإلزامي يف االإ�سالم وتطبيقاته يف املغرب، حممد احلبيب التجكاين، مطبعة ف�سالة، املحمدية، املغرب، 
1990م، �ش558-557.

)7( انظر: الوقف يف الفكر االإ�سالمي، حممد بن عبد العزيز بن عبد اهلل، ج1، �ش138. 
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الوقف يف هذا الغر�ش كثرية، ومنها هذه الوثيقة التي احتوت على الن�ش االآتي: »احلمد اهلل، مما 
تف�سل ب�سرائه لل�سعفة من اأهل املار�ستان مبدينة مكنا�ش، وكذلك احلمقاء واملر�ساء فقط على يد 
الناظر، مينته جميع الثالث حوانيت مع الدويرة بظهرهن الكائن ذلك مقابال لدار ال�سيد حممد بن 

اأبي عبد اهلل الومغاري امل�سرتي ذلك من عند ولد اأبي عالقة«)1(.

بال�سرف على هذا  ال�سلطاين  املخزن  اهتمام  كبرًيا من  الوثائق جانًبا  العديد من  وتربز 
الوثائق ر�سالة  اأبرز هذه  اآنذاك، والنماذج يف ذلك كثرية، ولعل  اإيرادات االأوقاف  ال�ساأن من 
فيها  له  ي�سرح  العلوي  احل�سن  موالي  لل�سلطان  الطري�ش  حممد  احلاج  ال�سلطاين  النائب  من 
و�صعية مار�صتان مدينة طنجة من كونه �صيًقا متداعًيا لل�صقوط، وعدم وجود مكان اآخر يلجاأ 
اإليه املر�سى حال وقوعه اأو تهدمه، فورد جواب ال�سلطان موالي احل�سن بظهري موؤرخ بالتا�سع 
من ذي احلجة �سنة 1306ه�/1888م ياأذن فيه لكل من النائب وناظر االأوقاف باملدينة بتجديد 
بناء املار�ستان والزيادة فيه، وجعل راتًبا للمر�سى ل�سد حاجاتهم، كما حدد راتًبا ملن ي�سرف 
عليهم، وكان االإنفاق على ذلك كله من اأوقاف اجلامع االأعظم بطنجة)2(، وكذلك ر�سالة من 
ال�سلطان عبد العزيز العلوي اإلى ناظر اأوقاف �سريح �سيدي اأبي الليوث بالدار البي�ساء يطلب 
منه �سرورة اإ�سعاف املر�سى واالهتمام ب�ساأنهم، وتوفري اخلبز لهم كلهَّ يوم كلٌّ على قدر حاجته، 
ويطالب من ناظر اأموال املواريث ب�سرورة جتهيز ودفن املوتى من املر�سى، وتقول الوثيقة يف 
هذا: »فناأمرك اأن جتمعهم )اأي املر�سى( وتزيد ما يتوقف عليه من البيوت، وتكون تدفع لكل 
مري�ش خبزتني اأو ثمنهما كل يوم، ومن ُيتوّفى منهم يقوم بتجهيزه ناظر املواريث«)3(، وهناك 

)1( اأوق���اف مكنا����ش يف عهد موالي ا�سماعيل )1672� 1727م(، وزارة االأوقاف وال�س���وؤون االإ�سالمية باململكة املغربية، مطبعة 
ف�سالة، املحمدية، املغرب، 1993م، ج2، �ش623؛ حوالة اأحبا�ش امل�ساكني رقم 3، رقية باملقدم، �ش26-27، عدد �سفحاتها 

488 �صفحة، رقم م�صورتها باخلزانة العامة بالرباط 122.
)2( انظر: االأحبا�ش يف اململكة املغربية، حممد املكي النا�سري، من�سورات وزارة االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية باململكة املغربية، 

الرباط، املغرب، 1992م، �ش15؛ مائة �سنة من تاريخ االأحبا�ش، عبد ال�سمد الع�ساب، عدد 11، طنجة، 1999م.
)3( اإحت���اف اأع���الم النا�ش بجمال اأخبار حا�س���رة مكنا�ش، عبد الرحمن بن زيدان )ت1365ه����(، املطبعة الوطنية، الرباط، 
املغرب، ط1، 1929م، ج1، �ش436. ]وناظر املواريث هو ال�سخ�ش امل�سرف على بيت مال املنقطعني وهي االأمالك املتخلفة 
ع���ن املنقطع���ني ممن ال وارث لهم، وكانت مداخيل هذا البيت تخ�س�ش لل�س���رف على تغ�سيل ودفن الغرباء عند وفاتهم، 
وينف���ذ ج���زء منها للفقراء خا�سة يف فرتات املجاعات وامل�ساغب ف�سال عن توف���ري اخلبز للمر�سى واملعتوهني املقيمني يف 

البيمار�ستان واأحيانا للم�ساجني[. 
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ر�سالة اأخرى اإلى ناظر اأوقاف �سريح اأبي الليوث وناظر اأوقاف الدار البي�ساء يف 15 ذي القعدة 
1319ه� ت�سري اإيل االإنفاق من مداخيل اأوقاف املدينة، ويف هذا تذكر: »وبعد؛ و�سل جوابك عما 
اأمرت به من تنفيذ اخلبز للمر�سى واالأّفاقني )الغرباء( وجعل البيوت لهم...، وعليه فاإن الذي 
اأن ال�سائر)االإنفاق( يكون ثلثاه من وفر االأحبا�ش )االأوقاف( الكربى،  يكون عليه عملك هو 

والثلث الواحد هو الذي يكمل من فتوحات الويل املذكور )اأبي الليوث(... وال�سالم«)1(.

ويف الدار البي�ساء يتجلى دور اأوقافها يف اإنقاذ املر�سى وامل�سردين من الهالك واملوت، حيث 
اأوقاف �سريح  ناظر  اإلى  ب�سنة 1318ه�  موؤرخة  العلوي  العزيز  ال�سلطان عبد  ر�سالة من  جند 
�سيدي اأبي الليوث بالدار البي�ساء، وتقول يف ذلك: »خدمينا االأر�سي ناظر اأحبا�ش ال�سيخ اأبي 
الليوث مبحرو�سة ثغر الدار البي�ساء... فقد بلغ علمنا ال�سريف اأن املر�سى من االأفاقني واأهل 
ويبقون هناك  املدينة  لبيوت خارج  ُوينقلون  الطرقات،  الذين ال ماأوى لهم مير�سون يف  البلد 
�سريح  قرب  التي  بالبيوت  جمعهم  ال�سريف  نظرنا  اقت�سى  وقد  وعط�ًسا،  جوًعا  ميوتوا  حتى 
ال�سيخ املذكور، فناأمرك اأن جتمعهم فيها، وتخ�ش الرجال ببيوت منها، والن�ساء ببيوت منها، 
تدفع  وتكون  البيوت،  من  عليه  يتوقفون  ما  وتزيد  منها،  اإ�سالحه  من  البد  ما  ت�سلح  اأن  بعد 
لكل مري�ش خبزتني اأو ثمنهما يف كل يوم، ومن ُتُويف منهم يقوم بتجهيزه ناظر املواريث، ومن 
ح�سلت له العافية يتوجه حلاله وت�سقط موؤونته، ومن زاد تزاد له موؤونة اأمثاله وهكذا..«)2(، ويف 
امل�سادر يخربنا ابن زيدان عن اأوقاف ال�سلطان اإ�سماعيل العلوي على املر�سى وذوي العاهات 
واملنقطعني  والغرباء  ال�سعفاء  على  الوافرة  اأحبا�سه  التالدة  اخلالدة  ماآثره  ومن   ...« فيقول: 

وذوي العاهات...«)3(، ولذلك كان ُينعت باأبي امل�ساكني)4(.

اأوقافها يف تقدمي خدمات جليلة، يف  ا بف�سل كرثة  اأي�سً واإلى جانب ذلك �ساهمت الزوايا 
ويف  واحلروب،  الفنت  اأوقات  وبخا�سة  ال�سرر عنهم  ورفع  واجلرحى  املر�سى  مداواة  طليعتها 

)1( االأحبا�ش يف اململكة املغربية، حممد املكي النا�سري، �ش129.
)2( اإحتاف اأعالم النا�ش، ابن زيدان، ج1، �ش439.
)3( اإحتاف اأعالم النا�ش، ابن زيدان، ج4، �ش499.

)4( انظر: حوالة اأحبا�ش امل�ساكني، رقية باملقدم، ج1، �ش288.
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ذلك جند �سيخ زاوية اأبي اجلعد ياأمر باإنزال اجلرحى يف مكان يليق بهم، ومداوتهم وتقدمي 
الطعام وال�سراب حتى يربوؤوا، واإذا مات اأحد منهم يغ�سل ويكفن ويدفن)1(. 

املبحث الثاين
دور الأوقاف يف درء املخاطر عن املدن ومرافقها

اأوًل: دورها يف حت�ضني املدن ودرء املخاطر عنها:

اأفتى الفقهاء والق�ساة يف نوازلهم بجواز ال�سرف من مال االأوقاف على اأمور اأخرى �سرورية 
اأجازوا  الذين  الق�ساة،  بحكم  النوازل  كتب  متدنا  ال�سدد  هذا  ويف  الوقف،  بن�سو�ش  تذكر  مل 
ب�سرورة توجيه مال االأوقاف وفائ�ش دخلها اإلى بناء اأ�سوار املدن واإكمال املتهدم منها و�سيانتها 
اإلى بناء  اأفتى ق�ساة االأندل�ش ب�سرورة توجيه وفر مال االأوقاف بها  اأن  لرفع ال�سرر، فقد �سبق 
وتقوية ح�سونها واأ�سوارها؛ ملا يف ذلك من �سرورة كبرية)2(، ويف ذات ال�سياق اأفتى قا�سي مدينة 
واأوقاف مكة املكرمة بها يف  اأوقاف زواياها  الع�سر املريني بوجوب توجيه وفر مال  فا�ش خالل 
بناء ما تهدم من �سور مدينة فا�ش اآنذاك)3(، وخالل الع�سر ال�سعدي تخربنا امل�سادر عن ا�ستعانة 
ال�سلطان اأحمد املن�سور ال�سعدي مبال االأوقاف بفا�ش؛ لتجهيز جي�سه يف حملته التي �سنها على 
الثائرين واخلارجني عليه بفا�ش)4(، ومع الع�سر العلوي اأحدث ال�سلطان املولى اإ�سماعيل العلوي 
اأوقاًفا ينفق منها على �سيانة االأ�سوار حلماية املدن ودرء املخاطر عنها، وخا�سة وقت احلروب 
وال�سراعات، ومل تت�سمن احلواالت االإ�سماعيلية �سجالت خا�سة بوقف لالأ�سوار حتدد ماهيتها 

)1( انظ���ر: الزاوي���ة ال�سرقاوية زاوية اأبي اجلعد دورها االجتماعي وال�سيا�سي، اأحم���د بوكاري، مطبعة النجاح الدار البي�ساء، 
املغرب، ط1، 1985م، ج2، �ش19-18.

)2( انظ���ر: املعي���ار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوي اأهل اإفريقيا واالأندل�ش واملغ���رب، اأحمد يحيي الون�سري�سي )ت 914ه�(، 
خرج���ه جماعة م���ن الفقهاء باإ�سراف الدكتور حممد حجي، ن�سر وزارة االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية باململكة املغربية، دار 

الغرب االإ�سالمي، بريوت، لبنان، 1981م، ج7، �ش132.
)3( انظر: املعيار املعرب، الون�سري�سى، ج7، �ش303-304؛ ورقات عن احل�سارة املغربية يف ع�سر بنى مرين، حممد املنوين، 

من�صورات كلية االآداب والعلوم االإن�صانية الرباط، املغرب، 1979م، �ش94.
)4( انظ���ر: تاري���خ الدولة ال�سعدي���ة التكمدارتية، موؤلف جمهول، حتقيق: عبد الرحيم بنح���ادة، دار تينمل - مراك�ش، املغرب، 
الطبع���ة االأولى 1994م، �ش74؛ جامع القرويني امل�سجد واجلامعة مبدينة فا�ش مو�سوعة لتاريخها املعماري والفكري، عبد 

الهادي التازي، دار ن�صر املعرفة الرباط، املغرب، 1972م، ج2 �ش476.
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اأو اإح�صاءاتها، ولكن مت ا�صتخال�صها وا�صتنباط وجودها من �صجالت االأوقاف اخلا�صة بامل�صاجد 
والزوايا، فقد جاء يف اأوقاف م�سجد �ست كلينة »حانوت دار بوملان من جوار حانوت حب�ش ال�سور«، 

ويف ن�ش اأوقاف م�سجد زواغة ورد: »ن�سف حانوت من �سركة ال�سور )ال�سور(«)1(. 

وقد كان لعائدات االأوقاف باملغرب الف�سل الكبري يف ت�سييد الثكنات واحل�سون واالأب�راج 
االأوقاف  هذه  وكرثت  املدن،  باأ�سوار  والعناية  عليها  وال�سرف  الع�سكرية،  واملن�ساآت  والق�الع 
منذ الع�سر املريني يف املدن املغربية ال�ساحلية، وبخا�سة ال�سمالية التي كانت يف مرمى العدّو 
الفرن�سي واالإ�سباين والربتغايل، ومع ازدياد وترية الهجوم خالل الع�سر العلوي جلاأ ال�سالطني 
املخاطر  ودرء  �سكانها  حلماية  ال�سواحل  بهذه  االهتمام  �سرورة  اإلى  ال�سالح  واأهل  واالأمراء 
واأبراج احلرا�سة والقالع والق�ساب و�سحنها  العالية  واالأ�سرار عنهم، فاهتموا ببناء االأ�سوار 
باالأ�سلحة واملدافع واملهار�ش واملجاهدين، والعمل على اأن تكون جاهزة ويف حال�ة ا�س�تعداد دائ�م 
الأي هجوم مباغت، ففي مدينة تطوان تو�سعت اأوقاف االأ�سوار واالأبراج ب�سكل كبري، واأ�سبح لكل 
برج ناظٌر الأوقافه يتولى االإ�سراف عليها، كناظر برج ال�سويقة، وناظر برج اأم�سا، وناظر برج 
اأوقاف االأبراج  راأ�ش الطرف، وكذلك ناظر عام االأ�سوار، وبعد حرب تطوان مت جتميع ودمج 

واالأ�سوار باملدينة حتت اإ�سراف ناظر واحد)2(.

وقد �صاهمت اأوقاف مدينة الرباط بقدر كبر يف بناء اأ�صوارها واأبراجها، والعمل على اإ�صالح  
ال�صور احلربي  اأوقاف الرباط ببناء  1863م قامت  وتقومي املتداعية منها لل�صقوط، ففي عام 
املمتد من الباب اجلديد اإلى باب الرواح، واإ�سالح ال�سور الكبري املجاور لدار ال�سلطان)3(، ويف 
وذلك  وترميمه،  العتيقة  للمدينة  االأندل�سي  ال�سور  اإ�سالح  م�سروع  بتمويل  قامت  1903م  عام 
بدًءا من باب �سالة اإلى برج �سيدي خملوف املطل على وادي اأبي رقراق)4(، ويف االإطار ذاته تاأتي 

)1( حوالة اأحبا�ش كربى مكنا�ش، رقم 5، �ش227، اأغلبها الأحبا�ش اجلامع الكبري، عدد �سفحاتها 386، رقم م�سورتها 116؛ 
انظر: حوالة اأحبا�ش امل�ساكني، رقية باملقدم، ج2، �ش371.

)2( انظر: االأوقاف والتوازن املجتمعي، خالد الرامي، �ش88.
)3( انظ���ر: ر�صال���ة من قائد مدين���ة الرباط اإلى نائب ال�صلط���ان موؤرخة يف �صنة 1280ه�/1863م، حمفوظ���ة مبديرية الوثائق 

امللكية بالرباط، اململكة املغربية.
)4(  انظر: ر�سالة من ال�سلطان عبد العزيز العلوي اإلى قائد املدينة اأحمد ال�سوي�سي موؤرخة يف �سنة 1321ه�/1903م، حمفوظة 

باخلزانة احل�صنية بالرباط، اململكة املغربية، حمفظة رقم 420/11.
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مرا�صلة من اأحد موظفي املخزن ال�صلطاين بالرباط يخرب فيها ال�صلطان حممد بن عبد الرحمن 
العلوي باأن ناظر اأوقاف الرباط لديه وفرة من مال اأوقاف املدينة يكفي لبناء الثكنات احلربية، 
التي رغب يف بنائها للع�سكر، ويف ذلك تقول الوثيقة: »فقد و�سلنا كتابك اأخربت فيه مبا بلغك 
من اأننا وجهنا املعلمني للرباط بق�صد تعيني حمل منا�صب ليبنى بق�صد الع�صكر، وذكرت اأنا اإن 

عزمنا على ذلك فناظر االأحبا�ش توفر عنده مال كثري يفي ببناء ذلك وزيادة..«)1(.

ويف اإطار دعم االأوقاف للمنظومة االأمنية للمدينة؛ تخربنا الوثائق باأنها كانت تتوّلى دفع 
اأجرة  دفع  اأوقافها  ناظر  تولى  التي  البي�ساء  الدار  مدينة  ومنها  املدن،  اأبواب  حرا�ش  رواتب 
حرا�ش اأبوابها بناًء على اأمر من ال�سلطان احل�سن العلوي، وتقول الوثيقة يف ذلك: »ناأمر خدمينا 
االأر�سي ناظر اأحبا�ش الثغر البي�ساوي املحرو�ش اأن ينفذ حلرا�ش اأبواب املدينة االأربعة خم�ش 

اأواٍق للواحد يف كل يوم، وال�سالم«)2(.

ثانًيا: دورها يف درء املخاطر عن املرافق والطرق:

املاء هو اأ�سل احلياة ومنبعها، لذلك قررت اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية اأن ملكية املاء من 
حيث االأ�سل يجب اأن تكون عامة، واأن يكون حق االنتفاع به لكل النا�ش دون متييز بينهم، وحرمت 
ا احتكار املاء �سمن حترميها االحتكار عامة، ونهت عن اإف�ساده، وقيدت الت�سرف  ال�سريعة اأي�سً
يف  �سركاء  »النا�ش  و�سلم(:  عليه  اهلل  )�سلي  الر�سول  بقول  عماًل  وذلك  وال�سراء،  بالبيع  فيه 
ثالث: املاء، والكالأ، والنار«، و�سنهَّف الفقهاء »مرفق املياه« �سمن املرافق العامة، التي يجب اأن 
تنه�ش بها الدولة من حيث حمايتها وتوفريها وتنقيتها وتوزيعها توزيًعا عاداًل، على اأن ي�ساركها 
يف القيام بهذه املهمات اأبناء املجتمع واملو�سرون منهم خا�سة؛ اإما بدعم ميزانية هذا املرفق اأو 
بامل�ساركة مبا�سرة يف توفري املاء وفق نظام االأ�سبلة وال�سقايات، اأو ال�سهاريج والقنوات واالآبار 
املوقوفة لوجه اهلل- تعايل- لتي�سري احل�سول عليه، وحتفل م�سادر الفقه االإ�سالمي بكثري من 
التفا�سيل املتعلقة بتنظيم املياه وتطهريها، وترتيب اإجراءات �سقي النبات واحليوان والطري، 

اإ�سافة اإلى االإن�سان مع مراعاة االعتبارات البيئية واملحافظة عليها يف جميع االأحوال.

)1( االأحبا�ش يف اململكة املغربية، املكي النا�سري، �ش128.
)2( االأحبا�ش يف اململكة املغربية، املكي النا�سري، �ش128.  



64

العدد 34 ال�سنة الثامنة ع�سرة - �سعبان 1439ه�/ مايو 2018م

واملحدثني يف  الفقهاء  باهتمام  املغرب  االأوقاف يف  املائي يف جمال  املرفق  وقد حظي 
كتاباتهم ونوازلهم وفتاويهم، وكتب النوازل بالغرب االإ�سالمي غنية بنماذج مما تعر�ش له 
ماء االأوقاف من اعتداءات وخروقات)1(، وتو�سح لنا الوثائق جانًبا كبرًيا من الدور الذي 
لعبته االأوقاف املغربية يف تنظيم مرفق املاء، وكيفية اإدارته، َجْلًبا وتنقيًة وتخزيًنا وتوزيًعا 
ال�سريعة،  يف  عنه  منهيٌّ  املاء  يف  االإ�سراف  الأن  اإهداره  وعدم  مل�سادره،  وتنميًة  وحفًظا، 
باعتبار اأن االإ�سراف اأحد عوامل اخللل يف منظومة التوازن البيئي واإهدار مواردها، ويف 
هذا االإطار تطلعنا كتب النوازل الفقهية على الدور الذي قدمته االأوقاف املغربية يف رفع 
االأ�سرار الواقعة من قبل املنتفعني مبائها اأو باملياه امل�سرتكة للمنفعة العامة، ومتثلت هذه 
املتفق عليها  اأزيد من  االأوقاف ملجابهتها يف احل�سول على ح�سة  التي ت�سدت  االأ�سرار 
الفا�سد يف املاء ال�سالح، وما ينتج  اأو االإ�سرار باملاء بطرح جمرى املاء  الكراء،  يف عقد 
عن ذلك من اأ�سرار بالغة، اأو بناء ال�سواقي على جماري املياه بدون حق، اأو بناء ال�سدود 
مبجرى املاء العام لال�ستئثار بالقدر االأكرب منه، وقد اأفتي الفقهاء يف هذه احلاالت ب�سرورة 
رفع ال�صرر، بعد التاأكد من ثبوت وقوعه من قبل ال�صهود العرفاء، الذين ُيناط بهم تعيني 
مواطن ال�سرر)2(، ويف هذا ال�سدد؛ تخربنا اإحدى الوثائق املهمة- خالل الع�سر العلوي- 
ج�سيمة؛  اأ�سرار  به  حلقت  عامة-  ملكية  وهو  فا�ش-  وادي  نهر  باأن  االأمر  بهذا  املتعلقة 
هذه  ر�سد  ومت  حق،  وجه  بدون  مبائه  امل�ستفيدين  بع�ش  قبل  من  عليه  التعدي  جراء  من 
والعقد واخلرباء  اأهل احلل  فا�ش، وجماعة من  اأوقاف مدينة  ناظر  التعديات من جانب 
يف  كانت  التي  التعدي،  حاالت  جميع  ر�سد  ومت  املدينة،  اأحياء  عن  وممثلني  املاء  ب�سوؤون 
جمملها عبارة عن بناء اأهل الرب�ش العلوي �سدوًدا مبجرى الوادي، وبناء �سواٍق ونواعري 
تاأخذ من ماء الوادي بدون حق، وطرح االأزبال وخمّلفات املا�سية فيه، وطرح ماء جماري 
املراحي�ش احلار )تعني بلغة الوثيقة املاء الفا�سد( مباء النهر احللو )تعني بلغة الوثيقة 

)1( انظ���ر: ق�ساي���ا املاء يف بالد املغرب االأق�سى من خالل كتب النوازل الفقهي���ة »املعيار للون�سري�سي منوذًجا«، حممد علوي، 
ن���دوة املاء يف تاري���خ املغرب، كلية االآداب والعل���وم االن�سانية، جامعة عني ال�سق بالدار البي�س���اء، املغرب، مطبعة املعارف 

1999م، �ش50-49.
)2( انظر: املعيار املعرب، الون�سري�سي، ج9، �ش62.
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املاء ال�سالح(، وغريها من االأ�سرار االأخرى التي اأحلقها هوؤالء مباء الوادي، وحرر ناظر 
االأوقاف ذلك يف حم�سر دعوى وقهَّعت عليه تلك اللجنة والعدول من ال�سهود، بعد اأن �سهدوا 
بثبوت تلك االأ�سرار ال�سالفة، وحتققوا منها باملعاينة، واأخرب ناظر االأوقاف قا�سي فا�ش 
بانقطاع  اأبلغه  التعديات، حيث  تلك  اأ�سرار جراء  باملدينة من  االأوقاف  مبا حلق مبرافق 
و�سول املاء اإلى امل�ساجد وملحقاتها واحلمامات، وكذلك اأرا�سي االأوقاف الزراعية، ف�ساًل 
ومتخلف  واالأزبال  الفا�سد  مراحي�سهم  ملاء  هوؤالء  طرح  عن  الناجم  اخلطري  ال�سرر  عن 
العام،  بال�سالح  ال�سرر  بالغ  من  ذلك  يف  وما  ال�سناعية،  املرافق  من  وغريها  االأرحية، 

وطلب منه �سرورة اإزالة هذه االأ�سرار)1(.

ودرء  املائي  املرفق  على  املحافظة  اإطار  يف  االأوقاف  موؤ�س�سة  �سلكتها  التي  امل�سالك  ومن 
املخاطر واالأ�سرار عنه، اعتمادها يف اإ�سالح هذا املرفق على جمموعة من اخلرباء واملعلمني 
املتخ�س�سني يف جمال املاء، وكان منوطًا بهوؤالء اخلرباء واملعلمني اأن يحددوا العطب، ويبينوا 
اأ�سراره على املاء والبيئة املحيطة به، ويقرتحوا حلواًل ملعاجلته ملا يف ذلك من امل�سلحة العامة)2(، 
وبالعودة اإلى القرن الع�سرين واإزاء ا�ستفحال ظاهرة تلوث ماء الوادي مبدينة مكنا�ش، ا�ستد 
ال�سراع بني االإدارة اال�ستعمارية واالأوقاف باملدينة، وذلك ب�سبب انت�سار اأرا�سي امل�ستعمرين 
على �سفافه، وتعمدهم اإدخال موا�سيهم مبا فيها اخلنازير اإلى جمرى الوادي وتركها تخو�ش 
فيه وتلوثه، ويف هذا االإطار انعقدت عدة اجتماعات بني االأطراف املنوطة بذلك، وكان اأولها 
بتاريخ 20 اأغ�سط�ش 1922م حيث َخ�سهَّ�ش جدول اأعمال لدرا�سة م�ساريف اإ�سالح قنوات املياه 
َثم �سرورة  لل�سرب، ومن  املياه وعدم �سالحيتها  تلوث  االتفاق على  وادي مكنا�ش، ومت  داخل 

تزويد املدينة باملاء العذب ال�سالح لل�سرب واحلاجة امللحة له على وجه ال�سرعة)3(. 

)1( انظر: »وثيقة ح�سارية« تقرير عديل عن جماري مياه وادي فا�ش واإ�سالحها موؤرخ �سنة 1299ه�/ 1881م، عبد القادر زمامة، 
جملة كلية االآداب والعلوم االإن�سانية بجامعة �سيدي حممد بن عبد اهلل بفا�ش، العدد 6، املغرب، 1983م، �ش81 -96.

)2( انظر: حوالة اأحبا�ش امل�ساكني، رقية باملقدم، ملحق 28، ج2، �ش583، 594.
)3( انظ���ر: مرا�سلة من ناظر االأحبا�ش الكربى اإلى رئي�ش البلدية من اأر�سيف اإدارة االأحبا�ش اأورد الوثيقة بو�ستى بوع�سرية يف 
اأطروحت���ه حول اأحداث بوفكران مبكنا�ش؛ وانظر: اأحداث بوفكران فاحت وثاين �ستنرب 1937م، بو�ستى بوع�سرية، طبع دار 

املناهل للطباعة والن�صر وزارة الثقافة، الرباط، املغرب، 1990م، �ش208، 230.
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وجاءت يف ال�سياق نف�سه فتاوى الفقهاء يف نوازل االأدخنة التي تخرج من مداخن االأفران، 
تلحقه من  وما  الدباغة،  بدور  ي�سببها ننت اجللود  التي  الكريهة،  والروائح  ومواقد احلمامات 
اأ�سرار بال�سكان املجاورين لها، مبنع حدوثها لتفادي �سررها وخا�سة يف االأحياء ال�سكنية)1(، 
اأحياء خا�سة بها، منعزلة عن  ولذلك تركزت مثل هذه املباين التي كانت بحوزة االأوقاف يف 
االأحياء ذات التكتل ال�صكاين، وبالرجوع اإلى حوانيت اأوقاف مدينة الرباط امل�صتخدمة للحدادة 
ودور الدباغة جندها تركزت يف هوام�ش املدينة واأطرافها؛ ب�سبب ما حتدثه االأولى من �سو�ساء 
جراء دق وقرع احلدادين للمعادن، وما حتدثه الثانية من روائح كريهة ب�سبب ننت اجللود، وكان 
اأبي رقراق)2(، وكذلك فقد تركزت مباين االأوقاف  ذلك بالتحديد يف حي وقا�سة جهة وادي 
تطوان،  مدينة  هام�ش  ال�صكان يف  على  �صرًرا  يحدث  الذي  وال�صناعي  الن�صاط احلريف  ذات 
الدباغة بها يف هام�ش تطوان عند باب املقابر واجلنوي والفدان وراأ�ش الرخامة،  فنجد دور 
واحلدادين يف رب�ش خا�ش بهم بعيًدا عن التكتل ال�سكاين، ودور �سناعة الفخار جندها تركزت 
وال�سناعات  تلك احلرف  اأن�سطة  تلحقه  الذي  ال�سرر  اإلى  ويرجع ذلك  املدينة،  اأ�سوار  خارج 

بالراحة العامة لقاطني املدينة)3(.  

ويف اإطار رفع االأ�سرار الناجتة عن مباين االأوقاف، ت�سعفنا اإحدى وثائق نظارة اأوقاف مدينة 
تطوان بحكٍم لقا�سي تطوان، ويفهم منها اأن اأحد ال�سكان ا�ستكى من وقوع �سرر واقع عليه من 
اإحدى دور اأوقاف املدينة، وبعد اأن ثبت للقا�سي وقوع هذا ال�سرر من خالل �سهادة العارفني، 
الذين عاينوا موطن ال�سرر؛ حكم القا�سي ب�سرورة رفع هذا ال�سرر، ويف هذا تقول الوثيقة: 
ا( من ال�سرر الالحق ملعدة )خزان( دار  »احلمد هلل ما ت�سمنت �سهادة العارفني حولة )بع�سً

)1( انظر: النوازل اجلديدة الكربى امل�سمى ب�«املعيار اجلديد اجلامع املعرب عن فتاوي املتاأخرين من علماء املغرب«، ال�سريف 
حمم���د امله���دي بن مو�سي العم���راين الوزاين )ت 1342ه����(، حتقيق: عمر بن عب���اد، من�سورات وزارة االأوق���اف وال�سوؤون 

االإ�صالمية باململكة املغربية، الرباط، 1998م، ج7، �ش159-158.
)2( انظ���ر: احلوال���ة ال�سليمانية، 1223ه����/1808م، �ش48، بنظارة اأحبا����ش الرباط، تن�صب لل�صلطان امل���ويل �صليمان العلوي 

)1206� 1238ه�=1822/1792م( الذي اأمر باإح�سائها.
)3( انظ���ر: احل���واالت احلب�سية م�س���دًرا لتاريخ تطوان العمراين خالل الق���رن الثامن ع�سر، خالد الرام���ي، تطوان، املغرب، 

2009م، �ش204.
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ال�سلبي بارتفاع امل�سرب الثالث الذي بدار احلب�ش )الوقف(، يجب قطعه وجعله حيث ال ُيبقي 
معه �سرر، لقول ابن عتاب الذي اأقول به، واأنقله من مذهب مالك اأن جميع ال�سرر يجب قطعه 
اأن يثبت  اإال  اإال ما كان من رفع بناء مينع هبوب الريح و�سوء ال�سم�ش، وما كان يف معناهما، 

القائم يف ذلك اأن حمدث ذلك اأراد ال�سرر بجاره...«)1(. 

ويف �سياق درء املخاطر عن مرافق االأوقاف ومن باب املحافظة على جدران واأ�سا�سات 
املرافق الدينية وعلى راأ�سها امل�ساجد، جند ال�سلطان احل�سن العلوي ياأمر ناظر االأوقاف 
اإذا اأراد بيع املاء املتبقي من ح�سة اأحد اأن يكون ذلك �سريطة اأال يوؤثر على حيطان امل�سجد، 
ويف ذلك تقول الوثيقة املوؤرخة يف 1306ه�: »... وي�صرتط على الناظر اأنهم ال يبيعون في�ش 
ماء جلانب احلب�ش اإال باإذن خا�ش... اأن ال يكون على حيطان امل�سجد �سرر من اإجرائه، 
واأن يكون ذلك يف ف�سلة ي�ستغني عنها امل�سجد، واأن تكون تلك الف�سلة للمرحا�سات التي 
يف  اأوقافها؛  لناظر  احل�سن  ال�سلطان  اأمر  جاء  البي�ساء  الدار  ويف  هنالك...«)2(،  حتتها 
ر�سالة موؤرخة يف 1304ه� ب�ساأن اأحد م�ساجد املدينة الذي �سقط جداره وخرب، واأ�سبح 
مزبلة ومرتًعا لتبول ال�سبية، ويطلب منه اإ�سالحه وتنظيفه، ويف هذا تقول: »وبعد فقد 
يقذره  مزبلة  و�سار  القبلي،  اجلدار  من  �سقط  احلجاج  بجامع  املدعو  امل�سجد  اأن  بلغنا 
النا�ش، ويدخله �سبيان اليهود والن�سارى، وذلك غري �سائغ ملا فيه من انتهاك احلرمة، 
وعليه فاإذا كان للم�سجد وفٌر فناأمرك باإ�سالحه منه... لكن بعد كن�سه وحت�سينه باحلجر 
من اجلهة املتهدمة، حفًظا من القذارة وجوالن ال�سبية فيه وال�سالم«)3(، كما وردت ر�سالة 
اإ�سالح  ياأمره فيها ب�سرورة  اأوقاف الدار البي�ساء،  اإلى ناظر  من ال�سلطان عبد العزيز 
مرافق اأوقاف املدينة مبا يحقق امل�سلحة العامة، ويف ذلك تقول الوثيقة املوؤرخة يف 13 
ذي القعدة 1325ه� »وبعد فناأمرك اأن َت�سرع يف اإ�سالح ما البد منه من رباع االأحبا�ش 
املتهدمة واملتخربة، مبا تقدم وقوعه هنالك، و تتم�ّسى على  ال�سابط املمهد يف اإ�سالحها 

)1( احلواالت احلب�سية، الرامي خالد، �ش205.
)2( االأحبا�ش يف اململكة املغربية، املكي النا�سري، �ش114.
)3( االأحبا�ش يف اململكة املغربية، املكي النا�سري، �ش120.
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ب�سد  العامل  اأمرنا  وقد  �سيء،  امل�سلحة يف كل  فاالأهم منها، ومراعاة  االأهم  تقدمي  بعد 
ع�سدك فيه، وال�سالم«)1(.

التي  البوعنانية مبكنا�ش،  املدر�سة  اإ�سالح  وثيقة  املو�سوع  ال�سريحة يف هذا  االأمثلة  ومن 
والطالب،  امل�سلني  من  عليها  املرتددين  على  خطًرا  ي�صكل  واأ�صبح  لل�صقوط،  بناوؤها  تداعى 
ويف هذا يقول ن�ش الوثيقة: »احلمد هلل ي�سهد من ي�سع ا�سمه عقب تاريخه مبعرفة املدر�سة 
البناء كان متداعًيا  اإلى ذلك من  باأن �سقف املدر�سة املذكورة وحلقة �سحنها وما  العنانية... 
االآن  االأحبا�ش  يف  النظر  له  من  اأ�صلحه  ما  واأن  امل�صلني...  على  الهالك  ويخ�صى  لل�صقوط، 
اإ�سهاد من ناظر  الواجبات الأجل ما ذكر«)2(، واأعقب ذلك  بالقبة واحللقة املذكورتني هو من 
اأوقاف مدينة فا�ش باالإ�سالح، ويقول فيه: ».. ومن واجبات االإ�سالح لكون املدر�سة املذكورة 
كانت متداعية لل�صقوط، وُيخ�صى الهالك على امل�صلني فيها نحوا من اأربعة اأعوام �سلفت«)3(، 
االأعظم على  امل�سجد  اأو�سك جدار قبلة  اأن  بعد  ال�سلطاين  االأمر  ويف مدينة مكنا�ش جاء هذا 
ال�صقوط، كما �صهد بذلك اأرباب الب�صر: »احلمد هلل، �صهيداه وهما من اأرباب الب�صر العارفني 
اإلى جدار قبلة  التوجه  اإلى جتديدها... �صئل منها  لل�صقوط التي ت�صلح  باجلدارات املتداعية 
االأي�سر من  اإلى الركن  اإن هدمه من الركن االأمين  ا، وقاال  تامًّ امل�سجد االأعظم فنظراه نظًرا 
ال�سف االأول من اجلامع املذكور، وبنائه جديدا اأوال )اأولى( من بقائه على حاله، واإن بقاءه 
كذلك ُيخاف عليه من ال�صقوط«)4(، ويف مدينة الرباط تطلعنا وثيقة موؤرخة يف 1318ه�، وهي 
عبارة عن نداء ا�صتغاثة من خطيب امل�صجد العتيق بالق�صبة مبدينة الرباط اإلى الوزير املختار 
بن عبداهلل، ب�ساأن االأ�سرار واملخاطر التي يتعر�ش لها امل�سلون بهذا امل�سجد �ستاًء و�سيًفا، ويف 
هذا تقول الوثيقة: »... �سواء بالزيادة فيه )امل�سجد( اإلى الربج، اأو جعل... يف �سحنه الأ�سرار 
امل�سلمني فيه، يف ال�ستاء بالقّر، ويف ال�سيف باحلّر« ويلتم�ش منه اإخبار ال�سلطان بهذا ال�سرر 

)1( االأحبا�ش يف اململكة املغربية، املكي النا�سري، �ش115. 
)2( حوالة اأحبا�ش امل�ساكني، رقية باملقدم، ملحق 30، ج2، �ش593.

)3(  حوالة اأحبا�ش امل�ساكني، رقية باملقدم، ملحق 30، ج2، �ش594. 
)4( حوالة اأحبا�ش امل�ساكني، رقية باملقدم، ج2، �ش417.
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الواقع على امل�سلني بامل�سجد)1(، وكذلك ال يفوتنا هنا االإ�سارة اإلى حتّمل االأوقاف اجلزائرية 
اإزالة ال�سرر العام، حيث تخربنا وثيقة موؤرخة ب�  خالل هذه الفرتة لل�سرر اخلا�ش يف �سبيل 
املدينة،  اأوقاف  ملك  العثماين يف  العهد  اإبان  اجلزائر  مدينة  حانوت يف  ب�ساأن هدم  1178ه� 
وذلك لرفع ال�سرر الواقع على الداخلني واخلارجني اإلى ال�سوق وتو�سعة الطريق لهم، وتعوي�ش 

�ساحب هذا احلانوت باآخر من حوانيت االأوقاف باملدينة)2(. 

الطريق،  عن  االأذى  اإماطة  �سرورة  على  االإ�سالم  و�سدهَّد  نبهَّه  فقد  الطرق؛  يخ�ش  وفيما 
النا�ش، وتوعد كالًّ من  االأذى من طرقات  اأزال  الكثرية ملن  الثواب اجلزيل واحل�سنات  وجعل 
اإنارتها  وجبت  لياًل،  الطرق  �سلوك  اإلى  االإن�سان  كانت حاجة  وملا  النا�ش،  يوؤذي  ما  فيها  األقى 
ومتهيدها وحمايتها، لذلك وجدنا من الوقف ما ُي�سرف على ال�ُسُرج الإنارة الطرقات وامليادين، 
ومت تخ�سي�ش اأوقاف بعينها ل�سراء الزيت الالزم لالإ�ساءة، فكان كثري من مدن بالد املغرب 
تنعم باالإ�ساءة يف �سوارعها واأزقتها ودروبها لياًل، وكان من الوقف ما ُير�سد يف تعديل الطرق 
ور�سفها، تنظيًما لل�سري وحماية للمارة من العثار والغبار، ويف هذا االإطار متدنا اأوقاف مدينة 
بها من جراء  تقع  التي  االأ�سرار  ورفع  الطرق،  اإ�سالح  الوقف على  وثائق  بنموذج من  تطوان 
ال�سيول واالأمطار وغريها من امل�سكالت االأخرى، ويف هذا يقول ن�ش الوقف: »... واأ�سهد على 
نف�سه �سهيديه اأنه حب�ش ووقف م�سرتاه املذكور واملحدود بامل�سار اإليه هلل- تعالى- ليقام من غلة 
ذلك ما حتتاج اإليه الطريق اجلديد املحدثة املرور عليها... ابتداوؤها من باب مدينة تطوان.. 
اأو  اإذا وقع خلل من �سيل  اإلى زاوية تزروت(... بحيث  اإلى املحلني املذكورين )من جبل العلم 
ا يف  غريه مما ال غنى عن اإ�سالحه، فاإ�سالحه من الغلة املذكورة«)3(، و�ساهمت اأوقافها اأي�سً

)1( انظ����ر: ر�صال����ة م����ن خطيب امل�صجد العتي����ق بالرباط اإلى الوزير املخت����ار بن عبد اهلل موؤرخ����ة يف 1318ه�/ 1900م 
باخلزان����ة احل�صني����ة بالرباط وثيقة غ����ر مرقمة. وانظر كذلك: مدين����ة الرباط يف القرن التا�ص����ع ع�صر )1818م � 
1912م( جوان����ب م����ن احلياة االجتماعي����ة واالقت�سادية، عبد العزي����ز اخلملي�سي، مطبعة النج����اح الدار البي�ساء، 

املغرب، ط1، 2012م، �ش104.
)2( انظ���ر: فقه العمران االإ�سالمي من خالل االأر�سي���ف العثماين اجلزائري )956-1246ه�/ 1549-1830م(، م�سطفى بن 

اأحمد حمو�ش، دار البحوث للدرا�صات االإ�صالمية، دبي، ط1، 2000م، �ش200-199، 205.
)3( االأوق���اف والت���وازن املجتمعي بتطوان، خالد الرامي، �ش93؛ حوالة اأحبا�ش الزاوية الري�سونية بتطوان، اجلزء االأول، ر�سم 

رقم 144.
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اإنارة الدروب واالأماكن املظلمة كال�صاباط  )وهو ممر علوي يربط بني عدة مباين عن طريق 
الزيت،  ل�سراء  ن�سفه  »منا�سفة،  لذلك:  اإ�سارة  الوقف  ر�سوم  اأحد  ن�ش  يف  وجاء  االأ�سطح(، 
ون�صفه ملن يوقد امل�صباح... م�صاء ب�صرط و�صباحا بدون �صرط«)1(، ومن اأوقاف مدينة فا�ش 
ا الإنارة الدروب املظلمة، فقد ت�سمنت »احلوالة العبد الرحمانية« الئحة لعدد  ما كان خم�س�سً
من ال�سهَّوامر )الفواني�ش(، التي كانت توقد بعد غروب ال�سم�ش الإنارة االأماكن املظلمة من فا�ش، 

م�سحوبة بالئحة املوقوفات على ذلك)2(. 

ثالًثا: دور الأوقاف املغربية يف مكافحة الت�ضرد والت�ضول: 

ال يخفى قدر ال�سرر الذي يلحق بعامة النا�ش جراء ترك املت�سولني وامل�سردين واملعتوهني 
واملجاذيب )اأ�سحاب االأمرا�ش العقلية( ب�سوارع واأزقة واأبواب املدن واحلارات، ولذلك حر�ست 
واأخرى  العجزة،  ملاأوى  دوٍر  بناء  طريق  عن  وذلك  االأ�سرار  هذه  رفع  على  باملغرب  االأوقاف 
للمعوقني واملزمنني والعميان، مثل: وقف �سيدي اأبي العبا�ش ال�سبتي مبدينة مراك�ش، حيث كانوا 
ياأخذون من ريعه ما يعي�سون به على كرثتهم ذكوًرا واإناًثا، واأن�سئت دور الغرباء قرب امل�سجد 
من مال هذا الوقف، وحتى ال تزدحم �سوارع امل�دين�ة بهوؤالء فقد اهتمت االأوقاف ببناء دور، 
وتخ�سي�ش اأجنحة بالبيمار�ستانات حلجزهم، كي حتفظهم من النا�ش وحتفظ النا�ش منهم، 
ال�سن  والعجزة وكبار  بيوت املكفوفني  اأهمها  الدور، ولعل  وقد و�سلتنا مناذج عديدة من هذه 
والن�ساء املطلقات واالأرامل واالأيتام، ويف هذا متدنا اللوحة الرخامية الأوقاف مدر�سة ال�سهريج 
املرينية بجوار جامع االأندل�سيني بفا�ش باأحد تلك النماذج، فتذكر: »واأمر - اأي ال�سلطان اأبي 
لل�سلوات اخلم�ش بجامع  لل�سيوخ املالزمني  اأبي حبا�سه  ببناء دار  املريني - مع ذلك  احل�سن 
االأندل�سيني« ومنها دار ال�سيوخ والعجزة املعروفة ب� »دار الزمنى« بتازة الواقعة بدرب ابن بطا�ش، 
ا  ودار ال�سيوخ والعجزة مبكنا�ش، وهي فندق اجلزارين داخل باب اجلديد باملدينة، ويوجد اأي�سً
بفا�ش بناية مت وقفها على مكفويف الب�سر لالنتفاع بها، عرفت ب�»دار ال�سيوخ« توجد عند زقاق 

)1( حوال���ة اأحبا����ش جامع الرب�ش االأعلى بتطوان، ر�سم رق���م 1/1 � 117/ 87؛ االأوقاف والت���وازن االجتماعي، خالد الرامي، 
�ش93.

)2( انظ���ر: البع���د الثقايف واملجتمع���ي للوقف اخلريي يف االإ�سالم، ال�سعي���د بوركبة، جملة دعوة احلق، الع���دد 363 ذو القعدة 
1422ه�/ يناير 2002م، �ش85.
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ريا�ش بني ال�ساغة ورحبة قي�ش، ف�ساًل عن اأربع دور اأخرى مت وقفها على �سكن ال�سعفاء تقع 
اأنه كان مبدينة تاكوليت  بدرب ال�سعود، ويف ذات ال�سياق يخربنا »احل�سن الوزهَّان« يف رحلته؛ 

مبنطقة حاحا بجنوب املغرب اأربع دور موقوفة كمالجئ للفقراء بتلك املنطقة)1(.

ويف اإطار رعاية االأوقاف املغربية للمنقطعني وحمايتهم من الت�سرد، اأ�سار االأ�ستاذ التجكاين 
من  النوع  هذا  »وجد  فيقول:  واملنقطعني«  وامل�سابني  واالأغطية  املالب�ش  »اأوقاف  عنوان  حتت 
االأوقاف باملغرب وبحجم مهم، ويكفي اأن مبدينة تطوان وحدها عدة اأوقاف لهذا الغر�ش، منها: 
ثلث متخلف )تركة( اللبادى، وثلث متخلف بري�سة، وغريهما كثري، واأوقاف املالب�ش واالأغطية 
ظاهرة عامة يف العامل االإ�سالمي«)2(، كما اهتم الواقفون املغاربة باإن�ساء دور ُي�ست�ساف فيها 
االأفاقني )الغرباء( باملدن، واإن�ساء املالجئ اخلريية ملن ال �سكن لهم وال ماأوى، يقطنون فيها 
جماًنا ويذوهَّدون بالطعام والك�سوة �سيًفا و�ستاًء)3(، ويف �سياق احلديث عن م�ساعدة امل�سردين 
ومعاجلة زيادة ظاهرة املت�سولني ب�سوارع مدينة طنجة خالل القرن التا�سع ع�سر، تخربنا وثيقة 
عبد  ال�سلطان  من  مرا�سلة  عن  عبارة  وهي  االأهمية،  من  كبري  قدر  على  1328ه�،  يف  موؤرخة 
العزيز العلوي اإلى نائبه حممد الطري�ش بطنجة؛ مل�ساعدة هوؤالء ورفع االأ�سرار الناجمة عنهم، 
ويف ذلك تقول ما ن�سه: »خدمينا االأر�سي النائب احلاج حممد الطري�ش وفقك اهلل، و�سالم 
عليك ورحمة اهلل، فقد بلغ لعلمنا ال�سريف اأن الفقراء وامل�ساكني كرثوا بذلك الثغر )طنجة(، 
وامتالأت ال�سوارع واالأزقة بهم، وح�سلت االأ�سرار بعفوناتهم، وال يخفى ما يف غ�ش الطرف عنهم 
واإهمال اأمرهم، وقد اقت�سى نظرنا ال�سريف جمعهم يف حمل، ومعاملتهم مبا تقوم به بنيتهم 
ويقوم ب�سائر )مب�ساريف(  لهم �سباحا واخلبز ع�سية،  )اأكلة مغربية(  ترتيب احلريرة  من 
ذلك جانب املخزن وجانب االأحبا�ش اأن�سافا، حتى ميكن خروجهم لل�سعي يف معا�ش اأنف�سهم، 
وعليه فناأمرك اأن جتتمع مع العامل واأمناء املر�سى وناظري االأحبا�ش، وتفاو�سوا يف تعيني حمل 

)1( انظ����ر: و�س����ف اإفريقي����ا، احل�سن بن حممد ال����وزان املعروف بليون االأفريق����ي، تعريب: حممد حجي وحمم����د االأخ�سر، دار الغرب 
االإ�صالم����ي، جزءان، بروت، ط2، 1983م، ج1، �ش112؛ موؤ�س�سات خريية، حممد املنوين، ج3، �ش77 � 78؛ دور االأوقاف املغربية 
يف ع�سر بني مرين، حممد املنوين، جملة دعوة احلق، العدد 230 �سوال -ذو القعدة 1403ه�/ يوليو-اأغ�سط�ش 1983م، �ش30.

)2( االإح�سان االإلزامي، حممد احلبيب التجكاين، �ش557.
)3( انظر: البعد الثقايف واملجتمعي، ال�سعيد بوركبة، �ش84.
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كفندق ونحوه جلمع الفقراء امل�سار لهم يف اأزقة املدينة فيه، وعدم خروجهم منه وترتيب القوت 
لهم على مقت�سى ما ذكر... وقد كتبنا للعامل واالأمناء والنظار مبثله، وال�سالم«)1(.  

رابًعا: دورها يف درء املخاطر عن املقابر الإ�ضالمية: 

اال�ستعمار  عهد  -اإبان  الع�سرين  القرن  اأوائل  منذ  باملغرب  االإ�سالمية  املقابر  تعر�ست 
الفرن�سي- اإلى انتهاكات �سارخة من قبل �سلطات امل�ستعمر الفرن�سي، والتي اأباحت اال�ستيالء 
عليها يف �سبيل خدمة م�سالح اأخرى، ف�سرعت يف هدم قبور االأموات، واأخرجت بقايا اأ�سالئهم 
فيها  ُتبنى  اأو  وبنايات،  بها حدائق  تقام  اأو  بها طرق،  تفتح  اأو  �سكك حديدية،  لتو�سع مكانها 
اإدارات ومع�سكرات، اأو جتعل منها �ساحة للمناورات، اأو مراعي للحيوانات، بل اأ�سبحت املقابر 
ا لالأو�ساخ واالأقذار واالأزبال، وتكومي االأتربة املنقولة  االإ�سالمية باملغرب اإبان تلك الفرتة مرب�سً
واالأحجار، االأمر الذي ال يوجد له نظري ال يف املقابر امل�سيحية وال اليهودية، وبني اأيدينا عدة 

اأمثلة تنطق بهذه االنتهاكات ال�سنعاء، ومنها ما ياأتي)2(: 

)1( مقربة العلو مبدينة الرباط: حيث بعرثت قبورها، واأن�صئ فيها نفق طويل عري�ش ملرور 
االأوروبيني،  ل�سياحة  �ساحة  فيها  واأقيمت  و�سوارع،  طرق  فيها  ومدت  حديدية،  �سكة 
احتجاجات  �سحبتها  كبرية  حركة  قيام  اإلى  الرباطية  املقربة  على  التهجم  هذا  ودفع 
مت اإلى ال�سلطان موالي يو�سف العلوي يف ذلك احلني، ولكن  ومظاهرات، و�سكايات ُقدِّ
االإدارة ا�ستمرت يف عملها، ومل تعباأ ب�سعور امل�سلمني املتاأجج من جراء هذه الت�سرفات.

بليوط من  ل�صيدي  الق�صم املجاور منها  البلدية  اأخذت  البي�صاء:  الدار  )2( مقربة مدينة 
جهة البحر، ويف الق�صم املقابل ل�صيدي بليوط فتحت عدة طرق.

)3( مقربة مدينة وزان: فتحت بها طرق عامة، فان�سطرت ن�سفني، وجمع امل�سلمون اكتتاًبا 
بلغ ع�سرين األف فرنك الإ�سالح الف�ساد الذي وقع فيها بفتح الطرق، فحازته البلدية 

ومل تخُط اأي خطوة الإ�سالحها. 

)1( الوقف يف الفكر االإ�سالمي، حممد بن عبد العزيز بن عبد اهلل، ج1، �ش27.
)2( انظر: االأحبا�ش يف اململكة املغربية، املكي النا�سري، �ش. 23-22.
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)4( مقربة مدينة �سال: فتحت عدة طرق يف املقربة ال�سلوية الواقعة اأمام باب فا�ش، بعد ما 
اأُخرج منها اأ�سالء امل�سلمني، وكذلك نقلها لقرب )قبة( الوايل ال�سالح �سيدي بو حاجة 

الرندي االأندل�سي اأحد اأ�سهر اأولياء مدينة �سال اإلى مكان اآخر.  

انتباه  املقابر، ومن ذلك  املغربية يف حماية  االأوقاف  دور  نرى  التاريخ  اإلى  بالرجوع  ولكن 
النائب ال�سلطاين بطنجة اأن املقربة االإ�سالمية حتفها املخاطر من جراء االإهمال، مما جعلها 
باملدينة،  امل�سلمني  مقربة  و�سع  له  ي�سرح  احل�سن  ال�سلطان  اإلى  بذلك  فكتب  لالندثار،  اآيلة 
ف�سرعان ما اأ�سدر اأمره اإلى ناظر االأوقاف بطنجة؛ اأن يقوم على �ساق اجلد يف ال�سرف على 
ه�/  عام 1308  االآخرة  وكان ذلك يف 22 جمادى  باملدينة،  االأوقاف  مال  املقربة من  اإ�سالح 
احل�سن  موالي  ال�سلطان  اأمر  جند  جمالها  وتنظيم  باالأ�سوار  حمايتها  اإطار  ويف  1890م)1(، 
العلوي املوجه اإلى ناظر االأوقاف الكربى بالدار البي�ساء يف 1308ه�، وجاء فيه: “وبعد، فرو�سة 
املقابر ثمة ناأمرك اأن حتوطها بال�سور حت�سينا لها حتي تكون حمفوظة من ال�سكن بها، واملرور 

عليها، والرعي فيها، الأن القرب حب�ش ال ينب�ش وال مُي�سى عليه”)2(. 

املبحث الثالث
دور الأوقاف املغربية يف درء املخاطر والأ�ضرار عن اأمالكها

اأوًل: من قبل املنتفعني بها: 

حر�ش ال�سالطني والق�ساة باملغرب على املحافظة على اأ�سول الوقف واأمواله وحمايته من اإحلاق 
موالي  ال�سلطان  من  ر�سالة  ذلك  ومن  بو�سوح،  ذلك  لنا  يظهر  املعاو�سات  �ساأن  ويف  به،  االأ�سرار 
احل�سن العلوي اإلى قا�سي طنجة، ب�ساأن طلب »با�سدور االإجنليز« تنفيذ ت�سع حوانيت كائنة بال�سوق 
الداخلي من ممتلكات االأوقاف لتكون تابعة لربيد جبل طارق، وتقول يف ذلك: »وعليه؛... ف�ساعده 
على وجه �سرعي ال �سرر فيه على االأحبا�ش« بتاريخ متمم )اآخر اأيام( �سوال 1303ه�/1891م)3(، 

)1( انظر: مائة �سنة من تاريخ االأحبا�ش، عبد ال�سمد الع�ساب، عدد 11. 
)2( االأحبا�ش يف اململكة املغربية، املكي النا�سري، �ش42.

)3( انظر: مائة �سنة من تاريخ االأحبا�ش، عبد ال�سمد الع�ساب، عدد 11.
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م الوقف املعوهَّ�ش به،  وكانت العادة يف مثل هذا االإجراء اأن جتتمع جلنة من اخلرباء يف البناء فتقوِّ
ا ر�سالة من ال�سلطان موالي  وتقدر ثمن البيع، وغالًبا ما تتم ال�سفقة ح�سب الطلب)1(، وهناك اأي�سً
اإلى ال�سيدين ناظري االأوقاف حممد مفرج وبو�سوف، ب�ساأن طلب ال�سيد على  عبد العزيز العلوي 
بن احلاج عبد ال�سالم الوزاين تعوي�ش قطعة �سغرية من اأر�ش االأوقاف املجاورة لدارهم مبر�سان، 
وتقول يف  املعاو�سة،  بيده حتى وقت  زالت  وما  بكرائها،  ويقوم  والده،  بيد  املذكورة  القطعة  وكانت 
ذلك: »وعليه؛... فاإن كان للمعاو�سة وجه �سرعي وال �سرر فيه على جانب احلب�ش وال على غريه، 
فناأمركم باإم�سائه له مبوجبه على يد القا�سي فقد اأمرنا مبثله« وذلك يف ال�7 من املحرم عام 1319 

ه�، ومتت هذه املعاو�سة بدار كائنة قرب باب املر�سى املجاورة لربج اجلامعي)2(. 

وعندما تف�ست ظاهرة املعاو�سات يف اأمالك االأوقاف خالل الع�سر العلوي �سدرت االأوامر 
ال�سلطان  ر�سالة  ذلك يف  ويظهر  اأ�سرار،  من  بها  اأحلقته  ما  وذلك جراء  ال�سلطانية مبنعها، 
موالي حممد بن عبد الرحمن العلوي، املوجهة اإلى ال�سيد حممد بركا�ش ب�ساأن منع املعاو�سة 
يف اأمالك االأوقاف؛ ملا يف ذلك من اإ�سرار باالأوقاف و�سياع للحقوق املعنوية للموقوف عليهم، 
ا بعد اأن ا�ستغل هذا االأمر االأغنياء وذوو الوجاهات، ويف ذلك يقول ن�ش الر�سالة: »...  خ�سو�سً
خدمينا االأر�سي الطالب حممد بركا�ش، اأعانك اهلل و�سالم عليك ورحمة اهلل تعالى وبركاته، 
�ساروا  حتى  االأحبا�ش  اأمر  يف  الوجاهة  واأهل  االأغنياء  خ�سو�سًا  النا�ش  ت�ساهل  فقد  وبعد؛ 
النظار  املعاو�سة، و�سار  اأمكنهم، ويجعلون ذلك يف �سورة  باأي وجه  اأرادوه منها  ملا  يتو�سلون 
والق�ساة يعتربونهم فال يردون اإليهم حاجة حتى انتقل بذلك كثري من االأحبا�ش، فبلغ موالنا 
الوالد املقد�ش باهلل ذلك، فاأمر الوالة خ�سو�سًا الق�ساة الذين لهم دخل يف هذا االأمر بعدم 
معاو�ستها راأ�سًا، وتقرر هذا االأمر مبراك�ش وفا�ش، فال يوجد اأحد يعاو�ش �سيئًا منها، وحتى 
اإلى القا�سي ينظر فيها مبا اقت�ساه نظره...  اأمرها  اإن تعينت امل�سلحة فيها، فالبد من رفع 

وال�سالم« وذلك يف �سفر 1279 ه�/ 1862م)3(.

)1( انظر: مائة �سنة من تاريخ االأحبا�ش، عبد ال�سمد الع�ساب، عدد 11.

)2( انظر: مائة �سنة من تاريخ االأحبا�ش، عبد ال�سمد الع�ساب، عدد 11.
)3( انظر: اإحتاف اأعالم النا�ش، ابن زيدان، ج1، �ش101.
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جند  بالبخ�ش،  اأمالكها  كراء  جراء  من  باالأوقاف  االإ�سرار  عدم  على  احلر�ش  اإطار  ويف 
ر�سالة من ال�سلطان موالي احل�سن العلوي؛ اإلى قا�سي مدينة طنجة اأحمد بن طالب بن �سودة 
موؤرخة يف 1249ه� جاء فيها: »الفقيه االأر�سي القا�سي بالثغر الطنجي ال�سيد اأحمد بن طالب 
جميع  اأن  بلغنا  فقد  وبعد؛  وبركاته،  تعالى  اهلل  ورحمه  عليك  و�سالم  اهلل،  �سددك  �سودة  بن 
ما جلانب االأحبا�ش هناك من االأمالك والعقار وقع الت�ساهل فيها والتعامي عن كرائها، حتى 
اإن من بيده حمل منها يريد بقاءه بيده بالكراء البخ�ش الذي ال بال له، وال يقبل الزيادة فيه 
وال�سكوت عنه ما ال يخفى من  التغافل عن ذلك  له، ويف  كاأنه ملك  وال اخلروج منه، وي�سري 
ال�سرر والغ�ش جلانب االأحبا�ش، وقد كلفنا اهلل تعايل برد البال لذلك، ونحن قلدنا فيه الق�ساة 
والنظار لرياقبوا اهلل فيه، وعليه فالذي يكون عليه عملكم يف اأمر كراء اأمالك االأحبا�ش هو اأن 
اآخر زائد،  ت�ستثمروها عند راأ�ش كل �سنة، على وجه التف�سيل حتى يقف كل حمل منها على 
فيخرج  الزيادة  قبول  من  امتنع  ومن  وال�سريف،  وامل�سروف  وال�سعيف،  القوي  فيها  ويت�ساوى 
من املحل الذي هو فيه، الأن هذا حق من حقوق اهلل ال ينبغي التعامي عنه وال الت�ساهل فيه.. 
مر الناظر بذلك واألزمه العمل مبقت�ساه، وتوعده على اْلَعْود للتعامي عن ذلك والت�ساهل فيه، 
والبد، وال�سالم«)1(، ويف ذات ال�سياق؛ تقول وثيقة اأخرى موؤرخة يف 1326ه� ما ن�سه: »وبعد فقد 
بلغنا اأنك �سرعت يف اإكراء رباع االأحبا�ش على وجه يح�سل به �سرر للحب�ش، وعليه فناأمرك اأن 

تكف عن اإكراء الرباع بالعقدة االآن«)2(. 

ال�سلطان  عهد  خالل  املعي�سة  اأمور  ومنت  العملة  �سرف  �سعر  ارتفع  عندما  اأنه  ويالحظ 
اأمر نظار االأوقاف بزيادة كراء اأمالكها مبا ال ي�سر املكرتين وال  موالي احل�سن العلوي؛ فقد 
جانب االأوقاف، ويطلب منهم يف ذات الوقت زيادة رواتب العاملني مبوؤ�س�سة االأوقاف حتى تكفي 
معا�سهم، وكي ال ين�سغلوا بغريها من االأعمال فتتعطل الوظائف الدينية، ويف ذلك تقول الوثيقة 
املوؤرخة يف 1303ه�: »... فليزد �سائر النظار يف اأكرية الرباع والعقار، بح�سب ما يقت�سيه احلال 
من جهة ارتفاع ال�سكة وح�سن االعتبار، ومت�سكا باأ�سد االأنظار، مما لي�ش فيه �سرر وال �سرار... 

)1( االأحبا�ش يف اململكة املغربية، املكي النا�سري، �ش113-112.
)2( االأحبا�ش يف اململكة املغربية، املكي النا�سري، �ش124. 
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وليزد ناظر االأحبا�ش املذكور الأهل الوظائف بقدر ما زيد يف اأكرية الرباع، لتن�سبط الوظائف 
الدينية، وال ُيبقي عذرا يف تعطيلها مبقت�سى هذا اال�سطناع«)1(. 

وقد حر�صت االأوقاف يف مدينة الرباط على حماية اأمالكها من ال�صرر الواقع بحقها من 
اأوقافها يطلب من ال�سلطان موالي احل�سن العلوي  قبل املنتفعني باأمالكها،  حيث جند ناظر 
تعيني م�ساعد له، تكون وظيفته تفقد اأرا�سي االأوقاف، ور�سد حاالت التعدي والرتامي واالإ�سرار 
اأرا�سيها  الكراء، مثل مكرتي  بحقها من قبل املكرتين لها، واالأخذ على يد املماطلني يف دفع 
مبنطقة الوجلة الذين ماطلوا وامتنعوا بالكلية عن دفع الكراء الواجب الأوقاف املدينة، وبالفعل 
خليفة  بن  »بوعزة  ُيدعى  �سخ�ش  تعيني  ومت  املدينة،  اأوقاف  ناظر  لطلب  ال�سلطان  ا�ستجاب 
والعرفاء؛  اخلرباء  من  جلنة  فهناك  مكنا�ش  مدينة  يف  اأما  املهام)2(،  بهذه  للقيام  اليع�سبي« 
وظيفتهم تنح�سر يف معاينة اأمالك اأوقافها املراد كراوؤها، وتقومي �سومة الكراء التي تنا�سبها، 
وثيقة موؤرخة يف  االإطار تخربنا  االأوقاف، ويف هذا  وناظر  القا�سي  اإلى  تقريًرا بذلك  ويكتبوا 
اأوقاف  املا�سية( يف ملك  اأروية )تعني حظائر  ل�سهادة خرباء؛ يف كراء  تقريٍر  ب�ساأن  1084ه� 
الوثيقة »احلمد  اأواقي عن كل �سنة)3(، ويف ذلك تقول  املدينة ملدة ع�سرين �سنة بقيمة خم�ش 
اهلل، �سهيداه االآتية اأ�سماوؤهما عقب تاريخه، وهما من اأ�سياخ الب�سر العارفني باالأروية وعقد 
فنظراه  املذكورة  االأروية  نحو  فتوجها  وال�سداد يف ذلك،...  وال�سالح  فيها  )الكراء(  اجلزاء 
نظرا تاما، وتاأماله تاأمال �سافيًا عاما، فظهر لهما بدليل نظرهما وبرهان معرفتهما وما اأداه 
اإليه اجتهادهما اأن عقد اجلزاء يف االأروية املذكورة بالوجيبة املذكورة -خم�ش اأواقي لل�سنة- 
لالأمد املذكور )ع�سرون عاما مدة عقد الكراء( �سالح و�سداد، وال غنب يف ذلك، وال بخ�ش وال 
حيف وال �سطط يف جانب احلب�ش املذكور، وقيدا به �سهادتهما... املعلم على زعمون.. واملعلم 

اأحمد حجي..«)4(.

)1( االأحبا�ش يف اململكة املغربية، املكي النا�سري، �ش114-113.
)2( انظر: ر�صالة من ناظر اأوقاف الرباط عبد اخلالق املعموري اإلى ال�صلطان موالي احل�صن العلوي موؤرخة يف 1309ه�/1891م، 

باخلزانة احل�صنية بالرباط، اململكة املغربية، كنا�ش رقم 708، �ش102؛ مدينة الرباط، عبد العزيز اخلملي�صي، �ش285.
)3( انظر: االأوقية: عملة ح�سابية عبارة عن وحدة نقدية تنق�سم اإلى اأربع موزونات.

)4( حوالة اأحبا�ش امل�ساكني، رقية باملقدم، ملحق 33، ج2، �ش609.
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ثانًيا: من قبل امل�ضوؤولني عن اإدارتها:

قد ُت�سند نظارة االأوقاف اإلى يد من ال خالق له من النا�ش، فينهبها وي�سيئ الت�سرف فيها، 
وال  ناهبني،  بنّظار  امل�سلمني  اأوقاف  اأ�سيبت  ما  اأكرث  وما  هواه،  كرائها ح�سب  ريع  ي�سرف  اأو 
يفوتنا االإ�سارة اإلى اإ�ساءة بع�ش املتولِّني لنظارة االأوقاف وخيانتهم يف اإدارة الوقف، فقد الحظ 
»اأحمد بن القا�سي« �ساحب اجلذوة اأن كثرًيا من اأوقاف امل�ساجد اأدخلها اأهل مدينة فا�ش يف 
منافعهم اأيام اخلليفة يو�سف بن تا�سفني، فرفعت الق�سية اإلى القا�سي عبد احلق بن معي�سة 
 80 املحا�سبة  فاأبرزت  وحما�سبتهم،  ذلك  يف  والوكالء  النظار  اإلى  الطلب  فتوجه  الغرناطي، 
األف دينار)1(، ولذا كان ُيعقد لنظار االأوقاف جل�سات املحا�سبة كل عام من قبل قا�سي املدينة 
القا�سي  عليه  يوقع  الذي  املحا�سبة  حم�سر  حترير  عن  املحا�سبة  وت�سفر  عدليني،  وبح�سور 
والعدول، ويف هذا ال�سدد تطلعنا بع�ش الوثائق ال�سلطانية عن اهتمام املخزن مبحا�سبة نظار 
االأوقاف، ومنها وثيقة موؤرخة يف 1297ه� جاء فيها: »... وهذا ابن املهدي الزرهوين املعزول عن 
نظارة اأحبا�ش االإدري�سية )الزاوية االإدري�سية بفا�ش( تخوف اأن يكون ح�سابه على غري ال�سرع 
فلزم مبا ال يلزمه، وعليه فناأمرك اأن ترد اأمر ح�سابه لل�سرع املطاع على يد القا�سي على قاعدة 

حما�سبة النظار، والعمل على ما اأثبته ال�سرع اأو نفاه، وال�سالم«)2(. 

واهتم املخزن)ال�سلطان وحكومته( مبحا�سبة النظار، وفر�ش الرقابة عليهم من قبل الق�ساة 
ا على عدم اإهدار هوؤالء حلقِّ االأوقاف، ومن ثم االإ�سرار بها، وتطلعنا اإحدى الوثائق على  حر�سً
توجه  باأن  فناأمرك  »وبعد؛  ن�سه  ما  فيها  وجاء  ب�سنة 1323ه�،  موؤرخة  وثيقة  وهي  االأمر،  هذا 
ل�سريف ح�سرتنا العالية باهلل ح�ساب مدة خدمتك باالأحبا�ش املذكورة داخال وخارجا مبنيا على 
اآخر حما�سبة �سدر بها اأمرنا ال�سريف، اإن كانت واإال فمن يوم ت�سرفك اإلى تاريخه، مع بيان قدر 
الوفر الذي حتت يدك، كما ناأمرك باأن تكون توجه ل�سريف اأعتابنا عند ا�ستهالل املحرم من كل 

�سنة ن�سخة من احل�ساب داخال وخارجا مف�سال بكنا�ش )مذكرة( خا�ش وال�سالم«)3(.

)1( انظ���ر: ج���ذوة االقتبا����ش يف ذكر من حل م���ن االأعالم مدينة فا�ش، اأحمد ب���ن القا�سي املكنا�س���ي، دار املن�سور للطباعة، 
الرباط، املغرب، 1973م، �ش42.

)2( االأحبا�ش يف اململكة املغربية، املكي النا�سري، �ش116-115.

)3( االأحبا�ش يف اململكة املغربية، املكي النا�سري، �ش119-118.
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هوؤالء  اإحلاق  حال  يف  النظارة؛  من  العزل  اإلى  واملحا�سبة  املراقبة  عملية  يف  االأمر  وو�سل 
ال�سرر باالأوقاف، وال �سيما اإذا ثبت وقوع اختال�ش فيها، ويف هذا ال�ساأن تخربنا اإحدى الوثائق 
املوؤرخة يف 1299ه� مبا ن�سه: »... و�سل كتابك، وبطيه ما كتب لك به نقيب االأدار�سة يف �ساأن 
ناظري اأحبا�ش زاويتهم بزرهون، من كونه ملا ت�سفح كنا�ش الزاوية املذكورة، األفاه )وجدوه( 
واإن ثبت ما  اآخر ما ذكره....  اإلى  خاليًا من ر�سوم امل�ستفادات وتنفيذ املرتبات والتخريجات 

يوجد عزلهما فليتول النظارة مكانهما احلاج عبد املجيد بن �سقرون، وال�سالم«)1(.

ومل يقف االأمر عند ذلك فح�سب بل و�سل اإلى اإ�سراك االأهايل يف مراقبة النظار وحما�سبتهم، 
»جددنا  تقول:  1312ه�  يف  موؤرخة  العلوي  العزيز  عبد  ال�سلطان  من  ر�سالة  تخربنا  ذلك  ويف 
بحول اهلل وقوته و�سامل مينه اإقرار خدامنا اأهل العرائ�ش حر�سها اهلل على ما عندهم به اإذن 
�سيدنا الوالد قد�سه اهلل من ا�ستنابتهم اأربعة من خيارهم، يكونون يح�سرون يف حما�سبة ناظر 
اأحبا�ش العرائ�ش، ومباحثته يف تفقد اأمورها، ويكون عدول ال�سائر يح�سرون ملبا�سرة املحا�سبة 

طبق ما اأقروا عليه«)2(. 

)1( االأحبا�ش يف اململكة املغربية، املكي النا�سري، �ش116.
)2( االأحبا�ش يف اململكة املغربية، املكي النا�سري، �ش112-111.
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اخلامتة
�سكلت االأوقاف االإ�سالمية املغربية على مر ع�سورها الرئة التي يتنف�ش منها النا�ش، على 
ا اأ�سياًل، ا�ستمد اأ�س�سه من  م�ستوى الفرد واملجتمع وحتى الدولة، ف�سكلت بذلك نظاًما اجتماعيًّ

ال�سريعة االإ�سالمية ون�سو�ش االأحكام الفقهية.

وتتجلى اأهمية الوقف عندما يتقدم لدرء املخاطر ورفع ال�سرر عن النا�ش وحل م�سكالتهم؛ 
ه  مبقومات اال�ستمرارية والبقاء،  اإلى مدِّ اإ�سافة  مما �ساعد املجتمع على احتفاظه بالتوازن، 
وذلك على مر ع�سوره التاريخية عامة وع�سر االأ�سراف العلويني على وجهه اخل�سو�ش، وذلك 
بف�سل ما و�سلنا من الوثائق الكثرية، التي على قدر كبري من االأهمية يف هذا املو�سوع خالل 

هذه الفرتة من تاريخ املغرب.

وقد �ساهمت االأوقاف االإ�سالمية خالل ذلك الع�سر بقدر كبري يف درء املخاطر مبختلف 
واالأ�سرار  املخاطر  درء  بو�سوح يف  دورها  ويتجلى  وقوعها،  اأ�سرارها يف حالة  واإزالة  �سورها 
بالبدء من حل م�سكالتهم مثل:  درًءا ملخاطرها،  االأمرا�ش  انطالًقا من حماربة  النا�ش،  عن 
االأزبال والنفايات، وتوفري البيمار�ستانات بالعدد الكايف ال�ستيعاب املر�سى مبختلف نوعياتهم، 

بل وتوفري الدعم والرعاية الالزمة بدون مقابل.

وتوفري  للمدن،  واالأمنية  احلربية  املنظومة  بناء  يف  املغربية  االأوقاف  اأهمية  مدى  وتت�سح 
اأنواعها فاحلديث  اختالف  املرافق على  وحماية  تقوية  دورها يف  اأما  لياًل،  الأبوابها  احلرا�سة 
امل�سردين  لتوؤوي  املالجئ  وبناء  ليال،  واإنارتها  واإ�سالحها  الطرق  تعبيد  من  بدًءا  يطول؛ 
واملت�سولني واملنقطعني، ومن ال ماأوى لهم وتوفري اخلدمة الالزمة لهوؤالء، واهتمامها باملرفق 
املائي ودرء املخاطر عنه من التلوث واإف�ساده، واالهتمام باإ�سالحه، وكذلك اهتمامها باملقابر 
واحلفاظ على حرمة اأمواتها ورفع اال�سرار عنها، وذلك باإحاطتها باالأ�سوار ومنع البناء والعبث 
فيها اأو مبحيطها، ولي�ش هذا فح�سب؛ بل جنحت االأوقاف- والأبعد احلدود- يف درء املخاطر 
امل�سوؤولني عن  على  واملحا�سبة  الرقابة  وفر�ش  بل  وتنميتها،  وحمايتها  اأمالكها  واالأ�سرار عن 
اإدارتها واتباع منهج ال�سفافية يف ذلك، ومن هنا تولدت القدرة على جمابهة املخاطر التي كانت 
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وما زالت حتدق باملجتمعات، بل والتخل�ش من االأ�سرار كافة التي حتدث فور وقوعها، ومن ثم 
كان النجاح هو خري حليف لها يف حل امل�سكالت، التي جابهت النا�ش يف حياتهم؛ مما �ساعد 

املجتمع على احتفاظه بالتوازن، ومده مبقومات اال�ستمرارية والبقاء.

ودور  املا�سي  يف  االأوقاف  دور  مقارنة  خالل  من  بو�سوح؛  ذلك  على  نقف  اأن  ون�ستطيع 
دورها،  يف  وا�سًحا  تق�سرًيا  االأقل  على  اأو  عزوًفا  فيها  نرى  التي  احلالية،  املدنية  املوؤ�س�سات 
الذي يتمثل يف عدم جمابهة املخاطر وامل�سكالت قبل حدوثها، بل التحرك متاأخًرا بعد وقوعها 
وتف�سيها يف املجتمع، ومنها على �سبيل املثال ال احل�سر: م�سكالت القمامة امل�ستفحل اأمرها، 
والتي قويت �سوكتها يف جمتمعاتنا، ومل تو�سع لها خطة للتخل�ش من �سررها حتى االآن، واملر�سى 
اإلى   اإ�سافة  عالج،  فر�سة  على  احل�سول  اأجل  من  امل�ست�سفيات  اأبواب  خارج  ينتظرون  الذين 
�سوء اخلدمات وتعقيد االإجراءات و�سعف الدعم، واأما املدن ومرافقها فتحدث بال حرج عن 
اإ�سغاالت وتعديات، وا�ستفحال ظاهرة املت�سولني وامل�سردين  الطرق غري املمهدة، وما بها من 
بال�سوارع واأطفال ال�سوارع الذين ال ماأوى لهم �سوى االأر�سفة �سيفًا و�ستاًء، واإن �سئت حتدث عن 
املقابر التي اأ�سبحت م�ساكن جتمع االأحياء واالأموات حتت �سقف غرفة واحدة، وال�سك اأن هذه 
املخاطر وما يرتتب عليها من اأ�سرار تفتت وتوهن اأ�سا�سات املجتمعات مما ي�سعفها ويجعلها 
ه�سهَّة ُعر�سة للهالك، ومن هنا يتبني مدى الدور الكبري الذي لعبته وقدمته االأوقاف االإ�سالمية 

يف النهو�ش باملجتمعات، وكانت �سبًبا رئي�ًسا يف تقدمها ورقيها.
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التمويل بال�سكوك الوقفية التربعية

)مقرتح لتمويل االأرا�سي الوقفية الإن�ساء موؤ�س�سات زراعية يف اجلزائر(

د.عبد القادر قداوي*

ملخ�ش البحث:

واملخازن  وامل�ستودعات  كال�سكنات  اأنواع  عدة  لت�سم  اجلزائر؛  يف  الوقفية  االأمالك  تتنوع 
واملكتبات واملحالت واحلمامات والينابيع املائية واالأرا�سي الغابية واالأرا�سي الفالحية وغريها، 
حالًيا  -وامل�ستغلة  الزراعية  االأرا�سي  تدرها  اأن  يفرت�ش  التي  املتوقعة  املجزية  للعوائد  ونظًرا 
من قبل وزارة ال�سوؤون الدينية واالأوقاف ب�سيغ تقليدية غري معا�سرة- �سعينا من خالل هذا 
البحث لنقدم منوذًجا معا�سًرا لتمويل ا�ستثمار االأرا�سي الوقفية ذات الطابع الزراعي، وذلك 
ب�«ال�سكوك الوقفية«. وقد جاءت هذه الدرا�سة يف ثالثة مباحث، بداأنا اأواًل بتعريف ال�سكوك 
الوقفية واأركانها واأنواعها، وقّدمنا ثانًيا درا�سة الأهم التجارب التي اأظهرت جناًحا يف التمويل 
بال�سكوك الوقفية وممار�ساتها ونتائجها، ثم األقينا ال�سوء اأخرًيا على مقرتح متويلي الإن�ساء 

موؤ�س�سات زراعية بال�سكوك الوقفية يف اجلزائر.

* اأ�ستاذ االقت�ساد بكلية العلوم االقت�سادية والتجارية وعلوم الت�سيري بجامعة ح�سيبة بن بوعلي بال�سلف - اجلمهورية اجلزائرية.
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مقّدمة:
اأو تو�سيًعا من اأهم مراحل العملية  اإن�ساًء  اأو م�سروع ما  يعترب توفري ال�سيولة لتمويل برنامج 
بل واالإمكانيات ما يغني عن غريه من اأ�ساليب  اال�ستثمارية، واإن يف االقت�ساد االإ�سالمي من ال�سُّ
التمويل الو�سعية. وتقدم لنا االأوقاف النقدية منوذًجا تكافليًّا ب�سيًطا ومي�سوًرا، اإذ تتم من خالله 
جمعها  مهمة  تتولى  الوقفية،  للموؤ�س�سات  التربع  �سبيل  على  نقدية  مببالغ  اجلماعية  امل�ساركة 
وت�سيريها وا�ستثمارها حتى حتقق غر�ش الواقفني وت�سمن ا�ستمرار نفعها وعطائها ودوام اأجرها 
املوؤ�س�سة  تقّدم  وباملقابل  العامة،  للم�سلحة  خدمة  بها  تنموية  م�سروعات  اإن�ساء  ليتم  وثوابها، 
الوقفية »�سكوًكا وقفية« وهي �سهادات توّثق وحتفظ ما �ساهم به املتربعون، وتعترب وثائًقا مُتنح 
ملن يوقف مبلًغا نقديًّا، تت�سمن معلومات اأهمها التاريخ واملكان وجهة تويل الوقف وا�سم الواقف 
واجلهة املوقوف عليها ومقدار مبلغ الوقف وغر�ش الوقف وكل ما تراه اجلهة التي تتواله مهما، 
لت�سمن بذلك موردًا ماليًّا لتمويل م�سروعات تنموية يف املجتمع، لت�سبح بذلك املوؤ�س�سة الوقفية 
م�صاهمة يف الن�صاط االقت�صادي من خالل اال�صتثمارات الوقفية التي تخلق الرثوة وترفع حجم 
االإنتاج الوطني، وهذه ال�سكوك التربعية ح�سيلتها �سدقات وتربعات، وبذلك تختلف عن غريها 

من ال�سكوك الت�ساركية التي تقوم مقام االأوراق املالية املتداولة يف �سوق روؤو�ش االأموال.

االأرا�سي  اأهمها  ومن  واالأ�سول،  االأم��وال  بتنوع  متنوعة  وقفية  ممتلكات  اجلزائر  وحتوز 
مفهوم  من  اأو�سع  ال��زراع��ة  مفهوم  )يعترب  ريفية،  مناطق  يف  اأغلبها  تنت�سر  التي  الزراعية 
الفالحة، حيث تعني هذه االأخرية خدمة االأر�ش والعناية بها والقيام ب�سوؤونها للح�سول على 
الغلة واملنتجات، اأما الزراعة فتعني اإ�سافة اإلى املفهوم ال�سابق تربية احليوانات وال�سناعات 
مفهومها  �سمن  يدخل  كما  وت�سويقها،  وتعليبها  وتخزينها  الفالحية  املنتجات  ونقل  التقليدية 
�سيانة املعدات الزراعية واإن�ساء موؤ�س�سات �سناعية ذات طابع فالحي( حيث ت�سلح للفالحة 
وخدمة االأر�ش كما ت�سلح الإن�ساء املوؤ�س�سات الفالحية وتربية احليوان، بحيث ميكن ا�ستثمارها 
مبا يتنا�سب وطبيعة االأر�ش وموقعها اجلغرايف. و�سنقدم يف هذا البحث طرًحا منوذجيًّا غري 
تقليدي ميكن اعتماده واالنطالق به قدًما يف ا�ستغالل هذه االأرا�سي الوقفية. التي ال ت�ستثمر 

ا االإجارة املنح�سرة يف كراء العقارات الوقفية. حالًيا اإال بال�سيغ التقليدية، خ�سو�سً
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اأوًل: اإ�ضكالية البحث: وعليه؛ ميكننا اأن ن�سوغ ال�سوؤال الرئي�ش كما ياأتي:

ما املق�سود بال�سكوك الوقفية التربعية، وما االإجراءات املطلوبة حتى تكون اأداة متويليًة 
لالأرا�سي الوقفية لتن�ساأ بها موؤ�س�سات زراعية يف باجلزائر؟

ثانًيا: اأهمية البحث:

تبّنت العديد من املوؤ�س�سات الوقفية يف الدّول االإ�سالمية �سيغة ال�سناديق الوقفية، كاآليٍة جتميعيٍة 
متويليٍة تقوم على التربعات وجتميع ال�سدقات والهبات والو�سايا يف اأوعية وح�سابات، بنّية وقف 
اأعيانها على التاأبيد للغر�ش الذي وجد ال�سندوق الأجله. ولهذا الغر�ش وباعتبار اأن اجلزائر حتوز 
م�ساحة وا�سعة من االأرا�سي الوقفية غري امل�ستغلة، �سعينا يف هذا البحث لتقدمي مقرتحات ناأمل اأن 
تفيد وتزيد من االهتمام، وتقّدم اأف�سل الطرق واأجنع االأ�ساليب لتنميٍة وقفيٍة زراعيٍة يف اجلزائر 
ذات مردوٍد الئٍق وغلٍة منا�سبٍة مقبولة، من خالل تبني �سناديق وح�سابات للتربع والت�سدق تعر�ش 
على اأهل اخلري واالإح�سان يف اجلزائر، مقابل ت�سلمهم �سهادات وقفية ت�سجيعية اإثباتية. لذا تت�سح 
اأهمية البحث من اأهمية متويل ال�سناديق الوقفية، التي ت�ستغل ح�سيلتها يف اإن�ساء موؤ�س�سات ذات 

طابع فالحي داعمة للتنمية الزراعية يف اجلزائر من خالل ما ياأتي:

1( العمل على اال�ستفادة من اأموال التربعات الوقفية وت�سيريها يف اإطار موؤ�س�سي متقّدم، 
وت�سيرًيا،  اإدارة  وتعبئة،  جمًعا  وتوعية،  اإ�سهاًرا  احلديثة  لالأ�ساليب  اإدارت��ه  يف  يخ�سع 

ا�ستثماًرا وحما�سبة، ثم منًحا وتوزيًعا.

2( اإعادة الثقة يف املوؤ�س�سات اخلريية ومقدرتها على اال�ستثمار واملناف�سة وحتقيق اأف�سل 
املجال،  هذا  يف  تنموية  جناحات  الدولية  التجارب  اأثبتت  اأن  بعد  ا  خ�سو�سً النتائج، 

كم�سروع االأ�سهم الوقفية يف االأردن ويف ال�سودان، وال�سناديق الوقفية يف الكويت.

3( تبني م�سروعات وموؤ�س�سات اقت�سادية زراعية يف اجلزائر متّول من ال�سناديق الوقفية، التي 
ت�صر وفق �صوابط ولوائح ذات فعالية واأهداف حمددة مع عدم خمالفة �صروط الواقفني.

االإن�ساء  يف  وم�ساهمتها  ومتويلها  اجلزائر  يف  الوقفية  ال�سناديق  جناح  اإمكانية  اإبراز   )4
والتعمري والتنمية املوؤ�س�سية املجتمعية.
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5( دعم املجال اال�ستثماري الزراعي يف اجلزائر، واإبراز دور وزارة االأوقاف، التي مل يعرف 
عنها اأنها ت�سري تلك االإمكانيات التمويلية، التي تناف�ش بها وزارة املالية ووزارة ال�سناعة 

ووزارة الفالحة ووزارة التجارة ووزارة املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة يف اجلزائر.

ثالًثا: منهج واأدوات البحث:

املنهج  وّظفنا  اأه��داف��ه؛  اإل��ى  والو�سول  البحث  اإ�سكالية  عن  االإج��اب��ة  من  نتمّكن  وحتى 
وال�سناديق  الوقفي  للتمويل  النظرية  للمفاهيم  التطرق  عند  الو�سف  باأداتيه:  اال�ستنباطي، 
االأرا�سي  وواقع  الناجحة  التجارب  ذكر  عند  والتحليل  واأنواعها،  الوقفية  وال�سكوك  الوقفية 
الوقفية، والتطرق للواقع اال�ستثماري الزراعي يف اجلزائر، ثم عند تف�سيل اإجراءات وترتيبات 
الت�سكيك والطرح والتعبئة للم�سروع الوقفي الزراعي، باقرتاح اإن�ساء املوؤ�س�سات وامل�سروعات 
الزراعية الوقفية يف اجلزائر، باإتاحة م�ساهمة االأفراد واملوؤ�س�سات كلٌّ ح�سب طاقته املالية بنية 

التربع وحب�ش اأموالهم يف �سبل اخلريات مقابل �سهادات يت�سلمونها ب�سفتهم واقفني.

رابًعا: اأهداف البحث:

نهدف من خالل هذا البحث اإلى اقرتاح »�سكوك وقفية تربعية«، تقّدم للواقفني بعد الت�سدق 
والتربع يف �سندوق الوقف لتمويل ا�ستغالل االأرا�سي الزراعية الوقفية يف اجلزائر باإن�ساء موؤ�س�سات 
اإنتاجية عليها، ونعني بال�سكوك التربعية تلك ال�سهادات ولي�ش ال�سكوك التي يف مقام االأوراق املالية 
فبيئتها وقوانينها ومتطلبات قيامها، اإ�سافة اإلى اأن اإن�ساءها وتداولها من امل�سائل غري املتوفرة يف 
اجلزائر حالًيا. ومع �سعينا اإلى الرتكيز على االأرا�سي الوقفية الزراعية املنت�سرة عرب واليات الرتاب 
وموؤ�س�ساته،  املجتمع  اأفراد  قبل  الت�ساركي من  التمويل  اأو  التمويل  الوطني؛ نطرح فكرة جماهريية 
امل�ستويني  على  اإيجابية  ح�سنة  نتائج  من  الوقفية  لل�سناديق  التربعية  التعبئة  عن  ينجم  ما  ونبنّي 

الديني واالقت�سادي. وا�ستناًدا اإلى ذلك؛ فاإننا ن�سعى اإلى حتقيق جملة من االأهداف اأهمها:

اأنواعها  ودرا�سة  اجلزائر،  يف  الوقفية  املمتلكات  لو�سعية  احل��ايل  الو�سع  ت�سخي�ش   )1
وطرائق وعوائق تنميتها مع الرتكيز على االأرا�سي الزراعية.
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2( اقرتاح جملة من االأن�سطة واملوؤ�س�سات، ح�سب ما ينا�سب االأرا�سي الوقفية يف اجلزائر 
من فالحة وموؤ�س�سات وقفية �سناعية-زراعية، وتخزين ونقل وما اإلى ذلك.

3( اقرتاح منوذج تطبيقي ذي اإجراءات وترتيبات الإن�ساء م�سروع وقفي زراعي )نباتي – 
حيواين( مبوارد ال�سكوك الوقفية التربعية، من خالل الت�سجيع على التوجه للجمهور 
لتعبئة ال�سناديق الوقفية، بعد ا�ستيفاء ما ينبغي واإ�سالح ما يليق وتوفري ما يلزم من 

متطلبات قانونية واإدارية ومالية واجتماعية.

خام�ًضا: الدرا�ضات ال�ضابقة:

1( حممد ابراهيم نقا�ضي: »ال�ضكوك الوقفية ودورها يف التنمية القت�ضادية من خالل 
العاملي  املوؤمتر  ُقّدم يف  بحث  وهو  واحلــرف«،  املهن  واأ�ضحاب  التاأهيل  برامج  متويل 
ال�ساملة  االقت�سادية  والتنمية  امل�ستدام  »النمو  االإ�سالمي:  والتمويل  الثامن لالقت�ساد 
2011م،  دي�سمبر   )20-18( بتاريخ  بقطر  الدوحة  يف  املنظم  االإ�سالمي«  املنظور  من 
ال�سكوك  اإ�سدار  وم�سروعية  اإمكانية  ما  االآت��ي:  الت�ساوؤل  عن  االإجابة  �ساحبه  حاول 

الوقفية لتمويل املوؤ�س�سات الوقفية وتفعيل دورها؟

ومن اأهم ما تو�سل اإليه الباحث هو ترجيح الراأي الذي ذهب اإلى جواز وقف النقود؛ وبناء 
للموؤ�س�سة  ميكن  اأنه  اإلى  تو�سل  كما  الوقفية،  ال�سكوك  اإ�سدار  بجواز  القول  اأمكن  هذا  على 
الوقفية متويل برامج التاأهيل واإن�ساء املوؤ�س�سات ال�سغرية باأحد االأ�سلوبني: اإما باأ�سلوب القر�ش 

احل�سن، اأو باأ�سلوب التمويل بال�سيغ التجارية املباحة على اأ�سا�ش االئتمان التجاري.

من  االأوق��اف  دور  باإحياء  اهتمت  كلتيهما  اإن  حيث  من  الدرا�سة؛  هذه  مع  درا�ستنا  وتتفق   
خالل اإ�سدار �سكوك وقفية للتمويل، وتختلف معها يف ُمن�سئ ال�سكوك، فدرا�سته تفيد باأن ُتن�ساأ 
ال�سكوك الأ�سحاب املهن واحلرف، اأما درا�ستنا فتفيد باأن ُتن�ساأ ال�سكوك لتمويل اأرا�سي اأوقاف 
وجدت  واأي��ن  االإ�صالمية  البلدان  خمتلف  عرب  الواقفني  �صروط  وفق  دوره��ا  وتفعيل  احلرمني، 
اأوقاف احلرمني ال�سريفني، كما تختلف درا�ستنا مع هذه الدرا�سة يف اأننا نقرتح �سكوًكا تربعية 

ال ُترد وال ُيرجى منها ربح، وهذه الدرا�سة اقرتحت �سكوًكا ُت�سرتد مع هام�ش ربح من امل�سروع.
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2( رحيم ح�ضني: »ت�ضكيك م�ضاريع الوقف املنتج: اآلية لرتقية الدور التنموي ودعم كفاءة 

�ضناديق الوقف حالة �ضناديق الوقف الريفية«، وهي مداخلة قدمت يف موؤمتر »ال�سكوك 

االإ�سالمية واأدوات التمويل االإ�سالمي« املنعقد يف 12-13 ت�سرين الثاين )نوفمرب( 2013م 
بجامعة الريموك اأربد-االأردن، وقد ا�ستهدفت هذه الورقة البحثية اإبراز اأهمية ال�سناديق 
الوقفية يف التنمية املحلية بوجه عام والتنمية الريفية بوجه خا�ش، حيث رّكز الباحث على 
العوامل املحددة للموارد الوقفية، وبني اأهمية ت�سكيك راأ�ش مال م�سروع وقفي، كما بني 

مدى اإمكانية م�ساهمة ذلك يف ترقية الدور اال�ستثماري لل�سناديق الوقفية. 

ويف النهاية بنّي الباحث اأّنه خل�ش اإلى اقرتاٍح على ال�سلطات املعنية يف البلدان االإ�سالمية؛ وهو 
اأن ت�سعى نحو ت�سريع عملية ماأ�س�سة الوقف وتبني نظام الالمركزية يف اإدارة ال�سناديق الوقفية، 
ا اإلى اأن ت�سكيك راأ�ش املال ي�ساعد على حتريك عملية جتميع االأوقاف النقدية  كما خل�ش اأي�سً
على  العمل  ال�سناديق  اإدارات هذه  فعلى  وبالتايل  الوقفية،  لل�سناديق  التمويلية  القدرة  وتنمية 

ترقية هذا االأ�سلوب والتو�سع يف ا�ستخدام تو�سيع نطاقه لي�سمل حتى الفئات حمدودة الدخل.

ا واآلية  ِكلتا الدرا�ستني قدمت مقرتًحا عمليًّ وتتوافق درا�ستنا مع ما قدمه الباحث يف كون 
متويلية؛ من خالل ال�سكوك الوقفية اعتماًدا على وقف النقود، اإال اأن الباحث قدم ورقته لغر�ش 
العمل على التنمية الريفية اأينما كانت االأرياف دون التقيد مبكان حمدد، كما وّجه ثمرة درا�سته 
اإلى ال�سلطات املعنية يف البلدان االإ�سالمية، اأما درا�ستنا فتبنّي اآلية جمع موارد وقفية بال�سكوك 

التربعية لغر�ش متويل اأرا�ٍش وقفية الإن�ساء موؤ�س�سات زراعية يف اجلزائر فح�سب.

3) Meysam Doaei, Mojtaba Kavand: “WAQF Financing Using 
WAQF Sukuk in IRAN”

وهي مداخلة األقيت يف املوؤمتر العاملي الثامن ع�سر )18( حول »البنوك االإ�سالمية والتمويل 
واال�ستثمار«، املنعقد بتاريخ: 13-2015/01/14م مبدينة زيوريخ ب�سوي�سرا، ون�سر هذا البحث 
من ِقبل االأكادميية العاملية للعلوم والهند�سة والتكنولوجيا يف املجلة الدولية لالقت�ساد واالإدارة 

الهند�سية �سنة 2015م يف العدد االأول باجلزء الثاين منها.
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االأوق��اف تعترب ج��زًءا من نظام ال�سمان االجتماعي يف  اأن       ولقد جاء يف هذا البحث 
االإ�سالم، حيث اإن االأوقاف التقليدية تعاين من بع�ش اأوجه الق�سور التي وجدت حلواًل لها يف 
ال�سكوك الوقفية. وفيما يتعلق مبقبولية التمويل االإ�سالمي يف العامل، فقد تطورت ال�سكوك 
الباحثان يف ورقتهما مفهوًما وعموميات  اإقبااًل ومتوياًل. وقّدم  االإ�سالمية  البلدان  الوقفية يف 
حول الوقف، ثم تطرقا اإلى اأنواع التمويل الوقفي التقليدية واحلديثة. وتناوال اأخرًيا تطبيقات 

ال�سكوك الوقفية والنموذج املتبع يف اإيران امل�ستخدم لغر�ش حتقيق التنمية بها.

تتفق درا�ستنا مع هذه الدرا�سة يف اأن كلتيهما اهتمت بالتمويل بال�سكوك الوقفية، وتختلفان 
يف غر�ش التمويل وحدوده املكانية، فدرا�ستنا لتمويل اأرا�ٍش وقفية الإن�ساء موؤ�س�سات زراعية يف 
اجلزائر، اأّما هذه فقّدم �ساحباها تطبيقات لل�سكوك الوقفية مع اقرتاح منوذج متبع يف اإيران 

لغر�ش حتقيق التنمية بها.

4) Muhamad Kholid, Raditya Sukmana, and Kamal Abdul 
Kareem Hassan: “Waqf through Sukuk Al-Intifa’a: A Proposed 
Generic Model»

وهي مداخلة األقيت يف املوؤمتر العاملي للوقف ب�سنغافورة املنعقد يف: 24 اأبريل 2007م،  حتت 
عنوان: » البحث والتطوير: اجل�سر بني املثالية واحلقائق«، حاولت هذه الورقة تقدمي منوذج ي�سور 
الدور املهم ل�سكوك االنتفاع من خالل متكني اأداء االأوقاف، وا�ستناًدا الى مفهوم االإجارة فقد 
اأ�سبح هذا النوع من ال�سكوك ميّكن من ح�سد م�سدٍر جديٍد من املوارد ل�سندوق موؤ�س�سة االأوقاف 
لدعم م�سروعاتها. وجاءت هذه الورقة مكونة بعد املقدمة من املحاور االآتية: املحور االأول ناق�ست 
فيه الورقة ممار�سات اإدارة املوؤ�س�سة الوقفية يف بع�ش البلدان املختارة، اأما املحور الثاين فبّينت 
فيه اأهمية ال�سكوك، ثم تطرق الباحثون اإلى عملية دمج وا�ستخدام �سكوك االنتفاع يف االأوقاف 
وهو اأهم عن�سر يف هذا البحث، ثم تطرقت الورقة اإلى املتطلبات االأ�سا�سية التي يجب توفرها من 
اأجل جناح هذا النموذج، واأخرًيا ويف اخلامتة بنّي الباحثون اأهمية �سكوك االنتفاع الوقفية، وكيف 

�سيكون هذا النموذج بدياًل ميكن اأن يوفر فائدة لالأفراد الذين هم بحاجة اإليها.
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بال�سكوك  للتمويل  اإلى تقدمي مقرتح  الدرا�سة لكون كلتيهما تطرقت  تتفق درا�ستنا وهذه 
بتقدمي منوذج عام مقرتح، وتختلفان يف كون هذه الدرا�سة �ساحلة ملختلف التطبيقات التمويلية 

ال�ستثمار االأوقاف، ودرا�ستنا تخ�ش متويل القطاع الزراعي يف اجلزائر.

�ضاد�ًضا: حماور البحث:

و�سنتناول هذا البحث من خالل املباحث االآتية:
اأ�س�سه وم�سادره. املبحث الأول: التمويل بال�سكوك الوقفية – 	 

جتارٌب دولية يف التمويل بال�سكوك الوقفية: املمار�سات والنتائج. املبحث الثاين: 	 

: مقرتح متويل واإن�ساء موؤ�س�سات زراعية بال�سكوك الوقفية التربعية يف اجلزائر. املبحث الثالث	 

املبحث الأول
 التمويل بال�ضكوك الوقفية: اأ�ض�ضه وم�ضادره

يرتكز الوقف على حتبي�ش االأ�سول والت�سدق مبنفعتها وثمرتها يف �سبيل اهلل رجاء ثوابه 
العناية  وجبت  لذا  التاأبيد،  وجه  على  غر�سها  وبقاء  نفعها  دوام  منها  يرجى  اإذ  اأجره،  وبغية 
به وحمايته وترميمه اأو حتى ا�صتبداله اإن تطلب االأمر وفق �صروط و�صوابط فقهية وترتيبات 
قانونية. ومما ينبغي ال�تاأكيد عليه حني تقدمي الوقف من قبل الواقف هو تعيني ناظر وم�سدر 
مايل للقيام مب�سلحة العني املوقوفة، ففي حالة وقف مدر�سة لطالب العلم مثاًل ينبغي اأن يكون 
لها مورد مايل؛ لينَفق منه على العلماء والطلبة مبختلف حاجياتهم من اأجور ومطعم وملب�ش 

وم�سارف علمية ونفقات ل�سيانة املدر�سة، وما هذا اإال �سكل من اأ�سكال التمويل الوقفي.

املطلب الأول: حتديد مفهوم امل�ضطلحات

اأوًل: تعريف التمويل الوقفي:

من  كان  فاإن  املوقوف،  لالأ�سل  االأم��وال  وتدبري  توفري  باأنه  الوقفي  التمويل  تعريف  ميكن 
وجهاٍت خارجها  موارد  من  كان  واإن  ا،  داخليًّ �سمي متوياًل  الوقفية  للموؤ�س�سة  اخلا�سة  املوارد 
�سمي متوياًل خارجيًّا، وال يعدو اأن يكون غر�ش ذلك �سيانة اأوقاف قائمة اأو حمايتها اأو تثمريها 
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اأو اإن�ساء اأوقاف جديدة. وقد يكون التمويل اخلارجي على وجهني: اإما َمْنًحا تربعيًّا ب�سدقات ال 
ت�سرتد، واإما ت�ساركيًّا ا�سرتباحيًّا ت�سرتد اأمواله مع ن�سيب من الربح متفق عليه)1(.

وتكمن اأهمية التمويل الوقفي التربعي )الطوعي( يف اأنه يعزز االأوا�سر االجتماعية بني اأفراد 
املجتمع، اإذ ينبع ذلك من اإح�سا�ش الفرد املُمِول مب�سوؤوليته الدينية واالجتماعية جتاه االآخرين، 
الذين مل ينالوا حظهم من الرثوة والرفاه، فهو بذلك ي�سهم يف تقلي�ش الفجوة املادية بني اأفراد 
اأفراده، ويتكامل هذا النوع مع اأنواع التمويل  املجتمع الواحد ويزيل اأ�سباب احلقد الطبقي بني 
االأخرى يف تلبية االحتياجات التمويلية لالأفراد واملوؤ�س�سات التي تعمل يف �سبيل تنمية املجتمع)2(.

التكافلي،  الهدف  االختياري ذي  الطوعي  التربعي  التمويل  الوقفي �سمن  التمويل  ويدخل 
وعمليًّا ين�ساأ باأن تقوم املوؤ�س�سة الوقفية با�ستجالب االأموال واملوارد الالزمة لعمارة الوقف اأو 
ال�ستثمارها يف الوقف اأو الإقامة اأوقاف جديدة، وهذا من اأجل املحافظة على مق�سود الوقف 
ومقت�ساه، بعد درا�سٍة لالحتياجات وترتيٍب لالأولويات وتخطيٍط للربنامج اأو امل�سروع وحت�سري 

اأهداٍف وتو�سيح �سبٍل وتبيان مراحل.

ثانًيا: تعريف ال�ضكوك الوقفية واأنواعها:

كاك جمع �سك وهو الورقة املكتوبة بدين، واملراد بها الورقة التي تخرج من ويل  كوك وال�سِ ال�سُ
االأمر بالرزق مل�ستحقه، باأن يكتب فيها لالن�سان كذا وكذا من طعام اأو غريه. ويرجع كثري من الباحثني 
تاريخيًّا ظهور عملية الت�سكيك اإلى جتربة �سكوك الطعام التي اأ�سار اإليها االإمام النووي يف �سرحه 
على م�سلم، عندما قال اأبو هريرة ملروان بن احلكم: »اأَحللت بيع ال�سكاك وقد نهى ر�سول اهلل ] 

عن بيع الطعام حتى ي�ستوفى«، فخطب مروان يف النا�ش فنهى عن بيعها)3(. 

)1( يف ه���ذا يراج���ع: الت�سور املقرتح للتمويل بالوق���ف، اأ�سرف حممد دوابه، ورقة عمل مقدمة ملرك���ز �سالح كمال لالقت�ساد 
االإ�سالم���ي جامعة االأزهر 2004م، �ش3-4؛ والتمويل بالوقف: بدائل غري تقليدية مقرتح�ة لتمويل التنمية املحلية، خل�سر 
مرغ���اد وكم���ال من�سوري، امللتقى الدويل: متوي���ل التنمية االقت�سادية، كلي���ة العلوم االقت�سادية وعل���وم الت�سيري، جامعة 

حممد خي�سر، 23/22 نوفمرب، 2006م، ب�سكرة، اجلزائر، �ش9. 
)2( انظ���ر: مقدم���ة يف نظري���ة التموي���ل االإ�سالمي واأدوات���ه، اأحمد طه العجل���وين، مطبعة جامع���ة الق�سيم، اململك���ة العربية 

ال�سعودية، 2014م، �ش107.
)3( �س���رح الن���ووي على �سحي���ح م�سلم، اأبو زكريا يحيى بن �س���رف النووي، الطبعة الثانية، دار اإحي���اء الرتاث العربي، اجلزء 

العا�سر، بريوت، 1392ه�، �ش171.
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1( تعريف ال�ضكوك الوقفية:

بداية نعّرج على مفهوم ال�سكوك عامة، فح�سب هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية 
ا �سائعة يف ملكية اأعيان اأو  االإ�سالمية )AAOIFI( هي: »وثائق مت�ساوية القيمة متثل ح�س�سً
منافع اأو خدمات اأو يف موجودات م�صروع معني اأو ن�صاط ا�صتثماري خا�ش، وذلك بعد حت�صيل 

قيمة ال�سكوك وقفل باب االكتتاب وبدء ا�ستخدامها فيما اأ�سدرت من اأجله«)1(.

»حجة  كانت  فبداية  وظهرت ال�سكوك الوقفية يف مراحل مبكرة من التاريخ االإ�سالمي، 
يحفظ من خاللها �صرط الواقف، وكانت هذه ال�سكوك متثل  للحقوق  وثائق اإثبات  الوقف« 
اأما ال�سكوك  الفقراء وجهات الوقف.  للنزاع وحفًظا حلقوق  �سندات وقف يتم تدوينها دفًعا 
الوقفية- مبعناها احلديث - فت�ستمل هذه ال�سكوك على املعنى ال�سابق اإ�سافة اإلى معان اأخرى، 

مثل: االأ�سهم الوقفية وال�سندات الوقفية)2(. 

وال�سكوك الوقفية عبارة عن وثائق تقابل موجودات الوقف، �سواء اأكانت هذه املوجودات 
اأم  اأجهزة  اأم  واملباين وغريها اأم اأ�سواًل منقولة كالنقود وال�سيارات  كالعقارات  اأ�سواًل ثابتة 

حقوًقا معنوية كحقوق التاأليف، وبراءة االخرتاع)3(.

وهي على نوعني: �سكوك وقفية تربعية تقوم على الت�سدق والتربع وال ت�سرتجع ح�سيلتها، 
و�سكوك وقفية ت�ساركية غر�سها االإقرا�ش والت�سارك يف م�سروع وقفي، وهي على �ساكلة االأوراق 

املالية التي ت�سرتجع ح�سيلتها وقد يكون معها ربح معلوم اأو ال يكون.

ال�سرعيني  املتخ�س�سني  العلماء  ب��ني  حم�سوم  وغ��ري  ق��ائ��م  اخ��ت��الف  ه��ن��اك  ي���زال  وال 
واالقت�ساديني حول عائد ال�سكوك الوقفية الت�ساركية، اأ يكافئ الواقف بعائد ومردود مايل بعد 

)1( املعاي���ري ال�سرعي���ة 1431ه����/2010م، املعيار ال�سرعي رق���م )17( �سكوك اال�ستثم���ار البند الثاين من���ه، هيئة املحا�سبة 
واملراجعة للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية AAOIFI، �ش238.

http:// 2( انظ���ر: ال�سك���وك الوقفية ودوره���ا يف التنمية، كمال توفيق حطاب، بحث متاح على موق���ع: الدكتور كمال حطاب(
kamalhattab.info، تاريخ االإطالع: 2016/4/8م، �ش9.

)3( انظ���ر: ال�سكوك الوقفية ودورها يف التنمية االقت�سادية من خالل متويل برامج التاأهيل واأ�سحاب املهن واحلرف، حممد 
اإبراهيم نقا�سي، جملة اإ�سرا الدولية للمالية االإ�سالمية، املجلد الرابع، العدد الثاين، دي�سمرب 2013م، �ش98.
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ا�سرتداد قيمة �سكه الوقفي اأم يكفيه االأجر والثواب؟ وهل عني الوقف هي النقود التي قّدمها 
اأ�سدرت الأجله ال�سكوك؟ وهناك  اأ�سهم من امل�سروع الوقفي الذي  اأم هي  لقاء متلكه لل�سك 
العديد من االأ�سئلة التي مل ي�سدر بيان ختامي يف �ساأنها من قبل املجامع الفقهية املعا�سرة، وقد 
اأثريت هذه الت�ساوؤالت وغريها اإثر جل�سة بح�سور املفكرين والعلماء املتخ�س�سني يف التمويل 
الوقفي بالتعاون مع »اإ�سرا« وهيئة »رقابة« يوم 2016/08/23م مباليزيا، لغر�ش تدار�ش هيكلة 

ال�سكوك الوقفية املطروحة من قبل هيئة االأوقاف النيوزيلندية.

الواقفني  تعدد  م�ساألة  على  الوقفية  ال�سكوك  فكرة  ترتكز  الوقفية:  ال�ضكوك  اأنــواع   )2

ا، و�سنعتمد يف  وت�ساركهم يف وقف اأو �سندوق واحد، فاإما اأن تكون تربعات واإما قرو�سً
اأنواع اأخرى ناجتة عن عدة  تق�سيمنا لها على اعتبار طبيعة منحها -واإن كانت هناك 

ا- اإلى �سنفني هما: اعتبارات اأي�سً

توثيقي  كبيان  املتربعني  للواقفني  تقدم  �سهادات  وهي  التربعي:  الــوقــف  �ضكوك  اأ( 

املطالبة  دون  الوقفية  للموؤ�س�سة  بها  وت��ربع��وا  ت�سدقوا  التي  النقدية،  الأوقافهم 
باإرجاعها، حتى ت�ستخدم ح�سيلتها يف غر�ش مي�ش جمااًل خرييًّا غالًبا ما يكون ذا 
طابع اجتماعي، لتقدمي خدمة اأو م�ساعدة اأو اإعانة للمجتمع واأفراده وفئاته، كاإن�ساء 
م�سجد لل�سالة ومدر�سة للتعليم وم�ست�سفى للعالج ودور لالأيتام واأخرى للعجزة ونحو 
ذلك، اأو ما يتحقق بف�سله امل�ساهمة يف العدالة االجتماعية والوقوف اإلى جانب فئات 
اأهم  ومن  الربحي،  امل��ادي  العائد  اإلى  االلتفات  دون  املعوقني  اأو  كاالأرامل  حمتاجة 
وحماربة  االجتماعي  والتعاون  واملوا�ساة  التكافل  هو  عامة  التربعي  الوقف  اأغرا�ش 
اأ�سهم  ال�سكوك  لهذه  الواقعية  العملية  االأمثلة  ومن  ومظاهرهما.  واحلرمان  الفقر 
ال�سناديق الوقفية امل�سدرة من قبل عمان، الكويت، االإمارات، ال�سودان وال�سعودية.

اأعيانها وال ريعها، وال  الواقف  الوقفية بنية التربع والت�سّدق وال ميلك  وتقّدم هذه املوارد 
يحق له الرجوع عنها وال ت�سيريها اأو التدخل يف طريقة ا�ستخدامها بعد اأن يكون قد قّيد �سروطه 
يف املوؤ�س�سة الوقفية لتلتزم بها، فهو وقف نقدي يوجه للم�سروعات االجتماعية وي�ستثمر فيها، 
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وثانًيا  االجتماعية،  امل�سروعات  اإقامة  اأواًل يف  الوقفية على مرحلتني:  املوارد  نفع  بذلك  ليكون 
واأ�سمُل  اأ�سرع  نفع مزدوٌج ومناء  يتحقق  وبهذا  ا،  اأي�سً للموقوف عليهم  اأرباحها وعوائدها  نفع 
اإفادًة. ومتنح هذه ال�سكوك الوقفية التربيعة للواقفني من قبل املوؤ�س�سة الوقفية توثيًقا الأوقافهم 
النقدية وحفًظا للحقوق، وال حتتاج اإلى ُم�سدر وتداول واإطفاء وال لكل ما ينطبق على ال�سكوك 

اال�ستثمارية االإ�سالمية املعروفة يف اأ�سواق راأ�ش املال االإ�سالمي.

ونظًرا لكون النقود قد ظهرت لها اأ�سكال معا�سرة تتمثل يف نظم الدفع االإلكرتونية، فقد تكون 
احل�سيلة الوقفية نقوًدا اإلكرتونية، ميكن حت�سيلها باقتطاع مبلغ نقدي من ح�ساب الواقف الذي 
يكون على اطاّلع بامل�سروع الوقفي جيًدا، ليحّول اإلى ح�ساب امل�سروع اأو املوؤ�س�سة الوقفية، وكل ذلك 
ا بو�ساطة موؤ�س�سات مالية كمراكز الربيد والبنوك، عرب و�سائل االت�سال احلديثة وبطاقات  اإلكرتونيًّ
االئتمان املعا�سرة، والتجربة الكويتية واالإماراتية قد �سبقتا وعملتا بذلك ملن اأراد االطالع عليهما 

.www.awqaf.ae والرابط ،www.awqaf.org.kw :على �سفحتيهما من خالل الرابط

ب( �ضكوك الوقف الت�ضاركي: هي اأوراق مالية ُت�سَدر لغر�ش جمع نقود وقفية ال�ستعمالها 

جتمع  ب�سيٍغ  منها،  قائم  هو  ما  متويل  اأو  جديدة  ا�ستثمارية  م�سروعات  يف  وتوظيفها 
و�صروط  الواقف  غر�ش  حتقيق  مراعاة  مع  املجتمعي،  والنفع  االقت�صادي  الربح  بني 
االكتتاب. ويتميز هذا ال�سنف عن �سكوك الوقف التربعي ال�سابقة باأنها غري تربعية 
بل هي قرو�ش ت�ساركية وفق �سيغ اال�ستثمار االإ�سالمي التي تعمل بها وفق عدة �سور 
وزارة  وتعد  وغريها.  امل�ساقاة  اأو  املزارعة  اأو  اال�ست�سناع  اأو  ال�سلم  اأو  امل�ساربة  منها: 
االأوقاف االأردنية* اأول م�سدر ل� »�سكوك املقار�سة« لغر�ش اإعمار ممتلكاتها الوقفية.

اإلى  زراعية  اإلى  مالية  اإلى  اقت�سادية  اإلى  جتارية  من  الوقفي  اال�ستثمار  اأغرا�ش  وتتعدد 
خدماتية، وحتت كل منها جماالت وتفرعات ُكرُث، مع مراعاة اأن ا�ستثمار النقود الوقفية ال بد 

اأن يتقيد بال�صوابط الفقهية وال�صروط االقت�صادية والن�صو�ش القانونية املحلية.

* للتو�سع اأكرث يرجى االطالع على: قانون �سندات املقار�سة املوؤقت رقم 10 ل�سنة 1981م املن�سور يف اجلريدة الر�سمية االأردنية 
بتاريخ: 1981/3/16م؛ وكذلك: جملة جممع الفقه االإ�سالمي، العدد الرابع، 1988م.
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وو�سف هذه النقود بالوقفية يرمي اإلى معنيني: لكون هذه النقود موقوفة املنفعة اأي تقدميها 
�سيولة وال�سماح بالت�سرف واالنتفاع بها حالة اقرتا�سها، كا�ستثمارها الإن�ساء موؤ�س�سة مثاًل هذا 
بالوقفية؛ الأن  ا )موؤقًتا( تو�سف  ولو كانت قر�سً النقود  اأخرى لكون هذه  من جهة، ومن جهة 
امل�ستفيد منها وم�ستغل منفعتها هو املوؤ�س�سة الوقفية وما يف حكمها من جمعيات خريية لغر�ش 

وقفي وخلدمة جهة موقوف عليها.

وُتثار الكثري من الت�ساوؤالت حول �سكوك الوقف الت�ساركي، نحو: هل مالك ال�سكوك واقف اأم 
ممول )مقِر�ش(؟ واإن �سّلمنا اأنه ممّول فهل يحق له قب�ش جزء من االأرباح؟ وهل حمل الوقف 
هو النقود اأم امل�سروع املُن�ساأ بها؟ واإن �سّلمنا اأن حمل الوقف هو امل�سروع وممتلكاته فهل يكون 
تداول ال�سكوك بالقيمة االإ�سمية اأم بالقيمة ال�سوقية؟ كل هذه الت�ساوؤالت وغريها حتتاج ملزيد 
من الرتكيز والتدقيق والتباحث واللقاءات بني العلماء املخت�سني، نظًرا لكون ال�سكوك الوقفية 
الت�ساركية ما زالت يف التباحث والتناق�ش والتدار�ش فهي مل تر النور ليوم كتابة هذه االأ�سطر، 
على اأمل اأن ت�سل االأوقاف النيوزيلندية مبا يفيد هذا املجال تنظرًيا وتطبيًقا ومبا يخدم هذه 

االأمة اإن �ساء اهلل، لتكون بذلك اأول �سكوك وقفية يتم تداولها يف اأ�سواق راأ�ش املال االإ�سالمي.

على  يجري  ما  عليها  جتري  مالية  اأوراق  باأنها  تتميز  الت�ساركي  الوقف  ف�سكوك  وهكذا 
ت�سكيك االأوراق املالية من طرح واكتتاب وتداول واإطفاء وخماطر و�سمانات، وهذا لي�ش من 

التربعات يف �سيء وال هو من جمال هذا البحث. 

املطلب الثاين: اأركان ال�ضكوك الوقفية التربعية وم�ضادرها التمويلية الت�ضاركية

م�سادر متويل االأوقاف متنوعة متعددة متمايزة، تلجاأ اإليها املوؤ�س�سة الوقفية ح�سب احلاجة 
لذلك، مما حدا بكثري من العلماء واملهتمني ب�سوؤون االأوقاف اإلى الدرا�سة والبحث عن �سيغ 
واأ�ساليب متويل منا�سبة لالأوقاف وغاياتها، من �سيانة وعمارة وتثمري مبا فيها اأجور املوظفني 
التي  ال�سكوك  ذلك  ومن  الوقفية،  اإليها امل�سلحة  النفقات واالحتياجات التي تدعو  و�سائر 
اأ�سحت بدياًل متويليًّا عن ال�سندات واالأ�سهم التقليدية يف كثري من موؤ�س�سات التمويل الدولية، 
غري اأنه ينبغي اأن نبنّي اأن هذه ال�سكوك تقوم على اأركان متعارف عليها يف الفقه االإ�سالمي 

توؤ�س�سها وحتدد �سحتها من عدمها.
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اأوًل: اأركان ال�ضكوك الوقفية التربعية:

تعّد ال�سكوك الوقفية اأداة متويلية؛ لتح�سيل نقود �سائلة موقوفة يف �سناديق معدة خم�س�سة 
لغر�ش م�سمى، تتوافر فيها االأركان االأربعة التي ا�سرتطها الفقهاء لقيام الوقف وهي:

1( الواقف: وهو �ساحب ال�سك واملقّدم لقيمته النقدية، برغبة منه واإدراكه ملعنى ال�سدقة 
اجلارية لي�ساهم يف الوقف، حتت نظارة املوؤ�س�سة الوقفية ابتغاء لالأجر امل�ستمر، بعد 

اطالعه على امل�سروع الوقفي وجدواه واملوافقة عليه.
2( املوقوف عليهم: وهي اجلهة امل�ستفيدة انتفاًعا من ريع االأموال النقدية املجمعة يف ال�سندوق 

الوقفي بوا�سطة ال�سكوك الوقفية، وهي م�سارف الوقف التي وقف لها الواقف.
3( ال�سيغة الوقفية: ويق�سد بها القول اأو الفعل الدال على قبول اإن�ساء الوقف اأو امل�ساهمة 
فيه. وتتمثل يف قبول الواقف امل�ساهمة يف امل�سروع الوقفي اأو ال�سندوق الوقفي، ومتلُكه 

لل�سك َمظهر ذلك وبيانه.
اأواملقدار النقدي املوقوف املدّونة قيمته على  اأو حمل الوقف: وهو املبلغ  4( املال املوقوف 
وثيقة ال�سك، واملقدم من الواقف بو�ساية وتولية املوؤ�س�سة الوقفية، ويكون هذا الوقف 
النقدي معلوًما وحمدًدا، وجمموع م�ساهمة الواقفني وما يقابله من قيم ال�سكوك هو 

راأ�ش مال امل�سروع الوقفي، الذي ُعِر�ش للم�ساركة يف متويله جماعيًّا بهذه ال�سكوك.

ال�ضكل رقم )1(: اأركان ال�سكوك الوقفية التربعية. 



100

العدد 34 ال�سنة الثامنة ع�سرة - �سعبان 1439ه�/ مايو 2018م

ثانًيا: امل�ضادر الت�ضاركية للتمويل الوقفي التربعي:

من اأهم امل�سادر التي وردت يف كتب الفقه واأ�سري اإليها ب�»بنفقات الوقف« نذكر: غلة الوقف، 
اأو  املال  بيت  املوقوف عليه،  اأو مال  الواقف  وا�ستبداله، مال  الوقف  اإبدال  االإجارة )الكراء(، 

اخلزينة، التربعات، اأو اال�ستدانة من الغري)1(.   

ونظًرا الأهمية التربعات يف عملية تثمري وتنمية املمتلكات الوقفية، لكونها �سائلة ومي�سورة 
اأكرث من غريها، حتى اأنه ميكن الأب�سط االأفراد امل�ساهمة يف العمل الوقفي، لذا مت ا�ستحداث 
خا�سة والعمل التربعي  اإحياء �سنة الوقف ب�سفة  لتعبئة االأوق��اف لت�ساهم يف  جديدة  اآليات 

ب�سفة عامة، واأهمها:

1( التمويل من خالل ال�ضناديق الوقفية. 

ب�سخ�سية  يتمتع  لكونه  موقوفة،  اأموال  فيه  جتتمع  اأن  بعد  اًل  مموِّ الوقفي  ال�سندوق  يكون 
ويوؤدي دورها  وينّميها  االأوقاف  الذي يحافظ على  بالن�صاط،  له  ي�صمح  اإداري  معنوية وتنظيم 
املنوط بها، فهو اأداة ووعاء و�صلة لتجميع التربعات وال�صدقات الوقفية النقدية من الواقفني، 
ذلك مما  اأو غر  العلم  طلبة  اإعانة  اأو  مرافق  كبناء  الواقف،  �صرط  وفق  بها  االنتفاع  بغر�ش 
يندرج �سمن »امل�سلحة العامة«، عند وجود �سرورة لتوفري حاجيات لالأفراد رجاء ر�سى اهلل- 

تعالى- وا�ستمرار ثوابه، وذلك بتفعيل وت�سجيع الوقف النقدي.

ويق�سد بالوقف النقدي حب�ش اأ�سول نقدية �سائلة والت�سدق مبنفعتها )�سيولتها اأو عوائدها(، 
ومل يكن معتمًدا ب�سكل وا�سع ومل يظهر ك�سكل جديد من اأ�سكال الوقف اإال يف الع�سر العثماين 
اإذ فيه تطور على امل�ستويني:  واأ�سبح من الظواهر املميزة لهذا الع�سر؛  اأميا بروز،  وبرز فيه 

)1( للمزي���د م���ن التو�ص���ع حول هذه ال�صيغ ومفاهيمه���ا ارجْع اإلى: االأوقاف فقًه���ا واقت�صاًدا، رفيق يون����ش امل�صري، ط1، دار 
املكتب���ي، دم�سق، 1999م، ����ش91-94؛ ا�ستثمار الوقف وطرقه القدمية واحلديثة، علي حمي���ي الدين القره داغي، مكتبة 
م�س���كاة االإ�سالمي���ة، �ش5-12؛ جماالت الوقف وم�سارف���ه يف القدمي واحلديث، حمد بن اإبراهي���م احليدري، كتاب ندوة 
الوق���ف يف ال�سريع���ة االإ�سالمية وجماالت���ه، 12-14 املحرم 1423ه����، الريا�ش، �ش849؛ االجتاه���ات املعا�سرة يف تطوير 
اال�ستثمار الوقفي، اأحمد حممد ال�سعد وحممد علي العمري، �سل�سلة الدرا�سات الفائزة يف م�سابقة الكويت الدولية الأبحاث 

الوقف �سنة 1999م، االأمانة العامة لالأوقاف، الكويت، 2000م، �ش52- 59.
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الفقهي والعملي، واأ�سبح يقوم على وقف مبالغ كبرية تقدم للتجار واأ�سحاب احلرف. وتطور 
تدريجيًّا حتى اأ�سبح الوقف النقدي موؤ�س�سة مالية، متول خمتلف الفئات االقت�سادية كالتجار 

واحلرفيني وغريهم بقرو�ش لي�ستثمروها يف جتارتهم وم�سروعاتهم.

من  كثري  اأج��ازه  الذي  النقود،  وقف  م�سروعية  من  م�سروعيتها  الوقفية  ال�سناديق  وجتد 
الفقهاء)1(، وهو وقف نقدي يحقق امل�سلحة وفًقا للقاعدة االأ�سولية »اأينما حتققت امل�ضلحة 
فثّم �ضرع اهلل«، فامل�سلحة تقت�سي التي�سري على االأفراد حتى يهبوا الإحياء االأوقاف وي�ساهموا يف 

ا توفري ال�سيولة؛ لت�ستثمر النقود املوقوفة ب�سيغة امل�ساربة وامل�ساركة  تنميتها، كما تقت�سي اأي�سً
الواقفني جلهاٍت وم�صارف  اأرباح وعوائد ي�صرف بح�صب �صروط  وغر ذلك، وما حتقق من 
حمددة، حتت رقابٍة ر�سيدٍة و�سبٍط حما�سبٍي واإف�ساٍح و�سفافيٍة واأخالٍق مهنيٍة ونظارٍة واعية.

وتقوم ال�سناديق الوقفية على تي�سري جمع اأوقاف جديدة تت�سم بدرجة عالية من ال�سيولة، 
من خالل التوجه اإلى اجلمهور وجتميع التربعات الوقفية النقدية مهما كانت قليلة من م�ساهمني 
كرُث، يف اإطار قالب تنظيمي يتمتع با�ستقاللية اإدارية ومالية. وي�سم ال�سندوق الوقفي جانبني: 
اإيرادات وم�سروفات، فاإيراداته تكون من التربعات التي يقدمها االأفراد اأو م�ساهمات املوؤ�س�سات 
اأما م�سروفاته  الوقفية،  اال�ستثمارات  ريع  اأو  الدولة  اأو خم�س�سات  املالية(  اأو  )االقت�سادية 
اخلريية فعديدة ومتنوعة بتنوع حاجات االأفراد وم�ستلزماتهم، هذا ويخ�س�ش كل �سندوق يف 
اإلى  الواقفني  الوقفية على توجيه  املوؤ�س�سة  جمال حمدد ليحقق االأهداف امل�سطرة له. وتعمل 
وجه الرّب الذي يتخ�س�ش فيه ال�سندوق وعلى توعيتهم باأهميته الدينّية بغية االأجر والثواب، 

)1( ق���ال كث���ري من علماء بجواز وقف النقود، فمن املتقدمني اأجازه املالكية )انظر: العقود الدرية فى تنقيح الفتاوى احلامدية 
الب���ن عابدي���ن 120/1، اخلر�سي 80/7، ال�سرح الكبري 77/4(، وقول لل�سافعية )انظ���ر: رو�سة الطالبني 315/5(، وزفر 
م���ن احلنفي���ة ومتاأخريه���م، ويف رواية عن اأحم���د )انظر: ر�سالة يف وقف النق���ود الأبي ال�سعود، �سيخ���ي زاده جممع االأنهر 
739/1؛ واب���ن عابدي���ن رد املحتار 363/4(، وهو ما عليه العمل اليوم نظًرا الإجازة جمل�ش جممع الفقه االإ�سالمي الدويل 
املنعق���د يف دورت���ه التا�سعة ع�سرة يف اإمارة ال�سارقة )دولة االإمارات العربية املتحدة( من 1 اإلى 5 جمادى االأولى 1430ه�، 
املواف���ق 26- 30 ني�س���ان )اإبريل( 2009م، حيث جاء يف بيانه ما ن�س���ه: »اإن الن�سو�ش ال�سرعية الواردة يف الوقف مطلقة 
ين���درج فيه���ا املوؤبد واملوؤقت، واملفرز وامل�ساع، واالأعيان واملنافع والنق���ود، والعقار واملنقول، الأنه من قبيل التربع وهو مو�سع 

ومرغب فيه«.
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والدنيوية خدمة لالأفراد وم�ساعدتهم يف حتقيق حاجاتهم االجتماعية واالقت�سادية)1(. وهذا 
ما يفّعل املفهوم االجتماعي لالأوقاف عامة ولل�سناديق الوقفية خا�سة.

وتعترب ال�سناديق الوقفية وحدة متويلية لكونها متثل الو�سيط املايل بني الواقفني املتربعني 
الأ�سول وقفية )اأ�سحاب الفائ�ش( وطالبي التمويل )اأ�سحاب احلاجة(، الذين هم بحاجة لتمويل 
املمّول  يكون  تعاقدية  مالية  نت�سّور عالقة  اأن  وبهذا ميكننا  الت�سغيلية،  اأو  اال�ستثمارية  نفقاتهم 
اأو  اأو ال�سريك هو من يقرتح م�سروًعا  فيها ال�سندوق الوقفي )�ساحب راأ�ش املال(، وامل�سارب 
موؤ�س�سة اأو جمااًل ا�ستثماريًّا له به دراية وممار�سة و�سابق خربة وال يحتاج اإال للتمويل فقط، وهذا 
التمويل ميكن اأن يعرّب عنه بالفر�سة اال�ستثمارية اإذا كانت اإدارة االأوقاف ُكُفوؤَا يف اتخاذ قراراتها 
وتقّدم متويلها للمتخ�س�ش الذي ال ينق�سه اإال راأ�ش املال، بعد درا�سٍة للجدوى وترتيٍب لالأولويات 

ومراعاِة حاجات املجتمع والبيئة اال�ستثمارية، وقد يعرّب عنه بالتهديد يف احلالة العك�سية)2(.

و�ساأن ال�سناديق الوقفية يف جتميِع االأوقاف النقدية �ساأن املحافظ اال�ستثمارية، جتمع فيها 
النقود وت�ستثمر يف م�سروعات خريية وفق معايري و�سوابط، وميزتها اأنها جتعل من امل�سروعات 
الوقفية التي اأن�ساأتها واخت�ست بتمويلها تتمتع باال�ستقاللية املالية واالإدارية، مع حفاظها على 

طابعها اال�ستثماري اخلريي امل�ستمر عطاء ونفًعا واأجًرا وثواًبا.

2( التمويل من خالل ال�ضكوك الوقفية. 

لعل اأبرز م�سروعات وقف النقود اأو التربعات الوقفية الت�ساركية التي تتيح الفر�سة جلميع 
فئات املجتمع، وت�سمح بامل�ساركة يف وقف جزء من مالهم تفعياًل للوقف اجلماعي، هو م�سروع 
اأو ال�سندات الوقفية، التي يق�سد بها امتالك  ال�سكوك الوقفية وما ي�سبهه كاالأ�سهم الوقفية 
ن�سيب وجزء من م�سروع وقفي من خالل التربع بقيمة حمددة للموؤ�س�سة الوقفية بهدف وقف 

املبلغ املتربع به، لغر�ش ُيحّدد عند االإعالن عن امل�سروع وغر�ش ال�سندوق.

)1( البن���اء املوؤ�س�س���ي يف بل���دان �سبه اجلزي���رة العربية، ف���وؤاد عبد اهلل العمر، ن���دوة نظام الوقف واملجتم���ع املدين يف الوطن 
ا نظام الوقف يف التطبيق املعا�سر: مناذج  العربي، مركز درا�سات الوحدة العربية، بريوت، اأكتوبر 2001م، �ش596؛ واأي�سً
خمتارة من جتارب الدول واملجتمعات االإ�صالمية، حممود اأحمد مهدي، ط1، املعهد االإ�سالمي للبحوث والتدريب– البنك 

االإ�سالمي للتنمية، جدة، 2003م، �ش105-94. 
)2( انظر: دور ال�سناديق الوقفية يف تنمية الوقف باجلزائر، علواين حممد، دار كتابك، 2014م، اجلزائر، �ش156.
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وعالقة ال�سندوق الوقفي بال�سكوك هي عالقة توفري وتعبئة للموارد الوقفية، فعند ظهور احلاجة 
ا  تق�سمه ح�س�سً للم�سروع ثم  يلزم  اإلى �سبط مقدار ما  تلجاأ  الوقفية،  املوؤ�س�سة  التمويلية من قبل 
مت�ساوية القيمة لتعر�سها على اجلمهور لي�ساركوا يف متويل امل�سروع لقاء تلك ال�سكوك، ليجمع ما 
ُيتربع به يف �سندوق وقفي قام لذات الغر�ش، الذي يعترب و�سيًطا موؤقًتا بني املمولني وامل�سروع، وتكون 

هذه ال�سناديق الوقفية ح�سابات يف موؤ�س�سات مالية تخ�سع الأحكام ال�سريعة االإ�سالمية.

جتعل  حتى  بالت�ساوي  للم�سروع  الالزم  املال  راأ�ش  لتق�سيم  الوقفية  املوؤ�س�سة  ت�سطر  ال  وقد 
مقابله �سكوًكا، بل ميكنها اأن تفتح ح�ساًبا لت�سمح للواقفني املتربعني باإيداع �سدقاتهم وتربعاتهم 
الوقفية مبا�صرة يف ال�صندوق. دون قيد اأو �صرط اأو دومنا اكتتاب بعد اطالعهم على امل�صروع 
يتيح  الذي  ال�سندوق،  يف  املبا�سر  التربعي  التمويل  يف  يتجلى  ما  وهذا  به،  يتعلق  وما  الوقفي 
ملختلف فئات املجتمع كبريهم و�سغريهم رجالهم ون�سائهم امل�ساركة، كلٌّ ح�سب مقدرته املالية 
ورغبته يف امل�ساركة والت�سدق وت�سبيل منفعة ماله يف امل�سروع اخلريي، الذي ت�سهر عليه املوؤ�س�سة 
الوقفية وتقوم على �سوؤونه وترعاه؛ حتى يثمر وينفع ويحقق غر�سه على اأف�سل واأح�سن وجه خطط 
له، لقاء ح�سولهم على �سهادات تربعية تقوم مقام ال�سكوك الوقفية التربعية مت�ساوية القيمة، 
ولهذه االآلية عّدة طرق: فاإما اأن تتم عرب التحويالت البنكية، واإما عرب التحويالت الربيدية، واإما 

عرب احلواالت املالية، واإما عرب التحويل املبا�سر يف ح�ساب ال�سندوق.

فال�سهم الوقفي يحتمل معنيني، وفق منظورين: 

وقفي  راأ�ش مال م�سروع  ومقدار حمدد يف  ن�سيب  فهو  الوقفية:  املوؤ�س�سة  فمن منظور  اأ( 
�ساهم به واقف مت�سدق حمت�سب.

ب( ومن منظور الواقف: فهو �سهادة تقّدم له بعد الت�سدق مبال بنّية التربع والهبة، تبني 
ن�سبة ومقدار م�ساهمته كممول مل�سروع وقفي معلوم راأ�ش ماله، وال تنطبق عليه خ�سائ�ش 

االأوراق املالية كالتداول واالإطفاء وغريهما.

�سك  هو  وقفي  �سهم  فكل  ال�سهم،  مفهوم  من  واأ�سمل  اأو�سع  ال�سك  مفهوم  كان  لذلك 
والعك�ش ال.



104

العدد 34 ال�سنة الثامنة ع�سرة - �سعبان 1439ه�/ مايو 2018م

وباأي نوع كان متويل املوؤ�س�سة الوقفية، فاإما بال�سكوك الوقفية التربعية )�سكوك �سدقة( واإما 
وقيام االأن�سطة  �ست�ساهم م�ساهمة فعالة يف متويل  فاإنها ال حمالة  بالت�ساركية )�سكوك قر�ش( 
ا ال�سعفاء  اخلريية والتنموية، من خالل مراعاة احتياجات املجتمع واأفراده واأولوياتهم خ�سو�سً
منهم وذوي احلاجة، اإذ يق�سد امل�ساهم من م�ساركته اأن يت�سامن يف وقف مبلغ نقدي على م�سروع 
وقفي م�سمى، من خالل تطبيق مفهوم ال�سدقة اجلارية ومتويل راأ�ش مال م�سروع اأو �سندوق ما، 

وفق مبداأ تقا�سم االأعباء املعي�سية واالإح�سا�ش بامل�سوؤولية االجتماعية يف اإطار ديني يثاب عليه.

يعترب طريقة  الوقفية  �سفة  على  نقدية  موارد  لغر�ش جمع  الت�سكيك  اآلية  وفق  العمل  اإن 
�سائلة،  ملوارد  وتعبئٍة  متويٍل  ك�سيغة  االإ�سالمي  املايل  واالبتكار  الهند�سة  ا�ستحدثتها  جديدة 
جتمع يف �سندوق وقفي ين�ساأ لغر�ش ما وجلهة حمددة، اإذ ي�سرتك فيه عدد كبري وي�سارك فيه 
جم غفري ويتربع له م�ساهمون ُكرُث. ولقد ظهر اأن االأركان االأربعة متحققة يف ال�سكوك الوقفية 
التي جتد م�سروعيتها من م�سروعية وقف النقود، وال�سكوك ما هي اإال اجلانب التوثيقي للنقود 
اإن اقت�سى االأمر،  املوقوفة الأغرا�ش م�سماة. وهكذا فاإن التربعات الوقفية مطلوبة و�سرورية 
يف وقت قد تعجز فيه احلكومة عن تلبية كل حاجيات االأفراد والفئات متناثرة االأطراف هنا 
العمومية  ونفقاتها  الدولة  برامج  ت�سلها  ال  البعيدة من  النائية  املناطق  من  اإن  وهناك، حتى 
اأفرادها  وا�سرتاكات  اجلماعية  والتربعات  الفردية  وامل�ساهمات  ال�سعبية  فامل�ساركة  بكفاية، 
االأوقاف  لتجميع  املخ�س�سة  الوقفية  وال�سكوك  بهم،  وتتكفل  بذلك  تفي  املت�سدقني  وتعدد 

النقدية يف �سناديق وقفية رائدة يف القيام بهذا الدور على اأح�سن وجه.

املبحث الثاين
جتارب دولية يف التمويل بال�ضكوك الوقفية: املمار�ضات والنتائج

قليلة هي التجارب التي اهتمت بالتمويل الوقفي وفق �سيغ ال�سكوك الوقفية، وعلى قلة هذه التجارب 
اإال اأنها تتميز ب�سمات م�سرتكة، اأهمها حماولة املوؤ�س�سة الوقفية تدبري اأمواٍل بوا�سطة ال�سكوك التي 
تعترب اأكرث حداثة واأكرث جاذبية الإن�ساء اأوقاف جديدة، كما هو احلال يف االإمارات العربية املتحدة 
خا�سة ال�سارقة وال�سودان ونيوزيلندا، اأوالإ�سالح وتنمية ما هو قائم منها كما كان يف االأردن مع جتربة 
قانون  �سدور  بعد  ب��االأردن،  الوقفية  االأرا�سي  اإعمار  اإعادة  لغر�ش  التي وجدت  املقار�سة«  »�سندات 
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�سندات املقار�سة املوؤقت رقم 10 ل�سنة 1981م املن�سور يف اجلريدة الر�سمية بتاريخ: 1981/3/16م، 
وما ميّيز �سندات االأردن اأنها �سندات قر�ش قابلة للتداول ي�ستفيد حملتها من عوائد امل�سروع واأرباحه، 
وقد �سدر مبنا�سبة هذا القانون قرار من جممع الفقه االإ�سالمي الدويل بعنوان: »�سندات املقار�سة 
و�سندات اال�ستثمار« يف فرباير 1988م، وهو اأول قرار جممعي يف ال�سكوك، ت�سمن االأحكام االأ�سا�سية 
الإ�صدار ال�صك، وتداوله، و�صبل التحوط للمخاطر، واإطفاءه. وقد القى هذا القانون ترحيًبا كبًرا، 
لكونه جديًدا اأحدث تغيرًيا واأ�ساف الكثري يف �ساأن متويل االأعيان الوقفية مبمار�سة متويلية اإ�سالمية 
غري تقليدية وال م�سبوقة، ومبا اأنه عمل ب�سري فقد ينتقد ويعّدل وي�ساف اإليه ويحذف منه، وهذا ما 
كان يف املوؤمتر الذي عقده جممع الفقه االإ�سالمي يف دورته الرابعة يف فرباير 1988م، اإذ تباحث فيه 
ثلة مباركة من العلماء االأجالء واخلرباء االأكْفاء، منهم: ال�سديق حممد االأمني ال�سرير وح�سن عبد 
اأكرث يرجى االطالع على  وللتو�سع  اهلل االأمني ورفيق يون�ش امل�سري وحممد تقي عثماين وغريهم، 
جملة جممع الفقه االإ�سالمي العدد الرابع �سنة 1988م. غر اأنه ورغم هذه اجلهود املبذولة واالأ�صواط 
املقطوعة واملحطات التي عرفتها التجربة االأردنية اإال اأن ال�سكوك الوقفية )�سندات املقار�سة( مل 

تطبق، نظًرا لالإ�سكاالت ال�سرعية العلمية والعملية التي حالت دون ذلك.

املا�سي،  العقد  نهاية  ر�سميًّا يف  خليجية  دول  انطلقت يف  الوقفية  االأ�سهم  فكرة  اأن  ورغم 
فاإن  االإم���ارات(  يف  و2001م  الكويت،  ويف  عمان  �سلطنة  يف  )1999م  احل��ايل  العقد  واأوائ��ل 
الفكرة �سهدت خالل عام 2004م زخًما متزايًدا، نتيجة احلمالت االإعالنية يف و�سائل االإعالم 
واحلمالت التعريفية املكثفة، التي انتقلت اإلى املواقع اجلماهريية، �سواء يف النوادي الريا�سية 

اأم يف مراكز الت�سوق اأو امل�ست�سفيات)1(. 

املطلب الأول: جتربة الإمارات

ي�ساهم م�سروع االأ�سهم الوقفية -الذي ي�ستهدف اأفراد املجتمع كافة- يف فتح باب التربع 
التنموية من خالل  االأن�سطة  زيادة  فعالة يف  م�ساهمة  دراهم،   )5( من  ابتداء  رمزية  مببالغ 
روؤية متكاملة تراعي احتياجات املجتمع واأولوياته، بحيث ين�سب العائد يف امل�سارف الوقفية 

)1( انظر: املعامالت املالية املعا�سرة يف الفكر االقت�سادي االإ�سالمي، يا�سر بن طه على كراويه، مو�سوعة االقت�ساد والتمويل 
االإ�سالمي، على الرابط: /http://iefpedia.com/arab، بتاريخ 2016/10/29م، على ال�ساعة: 18:00، �ش82.
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املطروحة من قبل االأمانة، والتي تهدف اإلى امل�ساركة يف اجلهود التي تخدم اإحياء �سنة الوقف 
اإ�سالمية للوفاء باحتياجات املجتمع حيث ي�ستمل  عن طريق طرح م�سروعات تنموية يف �سيغ 

امل�سروع على )11( م�سرًفا خمتلًفا)1(.

اأوًل: اأهداف م�ضروع الأ�ضهم الوقفية: يهدف امل�سروع الوقفي االإماراتي اإلى حتقيق جملة 

من االأهداف اأهمها)2(:

1( اإتاحة الفر�سة جلميع �سرائح املجتمع للم�ساركة يف هذا امل�سروع، وعدم اقت�ساره على 
االأغنياء من اأهل اخلري من خالل طرح ق�سائم للتربعات ابتداء من )5( دراهم.

2( اإحياء �سنة الوقف والدعوة اإليه من خالل تلقي تربعات من اأهل اخلري من مواطنني 
ومقيمني من جميع اإمارات الدولة.

3( امل�ساهمة يف تطوير الوقف وذلك من خالل الزيادة يف االأ�سول الوقفية وا�ستثمارها 
اال�ستثمار االأمثل.

املتاحة  الوقفي  التربع  اأب��واب  تتنوع  الوقفية:  الأ�ضهم  مل�ضروع  الوقفية  امل�ضارف  ثانًيا: 

الأفراد املجتمع يف دولة االإمارات، من خالل التربع وامل�ساهمة بنقود لتوقف يف جماالت 
حمددة، تلتزم من خاللها االأمانة العامة لالأوقاف ب�صروط الواقفني ا�صتثماًرا وتوزيًعا 
للغالت والعوائد، ولقد جاءت جماالت امل�ساركة اخلريية يف م�سروع االأ�سهم الوقفية يف 

اأحد ع�سر باًبا )م�سرًفا( وفق ما ياأتي)3(:

1( م�سرف خدمة امل�ساجد: ويهدف اإلى �سيانة امل�ساجد، داخل الدولة وخارجها.

2( م�سرف خدمة القراآن الكرمي: ويهدف اإلى فتح باب امل�ساركة يف دعم موؤ�س�سة القراآن 
العامة  االأمانة  من  بداية  تاأ�سي�سها  فكرة  ن�ساأت  والتي  بال�سارقة،  وال�سنة  الكرمي 
مل�سلحة  نقدية  تربع  ق�سائم  بذاتها-وذلك من خالل طرح  ا�ستقلت  لالأوقاف حتى 

http://awqafshj.gov.ae/ar/projdetails. :1( انظ���ر: م�س���روع االأ�سهم الوقفي���ة، دائرة بال�سارق���ة، عل���ى الراب���ط(
aspx?id=5، يوم 2016/10/29م بتوقيت 20:27.

)2( انظر: م�سروع االأ�سهم الوقفية، دائرة االأوقاف بال�سارقة، بتوقيت 20:29، املرجع نف�سه.
)3( انظر: م�سروع االأ�سهم الوقفية اخلريية: االأمانة العامة لالأوقاف بال�سارقة، مطبوعات دائرة االأوقاف بال�سارقة، �ش3.
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مليون   )28( التقديرية  تكلفته  تبلغ  الذي  وال�سنة،  الكرمي  القراآن  بناية  وقف  بناء 
درهم، اإذ يعود ريع البناية بالكامل لدعم م�ساريف موؤ�س�سة القراآن الكرمي وال�سنة.

3( م�سرف دار العجزة: ويهدف لدعم دار امل�سنني وامل�سروعات ذات ال�سلة.

واإلى  اهلل  اإلى  الدعوة  جمال  يف  للوقف  ويهدف  اجلدد:  امل�سلمني  رعاية  م�سرف   )4
يف  اجل��دد  امل�سلمني  مل�ساندة  اللغات  مبختلف  الكرمي  وال��ق��راآن  الكتيبات  طباعة 

التعرف اإلى دينهم.

5( م�سرف رعاية املعاقني: ويهدف لدعم امل�سروعات التي تخدم فئة املعاقني، بالتعاون 
مع مدينة ال�سارقة للخدمات االإن�سانية ونادي الثقة للمعاقني وغريه من املراكز.

تقف  ملن  �سنويًّا  والعمرة  احل��ج  اأداء  لتي�سري  ويهدف  احل��ج��اج:  خدمة  م�سرف   )6
االإمكانات املالية يف وجه حتقيق حلمهم.

اأوجه اخلري  اأبواب اخلري: وهو م�سرف �سامل مفتوح تندرج حتته جميع  8( م�سرف 
االأخرى، التي مل يخ�س�ش لها م�سرف م�ستقل بذاته من حفر اآبار، واإفطار �سائم، 

واأوجه اخلري االأخرى.

9( م�سرف رعاية الفقراء واملحتاجني: ويهدف مل�ساعدة املحتاجني ورفع م�ستواهم املادي.

10( م�سرف االأيتام: ويهدف لدعم موؤ�س�سة ال�سارقة للتمكني االجتماعي، التي تخت�ش 
بتاأهيل وم�ساعدة االأيتام. 

م�سروعات جمل�ش ال�سارقة  11( م�سرف الوقف التعليمي: الذي يهدف اإلى م�ساندة 
للتعليم، باالإ�سافة اإلى دعم امل�سروعات ذات ال�سلة كم�ساعدة املحتاجني ال�ستكمال 

درا�ستهم، واملنح والبعثات الدرا�سية.

12( م�سرف الغارمني: ويهدف اإلى �سداد ديون املتعرثين يف ق�سايا مالية، بدفع قيمة 
املديونية التي ت�سببت يف �سجنهم، بالتعاون مع اإدارة املن�ساآت االإ�سالحية العقابية 

واملجل�ش االأعلى ل�سوؤون االأ�سرة بال�سارقة.
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ويفتح هذا التعدد للم�سارف الوقفية فر�سة قائمة بذاتها من حيث االختيار وعدم الرتدد 
يف امل�ساركة ولو يف م�سرف واحد، اأو من حيث اختيار اأكرث من م�سرف ليحقق الواقف اأرباًحا 
ا، ولقد و�سعت  يف الدنيا واالأخرة، وُي�ساِعف نفَعه وخرَيه بيده ويزيُده اهلل من ف�سله اأ�سعاًفا اأي�سً
االأمانة ح�سابات بنكية لكل م�سرف )�سندوق وقفي(، حتى ال تختلط املوارد الوقفية ولتبقى 
ا واإقت�ساديًّا )يف حالة اال�ستثمار( م�ستقلة منف�سلة عن غريها، كما هي يف  اإدارة كل منها ماليًّ

حالة التوزيع وال�سرف للغالت والعوائد للموقوف عليهم.

ثالًثا: اجلانب العملي مل�ضروع الأ�ضهم الوقفية ونتائجه:

طرحت االأمانة العامة لالأوقاف بدولة االإمارات ثالث فئات من االأ�سهم الوقفية بقيمة 500 
اأي م�سرف وقفي  ا يف اختيار  درهم، و200 درهم، و100 درهم، ويكون �ساحب الق�سيمة حرًّ
من امل�سارف )ال�سناديق( التي تبنتها، و�سار لديها اأرا�ٍش وقفية، ودكاكني، ومراكز ت�سوق، 
وم�ساهمة يف بناء اأ�سخم مركز ت�سوق للتعاون مع البيوت والبنايات، والقيام بعدة م�سروعات)1(، 
فئات  ثالث  اإلى  وتق�سيمها  الوقفية،  االأ�سهم  التنوع يف طرح  وهذا  نافعة وهلل احلمد.  ناجحة 
م�ستقبال،  الوقفية  االأ�سول  وزيادة  اال�ستثمارات  لتمويل  مالية  م�سادر  على  للح�سول  يهدف 
ال�ستثمارها يف العديد من امل�سروعات التي ت�ساهم يف تقدمي خدمات اجتماعية تتفق ومقا�سد 
بغر�ش  البنك،  الوقفية ح�ساًبا جارًيا يف  امل�سارف  لكل م�سرف من  اإذ خ�س�ست  الواقفني، 

ت�سهيل عملية التربع على الواقفني دون م�سقة التنقل اأو عناء االنتظار)2(.

وتقوم االأمانة العامة لالأوقاف بال�سارقة بامل�ساربة يف وقف االأ�سهم، وحققت ريًعا واأرباًحا 
كثرية، وبلغت ا�ستثماراتها 250 مليون درهم، وي�سل العائد منها اإلى نحو 10%)3(. واأعلن مدير 
عام االأمانة العامة لالأوقاف اأن قيمة ما مت جمعه من م�سروع االأ�سهم الوقفية يف ال�سارقة بلغ يف 

العام 2003م ما مقداره 3.113.000 درهم)4(.

)1( انظر: التجربة الوقفية لدورة االإمارات العربية املتحدة، �سامي ال�سالحات، جملة اأوقاف، ال�سنة الثالثة، العدد 5، اأكتوبر 
2003م، �ش53-52.

)2( انظر: املعامالت املالية املعا�سرة يف الفكر االقت�سادي االإ�سالمي، يا�سر بن طه على كراويه، مرجع �سابق، �ش135.
)3( انظ���ر: اال�ستثم���ار املعا�سر للوقف، حمم���د الزحيلي، موؤمتر ال�سارقة للوق���ف االإ�سالمي واملجتمع ال���دويل، 25-27 اأبريل 

2005م، ال�سارقة، �ش16.
)4( انظر: املعامالت املالية املعا�سرة يف الفكر االقت�سادي االإ�سالمي، يا�سر بن طه على كراويه، �ش135.
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يف  لالأوقاف  العامة  االأمانة  اأطلقته  الذي  الوقفية  االأ�سهم  م�سروع  تربعات  اأثمرت  ولقد 
2003م عن اإجناز 5 بنايات وقفية يعود ريعها اإلى خمتلف اأعمال اخلري التي يرعاها امل�سروع، 
يتم  دره��م،  مليون   4.705.000 عن  اليقل  اإيجاريًّا  دخ��اًل  املنجزة  الوقفية  البنايات  وت��در 
�سرفها يف م�سروعات خريية خمتلفة ح�سب حاجة املجتمع. وقال طالب املري مدير االأمانة 
العامة لالأوقاف: »اإن م�سروع االأ�سهم الوقفية يعد من اأجنح امل�سروعات التي اأطلقتها االأمانة؛ 
الأ�سباب عدة اأهمها منا�سبة قيمة التربعات املتاحة مع القدرات املادية لفئات املجتمع كافة، 
التربع يف اجلمعيات  وانت�سار من�سات  والوقف،  التربع  امل�ساركة يف  ي�سهل على اجلميع  مما 

التعاونية ومراكز الت�سوق«)1(. 

املطلب الثاين: جتربة الأ�ضهم الوقفية يف ال�ضودان

انطلقت التجربة ال�سودانية يف اإحياء دور الوقف من اإ�سالح قوانني الوقف والهياكل التنظيمية 
الإدارته، و�سعت اإلى حتريره من اأ�سر البريوقراطية املركزية والت�سيب االإداري، مع االإبقاء على 

االأ�س�ش واملبادئ ال�سرعية التي حتكم م�سائل الوقف وحتدد كيفية ت�سريف �سوؤونه)2(. 

مع بداية اإن�سائها بداأت هيئة االأوقاف ال�سودانية مزاولة اأعمالها وفق هيكلها االإداري اجلديد 
منذ عام1989 م، وهي من�ساأة ا�ستثمارية تدار على اأ�سا�ش اقت�سادي لتنمية وتطوير وا�ستثمار 
اأموال االأوقاف  ال�سودانية_ يف ا�ستقطاب العديد من الكوادر االإدارية والفنية املوؤهلة، كما 
قامت بح�سر كل االأوقاف وتوثيقها، وا�ستعادت ما اأخذ منها بالغ�سب، ثم قامت بو�سع اخلطط 

ا واأفقيًّا وطبقت اأجرة املثل على عقارات االأوقاف املوؤجرة)3(.  والربامج لتنمية االأوقاف راأ�سيًّ

)1( انظ���ر: اإجن���از خم�ش بنايات وقفية من ريع م�سروع االأ�سهم الوقفية باأوقاف ال�سارقة، وكالة اأنباء االإمارات، انظر الرابط: 
م   2016/10/29 ي���وم:  �سوه���د   ،http://www.wam.ae/ar/news/emirates/1395239207662.html

بتوقيت: 21:54.
)2( انظ���ر: نحو من���وذج موؤ�س�سي متط���ور الإدارة االأوقاف، كمال من�س���وري وفار�ش م�سدور، جملة العل���وم االن�سانية، العدد9، 

مار�ش 2006م، ب�سكرة، �ش9.
)3( باالعتم���اد على: ال�سوابط ال�سرعية يف االإ�ستثمارات الوقفية درا�سة حالت���ي )ال�سودان- دولة االإمارات العربية املتحدة(، 
مو�س���ى عبد الروؤوف حامد التكينة، �سركة مطابع ال�سودان للعملة املحدودة، 2011م، ال�سودان، �ش367؛ ونظام الوقف يف 
التطبيق املعا�سر )مناذج خمتارة من جتارب الدول واملجتمعات االإ�سالمية (، حممود اأحمد مهدي، الطبعة االأولى، البنك 

االإ�سالمي للتنمية- املعهد االإ�سالمي للبحوث والتدريب، 2003م، جدة، �ش111.



110

العدد 34 ال�سنة الثامنة ع�سرة - �سعبان 1439ه�/ مايو 2018م

ا�ستحدثت هيئة االأوقاف االإ�سالمية ال�سودانية من اأ�ساليب جتميع املوارد  اأن  لبثت  ثم ما 
الوقف وتنميته،  اأن ي�ساهموا مبا ي�ستطيعون يف �سبيل تفعيل  الوقفية ما اأتاح ل�سغار املانحني 
وذلك باإ�سدار اأ�سهم وقفية )تربعية( يكتتب فيها الواقفون المتالك ح�سة موقوفة منهم يف 
م�سروع معني تق�سته الهيئة �سابًقا وحترت حاجة النا�ش اإليه. وقد وقفت دولة الكويت اأ�سهًما 
وقفية لل�سودان، قيمة ال�سهم )1 دوالر( اإذ بلغت جملتها )1.160.500( مليوًنا ومائة و�ستني 
األًفا وخم�سمائة دوالر اأمريكي، ثم اأن�ساأت الهيئة ال�سركة الوقفية االأم، وهي �سركة وقفية قاب�سة 
اجلنيهات ال�سودانية. فتولت ال�سركة القاب�سة  من  براأ�سمال م�سرح مقداره ثالثة مليارات 

مهمة جتميع املوارد الوقفية واإدارة امل�سروعات اال�ستثمارية الوقفية الناجتة عن ذلك)1(. 

وهي تطرح اأ�سهمها الوقفية، در�ست هيئة االأوقاف االإ�سالمية يف اخلرطوم خمتلف اجلوانب 
املالية واالقت�سادية وال�سرعية املنا�سبة للموارد الوقفية ودميومتها، مع معرفة املخاطر وكيفية 
عليها  اأوردت  اأن  ومنها  املوقوفة،  ال�سائلة  باالأموال  تلحق  قد  التي  اآثارها  وتاليف  لها  الت�سدي 
عبارة : »حت�سب ن�سبة %10 من ال�سهم وقًفا على )رعاية العمل الوقفي وتطويره(«، وبهذا ُتعِلم 
الواقفني ليوافقوا، ولت�سمن بذلك مدخواًل وقفيًّا يت�ساير ويتنا�سب وحجم املوارد الوقفية، ومدى 
حاجة العمل الوقفي لها وفق اجلهد املخ�س�ش خلدمتها و�سرورة رعايته ودعمه ماليًّا. وفيما 

ياأتي �سهم وقفي من هيئة االأوقاف االإ�سالمية باخلرطوم لالطالع عليه:

 

)1( انظر: ال�سوابط ال�سرعية يف اال�ستثمارات الوقفية درا�سة حالتي )ال�سودان- دولة االإمارات العربية املتحدة(، مو�سى عبد 
الروؤوف حامد التكينة، �ش367.
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املحافظة  باب  تدخل يف  الوقت  نف�ش  ا، ويف  و�سروريًّ اإحرتازيًّا  اإجراء  اإال  الن�سبة  وما هذه 
على االأوقاف والعناية باالأ�سول الوقفية، لتتوخى من خالله املوؤ�س�سة الوقفية احلذر وال�سالمة 
حتى ال ياأكل اأوقافها النقدية الت�سخم وتفقد قيمتها احلقيقية وقوتها ال�سرائية، ويعرّب عن هذه 
الن�سبة حما�سبيًّا مبخ�س�ش انخفا�ش القيمة، واإن كان مطبًقا لقيم االأ�سول العينية فاإنه من 
ال�سروري للحفاظ على ر�ساميل النقود الوقفية العمل وفق هذا املخ�س�ش �سنويًّا، بالرجوع اإلى 
متخ�س�ش حما�سبي لتو�سيح ن�سبتها ثم احت�سابها عن ر�ساميل النقود الوقفية ولو كانت خارج 
ح�ساب املوؤ�س�سة الوقفية، وعلى االأقل يجدر اأن تكون هذه الن�سبة م�ساوية ملعدل الت�سخم ال�سنوي 

احلقيقي يف البلد.

ا اخلطط والربامج اجلادة الطموحة لتطوير االأوقاف وتنميتها اأفقيًّا  كما و�سعت الهيئة اأي�سً
الوقفي عرب خمتلف و�سائل االإعالم،  وكثفت على �سعيد اآخر جهودها لن�سر الوعي  وراأ�سيًّا. 
واملناداة باإدخال فقه الوقف واأثره االقت�سادي واالجتماعي يف مناهج التعليم، والت�سجيع على 
ارتياد ذلك كمادة للر�سائل العلمية، وتنظيم الندوات واملوؤمترات املحلية، وامل�ساركة يف حلقات 

العمل واملحافل العلمية العاملية املتعلقة بق�سايا الوقف)1(.

املوارد  تنمية  مفهوم  تو�سيع  اإطار  يف  الوقفية  االأ�سهم  م�سروع  ح�سب  الوقفي  التمويل  ويتم 
الوقفية يف ال�سودان لي�سمل اإ�سافة اإلى ا�ستثمار املوارد الوقفية القائمة، جذب واقفني جدد، اإذ 
تقوم الهيئة الوقفية الو�سية بتحديد م�سروع معني، ثم تتوجه لالأفراد للم�ساهمة يف متويله ب�سراء 
�سندات وقفية متكنهم من امتالك ح�سة من اأ�سول امل�سروع ليقوم بوقفها على وجه بر حمدد، 
حيث تن�سئ الهيئة �سركة وقفية قاب�سة )Holding(، وت�سكل بنية حتتية للم�سروعات اال�ستثمارية 

لالأوقاف بامل�ساهمة يف حتقيق عدد من امل�سروعات التنموية ال�سناعية والتجارية)2(.

ومل مي�ش وقت طويل حتى ا�ستطاعت الهيئة اأن حتقق من االإجن��ازات ما ا�ستع�سى على 
التجارية والعمائر الوقفية  املوؤ�س�سات الر�سمية وال�سعبية، فانت�سبت املجمعات  الكثري من 
امل�ستثمرة يف قلب حا�سرة البالد، على اأنقا�ش مبان موقوفة ظلت لردح طويل من الزمن خربة 

)1( انظر: نظام الوقف يف التطبيق املعا�سر )مناذج خمتارة من جتارب الدول واملجتمعات االإ�سالمية(، حممود اأحمد مهدي، �ش111.
)2( انظر: التمويل بالوقف: بدائل غري تقليدية مقرتحة لتمويل التنمية املحلية، خل�سر مرغاد وكمال من�سوري، �ش16.
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التي �سيدتها الهيئة باخلرطوم جممع �سوق الذهب،  احلديثة  متهالكة، ومن اأمثلة العقارات 
وعمارة االأوقاف بال�سوق العربي، وجممع اأبي جنزير التجاري، و�سوق الن�ساء مبدينة ود مدين، 

وغريها من االأبنية واملرافق بالعديد من مدن ال�سودان)1(.

حكومية تعي�ش عالة  ويف ظل هذه االإ�سالحات الوا�سعة، حتولت االأوق��اف من م�سلحة 
بع�ش الدعم ملوؤ�س�سات التعليم،  ال�سحيحة، اإلى هيئة فاعلة موؤثرة، تقدم  على موارد الدولة 
اخلريية، ومتنح امل�ساعدات للفقراء، وت�سهم يف  واجلمعيات  وموؤ�س�سات الدعوة االإ�سالمية، 
حتفيظ القراآن الكرمي، ملتزمة يف كل ذلك باأحكام الوقف  �سيانة امل�ساجد، ودعم معاهد 

ال�سرعية و�صروط الواقفني)2(.

املطلب الثالث: التجربة النيوزيلندية ومتويل املزارع الوقفية بال�ضكوك الوقفية

اأوًل: التعريف بـ»الأوقاف النيوزيلندية«:

االأوقاف النيوزيلندية هي اجلهة اخلريية احلاملة ملهمة ت�سيري واإدارة وتفعيل االأوقاف يف 
دولة نيوزيلندا باأ�سرتاليا، تاأ�س�ست يف نيوزيلندا و�سجلت يف هيئة اخلدمات اخلريية النيوزيلندية 
حتت رقم CC46694 بتاريخ 20 مايو 2011م حتت م�سمى »اأوقاف نيوزيلندا« وباالإجنليزية 

 .)3(AWQAF NZ  �وي�سار لها اخت�ساًرا ب AWQAF NEW ZEALAND

لها،  املعا�سر  الت�سيري  االأوق��اف، من خالل  اإحياء  النيوزيلندية على  االأوق��اف  وتعمل هيئة 
بطرق  عليهم  للموقوف  الغالت  توزيع  ثم  واال�ستثمار،  واالإدارة  التعبئة  على  ذلك  يف  معتمدة 
حديثة، ووفق خطط مدرو�سة حمددة االأهداف ووا�سحة الغايات والنتائج، لذلك تبنت العمل 
وفق �سيغة ال�سكوك الوقفية للح�سول على التمويل الالزم مل�سروعاتها الوقفية عرب الو�ساطة 

املالية لهيئات �سوق االأوراق املالية الدولية.

)1( انظر: نظام الوقف يف التطبيق املعا�سر )مناذج خمتارة من جتارب الدول واملجتمعات االإ�سالمية(، حممود اأحمد مهدي، 
�ش113-112.

)2( انظر: نظام الوقف يف التطبيق املعا�سر )مناذج خمتارة من جتارب الدول واملجتمعات االإ�سالمية(، حممود اأحمد مهدي، 
�ش113.

)3( انظر موقعها على االإنرتنت هو: http://www.awqafnz.org ، تاريخ االطالع: 2016/11/3، وقت 17:58.
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ويف القانون االأ�سا�سي لالأوقاف النيوزيلندية ال �سيما املادة الثانية املتعلقة باإن�ساء ا�سم الهيئة؛ 
جاء فيها اأنه يتم تاأ�سي�ش اأوقاف نيوزيلندا ككيان قانوين لها وجود وهوية وتتمتع باال�ستقاللية، 

وتتكون من االأمناء واحلاملني ل�سكوكها)1(.

وما مييز االأوقاف النيوزيلندية اأنها تقوم منذ ن�ساأتها على الوقف النقدي، من خالل التربع 
يف �سناديق وقفية تربًعا ت�ساركيًّا بعد طرح �سكوك ذات عوائد الإن�ساء مزارع وقفية عرب �سوق 
راأ�ش املال االإ�سالمي املاليزي، وبهذا اخل�سو�ش فقد اأ�سار القانون نف�سه اإلى وجود »ال�سندوق 
االئتماين«، الذي ي�سم االأ�سول النقدية  واال�ستثمارات وغريها من املمتلكات، التي من وقت 
الآخر متثل ما يديره االأمناء واالآتي ذكرها يف هذا القانون االأ�سا�سي، جنًبا اإلى جنب مع هذه 
ا�ستثمارها،  اأن ت�ستمد من  االإيرادات وراأ�ش املال كما يجوز من وقت الآخر  اال�ستحقاقات من 
جنًبا اإلى جنب مع اأي تربعات اأخرى وكذا املنح التي قد متنح لها، والتي اأ�سبحت ت�ستثمر يف 

الهيئة بقوة هذا القانون االأ�سا�سي)2(.

ثانًيا: التعريف مب�ضروع املزارع الوقفية بنيوزيلندا واأهميته:

مًعا قاما باإعداد هذه  متعاوننْي  ووقف احتاد احلالل النيوزيلندي  االأوق��اف النيوزيلندية 
الدرا�سة املبدئية؛ اإمياًنا منهما ب�سرورة واأهمية العمل اجلماعي يف اإجناز امل�سروعات الداعمة 
والتطوير وتوفري املعلومات املهمة  التوعية والتوجيه  خالل  لالأوقاف االإ�سالمية، وذلك من 

بالفر�ش اال�ستثمارية الذاتية القائمة على امل�سروعات اخلريية االإن�سانية عامة. 

هذا ومن خالل التجربة العملية يف تنفيذ م�سروع االأ�ساحي لعّدة جهات خريية خارجية، 
وم�ساهمة  االقت�سادية واخلريية للمزارع الوقفية بنيوزيلندا،  ر االأر�سية  تبني لنا حقيقة توفُّ
)ا�ستثمار/ وقف( اجلهات اخلريية بالعامل االإ�سالمي بهذا امل�سروع الكبري اإذ تتم الفوائد االآتية 

منه اإن �ساء اهلل تعالى)3(: 

(1) DEED OF TRUST OF THE AWQAF NEW ZEALAND, in the matter of the charitable 
trust act 1957, and, in the matter awqaf New Zealand (awqaf nz), 16 June 2011, p4.

(2) DEED OF TRUST OF THE AWQAF NEW ZEALAND, Ibid, p3 
)3( انظ���ر: درا�س���ة مبدئي���ة الأول مزرعة وقفية- اآلية اال�ستثمار اخل���ريي يف نيوزيلندا يف جمال االأ�ساح���ي واالإغاثة، ح�سني بن 

يون�ش، ملف مر�سل من قبل االأمني العام لالأوقاف النيوزيلندية االأ�ستاذ ح�سني بن يون�ش، بتاريخ: 15 مايو 2016 م، �ش2.
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1( ا�سرتجاع راأ�ش مال امل�ستثمر بوقف املزارع خالل مدة اأق�ساها )5( �سنوات من االأ�ساحي 
فقط.

2( اال�ستفادة من وقف املزارع با�ستمرار توفري حلوم االإغاثة من اأغنام وموا�سي هذه املزارع.

3( اال�ستفادة من زيادة اأعداد اخلرفان واملوا�سي من خالل التكاثر الطبيعي، للعلم متو�سط 
االإجناب ال�سنوي بنيوزيلندا هو خروفان لكل �ساة.

اال�ستفادة من اأ�سواف وجلود االأ�ساحي واملوا�سي التي يتم ذبحها الأغرا�ش االإغاثة،   )4
وكذلك  ذات العالقة مثل: م�سنع )بطانيات( االإغاثة،  ال�سناعات  وذلك بتاأ�سي�ش 
تعليب حلوم االأ�ساحي  من العظام املتبقية من  ا اال�ستفادة  اجللود وت�سنيعها واأي�سً

واالإغاثة يف �سناعة اجلالتني احلالل.

5( اال�ستفادة من �سفافية النظام اخلريي واملايل بنيوزيلندا ومن اجلودة العالية للمنتجات، 
واالإمكانيات احليوانية وال�سناعية الكبرية املنت�سرة بها.

االأوقاف النيوزيلندية تعترب جميع االفرتا�سات امل�ستعملة يف هذه الدرا�سة  اأن  اإلى  ون�سري 
االإح�ساء النيوزيلندية، هيئة اللحوم النيوزيلندية،  كموؤ�س�سة  بها  موثوق  ترتكز على مرجعية 
البيانات االأ�سبوعية ل�سوق املوا�سي النيوزيلندي، وعادة م�سادر حكومية، ومع هذا فاإن االأوقاف 

النيوزيلندية ترى قبل طرح ال�سكوك الوقفية مل�سروع االأ�ساحي �سرورة القيام باالآتي:

اأ( اإعداد درا�سة تف�سيلية من قبل �سركة نيوزيلندية متخ�س�سة يف جمال تربية املوا�سي.

ب( تاأ�سي�ش جتربة عملية ملدة 2 -3 �سنوات الإثبات جدوى وفعالية النموذج املقرر بهذه الدرا�سة.

امل�سروع �سيميز املوؤ�س�سات الوقفية وهيئات االإغاثة االإ�سالمية بالريادة يف االأعمال اخلريية 
االأعمال اخلريية  امل�ستويني االإ�سالمي والعاملي، و�سي�سع كذلك االأ�سا�ش املتني لتطوير  على 
واالإن�سانية القائمة على اجلودة وال�سفافية واالإنتاجية العالية، واال�ستمرارية املقرونة باملحافظة 
على راأ�ش مال املزارع الوقفية وزيادة قيمتها العقارية. وهذا �سوف يعود على ال�سركاء واملنفذين 

واملتربعني واالأهم على الفقراء واملحتاجني بالفوائد الكثرية والكبرية اإن �ساء اهلل تعالى.
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لها من متويٍل �سخم  بد  الوقفية، كان ال  النيوزيلندية مزرعتها  االأوقاف  تبداأ هيئة  وحتى 
االإدارية  والتكاليف  الت�سغيلية  وامل�ساريف  واالأغنام  االأرا�سي  ومتطلبات  يوافق �سخامة حجم 
لت�سيري واإطالق مثل هذا امل�سروع اخلريي، وقد اهتدى م�سريو الهيئة اإلى طرح �سكوك وقفية 
هذا  وجناح  الإطالق  للتداول  قابلة  ت�ساركية  �سكوك  �سكل  على  ال�سروري  املال  راأ�ش  لتجميع 

امل�سروع بكل ما يحتاجه من �سيولة وم�ساريف.

ثالًثا: نظرة عامة حول �ضكوك املزارع الوقفية بنيوزيلندا:

اأخرًيا؛ ويف مار�ش 2016م قامت االأوقاف النيوزيلندية بالتعاقد مع االأكادميية العاملية للبحوث 
ال�سرعية يف التمويل االإ�سالمي »اإ�سرا« مباليزيا، للقيام باأول درا�سة عاملية للتمويل الوقفي للقيام 
بالتاأ�سيل ال�سرعي لل�سندوق الوقفي الذكي اأواًل، ثم ثانًيا للبدء يف هيكلة اأّول �سكوك وقفية )ت�ساركية 
ك�سندات املقار�سة االأردنية ولي�ست تربعية كاالأ�سهم ال�سودانية( يف العامل، لتطرح لالكتتاب وتتاح 
مل�ساركة جميع امل�سلمني واملح�سنني يف العامل االإ�سالمي، وبف�سل الندوات وامللتقيات التي �ُسرح فيها 
هذا امل�سروع الوقفي وعر�ست فيها فكرة ال�سكوك الوقفية النيوزيلندية، فاإن هناك حم�سنني على 
ا�ستعداد لتمويل م�سروع االأ�ساحي الوقفي ينتظرون فقط اإعالن طرح ال�سكوك وتوفرها لالكتتاب، 
�سهر فرباير 2016م،  بالريا�ش،  لالأوقاف  الثالث  امللتقى  العمل يف  ور�ش  اإحدى  اأعلن رئي�ش  كما 
وهو ف�سيلة ال�سيخ �سليمان جا�سر اجلا�سر، اأنه قد توا�سل معه حم�سن يريد وقف 125 مليون ريال 

�سعودي على م�سروع االأ�ساحي اخلا�ش ب� »االأوقاف النيوزيلندية«.

اإذ بلغت قيمة العمل الوقفي ال�سنوي  اأول طرح عاملي لل�سكوك الوقفية،  وتعترب هذه املبادرة 
واأ�سرتاليا«، و»مزارع وقفية منوذجية �سغرية  نيوزيلندا  الإقامة »مزارع وقفية يف  15 مليار دوالر 
بالبو�سنة وال�سودان«، ت�ستعمل يف نقل التكنولوجية الزراعية والتدريب املهني الزراعي، اإلى الدول 

ذات معدالت النمو ال�سعيفة. والت�سور االأويل لل�سكوك الوقفية يتبلور على النحو االآتي)1(: 

)1( انظ���ر: املرك���ز الدويل لبحوث الوقف يفتتح مكتب���ني خلدمة الفقراء واملجتمعات املحتاجة يف ال���دول العربية واالإ�سالمية، 
موق���ع املوؤ�س�سة العربي���ة للعلوم والتكنولوجيا، عل���ى الراب���ط: http://newsarchives.astf.net/news/426، يوم: 

2016/4/29م.
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اجلدول 2-1: بيانات ال�سكوك الوقفية لالأوقاف النيوزيلندية)1(:

تفا�سيلبيانات ال�سك الوقفي

1.000 دوالرالقيمة

�سك وقف االأ�ساحي واملزارع الوقفية.اال�سم

على قيمة ال�سكوك الوقفية وحتقيق ريع م�ستمر يخ�س�ش لتنفيذ املردود املحافظة 
اأ�سحية توزع على فقراء امل�سلمني عن كل �سك وقفي كل عام اإلى يوم احل�ساب، 
باالإ�سافة الى الثواب يف كل امل�سروعات  الوقفية التى �سوف ُتوؤ�س�ش من ريع هذه 

ال�سكوك الوقفية.

من 100.000  مائة األف �سكالعدد املطروح

يحق للم�سلمني كافة على م�ستوى العامل امل�ساركة وامل�ساهمة يف هذا امل�سروع مع امل�ستهدفون
الرتكيز على م�سلمي العامل الغربي.

بنك اإ�سالمي.اإ�سراف

�سيتم تق�سيم راأ�سمال امل�سروع اإلى اأ�سهم وقفية ويقت�سي املقرتح حتديد قيمة ال�سهم الوقفي 
يف املزارع الوقفية،  احل�سيلة  ت�ستثمر  اإذ  العمالت املتداولة،  من  يعادلها  اأو ما  ب� 3000ريال 
ومن َثم يتم احلفاظ على قيمة االأ�سهم الوقفية ويتحقق ريع م�ستمر يخ�س�ش لتوفري اأ�سحية 
الفر�سة  يوم احل�ساب. وبذلك ُتتاح  �سنة اإلى  توّزع على فقراء امل�سلمني عن كل �سهم من كل 
على عك�ش الكثري  كافة على م�ستوى العامل للم�ساركة وامل�ساهمة يف هذا امل�سروع،  للم�سلمني 
من امل�سروعات اخلريية التي ال يتجاوز مداها حدود الدولة اأو االإقليم التي تقع فيه، ويف هذه 
امل�ساركة الوا�سعة للجماهري الغفرية من امل�سلمني يف كل مكان �سورة م�سرقة على اإحياء وتطوير 
االأ�ساحي  كم�سروع  من خالل اال�ستفادة الق�سوى من م�سادرهم اخلريية  امل�سلمني،  اأوقاف 

)1( انظ���ر: درا�س���ة مبدئية الأول مزرعة وقفية: اآلي���ة اال�ستثمار اخلريي يف نيوزيلندا يف جمال االأ�ساح���ي واالإغاثة، ح�سني بن 
يون�ش، مرجع �سابق، �ش15.
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وحتفيزهم على متويل ن�سيب اأو اأكرث من امل�سروع، اعتماًدا على االكتتاب يف �سك اأو جمموعة 
من  العديد  مب�ساعدة  اإن�سائها  على  النيوزيلندية  االأوق��اف  تعمل  التي  الوقفية،  ال�سكوك  من 
اجلهات اال�ست�سارية والتنفيذية املتخ�س�سة يف تطوير ودعم االأوقاف عامة وال�سكوك الوقفية 

خا�سة كهيئة »اإ�سرا« و»مداد«.

وطرح  اإ�ــضــدار  بنيوزيلندا:  الوقفية  املـــزارع  مل�ضروع  املقرتحة  العملية  املــراحــل  رابــًعــا: 

ال�ضكوك الوقفية:

ال تزال االأوقاف النيوزيلندية تعمل جاهدة لتخرج ال�سكوك الوقفية لتمويل م�سروعها الوقفي 
املعيقات  من  هناك  اإن  اإذ  بعد،  لها  تطبيق  عن  املباركة  التجربة  هذه  ت�سفر  ومل  امليدان،  اإلى 
ا واأّن نيوزيلندا دولة غري اإ�سالمية  وال�سعوبات ما اأّخر ذلك وما �سبب له بع�ش التعطيالت، خ�سو�سً

وال ترى االأوقاف ديانة بل تعتربها اأموااًل خريية ا�ستثمارية، ذات غر�ش اجتماعي تكافلي.

على  يقوم  النيوزيلندية_  االأوقاف  روؤية  –ح�سب  النيوزلندية  الوقفية  امَلزارع  وم�سروع   
من  خمرجاتها  كل  من  الق�سوى  اال�ستفادة  حماولة  مع  فيها،  االأغنام  لرتبية  م��زارع  اإن�ساء 
راأ�ش  ل�سخامة  ونظًرا  احلالل،  االإ�سالمية  لل�سناعات  العظام  وحتى  واألبان  واأ�سواف  حلوم 
املال الالزم لذلك ا�سطرت هيئة االأوقاف النيوزلندية للجوء اإلى التمويل اجلماعي؛ من خالل 
وترتكز يف م�سروعيتها على  العام  االكتتاب  تعتمد على  وقفية  للجمهور بطرح �سكوك  التوجه 

جواز الوقف املوؤقت واال�سرتاك اجلماعي يف الوقف الواحد.

وبدًءا من عملية اإعداد ن�صرة االإ�صدار اإلى غاية دفع االأق�صاط واإطفاء ال�صكوك مروًرا بعملية 
االإ�سدار والطرح والتداول، تلتزم هيئة االأوقاف النيوزيلندية على االإدارة بكفاءة ور�سادة واإح�سان، 
وهي مع ذلك ترجع الأي ا�ستف�سار اأو تو�سيحات اأو م�سورة اإلى ال�سركاء من موؤ�س�سات وقفية ا�ست�سارية 

ذات خربة وممار�سة ا�ستثمارية يف ميدان العمل اخلريي ب�سقيه التمويلي واال�ستثماري.

املوارد  بتجميع  وعمليًّا  فعليًّا  تبداأ  التي  اال�ستثمارية  العملية  اأن متر  يفرت�ش  كل ذلك  ومع 
ومت�سل�سلة،  ووا�سحة  ومتنا�سقة  ومرتبة  منظمة  مراحل  على  الوقفية،  ال�سكوك  بوا�سطة 

واملخطط االآتي يو�سحها كما ياأتي:
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الوقفية يف جتربة  املزارع  وم�سروع  الوقفية  لل�سكوك  املقرتحة  املراحل  رقم )2(:  ال�ضكل 

»االأوقاف النيوزيلندية«)1(:

)1( انظر: ح�سني بن يون�ش االأمني العام لالأوقاف النيوزيلندية: ال�سندوق الوقفي الذكي، ورقة بحثية مقّدمة من قبله، بتاريخ 
15 مايو 2016م، �ش5.
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من خالل املخطط الذي بني اأيدينا، والذي يلخ�ش خطوات م�سروع املزارع الوقفية وكيفية 
متويلها بوا�سطة ال�سكوك الوقفية املجّمع ح�سيلتها يف �سندوق الوقف الذكي، ميكننا اأن نقّدم 

قراءات حوله يف النقاط االآتية:

راأ�ش  التي يقّدمها املكتتبون  االأموال  املوؤقت الذي يتخذ من  الوقف  1( يقوم امل�سروع على 
مال للم�سروع املو�سح واملعلن عنه يف ن�سرة االكتتاب، مع حتديد فرتة اإطفاء ال�سكوك 
واإرجاع قيمتها اال�سمية فح�سب، باعتبارها وقًفا نقدًيا، كما تن�ش عليه ن�سرة االإ�سدار 

وكما اأقره فقه املعامالت االإ�سالمي.

2( تو�سع االأموال املح�سلة من االكتتاب يف �سندوق وقفي يف ح�ساب م�ستقل عن امل�سروع حتت 
اأمانة االأوقاف النيوزيلندية، لتمنح هذه االأخرية الإدارة م�سروع املزارع الوقفية النيوزيلندية 
واليد  واللوازم  واملعدات  االأرا�سي  توفري  من  اال�ستثماري  ن�ساطها  لبداأ  ح�سًنا،  ا  قر�سً منها 
العاملة واالأغنام، وخمتلف ال�سروريات التي ينطلق بها امل�سروع  حتى ي�ستمر وينجح ويتفوق.

ال�سركاء  االإدارة بكفاءة يف كل املراحل وامل�ستويات ومن قبل كل  امل�ستمر على  التاأكيد   )3
والنجاح  للرقي  تطمح  والتي  املتميزة  العاملية  املوؤ�س�سات  كل  عليه  ما  وهذا  والفاعلني، 
حتًما  املخرجات؛  وكفاءة  املدخالت  كفاءة  معنيني:  ت�سمل  التي  فالكفاءة  وال�سدارة، 
على االأوقاف النيوزيلندية اأن تكون على قدر كبري من هذه الكفاءة كي تكون يف طليعة 
املوؤ�س�سات الوقفية )اخلريية(، التي تعمل وفق ال�سيغ اال�ستثمارية املعا�سرة، على اأن 
الت�سيري  متطورة يف  واأدوات  متقدمة  ونظريات  معا�سرة  اأ�ساليب  وفق  مهامها  متار�ش 
الرتكيز على اجلودة  املنبثق عنها، من خالل  وامل�سروع  الوقفية  االأموال  �سوؤون  واإدارة 
فعالية  من  ترفع  ناجحة  تقنيات  با�ستخدام  ومرتكزاتها  واأفكارها  واأدواتها  ال�ساملة 
اأعمالهم  يف  تواجههم  قد  التي  اال�سكاالت  حل  على  يها  م�سريِّ وقدرة  الوقفية،  امل��زارع 
واإيجاد اأف�سل الطرق واأجنع االأ�ساليب، وهم ي�سعون يف متويل اأو ا�ستثمار اأو توزيع غالت 
هذا امل�سروع، ونن�سح يف هذا املجال باالعتماد على اأ�سلوب ناجح وهو ما ا�سطلح عليه 

.)Act وح�ّسن ،Check قّيم ،Do نّفذ ،Plan والتي تعني: )خطط PDCA ��ب
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م�ستقباًل  املنّفذ  االأ�ساحي من خالل العمل  م�سروع  على  للقائمني  املتوقعة  النتائج  ومن 
واخلريية للمزارع الوقفية  ر االأر�سية االقت�سادية  توفُّ حقيقُة  تبّينت  وتوفيقه،  اهلل  مب�سيئة 
اخلريية بالعامل االإ�سالمي بهذا امل�سروع  اجلهات  وقف(  )ا�ستثمار/  وم�ساهمة  بنيوزيلندا، 

الكبري، اإذ تتم الفوائد العظيمة االآتية منه اإن �ساء اهلل تعالى)1(: 

4( ا�سرتجاع راأ�ش املال امل�ستثمر بوقف املزارع خالل مدة اأق�ساها5  �سنوات من االأ�ساحي فقط.

5( اال�ستفادة من وقف املزارع با�ستمرار توفري حلوم االإغاثة من اأغنام وموا�سي هذه املزارع.

وللعلم  اال�ستفادة من زي��ادة اأع��داد اخلرفان واملوا�سي من خالل التكاثر الطبيعي،   ) 6
متو�سط االإجناب بنيوزيلندا هو خروفان لكل �ساة  )مالحظة ت�ستند هذه الدرا�سة على 

 1.33كمعدل للتكاثر(.

اال�ستفادة من اأ�سواف وجلود االأ�ساحي واملوا�سي التي يتم ذبحها الأغرا�ش االإغاثة،   )7
ال�سناعات ذات العالقة مثل م�سنع بطانيات االإغ��اث��ة، واجللود  وذل��ك بتاأ�سي�ش 
وت�سنيعها، واأي�سا اال�ستفادة من العظام املتبقية من تعليب حلوم االأ�ساحي واالإغاثة يف 

�سناعة اجلالتني احلالل.

وم��ن اجل��ودة العالية  نيوزيلندا  اال�ستفادة من �سفافية النظام اخل��ريي وامل��ايل يف   )8
للمنتجات، وكذا االإمكانيات احليوانية وال�سناعية الكبرية بها.

وما ي�صّد االنتباه يف التجارب الثالث ال�صابقة نقاط م�صرتكة؛ �صاهمت بقوة، اإن مل نقل: اإنها 
كانت اأهم عوامل جناح عملية التمويل بال�سكوك الوقفية، نوجزها فيما ياأتي:

1( كون هذه املوؤ�س�سة الوقفية هيئات حكومية مركزية م�ضتقلة ا�ستقاللية اإدارية ومالية 
والتعقيدات  البريوقراطية  بعيًدا عن  العمل  ي�سجع على  ما  الو�سية، وهذا  الوزارة  عن 
والتعطيالت املعروفة يف منط الت�سيري احلكومي للموؤ�س�سات اخلريية، التي اأثبت التاريخ 

ف�سلها وعدم قدرتها على النجاح والعطاء امل�ستمر يف العمل اخلريي.

)1( انظ���ر: درا�س���ة مبدئية الأول مزرعة وقفية: اآلي���ة اال�ستثمار اخلريي يف نيوزيلندا يف جمال االأ�ساح���ي واالإغاثة، ح�سني بن 
يون�ش، ملف مقّدم من قبل االأ�ستاذ ح�سني بن يون�ش االأمني العام لالأوقاف النيوزيلندية، بتاريخ 15 مايو 2016م، �ش2.
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القائدة،  والكوادر  الداعمة  والتنظيمات  املحفزة  والت�ضريعات  الإرادة احلاكمة  توفر   )2
ا  واملتربعني واأهل اخلري الذين يزداد اإقبالهم تبًعا ملجهودات املوؤ�س�سة الوقفية، خ�سو�سً

ببث احلما�ش فيهم وزرع حب العمل اخلريي.
3( التنظيم املحكم والت�ضيري احلديث واملعا�ضر داخل وخارج املوؤ�س�سات الوقفية وفق اأ�ساليب 
وطرق واآليات اإدارية متطورة، مع التاأكيد على تاأهيل املوارد الب�سرية وتكوينهم وتدريبهم، 

مما انعك�ش على ح�سن ت�سيري امل�سروعات جمًعا وتوعية ومتابعة ورقابة وتوزيًعا.
ا القياديني باأهمية  4( وجود احلاجة للعمل اخلريي واإميان الطقم الب�ضري امل�سرّي خ�سو�سً
و�سرورة العمل اجلماعي للنفع املجتمعي، من خالل تتبع مواطن حاجات االأفراد والتفاين 

يف خدمتهم؛ اإر�ساء هلل- تعالى- اأواًل، واإدخااًل لل�سرور على قلوب ذوي احلاجة ثانًيا.
5( الرغبة وحب جمال العمل اخلريي عامة والوقفي خا�ضة: وهذا ما مل�سناه يف التجربة 
النيوزيلندية عند اإن�ساء »االأوقاف النيوزيلندية« من قبل م�سلمي نيوزيلندا يف بيئة مل تعرف 
الن�صاط الوقفي، الذين مل يدفعهم لذلك �صوى حب النفع والتعلق باالأوقاف واإمكانياتها، 

وكذا لتقدمي حلول للهدر املالحظ من قبلهم لالأ�ساحي عند م�سلمي العامل الغربي. 
6( الإميان ب�ضرورة اإيجاد �ضيغة معا�ضرة جلذب املوارد املالية؛ لتمويل االأوقاف القائمة 
اإطار  وامل�ساركة اجلماعية، يف  االأوقاف  �سنة  اإحياء  اإن�ساء اجلديد منها، جتمع بني  اأو 

متويلي يقوم على مبداأ املناف�ضة يف اخلريات.

املبحث الثالث
 مقرتح متويل واإن�ضاء موؤ�ض�ضات زراعية بال�ضكوك الوقفية 

التربعية يف اجلزائر
نهدف من خالل هذا اجلزء من البحث اإلى اأن نقّدم مقرتًحا ي�سمح باإن�ساء موؤ�س�سات زراعية: 
فالحية )نباتية وحيوانية( اأو �سناعية يف اجلزائر، ت�سريها املوؤ�س�سة الوقفية املعنية بذلك، وهي 
مديرية االأوقاف)1( والزكاة واحلج والعمرة التابعة لوزارة ال�سوؤون الدينية واالأوقاف، بالتعاون 

)1( اأن�سئ���ت مبوج���ب املر�س���وم التنفيذي رق���م 5/427 امل���وؤرخ يف 7 نوفمرب 2005م، املع���دل واملتمم للمر�س���وم التنفيذي رقم 
2000/146، ال�سادر يف اجلريدة الر�سمية للجمهورية اجلزائرية، عدد 73، بتاريخ 9 نوفمرب 2005م.
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موقوفة  تربعية  باأموال  املوؤ�س�سات  هذه  وتن�ساأ  وال�سيد.  الريفية  والتنمية  الفالحية  وزارة  مع 
بوا�سطة �سكوك تقدم للواقفني ب�سفتهم متربعني مت�سدقني واهبني اأموااًل للموؤ�س�سة الوقفية 
هبًة غري ت�ساركية وغري قابلة لال�سرتداد، وهذه ال�سكوك اأ�سبه بال�سهادات التوثيقية )ولي�ست 
اأوراًقا مالية تتداول وتطفاأ( التي تقّيد الواقف وت�سجل مقدار م�ساهمته اخلريية يف ال�سندوق 
الوقفي، وعند افتتاح التمويل ميكن اال�ستعانة بوزارة الثقافة للت�سويق والرتويج واالإعالم، كما 
ميكن اال�ستعانة بوزارة املالية وموؤ�س�ساتها كمكاتب الربيد والبنوك وخمتلف املوؤ�س�سات املالية 
التابعة لها لتجميع وتعبئة ال�سناديق الوقفية، هذا ف�ساًل عن ت�سخري كل اجلهود واالمكانيات 
للوزارة الو�سية من م�ساجد ومديريات والئية لالإعالم والدرا�سة والتوعية والتوجيه واملرافقة 

واملراقبة واجلمع ونحو ذلك.

اللوائح  وتنظم  وت�سيغها  القوانني  ت�سّرع  اأن  االأوق��اف  مديرية  على  ينبغي  ذلك  كل  وقبل 
ا املتعلقة منها بالتمويل التربعي بوا�سطة �سكوك تربعية اأو �سكوك �سدقات  وتبّينها، خ�سو�سً
وقفٍي  متويٍل  بقيام  ت�سمح  التي  واملوؤ�س�سية  والفنّية  الت�سريعية  اجلاهزية  لعدم  نظًرا  وقفية، 
)بور�سة  اجلزائري  املال  راأ���ش  �سوق  يف  وتتداول  تطرح  التي  الت�ساركية،  ال�سكوك  بوا�سطة 
اجلزائر(. وُين�سح يف هذا ال�ساأن اأن تكون هذه الت�سريعات وزارية حتى تت�سم باملرونة وي�سهل 
ا اأن تقوم بجملة من الدرا�سات ملعرفة اأوجه  التغيري والتعديل عليها، كما ينبغي على املديرية اأي�سً
احلاجة الزراعية ومكامنها واإمكانياتها املتاحة، ومعرفة م�ساحاتها ومواقعها ومدى �سالحيتها 

لقيام م�سروع ما بعد املفا�سلة واالختيار من بني جملة امل�ساريع املقرتحة واملمكن ت�سييدها.

املطلب الأّول: واقع الأرا�ضي الوقفية يف اجلزائر وت�ضيريها

يعود التنظيم املوؤ�س�سي احلايل للقطاع الوقفي يف اجلزائر والتابع لوزارة ال�سوؤون الدينية 
واالأوقاف اإلى الفرتة اخلا�سة باجلزائر امل�ستقلة، غري اأن االأوقاف ظّلت مهم�سة ومل تول اهتماًما 
يليق ب�ساأنها ودورها وم�ساهمتها يف املجتمع كما كانت عليه زمن الدولة العثمانية، وهذا نظرًا 
لالإرث اال�ستعماري املنهار واملعّطل الذي ورثته االإدارة العقارية مبا فيها املمتلكات واالأرا�سي 

الوقفية يف اجلزائر مبا�سرة بعد اال�ستقالل.



123

التمويل بال�سكوك الوقفية التربعية )مقرتح لتمويل االأرا�سي الوقفية الإن�ساء موؤ�س�سات زراعية يف اجلزائر(

لقطاع  انطالق  ونقطة  جديد  عهد  بداية  ُعرفت   10/91 االأوق���اف  قانون  �سدور  وبعد 
االأوقاف يف اجلزائر، وعادت املكانة املهمة لالأوقاف ومّت التاأكيد على تنظيم االأمالك الوقفية 
وحمايتها، ونظًرا لتزايد االهتمام الر�سمي وتو�سيع االأن�سطة الوقفية من خالل عملية ا�سرتجاِع 
االأمالك الوقفية املوؤممة، ومبا�سرِة البحث عن االأمالك الوقفية املندثرة وامل�ستولى عليها من 
طرف االأفراد واملوؤ�س�سات، كان من الطبيعي اإيجاد هيكل اإداري ي�ستجيب للظروف امل�ستجدة 
الغايات املرجوة وينجز  ت�سيرًيا فعااًل يحقق  بالنهو�ش بها وت�سيريها  وي�سايرها، ويكون كفياًل 
املر�سوم  �سدور  بعد  وذل��ك  فرعية  مديرية  لت�سبح  االأوق��اف  فا�ستقلت  امل�سطرة،  االأه��داف 
لوزارة  املركزية  االإدارة  تنظيم  واملت�سمن  رج��ب1415ه���،   21 يف  امل��وؤرخ   490/94 التنفيذي 

ال�سوؤون الدينية واالأوقاف.

وحتت �سلطة الوزير ت�ستمل مديرية االأوقاف والزكاة واحلج والعمرة -التي هي اأحد هياكل 
االإدارة املركزية يف وزارة ال�سوؤون الدينية واالأوقاف- على املديرية الفرعية ال�ستثمار االأمالك 
الوقفية، مبا فيها االأرا�سي الوقفية حمل درا�ستنا، و�سمن اإطار ت�سيري االأوقاف والقيام ب�سوؤونها، 

تتولى املديرية الفرعية املهام االآتية)1(: 

1( اإعداد الدرا�سات املتعلقة با�ستثمار االأمالك الوقفية وتنميتها.
2( متابعة ن�صاط املكلفني باالأمالك الوقفية يف م�صتوى نظارات ال�صوؤون الدينية بالواليات.

3( اإعداد عمليات الت�سليحات والرتميمات املتعلقة باالأمالك الوقفية ومتابعتها.
4( متابعة العمليات املتعلقة بال�سفقات واإجراء املناق�سات يف جمال االأمالك الوقفية.

5( القيام باأمانة اللجنة الوطنية لالأمالك الوقفية.
ّفّيت  ولعّل اأهم عقبات ت�سيري االأرا�سي الوقفية يف اجلزائر تتمثل يف اأن هناك الكثري منها �سُ
واغت�سبت عنوة من طرف امل�ستعمر، حني َعرف عدم متلكها من قبل االأهايل واطالعه وتخّوفه 
ا للفئات ال�سعيفة وذات احلاجة، لذا �ساع  من دورها وم�ساهمتها االجتماعية التكافلية خ�سو�سً

)1( انظر: التنظيم القانوين يف املادة )3( من خالل املر�سوم التنفيذي رقم 2000-146 املوؤرخ يف 25 ربيع االأول عام 1421ه� 
املوافق ل� 28 يونيو �سنة 2000م، واملت�سمن تنظيم االإدارة املركزية يف وزارة ال�سوؤون الدينية واالأوقاف، الوارد يف اجلريدة 

الر�سمية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية: العدد 38 ال�سادرة بتاريخ 2 يوليو �سنة 2000م، �ش15.
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الكثري من االأرا�سي الوقفية التي كان َينتفع بها اجلزائريون وحجاج بيت اهلل احلرام من خالل 
اأوقاف احلرمني ال�سريفني، ثم يف مرحلة اجلزائر امل�ستقلة ومع الثورة الزراعية، ورغم تاأكيد 
املادة 34 من االأمر 71/73 املوؤرخ يف 8 نوفمرب 1971 م على اأن االأمالك الوقفية م�ستثناة من 
عملية التاأميم؛ غري اأن الكثري من االأرا�سي الوقفية مت تاأميمها)1(، يف اإطار املرحلة االأولى من 
الثورة الزراعية، مما يوؤكد �سعًفا كبرًيا وق�سوًرا وا�سًحا يف اإدارة الوقف اآنذاك خّلفا و�سعية 

�سعبة وغري ُمعينة للم�ساهمة التنموية الوقفية يف اجلزائر.

وتعترب عملية البحث والتفتي�ش عن االأرا�سي الوقفية اأ�سعب واأعقد املهام التي ا�سطلعت بها 
االإدارة الوقفية يف اجلزائر، ب�سبب الفراغ القانوين يف جمال حماية االأوقاف وتنظيمها، وبذلك 
اأ�سبحت عملية بحث وا�سرتجاع االأرا�سي الوقفية عبًئا اإ�سافيًّا وعماًل مكّلًفا لالإدارة الوقفية داخل 
اأما عن االأرا�سي الوقفية خارج الوطن واملوجودة يف اململكة العربية ال�سعودية، و�سوريا،  الوطن، 
وفل�سطني بحارة املغاربة وغريها من الدول فلم تلق عناية وبحًثا واهتماًما رغم اأهميتها وم�سوؤولية 

الوزارة الو�سية عنها، وهذا ما يوؤكد ويعّمق م�سكلة ا�سرتجاع االأرا�سي الوقفية يف اجلزائر)2(.

توجب  ك��وؤود،  عقبة  يعترب  اجلزائر  يف  الوقفية  االأرا�سي  من  كبري  جزء  ب�سياع  القول  واإن 
تكاتف االأيدي وتكثيف العمل والتخطيط بعناية وحتديد االأهداف وترتيب االأولويات والعمل وفق 
جدول زمني مقّيد، واملديرية املخت�سة وحدها ال تكفي ولن تقدر نظًرا للتداخل والتغيري يف ملكية 
اأو الآخر، كوزارة الفالحة ووزارة  ل�سبب  اأخرى  اأ�سبحت يف يد وزارات  التي  الوقفية،  االأرا�سي 
املالية )االمالك الوطنية(، وزارة املوارد املائية، وزارة الداخلية )البلديات والواليات(، اإ�سافة 
اإلى بع�ش املواطنني وكل من له �سلة باالأمالك الوقفية عامة واالأرا�سي الوقفية الزراعية على وجه 
اخل�سو�ش. واأمام هذه الو�سعية ولهذا الغر�ش، قامت الوزارة الو�سّية بت�سكيل جلنة االأوقاف، 
الدينية  ال�سوؤون  وزير  ورئا�سة  اإ�سراف  وزارات وجتتمع حتت  عدة  تتكون من ممثلني عن  التي 

)1( للتو�س���ع اأكرث انظر: التجربة اجلزائري���ة يف اإدارة االأوقاف: التاريخ واحلا�سر وامل�ستقبل، فار�ش م�سدور وكمال من�سوري، 
بحث من�سور يف جملة اأوقاف، العدد 15، ال�سنة الثامنة، نوفمرب 2008م، �ش21.

)2( االإ�ص���الح االإداري ملوؤ�ص�ص���ات قط���اع االأوق���اف حالة اجلزائر، كم���ال من�ص���وري، ط1، �سل�سلة الر�سائ���ل اجلامعية )15( 
املن�سورة، ر�سالة دكتوراه، االأمانة العامة لالأوقاف، الكويت، 2011م، �ش319-318.
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االأمالك  �سوؤون  ب��اإدارة  املتعلقة  الق�سايا  النظر يف جميع  وتتلخ�ش �سالحياتها يف  واالأوق��اف، 
الرقابي  ال��دور  ي�سبه  ما  ميار�ش  جهاز  بذلك  وهي  وحمايتها،  وت�سيريها  وا�ستثمارها  الوقفية 
والت�سريعي)1(، اإ�سافًة اإلى مهام واأهداٍف اأخرى َت�سب كّلها يف جمرى واحد هو ت�سيري االأمالك 
الوقفية وتنميتها، مبا يحقق النفع العام وفق �صروط الواقفني يف اإطار حتبي�ش االأ�صل والت�صدق 

مبنفعته يف �سبيل اهلل لغر�ش التكافل والت�سامن املثاب عليه والنافع للمجتمع واأفراده.

املطلب الثاين: ال�ضتثمار الفالحي يف اجلزائر واقعه واآفاقه

يتميز القطاع اال�ستثماري يف اجلزائر مبجموعة من املقومات واالمكانيات، جعلته يراهن 
على حت�سني االأو�ساع وامل�ساهمة يف الدخل الوطني من خالل امل�ستثمرين املحليني اأو االأجانب. 
املائية  املوارد  والرعوية، ومنها  الزراعية  االأرا�سي  الوا�سعة من  امل�ساحات  املقومات  تلك  ومن 
الهائلة يف ال�سمال واجلنوب ال�سحراوي، ومنها البنية التحتية املنت�سرة عرب الرتاب الوطني 
ك�سبكات الطرقات واالت�ساالت، ومنها اإطاللة اجلزائر على البحر االأبي�ش املتو�سط من خالل 
�سريط �ساحلي يزيد على 1200كم، يربز اإمكانيات بحرية وثروات �سمكية وفرية، اإ�سافة اإلى 

ثروة ب�سرية �سابة فتية.

ويح�سي القطاع الفالحي حالًيا حوايل 8.5 مليون هكتار من امل�ساحات الفالحية اخِل�سبة، 
و20 مليون هكتار من ال�سهوب و30 مليون هكتار من الغابات، وهي اإمكانيات يجب تثمينها من 
خالل التن�سيق مع باقي القطاعات ل�سمان عدم اقتطاع االأرا�سي الفالحية م�ستقباًل الإجناز 

امل�سروعات الكربى)2(، التي تقام على ح�ساب االأرا�سي ال�ساحلة للزراعة.

اجلانب  من  ذاتيًّا  غذائيًّا  مكتفًيا  بلًدا  اجلزائر  من  جتعل  مل  وغريها  اخل��ريات  هذه  كل  اأن  اإال 
املحلية  واخل��ريات  والطاقات  وامل��وارد  االإمكانيات  كل  ا�ستغالل  يف  التفكري  ا�ستدعى  مما  الفالحي، 
املمكنة، التي يرجى نفعها وم�ساهمتها يف االإنتاج ودعم التنمية الوطنية »فاالإمكانيات غري امل�ستغلة هي 

)1( انظ���ر: الوقف العام يف الت�سريع اجلزائري درا�سة قانونية مدعم���ة باالأحكام الفقهية والقرارات الق�سائية، حممد كنازة، 
دار الهدى، عني مليلة–اجلزائر، 2006م، �ش144.

(2) Revue de presse: du 18 au 21 Janvier 2016, Ministère de l’Agriculture, du développement 
Rural et de la Pêche, institut national de la recherche agronomique d’algerie, p16.
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ا القطاع الفالحي الذي هو اأكرث القطاعات التي ُيعّول عليها يف حتقيق االكتفاء  طاقات معطلة«، خ�سو�سً
الذاتي املحلي وتقليل التكاليف وفاتورات اال�سترياد وتخفي�ش عجز امليزان التجاري يف اجلزائر.

ويف الوقت الراهن وبالرغم من امتالك اجلزائر الإمكانيات مهمة يف جمال االإنتاج النباتي والغذائي،  
اإ�سافة الكت�سابها لتجربة تنموية ال باأ�ش بها عرب نظاميها اال�سرتاكي قبل �سنة 1989م والراأ�سمايل بعد 
نف�ش ال�سنة، اإال اأنها حتولت من دولة م�سدرة اإلى م�ستوردة بامتياز للمحا�سيل ذات اال�ستهالك الوا�سع 
املو�سوعية)1(. ما يربره من الناحية االقت�سادية  التحول  لهذا  ولي�ش  خا�سة منها احلبوب والبقول، 

ومع ذلك فاإن هناك تطمينات وبوادر نرّية مب�ّسرة تلوح يف اأفق القطاع الفالحي، اإذ اأ�سار 
الوزير ب�سفته امل�سوؤول االأول عن رفع قطاعه لرهانات جديدة بالن�سبة للمرحلة املقبلة، تخ�ش 
خف�ش فاتورة ا�سترياد كل من القمح ال�سلب، م�سحوق احلليب، حلوم البقر ومركز الطماطم، 
عام  �سجل  حيث  اهلل،  �ساء  2019م اإن  نهاية   %7.5 ب��  تقّدر  للقطاع  ن�سبة منو  بلوغ  توقع  مع 
ا ب� 7.6% يف قطاع الفالحة والغابات وال�سيد البحري مقابل 2.5% يف 2014م،  2015م منوًّ
كما اأعلن الوزير خالل ا�ست�سافته يف املنتدى االقت�سادي ل�سنة 2015م عن ارتفاع قيمة االإنتاج 
الفالحي اإلى 2900م مليار دج، يف حني بلغ اإنتاج ال�سيد البحري 46 مليار دج، كما اأكد الوزير 
اأن املو�سم الفالحي ل�سنة 2016م انطلق يف ظروف جيدة، م�ستبعًدا ت�سجيل خ�سائر ب�سبب �سح 
ال�سماء خالل االأ�سهر الفارطة، من منطلق اأن الوزارة �سعت منذ �سنة2000 م للّرفع من م�ساحة 

االأرا�سي امل�سقية مع تعميم تقنيات ال�سقي التكميلي يف امل�ساحات الفالحية الكربى)2(.

وملعاجلة مظاهر الق�سور ومكامن اخللل يف القطاع الفالحي يف اجلزائر، حرّي بالوزارة 
اال�ستثمار  ومزايا  واإمكانيات  منافع  اأولهما  جليلني:  اأمرين  عينيها  ن�سب  ت�سع  اأن  الو�سية 
واال�ستفادة  لتحقيقها  و�سرامة  جد  بكل  والعمل  والدولة  لالأفراد  بالن�سبة  وعوائده  الفالحي 
االإ�سكاليات والنقائ�ش وال�سعوبات احلالية واملتوقعة والعمل  الق�سوى منها، وثانيهما ح�سر 

على جتنبها وحماربتها من خالل ال�سيا�سات الزراعية الناجعة.

)1( انظ���ر: الزراع���ة اجلزائري���ة بني االكتف���اء والتبعية، اأطروح���ة دكتوراه يف العل���وم االقت�سادية، فوزية غرب���ي، كلية العلوم 
االقت�سادية وعلوم الت�سيري، جامعة منتوري ق�سنطينة – اجلزائر، ال�سنة اجلامعية 2008م، �ش120-119.

(2) Revue de presse: du 18 au 21 Janvier 2016, op. cit, p16.
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وباعتبار اأن ال�سيا�سة الزراعية)1( هي فرع رئي�ش يف ال�سيا�سة االقت�سادية العامة، يتم ر�سمها 
التن�سيق والتكامل بينها وبني باقي القطاعات  واإعدادها وتطبيقها يف القطاع الزراعي، ويتم 
الوطنية االأخرى لتحقيق االأهداف امل�سطرة، وغالًبا ما تهدف هذه ال�سيا�سة اإلى حتقيق هدفني 
ا�سرتاتيجيني كبريين: فالهدف االأول هو حتقيق االإ�سباع مل�ستهلكي املنتجات الزراعية، والهدف 

الثاين هو حتقيق تعظيم الربح للمنتجني الزراعيني. 

يف  الفالحي  القطاع  تخ�ش  ومعمقة  جادة  درا�سات  بعد  الباحثني  من  العديد  قّدم  ولقد 
القطاع  م�ساهمة  دون  حتول  التي  وال�سعوبات  والعوائق  االإ�سكاليات  من  جمموعة  اجلزائر، 
الفالحي يف التنمية، وبلوغه منزلة قوية موؤثرة م�ساهمة يف الناجت املحلي الداخلي يف اجلزائر، 
�سبيل  على  خمت�سرة  بذكرها  باأ�ش  ال  واالقرتاحات  احللول  من  جملة  قدموا  لذلك  تبًعا  ثم 
اال�صرت�صاد، والتعديل عليها مبا يخدم البحث وميهد ملا �صياأتي لتمويل دعم الن�صاط التنموي 

الزراعي الوقفي باجلزائر، من خالل الدعوة اإلى)2(: 

1( و�سع �سيا�سات زراعية وا�سحة عامة و�ساملة وم�ستقرة وم�ستمرة تخدم الفالح )املنتج( 
واملواطن )امل�ستهلك(.

اأهاًل  تكون  التي  االأرا�سي  وا�ست�سالح  للزراعة،  ال�ساحلة  امل�ساحات  على  املحافظة   )2
لذلك، والعمل وفق مبداأ اإحياء املوات وتدعيم الفالحني ماديًّا وماليًّا ومعنويًّا.

ا  والنباتات( خ�سو�سً واملنتجني )للحيوانات  للفالحني  تدريبية  برامج ودورات  تنظيم   )3
ال�سباب واملبتدئني.

4( خف�ش تكاليف االإنتاج الزراعي، من خالل دعم ا�ستخدام التقنيات احلديثة، وتوفري 
االأ�سمدة الكيميائية باالأ�سعار املنا�سبة.

5( حتقيق التكامل الزراعي بني االأن�سطة االإنتاجية الفرعية النباتية واحليوانية.

)1( للمزي���د، انظ���ر: مقدمة يف االقت�ساد الزراع���ي، ع�سام اأبو الوفا وعلي يو�سف خليف���ة، دار املطبوعات اجلديدة، 1975م، 
االإ�سكندرية، �ش351 وما بعدها.

)2( انظ���ر: الزراع���ة العربية وحتدي���ات االأمن الغذائي حال���ة اجلزائر، فوزية غرب���ي، ط2، مركز درا�س���ات الوحدة العربية، 
بريوت، يونيو 2011م، �ش366-363. 
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العمل على تعبئة ا�ستثمارات جديدة يف مرافق البنية االأ�سا�سية، والبحوث الزراعية   )6
وخدمات االإر�ساد الزراعي.

واتخاذ  �سرورة زي��ادة اال�ستثمارات املوجهة للزراعة وخا�سة بالن�سبة للقطاع اخلا�ش،   )7
االإجراءات الت�سريعية واالإدارية والتنظيمية امل�سجعة لهذه اال�ستثمارات حمليًّا وعربيًّا وعامليًّا.

وعن اآفاق القطاع الفالحي يف اجلزائر فقد قّدم الوزير مبنا�سبة حلوله �سيًفا على »فروم 
مربًزا  2015م(،  اأكتوبر  املوؤقتة لل�سنة الفالحية )اأكتوبر2014 –  احل�سيلة  يومية املجاهد« 
الوا�سعة اال�ستهالك ال�سيما احلليب والقمح  2015م متيزت مبردود م�ستقر للمواد  اأن �سنة 
الوزير اأن  ال�سيد  ولدى تطرقه ال�سرتاتيجية القطاع خالل ال�سنوات القادمة اأكد  والبطاطا، 
�سنة  بداية  »اأكرث و�سوًحا« ت�سعى لتحقيقها انطالًقا مع  تراهن على اأهداف  دائرته الوزارية 
2016م، وذكر يف هذا ال�سياق هدف حتقيق االكتفاء الذاتي يف القمح ال�سلب الذي ت�ستورد منه 
اجلزائر 50% من احتياجاتها قائال: »لدينا القدرات لوقف واردات القمح ال�سلب و�سن�سخر 
كل جمهوداتنا نحو هذه ال�سعبة«. كما تراهن وزارة الفالحة على منتج مركز الطماطم والذي 
ا اإلى حتقيق  اأي�سً تطمح فيه اجلزائر اأن ت�سبح م�سدرا له يف غ�سون ثالث �سنوات، وت�سعى 

االكتفاء الذاتي يف بذور البطاطا)1(. 

ومن جهة اأخرى اأكد الوزير اأن القطاع يراهن خالل اخلما�سي )2015-2019م( على ن�سبة 
منو كلية تقدر ب� 5%، كما يراهن على اإجناز م�ساحة مليون هكتار م�سقية وتو�سيع التغطية الغابية 
اإلى 13% مقابل 11% �سنة 2015م، وح�سب الوزير �ستعمل ال�سلطات العمومية على تعزيز دعمها 
للمكننة املتخ�س�سة للقطاع مثل: اجلرارات وجتهيزات املرافقة واآالت الغر�ش والقطف واآالت 
الر�ش واآالت احل�سد والدر�ش، ويتعلق االأمر يف هذا االطار ببلوغ ن�سبة مكننة متثل اآلة واحدة 
للح�سد والدر�ش لكل 300 هكتار مع اآفاق 2019 مقابل 400 هكتار ل�سنة 2015م، وجراًرا واحًدا 

لكل 70 هكتاًرا مقابل 100 هكتار لنف�ش ال�سنة)2(. 

(1) Revue de presse: du 18 au 21 Janvier 2016, op. cit, p23
(2) Revue de presse: du 18 au 21 Janvier 2016, op. cit, p23
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املطلب الثالث: الواقع واملتوقع من وعاء الأرا�ضي الوقفية الزراعية 
ومتويله يف اجلزائر

عن  ف�ساًل  املحليني  للم�ستهلكني  مر�سًيا  فالحيًّا  اإنتاًجا  حمققٍة  غ��رَي  اجلزائر  ت��زال  ال 
الت�سدير، اإذ بلغت )فاتورة( املواد امل�ستوردة من ال�سلع وامل�ستلزمات اخلا�سة بقطاع الفالحة 
وال�سيد وال�سيد البحري �سنة 2014 م ما مقداره* 401.724.7 مليار دينار جزائري، اأي 
ما يعادل 3649 مليار دوالر )ب�سعر �سرف 1دج=110 دوالر اأمريكي(، وهو رقم �سخم ينبغي 
حتليله ومعرفة م�سبباته، الأن االإمكانيات واخلريات واملوفورات الزراعية كاالأرا�سي اخل�سبة 
واليد العاملة واملياه كفيلة بتحقيق اأمن زراعي نباتي وحيواين كاف حمليًّا، مع اإمكانية ت�سدير 
الفائ�ش منه للخارج وولوج االأ�صواق الدولية، ب�صرط وجود االإرادة والروؤية الوا�صحة نحو اأهداف 

خمططة حمددة.

وحتوز االأوقاف يف اجلزائر اأرا�سي خ�سبة قابلة للزراعة، واإن�ساء موؤ�س�سات فالحية �سواء 
احليوانية اأم الزراعية، وال يزال اجلزائريون يوقفون االأرا�سي الريفية واحل�سرية، ويحّب�سونها 
لفاقتهم  ا  و�سدًّ لهم  وموا�ساة  واملحتاجني  للفقراء  ونفًعا  العام  لل�سالح  وخدمة  اهلل  �سبيل  يف 

وعوًنا لهم على نوائب الدهر.

والزكاة  االأوق��اف  مديرية  قبل  واملقدم من  بتاريخ 12/31/ 2015م  اإح�ساء  اآخر  وح�سب 
وقفيًّا،  ملًكا   10.401 باجلزائر  اأن  تبنّي  2016/9/25م،  بتاريخ  زي��ارة  اإثر  والعمرة  واحلج 

ا، يت�سح عددها ونوعها يف اجلدول االآتي: وح�سة االأرا�سي الوقفية الزراعية هي 632 اأر�سً

اجلدول )3-1(: توزيع االأرا�سي الزراعية ح�سب البطاقية الوطنية لالأمالك الوقفية يف اجلزائر)2(.

* Selon les statistiques de l’office national des statistiques d’algerie: www.ons.dz consulter 
le: 01/10/2016.

)2( انظر: مدير االأوقاف والزكاة واحلج والعمرة، عبد الوهاب برتيمة، مقابلة حول »واقع واآفاق االأرا�سي الوقفية الزراعية يف 
اجلزائ���ر«، وثيقة البطاقية الوطنية لالأمالك الوقفية حت���ى 2015/12/31م، بيانات غري من�سورة لوزارة ال�سوؤون الدينية 

واالأوقاف، مقابلة �سخ�سية بتاريخ 2016/9/25م، اجلزائر العا�سمة.
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عددهانوع االأر�ش الزراعية
4اأرا�ٍش م�سجرة
8اأرا�ٍش غابية

33اأ�سجار و نخيل
116ب�ساتني

190اأرا�ٍش بي�ساء
587اأرا�ٍش فالحية

748املجموع

ميكن  التي  االأرا���س��ي،  يف  والتباين  التنوع   )1-3( اجل��دول  معطيات  خ��الل  من  يت�سح 
اأن مت�ش هذا  اال�ستفادة منها يف اجلانب الزراعي على م�ستوى خمتلف االأن�سطة، التي ميكن 
اأو  الو�سية موؤ�س�سات �سناعية زراعية وقفية،  املديرية  اأن�ساأت  االإنتاجي املهم، ف�سواء  اجلانب 
اأن�ساأت م�ستثمرات فالحية متخ�س�سة يف اإنتاج الرثوة احليوانية مبا فيها ال�سمكية اأو النباتية، 
اأو ا�ستثمرت يف غر�ش اأ�سجار للفواكه اأو ب�ساتني وحقول اأو مراكز للتخزين والتربيد اأو الت�سنيع 
والتعليب )للخ�سر والفواكه واحلليب والبي�ش واللحوم باأنواعها(، ف�ستجد م�ساحات واأرا�سي 
تنت�سر عرب الوطن وفق خ�سو�سية كل منطقة، هذه االأرا�سي الوفرية هي مبنزلة الدافع الذي 
يكون حمفزا للوزارة الإجناز م�سروعاتها الوقفية الزراعية وخو�ش م�سمار اال�ستثمار املعا�سر 
وجتنب االإجارة التقليدية �سعيفة العائد، لكون االأر�ش والعقار غالًبا ما تكون هي العقبة لل�سروع 

ا الفالحية منها.  والبدء يف اإجناز املوؤ�س�سات االإنتاجية يف االأن�سطة االقت�سادية وخ�سو�سً

وبالرجوع اإلى اجلدول والتمعن يف نوع االأر�ش الزراعية جندها تتكون من �ستة اأنواع، كٌل ي�سلح 
لغر�ش ون�صاط فالحي مغاير وخمتلف عن البقّية، اإذ يعترب هذا التنوع نقطة قوٍة وميزًة ح�صنًة 
امل�ضّجرة  فالأرا�ضي  اجلزائر،  يف  الوقفي  الزراعي  اال�ستثماري  الوعاء  لتنويع  ا�ستغاللها  ينبغي 
والتي متثل ن�سبة 0.43% من جمموع االأرا�سي ذات ال�سبغة الزراعية هي اأرا�ش بها اأ�سجار ينبغي 
الغابية  الأرا�ضي  اأما  وحمايتها.  و�سقيها  وتقليمها  كا�ست�سالحها  ب�سوؤونها  والقيام  بها  العناية 
اأو الرتبية احليوانية  فن�سبتها 0.85% فموقعها وخ�سوبتها ومدى �سالحيتها لنوع من الت�سجري 
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هو ما يحدد ما ي�سلح لها من طرق اال�ستغالل، ويرجع هذا اإلى وكيل االأوقاف القائم عليها وما 
يراه منا�سًبا لها ب�سفته م�سرًيا واأميًنا. والنوع الثالث هو الأ�ضجار والنخيل والتي ن�سبتها 3.52 
% فحالها حال االأرا�سي امل�سجرة رعاية وعناية وخدمة لها. كما اأن هناك ب�ضاتني وعددها 116 
 ،7 غرداية   ،94 اأدرار  يلي:  كما  ال�سحراوية  �سبه  اأو  ال�سحراوية  الواليات  ح�سب  تتوزع  ب�ستاًنا 
1، امل�سيلة 3، والتي ت�سكل ن�سبة مقدرة بحوايل 12.37% من  مترنا�ست 10، ب�سار 1، االأغواط 
املجموع الكلي، وهي االأرا�سي ال�سحراوية اخل�سبة )ن�سبيا( املخ�س�سة غالًبا لب�ساتني النخيل 
وبع�ش املغرو�سات ال�سحراوية، وللعناية بها يتطلب من وكيل االأوقاف القيام عليها و�سقيها وتوفري 
ما حتتاجه من تفقد وا�ست�سالح واأعمال فالحية تراعي خ�سو�سيتها ال�سحراوية. ثم اإن هناك 
الزراعية  االأرا�سي  اإذ ت�سكل خم�ش  نوًعا ما،  البي�ضاء وهي معتربة  بالأرا�ضي  ما ا�سطلح عليه 
بن�سبة 20.26 % وهي تلك االأرا�سي الفالحية ال�ساحلة للبناء اأكرث من �سالحيتها للزراعة، وهي 
اأرا�ش ي�ستح�سن ا�ستغاللها وفق خ�سو�سيتها للبناء واإجناز امل�سانع واإن�ساء املوؤ�س�سات الفالحية 
كموؤ�س�سات اإنتاج احلبوب والبي�ش واللحوم واالأ�سماك والزهور وغريها، وكذا خمتلف االأن�سطة 
كالت�سنيع والتعليب وت�سبري وتعليب الفواكه وخمتلف املنتجات، وكذا موؤ�س�سات للتخزين التربيد. 
 ،%62.58 حوايل  الوقفية  االأم��الك  اإجمال  من  ن�سبتها  وتقدر  فالحية،  اأرا�ـــشٍ  هناك  واأخ��رًيا 
وهي �ساحلة لالإنتاج الفالحي النباتي كاإنتاج احلبوب وم�ستقاتها واإنتاج اخل�سروات والنباتات 

والزهور، وعلى هذا ي�ستح�سن لوكيل االأوقاف اأن يراعي خ�سو�سيتها وي�ستغلها ملا ت�سلح له.

ما  مع  الواقع،  اأر���ش  على  م�ستقباًل  حتققه  نرجو  الذي  واملاأمول  اآنًفا  املقدم  الواقع  وبني 
يتم اقرتاحه يف هذه الورقة البحثية، ال تزال الكثري من املمتلكات الوقفية يف اجلزائر عموًما 
ا غري م�سجلة وال موثقة لدى الوزارة املعنية يف اجلزائر،  واالأرا�سي الوقفية الزراعية خ�سو�سً
غياب  )ب�سبب  تظهر  ومل  نهائيًّا  �ساعت  اأنها  فاإما  مظاهر،  عدة  هذا  �ساأنها  يف  اتهَّخذت  وقد 
وثائقها بعد االأفعال امل�سينة من قبل امل�ستعمر(، واإما اأنها ظهرت وال تزال حمل نزاع، ف�سال 
على اأن تكون لها وثيقة تدل على وقفها ووجهها الذي وقفت له و�صروط الواقف وخمتلف البيانات 
التي عادة ما تو�سح على االأمالك املوقوفة يف �سبيل اهلل الأغرا�ش واأعمال اخلري والرب، كما اأن 
هناك اأرا�سي فالحية وقفية غري م�ستغلة متاًما لعدة اأ�سباب اأهمها: اجلفاف وعدم توفر مياه 
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ال�سقي، وجود اأرا�ش بها ت�سققات، انتظار التعاقد مع خبري عقاري، اأنها حمل حتقيق، نق�ش 
الفالحية  االأرا�سي  اإح�سائيات  وثائق  بها  اأف��ادت  ما  ح�سب  وغريها  ال�ست�سالحها،  االأم��وال 

الوقفية املقّدمة من قبل املديرية الو�سية.

ومن خالل املقاربة التي نطرحها نقدم مقرتًحا، م�سمونه اأن ُيهيهَّاأ يف اجلزائر لل�سماح بجمع 
موارد نقدية وقفية على �سبيل التربع والت�سدق ل�سندوق وقفي زراعي حمدد الغر�ش يف ح�ساب 
جاٍر، مع تقدمي مديرية االأوقاف �سكوًكا للمتربعني لت�سجيعهم على االإقدام على العمل اخلريي، 
اأّن  اجلزائر-  يف  ا  -خ�سو�سً احلديثة  وال�سيغ  يتما�سى  زراعيا  ا�ستثمارا  االأم��وال  هذه  وت�ستثمر 
قانون االأوقاف رقم 10/91 املوؤرخ يف 1991/4/27م حّدد قواعد اإدارة االأمالك الوقفية وت�سيريها 
وحمايتها، وقد اأ�سار يف املادة 45 لتنمية الوقف وا�ستثماره دون تف�سيل لكيفياته، كما رّكز امل�سّرع 
يف الف�سل الرابع من ذات القانون �سمن املواد من 17 اإلى 25 اإلى ملكية الوقف، وحتديد �سفة 
 7/1 املوقوف عليهم للعني املوقوفة وااللتزام ب�صرط الواقف وحاالت اال�صتبدال. ويعترب القانون 
املوؤرخ يف 2001/5/22م املعّدل واملتمم لقانون 10/91 هو املبنّي الأ�ساليب ا�ستثمار الوقف وطرق 

متويله. ونعر�ش فيما ياأتي م�سادر متويل اال�ستثمار الوقفي كما وردت يف القانون 7/1)1(:

املجتمعة لدى  االأموال  االأوقاف، وهو فائ�ش  بريع  التمويل  به  الذاتي: ويق�سد  التمويل   )1
اجلهة املديرة لالأوقاف.

من  الوقفية  املوؤ�س�سة  عليها  حت�سل  التي  املالية  امل��وارد  به  ويق�سد  الوطني:  التمويل   )2
اإعانات الدولة اأو اجلمعيات اخلريية اأو املوؤ�س�سات اأو االأفراد ...الخ.

3( التمويل اخلارجي*: وي�سم كل املوارد النقدية وغري النقدية التي حت�سل عليها املوؤ�س�سة 
الوقفية من خارج الوطن، �سواء من اأفراد اأم جمعيات اأم هيئات حكومية اأم موؤ�س�سات 

اقت�سادية اأم موؤ�س�سات التمويل واالإغاثة االإ�سالمية.

)1( انظر املواد 26 مكرر، و26 مكرر 10 من القانون رقم 7/1 املوؤرخ يف 28 �سفر 1422ه� املوافق ل� 22 مايو 2001م، اجلريدة 
الر�سمية العدد 29.

*  ي�ستح�س���ن ت�سميت���ه بالتمويل االأجنبي الأن���ه ا�سطلح على التمويل اخلارج���ي باأنه املوارد املتاأتية من خ���ارج املوؤ�س�سة الوقفية 
)�سواء يف داخل الوطن اأم خارجه(.
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االأموال  روؤو���ش  اأ�سحاب  يقّدمها  التي  املبالغ  تلك  وهي  الوقفية:  املنافع  ذات  الودائع   )4
للموؤ�س�سة الوقفية يف �سكل وديعة، لتوظيفها يف ن�ساطاتها الوقفية على اأن ترده يف اأجل 

حمدد اأو متى طلب �ساحب الوديعة وديعته.

والناظر يف القانون رقم 7/1 لن يجد ذكًرا لل�سناديق الوقفية وال لل�سكوك الوقفية �سراحة، 
اإال اأنهما �سمنيًّا ميكن اإدراجهما تاأوياًل للن�ش القانوين حتت بند التمويل الوطني، من خالل 
متويل االأفراد عرب �سكوك جتمع مواردها يف ح�ساب، وما ال�سندوق الوقفي اإال وعاء اأو ح�ساب، 
مع مراعاة اأّنه اأثناء االإعالن عن اإن�سائه لطلب التمويل يتّم تو�سيح اأهداف ال�سندوق وطريقة 

ا�ستثماره وم�سارفه وامل�ستفيدين منه وهم املوقوف عليهم.

وال ينق�ش التوجه يف اجلزائر نحو ال�سكوك الوقفية التربعية اإال قرارات وزارية تنظم وتوؤطر 
العملية التمويلية، وتبنّي االإجراءات والرتتيبات الكفيلة ببدء و�سريورة التمويل الوقفي لالأرا�سي 
الوقفية الزراعية يف اجلزائر. ومن حما�سن القرارات الوزارية اأنها اأكرث مرونة من القوانني التي 

ت�سدر عن اجلهات القانونية، مما يتيح التغيري والتعديل عليها بي�سر عند ال�سرورة.

التفكري مليًّا  كما ي�ستح�سن باملديرية ووكالء االأوقاف املكلفني بالتنفيذ على م�ستوى الواليات 
ا مراعاة نوع االأر�ش وما  وبجدية عند اختيار امل�سروع الوقفي الفالحي وجدواه ونتائجه، خ�سو�سً
اإن�ساء  ُتهمل االأولى من بينها، وين�سب تركيزنا على  ي�سلح لها حتى ال ت�سيع الفر�ش املتاحة وال 
موؤ�س�سات وم�ستثمرات زراعية، والتي نوؤكد على اأهميتها و�سرورة االعتناء بها واحلر�ش على التوجه 
نحو العمل بها اأكرث من غريها من املوؤ�س�سات وامل�سروعات التنموية، نظًرا العتبارات نعّدها من اأهم 

مقومات جناح مقرتح اإن�ساء موؤ�س�سات زراعية على االأرا�سي الوقفية يف اجلزائر، اأهمها:

1( كوُن اأغلب االأرا�سي الوقفية زراعية بالدرجة االأولى، اإذ ت�سلح للزراعة وما يف حكمها 
اأف�سل من ا�ستثمارات املجاالت االأخرى.

اأم ال�سناعي:  اأم احليواين  2( ت�سجيع االإنتاج املحلي خا�سة الزراعي منه، �سواء النباتي 
ا  اأي�سً ونظًرا  املحلي،  الغذائي  االأم��ن  حتقيق  يف  والأهميته  عليه  الوا�سع  للطلب  نظًرا 
يقال  اأقل ما  تدّر منتجات  التي  الفالحية،  الوقفية  االأرا�سي  بها  تتمّيز  التي  للخ�سوبة 
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عنها اأنها جيدة و�سحية، وبذلك تنخف�ش فاتورة اال�سترياد بالعملة ال�سعبة ويقل عجز 
ا واالأو�ساع الراهنة اخلانقة اأين تبحث احلكومة  امليزان التجاري اجلزائري، خ�سو�سً
على فر�ش جديدة جتد من خاللها متنف�ًسا وعوائد بعد قلة املوارد املالية، تبًعا لالأزمة 
العاملية التي ع�سفت باأ�سعار النفط فتهاوت، وتهاوت معها واردات الدولة التي ت�سكل 
بديلة  كطاقة  لالأوقاف  ُينظر  اأن  اأمل  على  منها،   %  98 من  اأكرث  البرتولية  االإي��رادات 
العام  ال�سالح  نفع  يف  للدولة  ا  قويًّ دفًعا  بدورها  لتعطي  واحلبو�ش  بالدائمية  تت�سف 

وخدمة املجتمع.

اإلى  يحتاج  ال��ذي  ال�سناعي  خالف  على  الزراعي:  امل�سروع  مال  راأ���ش  تكاليف  تدين   )3
معدات وتكنولوجيا وجتهيزاٍت متطورٍة مكلفٍة التي ت�ستوردها اجلزائر بالعملة ال�سعبة، 
ت�سغيل  اأن  كما  العطب،  حالة  يف  وت�سليحها  و�سماناتها  ت�سغيلها  تكلفة  اإل��ى  اإ�سافة 
املحلي  بالتكوين  فاإما  امل�سرّيين  قبل  من  تقنية  معرفة  يتطلب  ال�سناعية  امل�سروعات 
ت�سغيل  يف  واملتخ�س�سني  واخل��رباء  املكونني  بجلب  اجلزائريني  واملهند�سني  للعمال 
املحليني  امل�سريين  باإر�سال  واإما  ال�سناعية من اخلارج،  والتجهيزات  امل�سانع  وت�سيري 
من  مزيًدا  االأوقاف  مديرّية  ويحّمل  مكلف  وكالهما  ا،  اأي�سً والتدريب  للتكوين  للخارج 
النفقات التي هي يف غنى عنها عند اال�ستغال والتوجه لالأن�سطة الزراعية غري املكلفة 
وذات املخاطر القليلة؛ مقارنة بباقي اال�ستثمارات ذات املخاطر العالية كمخاطر ال�سوق 
وتقلبات االأ�سعار وخماطر املناف�سة التي ال تنفك عنها يف باقي امل�سروعات، ومع هذا كله 
فاالإنتاج الزراعي يف اجلزائر ال يزال غري حمقٍق لالكتفاء وال ي�سد احلاجيات الفالحية 

لالأفراد واملوؤ�س�سات، واإمكانية الربح فيه عالية واأكيدة اإن �ساء اهلل.

ونقرتح بع�ش املوؤ�س�سات الزراعية التي نت�سور ربحيتها واإمكانية اإن�سائها باحل�سيلة النقدية 
ينا�سبها، مراعية يف  ما  تختار  اأن  االأوق��اف  ويبقى على مديرية  التربعي،  الوقف  من �سكوك 
ذلك راأ�ش املال واملوقع )�سالحية االأر�ش الوقفية الزراعية( والعائد املتوقع واملخاطر وخمتلف 

العوامل التي ترفع اأو تخف�ش من ن�سبة جناح امل�سروع، التي نذكرها على �سبيل املثال كاالآتي:
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1( موؤ�س�سة اإنتاج احلبوب وم�ستقاتها.
بالبيوت  )اال�ستعانة  وت�سديرها  والنباتات  وال��زه��ور  اخل�����س��روات  اإن��ت��اج  موؤ�س�سة   )2

البال�ستيكية(.
3( موؤ�س�سة اإنتاج الفواكه.

4( موؤ�س�سة اإنتاج االأ�سجار املثمرة.
5( موؤ�س�سة اإنتاج وتربية املوا�سي والدواجن وت�سديرها.

6( موؤ�س�سة اإنتاج و/اأو ت�سنيع وتعليب احلليب وم�ستقاته )واجلنب(.
7( موؤ�س�سة اإنتاج البي�ش باأنواعه وت�سديره.

8( موؤ�س�سة اإنتاج اللحوم باأنواعها.
9( موؤ�س�سة اإنتاج زيت الزيتون وت�سديره.

10( موؤ�س�سة ت�سبري الفواكه ومعجون الفواكه.
11( موؤ�س�سة نقل املنتجات الفالحية.

12( موؤ�س�سة تخزين املنتجات الفالحية وغرف التربيد.
13( موؤ�س�سة تربية االأ�سماك واإنتاج اللحوم البي�ساء.

وبعد اأن تختار املديرية الو�سية موؤ�س�سة اأو اأكرث من بني املقرتحات ال�سابقة، وبعد تهيئة البيئة 
درا�سة جدواها  اإلى  تتوجه  منها،  القانونية  ا  املتطلبات خ�سو�سً امل�ستلزمات وحت�سري  وتوفري 
االقت�سادية واملالية واال�ستثمارية وعوائدها وخماطرها بكل عناية ودقة وواقعية، ثم ُتقبل على 
وحمددًة  االإح�سان،  واأهل  املتربعني  على  له  وعار�سًة  الوقفي  مب�سروعها  اإياه  ُمعِلمًة  اجلمهور 
امل�ستفيدة وهم املوقوف عليهم، لتجمع موارَد وقفية  املوؤ�س�سة وكذا اجلهة  اإن�ساء  غر�سها من 
يف �سندوق خم�س�ش لذات الغر�ش ومتنحهم مقابل ذلك �سكوًكا اإثباتية ت�سجيعية باأ�سمائهم، 
وما املديرية وما احل�سيلة املجّمعة اإال كج�سر عبور يربط بني املوقوف عليهم وجمهور الواقفني 
وفق  عليهم  للموقوف  الوقفي  م�سروعهم  واأرب��اح  ا�ستثمارهم  وعوائد  متويلهم  ثمرة  ليقدموا 

�صروط �صابقة وا�صحة حمددة.
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من  والتحقق  ج��دواه  درا�سة  بعد  امل�سروع،  اإقامة  يف  الرغبة  وكذا  احلاجة  وجود  اأن  غري 
مردوديته والقيام بكل ما ي�ساهم يف جناحه ويحقق اأف�سل النتائج واأجزلها كل هذا ال يكفي، 
بل ال ميكن البدء فيه يف ظل الو�سع القانوين ال�سائد حالًيا يف اجلزائر، اإذ يعترب توفري التمويل 
هو راأ�ش االأمر وبنزينه الذي ميده بالطاقة والن�صاط واحليوية ويدمي عمله وبقاءه وا�صتمراره. 
واإن كان قانون االأوقاف رقم 10/91 املوؤرخ يف 1991/4/27م قد اهتم يف مواده بتحديد قواعد 
اإدارة االمالك الوقفية وت�سيريها وحمايتها، حيث ذكر يف املادة 45 تنمية الوقف وا�ستثماره 
دون تف�سيل لكيفياته. اإال اأن القانون رقم 7/1 املوؤرخ يف 2001/5/22م املعّدل واملتمم للقانون 
رقم 10/91 يعترب القانون االأول من نوعه يف اجلزائر املبنّي الأ�ساليب ا�ستثمار الوقف وطرق 
هذا  يف  العموم  وجه  على  الوقفي  اال�ستثمار  متويل  م�سادر  وردت  وقد  عامة.  ب�سفة  متويله 

القانون كما ياأتي)1(:

لدى  املجتمعة  االأم��وال  االأوق��اف وهو فائ�ش  بريع  التمويل  به  ويق�سد  الذاتي:  التمويل   )1
اجلهة املديرة لالأوقاف.

من  الوقفية  املوؤ�س�سة  عليها  حت�سل  التي  املالية  امل��وارد  به  ويق�سد  الوطني:  التمويل   )2
اإعانات الدولة اأو اجلمعيات اخلريية اأو املوؤ�س�سات اأو االأفراد ...اإلخ.

التمويل  على  ع��رف  الأن��ه  االأجنبي؛  بالتمويل  ت�سميته  )ي�ستح�سن  اخلارجي  التمويل   )3
اأم  داخل  �سواء من  الوقفية،  املوؤ�س�سة  املتاأتية من خارج  املوارد  باأنه م�سدر  اخلارجي 
املوؤ�س�سة  عليها  حت�سل  التي  النقدية  وغري  النقدية  املوارد  كل  وي�سم  الوطن(:  خارج 
الوقفية من خارج الوطن، �سواء من اأفراد اأم جمعيات اأم هيئات حكومية اأم موؤ�س�سات 

اقت�سادية اأم موؤ�س�سات التمويل واالإغاثة االإ�سالمية. 

االأموال  روؤو���ش  اأ�سحاب  يقّدمها  التي  املبالغ  تلك  وهي  الوقفية:  املنافع  ذات  الودائع   )4
للموؤ�س�سة الوقفية يف �سكل وديعة، لتوظيفها يف اأن�سطتها الوقفية على اأن ترده يف اأجل 

حمدد اأو متى طلب �ساحب الوديعة وديعته.

)1( انظر املواد 26 مكرر، و26 مكرر 10 من القانون 7/1.
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اأو  التطرق  ف�ساًل عن  �سراحة  الوقفية  ال�سناديق  يذكر  رقم 7/1 مل  القانون  اأن  ويّت�سح 
االإ�سارة لل�سكوك الوقفية، اإال اأنها �سمنيًّا ميكن اعتبارها مدرجة حتت بند التمويل الوطني، 
ا  ل يف ح�ساب جاٍر، وي�ستح�سن اأي�سً من خالل اإعانات االأفراد واملوؤ�س�سات واجلمعيات التي حت�سّ
منحهم �سهاداٍت و�سكوكًا تثبت م�ساهمتهم وتقّيد متويلهم، مع مراعاة اأّنه ينبغي اأثناء االإعالن 
وغر�سه  التمويل  اأه��داف  تو�سيح  يتّم  للجمهور  التوجه  وعند  الزراعي  الوقفي  امل�سروع  عن 

وطريقة ا�ستثماره وم�سارفه وامل�ستفيدين منه وهم املوقوف عليهم.

ا ن�سر الثقافة الوقفية يف املجتمع، وهو واجب حمّتم لنجاح م�ساهمة االأوقاف يف  ومهم جدًّ
التنمية يف اجلزائر، فلن يكون االإقبال على الوقف اإن مل تبُلغ اأهميته لالأفراد وتت�سح �سرورة 
وال  دائًما غري منقطع  ا  اأجًرا م�ستمرًّ االأخرة  للحاجيات ويف  وتوفرًيا  تنمية  الدنيا  االأوقاف يف 
باأهميته،  القناعة  اأمر ما عند ر�سوخ  لَقبول  الناجح مفتاٌح  منقو�ش. فاالت�سال فن والتوا�سل 
على  �سيقبلون  الذين  اجلمهور  مع  لالت�سال  وو�سائط  اآليات  املجال  هذا  يف  عليه  يعّول  ومما 

امل�سروع ليقفوا جزًءا من اأموالهم، نذكر اأهمها:

وال�سحف  الب�سرية،  ال�سمعية  والقنوات  املحلية،  واالإذاع����ات  االإ�سهارية،  املل�سقات 
العلمية  والتظاهرات  االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  ا  خ�سو�سً االإلكرتونية  واملواقع  واملطويات، 
كاملحا�سرات وامللتقيات واملنتديات واالأيام الدرا�سية، واالأبواب املفتوحة على الوزارة ومديرياتها 
الوالئية، واالت�سال ال�سفهي، والتوا�سل املبا�سر مع اجلمهور املقبل على الوقف. كما يعّول كثرًيا 
على املعلمني واالأ�ساتذة يف مدار�سهم وجامعاتهم، وكذا االأئمة واخلطباء يف م�ساجدهم؛ نظًرا 

لتاأثريهم على ال�سامعني ونفاذ كلمتهم واحرتامهم من قبل اأفراد املجتمع.

اأف�سل ما ينبغي على مديرية االأوقاف يف اجلزائر العناية به واحلر�ش على تطبيقه  ومن 
هي احلوكمة ومبادوؤها، التي نادت بها كثري من املنظمات الدولية املتخ�س�سة، نظًرا للمعايري 
التي اأجمع عليها نخبة من الباحثني وخرجوا بها وا�ستخل�سوا اأهميتها للحفاظ على املوؤ�س�سات 
واأهدافها بكفاءة وفعالية، حتى ين�سبط م�سريوها  نتائجها  ت�سيريها وحتقيق  وح�سن ور�سادة 
وامل�صاهمون فيها بال�صروط والقواعد التي حتقق اأف�صل اآداء واأح�صن نتيجة، مبا يخدم م�صالح 
االأطراف ويحقق اأهداف املوؤ�س�سة. ولي�ست املوؤ�س�سة الوقفية مبناأى عن تلك املبادئ، فاحلوكمة 
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وتو�سح  االأطر  اأخالقية ح�سيفة حتدد  واأنظمة  را�سدة  �سرعية  قواعد  اإال  هي  ما  االإ�سالم  يف 
املهام والكيفيات بكل �سرامة وو�سوح للو�سول اإلى اأف�سل النتائج واأ�سدقها، بكل جدية واإتقان 
واإخال�ش يف العمل مع مراعاة حتمل امل�سوؤولية وامل�ساءلة، واأف�سل واأح�سن منه رجاء ثواب اهلل 

واأجره امل�ستمر الباقي، ونيل ر�ساه يف الدنيا واالآخرة.

و�سرًيا مع عملية تعبئة املوارد واحل�سول على االأموال الالزمة الإقامة م�ستثمرات فالحية 
ومتويل اإن�ساء موؤ�س�سة وقفية لذات الغر�ش وفق مبادئ ال�سرع االإ�سالمي، ال بد من وجود وتوافر 
اآليات ح�سيفة كفاأة كفيلة بالبدء واملوا�سلة حتى االإجناز النهائي للم�سروع، من اأجل ذلك ال 
بد اأن تكون احلوكمة حا�سرًة مقيدًة ومنظمًة لتلك العمليات؛ مبا توفره من اأ�س�ش ومبادئ وقّيم 
ح�سنٍة حمِكمٍة حتظى بالقبول العام ال ل�سبب اإال الأنها تخدم كل االأطراف من واقفني وموقوف 

عليهم ونظار الوقف ومن يكون يف حكمهم من جهات وقفية.

ذات  الوقفية  املوؤ�س�سات  اإن�ساء  الرائدة يف جمال  التجارب  من  اأّنه  اإلى  �سابًقا  اأ�سرنا  وقد 
الطابع الزراعي جتربة نيوزيلندا، التي نن�سح با�ستن�ساخها وحماكاتها وفق بيئتنا يف اجلزائر، 
هيئة  )وهو  الوقف  لبحوث  ال��دويل  املركز  مب�ساعدة  النيوزلندية«  »الأوقـــاف  بها  قامت  وقد 
 Global Awqaf Research  )وقفية غري ربحية تهدف اإلى اإحياء �سنة الوقف وتطويرها
”Centre “GARC بتطوير منوذج اأول مبادرة لل�سكوك الوقفية يف العامل مل�سروع هند�سة 
اإلى  منها  املُهَدر  امل�سلمني وحتويل  موارد  من  الق�سوى  اال�ستفادة  اإلى  يهدف  الذي  االأوق��اف، 
مداخيل وقفية وا�ستثمارها بدون خماطر، واال�ستفادة من اأ�ساحي م�سلمي العامل الغربي )5 
ماليني اأ�سحية �سنويًّا( تقدر قيمة اأ�سوافها فقط بحوايل 50 مليون دوالر عن طريق التمويل 

اجلماعي بال�سكوك الوقفية للم�سروع)1(.

ون�سري اإلى اأنه مت تاأ�سي�ش االأوقاف االأ�سرتالية يف �سهر دي�سمرب2012 م للو�سول اإلى تعزيز 
الثقافة الوقفية لدى املجتمعات امل�سلمة يف الدول الغربية بطريقة غري تقليدية، �سهلة التطبيق، 
قليلة التكلفة ذاتية املوارد و�سريعة النتائج، من خالل اإعداد منوذج وقفي ال يتعار�ش مع القوانني 

)1( موقع �سحيفة الريا�ش، مقال بعنوان: اأوقاف دبي ونيوزيلندا تطلع على جناح جتربة غرفة الريا�ش، انظر الرابط:

 http://www.alriyadh.com/1037900، يوم 2016/4/29م )بت�سرف(.
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ال�سائدة بدول هذه املجتمعات، حيث تبلورت فكرة اال�ستفادة من املوارد اخلريية املهدورة اأو غري 
ا األبان املوا�سي امل�ستعملة يف �سناعة االأ�ساحي؛ ملا  امل�ستفاد منها كاأ�سواف وجلود وعظام، واأي�سً

توفره نيوزيلندا من موارد حيوانية واإمكانيات �سناعية كبرية)1(. 

املطلب الرابع: اإجراءات وترتيبات طرح وتعبئة امل�ضروع الوقفي 
الزراعي يف اجلزائر

متتاز ال�سكوك الوقفية التربعية ذات الهدف التكافلي االجتماعي بكونها ذات بعدين: بعد 
الوقفية وال ت�سرتد، وُتدعم ب�سك  للموؤ�س�سة  ديني تعبدي وبعد مايل تكافلي، تقدهَّم ح�سيلتها 
للواقف املت�سدق املحت�سب مبا يو�سح م�ساهمته يف م�سروع وقفي، وُيبنيهَّ  اإثباتي توثيقي مُينح 
يف ال�سك املوؤ�س�سة الوقفية وتاريخ الوقف وا�سم حامله ومبلغ الوقف واملوقوف عليهم وغر�ش 

الوقف، ومعلومات اأخرى قد تظهر الأهميتها وحاجة الطرفني اإليها.

ثم تقوم املوؤ�س�سة الوقفية بعد درا�سٍة وم�سورٍة بتحديد وتعيني م�سروع وقفي زراعي اأو اأكرث 
املالية  اإدارته  تكون  اأن  ينبغي  الذي  تنمويًّا منتًجا،  وترميمه وجعله  واإما ل�سيانته  الإن�سائه  اإما 
م�ستقلة عن غريه من امل�سروعات التي تديرها وت�سِرف عليها، حتى ت�سمن اال�ستقاللية املالية 
امل�سروع كوحدة مالية  يدار  بحيث  م�سمى،  لغر�ش  واملن�ساأ  لها  املخ�س�ش  الوقفي  لل�سندوق 

م�ستقلة ذات كيان م�ستقل، له م�سرّيوه واأهدافه وم�سارفه وجهاته التي ت�ستفيد منه.

من وجهة نظر الباحثني يف االقت�ساد  فاإنه  فيه،  اال�ستثمار  امل��راد  امل�سروع  يكن  ومهما 
ال�سالمة  ال�سالمة ال�سرعية،  عنا�سر، وه��ي:  �سبعة  �سليًما اإذا ا�ستوفى  االإ�سالمي يعترب 
ال�سالمة  التجارية،  ال�سالمة  ال�سالمة املالية،  الفنية،  ال�سالمة  واالجتماعية،  االقت�سادية 
العناية  االأوقاف  مديرية  على  الواجب  فمن  لهذا  وال�سالمة االإدارية والتنظيمية)2(  القانونية، 

بهذه العنا�سر والتحقق من توفرها واحلر�ش على العمل والتقّيد بها.

)1( انظ���ر: درا�س���ة مبدئية الأول مزرعة وقفية: اآلي���ة اال�ستثمار اخلريي يف نيوزيلندا يف جمال االأ�ساح���ي واالإغاثة، ح�سني بن 
يون�ش، �ش15.

)2( انظ���ر: االحتاد الدويل للبنوك االإ�سالمية: املو�سوعة العلمية والعملي���ة للبنوك االإ�سالمية )ج 6(، �سيد الهواري، القاهرة، 
1982م، �ش292.
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املديرية  تتبع  جناحه،  وتخدم  للم�سروع  االأر�سية  تهيئ  التي  القانونية  التح�سريات  وبعد 
لطرح »ال�سكوك الوقفية التربعية الزراعية«، خطوات تتجلى اأهم مالحمها يف: 

مواطًنا  حتى  اأو  خريية  جمعية  تكون  كاأن  ما،  جهة  الأي  اأو  لنف�سها  املديرية  حتدد  اأن   )1
مبفرده، وتتبنى اإن�ساء م�سروع وقفي خريي ذي طابع زراعي يخدم املجتمع، لي�سرف 

 . ريعه يف وجوه الربِّ

2( كما ميكن الأي جهة وزارية اأخرى كوزارة التجارة اأو الفالحة اأو ال�سكن اأو الطاقة واملناجم 
التي ترغب يف اال�ستثمار الت�ساركي مع وزارة ال�سوؤون الدينية واالأوقاف، اأن تقوم بتقدمي 
م�سروع لُيقام بال�سراكة مع مديرية االأوقاف التي ال تقدم اإال اأرا�سي الوقف وتقدم االأخرى 
جزًءا من التمويل اإن اأمكن، كما قد تقرتح جمعية خريية اأو �سخ�ش طبيعي )مواطن( اأو 
معنوي كموؤ�س�سة م�سروًعا وقفيًّا على املديرية الو�سية لت�سكيكه وتوفري موارد وقفية، بعد 

درا�صة املقرتح واأهميته، مبا يخدم االأوقاف و�صروط الواقفني دائًما واأبًدا.

كذا«  الوقفي  امل�سروع  »جلنة  ت�سمى  امل�سروع  هذا  لغر�ش  خا�سًة  جلنًة  املديريِة  اإن�ساء   )3
با�سمه اأو غر�سه، وت�سّم عدة اأطراف ي�ساهم كل طرف ح�سب تخ�س�سه وجمال عمله، 
حيث يكون فيها اأع�ساء من رجال الفقه والقانون واملال واالقت�ساد واالجتماع واالعالم، 
م�ستمرة،  ب�سفة  ومتابعته  امل�سروع  اإجن��از  لتتولى  قانونية  اأطر  وفق  مهمتها  وتتحدد 

مراعية يف ذلك �صرط الواقفني وغر�ش امل�صروع بر�صادة واإخال�ش. 

اللجنة بدرا�سة اجلدوى االقت�سادية للم�سروع الوقفي -املتفق عليه بعد م�سورة  4( تكّلف 
وروّية- درا�سة وافية م�ستفي�سة، بالتخطيط له وتقدير كل احتياجاته وحتديد راأ�سماله 
واملتمثلة يف  العاملي  االإ�سالمي  البنك  ا�سرتاتيجية  وخماطره و�سماناته، ونقرتح لذلك 
»اخلطوط الإر�سادية لإعداد درا�سات اجلدوى«*، وهي خطوات معمقة مف�سلة حديثة 

* انظ���ر: �صن���دوق البنك االإ�صالمي للتنمية حل�ص�ش اال�صتثمار - اخلطوط االإر�صادية الإعداد درا�صات اجلدوى، على الرابط:  
http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://c8c6ee2f5faca

 3da3c6bf8aef08b7dbf&LightDTNKnobID=-1662824885
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لدرا�سة جدوى امل�سروعات االقت�سادية التي ميولها البنك، لغر�ش اال�ستفادة منها يف 
درا�سة جدوى امل�سروعات الوقفية الزراعية.

ر ال�سكوك الوقفية ونقرتح اأن تكون على اأربع فئات: 500 دج، 1000 دج، و2000  5( حت�سّ
واحد  �سك  من  باأكرث  بامل�ساركة  الواحد  لل�سخ�ش  ي�سمح  اأن  على  دج،  و10.000  دج، 

ا. وباأكرث من �سيغة اأي�سً

6( القيام بالرتتيبات االإدارية والقانونية لطباعة ال�سكوك واالإعالن عنها وعر�سها على 
جمهور الواقفني.

االإعالم  و�سائل  طريق  عن  االأرج��اء  يف  بقوة  واإ�سهاره  الوقفي  امل�سروع  عن  االإع��الن   )7
وعرب  �سبق،  فيما  واملذكورة  واالإلكرتونية  واملكتوبة  الب�سرية  و/اأو  ال�سمعية  املتنوعة 
خمتلف اجلهات كامل�ساجد واملدار�ش واملوؤ�س�سات املالية ومكاتب الربيد، وتتاح امل�ساهمة 
ويفتح املجال ويدعى كل اجلزائريني، �سواء داخل اأم خارج الوطن رجااًل ون�ساء �سغاًرا 
وكباًرا فكثري من اأهل اخلري مغرتبون، وُي�سمح وُيرحب بغري اجلزائريني وُي�سهل لهم يف 
ا املالية منها التي من �ساأنها اأن تكون جاذبة ال  االإجراءات والرتتيبات االإدارية، خ�سو�سً
ح املديرية اأثناء عملية االإعالن كل التفا�سيل املتعلقة بامل�سروع وبامل�ساهمة  منّفرة. وتو�سّ

الوقفية واأجرها وثوابها الدائمني امل�ستمرين عند اهلل تعالى.

اأفراد  من  الوقفية  التربعات  با�ستقبال  الوطن  عرب  عنها  ينوب  ومن  املديرية  قيام   )8
وموؤ�س�سات املجتمع، كلٌّ ح�سب طاقته ورغبته يف امل�ساهمة، وتقدم لهم �سكوًكا ح�سب 
ح عليها ما يهم كا�سم املتربع وغر�ش الوقف واملوقوف عليهم  م�ساهماتهم النقدية، ُيو�سّ

واملبلغ والتاريخ وغري ذلك.

9( وعند حت�سيل املبلغ املحدد واملتحقق بالتربعات، ُيعلن عن الو�سول للهدف امل�سطر من 
التربعات حتى  وتقفل  التمويلية،  للم�ساهمة  املطروح  الزراعي  مل�سروعها  املديرية  قبل 

االإعالن عن م�سروع وقفي اآخر، حتت اإ�سراف اللجنة ومتابعتها املتالزمة امل�ستمرة.
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10( البدء يف اإجناز امل�سروع الزراعي خطوة خطوة، مراعية يف ذلك الرقابة التقنية واملالية 
والقانونية، وترجع يف ما ي�ست�سكل عليها اإلى اأع�سائها على تنوع اخت�سا�ساتهم، وميكن 

للجنة اأن تتعاقد مع  م�ست�سارين دوليني اإن لزم االأمر، وال اأظنه اإال الزًما.
توزيع  يف  مدة  بعد  املديرية  وتبداأ  عمله  ينطلق  متاًما،  الوقفي  امل�سروع  اإجن��از  بعد   )11
االقت�سادية  اجلوانب  ذلك  يف  مراعية  املحددة،  م�سارفه  وفق  اأرباحه  وتق�سيم  غلته 
الواقفني، وكل  ال�صرعية ك�صروط  التكاليف، واجلوانب  واالأجور وخمتلف  كاالهتالكات 

ما مي�ش اال�ستثمارات الوقفية وخ�سائ�سها.
ك الوقفي ن�سبة حمددة مثاًل ك�10 % من قيمة  وننبه اأنه ينبغي اأن ُيخ�س�ش وُيبني يف ال�سّ
ال�سك، توجه لالإدارة اأو ال�سيانة اأو اأي خم�س�سات اأخرى تدعو للمحافظة على اأ�سل الوقف، 
وهي على ق�سمني: نفقات التجهيز الوقفي التي مت�ش املعدات والتجهيزات والو�سائل االإنتاجية، 
االأعباء  بع�ش  اإلى  اإ�سافة  ال�سيانة،  ونفقات  املوظفني  نفقات  الوقفي خا�سة  الت�سيري  ونفقات 

كالطاقة والنقل والتعلم واال�ست�سارات وغري ذلك.

وهذا على غرار موؤ�س�سات وقفية كموؤ�س�سة ال�سيخ زايد لالأعمال اخلريية، حيث كان من �سرطه 
اأن ال يت�سرف اإال بريع هذا املال دون اأن مُي�ش االأ�سل، ويحجز من الري�ع 20 % ُت�سم لراأ�ش املال)1(. 

اأمام املديرية الو�سية بعد اأن تكون قد جمعت املوارد املالية الالزمة ب�سكوك الوقف  ويتاح 
التربعي الزراعي، عدة طرائق الإن�ساء املوؤ�س�سة الوقفية املختارة على اأرا�سي الوقف، واملنت�سرة يف 

القرى واالأرياف على �سعة الرتاب الوطني، وذلك من خالل ثالث اإمكانيات، على النحو االآتي:

12( فاإما اأن تن�سئها بنف�سها: فتهيئ االأر�سية وت�سرتي لوازم البناء وتوؤجر املعدات وتدعو 
االأفراد املهنيني والتقنيني للتربع مل�ساعدتها يف التخطيط والت�سييد حتى ُتقيمه وُتنهيه.

13( واإما اأن تتعاقد مع مكتب درا�سات زراعية اأو مكتب درا�سات هند�سة معمارية: بحيث يتكفل بكل 
جزئيات امل�سروع من بدايته اإلى نهايته، وباملوازاة بدوره يتعاقد املكتب مع �سركة بناٍء و�سناعٍة 

لذات الغر�ش، وبعدئذ ي�سّلم املفاتيح اإلى املديرية لتبداأ ا�ستغالل موؤ�س�ستها الفالحية.

)1( انظ���ر: وقف النق���ود وا�ستثمارها، املوؤمتر الثاين للوقف، اأحمد بن عبد العزيز احل���داد، جامعة اأم القرى، اململكة العربية 
ال�سعودية، مار�ش 2006م، �ش63-62.
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14( واإما اأن تتعاقد مبا�سرة مع �سركة بناء لت�سييد واإجناز املوؤ�س�سة الوقفية الزراعية: ولعله 
البناء من  التكاليف من جهة، وعدم خو�ش عمل  ملا فيه من تدنية  اأف�سل االحتماالت 
جهة ثانية، والذي جتهل مديريات االأوقاف تقنياته وخباياه. و�سواء كانت �سركة البناء 
هذه خا�سًة اأم عموميًة فاالأمر عائد للمديرية مراعية يف ذلك تقدير التكاليف و�سمان 
جودة امل�سروع و�سرعة ت�سّلمه، اإذ ميكنها العمل وفق »�سيغة اال�ست�سناع« )واال�ست�سناع 
نعة، واإ�سطالًحا يف جمال التمويل االإ�سالمي يعّرف باأنه: عقد ي�سرتي  لغة: طلب ال�سَ
عنده  من  مبواد  م�سنوعًا  بتقدميه  البائع  يلتزم  �سنعًا  ي�سنع  مما  �سيء  احلال  يف  به 
باأو�ساف معينة لقاء ثمن حمدد(، ويكون باملوا�سفات التي حتّددها وترغب فيها، و�سًفا 
اأو اخلالف بني املديرية وال�سركة امل�ست�سِنعة،  اإلى التنازع  تنتفي معه اجلهالة املوؤدية 
املوعد  حمددة  موؤجلة  اأق�صاط  وفق  الدفع  يتم  اأن  على  معها  تتفاو�ش  اأن  ميكنها  كما 

والقيمة اإن دعت م�سلحة لذلك.

ومما ال يخفى علينا اأن هذه امل�سروعات ترفع الطلب الكلي يف االقت�ساد، �سواء من ناحية 
الدخول  يف  يزيد  مما  العاملة،  اليد  على  الطلب  ناحية  من  اأم  واخلدمات  ال�سلع  على  الطلب 
ويح�سن  دائمة  �سغل  منا�سب  ويوفر  االأري��اف،  �سكان  بني  املنت�سرة  خا�سة  البطالة  ويخف�ش 
القدرة املعي�سية، وي�ساهم يف زيادة دوران النقود وعدم اكتنازها بل توجيهها للعمل اخلريي ذي 

االأبعاد االقت�سادية واالجتماعية.

ومن االأجدر مبديرية االأوقاف بعد اأن ُتن�سئ امل�سروع، اأن تقوم عليه وهي واعية كل الوعي 
اأ�سله، و�سرف غلته واأرباحه على م�سارفه املحددة  اأمام وقف يجب املحافظة على  اأنها 
وفق �صروط الواقفني، وهذا ما يتوافق مع ال�صوابط ال�صرعية واالقت�صادية احلري�صة على 
ّدقت  العناية باالأمانة واحلفاظ عليه باإخال�ش، ليبقى ويبقى عطاوؤه. حتى اإذا جنحت، �سُ
الرّب  واأه��ل  املجتمع  اأف��راد  حولها  فيلتّف  بدايتها،  منذ  بها  الثقة  وزادت  اأمانتها  وظهرت 
واأكرث وتنفع وت�ساهم يف  اأكرث  لتتقدم وتتو�سع وتن�ساأ  واالإح�سان واخلرباء واملتخ�س�سون، 

التنمية املحلية.



144

العدد 34 ال�سنة الثامنة ع�سرة - �سعبان 1439ه�/ مايو 2018م

كما ينبغي اأن تقوم املديرية على ا�ستغالل املوؤ�س�سة الوقفية الزراعية برزانة وعقالنية وفق 
اأ�ساليب الت�سيري احلديث احل�سيف، بتوظيف الكفاءات وا�ست�سارة اأهل التخ�س�ش والرجوع اإلى 
ال�سّباقني الذين اأثبتوا جناحات يف هذا املجال، مراعية يف ذلك خ�سو�سيات االأوقاف ا�ستثماًرا 
وت�سيرًيا و�سرًفا لغالتها. كما ميكنها اأن تتنازل عن حق الت�سيري واال�ستغالل باإجارتها ملن يرغب 
يف ذلك، ويف العقد تتفق املديرية مع املوؤجَّر له على مدة حمّددة وكيفية وا�صحة واأق�صاط بّينة 
ت�صير ال من  �صوء  ينجّر عنه  التنازل قد  اأن هذا  التجارية. غر  االأق�صاط  �صاكلة  واقعية على 
الناحية االقت�سادية ولكن من الناحية الوقفية، فلالأوقاف ميزات وخ�سائ�ش تختلف عن باقي 
املوؤ�س�سات وامل�سروعات االقت�سادية. اإال اأننا نقرتح على املديرية الو�سية اأن تتعاقد مع م�سريين 
وخرباء زراعيني كاأن ت�سع على راأ�ش كل موؤ�س�سة وقفية »م�ضرّي زراعي خبري« لت�سمن ح�سن 
ت�سيري موؤ�س�ستها الوقفية، مع بقائها حا�سرة ومّطلعة وم�ساركة يف كل �سغرية وكبرية، وذلك 
املحددة،  امل�سارف  وفق  ريعها  و�سرف  وكفاءتها  اإنتاجيتها  ورفع  الوقفية  موؤ�س�ستها  لتدعيم 
وامل�سريين  للمتخ�س�سني  املعّمقة  والدراية  الطويلة  واخل��ربة  االط��الع  �سعة  من  واال�ستفادة 

االأْكفاء يف جمال الت�سيري الزراعي ذي ال�سبغة الوقفية.
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اخلامتة
اأ�سبح ا�ستثمار االأوقاف واإحياء دورها التنموي من بني اأهم الق�سايا التي اعتنت بها املوؤ�س�سات 
الوقفية عرب الدول االإ�سالمية العربية وغري العربية، واأولتها اهتماًما ورعايًة خا�سًة ومن اأعلى 
ُحّكامها، واجلزائر لي�ست مبناأى عن ذلك كله، اإال اأنه يلزمها ت�سريعات حديثة مل�سايرة ق�سايا 
وا�ستثمارها،  التربعية  ومواردها  الوقفية  ال�سكوك  م�ساألة  اأهمها  من  التي  املعا�سرة،  الوقف 
بنّي  رقم 91/10  للقانون  واملتمم  املعّدل  املوؤرخ يف 2001/5/22م  رقم 1/7  القانون  ف�سدور 
اأ�ساليب ا�ستثمار الوقف وطرق متويله وَذكر التمويل الوطني من قبل االأفراد واملوؤ�س�سات لكنه 
احلديثة يف متويل  ال�سيغ  تطبيق  دائرة  ويو�سع  املجال  يف�سح  ال�سكوك، حتى  مل�ساألة  ي�سر  مل 
الوقفية  واملوؤ�س�سات  امل�سروعات  باإن�ساء  وي�سمح  والعقارية،  منها  ال�سائلة  االأوق��اف  وا�ستثمار 
واملجتمع  االأفراد  على  واملزايا  االإيجابيات  املوؤ�س�سات من  لهذه  واإّن  منها.  الزراعية  ا  خ�سو�سً
وزيادة  ال�سرائية  املقدرة  ورفع  املعي�سي  امل�ستوى  وحت�سني  البطالة  كتقليل  الكثري؛  واالقت�ساد 
الطلب اال�ستهالكي واال�ستثماري وزيادة مداخيل االأفراد واملوؤ�س�سات ب�سكل اأعّم والدخل الوطني 
ب�سكل اأخ�ش، وكذا انخفا�ش )فاتورة( اال�سترياد وحت�سني امليزان التجاري يف اجلزائر، ف�ساًل 

عن حتقق النجاح الوقفي التنموي املاأمول.

ومن كل ما �صبق ذكره يف هذه الورقة البحثية، ميكننا اأن نلّخ�ش اأهّم النقاط ونقدمها الأخي 
القارئ كنتائج فيما ياأتي:

1( حال االأرا�سي الوقفية الفالحية يف اجلزائر ح�سب و�سعيتها القانونية الوقفية على ثالثة 
تزال  واأرا�ٍش ال  اأو م�ستندات )حجج( قدمية،  وثائق حديثة  ولها  اأرا�ٍش م�سواة  اأنواع: 
حمل نزاع قانوين بني االأخذ والرد فيما بني املديرية واملواطنني اأو الهيئات واملوؤ�س�سات، 
ا التي مل ُتعرف بعد وهي بذلك تخرج من  واأرا�ٍش وقفية ال ميكن ا�سرتجاعها خ�سو�سً
الدائرة الوقفية، لالأ�سف نظًرا لعدم وجود ما يثبتها كال�سهود العدول اأو الوثائق املقبولة 

ذات احلجّية القانونية.
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2( هناك تنوع وا�سح يف وعاء املمتلكات الوقفية الكلي يف اجلزائر، كما اأن هناك متايًزا 
يف املمتلكات التي ميكن ا�ستثمارها يف املجال الزراعي وفق �سيغ حديثة معا�سرة حتقق 

الكفاءة والفعالية.

االأرا�سي  ن�سبة  اأن  ات�سح  2015م،  �سنة  نهاية  وحتى  الو�سية  ال��وزارة  بيانات  ح�سب   )3
الزراعية تقّدر بحوايل 9.3 % من جمموع االأمالك الوقفية يف اجلزائر.

ت�سلح  فهي  لذا  اجلزائر،  يف  الوقفية  االأرا���س��ي  على  الريفي  الفالحي  الطابع  يغلب   )4
اأكرث مما ت�سلح ال�ستثمارها يف جماالت �سناعية  للزراعة والفالحة وما يف حكمهما، 

اأو جتارية اأخرى.

5( ميكن تطبيق جتربة منوذجية -ونتفاءل بها خرًيا عميًما اإن �ساء اهلل- كالتي اأ�س�ستها 
وت�سعى لتنفيذها »االأوقاف النيوزلندية« AWQAF NEWZEALAND واملتعلقة 
وحتى  وحليبها  و�سوفها  وحلمها  تكاثرها  من  لت�ستفيد  وقفية«،  اأغنام  »مزارع  باإن�ساء 
ب�سناعة  تخت�ش  �سناعية  موؤ�س�سات  اإليه  لي�سم  امل�سروع  تو�سيع  ميكن  كما  عظامها، 

اجللود واالأ�سواف والتخزين والتعبئة والتعليب والت�سدير.

6( يف ظل الظروف احلالية ميكن للحكومة بف�سل مديريات االأوقاف املنت�سرة عرب الوطن، 
اأن جتد متنف�ًسا متويليًّا وا�ستثماريًّا �سخًما وفعااًل كما اأثبته �سباب م�ستثمرون يف واليات 
�سحراوية و�سبه �سحراوية يف االآونة االأخرية، عرب اإن�ساء املوؤ�س�سات الزراعية املتنوعة 
وحتقيق فائ�ش اإنتاجي ميكن ت�سديره للخارج وولوج االأ�سواق العاملية، ف�ساًل عن التقليل 

من البطالة ورفع االأجور وحت�سني امل�ستوى املعي�سي للعمال يف هذه املوؤ�س�سات.

اإلى عدم  -اإ�سافة  ت�ساعد  وال  تفي  ال  احلالية يف اجلزائر  القانونية  املنظومة  اأن  7( غري 
الوقفية  بال�سكوك  التربعي  التمويل  على  وال  وقفية  �سناديق  اإن�ساء  على  الت�سجيع- 

لغر�ش تعبئة امل�سروعات واملوؤ�س�سات الزراعية الوقفية.

وختاًما راأينا اأن نقدم جملة من التو�سيات ن�سوغها فيما ياأتي:  
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1( العمل على تهيئة خمتلف املتطلبات الت�سريعية والتنظيمية والتقنية واالجتماعية )كالتوعية 
واالإعالم(؛ جلعل املوؤ�س�سة الوقفية وهي مديرية االأوقاف والزكاة واحلج والعمرة حالًيا 
ا تت�سل مبا�سرة برئا�سة اجلمهورية، كما هو احلال يف  ا وماليًّ اإدارة مركزية م�ستقلة اإداريًّ

الدول الناجحة يف جتاربها الوقفية كالكويت واالإمارات وال�سودان واالأردن وال�سعودية.

2( على امل�ستوى الت�سريعي نوؤكد اأهمية مراجعة وحتيني منظومة القوانني، لت�سّهل الطريق 
راأ�سها  وعلى  امل�ستحدثة  بال�سيغ  ا  خ�سو�سً ومتويله  املعا�سر  الوقفي  اال�ستثمار  اأمام 
املعطلة يف  واالأم��وال  الطاقات  ا�ستغالل هذه  يتم  الوقفية، حتى  وال�سكوك  ال�سناديق 
الن�صاط االقت�صادي، لتحقيق النفع العام الأفراد املجتمع و�صد الفاقة ودعم املحتاجني.

الفعالة، والتوقف  العمل وفق ال�سيغ املعا�سرة  للتوجه نحو  االأر�سية  البدء يف حت�سري   )3
التدريجي عن كراء االأرا�سي الفالحية مببالغ اأقل ما يقال عنها اأنها قدمية وغري معقولة 
ا لالأرا�سي الفالحية التي من االأجدر اأن ت�ستغل على االأقل وفق مبداأ  اإطالًقا، خ�سو�سً

امل�ساركة منا�سفة للغالت الناجتة اأو اأثمانها.

التي ت�سلح  الوقفية  االأرا�سي  واإح�ساء وترتيب وو�سف  الوزارة بطلب ح�سر  اأن تقوم   )4
للن�صاط الزراعي، وُتوليها اأهمية بالغة موجهًة مرا�صالٍت لكِلّ املديريات الوالئية، والتي 
م ذلك م�سفوًعا مبقرتحات ملوؤ�س�سات وقفية زراعية تقام على اأرا�سيها، مع حتديد  تقدِّ
وت�سغيلها،  الإن�سائها  جدوى  ودرا�سات  والب�سرية  واملالية  املادية  وامل�ستلزمات  التكاليف 

وتبيان اأهدافها وم�سيرييها وفئات وجماالت �سرف ريعها واأرباحها.

5( �سرورة التقاء الفقهاء واالقت�ساديني وامل�سّرعني اجلزائريني لدرا�سة و�سعية االأوقاف 
لبحث  وك��ذا  بها،  للعمل  جدية  و�سبٍل  اق��رتاح��ات  وتقدمي  جناحها  ومعوقات  احلالية 
قد  ما  وتو�سيح  وتقريب  منها،  الوقفية  خا�سة  بال�سكوك  التمويل  م�ساألة  وتدار�ش 
واأر�سية خ�سبة، من خالل  قانونية  واخلروج مبنظومة  للتوافق  البع�ش  على  ُي�ست�سكل 
وحماولة  الناجحة،  التجارب  ومناهج  اأ�ساليب  ودرا�سة  العلمية  واجلل�سات  الندوات 

اإ�سقاطها وحماكاتها وفق مقاربات َت�سُلح للبيئة اجلزائرية.
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ال  اأنها  وتبيان  االأوق��اف،  مفهوم  وتو�سيع  الوقفية  والثقافة  الوعي  ن�سر  على  الت�سجيع   )6
النقدي نظًرا  الوقف  الرتكيز على  التعبدّية فح�سب، مع  الدينية  املجاالت  تنح�سر يف 

لتي�ّسره واإمكانية االإقبال عليه من طرف ب�سطاء اأفراد املجتمع.

7( درا�سة البحوث وحتليل التجارب الناجحة كالتي حدثت يف نيوزيلندا وال�سودان واالإمارات 
يف ح�سد املدخرات النقدية، التي اأثبتت فعالية التمويل بال�سكوك اأو باالأ�سهم الوقفية، 
ثم تعمل الوزارة الو�سية يف اجلزائر على توجيهها لال�ستثمار يف التنمية املحلية ذات 
الطابع الزراعي، ال�ستغاللها واال�سرت�ساد بها يف ا�ستثمار االأرا�سي الوقفية يف اجلزائر، 
والنهو�ش باالأوقاف وتفعيل دورها التنموي، واإبراز اأهمية ما ميكن اأن تقدمه م�ستقباًل 

يف جميع جماالت احلياة االقت�سادية واالجتماعية لالأفراد.

8( اإن�ساء معاهد تعليمية متخ�س�سة ومراكز تدريب يف جمال االأوقاف وحمايتها وت�سيريها 
ومتويلها واإدراج تخ�س�ش متويل االأوقاف وا�ستثمارها يف اجلامعات اجلزائرية، وعقد 
موؤمترات وندوات وحلقات نقا�ش لتكوين الكوادر واملتخ�س�سني وامل�سريين لل�سناديق 
ولل�سكوك الوقفية خا�سة ذات الوجهة الزراعية، مبزج الفكر الوقفي بالفكر اال�ستثماري 

الفالحي املتقّدم املتطّور.
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امل�ضادر واملراجع
اأوًل: الكتب:

ا�ستثمار الوقف وطرقه القدمية واحلديثة، علي حميي الدين القره داغي، مكتبة م�سكاة االإ�سالمية.  )1

االأوقاف فقًها واقت�صاًدا، رفيق يون�ش امل�صري، ط1، دار املكتبي، دم�سق، 1999م.  )2

املوؤ�س�سة  نا�سر الدين �سعيدوين،  اجلزائر العهد العثماين،  درا�سات واأبحاث يف تاريخ   )3
الوطنية للكتاب، اجلزائر، دون تاريخ ن�سر.

دور ال�سناديق الوقفية يف تنمية الوقف باجلزائر، علواين حممد، دار كتابك، 2014م، اجلزائر.  )4

الزراعة العربية وحتديات االأمن الغذائي حالة اجلزائر، فوزية غربي، ط2، مركز درا�سات   )5
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الَوقُف التعليمي بالبالِد االإ�سالمية ودوره يف دعِم التعليِم 
ال�سرعي وتطويِره

د.عبد الكرمي بناين*

امللخ�ش: 

يهدف هذا املقال اإلى بيان وتو�سيح الدور الذي قام به الوقف يف جمال التعليم ال�سرعي 
ن القراآين االأول، وانتهاء باجلامعة  تاأ�سي�ًسا وتطويًرا وبناء، بدًءا من الكتاتيب القراآنية اأو املح�سَ
بالعامل  تطويره  اآليات  وعلى  ال�سرعي  التعليم  على  ذلك  كل  واأثر  العايل،  التعليم  اأو مبنظومة 
وعلى  الع�سور  للنا�ش يف خمتلف  مق�سدا  �سكل  الغاية  لهذه  التحبي�ش  اأن  باعتبار  االإ�سالمي، 
مر االأزمنة. فقد كان النا�ش يحّب�سون �سيئا من ممتلكاتهم اخلا�سة من دور واأرا�سي وحوانيت 
الذي جعله اهلل  االإ�سالمي  الدين  �سعائر  واإقامة  امل�ساجد  ت�سييد  لي�سرف مدخولها يف  ورباع 
َقوام و�سالح هذه االأمة، فاأ�سهمت هذه االأوقاف يف خلق جتربة فريدة �سملت مناحي احلياة 
املتعددة وا�ستطاعت اأن تالم�ش واقَع النا�ش يف م�ستويات متعددة ومتنوعة، كما اعتنت بالتعليم 

ال�سرعي وتطوير منظومته لي�ساير التطورات وامل�ستجدات.

* باحث متخ�س�ش يف الفكر املقا�سدي، اململكة املغربية.

الـبــحـــــوث
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مقدمة

احلمد هلل الذي اأنقذنا بنور العلم من ظلمات اجلهالة، وهدانا باال�ستب�سار به عن الوقوع يف 
عماية ال�ساللة، ون�سب لنا من �سريعة �سيدنا وموالنا حممد اأعلى علم واأو�سح داللة، وبعد، 

التي اعتنى بها امل�سلمون عناية فائقة يف  فاإن نظام الوقف من االأنظمة املالية االإ�سالمية 
كل مكان وزمان، منذ عهد الر�سول الكرمي - �سلى اهلل عليه و�سلم- وعرب الع�سور املتوالية، 
فقد ظل امل�سلمون يف خمتلف عهودهم وم�ستوياتهم االجتماعية يحر�سون على وقف ممتلكاتهم 
والت�سابق اإلى حتبي�ش �سيء منها يف �سبيل اهلل، من اأجل �سرف ريعها ومدخولها املايل يف وجوه 
الرب واالإح�سان واإقامة �سعائر الدين االإ�سالمي، وحتقيق املنافع العامة للم�سلمني، ويعتربون ذلك 
من االأعمال ال�ساحلة التي تقّرب اإلى اهلل، ومن ال�سدقة اجلارية التي �سرعها االإ�سالم ورّغب 
م�سداًقا  االإن�سان  حياة  بعد  م�ستمًرا  وثوابها  خالًدا  اأجرها  يبقى  التي  الكرمي،  الر�سول  فيها 

لقوله تعالى: زبی   ی  ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ        جبرب)1(.

وغاياِته  احلميدة،  ومقا�سِده  الوقف  م�سروعية  يف  القومي  الديني  االأ�سا�ش  بهذا  وارتباًطا 
ومراِميه النبيلة، كان اأبناء االأّمة االإ�سالمية يف �سائر عهودها املتوا�سلة، وعلى اختالف �سرائحهم 
وي�سارعون  والتقوى،  الرب  التعاون على  اإلى  يبادرون  والفكرية  املادية  االجتماعية وم�ستوياتهم 

اإلى اخلريات وامَلكُرمات، والقيام مبا ي�سلح اأحوالهم وي�سعدهم يف دنياهم واآخرتهم.

فكان النا�ش يحّب�سون �سيًئا من ممتلكاتهم اخلا�سة من دور واأرا�ٍش وحوانيت ورباع)2(؛ لي�سرف 
و�سالحها،  االأمة  هذه  َقوام  اهلل  جعله  الذي  الدين  �سعائر  واإقامة  امل�ساجد  ت�سييد  يف  مدخولها 
ويتحقق بذلك النفع العام للموؤمنني ال�ساحلني ويولون الوقف رعاية خا�سة، من خالل ح�سن اإدارته 
وت�سيري رباعه وتطوير منظومته الت�سريعية؛ لتتما�سى مع م�ستجدات الع�سر ومتطلباته، فاأ�سهمت 
هذه االأوقاف يف خلق جتربة فريدة �سملت مناحي احلياة املتعددة، وا�ستطاعت اأن تالم�ش واقَع 
العلمية وحتبي�ش  باإن�ساء املكتبات  العلمية والثقافية  النا�ش يف م�ستويات متعددة ومتنوعة، منها: 
الكتب على املكتبات، وم�ساعدة الطلبة على حت�سيل العلم ببناء املعاهد ال�سرعية، واالإنفاق على 

)1( �سورة �سباأ، اآية 38.
باع، وهي املناِزل، ل�سان العرب، ابن منظور االفريقي، دار الفكر بدون تاريخ، ج6. )2( الرِّ
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الطلبة الوافدين من اخلارج للدرا�سة باملعاهد، وغري ذلك من االأوقاف التي اعتنت بجانب التعليم 
ال�سرعي بق�سد تطوير منظومته؛ لي�ساير امل�ستجدات ويواكب التطورات.

اأهمية البحث:

التطور  لفهم  اأ�سا�سيًّا  التعليمي يف كونه ميثل مدخاًل  الوقف يف جانبه  تناول  اأهمية  تكمن 
برز  حيث  وتنميته،  تطويره  يف  الوقف  اأ�سهم  الذي  االإ�سالمي  الفكر  عرفه  الذي  احل�ساري، 
العاملية  اأبعادها  اأُخ��ذت  التي  االإ�سالمية،  التجربة  رقي  يوؤكد  ح�ساري  كمنهج  الوقفي  التنوع 
متنوعة  مب�سّميات  االإ�سالمي  الوقف  ن��ور  من  اقتب�ست  التي  الغربية،  التجارب  متّثالت  يف 
 American وخمتلفة، ترتبط البعد االجتماعي نف�سه واالقت�سادي والثقايف، مثل: موؤ�س�سات
وهي   ،Children’s Trust و   Trust Foundation و   EndowmentFoundation
موؤ�س�سات عاملية »تقوم على وجود مال دائم ي�ستثمر والعائد منها ينفق على االأعمال اخلريية، 
اأنها اقتب�ست من املنهجية االإ�سالمية،  واإن كانت تختلف عن الوقف يف بع�ش جوانبها«)1(، اإال 

ومن التنوع الوقفي االإ�سالمي الذي �سمل جماالت متعددة.

لذلك تكمن اأهمية املو�سوع يف تركيزه على بعٍد فكري يبني اأهمية التجربة الوقفية االإ�سالمية، 
وبعدها احل�ساري من خالل تاأثريها يف املنظومة التعليمية ال�سرعية، وهو البعد الذي اأغفلته 

التجربة الغربية يف اقتبا�سها للوقف اخلريي االإ�سالمي.

م�ضكلة البحث وفر�ضياته:

يقوم جوهر امل�سكلة الرئي�سة التي تطرحها الدرا�سة، يف تو�سيح العالقة بني الوقف كمنظومة 
والكتاب  بامل�سجد  ارتبط  ال�سرعي كمنهج علمي تربوي  والتعليم  اإ�سالمية وح�سارية متكاملة، 
واملعهد ال�سرعي، حيث تتاأ�س�ش هذه العالقة باحلديث عن تاأثري الوقف على التعليم ال�سرعي 

ودعمه وتطويره، لذلك نطرح الت�ساوؤالت االآتية: 

)1( نظ���ام الوق���ف االإ�سالم���ي والنظم امل�سابهة يف الع���امل الغرب���ي ،«Endowment – Foundation – Trust«، درا�سة 
مقارن���ة، حمم���د عبد احلليم عمر، بحث مقدم اإلى املوؤمتر الثاين لالأوقاف »ال�سيغ التنموية والروؤى امل�ستقبلية« جامعة اأم 

القرى– مكة املكرمة، �ش7.
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كيف تاأ�س�ش الوقف التعليمي بالبالد االإ�سالمية ؟ ما منطلقاته واأ�س�سه؟ كيف ا�ستفاد التعليم 
ال�سرعي من الوقف وما جماالته؟ وهل تنوعت هذه االأوقاف بتنوع احل�سارة االإ�سالمية؟ وما 
التعليمي  الوقف  وهل ميكن احلديث عن  ال�سرعي؟  العلم  بتطور  امل�ساجد  على  الوقف  عالقة 

اخلا�ش الذي اعتنى باملناهج التعليمية واالأ�س�ش الرتبوية؟

هذه اأهم الفر�سيات التي ت�سعى هذه الدرا�سة لالإجابة عنها وتو�سيحها بالبحث والتحليل.

الهدف من الدرا�ضة:

الهدف من هذه الدرا�سة هو بيان الدور الذي قام به الوقف يف جمال التعليم ال�سرعي تاأ�سي�ًسا 
ن القراآين االأول، وانتهاء باجلامعة اأو مبنظومة  وتطويًرا وبناء، بدًءا من الكتاتيب القراآنية اأو املح�سَ

التعليم العايل، واأثر كل ذلك على التعليم ال�سرعي وعلى اآليات تطويره بالعامل االإ�سالمي.

منهجية البحث وخطته:

تعتمد الدرا�سة املنهجية الو�سفية والتحليلية من خالل ر�سد االأوقاف، التي اعتنت باجلانب 
التعليمي بالبالد االإ�سالمية مع بيان ما مييزها من غريها من االأوقاف، ثم درا�سة هذه التجربة 

وحتليلها على م�ستوى البنية الفكرية والتعليمية مبا حققته، وما تتوخاه من مقا�سد واأهداف.

وتبعا لذلك، انتظمت الدرا�سة يف متهيد واأربعة مباحث. 

التمهيد: مت تخ�سي�سه لبيان مفهوم الوقف، واالأدلة املرغبة فيه من الكتاب وال�سنة وِحكمته 
و�سماته االأ�سا�سية.

املبحث االأول: يتحدث عن املنطلقات التاأ�سي�سية للوقف التعليمي يف البالد االإ�سالمية.

املبحث الثاين: ير�سد الوقف على اأماكن حتفيظ القراآن واملعاهد ال�سرعية، ودوره يف دعم 
التعليم ال�سرعي.

اأما املبحث الثالث: فمو�سوم بوقف املكتبات االإ�سالمية، ودوره يف دعم العلم ال�سرعي وتطويره.

اأما املبحث الرابع: مت تخ�سي�سه للحديث عن الوقف على الكرا�سي العلمية، ودوره يف خدمة 
العلوم ال�سرعية.

اخلامتة: وتت�سمن خال�سة ملا جاء يف البحث وبع�ش اال�ستنتاجات املرتبطة به.
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متهيد: مفهوم الوقف، ِحكمته، و�ضماته الأ�ضا�ضية
له  يحقق  ا  �سموًّ بالفرد  ي�سمو  الذي  االإ�سالمي،  اخللق  من  انبثق  اإ�سالمي  نظام  الوقف 
اجلزاء يف الدنيا واالآخرة، وقبل احلديث عن اأثر الوقف يف البناء االجتماعي واالقت�سادي 
اأرى من ال�سروري تو�سيح املفهوم  واأثر التجربة الوقفية االإ�سالمية يف تقنني نظام الوقف، 
املراد من الوقف وبيان ِحكمه و�سماته االأ�سا�سية، كمدخل متهيدي لفهم اآليات اال�ستغال �سمن 

منظومة الوقف.

اأوًل: مفهوم الوقف لغة وا�ضطالًحا:

لغة: الوقف واحلب�ش والت�سبيل مبعنى واحد. والوقف من وقف، يقف، وقوًفا: دام قائًما،   -1

والدار  البيعة،  كخليفي: خدم  وقيفي  والن�سراين  وقف،  ما  به  فعلت  وقًفا:  اأنا  ووقفته 
حب�سه: كاأوقفه، وعك�سها اأحب�ش، فاإنها اأف�سح من حب�ش ... لكنها اأي حب�ش هي الواردة 

يف االأحاديث.)1(.

ويف ل�سان العرب يقال: حب�ست، اأحب�ش، حب�ًسا واأحب�ست اأحب�ش اأحبا�ًسا اأي وقفت، واال�سم 
احلبي�ش بال�سم، وكان الوقف اأول عهده ي�سمى �سدقة وحب�ًسا وحبي�ًسا.)2(

2-ا�ضطالًحا: الوقف له عند فقهاء امل�سلمني تعريفات ثالثة:

التعريف االأول الأبي حنيفة )ت150ه�( :«حب�ش العني على حكم ملك الواقف والت�سدق   -
باملنفعة على جهة اخلري«.)3(

عارية  يجعله  ومل  العارية،  الوقف عنده مبنزلة  اأن  يظهر  للوقف،  اأبي حنيفة  تعريف  ومن 
اأو يجعله يف يده وي�سرف  اإلى املتويل  اإلى امل�ستويف للمنفعة بل ي�سلمه  حقيقية؛ الأنه ال ي�سلمه 

املنفعة اإلى من اأراد، واأما العارية فت�سلم اإلى من ي�ستويف منفعتها.)4(

)1( القامو�ش املحيط، الفريوز اآبادي، مكتبة النوري دم�سق. بدون تاريخ، ج 3/باب الفاء ف�سل الواو،.
)2( ل�سان العرب، ابن منظور.

)3( فتح القدير، كمال الدين ابن الهمام، طبعة القاهرة-م�سر-1316ه�، 37/5.
)4( املعامالت املادية واالأدبية، علي فكري، مطبعة م�صطفى البابي احللبي و اأوالده مب�صر، ط1، 1938م، 299/2.
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التعريف الثاين للجمهور وال�ساحبني: اأبو يو�سف )ت182ه�( وحممد بن احل�سن ال�سيباين   -
)ت189ه�( وبراأيهما يفتى عند احلنفية وال�سافعية واحلنابلة على االأ�سح: »حب�ش مال ميكن 
الواقف وغريه على م�سرف مباح  الت�سرف يف رقبته من  به مع بقاء عينه بقطع  االنتفاع 
موجود، اأو بت�سرف ريعه على جهة بر وخري تقرًبا اإلى اهلل تعالى، وي�سري حب�ًسا على ملك 

اهلل تعالى، وميتنع على الواقف ت�سرفه فيه ويلزم التربع بريعه على جهة الوقف«)1(.

اأو ال يحّقق املنفعة لعموم امل�سلمني من  اأن ما ال ميكن االنتفاع به  يفهم من هذا التعريف 
املال، ال يعترب حتّقَقا مقا�سديًّا ملعنى التحبي�ش. 

التعريف الثالث للمالكية: »اإعطاء منفعة �سيء مدة وجوده الزًما بقاوؤه يف ملك معطيه   -
ولو تقديًرا«)2(.

ونالحظ من خالل هذا التعريف اأن عطية الذوات والعارية والعمرى والعبد املخدم حياته 
ميوت قبل موت ربه تخرج؛ لعدم لزوم بقائه يف ملك معطيه جلواز بيعه بر�ساه مع معطاه)3(، 
فال ميكن من الت�سرف يف الوقف بالبيع والهبة؛ الأن ملكيته تبقى الزمة بالواقف ولو تقديًرا، 

كما يخرج الوقف غري املوؤبد اأي املوؤقت.

ثانًيا: اأدلة الرتغيب يف الوقف من الكتاب وال�ضنة:

1- اأدلة الرتغيب يف الوقف من القراآن الكرمي: وردت يف ذلك اآيات كثرية منها:

ں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ   زب  تعالى  قوله 
ںڻرب)4(.

)1( الهداي���ة �سرح بداية املبتدي، بره���ان الدين اأبي احل�سن علي بن اأبي بكر بن عبد اجلليل الر�سداين املرغيناين، م�سطفى 
البابي احللبي واأوالده مب�سر 14/3؛ التنبيه يف فقه االإمام ال�سافعي، اأبي اإ�سحاق ابراهيم ال�سريازي، حتقيق: علي معو�ش 
وع���ادل اأحم���د عبد املوجود، دار االأرقم بن اأبي االأرقم، ط1، 1418ه����/1997، �ش364؛ وانظر، الو�سايا والوقف يف الفقه 

االإ�صالمي، وهبة الزحيلي، الدار اجلامعية للطباعة والن�صر بروت، ط4، 1982م، �ش154.
)2( �سرح حدود ابن عرفة حممد بن قا�سم االأن�ساري، اأبو عبد اهلل الر�ساع، ، حتقيق حممد اأبو االأجفان والطاهر املعموري، 

املكتبة العلمية، ط1، 1350ه�، 539/2.
)3( مواهب اجلليل يف �صرح خمت�صر خليل، حممد بن حممد بن عبد الرحمن احلطاب، دار الفكر، ط3، 1412ه�/1992م، 16/6.

)4( البقرة، اآية 267.
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ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   زب  وقوله تعالى: 
ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ  
ڃ  ڃ  ڃڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ      ڦ   ڦ   ڦ   ڤ  ڤ  

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ رب)1(.

ا : زبۓ  ۓ    ڭ        ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     ۋ    ويقول اأي�سً
ا: زب ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېرب)2( وقوله �سبحانه اأي�سً

ەئ  وئ  وئ     ۇئ  ۇئۆئ رب)3(.

رب)4(.   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  زب  تعالى:  اهلل  وقول    
وقوله تعالى: زب ڱ  ڱ     ں  ں رب)5(.

املال يف جهات  اإنفاق  هو  والوقف  وال��رب،  وجوه اخلري  االإنفاق يف  يفيد  االآي��ات  اإن عموم هذه 
الرب، فلي�ش اأو�سح من هذه االآيات يف الداللة على العناية الفائقة، التي اأوالها القراآن الكرمي جلهة 
ترغيب امل�سلمني وبكّل الطرق على االإنفاق يف وجوه اخلري، وعلى توّجه اأحكامه نحو حتقيق هدٍف 
ده اإن�ساء  عاٍمّ وا�سٍع من هذا االإنفاق، عنوانه التعاون االأخوي بني اأفراد املجتمع االإ�سالمي، ومق�سِ
نظاٍم اجتماعٍي واقت�سادٍي و�سيا�سٍي وفكرٍي، يرتكز على مبداأ تكافل امل�سلمني وحتقيق تعا�سدهم. 

2- اأدلة الرتغيب يف الوقف من ال�ضنة ال�ضريفة: 

جاءت ال�سنة النبوية ال�سريفة بكنوز كثرية، حتّث امل�سلمني وتدفعهم اإلى التكافل والتعاون، وتربط 
بع�سهم ببع�ش من خالل نظام تطوعي مايل؛ فعن اأبي هريرة [ اأن الر�سول ]   قال: »اإذا مات 

ابن اآدم انقطع عمله اإال من ثالث: �سدقة جارية اأو علم ينتفع به اأو ولد �سالح يدعو له«)6(.

)1( البقرة، اآية 177.
)2( املنافقون، اآية10.

)3( احلديد، اآية10.
)4( البقرة، اآية 245.

)5( احلج، اآية 77.
)6( ال�سنن، اأحمد بن �سعيب الن�سائي، كتاب الو�سايا، ف�سل ال�سدقة عن امليت،ح3651.
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ومعنى احلديث: »اأن عمل امليت ينقطع جتدد الثواب له، اإال يف هذه االأ�سياء الثالثة الأنها من 
ك�سبه: فولده، وما يرتكه من علم وكذا ال�سدقة اجلارية كلها من �سعيه«)1(.

بني  يا  ق��ال:  امل�سجد،  ببناء  واأم��ر  املدينة   [ اهلل  ر�سول  قدم  »ملا  ق��ال:   ] اأن�ش  وعن 
النجار، ثامنوين)2( بحائطكم هذا، فقالوا: واهلل ال نطلب ثمنه اإاّل اإلى اهلل تعالى، فاأخذه، فبناه 

م�سجًدا«)3(.

] قال: »من احتب�ش فر�ًسا يف  الر�سول  اأن   ] اأبي هريرة  اأحمد والبخاري عن  وروى 
�سبيل اهلل اإمياًنا واحت�ساًبا، فاإن �سبعه وروثه وبوله يف ميزانه يوم القيامة ح�سنات«)4(.

وعن عمرو بن احلارث اأخي جويرية بنت احلارث اأم املوؤمنني، [ يقول: »ما ترك ر�سول 
اهلل ] عند موته ديناًرا، وال درهًما، وال عبًدا، وال اأمًة، وال �سيًئا اإال بغلَته البي�ساء التي كان 

ا جعلها البن ال�سبيل �سدقًة«)5( اأي: وقًفا .  يركبها، و�سالَحه، واأر�سً

يقول:  عبداهلل  بن  جابر  �سمعت  قال:  املازنيني  مولى  ب�سري  بن  مو�سى  بن  قدامة  وعن 
واالأن�سار  املهاجرين  من  نفًرا  دعا  خالفته  يف  �سدقته   ] اخلطاب  بن  عمر  كتب  »ملا 
فاأح�سرهم واأ�سهدهم على ذلك، فانت�سر خربها، قال جابر: فما اأعلم اأحًدا ذا مقدرة من 
اأ�سحاب ر�سول اهلل ]  من املهاجرين واالأن�سار اإال حب�ش مااًل من ماله �سدقة موقوفة ال 

ت�سرتى وال تورث وال توهب«)6(.

االأجر  حتقيق  فيه،  ترّغب  التي  ال�سابقة  االأدل��ة  على  بناء  الوقف  يوؤ�س�سها  التي  فالغاية 
اإلى االإنفاق على وجوه الرب، ابتغاء  والثواب بعد موت املنِفق، من خالل احلث على املبادرة 

مر�ساة اهلل        � وحتقيًقا للحكمة من ت�سريع الوقف.

)1( نيل االأوطار، حممد بن علي ال�سوكاين، دار الفكر، بدون تاريخ، 128/6.
)2( ثامنوين: طلب منهم اأن يدفع ثمنه.

)3( اجلامع ال�سحيح، حممد بن ا�سماعيل البخاري، كتاب مناقب االأن�سار،باب مقدم النبي ] واأ�سحابه املدينة، ح3717.
)4( �سحيح البخاري، كتاب اجلهاد وال�سري، باب من احتب�ش فر�ًسا يف �سبيل اهلل، ح2698.

)5( �سحيح البخاري، كتاب الو�سايا ، باب الو�سايا وقول النبي ]: »و�سية الرجل مكتوبة عنده« ح2739.
)6( اإعالء ال�صنن، اأحمد العثماين التهانوي،  اإدار القراآن والعلوم االإ�صالمية، ط3، 1415ه�، 148/13.
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ثالًثا: ِحكمة الوقف و�ِضماته الأ�ضا�ضية

1- حكمة الوقف:

من الفقراء من هم عاجزون عن الك�سب اإما ل�سغر �سن اأو �سعف يف القوى ملر�ش اأو لغري 
اأعمال  من  ذلك  وغري  وال�سنائع،  مبا�سرة احلرف  على  لهن  قدرة  ال  الالئي  كالن�ساء  مر�ش 
االأعيان  »فاإذا ما حّب�ست عليهم  وال�سفقة واحلنان  بالرحمة  النا�ش  اأولى  الرجال، فهوؤالء هم 
واأجريت عليهم ال�سدقات، ا�سرتاحوا من عناء الفقر وخرجوا من ربقة الع�سر وهانت عليهم 

م�سائب الدهر«)1(.

واأخروية، ففي  الوقف دنيوية  اإن احلكمة من  الدر املختار«  يقول �ساحب »رّد املحتار على 
الدنيا: بر االأحباب، ويف االآخرة: حت�سيل الثواب)2(.

  فبالوقف اإًذا تتحّقق م�سلحة الواقف يف االآخرة واملوقوف عليه يف الدنيا. ي�سري العز بن 
هو  ما  نوعني:«اأحدهما:  اإلى  الطاعات  يق�ّسم  حني  االأم��ر  هذا  اإلى  660ه���(  )ت  ال�سالم  عبد 
م�سلحة يف االآخرة كال�سوم وال�سالة والن�سك واالعتكاف، والثاين: ما هو م�سلحة يف االآخرة 

لباذله، ويف الدنيا الآخذيه، كالزكاة وال�سدقات وال�سحايا والهدايا واالأوقاف«)3(.

مات الأ�ضا�ضية للوقف: 2- ال�ضِّ

الوقف �سمة من �سمات املجتمع امل�سلم الذي تتاأ�ّس�ش لبناته على التكافل والتعاون بني اأفراده، 
توادهم  يف  املوؤمنني  »مثل  ال�سريف:  احلديث  بها  نطق  التي  االإ�سالمية  االأخ��وة  ملعاين  حتقيًقا 
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل اجل�سد الواحد اإذا ا�ستكى منه ع�سو تداعى له �سائر اجل�سد بال�سهر 
واحلمى«)4(، فاأ�سا�سه التعاون على الرب والتقوى، من خالل �سرف املال يف وجوه اخلري املعلومة 
لتحقيق املنفعة العامة، التي جاءت بها ال�سريعة االإ�سالمية وقامت عليها كركيزة اأ�سا�سية؛ م�سداًقا 

)1( املعامالت املادية واالأدبية، علي فكري، 326/2.
)2( حممد اأمني امل�سهور بابن عابدين، املطبعة الكربى االأمريية، م�سر، �سنة 1326ه�، 392/3.

)3( قواع���د االأح���كام يف م�سالح االأنام، العز بن عبد ال�سالم، درا�سة وحتقي���ق: حممود بن التالميد ال�سنقيطي، دار املعارف، 
بريوت لبنان، �ش17.

)4( �سحيح البخاري، كتاب االأدب، باب رحمة النا�ش والبهائم، ح6011.
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ی   ىئ      ىئىئ   ېئ   ېئېئ   ۈئ      ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئۇئ   وئ   وئ   زبەئ   �سبحانه:  احلق  لقول 
اأوجب  الذي  االإ�سالمية  املقا�سد  اأهم  التكافل االجتماعي »من  ی  یرب)1(، فتحقيق مبداأ 
االإ�سالم من اأجله الزكاة، وحث على ال�سدقة، واأوجب االإنفاق عند احلاجة املا�سة، مبا ف�سل من 

املال، لتتحقق �سورة االإخاء االإمياين الذي هو فر�ش على امل�سلمني، ومق�سد �سرعي عام)2(.

فالواقف ينزل عن �سطر من اأمواله العقارية اأو املنقولة اإمياًنا مببداأ اال�ستخالف، فالكون وما فيه 
ومن فيه مملوك ملكية مطلقة خلالقه �سبحانه زب ڎ  ڈ      ڈ ژ رب)3(، وما ملكية امل�ستخلفني 

اإال حيازة اأمانة اأو وديعة فهي ملكية منفعة على النحو الذي يحّقق اإعمار االأر�ش وفق ال�سريعة.

ا بتنازله عن جزء من ماله »اإمّنا يحّقق االإيثار وال�سخاء وا�سطناع املعروف  والواقف اأي�سً
من  اأ�سل  وهو  ال�سالم،  عليهم  االأنبياء  اأخالق  من  ال�سخاء  فاإن  والبخل،  ال�سح  عن  والتباعد 

اأ�سول النجاة، وهو بذلك يجعل دنياه خري مزرعة الآخرته«)4(.

بينما  العطاء  م�ستمرة  تبقى  »اأن  الوقف  طريق  عن  تخرج  التي  ال�سدقة  �ساأن  من  اأن  كما 
ال�سدقة توؤتي اأكلها يف حينها ثم تنق�سي، فيحتاج الفقراء وذوو احلاجة اإلى �سدقات مثلها«)5(.

املبحث الأول
منطلقات تاأ�ضي�ضية للوقف التعليمي يف البالد الإ�ضالمية

الوقف االإ�سالمي ب�سكل عام، فالوقف  التعليمي م�ستقالًّ عن  الوقف  ال ميكن احلديث عن 
وبالقوة  الديني  بالوازع  يتعلق  الوقف  الأن  طبيعي  اأم��ر  وه��ذا  بامل�صجد،  ارتباط  اأمّي��ا  ارتبط 
االإميانية، التي تدفع االإن�سان اإلى حتبي�ش جزء من ممتلكاته، واإخراجها عن منفعته اإلى منفعة 

)1( املائدة، اآية 2.
)2( وقف النقود وا�ستثمارها، اأحمد بن عبد العزيز احلداد، مقدم الأ�سغال املوؤمتر الدويل الثاين للوقف املنعقد مبكة املكرمة، 

مار�ش2006م، �ش22.
)3( اآل عمران، اآية 26.

1996م،  والتوزيع  للن�سر  اجلامعية  املوؤ�س�سة  بت�سرف،  م�سهور،  اللطيف  عبد  نعمت  املجتمع،  تنمية  يف  الوقف  اأثر   )4(
�ش40-39.

)5( الوقف اخلري يف االإ�صالم واأبعاده التنموية، ال�صعيد بوركبة، دار اأبي رقراق للطباعة والن�صر، ط1، �ش24. 
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الغري، فكان هذا الوازع دافًعا اإلى حتبي�ش االأوقاف املرتبطة بامل�ساجد، كالوقف على احلرمني 
والوقف ببناء امل�ساجد كجامع القرويني باملغرب واجلامع االأزهر مب�سر والزيتونة بتون�ش.

من  النوع  لهذا  االأول  الرئي�ش  ن  املح�صَ باعتباره  ال�صرعي  بالتعليم  امل�صجد  ارتباط  اأن  غر 
التحبي�ش على  اأو  التعليمية  املوؤ�س�سات  لت�سيري  اأوقاف خا�سة  تاأ�سي�ش  اإلى  التعليم، دفع باملحب�سني 
بناء معاهد �سرعية خا�سة، اأو امل�ساعدة يف خدمة الدرا�سة ال�سرعية من خالل اإن�ساء مكتبات وقفية 
اأقدم موؤ�س�سة جامعية قامت على  والعناية مبعي�ستهم، ولعل  الطلبة  اإيواء  اأو  الكتب عليها  اأو وقف 
الوقف يف العامل االإ�سالمي هي جامع القرويني، الذي اأن�سئ من طرف »فتاة م�سلمة تدعى فاطمة 
الفهرية وتكنى اأّم البنني، وهي من جملة من هاجر من القريوان اإلى املغرب، وكان ابتداء تاأ�سي�سه 
االأدار�سة وهو  امللك اخلام�ش من ملوك  ال�سبت فاحت رم�سان عام 245ه�، وذلك يف عهد  يوم  يف 
يحيى بن حممد بن اإدري�ش بن اإدري�ش«)1(، ولعل ما قام به هذا اجلامع بف�سل االأوقاف التي اأقيمت 
والتعليمية  الدينية  باأبعاده  يح�سى  اأن  من  اأكرث  به  الدرا�سة  ت�سيري  وعلى  العلمية،  الكرا�سي  على 
واالجتماعية، فقد خّرج اأفواًجا من العلماء والفقهاء ا�ستطاعوا اأن يحّرروا املجتمع من َربقة اجلهل 
واالأمية، واأن ينريوا العقول مبا ا�ستفادوا من علوم �سرعية وكونية ازدانت بها رحاب هذه اجلامعة.

بدًءا  وقفية،  ومكتبات  مرافق  من  فيها  وما  وامل��دار���ش  العلم واحلكمة  انت�سرت »دور  ثّم 
من القرن الرابع وما بعده، وقد تبع ذلك كّله اأوقاٌف ا�ستثماريٌة تعود غلتها عليها كما هو معروف 

من �سنيع ال�سلف«)2(.

�سة  وهكذا بداأ انت�سار املدار�ش واملعاهد ال�سرعية املرتبطة بامل�سجد اأو امل�ستقلة عنه واملخ�سّ
تا�سفني  بن  يو�سف  بن  علي  اأ�ّس�سه  الذي  مبراك�ش  يو�سف  ابن  جامع  ومنها  ال�سرعي،  للتعليم 
املرابطي)ت537ه�(، لتدر�ش فيه »العلوم الفقهية والكالمية والقراآنية واحلديثية والتاريخية 
واالأدبية واجلغرافية والفل�سفية وغريها«)3(، فكان جامع القرويني بفا�ش وابن يو�سف مبراك�ش 
»يدعمان باالأوقاف اخلريية من طرف املح�سنني على اختالف طبقاتهم وم�ستوياتهم العلمية 

)1( الوقف اخلريي يف االإ�سالم، ال�سعيد بوركبة، �ش70-69.
)2( دور الوقف يف املجال التعليمي، الطاهر زياين، بحث من�سور مبوقع االألوكة على ال�سبكة،www.alukah.net، 06 يونيو 

2017م، ال�ساعة 16:21.
)3( الوقف اخلريي يف االإ�سالم، ال�سعيد بوركبة، �ش71.
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ويف  عامة،  ب�سفة  الثقافة  يف  تنموية  اأبعاد  لهما  كانت  هنالك  وم��ن  وغريهما،  وال�سيا�سية 
االإ�سالمية)1( ب�سفة خا�سة«)2(.

اأما ببالد احلرمني فقد ذكر العالمة تقي الدين الفا�سي يف كتابه »�سفاء الغرام باأخبار البلد 
احلرام« اإحدى ع�سرة مدر�سة مبكة املكرمة ذاكًرا مواقعها من امل�سجد احلرام، واملوؤ�س�سني لها، 

و�سروطهم، والعقارات املوقوفة عليها«)3(.

اأما باملدينة املنورة، فذكر طارق حجار يف كتاب تاريخ املدار�ش الوقفية يف املدينة املنورة 
باأنه: »يتعذر تعيني تاريخ حمدد للمدار�ش الوقفية باملدينة النبوية، غري اأن اأول من ذكرها هو 
وال�سهابية كما ذكر  اليازكوجية  ا�سم  اأورد  اأحمد املطري )ت741ه�(، حيث  املوؤرخ حممد بن 

زين الدين اأبي بكر املراغي املدر�ستني نف�سهما يف تاريخه«)4(.

بن  جوبان  ل�ساحبها  اجلوبانية:  املدر�سة  الهجري،  ال�سابع  القرن  يف  املدار�ش،  هذه  ومن 
تدوان، ثم اأُن�سئت املدر�سة ال�سريازية: ل�ساحبها اإبراهيم العريان الرومي الذي ا�سرتى نخاًل 
املدر�سة  ظهرت  ثم  730ه���(،  �سنة  )ت��ويف  وماله  بنف�سه  عمارتها  يف  واجتهد  عليها،  واأوقفه 
غازي   بن  الدين  �سهاب  املظفر  امللك  ال�سهابية: ملوؤ�س�سها  املدر�سة  ثم  احلنفية،  اليازكوجية 
اأيوب االأن�ساري ر�سي اهلل عنه، ثم املدر�سة االأركوجية: ذكرت يف  اأبي  االأيوبي، يف مكان دار 
تاريخ ابن فرحون الذي عا�ش بني 693 - 769ه�. »وقد كان الوقف وراء ت�س��ييد اأربعمائة مدر�سة 

ا. بدم�سق يف القرن ال�سابع الهجري«)5( اأي�سً

)1( يعني الثقافة االإ�سالمية.
)2( الوقف اخلريي يف االإ�سالم، ال�سعيد بوركبة، �ش71. 

الكت���ب  دار  الفا�س���ي،  احل�سن���ي  املك���ي  الطي���ب  اأب���و  الدي���ن،  تق���ي  احل���رام،  البل���د  باأخب���ار  الغ���رام  �سف���اء  انظ���ر:   )3(
العلمية،ط1421/1ه����،2000 ،7/1؛ وانظ���ر: عناية امل�سلمني بالوقف خدمة للقراآن الك���رمي، عبد الوهاب بن اإبراهيم اأبو 

�سليمان، جممع امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف،1421ه�، �ش26.
)4( تاري���خ املدار����ش الوقفي���ة يف املدينة املنورة، طارق بن عب���د اهلل حجار، اجلامعة االإ�سالمية باملدين���ة املنورة، العدد 120- 

ال�سنة 35، 1423ه�/2003م، 480/1.
)5( دع���م الوق���ف للموازنة العامة للدولة، عمر الكتاين، بحث مقدم ملنتدى ق�صاي���ا الوقف الفقهية الرابع املنعقد بالرباط من 
30 مار����ش اإلى 1 اأبريل واملنظم من طرف وزارة االأوق���اف وال�سوؤون االإ�سالمية املغربية بتعاون مع االأمانة العامة لالأوقاف 

الكويتية والبنك االإ�سالمي للتنمية �ش4،.
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واأما املدار�ش الوقفية يف القرن الثامن الهجري فمنها: املدر�سة اجلوبانية: عام 724ه�، ثم 
املدر�سة الغياثية.

ملوؤ�س�سها  الكلريجية:  املدر�سة  فمنها:  الهجري  التا�سع  القرن  يف  الوقفية  املدار�ش  واأم��ا 
باملدينة  »اأن�سئ  ال�سخاوي:  عنه  ق��ال  وق��د  كلريجة،  �سلطان  اأحمد  الدين  �سهاب  ال�سلطان 
اأربعة  مدر�سة يف �سنة ثماٍن وثالثني وثمامنائة بالقرب من باب الرحمة، واأر�سل بقنديل زنته 
اآالف و�ستمائة قفلة)1(، علق يف جهة الوجه ال�سريف، وكذا له مدر�سة مبكة، بالقرب من باب 
ثالٍث  �سنة  البا�سط،  عبد  القا�سي  ملوؤ�س�سها  البا�سطية:  املدر�سة  وبعدهما ظهرت  ال�سفا«)2(، 

وع�سرين وثمامنائة من الهجرة، ثم املدر�سة الزمنية.

ثم ظهرت املدر�سة االأ�سرفية اأو احل�سن العتيق: ملوؤ�س�سها ال�سلطان االأ�سرف قايتباي �سلطان 
ا�ستثمارية  اأوقاف  وُوقفت عليها  لها مرافق كثرية،  املماليك عام 887ه�، وهي مدر�سة كبرية 
عظيمة يرجع خريها عليها وعلى امل�سجد النبوي. ثم ظهرت املدر�سة الر�ستمية: ملوؤ�س�سها ر�ستم 

با�سا ابن الوزير قا�سم با�سا �سنة 880 ه�.

املدر�سة  فمنها:  العثمانية  الدولة  زمن  الهجري  العا�سر  القرن  يف  الوقفية  املدار�ش  واأما 
املزهرية: ملوؤ�س�سها الزيني.

اأن�سئت  واأما املدار�ش الوقفية يف القرن احلادي ع�سر زمن العثمانيني: مدر�سة قرة با�ش: 
اأو املدر�سة اجلديدة:  عام 1031ه�، ثم مدر�سة ال�ساقزيل: عام 1125ه�، ثم مدر�سة كربيل 
عام 1150ه�، ثم مدر�سة دار احلديث ب�سري اأغا، ثم املدر�سة احلميدية: ما بني عامي 1187- 
1203ه�، واأما املدار�ش الوقفية يف القرن الثالث ع�سر فمنها: املدر�سة املحمودية، ثم مدر�سة 
كيلي ناظري: عام 1254ه�، ثم مدر�سة ح�سني اأغا: عام 1273ه�، ثم االح�سانية: عام 1275ه�، 

واأخرًيا املدر�سة الباركوجية.

)1( القفلة ت�ساوي 3،12 غرام بالوزن احلديث.
)2( التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة ال�سريفة، �سم�ش الدين اأبو اخلري حممد بن عبد الرحمن بن حممد بن اأبي بكر بن عثمان 

بن حممد ال�سخاوي، الكتب العلمية، بريوت –لبنان، ط االأولى 1414ه�/1993م، 161/1.
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اأ�سهرها:  فمن  1340ه���:  عام  قبل  ما  حتى  ع�سر  الرابع  القرن  يف  الوقفية  املدار�ش  واأم��ا 
ثم  القازلية: عام1311ه�،  املدر�سة  ثم  الدين عام 1301ه�،  للوزير علم  الك�سمريية:  املدر�سة 
املدر�سة العرفانية: عام 1314ه�، ثم املدر�سة اخلا�سكية: عام 1314ه�، ثم املدر�سة النظامية: 
عام 1324ه�، ثم مدر�سة اآمان اهلل خوجة: عام 1324ه�، واأخريا مدر�سة نور الدين مننكاين: 
اأوقفها نور الدين مننكاين عام 1331ه� ب�سقيفة �سيخي)1(، ويذكر ابن بطوطة حال ترحاله يف 
على  قائمة  كانت  اإلى اجلامعي  االبتدائي  امل�ستوى  املدار�ش من  الع�سرات من  اأن  العرب  بالد 

اأموال الوقف، واأن االأموال املوقوفة قد فا�ست على الطلبة املنت�سبني لها)2(. 

النظامية،  املدار�ش  قبل  االإ�سالمية،  البالد  بع�ش  يف  التعليم  على  االأوق��اف  وج��دت  كما 
ا اأكرث  كم�سر، وذلك يف عهد العزيز باهلل �سنة 378ه�، حيث اأ�سبح اجلامع االأزهر معهًدا علميًّ
اأجور جلماعة من  كل�ش اخلليفة يف حتديد  بن  يعقوب  الوزير  �ساأل  ولذلك فقد  منه م�سجًدا، 
الفقهاء فاأطلق لهم ما يكفي، واأمر ب�سراء دار وبنائها، فبنيت بجانب اجلامع. و�سهد الع�سر 
الفاطمي يف م�سر تو�س��ًعا يف اأعمال الوقف، حيث وقف احلاكم باأمر اهلل الفاطمي اأوقاًفا كثرية 
لل�سرف على امل�ساجد وغريها من املوؤ�س�سات التعليمية، وكذلك فعل الوزير الفاطمي ال�سالح 

طالئع بن رزيك )�سنة 556ه�()3(.

منها  نذكر  واملتعلمني،  للطلبة  االأ�سا�سية  التوعية  بجانب  اعتنت  عّدة مدار�ش  ا  اأي�سً ووجد 
مبدينة فا�ش: مدر�سة ال�سابرين التي اأن�ساأها يو�سف بن تا�سفني بعد دخوله مدينة فا�ش حوايل 
462ه�، مدر�سة احللفاويني التي اأن�ساأها يعقوب بن عبد احلق املريني �سنة 670ه�، مدر�سة دار 
�سنة 670ه�،  املريني  بن عبد احلق  بف�سل اهلل عثمان  ال�سعيد  ال�سلطان  اأن�ساأها  التي  املخزن 
مدر�سة ال�سهريج التي اأ�ّس�سها علي بن �سعيد املريني �سنة 721ه�، مدر�سة ال�سبعني �سنة 721ه�، 

)1( دور الوقف يف املجال التعليمي، الطاهر زياين. 
)2( انظ���ر: الوق���ف االإ�سالم���ي، جماالته واأبع���اده، اأحمد الري�س���وين، من�سورات املنظم���ة االإ�سالمية للرتبية والعل���وم والثقافة 

اإي�سي�سكو، �ش7.
)3( انظر: املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واالآثار، املعروف ب� )اخلطط املقريزية( تقي الدين املقريزي طبعة مكتبة الثقافة 
الديني���ة؛ ط2، 1987م،  294/2-295، وبح���ث الوقف التعليمي واأثره يف التنمية دولة االإمارات العربية منوذجا، عمر عبد 

عبا�ش اجلميلي، بحث مقدم ملنتدى فقه االقت�ساد االإ�سالمي الثالث دبي 2017م، �ش11.



168

العدد 34 ال�سنة الثامنة ع�سرة - �سعبان 1439ه�/ مايو 2018م

املتوكلية  اأو  البوعنانية  الوادي �سنة 721ه�، مدر�سة امل�سباحية �سنة 745ه�، املدر�سة  مدر�سة 
�سنة 756ه�، مدر�سة ال�سراطني �سنة 1081ه�)1(.

اإلى جامع القرويني وابن يو�سف واالأزهر والزيتونة وهذه املدار�ش العلمية وغريها، يف  وي�ساف 
الع�سر احلديث موؤ�س�سة دار احلديث احل�سنية التي اأوقفها احلاج حممد بن ادري�ش البحراوي)2(، 
تطوير  �سبيل  يف  اأ�سا�سية  لبنة  بذلك  لتكون  اهلل،  �سبيل  يف  وقًفا  وجعلها  االإ�سالمية  الثقافة  خلدمة 
املنظومة التعليمية ال�سرعية باملغرب، وقد خّرجت اأفواًجا من العلماء اأ�سهموا بدورهم يف خدمة الدين 
اإن عدًدا منهم كّونوا دعائم للمجال�ش العلمية  واملجتمع من خمتلف االأماكن التي ا�ستغلوا فيها، بل 
حفظ  جانب  بحق  عليها  وينطبق  والتوعية،  للتوجيه  منابر  �سارت  التي  للعلماء  املحمدية  والرابطة 
العقل عن طريق الدرو�ش الوعظية واملحا�سرات العلمية والندوات الثقافية، وتكوين االأئمة وتوجيه 

ال�سباب واإ�سالح ذات البني بني االأزواج، وغري ذلك مما ميّكن من حفظ م�سالح النا�ش جميًعا. 

والكتاتيب  امل�ساجد  طريق  عن  االإ�سالمي  املجتمع  يف  والثقايف  التعليمي  الوقف  ا�ستهل  لقد 
من  االنطالقة  وكانت  الزمان،  ذلك  يف  واالإمكانات  االأدوات  ملحدودية  نظرا  بدائية،  ب�سورة 
باحات امل�سجد واأروقته اجلامعية ثم اإلى الكليات واملوؤ�س�سات)3(، فقد كانت منطلقاته التاأ�سي�سية 
يف  خا�سة  مناهج  من  الطابع  هذا  يفر�سه  وما  العام  طابعه  على  حمافظة  بامل�سجد،  مرتبطة 
التدري�ش وطريقتها وكيفيتها، مت�سبثة بروافده االإميانية، فتاأ�س�ش املنهج اخلا�ش بالوقف التعليمي 

)1( انظ���ر: دور الوق���ف يف احلي���اة الثقافي���ة باملغ���رب، ال�سعيد بوركبة، طبع���ة وزارة االأوق���اف وال�س���وؤون االإ�سالمية باملغرب، 
1417ه�/1996م، 62-60/1.

)2( وق���ف ق�سره الرائع االأنيق على القراآن واحلديث، عام 1388ه����، وقد جاء ن�ش خطابه لدى اإعالن الوقفية:«اإنني اأحب�ش 
هات���ه ال���دار على القراآن واحلديث، وال اأري���د اأن تكون يف امل�ستقبل اإال لهاته الغاية، وال حت���ول اإلى اأية غاية اأخرى، بحيث 
ترك���ت احلق للورث���ة بالرجوع يف هذا التحبي�ش فيم���ا اإذا اأريد حتويلها ع���ن غايتها«، قوبلت هذه الوقفي���ة باال�ستح�سان، 
جت���اوب فيه���ا امللك احل�س���ن الثاين رحمه اهلل »وقد اأجاب���ه على ل�سانه الوزي���ر الفقيه ال�سيد احلاج اأحم���د بركا�ش بتاأثر 
بال���غ، وانفعال مثري، وهو يت�سل���م مفاتيح دار احلديث احل�سنية بيد ال�سكر والتقدير، قائ���ال:« اإنني جئت مر�ساًل من قبل 
�ساح���ب اجلالل���ة املل���ك املعظم جاللة احل�سن الث���اين حفظه اهلل الأت�سلم ال���دار، واأنه يعدكم باأن ال���دار �ستبقى موقوفة 
عل���ى الق���راآن، وال�سنة، واحلديث، وال تتحول اإلى اأي هدف اآخر اإلى اأن ي���رث اهلل االأر�ش ومن عليها، وهو خري الوارثني«، 
انظ���ر، الوق���ف يف الفكر االإ�سالمي، حممد بنعبد العزيز بعبد اهلل، 358/1، وزارة االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية باملغرب، 

1416ه�/1996م.
)3( دور الوق���ف يف تفعي���ل التعليم الع���ايل يف اجلامعات االإ�سالمية: ق���راءة يف خطة موؤ�س�سة الوقف للدرا�س���ات العليا، �سامي 

ال�سالحات، جملة اجلامعة، احتاد اجلامعات االإ�سالمية اي�س�سكو2004م، �ش5.
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الذي اعتنى مبنظومة التعليم ال�سرعي واأ�سهم يف تطويره وتنميته، والذي �سّكل فيه الوقف اأهم 
امل�سادر التمويلية بعد ذلك لدعم البحوث العلمية ال�سرعية، وت�سجيع الدرا�سة بالكليات واملعاهد 
ال�سرعية وخا�سة ما يعرف بالتعليم العتيق اأو التعليم االأ�سيل، الذي يقوم يف بنائه وتطويره على 

املوؤ�س�سات الوقفية بناء وجتهيزا اأو بالتحبي�ش عليها بعد اأن تقام وتن�ساأ وتوؤ�س�ش. 

املبحث الثاين
الوقف على اأماكن حتفيظ القراآن واملعاهد ال�ضرعية ودوره

يف دعم التعليم ال�ضرعي
لعل اأبرز اأدوار الوقف يف ارتباطه باملجال التعليمي، هو م�ساهمته يف اإن�ساء موؤ�س�سات علمية 
اجلامعية  مبراحله  وانتهاء  االأولى  مراحله  من  بدًءا  ال�سرعية،  العلوم  بتدري�ش  تعتني  خا�سة 
اإن دور الوقف يظهر ب�سكل جّلي ووا�سح يف عنايته بحفظ وتعهد القراآن الكرمي  النهائية، بل 
وتعلم املتون والعلوم ال�سرعية، انطالًقا من الوازع الديني الذي يدفع النا�ش اإلى العناية بكالم 
ربهم واالجتهاد يف دفع اأبنائهم لتحفيظه، وحتبي�ش املمتلكات على منهجية التدرير والتحفيظ 
بالن�سبة  التقليدية  التدرير  بو�سائل  املوؤ�س�سات  بتجهيز هذه  تعمل على ذلك،  التي  باملوؤ�س�سات 
للكتاتيب كاالألواح التي ي�ستعملها الطلبة يف احلفظ، اأو ال�سمغ اأو االأقالم...اإلى غري ذلك من 

الو�سائل ال�سرورية يف حفظ القراآن الكرمي باملنهجية التقليدية العتيقة.

اإن اأول ِبذرة انطلق منها الوقف التعليمي تاأ�س�ست من الكّتاب القراآين، حني اعتنى امل�سلمون 
بتحفيظ الغلمان وال�سبيان القراآن الكرمي والعلوم املرتبطة به، ففي خمت�سر تاريخ دم�سق اأن 
اأبا املعطل مولى بني كالب اأدرك معاوية قال: »مّر بنا معاوية ونحن يف »املكَتْب«، يعود درة يف 
نحو من ع�سرة، فقال لنا املعلم: »ما �سلمتم على اأمري املوؤمنني، اإذا رجع ف�سلموا عليه، فلما رجع 
قمنا اإليه، فقلنا: ال�سالم عليك يا اأمري املوؤمنني ورحمة اهلل وبركاته، قال: اللهم بارك يف ذراري 

اأهل االإ�سالم، اللهم بارك يف ذراري اأهل االإ�سالم«)1(.

)1( خمت�س���ر تاري���خ دم�سق، اأبو الف�سل جمال الدين بن منظور االأن�س���اري االفريقي، حتقيق: روحية النحا�ش، حممد مطيع، 
دار الفكر للطباعة والن�صر، �صوريا، ط1، 1402ه�/1984م، 163/29.
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ح لنا اأن تعليم ال�سبيان الكتابة ُوجد منذ ال�سنة الثانية للهجرة حينما د�ّسن  فهذا االأثر يو�سّ
�ش  يكن يف مقر خم�سّ اأن ذلك مل  بدر)1(...غري  اأ�سرى  بع�ش  بذلك  كّلف  ملا  رائعة،  بطريقة 
تعالى  اهلل  ر�سي  اخلطاب  بن  عمر  زمان  يف  �ش  التخ�سّ �سفة  املكان  هذا  اأخذ  ورمبا  لذلك، 
اأّول من جمع ال�سبيان يف املكتب )اأي الكتاب القراآين()2(، حيث جاء يف  عنه، ولذلك اعترب 
اأّول من جمع ال�سبيان يف املكتب )اأي الكتاب القراآين( هو  كتاب«األي�ش ال�سبح بقريب«: »اإن 
اأن  اخلزاعي  اهلل  عبد  ابن  اأق��ام  حيث  الثاين،  اخلليفة  عنه-  اهلل  ر�سي  اخلطاب-  بن  عمر 
يالزمهم للتعليم، وجعل له رزًقا من بيت املال، واأمره اأن يجل�ش للتعليم من �سالة ال�سبح اإلى 

ال�سحى العايل، ومن �سالة الظهر اإلى �سالة الع�سر وي�سرتيحون بقية النهار«)3(.

فاحلديث عن ن�ساأة الكتاب القراآين وما قام به من اأدوار تعليمية وتنويرية، يرتبط باحلديث 
ن  ن االأول لهذا التعليم، فامل�سجد كان كل �سيء »رو�سة اأطفال، وحم�سَ عن امل�سجد، فهو املح�سَ
تربية ال�سبيان، يحافظ على الفطرة، وينّمي املوهبة، وين�سئ الن�ساأة احل�سنة، ويربط الطفل 
برّبه من اأول ظهور االإدراك وبروز عالمات التمييز...والر�سول- �سلى اهلل عليه و�سلم- كان له 
ارتباط وثيق بال�صغار يحت�صنهم بامل�صجد، ويرعاهم ويعلمهم ويالعبهم ويحرتم م�صاعرهم، 

وتذرف عيناه عند فقد اأحدهم، ويعزي فيهم عزاء �سادًقا«)4(.

�ْسَرى َيْوَم َبْدٍر مَلْ َيُكْن َلُهْم ِفَداٌء َفَجَعَل َر�ُسوُل اهللهَِّ �سلى  )1( اأخرج االإمام اأحمد يف م�سنده عن ابن عبا�ش قال: »كاَن َنا�ٌش ِمَن االأَ
اِر اْلِكَتاَب���َة«، انظر:  امل�سند، اأحمد بن حنبل، احلديث رقم 2216، موؤ�س�سة  اهلل علي���ه و�سل���م ِفَداَءُهْم اأَْن ُيَعلُِّموا اأَْوالَد االأَْن�سَ

قرطبة-القاهرة، د،ت، 236/1. 
)2( لفظ »الكّتاب« اإذا اأطلق فرياد به مو�سع َتْعِل�يم الكتاب، قال املربد: ال�َمْكَتُب مو�سع التعليم واجلمع الَكَتاِتيُب وال�َمكاِتُب، ل�سان 
العرب، ابن منظور االفريقي، ج13، مادة »كتب«، واإذا بقي لفظ »الكّتاب منفرًدا وم�ستقالًّ دون اإ�سافته اإلى و�سف بجانبه، يكون 
معناه، تعليم مطلق الكتابة: اإمالئية، عربية، اأجنبية، الخ، اأي جمرد حمو االأمية حتى يعرف املتعلم القراءة والكتابة،،،اأما اإذا 
اأ�سيف اإلى لفظ »كّتاب« �سفة »قراآن« لي�سبح مركًبا من ال�سفة واملو�سوف هكذا »الكتاب القراآين« معرًفا اأو نكرة »كتاب قراآين« 
ا باملكان الذي يعّلم فيه القراآن: كتابته-ر�سمه- قراءته، وتهجي حروفه والنطق  فحينئذ يكون مبناه اللغوي يف اال�سطالح خا�سًّ
بكلماته ثم حتفيظه«.انظر، الكتاب القراآين باملغرب والرواية املتواترة املحفظة فيه، اأحمد بودهان، مطبوع يف كتاب«الكتاتيب 

القراآنية االآليات-االأهداف-االآفاق«، من�صورات وزارة االأوقاف وال�صوؤون االإ�صالمية، ط1، 1430ه� - 2009م، 57/2.
)3( األي�ش ال�صبح بقريب، الطاهر بن عا�صور، دار ال�صالم، م�صر، ط1، 1427ه�/2006م، �ش55؛ وانظر، ملزيد تف�سيل يف 
االأمر: »الكتاتيب القراآنية يف املغرب بني االأحكام الفقهية واملمار�سة العملية واالأفاق املن�سودة«، احل�سن بن اأحمد مفراح، 
مطبوع يف كتاب »الكتاتيب القراآنية«، �ش18؛ و»االأن�سا�ش القراآنية )رواية ور�ش(«، عبد العزيز العيادي العرو�سي، مطبعة 

�صبارطيل، طنجة، ط3، 1999م، 24/1.  
)4( امل�صجد ن�صاطه االجتماعي على مر التاريخ، عبد اهلل قا�صم الو�صيلي، �صل�صلة اإحياء ر�صالة امل�صجد، ط1، 1990م، �ش44.



171

الَوقُف التعليمي بالبالِد االإ�سالمية ودوره يف دعِم التعليِم ال�سرعي وتطويِره

ت�سكلت معامُل مناهجه الرتبوية مع ظهور  القراآين،  الكّتاب  له  الذي خ�سع  التنظيم  وهذا 
املوؤلفات، التي ُتعنى باآداب واأحكام تعليم ال�سبيان، منها: ر�سالة حممد بن �سحنون )ت256ه�( 
»اآداب املعلمني واآداب املتعلمني« يف القرن الثالث الهجري، ور�سالة اأبي احل�سن علي بن حممد 
يف  واملتعلمني«  املعلمني  واأحكام  املتعلمني  الأح��وال  املف�سلة  »الر�سالة  )ت403ه����(  القاب�سي 
التعلم لربهان الدين  ال�ساد�ش كتاب تعليم املتعلم طرق  القرن اخلام�ش الهجري، ويف القرن 
الزرنوجي، ويف ال�سابع الهجري كتاب تذكرة ال�سامع واملتكلم يف اآداب العامل واملتعلم للقا�سي 
بدر الدين بن جماعة، فر�سالة ابن �سحنون التي انتظمت يف خم�ش ع�سرة �سفحة ُوّزعت بني 
تعلم القراآن وتعليمه، وتاأديب ال�سبي والرتبية الدينية ومواد التعليم واحلقوق املادية للمعلم، 
ف�سل  بني  عت  فُوزِّ القاب�سي  ر�سالة  اأما  ال�سرعية،  التاأديب  حدود  جتاوز  اإذا  املعلم  وم�سوؤولية 
القراآن وتعليم القراآن ومن يتواله، وا�ستئجار املعلم لتعليم القراآن والتكوين الديني واالأدبي)1(...
يعالج  فهو  مفيدة  تربوية  لقيم  مت�سمنة  ع�سر  الثالثة  ف�سوله  جاءت  الذي  الزرنوجي  وكتاب 
مو�سوع التعلم، وهذا يحتل مكاًنا بارًزا يف علم النف�ش الرتبوي، ملا له من دور اأ�سا�سي يف العملية 
واآداب  العلم  ف�سل  بني  جمعت  اأب��واب،  خم�سة  �سم  جماعة  ابن  وكتاب  التعليمية)2(،  الرتبوية 
العامل واملتعلم واالأدب مع الكتب واآداب ال�سكنى مبنهج تربوي يبني اآليات املنظومة التعليمية)3(، 
وغريها من املو�سوعات املرتبطة بتنظيم مناهج التعليم بالكتاتيب القراآنية، حيث تبني اأن الن�ساأة 
للعلماء  الهجري، حني �سار  الثالث  القرن  وا�سحة يف  القراآين بدت معاملها  للكتاب  احلقيقية 
االإ�سالمية،  البلدان  باختالف  اختلفت  التي  املناهج،  هذه  بخ�سو�ش  من�سبطة  ت�سورية  روؤية 
ففي بالد املغرب، اقت�سر يف الكتاب على حتفيظ القراآن الكرمي بالن�سبة للطالب امللتحق دون 
خلطه بغريه، بخالف ما عرف عن اأهل امل�سرق واأهل االأندل�ش، »فقد كانت الكتاتيب يف امل�سرق 
تهتم باجلمع بني حتفيظ القراآن وتعليم مبادئ العربية والهجاء واالإمالء واخلط يف اآن واحد، 

)1( انظر: التاأ�سيل للمناهج الرتبوية والتعليمية ال�سائدة يف الكتاتيب القراآنية، عبد املجيد الكتاين، جملة التب�سرة، ي�سدرها 
ملجل�ش العلمي ملوالي يعقوب، العدد الرابع �سفر1434ه�/2013م، �ش8-7.

)2( انظر، فايزة عطا اهلل حممد اآل عبد اهلل، الفكر الرتبوي عند برهان الدين الزرنوجي، درا�سة تكميلية ملتطلبات احل�سول 
على درجة املاج�ستري، جامعة اأم القرى، 1416ه�، �ش33.

)3( انظر، تذكرة ال�سامع واملتكلم يف اآداب العامل املتعلم، القا�سي بدر الدين ابن جماعة، اعتنى به حممد مهدي عجمي، دار 
الب�صار االإ�صالمية، ط3، 1433ه�/2012م.



172

العدد 34 ال�سنة الثامنة ع�سرة - �سعبان 1439ه�/ مايو 2018م

واأما اأهل االأندل�ش فقد كانوا يهتمون بتعليم االأطفال باالإ�سافة اإلى اأبجديات القراءة والكتابة 
وال�سعر واالآداب، فاإذا اأتقن الطفل ذلك انتقلوا به اإلى حفظ القراآن الكرمي«)1(.

املغرب  اأه��ل  »فاأما  فيقول:  مقدمته،  يف  808ه���(  )ت  خلدون  اب��ن  حه  يو�سّ املنهج  وه��ذا 
بالر�سم  املدار�سة  اأثناء  واأخذهم  فقط،  القراآن  تعليم  على  االقت�سار  الولدان  يف  فمذهبهم 
وم�سائله واختالف حملة القراآن فيه، ال يخلطون ذلك ب�سواه يف �سيء من جمال�ش تعليمهم ال 
من حديث وال من فقه وال من �سعر وال من كالم العرب اإلى اأن يحَذق فيه، اأو ينقطع دونه، فيكون 
انقطاعه يف الغالب انقطاًعا عن العلم باجلملة، وهذا مذهب اأهل االأم�سار باملغرب ومن تبعهم 
من قرى الرببر اأمم املغرب يف ولدانهم اإلى اأن يجاوزوا حد البلوغ اإلى ال�سبيبة، وكذا يف الكبري 

اإذا راجع مدار�سة القراآن بعد طائفة من عمره«)2(.

وقد ظلت هذه الكتاتيب الوقفية وفّية للمنهج الذي ن�ساأت عليه وللهدف الذي تاأ�ّس�ست من 
اأجله، وهو حتفيظ القراآن الكرمي وتعليم مبادئ الكتابة والقراءة وحفظ بع�ش املتون ال�سرعية، 
ما  ون��ادًرا  امل�سجد  فقيه  عليها  ي�سرف  حيث  بجانبها،  مبكان  اأو  امل�ساجد،  يف  متركزت  لذلك 
ي�ستعان مبدّرر)3( اأو حمفظ خارج هذه الفئة، كما كانت تق�سد هدًفا اآخر وهو »تاأهيل الطالب 
تقدمه  ما  وعلى  املح�سنني،  اأريحية  على  واعتمدت  التالية«)4(،  املرحلة  يف  تعليمهم  ملوا�سلة 

اجلماعة لهذا االإمام اأو املدّرر بناء على اتفاق �سابق بينهما.

وقد بنّي الون�سري�سي )ت 914ه�( اأهداف ن�ساأة الكتاتيب القراآنية واأدوارها التعليمية، بكونها 
حمّددة يف تعليم ال�سبيان حفًظا وقراءة، وال�سكل والهجاء واخلط واأحكام الو�سوء وال�سالة 
الكبري  االأثر  لها  ال�سرعية، وكان  بالعلوم  والدراية  من فرائ�ش و�سنن)5(، فجمعت بني احلفظ 

)1( الكتاتيب القراآنية: الواقع واالآفاق، عبد الفتاح الفري�سي، مطبوع يف كتاب »الكتاتيب القراآنية...«، 120/1.
واالآداب، ط1، 2005م،  والعلوم  الفنون  بيت  ن�صر  ال�صدادي،  ال�صالم  عبد  ابن خلدون، حتقيق:  الرحمن  عبد  املقدمة،   )2(

.220/3
)3( املدّرر هو الفقيه الذي ميار�ش مهمة حتفظ القراآن الكرمي لالأطفال.

)4( اأهداف وخ�صائ�ش التعليم االإ�صالمي، فاروق عبد املجيد ال�صمراين، دار النفائ�ش، االأردن، ط1، 1999م، �ش62.
)5( املعيار املعرب عن فتاوى اأهل اأفريقية واالأندل�ش واملغرب، اأبو العبا�ش اأحمد بن يحيى الون�سري�سي، وزارة االأوقاف وال�سوؤون 

االإ�سالمية، املغرب، 1981م، 19/8.
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اأ�سهمت من حفظ املتون والتعريف بكتب الفقه والتف�سري  التعليم ال�سرعي، مبا  على منظومة 
واحلديث وال�سرية. 

فكانت هذه الكتاتيب التي �سرت يف بالد االإ�سالم �سريان املاء يف العود االأخ�سر، املنبت االأول للتعليم 
ال�سرعي، مبا توؤهله من طلبة حافظني لكتاب رّبهم، ملّمني بالعلوم ال�سرعية، وباملتون ال�سرورية التي 
تعينهم على حتمل اأعباء م�سوؤولية اإمامة النا�ش يف ال�سالة، اأو توعيتهم وتفقيههم يف اأحكام دينهم، 

لتتطور ملكتهم الفقهية وال�سرعية بعد االلتحاق باملعاهد واملوؤ�س�سات واجلامعات ال�سرعية.

ن الرئي�ش  وتعّد املعاهد ال�سرعية وموؤ�س�سات التعليم العتيق واجلامعات االإ�سالمية عموًما، املح�سَ
لطلبة الكتاتيب القراآنية، نظًرا لالإمكانات التي تتيحها لهوؤالء الطلبة الإكمال درا�صتهم، والأن �صرط 
الولوج اإليها يرتبط بحفظ القراآن الكرمي، فال ي�سمح لغري حافظ لكتاب اهلل بالولوج اإلى هذه املعاهد 
ال�سرعية العتيقة، ولعّل جامع القرويني بفا�ش، مبا قدمه من خدمات جليلة للعلم ال�سرعي يعّد النموذج 
القرويني  دور  عن  التازي  الهادي  عبد  الدكتور  يقول  العتيقة،  الوقفية  االإ�سالمية  للجامعة  االأمثل، 
كمركز ديني تعليمي: »...ولكاأمنا و�سعها ملركز ديني ظل على مرمى الزمن قبلة للموؤمنني، يحجون 
اإليها من خمتلف االآفاق لت�سفية نفو�سهم وتبيني طريق وجهتهم«)1(، واحلديث عن دور هذه اجلامعة 
يف خدمة العلم ال�سرعي، تكفي فيه االإ�سارة اإلى اأن اأّول من  اأدخل مدونة االإمام مالك اإلى املغرب هو 
من علماء القرويني دّرا�ش بن اإ�سماعيل)2(، الذين ا�ستفادوا من نظام الوقف فاأ�سهموا يف رفع لواء 
العلم عرب االآفاق، وقد امتد دور اجلامعة، ليكون لها االإ�سهام يف التاأليف الفقهي واالأ�سويل وال�سرعي 
عموًما، فاأغلب الطلبة الذين َدر�ُسوا بالقرويني وكذا دّر�سوا بها كانت لهم موؤلفات علمية خدموا بها 
التعليم ال�سرعي، بل كانت لهم اليد الطولى يف ال�سرح واالخت�سار كما هو حالهم مع خمت�سر خليل 

)1( جامع القرويني: امل�سجد واجلامعة مبدينة فا�ش، عبد الهادي التازي ، دار الكتاب اللبناين بريوت 1973م، 125/1.
ا�ش بن اإ�سماعيل باجلهود  )2( هو ال�سيخ اأبو ميمونة درا�ش بن اإ�سماعيل دفني خارج باب الفتوح مبحرو�سة فا�ش، ارتبط ا�سم دَرّ
الت���ي بذله���ا يف ن�سر املذهب املالكي باملغرب، وقد كانوا قبله على مذهب اأبي حنيفة، ويف هذا ال�سياق اعترب غري واحد من 
مرتجمي���ه اأن���ه اأول من اأدخل مدونة �سحنون مدينَة فا�ش، وكان له م�سجد بحي ي�سمى م�سمودة من عدوة االأندل�ش؛ يتجمع 
فيه الطلبة لقراءة الفقه، ويقال: اإن قبلته اأقوم قبلة بفا�ش. قال القا�سي عيا�ش: »كان اأبو ميمونة من احلفاظ املعدودين، 
واالأئم���ة املربزي���ن من اأهل الف�سل والدين، وملا طراأ اإلى القريوان اطلع النا�ش م���ن حفظه على اأمر عظيم حتى كان يقال: 
لي�ش يف وقته اأحفظ منه«، ت357ه�، انظر: ترتيب املدارك القا�صي عيا�ش، ط وزارة االأوقاف وال�صوؤون االإ�صالمية باملغرب، 

واأحمد بابا التنبكتي، نيل االبتهاج بتطريز الديباج، �ش175، ط كلية الدعوة االإ�صالمية، طرابل�ش، 1989م، 81/6.
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الذي ظهر يف القرن الثامن الهجري، كما عرفت هذه اجلامعات يف فرتات تاريخية زيارة علماء من 
امل�سرق، ق�سدوا ن�سر علمهم واال�ستفادة من جتربة تدري�ش العلوم ال�سرعية باجلامعة.

وتعّد املدر�سة امل�ستن�سرية التي اأن�سئت عام 631ه�، اأول نواة ملوؤ�س�سة جامعية م�ستقلة قائمة 
على مال الوقف، حيث تدر�ش فيها العلوم ال�سرعية والطبيعية والريا�سية وغري ذلك)1(، وقد 
اأورد ابن كثري الدم�سقي يف حوادث عام 631ه� اأن فيها »كمل بناء املدر�سة امل�ستن�سرية ببغداد 
واأربعة معيدين، ومدر�ًسا لكل  ووقفت على املذاهب االأربعة من كل طائفة اثنني و�ستني فقيها 
مذهب، و�سيخ حديث، وقارًئا وع�سرة م�ستمعني و�سيخ طب، وع�سرة من امل�سلمني، ي�ستغلون بعلم 
املدر�سة  من  ا�سمها  تغري  مبثلها«)2(وقد  ي�سمع  مل  كتب  خزائن  ووقفت  لالأيتام،  ومكتبة  الطب 
العربية  االأقطار  خمتلف  من  الطلبة  ت�ستقبل  وكانت  امل�ستن�سرية،  اجلامعة  اإلى  امل�ستن�سرية 
للدرا�سة فيها)3(،كما اأوقف �سالح الدين االأيوبي مدر�سة مب�سر متخ�س�سة يف تدري�ش الفقه 
بنيت  القمحية)4(...كما  باملدر�سة  ف�سميت  القمح  تغل  الفيوم  من  ا  اأر�سً عليها  ووقف  املالكي 
ال�ساحلية  املدر�سة  مثل  اجلامعي،  النظام  من  قريبة  وقفية  �سرعية  مدار�ش  ا  اأي�سً مب�سر 
الوقفية، اأقامها امللك ال�سالح جنم الدين اأيوب �سنة 641ه�، وهي اأول مدر�سة تدر�ش املذاهب 
التي  املن�سورية  مدر�سة  مثل  والطبية،  التطبيقية  للعلوم  مدار�ش  كذلك  فيها  وبنيت  االأربعة، 
ولقد  واالأطيان  احلوانيت  الكثري من  عليها  واأوق��ف  683ه���،  عام  بن قالوون  املن�سور  اأن�ساأها 
الدولة  �صقوط  بعد  االأيوبي-  الدين  �صالح  يد  على  م�صر  يف  الثقايف  التعليمي  الوقف  ا�صتهر 
الفاطمية- الذي اأوقف الكثري من االأرا�سي الزراعية واملباين والعقارات للمدار�ش ودور الكتب 
واملجال�ش العلمية، كما يذكر ذلك ابن خلدون )ت 808ه�( عند زيارته للقاهرة، حتى اأ�سبحت 
فيها  التعليم  ملجانية  االإ�سالمية  االأقطار  خمتلف  من  امل�سلمني  لطلبة  علمية  حمطة  القاهرة 

)1( دور الوقف يف تفعيل التعليم العايل، �سامي ال�سالحات، �ش13.  
)2( البداية والنهاية، اإ�سماعيل بن عمر ابن كثري الدم�سقي، مكتبة املعارف بريوت، لبنان، 139/13.

)3( الكرا�سي العلمية ثمرة من ثمار الوقف اخلريي، خالد بن هدوب املهيدب، من�سور بجريدة الريا�ش، العدد 24/15189 
يناير2010م.

)4( انظر: الكرا�سي العلمية ثمرة من ثمار الوقف اخلريي، خالد بن هدوب املهيدب. 
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ولكرثة االأوقاف املخ�س�سة للتعليم)1(، وما زال جامع االأزهر –الذي بني عام 359ه�- وافتتح 
بعد عامني على يد الفاطميني، املوؤ�س�سة االإ�سالمية العريقة التي يتوافد اإليها معظم طلبة العامل 
ريع  بف�سل  جمانية  درا�سة  مع  �سهريًّا  راتًبا  العلم  طلبة  من  لكثري  يعطي  زال  وما  االإ�سالمي، 

الوقف املخ�س�ش للطلبة)2(.

ا عّدة مدار�ش وجامعات كان لها االأثر املتميز يف تطوير منظومة  كما وجدت باملغرب اأي�سً
التعليم ال�سرعي، الأنها فتحت االآفاق للطلبة الأخذ العلم ال�سرعي من منابعه ال�سافية، وتخرج 
اأفذاذ متكنوا من االإ�سهام يف رفع الوعي والثقافة االإ�سالمية، نذكر منها مبدينة  فيها علماء 
فا�ش: مدر�سة ال�سابرين التي اأن�ساها يو�سف بن تا�سفني بعد دخوله مدينة فا�ش حوايل 462ه�، 
مدر�سة احللفاويني التي اأن�ساأها يعقوب بن عبد احلق املريني �سنة 670ه�، مدر�سة دار املخزن 
املريني �سنة 670ه�، مدر�سة  ال�سعيد بف�سل اهلل عثمان بن عبد احلق  ال�سلطان  اأن�ساأها  التي 
ال�سهريج التي اأ�ّس�سها علي بن �سعيد املريني �سنة 721ه�، مدر�سة ال�سبعني �سنة 721ه�، مدر�سة 
الوادي �سنة 721ه�، مدر�سة امل�سباحية �سنة 745ه�، املدر�سة البوعنانية اأو املتوكلية �سنة 756ه�، 
ة بالتعليم ال�سرعي، �سهدت يف  مدر�سة ال�سراطني �سنة 1081ه�)3(، وكلها مدار�ش وقفية خا�سّ
فرتات معينة من تاريخها وفود الطلبة من البالد املختلفة للدرا�سة والتح�سيل، الأنها متيزت 

هند�سيًّا بوجود م�ساكن خا�سة بالطلبة االأجانب والوافدين.

اهلل  عبد  اإلى  ن�سبة  االأر�سويف  مدر�سة  منها  املدار�ش،  من  الكثري  اأوقفت  املكرمة  مكة  ويف 
الدين  فخر  االأمري  اأن�ساأها  583ه�،  الزجنبيلي  ومدر�سة  571ه�،  عام  اأن�سئت  التي  االأر�سويف، 
الزجنبيلي)4(، واأوقف املن�سور غياث الدين املدر�سة الغياثية عام 813ه�، وجعل عليها اأموااًل 
كثرية، كما فعل ال�سلطان قايتباي مبدر�سته الكبرية التي تاأ�س�ست عام 883ه�، و�سمت الكثري 
من االأموال الوقفية خدمة لطلبتها وروادها، ويفعام927ه�  اأوقف ال�سلطان �سليمان القانوين 

)1( دور الوقف يف تفعيل التعليم العايل، �سامي ال�سالحات، �ش14. 
)2( دور الوقف يف تفعيل التعليم العايل، �سامي ال�سالحات، �ش15. 

)3( انظر: دور الوقف يف احلياة الثقافية باملغرب، ال�سعيد بوركبة، 62-60/1. 
)4( زجنبيلة من قرى دم�سق.
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اأمواالًطائلة على املدر�سة لتدري�ش املذاهب االأربعة)1(، وبذلك يت�سح الدور الذي قامت به هذه 
املدر�سة يف تنمية وعي الطلبة بالفقه املذهبي وباخلالف العايل املرتبط باملذاهب الفقهية. 

اإن ما قامت به هذه املوؤ�س�سات الوقفية وغريها من املدار�ش واملعاهد واجلامعات بالبالد 
يف  الف�سل  لها  كان  حيث  ال�سرعية،  العلوم  تطوير  يف  ووا�سح  جّلي  ب�سكل  اأ�سهم  االإ�سالمية، 
ظهور موؤلفات علمية متميزة جمعت بني النظر والتطبيق، ووازنت بني النقل والعقل، فقدمت 
بذلك خدمات جليلة للفكر االإ�سالمي، فاأغلب العلماء الذين عرفهم العامل االإ�سالمي، والذين 
اأ�سهموا يف خدمة العلوم ال�سرعية مبوؤلفاتهم ومراجعهم ومناهج تدر�سيهم وتنظريهم ملنهجية 
تدري�ش العلوم ال�سرعية، در�سوا وتعلموا بالكتاتيب القراآنية، والتحقوا بهذه املعاهد واملدار�ش 
الوقفية التي تخرجوا فيها ونهلوا من علومها، كدرا�ش بن ا�سماعيل )ت 357ه�()2( الذي يعد 
وتقي  وابن خلدون  القرويني،  علماء  وكان من  املغرب  اإلى  مالك  االإمام  اأدخل مدونة  اأول من 
وال�سبان  املالكي  والدردير  وال�ساديل  عرفة  وابن  التلم�ساين،  املقري  واأحمد  الهاليل،  الدين 
والزيتونة  ال�سريف  واالأزه��ر  بالقرويني  در�سوا  ممن  كثري،  وغريهم  عا�سور  واب��ن  ال�سافعي 
وغريها من موؤ�س�سات العلوم ال�سرعية بالعامل االإ�سالمي واأثروا املكتبة االإ�سالمية مبوؤلفاتهم 
العلمية الر�سينة، وما زال عطاء ما بقي منها م�ستمرا ومثمرا كحال جامع القرويني وموؤ�س�سة 
االأزهر  وموؤ�س�سة  ال�سديق،  بكر  اأبي  ومعهد  الفهرية  فاطمة  ومدر�سة  الثاين  احل�سن  م�سجد 
دعم  يف  لال�ستمرار  للمح�سنني  حافزًا  كان  االأوق��اف  هذه  اأثر  بل  وغريها،  احلديث  ومدر�سة 
االإ�سالمية  البالد  م�ستوى  على  العتيقة  واملعاهد  ال�سرعية  املوؤ�س�سات  باإن�ساء  ال�سرعي  التعليم 

دون ا�ستثناء.

)1( الدور االجتماعي للوقف، عبد املالك ال�سيد، البنك االإ�سالمي للتنمية جدة، �ش240.
ا�ش بن اإ�سماعيل باجلهود  )2( هو ال�سيخ اأبو ميمونة درا�ش بن اإ�سماعيل دفني خارج باب الفتوح مبحرو�سة فا�ش، ارتبط ا�سم دَرّ
الت���ي بذله���ا يف ن�سر املذهب املالك���ي باملغرب، وقد كانوا قبله على مذه���ب اأبي حنيفة، ويف هذا ال�سي���اق اعترب غري واحد 
م���ن مرتجميه اأن���ه اأول من اأدخل مدونة �سحنون مدين���َة فا�ش، وكان له م�سجد بحي ي�سمى م�سم���ودة من عدوة االأندل�ش؛ 
يتجم���ع في���ه الطلبة لقراءة الفقه، ويقال: اإن قبلته اأقوم قبلة بفا�ش،،، ق���ال القا�سي عيا�ش: »كان اأبو ميمونة من احلفاظ 
املعدودي���ن، واالأئمة املربزين من اأهل الف�سل والدين، وملا ط���راأ اإلى القريوان اطلع النا�ش من حفظه على اأمر عظيم حتى 
ك���ان يق���ال: لي�ش يف وقته اأحف���ظ منه«،ت357ه�، انظر: ترتيب امل���دارك ،القا�سي عيا�ش، 81/6؛ وني���ل االبتهاج بتطريز 

الديباج، واأحمد بابا التنبكتي، ط كلية الدعوة االإ�صالمية، طرابل�ش1989م، �ش175.
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املبحث الثالث
وقف املكتبات الإ�ضالمية ودوره يف دعم العلم ال�ضرعي وتطويره

ال ميكن احلديث عن الوقف التعليمي دون احلديث عن اأحد اأركان هذا الوقف، وهو املكتبة 
االإ�سالمية، فهي االأ�سا�ش الذي يقوم عليه بنيان التعليم ال�سرعي يف البلدان االإ�سالمية، وميكن 
اال�ستدالل على هذه االأهمية ببيان اأنواع الوقف التي اعتنت باملكتبة االإ�سالمية على مر التاريخ 
االأوقاف  اأن�سئت من  تتوفر على مكتبات علمية  ال�سرعية  واملعاهد  امل�ساجد  فاأغلب  زالت،  وما 
وقامت من مال الوقف، بل اإن بع�ش امللوك واالأمراء كانوا يحب�سون اآالف املخطوطات على هذه 
املكتبات؛ لي�ستفيد منها الطالب وتكون يف خدمته لتطوير مناهج التعليم ال�سرعي، بل اإنه يف 
بع�ش البالد االإ�سالمية كان يعاب على م�سرتي الكتب عنايته باقتناء الكتاب ما دام اأن الوقف 

يي�ّسر اأمر ذلك)1(.

 فالوقف يعّد من اأهم املوؤ�س�سات التي كان لها الدور الفاعل يف تنمية التعليم، �سواء داخل 
و�أول  �لأخ��رى)2(،  املوؤ�س�سات اخلريية  اأم يف غريها من  املكتبات  اأم يف  املدار�ش  اأم يف  امل�ساجد 
اعتناء للوقف باملكتبات كان مبكتبة امل�سجد، حيث اإن التاريخ االإ�سالمي ير�سدنا اإلى مكتبات 
امل�ساجد التي ا�ستهرت يف االآفاق؛ ملا تقدمه من خدمات جليلة للعلماء والباحثني، بل كانت ت�سد 
اإليها الرحال والرحالت العلمية بق�سد الوقوف على ما ت�سّمه من كنوز علمية، وما زالت هذه 
املكتبات ت�سهد احلركة العلمية نف�سها، حيث يلجاأ اإليها الباحثون والطلبة على حد �سواء خا�سة 

للبحث عن املخطوطات العلمية للمقارنة والتحقيق.

ومن املكتبات العلمية املهمة التي اأ�سهمت ب�سكل كبري يف تطوير منظومة التعليم ال�سرعي، نذكر: 

مل�ساعدة  اجلامع،  امل�سجد  بجانب  املكتبة  اأن�سئت  فقد  بفا�ش:  القرويني  جامع  مكتبة   -
اأغدق  اأن  بعد  مهمتها  توؤدي  وبقيت  والتح�سيل،  التدري�ش  مهمة  يف  واملدر�سني  الطلبة 

)1( انظر: نفح الطيب، اأحمد املقري التلم�صاين، حتقيق: اإح�صان عبا�ش، دار �صادر بروت، ط 1، 1968م، 673/7. 
)2( دور الوق���ف يف العملي���ة التعليمي���ة، عبد العزيز بن عب���د اهلل املعيلي، ندوة مكان���ة الوقف واأثره يف الدع���وة والتنمية، مكة 

املكرمة، �سوال 1420ه�، �ش16.
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عليها الوقف بن�سخ نادرة من املخطوطات والكتب العلمية، اإلى اأن قام ال�سلطان املريني 
اأبو عنان باالعتناء بها ر�سميًّا عام 750ه�/1349م، وو�سع لها قانونًا للقراءة واملطالعة 
والن�سخ وزودها بكتب نفي�سة يف خمتلف العلوم والفنون، وقد زودها بر�سيد من الكتب 
كتبًا  امليالدي  ال�16  القرن  ال�سعديون خالل  اإليها  وا�ساف  والنادرة،  القيمة  واملوؤلفات 
كثرية، نقلوها من اخلزانة املرينية باملدينة نف�سها واأغنوها مبخطوطات ووثائق فريدة، 

فتجاوزت حمتوياتها 32 الف جملد �سنة 1613م.

للطالب  موردًا  �سكلت  التي  االإ�سالمي  العامل  يف  املكتبات  اأوائل  من  القرويني  مكتبة  وتعد 
للباحثني  قبلة  منها  جعلت  ن��ادرة،  خمطوطات  على  لتوفرها  ال�سرعية  العلوم  يف  والباحثني 
والعلماء؛ والأهميتها العلمية كان العلماء يحب�سون عليها كتبهم وخمطوطاتهم، فاأ�سبحت موردًا 

ال ين�سب وقبلة ال يخيب قا�سدها.

وقد حافظت خزانة القرويني على دورها البارز يف ميادين العلم واملعرف�ة، لفائدة الباحثني 
الذين  والعلماء  واالأم��راء،  ال�سالطني  اأوقاف  الوثائقي من هبات  اإغناء ر�سيدها  بعد  والطلبة 
الباحثون  ليتمكن  ال�سفارين؛  ب�ساحة  ف�سيح  مكان  اإلى  ونقلها  ونفي�سة،  نادرة  بكتب  زودوه��ا 
واأكرث من 24000 عنوان من  فاأ�سبحت ت�سم 3823 خمطوطًا  والو�سول،  الوفود  والطلبة من 

الكتب واملوؤلفات العلمية، اإ�سافة اإلى الدوريات والطبعات احلجرية وغريها)1(.

مكتبة امل�سجد االأعظم بقرطبة: التي اأ�س�سها اخلليفة االأموي احلكم امل�ستن�سر باهلل �سنة   -
اأقام لها موظفني خم�سو�سني للقيام ب�سوؤونها، وجمع فيها الن�ساخ وعنّي  350ه�، وقد 
اأنظار العلماء وطالب العلم يف االأندل�ش)2(،  لها كبريًا من املجلدين، وقد ظلت حمط 
وارتبط  �سيتها  وذاع  �سواء،  على حد  وللعلماء  للباحثني  ا  مهمًّ علميًّا  �سكلت مرجعًا  بل 
دورها بدور امل�سجد اجلامع بقرطبة، الذي عرف تعاقب عدد من العلماء املرموقني على 

التدري�ش واخلطابة به.

)1( انظر: موقع وزارة الثقافة واالت�سال على ال�سبكة: www.minculture.gov.ma ، 09 يونيو 2017م ال�ساعة 22:31.
)2( التكملة لكتاب ال�سلة، حممد بن عبد اهلل بن اأبي بكر الق�ساعي ابن االأبار، حتقيق: اإبراهيم االأبيار، دار الكتاب اللبناين، 

ودار الكتاب امل�سري، د.ت، 91/1.
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مكتبة م�سجد طليطلة: حيث كان من امل�ساجد ال�سهرية، وتعقد فيه حلقات الدرو�ش التي   -
جتتذب الطالب امل�سلمني والن�سارى على ال�سواء، حتى كان يق�سدها طالب ن�سارى 
من جميع اأنحاء اأوروبا مبا فيها اجنلرتا واأ�سكتلندا، وقد بلغت �سهرة مكتبته من حيث 

كونها مركًزا للثقافة اإلى اأق�سى البالد الن�سرانية يف ال�سمال)1(.

اأن�سئت يف عهد الدولة املوحدية ما بني عامي  مكتبة امل�سجد االأعظم بتازا العلياك: التي   -
527و528ه�/ 1133و1134م، وذلك بغر�ش حفظ كتاب »ال�سفا بالتعريف بحقوق امل�سطفا« 
للقا�سي عيا�ش ال�سبتي املغربي)ت 544ه�( مع ر�سائل املوحدين االأ�سلية التي يف جمملها 
ذلك  يوؤكد  يطلب«)2(،  ما  »اأع��ّز  كتاب  بع�سها يف  ن�سر  تومرت )ت 524ه���(،  بن  للمهدي 
االأ�ستاذ حممد بن اإبراهيم الكتاين)3(بقوله: »وعرثت يف مكتبة اجلامع االأعظم مبدينة تازة 
على جمموعة من االأوراق املختلطة، تبنّي بعد ترتيبها الذي تطّلب وقتًا طويالً اأنها تت�سمن: 
حوايل ع�سرين ر�سالة موحدية اأغلبها من موؤلفات املهدي بن تومرت )514ه�/1130م(، 
...كما اأن بها ر�سالتني موحديتني غري معروفتني: اإحداهما بعنوان: ر�سالة اأمري املوؤمنني- 
وبها كذلك )كتاب اجلهاد(  التوحيد،  اأهل  اإلى جماعة  والثانية:  اإلى جزولة،  اأّيده اهلل- 
الذي اأكمله اخلليفة اأبو يو�سف يعقوب بن يو�سف بن عبد املوؤمن )580- 594ه�/1180- 
1199م(، وهو بتاريخ ربيع االأول 595ه�/يناير 1199م(، وال تعرف منه ن�سخة يف مكان 

اآخر، وهذه اأول مرة يعلن فيها عن العثور على هذه املجموعة«)4(.

وتعّد هذه املكتبة اأقدم مركز حلفظ الكتب املخطوطة عرفها املغرب- وال تزال قائمة اإلى 
فمنذ  االإ�سالمي،  باملغرب  العلمية  اخلزانات  اأقدم  من  الباحثني  من  عدد  يعتربها  بل  االآن- 

)1( تاري���خ الف�سلف���ة يف االإ�سالم، دي ب���ور، ترجمة وحتقيق: حممد عبد الهادي اأبوريدة، دارالنه�سة العربية للطباعة والن�سر، 
1983م، ����ش283؛ وانظ���ر: اأنوار حممود زنات���ي، الوقف على املكتب���ات يف احل�سارة االإ�سالمي���ة: االأندل�ش منوذجًا، بحث 

من�سور مبوع �سبكة االألوكة على النت.
)2( طبع باجلزائر العا�سمة �سنة 1321ه�/1903م.

)3( حمافظ ق�صم املخطوطات باخلزانة العامة بالرباط �صابقًا.
)4( مق���ال طبيع���ة دور املحفوظات يف املغرب وعالقتها بدرا�سة تاريخ املغرب، حمم���د بن ابراهيم الكتاين، جملة دعوة احلق، 

العدد104، ال�سنة22، يونيو- يوليوز 1988م.
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فاأ�سبحت اخلزانة غنّية  العلمية،  املخطوطات  النا�ش  ال�سالطني وعموم  اإن�سائها حّب�ش عليها 
بالنوادر من الكتب العلمية، حيث تكونت بها ثروة علمية مهمة �سقل منها الكثري من العلماء 
والفقهاء فكرهم وعلمهم، �سواء  الذين اأقاموا موؤقتًا مبدينة تازة اأم الذين ق�سدوها للنهل من 

منبعها العلمي الغني. 

والأهمية املخطوطات التي احتوت عليها اخلزانة، و�سعت لها عّدة فهار�ش علمية، بغر�ش 
اإح�ساء و�سبط ما تت�سمنه من خمطوطات وذخائر وكنوز علمية ومعرفية، ابتذرها االأ�ستاذ 
حممد املنوين- رحمه اهلل- مبخت�سر �سنة 1973م)1(، »ثم و�سع لها حممد بن اإبراهيم الكتاين 
قامت  ج��زاأي��ن«)3(،  يف  فهر�ستها  فيحكم  العلمي  الرحيم  عبد  بعدهما  ليجيء  اجل���ذاذات)2( 

بطبعهما وزارة االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية باملغرب �سنة 1423ه�/2002م.

مكتبة امل�سجد االأعظم مبكنا�ش: التي اأحيا ال�سعديون العمل بها واأوقفوا عليها العديد من   -
للتزود  يق�سدونها  ال�سرعي،  العلم  وطلبة  لرواد  مرجعًا  زالت  وما  املهمة،  العلمية  الكتب 

بالعلوم واملعارف التي ت�سمها.

  واإ�سافة اإلى اإن�ساء هذه املكتبات الوقفية وتاأثيث ف�سائها بالكتب العلمية، فقد وجدت يف 
بع�ش االأزمنة اأوقاف خا�سة اعتنت باأمر باملكتبات العلمية خا�سة، وتزويدها بالكتب الالزمة، 
واأداء اأجور القيمني عليها، ومن هذه االأوقاف، الوقف الذي ابتنته اأم املن�سور ال�سعدي )م�سعودة 
الوزكيتية(، التي حب�ست حوايل �سبعني حانوتًا غري ن�سف حانوت الواجبة لها يف ن�سفها من 
القي�سارية امل�سرتكة بينها وبني م�ساكني املار�ستان املخرتعة لها، و�سط �سوق اخل�سر املراك�سية 
دون البقعة املت�سلة بقلعتها، وجميع بيت االأرجاء اجلديدة املخرتعة لها على وادي ت�سلطانت، 
على  يجري  كان  الوقف  وهذا  الق�سطايل،  القا�سم  بن  االأمني حممد  اوالد  اأرجاء  من  القريب 

اجلامع العظيم بباب دكالة مبراك�ش وعلى خزائن كتبه وكرا�سي علمه)4(.

)1( الفهر�صة مرقونة باخلزانة العامة بالرباط حتت عدد:3847د.
)2( فهر�سة علمية تعتمد بطاقات تعريفية بالكتب.

)3( كتاب علماء تازة، �ش27 وما بعدها.
)4( انظر: البعد املقا�صدي للوقف باملغرب، عبد الكرمي بناين، اأفريقيا ال�صرق، ط1، 2014م، �ش35.
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ب�سكل  اأ�سهم  والتنظيم،  بالتطوير  اأو  والتاأ�سي�ش  باالإن�ساء  �سواء  العلمية  املكتبات  على  الوقف  اإن 
وا�سح وجلي يف تطوير العلوم ال�سرعية، نظرا لقيامها باإمداد الباحثني واملوؤلفني مب�سادر املعلومات 
التي كان لها االأثر الكبري على تاآليفهم، بل كان لها االإ�سهام الفعال يف تاأ�سي�ش لبنات العلم ال�سرعي 
يف  والباحثني  للعلماء  جديدا  منحى  الوقفي  باملال  املدعومة  املكتبات  »مثلت  فقد  مناهجه،  وتطوير 
حتديد مناهجهم وطرق تعاملهم مع الن�سو�ش ال�سرعية بحرية وا�ستقالل، و�سكلت لكل عامل وباحث 
اأتباعًا واأن�سارا بح�سب كفاءة منهجه واأ�سلوبه«)1(، ويكفي هنا اأن ن�ستدل بالدور الذي قامت به مكتبة 
جامع القرويني، يف خدمة العلوم ال�سرعية باجلامع، ويف تطوير الدرا�سة به، ويف اإ�سالح التعليم يف 
عهد ال�سلطان حممد بن عبد اهلل العلوي الذي اأ�سدر مر�سوما عام 1192ه�، يحّدد فيه اأولويات اإ�سالح 
التعليم ال�سرعي بالقرويني انطالقًا مما تتوفر عليه مكتبة اجلامع من كتب التف�سري واحلديث والفقه 
واحل�ساب واملنطق والكالم وغريها، فجاء مر�سومه من�سجمًا مع ما تقوم به املكتبة من دور تعليمي، وهو 
املر�سوم الذي حّدد الكتب التي ينبغي اأن تدر�ش باجلامع دون غريها، وجاء فيه: »فاإننا اأمرنا اأال يدر�سوا 
اإال »كتاب اهلل تعالى« بتف�سريه، وكتاب »دالئل اخلريات« وال�سالة على ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، 
ومن كتب احلديث »امل�سانيد« والكتب امل�ستخرجة منها و»البخاري وم�سلم« وغريها من الكتب ال�سحاح، 
ومن كتب الفقه »املدونة« و»البيان والتح�سيل« و»مقدمات ابن ر�سد« و»اجلواهر البن �سا�ش« و»النوادر« 
و»الر�سالة« البن اأبي زيد، وغري ذلك من كتب االأقدمني، ومن اأراد تدري�ش »خمت�سر خليل« فاإمنا يدر�سه 
 ب�سرح »بهرام الكبري« و»املواق« و»احلطاب« و»ال�سيخ علي االأجهوري« و»اخلر�سي الكبري« ال غري«)2(.
الكتب  حت��وي  مكتبة  جم��رد  تكن  مل  التي  باملكتبة،  ارت��ب��اط  اأمّي���ا  مرتبطًا  االإ���ص��الح  منهج  فقام   
اأ�سبه ما تكون باملدار�ش واجلامعات،  واملخطوطات، بل كانت موؤ�س�سة تعليمية وتربوية، »فقد كانت 
اأ�سهمت بن�سيب وافر يف العملية التعليمية، فكانت مكانًا لعقد حلقات الدر�ش واملحاورات  وبالتايل 
واملناق�سات بني العلماء واأهل العلم، مما يتيح الفر�سة للطالب لعر�ش االأ�سئلة واال�ستف�سارات وتلقي 

االإجابة عنها«)3(.

)1( �سامي ال�سالحات، دور الوقف يف التعليم العايل، �ش19. 
)2( ال�سلطان �سيدي حممد بن عبد اهلل العلوي رائد اإ�سالح التعليم بجامع القرويني، الزبري مهداد، بحث من�سور مبجلة دعوة 

احلق، العدد 367، ماي- يونيو 2002م، �ش115.
)3( الوقف على املكتبات يف احل�سارة االإ�سالمية، اأنوار حممود زناتي، �ش2.  
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املبحث الرابع
الوقف على الكرا�ضي العلمية، ودوره يف خدمة العلوم ال�ضرعية

ال يخفى على الباحث اأهمية الكرا�سي العلمية بالن�سبة للعلوم ال�سرعية، حيث اإن النظر فيما 
حققته من اأهداف ومزايا جعل منها مركز اإ�سعاع يف الثقافة االإ�سالمية، وحمّط اإعجاب بالروؤية 
اإال وا�ستغلت عليه،  التنظريية التي مل تغفل ما يخدم العلوم ال�سرعية ويوؤ�ّس�ش لبناتها يف املجتمع 
لذلك اعترب الدكتور حممد احلجوي اأنهَّ الكرا�سي العلميهَّة ظاهرة تربويهَّة تعليميهَّة متّيزت بها اجلوامع 

واملدار�ش يف املغرب)1(، كما متيزت بها باقي املدار�ش وامل�ساجد بالبالد االإ�سالمية االأخرى.

علمي  بكر�سي  التفّرد  يف  العلماء  بني  قوّياً  الّتناف�ش  كان  العلمية،  الكرا�سي  هذه  والأهمية 
والعلماء  الطلبة  يح�سرها  كان  التي  العايل،  بالّتعليم  اخلا�سهَّة  الكرا�سي  من  مبجموعة  اأو 
اأبو  الون�سري�سي  اأبرزهم:  من  اأ�سحابها،  باأ�سماء  علمية  كرا�سي  ا�ستهرت  وقد  ون،  واملخت�سّ
املعافري  اأحمد  اأبو عبد اهلل حممد بن  املتكّلم  والفقيه  الفار�سي)ت 507ه�(،  �سليمان  الّربيع 
التلم�ساين)ت 771ه�(، وعبد العزيز الورياغلي )ت 880ه�(، وابن غازي املراك�سي اأبو حممد 
)ت 919ه�(، واخلطيب اأبو حمّمد عبد اهلل بن علي بن اأحمد العا�سمي )ت 958ه�(. وكانت 

اأجور هوؤالء العلماء توؤّدى من مال الوقف)2(.

وقد اأح�سى الدكتور عبد الهادي التازي الكرا�سي العلمية التي كانت مدعومة من الوقف 
ا، منها ما هو خم�س�ش لدرا�سة ال�سرية النبوية، ومنها ما هو  بجامع القرويني ب�)18( كر�سيًّ
للرقائق  خم�س�ش  هو  ما  ومنها  والفنون،  للعلوم  خم�س�ش  هو  ما  ومنها  للتف�سري  خم�س�ش 
�سنة  اأن�سئ  الذي  املحراب  كر�سي  بالقرويني:  ا�ستهرت  التي  الكرا�سي  هذه  ومن  والزهد)3(. 
الأبي  االإحياء  كتاب  تدري�ش  وكر�سي  للثعلبي،  الكرمي  القراآن  تف�سري  بتدري�ش  واخلا�ش  651ه� 
املحب�سة  العقارات  عدد  وبلغ  عيا�ش،  للقا�سي  ال�سفا  كتاب  تدري�ش  وكر�سي  الغزايل،  حامد 

)1( اجلوامع واملدار�ش والّزوايا واخلزانات التي ازدهرت مبال الوقف يف املغرب، حممد احلجوي، جمّلة اأوقاف، العدد 7، �ش 103.
)2( اجلوامع واملدار�ش والزوايا واخلزانات، ح�سن حممد رفاعي، �ش104؛ وانظر، ح�سن حممد الرفاعي، الوقف على املوؤ�س�سات 

التعليمية: كلية التكنلوجيا منوذجًا، من�سور مبوقع:iefpedia.com، 07 يونيو 2017م ال�ساعة 18:34، �ش26.
)3( جامع القرويني، عبد الهادي التازي، 373-372/2.  
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للقراءة م�ساء)1(،  للقراءة �سباحًا، و9 عقارات  الكر�سي 21 عقارًا، منها 12 عقارًا  على هذا 
وكرا�سي التف�سري وال�سرية للفقيه اأبي العبا�ش اأحمد بن على املنجور )ت 995ه�(، وكان اأجر 

هذه الكرا�سي توؤّدى من مال الوقف)2(.

وقد متيزت هذه الكرا�سي العلمية ون�سطت حركتها الرتباطها باملدار�ش ال�سرعية، الأن هدفها 
تدري�سها بني اخلا�سة  مناهج  وربط  ال�سرعية  العلوم  تر�سيخ  االأ�سمى هو  ومق�سدها  االأ�سا�ش 
ال�سرعية تخ�س�ش للطلبة امل�سجلني  التدري�ش باملعاهد واملدار�ش  والعامة، فاإذا كانت حلقات 
للنا�ش  الطالب وغريه، فيح�سل  فيه  ي�سرتك  الوقفي  العلمي  الكر�سي  فاإن ح�سور  واملدّر�سني، 
ال�سرع احلكيم،  بعلوم  ارتباطًا  اأكرث  ال�سريعة، مما يجعلهم  لعلوم  الدين وكمال فهِم  تفقه يف 
لتزدهر  تكن  »مل  العلمية  فالكرا�سي  ال�سرعية،  العلوم  على  والتو�سعة  االإنفاق  منهم  فيح�سل 
اأ�سا�سية من �سكن  مبعزل عن املدار�ش، التي كانت تبنى من مال الوقف، ويرفق معها مرافق 
الطلبة واأ�ساتذتهم، وتخ�س�ش منح للطلبة املنت�سبني اإلى املدر�سة، وهي كاالأحياء اجلامعية بكل 

متطلباتها، وكان لنماء مال الوقف دور يف االإنفاق الباهظ على تلك املدار�ش ومرافقها«)3(.

العلمية، يف احلفاظ على الهوية االإ�سالمية،  والأهمية الدور الذي قامت به هذه الكرا�سي 
وتطوير مناهج التعليم ال�سرعي، ظل العمل بها �سائرًا يف بع�ش البالد االإ�سالمية ومنها املغرب، 
اإن�سائها وتاأ�سي�سها لتقوم بهذا الدور، فنجد يف هذا الع�سر، »وقف  اإلى  اأخرى  و�سارعت دول 
باالأردن،  الريموك  جامعة   يف  االإ�سالمية  واحل�سارة  امل�سكوكات  لتاريخ  �سما  �سمري  كر�سي 
وقد اأُ�س�ش هذا الكر�سي مبوجب وقفية اتفاقية خا�سة بني رجل االأعمال والباحث املعروف يف 
جمال امل�سكوكات االإ�سالمية املرحوم �سمري �سما )تويف 2002م( وجامعة الريموك يف 1985م، 
للم�سكوكات  �سما  �سمري   كر�سي  االآداب  كلية  تاأ�س�ش يف  فقد  االتفاقية،  الوقفية  هذه  ومبوجب 

االإ�سالمية، بهدف ت�سجيع البحث العلمي يف هذا املجال«)4(.

)1( انظر: دور الوقف يف احلياة الثقافية باملغرب يف عهد الدولة العلوية، ال�سعيد بوركبة، 136/1. 
)2( جامع القرويني: امل�سجد واجلامعة بفا�ش، عبد الهادي التازي، 278/2. 

https://:3( انظر: مقال: الكرا�سي العلمية بني املا�سي واحلا�سر، عي�سى القدومي، من�سور مبوقع الفرقان على ال�سبكة(
www.al-forqan.net/articles/print-2828.html ، 9 يونيو 2017، ال�ساعة 22:21.

)4( انظر: ح�سن حممد الرفاعي، الوقف على املوؤ�س�سات التعليمية، �ش25. 
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 وهناك وقفيهَّة م�سابهة للوقفيهَّة ال�ّسابقة يعمل بها يف جامعة الريموك اأي�سًا ذكرها الدكتور 
ال�صريعة  كليَّة  االإ�صالمي«يف  لالقت�صاد  كامل  �صالح  ال�صيخ  كر�صي  وقفّية  وهي  االأرن���اوؤوط، 
اأ�ستاذ  تعيني  منها  اأم��ور؛  ِع��ّدة  لتحقيق  1990م،  عام  اأن�ِسَئت  والتي  االإ�سالميهَّة،  والّدرا�سات 

�ش لتدري�ش ماّدة االقت�ساد االإ�سالمي على ح�ساب الكر�سّي)1(. متخ�سّ

ومنه اأي�سًا م�سادقة جمل�ش جامعة امللك في�سل بجل�سته اخلام�سة للعام اجلامعي 1430ه�، 
الكرا�سي  اأن تكون  باإحداث كر�سي علمي وقفي يتم متويله من ريع وقفي، والهدف  على قرار 
والتطوير  البحثي  والتميز  االإب��داع  جلهود  متجددًا  وداعمًا  اأ�سا�سيًّا  حمركًا  باجلامعة  العلمية 
مكانة  من  والرفع  املجتمع  مع  اال�سرتاتيجية  امل�ساركة  لتحقيق  رئي�سة  وقناة  واملعريف،  العلمي 

ا واإقليميًّا ودوليًّا)2(. اجلامعة وريادتها حمليًّ

كما �سملت هذه الكرا�سي الوقفية املعا�سرة، كرا�سي علمية بجامعات عاملية، ككر�سي امللك 
ت�سجيع  اإلى  الكر�سي  ويهدف  االأمريكية،  كاليفورنيا  االإ�سالمية بجامعة  للدرا�سات  العزيز  عبد 
البحث العلمي، وكر�سي امللك فهد للدرا�سات االإ�سالميهَّة بجامعة اأوك�سفورد، وكر�سي امللك فهد 
للدرا�سات الفقهيهَّة بجامعة هارفارد )اأمريكا( بكلية احلقوق، وتبلغ قيمة منحة الكر�سي خم�سة 
البحث  ت�سجيع  الكر�سي  ي�ستهدف  اإذ  االإ�سالمية،  ال�سرعية  بالدرا�سات  ويعنى  دوالر،  ماليني 
العلمي، ويوفر الكر�سي منحا درا�سية لالأ�ساتذة ويعمل على متويل البحث العلمي، وكر�سي امللك 
فهد بجامعة لندن بريطانيا، يف كلية الدرا�سات ال�سرقية واالأفريقية وتبلغ قيمة منحة الكر�سي 
درا�سات  على  والتحفيز  العلمي  البحث  ت�سجيع  اإلى  الكر�سي  ويهدف  ا�سرتليني،  جنيه  مليون 
القراآن الكرمي واحلديث ال�سريف والتاريخ واحل�سارة االإ�سالمية، كر�سي امللك في�سل للدرا�سات 
االإ�سالميهَّة بجامعة جنوب كاليفورنيا، وكر�سي البنوي)3( لالقت�ساد االإ�سالمي بجامعة راي�ش)4(...

)1( انظر: ح�سن حممد الرفاعي، الوقف على املوؤ�س�سات التعليمية، �ش26. 
https://www. :2( انظ���ر: الالئحة املنظم���ة للكرا�سي العلمية بجامعة امللك في�س���ل 1430ه�/2009م، من�سورة مبوق���ع(

kfu.edu.sa/ar/Departments/knowledgeExchange ، 05 يونيو 2017م، ال�ساعة 17:24، �ش2.
)3( رجل اأعمال �سعودي.

)4( انظ���ر: الوق���ف على الكرا�سي العلمية: كرا�سي احل�سبة اأمنوذجًا، خالد بن ه���دوب املهيدب، بحث مقدم ملوؤمتر اأثر الوقف 
االإ�سالمي يف النه�سة العلمية بال�سارقة، �ش13؛ والوقف على املوؤ�س�سات التعليمية: كلية التكنولوجيا منوذجًا، ح�سن حممد 

الرفاعي، �ش26. 
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الدرا�سية  مناهجها  وتطوير  ال�سرعية،  العلوم  تعميم  اإلى  عمومها  يف  الكرا�سي  هذه  وتهدف 
التجارب  هذه  جناح  وبعد  العاملية،  باجلامعات  وخدمتها  البالد  بهذه  العلمي  البحث  وحتفيز 
اإلى  »ف�سارعت  االأولوية  واأعطتها  الكرا�سي  بهذه  ال�سعودية  اجلامعات  اهتمت  العاملية،  الوقفية 
تبني ع�سرات الكرا�سي العلمية يف �ستى العلوم واملعارف، وت�سدر لتمويل هذه الكرا�سي رجال 
على  يزيد  ما  حاليًا  القائمة  الكرا�سي  عدد  اإجمال  و�سل  وقد  وال�سركات،  واملو�سرون  االأعمال 

)200( كر�سي«)1(.

ومثل هذه الكرا�سي، جند ما يعرف بامل�سجد االأق�سى بامل�ساطب العلمية، وهي عبارة 
عن حلقات علمية »يتحّلق امل�ساركون حول ال�سيخ اأو املدّر�ش الذي يعطي الدر�ش يف الهواء 
يف  االأر���ش  يفرت�سون  اأو  بال�ستيكية  كرا�سي  على  ويجل�سون  االأ�سجار  ظالل  حتت  الطلق، 
التاريخي  ال��رتاث  من  بزخم  يزخر  م�سروع  وهي  الوا�سعة«)2(،  االأق�سى  امل�سجد  �ساحات 
والعراقة، تعود جذورها ل� )30( م�سطبة علمية يف العهد العثماين، قبل اأن تتوقف ليعاد 
تفعيلها عام 2001، قبل اأن يرتاجع االهتمام الحقاً اإلى اأن مت زيادة التفاعل واالإحياء من 
العلم وهم من  يتلقاها طلبة  التي  الدرو�ش  وتتنّوع  املا�سية،  الثالث  ال�سنوات  جديد خالل 
ال�سريف  ال�سرعي يف احلديث  العلم  فئات عمرية خمتلفة ومن اجلن�سني، بني مو�سوعات 
االأخرى  العلوم  بع�ش  على  وتنفتح  والفقه،  االإ�سالمية  والثقافة  والتف�سري  النبوية  وال�سرية 
اأ�سا�سيني؛  اأو الكرا�سي العلمية، حتقق هدفني  كاللغة العربية والر�سم)3(، وهذه امل�ساطب 
اأولهما: اإحياء دور امل�سجد االأق�سى يف االإ�سعاع املعريف والديني، كما كان يف ال�سابق منارة 
اأي  الإف�سال  كبرية  اأع��داد  وجود  �سمان  جانب  اإلى  والعلماء،  العلم  طلبة  ت�ستقطب  علمية 

حماولة للم�سا�ش بامل�سجد االأق�سى)4(.

)1( الوق���ف عل���ى الكرا�س���ي العلمية، خالد بن هدوب املهيدب، ����ش15؛ وانظر: الكرا�سي العلمي���ة ال�سعودية، عبد الرحمن بن 
حممد املغذوي، اجلامعة االإ�صالمية، ط1، 1430ه�، �ش132.

)2( انظ���ر: موقع القد�ش العربي على ال�سبك���ة: http://www.alquds.co.uk/?p=100785، 14 يونيو 2017م، ال�ساعة 
.11: 23

)3( املرجع ال�سابق.

)4( املرجع ال�سابق.
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كما اأطلق باملغرب م�سروع »الكرا�سي العلمية ب�سائر وب�سائر«، �سنة 2010، تاأ�ّسيًا باملنهج الذي 
ا�ستغل عليه ال�سلف وقّدم خدمات جليلة للعلوم ال�سرعية، وحلاجة مدار�ش التعليم العتيق اليوم 
املبادرة  هذه  وجاءت  الكرا�سي،  لهذه  االإ�سالمية  اجلامعات  وكذا  ال�سرعية،  العلوم  تدّر�ش  التي 
اأطلقتها املندوبية اجلهوية لل�صوؤون االإ�صالمية بالرباط بتن�صيق مع املجل�ش العلمي املحلي،  التي 
واأ�صرفت عليها مندوبية ال�صوؤون االإ�صالمية بالرباط، لت�صمل كرا�صي علمية يف العقيدة وال�صلوك 
الكرا�سي  هذه  وحتمل  ال�سريعة،  ومقا�سد  الفقه  واأ�سول  النبوية  وال�سرية  واحلديث  والتف�سري 
العلمية اأ�سماء علماء كبار يف التاريخ االإ�سالمي، ككر�سي االإمام بن عطية يف التف�سري، وكر�سي 
االإمام ال�سهيلي يف ال�سرية النبوية، وكر�سي االإمام مالك يف الفقه، وكر�سي االإمام اأبي احل�سن 
االأ�سعري يف العقيدة، وكر�سي االإمام اجلنيد يف الت�سوف، وكر�سي االإمام ابن اآجروم يف النحو، 
وكر�سي االإمام ور�ش يف القراءات والتجويد، وكر�سي االإمام الزقاق يف القواعد الفقهية، وكر�سي 
االإمام القرايف يف اأ�سول الفقه، وكر�سي االإمام ال�ساطبي يف القراءات ال�سبع)1(، ويتابعها عرب قناة 

حممد ال�ساد�ش للقراآن الكرمي عدد ال يح�سى من طلبة العلوم ال�سرعية واملهتمني والباحثني.

فاإعادة االعتبار لهذا امل�سروع التعليمي االأ�سيل يراد منه تي�سري �سبل حت�سيل العلوم املرتبطة 
لعقيدتهم  حماية  بينهم  واإ�ساعتها  كافة  النا�ش  من  وتقريبها  الغراء،  االإ�سالمية  بال�سريعة 

وفكرهم، وتر�سيخًا للمنهج الو�سطي املعتدل يف فهم الدين االإ�سالمي احلنيف)2(.

اإن الدور الذي قامت به الكرا�سي العلمية بداية من القرن الثالث الهجري، وما زال، خدمة 
البالد  م�ستوى  على  منها  حتقق  منها،  اال�ستفادة  وتعميم  لتطويرها  و�سعيًا  ال�سرعية  للعلوم 
االإ�سالمية ما يثلج ال�سدر، ويوؤّكد �سوابية تعميمها بهذه البالد، �سواء يف ارتباطها بامل�سجد اأم 
باجلامعات واملعاهد ال�سرعية، كما تدفع اإلى بذل املزيد من اجلهود للتعريف بها على م�ستوى 
العامل االإ�سالمي، واإن�ساء وقفيات متخ�س�سة ُت�سهم يف الرفع من مردوديتها، وتعمل على خلق 

جتارب جديدة ترتبط بالعلوم ال�سرعية.

http://www.alkarassi.com/index.php/:1( انظ���ر: موق���ع الكرا�س���ي العلمي���ة ب�سائ���ر وب�سائ���ر عل���ى ال�سبك���ة(
description-du-proje، 11 يونيو 2017م، ال�ساعة 23:44.

 ،http://www.alkarassi.com/index.php/description-du-projet: 2( انظر: التعريف بامل�س���روع يف موق���ع(
11 يونيو 2017م، ال�ساعة 23:48.
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اخلامتة
بعد اأن بينت يف العن�سر االأول من التمهيد مفهوم الوقف يف اللغة ويف ا�سطالحات املذاهب 
وال�سنة  الكرمي  القراآن  الوقف من  املرغبة يف  االأدلة  الثاين عن  العن�سر  الفقهية، حتدثت يف 
النبوية ال�سريفة، ويف العن�سر الثالث بينت احلكمة من ت�سريع الوقف، وبيان �سماته االأ�سا�سية 

يف املجتمع، باعتباره تعبريًا حقيقيًّا عن االإميان ال�سادق الذي ينبع من عقيدة �سافية نقية.

ويف املبحث االأول، تناولت اأهم املنطلقات املرتبطة بالوقف التعليمي، التي قامت على اأ�سا�ش 
التالزم بني امل�سجد والوقف، انطالقًا من الوازع الديني الذي يدفع االإن�سان اإلى التحبي�ش على 
ومعاهد  موؤ�س�سات  تاأ�سي�ش  اإلى  النا�ش  فيبادر  الوقف،  النوع من  ي�ستقل هذا  اأن  قبل  امل�سجد، 
خا�سة بالتعليم ال�سرعي، لي�سبح الوقف من اأهّم امل�سادر التمويلية بعد ذلك لدعم البحوث 
العلمية ال�سرعية وت�سجيع الدرا�سة بالكليات واملعاهد ال�سرعية، اأما املبحث الثاين، فبينت فيه 
اأن اأول ِبذرة انطلق منها الوقف التعليمي تاأ�س�ست من الكّتاب القراآين، الأنه املح�سن الطبيعي 
يف  �سرت  التي  الكتاتيب  هذه  فكانت  به،   املرتبطة  العلوم  ودرا�سة  اهلل  كتاب  لتعلم  لالأطفال 
بالد االإ�سالم �سريان املاء يف العود االأخ�سر، املنبت االأول للتعليم ال�سرعي، مبا توؤهله من طلبة 
حافظني لكتاب رّبهم، ملّمني بالعلوم ال�سرعية وباملتون ال�سرورية التي تعينهم على حتمل اأعباء 
ملكتهم  لتتطور  دينهم،  اأحكام  يف  وتفقيههم  توعيتهم  اأو  ال�سالة،  يف  النا�ش  اإمامة  م�سوؤولية 
الكتاب  في�سري  ال�سرعية،  واجلامعات  واملوؤ�س�سات  باملعاهد  االلتحاق  بعد  وال�سرعية  الفقهية 
واأ�سهمت  ال�سرعية  العلوم  خدمت  التي  العتيق،  اأو  ال�سرعي  التعليم  مدار�ش  رواف��د  اأهم  من 
�سواء   االإ�سالمية،  املكتبات  على  الوقف  فيه  تناولت  فقد  الثالث،  املبحث  واأم��ا   تطويرها،  يف 
ا للعلماء والباحثني، ومبا قدمته من  بالتاأ�سي�ش اأم بالتطوير والتنظيم، باعتبارها مرجعًا اأ�سا�سيًّ
خدمات جليلة لطلبة العلوم ال�سرعية، الذين اأ�سهموا يف ن�سر الثقافة االإ�سالمية، مبا األفوه من 
كتب وبحوث وحققوا من خمطوطات احتفظت بها هذه املكتبات واخلزانات العلمية، ويف املبحث 
الرابع، ر�سدت ما حققه الوقف على الكرا�سي العلمية من دعم وتطوير للعلوم ال�سرعية، حيث 
ا�ستطاعت هذه الكرا�سي اأن توؤ�ّس�ش لبنات علمية متّكن من ربط عموم النا�ش بالعلوم ال�سرعية، 

اإ�سافة اإلى الطلبة الذين يدفعهم حت�سيل العلوم ال�سرعية اإلى ح�سورها واال�ستفادة منها.
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وقد خل�ست الدرا�سة اإلى ما ياأتي: 

اأن ن�ساأة الوقف التعليمي انطلقت من امل�سجد، يف ارتباطه بالوازع الديني وبالقوة االإميانية،   -
التي تدفع النا�ش اإلى حتبي�ش جزء من ممتلكاتهم على امل�سجد واملدر�سة املرتبطة به، لذلك 
ينبغي العناية باأمر امل�سجد باجلامعات والكليات واملعاهد ال�سرعية، واأال يقت�سر على تلك 
وحافز  دافع  تاأ�سي�ش  بغية  ف��رادى،  ال�سالة  فرائ�ش  الأداء  الطلبة  اإليها  يلجاأ  التي  القاعة 

اإمياين للمزيد من التحبي�ش على التعليم ال�سرعي.

ثمارها  والأن  ال�سرعي،  للتعليم  االأول  املح�سن  الأنها  القراآنية،  بالكتاتيب  العناية  �سرورة   -
منها،  تعالى  اهلل  كتاب  وحفظوا  بها  التحقوا  الذين  الطلبة  يف  وجلي  وا�سح  ب�سكل  تظهر 
امل�ساعدة على  الو�سائل  بتوفري  ا،  العناية حماولة تطويرها ماديًّ ت�سمل هذه  اأن  ينبغي  كما 

التحفيظ والتلقني مع حفظ خ�سو�سيات البالد االإ�سالمية فيها.

الرتكيز على  ينبغي  لذلك  ال�سرعية،  للعلوم  �سّكل داعمًا  العلمية،  املكتبات  الوقف على  اأن   -
تاأ�سي�ش مكتبات وقفية على م�ستوى كل جامعة اأو كلية للعلوم ال�سرعية، فمنافع التح�سيل 
ذلك  بعد  لي�سعوا  الطلبة؛  منها  يتزود  علمية  �سروح  وهي  خالد،  وثوابه  م�ستمرة  منها 

َب�سمتهم العلمية مبوؤلفات ر�سينة تخدم الثقافة االإ�سالمية، وحتقق املطلوب منهم.

اأن جتربة الكرا�سي العلمية مبا قدمته من خدمات جليلة ومنافع عظيمة، ت�ستدعي االجتهاد   -
يف تاأ�سي�سها باجلامعات والكليات، وامل�ساجد امللحقة بها، الأنها مبنزلة اخليط الناظم بني 

العامة واخلا�سة، ينهل اجلميع منها.
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امل�ضادر واملراجع 
اأثر الوقف يف تنمية املجتمع م�سهور، نعمت عبد اللطيف، املوؤ�س�سة اجلامعية للن�سر والتوزيع 1996م.  )1

اإعالء ال�صنن، اأحمد العثماين التهانوي، دار القراآن والعلوم االإ�صالمية، ط3، 1415ه�.  )2

�سبارطيل،  مطبعة  العرو�سي،  العيادي  العزيز  عبد  ور���ش(،  )رواي��ة  القراآنية  االأن�سا�ش   )3
طنجة، ط3، 1999م.  

البداية والنهاية، ا�سماعيل بن عمر الدم�سقي ابن كثري، مكتبة املعارف بريوت، لبنان.  )4

البعد املقا�صد للوقف باملغرب، عبد الكرمي بناين، اأفريقيا ال�صرق، ط1، 2014م.  )5

التاأ�سيل للمناهج الرتبوية والتعليمية ال�سائدة يف الكتاتيب القراآنية، عبد املجيد الكتاين،   )6
الرابع  العدد  يعقوب،  مل��والي  العلمي  ملجل�ش  ي�سدرها  التب�سرة،  مبجلة  من�سور  بحث 

�سفر1434ه�/2013م.

التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة ال�سريفة ال�سخاوي، �سم�ش الدين اأبو اخلري حممد بن عبد   )7
الرحمن بن حممد بن اأبي بكر بن عثمان بن حممد، دار الكتب العلمية، بروت لبنان، ط 

االولى 1414ه�/1993م

التكملة لكتاب ال�سلة، حممد بن عبد اهلل بن اأبي بكر الق�ساعي ابن االأبار، حتقيق: ابراهيم   )8
االأبيار، دار الكتاب اللبناين، ودار الكتاب امل�سري، د.ت.

التنبيه يف فقه االإمام ال�سافعي، اأبي اإ�سحاق ابراهيم ال�سريازي، حتقيق: علي معو�ش وعادل   )9
اأحمد عبد املوجود، دار االأرقم بن اأبي االأرقم، ط1، 1418ه�/1997م.

حممد  املغرب،  يف  الوقف  مبال  ازده��رت  التي  واخلزانات  وال��ّزواي��ا  واملدار�ش  اجلوامع   )10
احلجوي، جمّلة اأوقاف، العدد 7. 

الدور االجتماعي للوقف، عبد املالك ال�سيد، البنك االإ�سالمي للتنمية جدة.  )11

ال�سلطان �سيدي حممد بن عبد اهلل العلوي رائد اإ�سالح التعليم بجامع القرويني، الزبري   )12
مهداد، بحث من�سور مبجلة دعوة احلق، العدد 367، ماي-يونيو 2002م.
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ال�سنن، اأحمد بن �سعيب الن�سائي، دار الب�صائر االإ�صالمية، ط 1406ه�/1986م.   )13

الفكر الرتبوي عند برهان الدين الزرنوجي، فايزة عطا اهلل حممد اآل عبد اهلل، درا�سة   )14

تكميلية ملتطلبات احل�سول على درجة املاج�ستري، جامعة اأم القرى، 1416ه�.

القامو�ش املحيط، الفريوز اآبادي، مكتبة النوري دم�سق، بدون تاريخ.  )15

يف  مطبوع  ب��وده��ان،  اأحمد  فيه،  املحفظة  املتواترة  وال��رواي��ة  باملغرب  ال��ق��راآين  الكتاب   )16

وال�سوؤون  االأوقاف  وزارة  االآليات-االأهداف-االآفاق«، من�سورات  القراآنية  الكتاتيب  كتاب« 

االإ�صالمية، ط1، 1430ه�/2009م.

املن�سودة،  واالآفاق  العملية  واملمار�سة  الفقهية  االأحكام  بني  املغرب  يف  القراآنية  الكتاتيب   )17

احل�سن بن اأحمد مفراح، مطبوع »الكتاتيب القراآنية االآليات-االأهداف-االآفاق«، من�سورات 

وزارة االأوقاف وال�صوؤون االإ�صالمية، ط1، 1430ه�/2009م.

القراآنية  ف�ي«الكتاتيب  الفري�سي، مطبوع  الفتاح  واالآفاق، عبد  الواقع  القراآنية:  الكتاتيب   )18

ط1،  االإ�صالمية،  وال�����ص��وؤون  االأوق���اف  وزارة  من�صورات  االآل���ي���ات-االأه���داف-االآف���اق«، 

1430ه�/2009م.

االإ�سالمية،  املغذوي، اجلامعة  بن حممد  الرحمن  ال�سعودية، عبد  العلمية  الكرا�سي   )19

ط1، 1430ه�.

الفرقان  من�سور مبوقع  مقال  القدومي،  عي�سى  واحلا�سر،  املا�سي  بني  العلمية  الكرا�سي   )20

https://www.al-forqan.net/articles/print-2828.html :على ال�سبكة

الكرا�سي العلمية ثمرة من ثمار الوقف اخلريي، خالد بن هدوب املهيدب، بحث من�سور   )21

بجريدة الريا�ش، العدد 15189، 24 يناير2010م.

امل�سجد ن�ساطه االجتماعي على مر التاريخ، عبد اهلل قا�سم الو�سيلي، �سل�سلة اإحياء ر�سالة   )22

امل�صجد، ط1، 1990م.
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امل�سند يف احلديث النبوي. اأحمد ابن حنبل، موؤ�س�سة قرطبة-القاهرة. د.ت.  )23

املعامالت املادية واالأدبية، علي فكري، مطبعة م�سطفى البابي احللبي و اأوالده مب�سر،   )24
ط1، 1938م.

يحيى  بن  اأحمد  العبا�ش  اأبو  واملغرب،  واالأندل�ش  اأفريقية  اأهل  فتاوى  عن  املعرب  املعيار   )25
الون�سري�سي، وزارة االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية، املغرب،1981م.

الفنون  بيت  ن�سر  ال�سدادي،  ال�سالم  عبد  حتقيق:  خلدون،  ابن  الرحمن  عبد  املقدمة،   )26
والعلوم واالآداب، ط1، 2005م.

الدين  تقي  املقريزية(،  ب�)اخلطط  املعروف  واالآث��ار،  اخلطط  بذكر  واالعتبار  املواعظ   )27
املقريزي، طبعة مكتبة الثقافة الدينية، ط2، 1987م.

الهداية �سرح بداية املبتدي املرغيناين، برهان الدين اأبي احل�سن علي بن اأبي بكر بن عبد   )28
اجلليل الر�سداين، م�سطفى البابي احللبي واأوالده مب�سر، د.ت.

والن�سر  للطباعة  اجلامعية  الدار  الزحيلي،  وهبة  االإ�سالمي،  الفقه  يف  والوقف  الو�سايا   )29
بروت، ط4، 1982م.

الوقف االإ�سالمي جماالته واأبعاده، اأحمد الري�سوين، من�سورات املنظمة االإ�سالمية للرتبية   )30
والعلوم والثقافة اإي�سي�سكو.

الوقف التعليمي واأثره يف التنمية دولة االإمارات العربية منوذجًا، عمر عبد عبا�ش اجلميلي،   )31
بحث مقدم ملنتدى فقه االقت�ساد االإ�سالمي الثالث دبي 2017م.

للطباعة  رقراق  اأبي  دار  بوركبة،  ال�سعيد  التنموية،  واأبعاده  االإ�سالم  يف  اخلريي  الوقف   )32
والن�صر، ط1، 2012م.

الوقف على الكرا�سي العلمية: كرا�سي احل�سبة اأمنوذجًا، خالد بن هدوب املهيدب، بحث   )33
مقدم ملوؤمتر اأثر الوقف االإ�سالمي يف النه�سة العلمية بال�سارقة. 

الوقف على املكتبات يف احل�سارة االإ�سالمية: االأندل�ش منوذجًا، اأنوار حممود زناتي، بحث   )34
من�سور مبوقع �سبكة االألوكة على النت.
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الوقف على املوؤ�س�سات التعليمية: كلية التكنلوجيا منوذجا، ح�سن حممد الرفاعي، بحث   )35
iefpedia.com :من�سور مبوقع

الوقف يف الفكر االإ�صالمي، حممد بنعبد العزيز بنعبد اهلل، ط.وزارة االأوقاف وال�صوؤون   )36
االإ�سالمية باملغرب.1416ه�/1996م.

األي�ش ال�سبح بقريب، الطاهر ابن عا�سور، دار ال�سالم، م�صر، ط1، 1427ه�/2006م.   )37

النفائ�ش،  دار  املجيد،  عبد  ف��اروق  ال�سمراين،  االإ�سالمي  التعليم  وخ�سائ�ش  اأه��داف   )38
االأردن، ط1، 1999م.

اأبوريدة،  الهادي  عبد  حممد  وحتقيق:  ترجمة  ب��ور،  دي  االإ���س��الم،  يف  الف�سلفة  تاريخ   )39
دارالنه�سة العربية للطباعة والن�سر، 1983م.

تاريخ املدار�ش الوقفية يف املدينة املنورة، طارق بن عبد اهلل حجار، اجلامعة االإ�سالمية   )40
باملدينة املنورة، العدد 120، ال�سنة 35، 1423ه�/2003م.

تذكرة ال�سامع واملتكلم يف اآداب العامل املتعلم، بدر الدين ابن جماعة، اعتنى به: حممد   )41
مهدي عجمي، دار الب�صار االإ�صالمية، ط3، 1433ه�/2012م.

وال�صوؤون  االأوقاف  وزارة  ط  ال�صبتي،  عيا�ش  القا�صي  امل�صالك،  وتقريب  املدارك  ترتيب   )42
االإ�سالمية باملغرب، د.ت. 

جامع القرويني: امل�سجد واجلامعة مبدينة فا�ش، عبد الهادي التازي، دار الكتاب اللبناين   )43
بريوت، 1973م.

الوقف  ق�سايا  ملنتدى  مقدم  بحث  الكتاين،  عمر  للدولة،  العامة  للموازنة  الوقف  دعم   )44
وزارة  طرف  من  واملنظم  اأبريل،   1 اإلى  مار�ش   30 من  بالرباط  املنعقد  الرابع  الفقهية 
االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية املغربية بتعاون مع االأمانة العامة لالأوقاف الكويتية والبنك 

االإ�سالمي للتنمية.

وال�سوؤون  االأوقاف  وزارة  بوركبة، طبعة  ال�سعيد  باملغرب،  الثقافية  الوقف يف احلياة  دور   )45
االإ�سالمية باملغرب، 1417ه�/1996م.
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دور الوقف يف العملية التعليمية، عبد العزيز بن عبد اهلل املعيلي، ندوة مكانة الوقف واأثره   )46
يف الدعوة والتنمية، مكة املكرمة، �سوال 1420ه�.

دور الوقف يف املجال التعليمي الطاهر زياين، بحث من�سور مبوقع االألوكة على ال�سبكة.  )47
www.alukah.net

دور الوقف يف املجال التعليمي، الطاهر زياين، بحث من�سور مبوقع االألوكة على ال�سبكة.  )48
www.alukah.net

موؤ�س�سة  خطة  يف  ق��راءة  االإ�سالمية:  اجلامعات  يف  العايل  التعليم  تفعيل  يف  الوقف  دور   )49
الوقف للدرا�سات العليا، �سامي ال�سالحات، جملة  اجلامعة، احتاد اجلامعات االإ�سالمية 

اي�س�سكو،2004م.

رد املحتار على الدر املختار ابن عابدين، حممد اأمني امل�سهور، املطبعة الكربى االأمريية،   )50
م�سر �سنة 1326ه�.

�سرح حدود ابن عرفة، اأبو عبد اهلل الر�ساع، حممد بن قا�سم االأن�ساري، حتقيق: حممد   )51
اأبو االأجفان والطاهر املعموري، املكتبة العلمية، ط1، 1350ه�.

دار  املكي،  الطيب  اأبو  الدين  تقي  الفا�سي  احل�سني  احلرام،  البلد  باأخبار  الغرام  �سفاء   )52
الكتب العلمية، ط1، 1421ه�/2000م.

�سحيح البخاري، حممد بن ا�سماعيل، اجلامع امل�سند ال�سحيح املخت�سر من اأمور ر�سول   )53
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم و�سننه واأيامه. دار الريان الرتاث، 1407ه�/1986م.

ابراهيم  بن  حممد  املغرب،  تاريخ  بدرا�سة  وعالقتها  املغرب  يف  املحفوظات  دور  طبيعة   )54
الكتاين. جملة دعوة احلق، العدد104، ال�سنة 22، يونيو-يوليو 1988م.

عناية امل�سلمني بالوقف خدمة للقراآن الكرمي، اأبو �سليمان عبد الوهاب بن اإبراهيم، جممع   )55
امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف،1421ه�.

فتح القدير،كمال الدين ابن همام، طبعة القاهرة-م�سر، 1316ه�.  )56



194

العدد 34 ال�سنة الثامنة ع�سرة - �سعبان 1439ه�/ مايو 2018م

بن  حممود  وحتقيق:  درا�سة  عا�سور،  ابن  الطاهر  االأن��ام،  م�سالح  يف  االأحكام  قواعد   )57
التالميد ال�سنقيطي. دار املعارف، بريوت لبنان.

دار  ابن منظور،  االفريقي  االأن�ساري  بن منظور  الدين  الف�سل جمال  اأبو  العرب،  ل�سان   )58
الفكر، بدون تاريخ.

روحية  حتقيق:  االأن�ساري،  منظور  بن  الدين  جمال  الف�سل  اأبو  دم�سق،  تاريخ  خمت�سر   )59
النحا�ش. حممد مطيع، دار الفكر للطباعة والن�صر، �صوريا، ط1، 1402ه�/1984م.

مواهب اجلليل يف �سرح خمت�سر خليل احلطاب، حممد بن حممد بن عبد الرحمن، دار   )60
الفكر، ط3، 1412ه�/1992م.

في�سل  امللك  بجامعة  العلمية  للكرا�سي  املنظمة  »الالئحة   www.kfu.edu.sa موقع    )61
1430ه�/2009م«. 

www.alkarassi.com/index.php/description-du-projet :موقع  )62
 www.al-forqan.net :موقع الفرقان على ال�سبكة  )63

http://www.alquds.co.uk/?p=100785 :موقع القد�ش العربي على ال�سبكة  )64
www.alkarassi.com:موقع الكرا�سي العلمية ب�سائر وب�سائر على ال�سبكة  )65
www.minculture.gov.ma :موقع وزارة الثقافة واالت�سال على ال�سبكة  )66

 Endowment –« ال��غ��رب��ي،  ال��ع��امل  يف  امل�سابهة  وال��ن��ظ��م  االإ���س��الم��ي  ال��وق��ف  ن��ظ��ام   )67
Foundation – Trust« درا�سة مقارنة، حممد عبد احلليم عمر، بحث مقدم اإلى املوؤمتر 

الثاين لالأوقاف »ال�سيغ التنموية والروؤى امل�ستقبلية« جامعة اأم القرى– مكة املكرمة.
نفح الطيب املقري، اأحمد التلم�صاين، حتقيق: اإح�صان عبا�ش، دار�صادر بروت، ط1، 1968م.  )68

نيل االبتهاج بتطريز الديباج، اأحمد بابا التنبكتي، ط كلية الدعوة االإ�صالمية. طرابل�ش، 1989م.  )69
نيل االأوطار �سرح منتقى االأخبار، حممد بن علي ال�سوكاين، دار الفكر بدون تاريخ.  )70

وقف النقود وا�ستثمارها، اأحمد بن عبد العزيز احلداد، بحث مقدم الأ�سغال املوؤمتر الدويل   )71
الثاين للوقف املنعقد مبكة املكرمة، مار�ش 2006م.
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اأوقاف الن�ساء يف بالد ال�سام واأثرها يف احلياة العامة
خالل الع�سر اململوكي )658-923 ه�/1259-1517م(  

اإعداد: اأ.�ضيخة بنت حممد الدو�ضري
عر�ش: د.اإبراهيم حممود عبد الباقي)1(

)1( كبري اخت�سا�سيي درا�سات اإ�سالمية باالأمانة العامة لالأوقاف بدولة الكويت.

عر�ش كتاب
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اإن هذا الكتاب الذي اأعدته الباحثة »�سيخة بنت حممد الدو�سري« ون�سره »مركز باحثات 
من  �سفحة   )375( يف  ه�/2016م   1437 �سنة  اأولى  طبعة  يف  الريا�ش  يف  املراأة«  لدرا�سات 
اأثر املراأة يف املجتمع يف الع�سر  اإمنا ير�سد م�ساألة ح�سارية مهمة، تتمثل يف  القطع العادي، 
باإبراز  اأكرثها متدنًا وعمرانًا، وذلك  االإ�سالمية، ومن  الع�سور  اأزهى  اململوكي الذي كان من 
دور املراأة امل�سرق يف جمال الوقف يف جميع جماالت احلياة )الدينية، والعلمية، واالقت�سادية، 
واالجتماعية ...اإلخ( يف اإقليم بالد ال�سام يف الفرتة: )658-922 ه�/1260-1516م()1(، الذي 
اإلى �ست نيابات رئي�سة، هي: دم�سق، وحلب، والكرك،  كان ينق�سم يف ع�سر الدولة اململوكية 
�سرقًا حتى  الفرات  نهر  وقتنا احلا�سر من  تقع يف  النيابات  و�سفد، وطراب�ش، وحماة. وهذه 

�سواحل البحر املتو�سط غربًا، وت�ستمل على اأربع دول، هي: �سوريا واالأردن ولبنان وفل�سطني.

فجاء الكتاب -الذي هو يف االأ�سل ر�سالة علمية نالت بها الباحثة درجة املاج�ستري-م�ستمالً على: 
مقدمة، وخم�سة ف�سول، وخامتة تت�سمن اأهم النتائج، والتو�سيات، باالإ�سافة اإلى مالحق تت�سمن 
قائمة باأ�سماء �سالطني املماليك و�سنوات حكمهم، وقائمة تر�سد اأوقاف الن�ساء يف بالد ال�سام خالل 
الع�سر اململوكي ح�سب القرون، وكذلك جداول ور�سوم بيانية مقارنةً بني اأعداد الوقفيات الن�سائية 

يف بالد ال�سام خالل الع�سر اململوكي واأنواعها، ومناذج ملجموعة وثائق ونقو�ش و�سور وقفية.

اأما املقدمة فقد تناولتها الباحثة يف ثالثة مباحث، تطرقت فيها لالإطار الزماين واملكاين 
للدرا�سة، وتعريف الوقف لغةً وا�سطالحًا، واأنواعه يف الع�سر اململوكي، ومكانة املراأة يف املجتمع 
حمل الدرا�سة يف الفرتة املختارة للبحث من حيث م�ساركتها للرجل يف خدمة جمتمعها على 

االأ�سعدة كافة، واإثراء املجتمع علميًًّا وعمليًّا، مما اأك�سبها االحرتام من اأفراد املجتمع كافة. 

يف حني تناول الف�سل االأول الذي حمل عنوان »دوافع اأوقاف الن�ساء يف بالد ال�سام خالل 
الع�سر اململوكي« تلك الدوافع يف اأربعة مباحث املتمثلة يف: الدافع الديني وحب عمل اخلري، 
والدافع العلمي، والدافع االجتماعي، والدافع االقت�سادي. واأن هذه الدوافع هي التي حركت 

املراأة يف ذلك الع�سر لعمل اخلري.

)1( ه����ذا ه����و التاري����خ الذي ذكرته الباحثة عند حتديد االإط����ار املكاين والزماين للدرا�سة �ش 31، واإن ك����ان فيه اختالف طفيف عن 
التاريخ املذكور يف عنوان الكتاب اخلارجي.
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اأنواع  اإلى  مباحث  ثالثة  يف  وتنظيماتها«  االأوقاف  ب«اأنواع  املعنون  الثاين  الف�سل  وتطرق 
االأوقاف يف بالد ال�سام خالل الع�سر اململوكي، واالأعيان املوقوفة، من حيث تعددها وتنوعها، 
حتى اأ�سحت موردًا قويًّا ميد املجتمع مبا يحتاجه اأفراده ويعينهم على خمتلف مناحي حياتهم، 
الزمن،  ا�ستمرارية عمل موؤ�س�سات املجتمع فرتة طويلة من  املتنوعة  االأوقاف  بل �سمنت هذه 
ويتجلى ذلك يف دقة التنظيمات االإدارية للوقف يف ذلك الوقت من حيث الوظائف للقائمني على 

الوقف، وترتيبها التنظيمي الذي تت�سح فيه املهام وامل�سوؤوليات ب�سكل ال لب�ش فيه. 

اأوقاف الن�ساء يف احلياة الدينية« تطرقت الباحثة يف ثالثة  ويف الف�سل الثالث املعنون ب�»اأثر 
مباحث اإلى ذلك االأثر العميق واملوؤثر الأوقاف الن�ساء يف تلك الفرتة على نواح دينية جمتمعية مهمة، 
تتمثل يف ن�سر الدعوة االإ�سالمية وعمارة امل�ساجد، وت�سهيل اأداء فري�سة احلج، واالإ�سهام يف االإنفاق 
على الوظائف الدينية احليوية، مثل: اإمامة امل�ساجد، واملوؤذنني فيها، وعلى العلماء والفقهاء وذلك 

ليتفرغوا الأداء االأدوار املهمة املنوطة بهم، وال ين�سغلوا عنها بالبحث عن لقمة العي�ش.

مهمة  اأدوار  اإلى  العلمية«  احلياة  يف  الن�ساء  اأوقاف  ب«اأثر  املعنون  الرابع  الف�سل  وتطرق 
اأدتها املراأة يف ذلك الوقت، يف املجال العلمي، متثلت يف بناء املدار�ش واالإنفاق عليها، وكذلك 
ال�سرف على طلبة العلم واملدر�سني بها، وبناء اخلوانق والربط والزوايا التي كانت يف وقتها 
متثل مراكز علمية وتعليمية ودينية لها دور كبري يف التنمية املجتمعية، وحماية املجتمع من الغزو 

اخلارجي واملوؤثرات الفكرية ال�سارة.

الن�ساء يف احلياة االجتماعية واالقت�سادية«  اأوقاف  واجته الف�سل اخلام�ش املعنون ب«اأثر 
املرافق  الن�ساء يف دعم  اأوقاف  اأثر  مباحث، من حيث  اأربعة  املهم يف  املو�سوع  تناول هذا  اإلى 
العامة التي تخدم اأفراد املجتمع كافة، ولعل من اأبرزها الفنادق واأ�سبلة املياه. وكذلك دور اأوقاف 
الن�ساء يف توفري الرعاية االجتماعية من خالل حتمل اأعباء النهو�ش باملجتمع واإ�سالحه، واإ�سباع 
حاجات اأبنائه، مثل اأوقاف املواد الغذائية، واأوقاف توزيع الك�سوة على املحتاجني، واأوقاف جتهيز 
البنات للزواج، واأوقاف اأبناء ال�سبيل والغرباء، واأوقاف ا�ستبدال االأواين املك�سورة، وغريها كثري. 
بالوقف  وذلك  ال�سحية،  الرعاية  االإ�سهام يف جمال  الن�ساء يف  اأوقاف  دور  ا�ستعرا�ش  كما مت 
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على موؤ�س�سات الرعاية ال�سحية. واأي�سًا مت التطرق لدور اأوقاف الن�ساء يف مواجهة احتياجات 
املجتمع الطارئة مثل الكوارث الطبيعية كالزالزل وال�سيول والقحط واجلفاف وحماربة احل�سرات 
االأ�سرى،  عائالت  رعاية  مثل  احلروب،  بعد  حتدث  التي  االأعباء  تخفيف  وكذلك  والقوار�ش، 

وال�سهداء، وفكاك االأ�سرى، وما اإلى ذلك، مبا حفظ كرامتهم و�سانهم من غوائل الزمن.

وقد اأوردت الباحثة عددًا من التو�سيات املهمة اأبرزها: العمل على ن�سر ثقافة الوقف من 
خالل تكثيف التعريف به، ومدى اإ�سهامه وتاأثريه يف نه�سة االأمة االإ�سالمية، والعمل على اإدراج 
الوقف �سمن التخ�س�سات اجلامعية لتخريج متخ�س�سني فيه، واأي�سًا جعل الوقف مادة �سمن 
ال�سرعي واملايل واالإداري، والعمل  التدري�سية يف املدار�ش والكليات ذات االخت�سا�ش  املناهج 
�سناديق  واإن�ساء  واملنكوبة،  الفقرية  االإ�سالمية  للدول  االإغاثة  جمال  يف  االأوقاف  تفعيل  على 
وقفية تخدم جماالت خمتلفة تهم املجتمع واأفراده، �سواء اأكانت يف املجال التعليمي اأم ال�سحي 
اأم االجتماعي اأم االقت�سادي. وختمت تو�سياتها بالدعوة للعمل على تفعيل االأوقاف يف جمال 
خدمة االآثار االإ�سالمية، من خالل ترميم املواقع االأثرية وجمع املقتنيات القدمية ذات القيمة 

التاريخية يف متاحف لتعريف الن�شء بتاريخ اأمتهم ومنجزاتها.

ويظهر من خالل الكتاب مدى اجلهد الذي بذلته الباحثة يف اإبراز دور املراأة امل�سلمة واأثرها 
يف املجتمع من خمتلف جوانبه من خالل تاأ�سي�ش االأوقاف، ويف تتبع واقع املراأة يف بالد ال�سام 

خالل الع�سر اململوكي باعتبارها عن�سرًا فاعالً يف �سناعة اخلري ون�سره يف املجتمع. 

التاريخية  امل�سادر  من  العديد  على  اعتمدت  الباحثة  كون  يف  تربز  الكتاب  اأهمية  ولعل 
والطبقات،  وال�سري  الرتاجم  وكتب  العثمانية،  وال�سجالت  اململوكية،  الوثائق  مثل:  والعلمية، 
واملعاجم اجلغرافية، وكتب احلديث والفقه، وغريها من املراجع والبحوث املن�سورة، يف تناول 

تاأثري املراأة ودورها يف بناء ح�سارة اأمتها وجمتمعها، من خالل �سنة الوقف النبوية ال�سريفة.

واالإ�سالمية، مبا  العربية  املكتبة  اإلى  ت�ساف  لبنة طيبة  الكتاب  هذا  من  يجعل  وهذا مما 
االإ�سالمية  املجتمعات  نه�سة  بناء  الوقف يف  اأثر  قيمة تربز  ومعلومات  اأفكار  عليه من  انطوى 

عمومًا، ودور املراأة ب�سكل خا�ش يف امل�ساركة بن�سيب وافر يف هذا البناء. 
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افتتاح مبنى مركز التوحد اجلديد يف م�سرف

ومر�سى  عامة،  ب�سفة  اخلا�سة،  االحتياجات  ذوي  رعاية  يف  الفاعل  لدورها  ا�ستمرارًا 
التوحد ب�سفة خا�سة، توجت االأمانة العامة لالأوقاف جهودها بافتتاح املبنى اجلديد للمركز 
التعاوين للتوحد للتاأهيل املهني ورعاية ال�سباب الذي �سيدته يف منطقة م�سرف ليكون �سرحا 

جديدا يخدم جميع مر�سى التوحد يف الكويت.

هند  االقت�سادية  لل�سوؤون  الدولة  ووزيرة  والعمل  االجتماعية  ال�سوؤون  وزيرة  افتتحت  وقد 
ال�سبيح املبنى الذي اأقيم على م�ساحة تبلغ 6600 مرت مربع بكلفة )مليون و�سبعمائة وخم�سني 
 21 اعمارهم  تتجاوز  الذين  التوحد  م�سابي  من   )150( يناهز  ما  و�سيحت�سن  دينار(،  األف 
عامًا، ليحقق التمازج بني البعدين التعاوين واالجتماعي جلمعيات االإعاقة واحلكومة، وي�ساف 

اإلى ما مت افتتاحه �سابقًا من مراكز خلدمة جميع مر�سى التوحد يف الكويت. 

واجلدير بالذكر اأن املركز اجلديد قد �سبقه تاأ�سي�ش مركز الكويت للتوحد عام 1994م 
كما  اخلري،  واأه��ل  الرتبية  ووزارة  لالأوقاف  العامة  االأمانة  مب�ساهمة  الرو�سة،  مبنطقة 
اإن�سانيا  �سبقه افتتاح مبنى املركز يف عام 2011م مبنطقة م�سرف، والذي اأ�سبح �سرحا 
و�سجع  املجتمع  الوقف يف خدمة  دور  تعزيز  �ساهم يف  العربي،  العامل  علميا على م�ستوى 
فئة  العمل اخلريي يف جمال رعاية ذوي االحتياجات اخلا�سة وخا�سة  الكويت على  اأهل 

امل�سابني مبر�ش التوحد. 
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اإعالن نتائج الدورة )21( مل�سابقة الكويت الكربى حلفظ 
القراآن الكرمي وجتويده

م�سابقة  �سرائح  خمتلف  من  وم�ساركة  م�ساركا   225 فوز  لالأوقاف  العامة  االأمانة  اأعلنت 
الكويت الكربى حلفظ القراآن الكرمي وجتويده )احلادية والع�سرين( والتي اأقيمت حتت �سعار 
ال�سباح،  االأحمد  ال�سيخ/ �سباح  ال�سمو  »يحبهم ويحبونه« برعاية كرمية من ح�سرة �ساحب 
والبنني،  الرجال  االآت��ي: )72( فائزًا من  النحو  النتائج على  ورع��اه، حيث جاءت  حفظه اهلل 
و)65( فائزة من الن�ساء والبنات، )51( فائزًا وفائزة من ذوي االحتياجات اخلا�سة، و)8( 
و)17(  واأيرلندا،  بريطانيا  من  فائزًا  و)12(  واالأح��داث،  االإ�سالحية  املوؤ�س�سات  من  فائزين 

فائزا من اللجنة اخلا�سة بكبار ال�سن.

واجلدير بالذكر اأن امل�سابقة، وطوال تاريخها املمتد ل�)21( عامًا قد خرهَّجت خاللها املئات 
العام  امل�سابقة هذا  فاقت جوائز  وقد  االأولى،  باملراكز  فازوا  الذين  واحلافظات  من احلفاظ 
مبلغ )150( األف دينار كويتي، وبلغ اإجمايل عدد الفائزين فيها منذ انطالقها اإلى ما يزيد على 

)6.000( فائٍز وفائزة. 

لالأوقاف،  العامة  لالأمانة  االإلكرتوين  املوقع  اإلى  الرجوع  ميكن  امل�سابقة  عن  ولال�ستزادة 
http://ww2.awqaf.org.kw/Arabic/Contests/Lists/Contests/ الرابط:  على 

 TabForm.aspx?ID=30

االأمانة العامة لالأوقاف تطلق الدورة احلادية ع�سرة مل�سابقة 
الكويت الدولية الأبحاث الوقف

اأعلنت االأمانة العامة لالأوقاف انطالق م�سابقة الكويت الدولية الأبحاث الوقف يف دورتها 
ال�سباح  االأحمد اجلابر  نواف  ال�سيخ  العهد  �سمو ويل  احلادية ع�سرة حتت رعاية كرمية من 

حفظه اهلل.
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وتطرح امل�سابقة يف دورتها احلالية مو�سوعني من املو�سوعات البحثية التي حتتاج اإلى مزيد 
من الدرا�سة والبحث، اأولهما: الوقف ودوره يف حفظ اال�ستثمارات لالأجيال القادمة، وثانيهما: 

يتعلق بدور املوؤ�س�سات الوقفية )احلكومية واالأهلية(، يف العمل االإغاثي.

وقد اأتاحت االأمانة امل�ساركة جلميع الباحثني، �سواء كانوا اأفرادا اأو جمموعات اأو موؤ�س�سات 
يقل  اأال  على  االأب��ح��اث،  كتابة  يف  عليها  املتعارف  العلمية  وال�صوابط  ال�صروط  وف��ق  علمية، 
اأق�ساه  موعد  يف  االأبحاث  اأ�سول  تقدم  واأن  �سفحة،   105 يتجاوز  وال  �سفحة   90 عن  البحث 

2019/5/31م.

 )6( قيمتها  االأولى  فاجلائزة  مو�سوع؛  لكل  جوائز  ثالث  اإلى  امل�سابقة  جوائز  تق�سيم  ومت 
اآالف دوالر اأمريكي، والثانية )5( اآالف دوالر اأمريكي، والثالثة )4( اآالف دوالر اأمريكي، وبذلك 

يكون املجموع الكلي للجوائز للمو�سوعني هو )30( األف دوالر اأمريكي.

للم�صابقة ميكن الرجوع  االأبحاث  الفنية لكتابة  ال�صروط واملوا�صفات  ولالطالع على كافة 
http://ww2.awqaf.org. الرابط:  على  لالأوقاف،  العامة  لالأمانة  االإلكرتوين  املوقع  اإلى 

kw/Arabic/Contests/Lists/Contests/DispForm.aspx?ID=31

اأمري الريا�ش يرعى ملتقى االأوقاف الرابع
اأقامت غرفة الريا�ش ممثلة بلجنة االأوقاف بالغرفة التجارية ال�سناعية، ب�سراكة علمية مع 
مركز ا�ستثمار امل�ستقبل، ملتقى االأوقاف الرابع، حتت عنوان )االأوقاف �سريك التنمية يف روؤية 
– 15 فرباير 2018م بفندق االنرتكونتننتال بالريا�ش،  2030(، وذلك خالل الفرتة من 14 
الريا�ش،  منطقة  اأمري  العزيز  عبد  بن  بندر  بن  في�سل  االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  برعاية 

وبح�سور عدد من الوزراء واخلرباء واملخت�سني يف جمال االأوقاف.

وناق�ش امللتقى حماور خم�سة تناولت دور االأوقاف واأثرها املهم يف جماالت التنمية وال�سحة 
واأهميتها املعا�سرة يف ر�سم �سورة ا�ست�سرافية لدور م�ستقبلي واعد لالأوقاف، وذلك من خالل 
عدد من االأوراق العلمية وور�ش العمل( التي قدمها عدد من املحا�سرين؛ ومنهم د. عبد احلميد 



202

العدد 34 ال�سنة الثامنة ع�سرة - �سعبان 1439ه�/ مايو 2018م

عبد الرحمن اآل اجلبار، اأمني اأوقاف جامعة امللك �سعود )�سابقًا(، و د. �سالح بن حميد ع�سو 
هيئة كبار العلماء وم�ست�سار الديوان امللكي.

وت�سمن امللتقى عددًا من الفعاليات امل�ساحبة، ومنها معر�ش �سارك فيه )45( عار�سًا، 
اإ�سافة اإلى ركن اال�ست�سارات الوقفية وديوانية االأوقاف، واإطالق معر�ش االأفكار الوقفية.

وقد ت�سمن البيان اخلتامي للملتقى عددًا من التو�سيات، وعلى راأ�سها الدعوة اإلى متكني 
االأوقاف، ورفع م�ستوى اإ�سهامها يف التنمية، وفق روؤية اململكة العربية ال�سعودية 2030م.
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اإ�سدار مو�سوعة )مدونة اأحكام الوقف الفقهية(
العامة  ل��الأم��ان��ة  العلمية  امل�ساريع  جديد  �سمن 
والعالق���ات  الدرا�س���ات  اإدارة  عن  �سدر  ل��الأوق��اف 
 )3( يف  الفقهية(  الوقف  اأحكام  )مدونة  اخلارجية 

اأجزاء.

واملدونة تتناول ما كتبه فقهاء املذاهب االإ�سالمية 
بالوقف؛  اخلا�سة  ال�سرعية  االأح��ك��ام  ح��ول  الثمانية 
الظاهري،  احلنبلي،  املالكي،  ال�سافعي،  )احلنفي، 
على:  ت�ستمل  وكذلك  االإبا�سي(،  االإمامي،  الزيدي، 
اآراء فقهاء ال�سلف من ال�سحابة والتابعني وتابعيهم، 
واآراء فقهاء االأم�سار الذين اندر�ست مذاهبهم ونقلت 

اآراوؤهم يف كتب الفقه، واالأدلة ال�سرعية التي ا�ستدل بها 
كل مذهب مع بيان وجه ا�صتنباط احلكم من الدليل، والق�صايا امل�صتحدثة يف الوقف التي بحثت 

يف املوؤمترات، والندوات، واملجامع الفقهية، والقرارات ال�سادرة ب�ساأنها.

واجلدير بالذكر اأن »مدونة اأحكام الوقف الفقهية« هي اأحدى امل�سروعات العلمية التي ت�سرف عليها 
االأمانة العامة لالأوقاف يف اإطار تكليف دولة الكويت بدور »الدولة املن�سقة جلهود الدول االإ�سالمية يف 
جمال الوقف« على م�ستوى العامل االإ�سالمي مبوجب قرار املوؤمتر ال�ساد�ش لوزراء االأوقاف وال�سوؤون 

االإ�سالمية الذي انعقد يف اأكتوبر �سنة 1997م يف العا�سمة االندوني�سية »جاكرتا«.
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