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تعمــــــل »األمانة العامة لألوقاف« على إجناز مشــــــروع »مســــــابقة الكويت الدولية 
ألبحــــــاث الوقف«؛ الهادف إلى بثِّ الوعي الوقفي فــــــي مختلف أرجاء املجتمع، حيث 
يندرج هذا املشروع بدوره ضمن مشاريع »الدولة املنسقة جلهود الدول اإلسالمية في 
مجال الوقف« على مســــــتوى العالم اإلسالمي، حيث مت اختيار دولة »الكويت« لتكون 
»الدولة املنســــــقة« مبوجب قرار املؤمتر الســــــادس لوزراء أوقاف الدول اإلســــــالمية، 

املنعقد بالعاصمة اإلندونيسية »جاكرتا« في أكتوبر 1997م.

وهذه املشاريع هي:
مشروع »مداد« لنشر وتوزيع وترجمة الكتب واألبحاث والدراسات والرسائل  1 -

اجلامعية في مجال الوقف.
مشروع دعم طلبة الدراسات العليا في مجال الوقف. 2 -

مشروع مسابقة الكويت الدولية ألبحاث الوقف. 3 -
مشروع »مجلة أوقاف«. 4 -

مشروع منتدى قضايا الوقف الفقهية. 5 -
مشروع مدونة أحكام الوقف. 6 -

مشروع »مناء« لتنمية املؤسسات الوقفية. 7 -
مشروع »قطاف« لنقل وتبادل التجارب الوقفية. 8 -

مشروع القانون االسترشادي للوقف. 9 -
مشروع بنك املعلومات الوقفية. 10 -

مشروع كشافات أدبيات األوقاف. 11 -
مشروع مكنز علوم الوقف. 12 -

مشروع معجم تراجم أعالم الوقف. 13 -

تصدير 
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مشروع أطلس األوقاف. 14 -
مشروع قاموس مصطلحات الوقف. 15 -

مشروع مسابقة الكويت الدولية لتأليف قصص األطفال. 16 -
مشروع حتقيق مخطوطات احلجج الوقفية. 17 -

ــــــق »األمانة العامة لألوقاف« في تنفيذ هذه املشروعات مع كلٍّ من: املجلس  وتنسِّ
التنفيذي ملؤمتر وزراء األوقاف والشــــــؤون اإلســــــالمية، واملعهد اإلســــــالمي للبحوث 

والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية.

وُترى »مســــــابقة الكويت الدولية ألبحاث الوقف« حتت رعاية كرمية من ســــــمو 
ولــــــي العهد: الشــــــيخ »نواف األحمــــــد اجلابر الصباح« حفظه اللــــــه، وتهدف بصفة 
أساســــــية إلى اإلســــــهام في تطوير األبحاث والدراســــــات في مجال الوقف والعمل 
اخليري التطوعي، كما أنها تُسهم في تشجيع الباحثني والدارسني على اخلوض في 
مســــــائل األوقاف ومشكالتها املختلفة؛ بغرض إيجاد حلول مالئمة، والسعي لتعميم 

الفائدة املرجوة منها.

ويســــــرُّ »األمانة العامة لألوقاف« أن تقوم بنشر هذه السلسلة من األبحاث الفائزة 
في املســــــابقة ضمن »مشروع مداد الوقف«، وأن تضعها بني أيدي الباحثني واملهتمني 

واملعنيني بشؤون الوقف والعمل اخليري؛ أفراًدا ومؤسسات وهيئات.

ه بأنه قد مت حتكيم هذا البحث الفائز مرة أخرى؛ حيث ُعرض على التحكيم  وننوِّ
ت إجازته بعد القيام بالتحرير العلمي واللغوي املناســــــب؛  العلمي بغرض النشــــــر، فتمَّ

وفًقا للَّوائح املعمول بها في »األمانة العامة لألوقاف«.

ق الباحث  وموضــــــوع هذا البحث هو »دور الوقف في دعم األســــــرة«؛ حيــــــث تطرَّ
بالتفصيــــــل لــــــألدوار اجلوهرية التي قام بها الوقف اإلســــــالمي عبر تاريخه الطويل؛ 
، وحتى عصرنا احلالي، تلك األدوار التي  بدًءا من زمن النبي ] وصحابته الكرام 
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دعم الوقف من خاللها متاسك األسرة، وحفظ مقاصدها، فأسهم بنصيب وافر في 
حتقيق اســــــتقرار املجتمع بشــــــكل عام، وهو ما ظهر من خالل تلك العالقة التكاملية 
التي أبرزها الباحث بني مقاصد كلٍّ من الوقف واألســــــرة في التشــــــريع اإلســــــالمي، 
واآلليات النظرية والعملية التي وضعتها الشــــــريعة من أجل حماية األســــــرة وحتقيق 
مقاصدها من خالل ُســــــنَّة الوقف، كما حــــــرص الباحث على وضع تصوُّر تطبيقي ملا 
د  مه الوقف لألســــــرة؛ فيما يتعلَّق ببعض القضايــــــا املعاصرة التي تتهدَّ ميكــــــن أن يقدِّ
كيانها، وختم بحثه بعرض صورة تطبيقية ناجحة وثرية لدور الوقف في دعم األسرة؛ 

ر« بإمارة »دبي«. متثَّلت في تربة »مؤسسة األوقاف وشؤون الُقصَّ

هــــــذا.. وقد حاز أصل هذا الكتاب على جائزة املركــــــز األول في املوضوع الثاني؛ 
بعنوان: »دور الوقف في دعم األسرة«، في الدورة التاسعة للمسابقة )1435- 1436هـ/ 

2014- 2015م(.

سائلني املولى عز وجل أن يبارك في هذا العمل.. وأن ينفع به األسرة واملجتمع.

األمانة العامة لألوقاف
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مقدمة البحث

إنشائها  طريقة  دت  وحــدَّ ومقاصدها،  ونظامها  باألسرة  السماوية  الشرائع  ت  اهتمَّ
وإنهائها، واحلقوق والواجبات املترتبة على ذلك؛ ألنها وسيلة للتماسك االجتماعي، فاألسرة 
إليه من جرمية وعنف، وقطع صالت  يؤول  وما  املجتمع  بقية  املفككة مقدمة النحالل 
ن األسرة املترابطة أبناءها مادّيًا ومعنوّيًا؛ مبا يتعلمه الفرد املنتمي  وأرحام، بينما حتصِّ

ل إدماجه ضمن املنظومة االجتماعية)1(.  إليها من منظومة قيم، حتفظ توازنه، وتسهِّ

نبَّه القرآن الكرمي والسنة املطهرة على أهمية رعاية األسرة، وبيَّنا أثرها  ولقد 
التربية  أسلوب  من خالل  واجلماعة،  للفرد  واالجتماعي  الديني  األمن  في حتقيق 
بالقصص؛ بضرب املثل باألسر الصاحلة كـ«آل عمران«، وبيان أثر األسرة على التربية 

الصاحلة؛ كما جاء في قصة مرمي عليها السالم في قوله تعالى: زب  ۈئ  ۈئ  ېئ  
ېئ  ېئىئرب)2(، فاإلنبات احلسن ال يتحقق إال بأسرة عاملة، عاملة، ومثاله: وصايا 

لقمان البنه وهو يعظه.. وغير ذلك من مناذج التربية بالقصة. 

رعايته ألهله،  في  بالقدوة  التربية  على  النبي ]  فعمل  املطهرة؛  السنة  في  وأما 
وخير مثال على ذلك قوله ] في بيان أن النجاح احلقيقي لإلنسان يبدأ من أسرته 
في كل األمور؛ ألن استقراره من استقرارها، وفرحه بفرحها، وحزنه بحزنها؛ فقال ]: 

»َخيُْرُكْم َخيُْرُكْم أِلَْهِلِه؛ َوأَنَا َخيُْرُكْم أِلَْهِلي«)3(. 

االجتماعية  املتطلبات  والعامة  األهلية  اخليرية  الوقفية  املؤسسة  ولقد سايرت 
دة واملتغيرة، فجاء وقف بني النجار ألرضهم لتأسيس املسجد النبوي الشريف)4(،  املتجدِّ

)1( انظر: دينامية األسرة في عصر العوملة، د. عباس محمود مكي، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع، بيروت، ط1، 1428هـ/ 2007م، ص70. 

)2(  آل عمران: 37. 
)3(  سنن الترمذي، حتقيق وتعليق: إبراهيم عطوة عوض، مطبعة مصطفى البابي احللبي، مصر، ط2، 

1395هـ/ 1975م، )األلباني: صحيح(. 
)4(  صحيح البخاري، حتقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، 1422هـ، كتاب الصالة، 

باب هل تُنبش قبور مشركي اجلاهلية ويُتخذ مكانها مساجد؟ 1/ 93. 
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وهو املؤسسة الدينية املوجهة للمجتمع في مناحي حياته املختلفة الدينية والدنيوية؛ 
والتي من أبرزها احملافظة على األسرة ومقاصدها، والذي نتج عنه املرافق اخلدمية 
االجتماعية الوقفية املكملة له؛ كوقف عثمان [ لبئر رومة بدعوة من النبي ])1(، 
وما فيه من مصالح حتقيق االستقرار االجتماعي فالعائلي؛ بتوفير موارد املياه؛ حتى 
ال تنشغل األسر عن مهمة التربية والرعاية ألفرادها، وغير ذلك من املعاني الكلية 
املرتبطة باألسرة، ومنه وقف عمر [ لبعض أمالكه في خيبر على أهله بتوجيه 

من النبي ] أيًضا)2(؛ وما فيه من استقرار األهل وحفظ كرامتهم ومتاسكهم.

أهمية البحث:

واألخالقي،  التشريعي  املستوى  على  األســرة  ببناء  اإلسالمية  الشريعة  اهتمت 
الذكور  من  احملــارم  وبيَّنت  والنفقات،  واحلضانة  والطالق،  الــزواج  حــدود  فرسمت 
لت في العالقات داخل األسرة؛ بني الوالدين واألبناء، وخارجها؛ لتشمل  واإلناث، وفصَّ
احلواشي واألطراف من اإلخوة واألخوات، واألعمام والعمات، واألخوال واخلاالت، 
عة برابطة الرحم، ورتَّبت  كما جعلت احملافظة على نظام األسرة الصغيرة أو املوسَّ
مادّيًا  األبوين  على  االعتداء  الرحم، وترمي  كتحرمي قطع  دينية؛  أمــوًرا  ذلك  على 
نت التصرفات األخالقية؛ كالنفقة على الوالدين واألبناء، وتقدمي  ومعنوّيًا، وباملقابل ثمَّ
واألخالقية  احلقوقية  املسائل  من  ذلك  وغير  البعيد..  قبل  القريب  على  ق  التصدُّ

املتعلقة مبنظومة األسرة في املنظور اإلسالمي.

فتتجلى أهــمــيــة دراســــة مــوضــوع األســــرة لــالهــتــمــام الــشــرعــي واحلــقــوقــي بها 
إلى  انتقالها من أسرة ممتدة  التي تشهدها من  ومبقاصدها، والتحوالت اخلطيرة 
نووية قاصرة على الزوجني واألبناء، بل إن أكثر ما يهددها انتشار بعض األفكار هنا 
وهناك الداعية إلى تاوز معنى األسرة وتركيبها القدمي إلى الزواج املثلي! أو العيش 

)1( صحيح البخاري، كتاب املساقاة، باب في الشرب ومن رأى صدقة املاء وهبته ووصيته جائزة مقسوًما 
كان أو غير مقسوم، 3/ 109. 

)2( صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، 3/ 198. 
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السماوية  الشرائع  رها  تقرِّ التي  والقواعد  الضوابط  دون  واملــرأة  للرجل  املشترك 
وترتضيها العقول السليمة.

أهداف البحث:

يهدف البحث للوصول إلى بيان جملة من املقاصد؛ أُجملها في اآلتي: 

1. مكانة األسرة في املنظومة التشريعية اإلسالمية. 

آليات الشريعة النظرية والعملية حلماية األسرة ومقاصدها.   .2

َدْور الوقف التاريخي كآلية تطبيقية شرعية في حماية مقاصد األسرة.   .3

َدْور الوقف في معاجلة القضايا املعاصرة املهددة الستقرار األسرة ومقاصدها.   .4

صورة تطبيقية لدعم مؤسسة الوقف لقضايا األسرة املعاصرة.   .5

صعوبات البحث:

مسائل  تناولت  التي  واحلديثة  القدمية  واملــراجــع  املصادر  كثرة  من  بالرغم 
الوقف وقضاياه املختلفة؛ فإن من أهم الصعوبات التي واجهت الباحث في هذا 
املوضوع اخلاص بالوقف واألسرة.. أن الواقف عليها كثيًرا ما يذكر لفظ املوقوف 
عليهم على جهة النسبة؛ كُذريتي أو أهلي أو ُصلبي.. وغير ذلك من العبارات، 
د جنسه؛ كزوجتي أو زوجتي احلامل أو مطلقتي أو الرضيع  أو صغيري، وال يحدِّ
في غالب األحيان؛ مما يجعل الباحث يُدخل هذا اجلنس أو ذاك مبقتضى عموم 
لفظ الواقف، فلو قال الواقف: وقف على الفقراء من أهلي، وكانت مطلقته من 
ق فيها شرطه، فإننا ندخلها معهم، وهكذا ينصرف البحث في قضايا  أهله وحتقَّ
ا أو لفًظا؛  ه الواقف نّصً الوقف واألسرة في الكثير من مواضعه، اللهم إال ما خصَّ

كقوله مثاًل: أبي أو أمي.

مقدمة البحث
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إشكالية البحث:

ومدى مساهمة  باألسرة،  واملجتمعي  الشرعي  االهتمام  بيان  إلى  البحث  يهدف 
مؤسسة الوقف في حمايتها وآلياتها في حتقيق ذلك، ومنه ميكن للباحث صياغة 

إشكالية بحثه على النحو التالي: 

إلى أي مدى ميكن ملؤسسة الوقف أن تُسهم في حماية األسرة ومقاصدها؟  -

وما هي اآلليات النظرية والتطبيقية لتحقيق ذلك؟  -

منهج البحث:

ف البحث جملة من املناهج البحثية خلدمة أغراضه؛ كاملنهج الوصفي، لتتبُّع  وظَّ
وكذلك  ومقاصدها،  األســرة  على  احملافظة  في  الوقف  ملساهمة  التاريخية  الصور 
جرت االستعانة باملنهج االستقرائي للوقوف على النقول الفقهية في مسألة الوقف 
واألسرة؛ لبيان معنى األسرة في الشريعة ومقاصد إنشائها، والشكل التي كانت عليه 
للمحافظة  الشرعية  الوسائل  اإلنسانية قبل ظهور اإلســالم، وبحث  املجتمعات  في 
املنهج  وأيًضا  وأهــدافــه،  للبحث  اخلادمة  الفرعية  املسائل  من  ذلك  وغير  عليها.. 

ل إليها وحتليلها.  التحليلي؛ لرصد النتائج املتوصَّ

خطة البحث:

مت تقسيم البحث إلى مقدمة وثالثة فصول وخامتة:

ن الفصل األول ثالثة مباحث؛ تناولت في املبحث األول منها التعريف باألسرة  تضمَّ
ومفهومها ومقاصدها في الشريعة اإلسالمية وغيرها من الشرائع، وأما في املبحث 
الثاني فقد بحثت في الوسائل الشرعية احملافظة على األسرة، ثم انتقلت في املبحث 

ْور التاريخي للوقف في خدمة األسرة.  الثالث إلى بيان الدَّ

ن الفصل الثاني كذلك ثالثة مباحث؛ بيَّنت في املبحث األول منها وسائل  وتضمَّ
تفعيل مؤسسة الوقف لرعاية األسرة، وفي املبحث الثاني سعيت لبيان َدْور الوقف 
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مقدمة البحث

في معاجلة التحديات املعاصرة التي تواجهها األسرة، وفي املبحث الثالث كشفت عن 
أوجه التعاون بني مؤسسة الوقف ومؤسسات املجتمع املدني خلدمة األسرة. 

الفصل الثالث فعرضت فيه دراسة تطبيقية عن مؤسسة األوقاف وشؤون  ا  أمَّ
ر بـ»دبي«، ودورها في خدمة األسرة ومقاصدها، حتت أربعة مباحث؛ تعرَّضت  الُقصَّ
بـ»دبي«، وأهدافها،  ر  الُقصَّ املبحث األول منها لنشأة مؤسسة األوقاف وشؤون  في 
ر  الُقصَّ األوقــاف وشؤون  الثاني عرضت صوًرا من مساهمة مؤسسة  املبحث  وفي 
األوقاف  بيَّنت مشاريع مؤسسة  الثالث  املبحث  في  ثم  القصر،  في حماية  بـ»دبي« 
دت فيه أهم  ر(، وأخيًرا املبحث الرابع وحدَّ االستثمارية في مجال دعم األسرة )الُقصَّ

ر بـ»دبي«.  العوامل املؤثرة في منو مؤسسة األوقاف وشؤون الُقصَّ

وفي اخلامتة حاولت جمع جملة ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات من خالل 
هذا البحث.

ق للصواب،،، واهلل املوفِّ





الفصُل األوُل

األسرُة يِف اإلسالِم.. مفهوُمها ومقاصُدها 
ووسائُل حمايِتها

ن: ويتضمَّ

املبحث األول: األسرة في اإلسالم.. مفهومها ومقاصدها.
املبحث الثاني: الوسائل الشرعية احملافظة على األسرة وَدْور الوقف فيها.

املبحث الثالث: َدْور الوقف في خدمة مقاصد األسرة.
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املبحُث األوُل

األسرُة يِف اإلسالِم.. مفهوُمها ومقاصُدها

اهتمَّ الفقهاء واملفكرون قدمًيا وحديًثا من املسلمني وغيرهم ببحث مفهوم األسرة 
ومكوناتها وأهدافها، والتطورات التي عرفتها عبر التاريخ، ومقاصد رعايتها، وأثر 

ذلك كله على الفرد واملجتمع، وهو ما سأبيِّنه في هذا املبحث. 

أواًل: تعريف األسرة يف اللغة واالصطالح: 

تعريف األسرة يف اللغة:

األسرة في اللغة من أسر، واألسرة: الدرع احلصني)1(. 

تعريف األسرة يف االصطالح:

ألفاًظا  استعملوا  وإن  كتبهم،  في  األســرة  اصطالح  قدمًيا  الفقهاء  يستعمل  لم 
قريبة منه؛ كلفظ األهل، واآلل)2(، فاألسرة تُطلق إذن على: زوج اإلنسان، وأصوله، 

وفروعه.

فها املقنن اجلزائري بقوله: »اخللية األساسية للمجتمع، وتتكوَّن من أشخاص  وعرَّ
تمع بينهم صلة الزوجية، وصلة القرابة«)3(. 

ثانًيا: األسرة يف مجتمع ما قبل اإلسالم:

اختلفت مقاصد األسرة عبر التاريخ باختالف مدى قرب املجتمعات وبُعدها عن 
تطبيق التشريعات السماوية، فكان لألب سلطة واسعة في التصرف في زوجته أو 

)1(  لسان العرب، ابن منظور، 4/ 19. 
)2(  املوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية- الكويت، ومكتبة ذات السالسل - 

الكويت، 4/ 223- 224. 
)3(  املادة 2 من األمر 5- 2، املؤرخ في 18 محرم 1426هـــ، املوافق 27 فبراير 2005م، املعدل واملتمم 
لقانون رقم 84 - 11، املؤرخ في 9 رمضان 1404هـ، املوافق 9 يونيو 1984م، املتضمن قانون األسرة، 

 .hrrp://www.jotadp.dz ،19اجلريدة الرسمية اجلزائرية، ع
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زوجاته وأبنائه وبناته؛ فمثاًل كان له احلق في وأد ابنه حديث الوالدة إن استشعر أنه 
ل للعسكرية)1(!  غير مؤهَّ

احتقار،  نظرة  للمرأة  ينظرون  فكانوا  اليونانيني؛  األســرة عند  يختلف شأن  ولم 
واعتبروها رجًسا من عمل الشيطان)2(! 

التصرُّف في شؤون  في  األب مطلقة  فكانت سلطة  الروماني  املجتمع  وأما في 
أسرته؛ بيًعا وشراء، وحياة وموًتا، كحقِّ التخلص من الولد املشوه واألنثى)3(! 

وكان مجتمع الفرس والهنود -كغيرهما من املجتمعات القدمية- مجتمًعا ذكورّيًا، 
اختلفت فيه درجات أعضاء األسرة باختالف الديانة القائمة فيها)4(. 

وأما عند اليهود؛ فالتشريع التلمودي يجعل لألسرة مكانة مرموقة، ولكن التطبيقات 
ع في هذا املجال)5(.  الفقهية اليهودية والظروف املتغيرة املختلفة تضيِّق أو توسِّ

حافظت املجتمعات املسيحية في بداية األمر على مقاصد األسرة ملَّا كانت الكنيسة 
راعية لشؤونها؛ فمنعت احلمل احلرام، وأمرت بتعميد املولودين، وعملت على محاربة 
الطالق)6(، غير أن هذه الرعاية أصبحت محدودة اآلن في كثير من البلدان؛ لفصل 
الدين عن أمور الدنيا، فلم يبق لها حضور إال عند املؤمنني بتشريعاتها، بل فسدت 
كثير من الكنائس بتشريعها ملا هو مخالف للطبيعة البشرية، ومناقض ملقاصد األسرة؛ 

كإباحة زواج املثليني!

القوة  اعتبار  على  تقوم  فكانت  اجلاهلي؛  املجتمع  في  األســرة  أمر  يختلف  ولم 
والضعف، والقدرة على الغزو، ومنه لم يكن يعار للطالق أهمية، وكان بعضهم يئد البنات، 

)1(  انظر: املجتمع اإلسالمي وبناء األسرة، د. محمد الصادق عفيفي، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، ص8. 
)2(  املرجع نفسه. 

)3(  املرجع نفسه، ص10. 
)4(  املرجع نفسه، ص14- 16. 

)5(  انظر: املرجع نفسه، ص19- 20. 
)6(  املرجع نفسه، ص22- 23. 
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وغير ذلك من انتشار أنواع من الزواج غير الشرعي؛ كنكاح االستبضاع، والرايات، 
والشغار.. وغير ذلك؛ مما كان يؤثِّر سلًبا على األسرة وعلى استقرارها)1(. 

والنتيجة: أن نظام األسرة عبر تاريخه في املجتمعات البشرية كان يتراوح بني 
السماوية،  بالتشريعات  ك  كلما متسَّ أفراده  مسؤوليات  وحتديد  والتعاون  التماسك 

ويتقهقر ويتحلَّل كلما ابتعد عنها وعن مقاصدها. 

ثالًثا: مكونات األسرة:

ع؛ فهي عند احلنفية  يختلف الفقهاء في حتديد مكونات األسرة بني مضيِّق وموسِّ
تشمل الزوجة وأصول اإلنسان وفروعه وحواشيه، فتشمل الوالدين، واألبناء، والرحم 
م؛ كبنت العم، وابن اخلال)2(.  ات، والرحم غير احملرَّ م؛ كاإلخوة واألخوات والعمَّ احملرَّ

ة بالزوجة والوالدين واألبناء)3(، أو بعبارة أخرى: تتعلَّق بالِوالِد  وعند املالكية خاصَّ
ى لغيرهم.  املباشر فقط، وال تتعدَّ

وُقيِّد معناها عند الشافعية بالِوالِد املباشر وغير املباشر؛ فتثبت للزوجة والوالدين 
ووالديهما، واألبناء وأبنائهم، وزوجات اآلباء واألبناء)4(. 

وهي عند احلنابلة تشمل كل من يرثك وترثه، فتشمل الزوجة والوالدين وآباءهما 
وإن علوا، واألبناء وأبناءهم وإن سفلوا)5(. 

)1(  املرجع نفسه، ص30- 33. 
ْغدي، حتقيق: د. صالح الدين الناهي، دار  )2(  املبسوط، السرخسي، 5/ 180، والنتف في الفتاوى، السُّ

الفرقان، مؤسسة الرسالة، عمان وبيروت، ط2، 1404هـ/ 1984م، ص196 وما بعدها. 
)3(  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر، 2/ 520، وشرح مختصر خليل للخرشي، دار الفكر 

للطباعة، بيروت، 4/ 183 وما بعدها. 
)4(  انظر: نهاية املطلب في دراية املذهب، إمام احلرمني، حققه وصنع فهارسه: د. عبد العظيم محمود الديب، 
دار املنهاج، 1428هـ/ 2007م، 15/ 417، واللباب في الفقه الشافعي، ابن احملاملي، احملقق: عبد الكرمي بن 

صنيتان العمري، دار البخاري، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية، ط1، 1416هـ، ص345. 
)5(  انظر: الكافي في فقه اإلمام أحمد، ابن قدامة، 3/ 238 وما بعدها، واحملرر في الفقه على مذهب اإلمام 

أحمد بن حنبل، ابن تيمية، مكتبة املعارف- الرياض، ط2، 1404هـ/ 1984م، 2/ 117 وما بعدها. 
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ويظهر مما سبق ذكره أن القاسم املشترك بينهم في معنى األسرة باملعنى الضيق 
ع بحسب املذاهب أو تضيق لتشمل غيرهم من  يشمل: الزوج والزوجة واألبناء، وتتوسَّ

األقارب؛ األقرب فاألقرب، بحسب درجة القرابة. 
رابًعا: مقاصد رعاية األسرة:

ق جملة  تُعدُّ الشريعة اإلسالمية الزواج مقدمة ووسيلة لتشكيل األسرة، والتي حتقِّ
 من املصالح الشرعية؛ أبرزها اآلتي)1(:

وسيلة لتزويد املجتمع باألعضاء اجلدد من خالل عملية التكاثر.   .1
إعداد األوالد وتربيتهم للمشاركة والتكيُّف االجتماعي.   .2

احلضانة األولى للتنشئة االجتماعية املبكرة لوسائل التواصل كاللغة والعادات.   .3
تشكيل عقلية االنتماء اجلماعي.   .4

الله تعالى وتوحيده من خالل تربية األبناء على ذلك؛  حتقيق مقصد عبادة   .5
عماًل مبقتضى قوله تعالى: زبڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ رب)2(.

قه من محبة ورحمة وتعاون بني  حتقيق السكينة النفسية لإلنسان؛ مبا حتقِّ  .6
الــزوجــني، ومــا يتولَّد عنها من معاني األبــوة واألمــومــة نحو األفــراد املنتمني 

إليها)3(، والذي عبَّر عنه القرآن بالسكن في قوله تعالى: زبڈ  ژ  ژ  ڑ  
ڑ  ک  ک   ک  ک  گرب)4(، والذي ينتهي مبساعدتهما على تربية 

وتوجيه ما يتولَّد منهما خلدمة املجتمع احمللي والدولي. 
حتقيق مقاصد االستخالف وعمارة األرض؛ عماًل مبقتضى قوله تعالى: زب ىئ    .7

ی  ی  ی        ی  جئ رب)5(. 
توطيد شبكة العالقات االجتماعية بني أفراد املجتمع اإلنساني.   .8

ط1،  البيضاء،  الــدار  التربية،  عالم  منشورات  غريب،  الكرمي  عبد  املدرسة،  سوسيولوجيا  انظر:    )1(
1430هـ/ 2009م، ص339- 340. 

)2(  الذاريات: 56. 
)3(  انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984ه، 21/ 71. 

)4(  الروم: 21. 
)5(  هود: 61. 
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املبحُث الثاِني

الوسائُل الشرعيُة احملافظُة على األسرِة وَدْوُر الوقِف فيها

دت جملة من الوسائل الشرعية للحفاظ  اعتنت الشريعة اإلسالمية باألسرة، وحدَّ
على معناها ومقاصدها في احلياة، وأيَّدتها بجملة من األحكام الشرعية التكليفية، 
ورسمت نسًقا واضًحا للعالقات داخلها، انتظمت به عالقة األصول بالفروع، والفروع 
دت واجبات وحقوق كلٍّ من الوالدين واألبناء نحو بعضهما البعض،  بأصولهم، فحدَّ
ودنيوية  دينية  جــزاءات  ورتَّبت  الشريعة،  بأحكام  إخــالالً  بهما  اإلخــالل  واعتبرت 

للمنتظم أو املخالف لهذا النسق. 

واحلقوقي  التعبدي(  )اإلميــانــي-  النظري  املنهج  هذا  د  يحدِّ أن  للباحث  وميكن 
على حتقيق  واملــعــني  األســـرة،  الســتــقــرار  اخلـــادم  الــواقــعــي(  التطبيقي-  )العملي- 

مقاصدها.. في اآلتي: 

أواًل: منهج حتريك البواعث اإلميانية:
األسرة  على  احملافظة  أهمية  أتباعها  نفوس  في  اإلسالمية  الشريعة  كت  حرَّ
ومقاصدها، وربطت ذلك بجزاءات دينية ال يكتمل إميان معتقدها إال بالقيام بها، كلٌّ 

بحسب طاقته، والتي تتمثَّل إجماالً في اآلتي: 

1. اعتبار اإلحسان للوالدين مكماًل ملقتضى العبادة:

أمرت الشريعة باإلحسان إلى الوالدين -سواء أكانا مسلمني أم غير مسلمني- اللذين 
ميثالن أساس األسرة وعمادها وسبب وجودها، واعتبرت حسن تصرف األبناء معهما 
أمًرا مكماًل ملقاصد العبادة)1(؛ تنبيها على فضلهما وأثر ذلك على استقرار األسرة، 

)1(  انظر: تفسير النسفي، حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو، 
البردوني  أحمد  القرطبي، حتقيق:  وتفسير   ،251  /2 1998م،  1419هـــ/  بيروت، ط1،  الطيب،  الكلم  دار 
القاهرة، ط2، 1384هـ/ 1964م،  القاهرة، دار الكتب املصرية –  وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املصرية – 
10/ 236، وتفسير البغوي، حتقيق: عبد الرزاق املهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت ط1، 1420ه، 3/ 
126، وزاد املسير، اجلوزي، حتقيق: عبد الرزاق املهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1، 1422هـ، 3/ 17. 
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وحتقيًقا ملصلحة استمرار العناية بهما، باستمرار احملافظة على متاسك األسرة من 
جهة، وترسيخ تربية األحفاد على محاسن العناية بهما؛ ليتوارثوا ذلك جياًل عن جيل؛ 
عماًل بظاهر قوله تعالى: زب ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںں رب)1(، واعتبار 
التعدي على حقوق الوالدين من الكبائر، ومن اجلرائم املعاقب عليها؛ فَعْن أَنٍَس [ 

، َوُعُقوُق الَواِلَدْيِن...«)2(.  ِ قال: ُسِئَل النَِّبيُّ ] َعِن الَكَباِئِر، َقاَل: »اإِلْشَراُك ِباهللهَّ

وكذا التنبيه على حسن معاشرتهما وإن لم يكونا مسلمني؛ استصحاًبا لفضلهما، 
واعتراًفا بجميلهما، عماًل بقوله تعالى: زب ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  

گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ رب)3(. 

ي َراِغَبًة ِفي َعْهِد ُقَريٍْش، َوِهَي َراِغَمٌة  ويعضده حديث أَْسَماَء، َقالَْت: َقِدَمْت َعلَيَّ أُمِّ
، َوِهَي َراِغَمٌة ُمْشِرَكٌة، أََفَأِصلَُها؟  ي َقِدَمْت َعلَيَّ ُمْشِرَكٌة، َفُقلُْت: يَا َرُسوَل اللَِّه، ِإنَّ أُمِّ

ِك«)4(.  َقاَل: »َنَعْم، َفِصِلي ُأمهَّ

اإلحسان  من خالل  اجلنة؛  دخــول  ملصلحة  وسيلة شرعية  الوالدين  جعل  وكــذا 
إليهما، والسهر على راحتهما؛ فَعْن أَِبي ُهَريَْرةَ، َعِن النَِّبيِّ ]، َقاَل: »رغم أَْنُف، ُثمهَّ 
رغم أَْنــُف، ُثمهَّ رغم أَْنُف«! ِقيَل: َمْن يَا َرُسوَل اللِه؟ َقاَل: »َمْن أَْدَرَك أََبَوْيِه ِعْنَد اْلِكَبِر؛ 

َة«)5(.  نهَّ أََحَدُهَما أَْو ِكَلْيِهَما.. َفَلْم َيْدُخِل اْلَ

وإن هذا االهتمام الكبير في القرآن الكرمي والسنة املطهرة بالوالدين؛ ألنهما أساسا 
تكوين األســرة، ويشكالن اخللية األولى لوسيلة مصلحة حتقيق معنى االستخالف 
وعمارة األرض، والذي ال ميكن حتقيقه إال بوجود أسرة منسجمة متماسكة متعاونة 

ومتضامنة على فعل الواجبات والتطوعات. 

)1(  اإلسراء: 23. 
)2(  صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب فيما قيل في شهادة الزور، 3/ 171. 

)3(  لقمان: 15. 
)4(  صحيح البخاري، كتاب الهبة، باب الهدية للمشركني، 3/ 164. 

)5(  صحيح البخاري، كتاب البر والصلة واآلداب، باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر 
فلم يدخل اجلنة، 4/ 1998. 



27

الفصُل األوُل: األسرُة يِف اإلسالِم.. مفهوُمها ومقاصُدها ووسائُل حمايِتها

ى َدْور الوقف في حتقيق مقتضيات اإلحسان إلى الوالدين بالوقف عليهما  ويتجلهَّ
موتهما؛  بعد  وأما  فقرهما،  أو  حاجتهما  ملفاسد  ودفًعا  لهما،  إكراًما  حياتهما،  في 
فامتثاالً ملعنى صالح الولد ونفعه وبره لوالديه بعد موتهما، والذي ميكن الوصول إليه 
ْنَساُن اْنَقَطَع َعْنُه َعَمُلُه ِإالهَّ ِمْن  من خالل الوقف؛ ملا جاء في قوله ]: »ِإَذا َماَت اإْلِ

َثاَلَثٍة: ِإالهَّ ِمْن َصَدَقٍة َجاِرَيٍة، أَْو ِعْلٍم ُيْنَتَفُع ِبِه، أَْو َوَلٍد َصاِلٍح َيْدُعو َلُه«)1(. 

الوقف  به  يقوم  الذي  الــدور  الفقه اإلسالمي يرصد هذا  الباحث في كتب  وإن 
النصِّ  بني  ذلك  في  الواقفني  عبارات  بتنوع  الوالدين؛  برِّ  لتحقيق مصلحة  كوسيلة 
الصريح عليهما أو على أحدهما، أو بداللة عموم اللفظ؛ كالوقف على فقراء القرابة 

أو أهل بيته)2(، فلفظ الفقر واحلاجة يشملهما إن كانا فقيرين. 

2. حتريك باعث البقاء لدى أفراد األسرة:

ُفطر اإلنسان على حبِّ نفسه وحمايتها والنظر في مصاحلها؛ سعًيا منه إلطالة 
كت بداخله غريزة حبِّ  حياته، ولقد نبهت الشريعة على محدودية عمر اإلنسان، وحرَّ
البقاء، وإمكانية االستمرار املعنوي من خالل بعض األعمال الصاحلة التي يقوم بها 
في حياته؛ والتي منها حسن تربية األبناء، فاستمرار الدعاء والذكر الطيب بوجود 
الولد الصالح، الذي ينفع نفسه وأسرته ومجتمعه، والذي ال يتحقق إال بوجود األسرة 

واحملافظة عليها. 

كما يتجلى َدْور الوقف يف حتقيق باعث االستمرار املعنوي ألفراد األسرة؛ بتشريع 
الوقف الذري أو األهلي كوسيلة لتحقيق معنى القربة؛ بوصل الرحم الواجب وصله 
شرًعا، ومن ثم حتقيق متاسك أفرادها وحمايتهم، بتوفير أسباب استقرارها وتناسقها 

)1(  صحيح مسلم، كتاب الهبات، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته، 3/ 1255. 
)2(  انظر: احمليط البرهاني في الفقه النعماني فقه اإلمام أبي حنيفة [، ابن َماَزةَ، حتقيق: عبدالكرمي 
سامي اجلندي، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ط1، 1424هـ/ 2004م، 6/ 161، و167، و171، 
الكتب  دار  الشيرازي،  الشافعي،  اإلمــام  فقه  في  واملهذب   ،97  /7 للخرشي،  وشــرح مختصر خليل 

العلمية، 2/ 330، واملبدع في شرح املقنع، ابن مفلح، 5/ 178. 
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من خالل األعيان املوقوف على أفرادها؛ عماًل مبا جاء من مقاصد شرعية دينية أو 
دنيوية في مضمون حديث أَِبي ُهَريَْرةَ السالف)1(. 

3. اعتبار النفقة الواجبة على األهل صدقة:

عت الشريعة اإلسالمية في معنى الصدقة التطوعية لتندرج ضمن محمول  توسَّ
النفقة الواجبة، كما جاء َعْن أَِبي َمْسُعوٍد [ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه ]: »ِإَذا أَْنَفَق 

امْلُْسِلُم َنَفَقًة َعَلى أَْهِلِه َوُهَو َيْحَتِسُبَها؛ َكاَنْت َلُه َصَدَقًة«)2(. 

َك َمْهَما أَْنَفْقَت ِمْن َنَفَقٍة  اٍص [: »َوِإنهَّ ويعضده قول النبي ] لَسْعِد بِْن أَِبي َوقَّ
ِتي َتْرَفُعَها ِإَلى يِف اْمَرأَِتَك«)3(؛ قال صاحب عمدة القارئ:  ْقَمُة الهَّ ى اللُّ َها َصَدَقٌة، َحتهَّ َفِإنهَّ
»َفِإن قلت: َكيَف يكون إْطَعام الرجل أَهله َصَدَقة َوُهَو فرض َعلَيِْه؟ قلت: جعل الله 

َدَقة فرًضا وتطوًعا، َويْجِزي الَعبْد على َذِلك ِبَحسب َقصده«)4(.  الصَّ

ع من اعتبار مصاحبة قصد القربة في النفقة الواجبة لتشمل  وإن في هذا التوسُّ
معنى ثواب أداء الواجب والتطوع، فيه حتقيق معنى التقرب بالطاعات من الوالدين، 
الوالدين من  لها، ومينع  الكرمي  العيش  إلى حماية األسرة، وتوفير أسباب  ى  ويتعدَّ
املختلفة  القتل  طــرق  من  طريق  بــأي  األوالد  بقتل  البشرية؛  النفس  على  االعــتــداء 

زب ۉ  ۉ  ې   األشكال دفًعا للفقر أو بسببه؛ عماًل مبقتضى قوله تعالى: 
زب چ  چ   چ  چ  ڇڇ  ڇ   ې    ېې  ى  ى  ائائ رب)5(، وقوله تعالى: 

ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ رب)6(. 

)1(  انظر: الصفحة السابقة. 
كتاب  النجاة، ط1، 1422هـــ،  دار طوق  الناصر،  ناصر  بن  البخاري، احملقق: محمد زهير  )2(  صحيح 

النفقات، باب فضل النفقة على األهل، 7/ 62. 
)3(  صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب ال صدقة إال عن ظهر غنى، 2/ 112. 

)4(  عمدة القاري شرح صحيح البخاري، العيني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 21/ 13. 
)5(  األنعام: 151. 
)6(  اإلسراء: 31. 
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بالقصد  الواجبة  وإدراجــهــا ضمن  التطوعية  الصدقة  معنى  دائــرة  توسيع  ففي 
تأدية  مــن  املشتركة؛  املسؤولية  معنى  حتقيق  والــفــروع  لــألصــول  يسهل  الصحيح، 
ق فيه مقاصد األسرة على ضوء مقاصد  الواجبات وحتصيل احلقوق على وجه يتحقَّ

الشريعة اإلسالمية. 

ما  خــالل  من  ومتاسكها  األســرة  مقاصد  في حتقيق  الــوقــف  َدْور  كذلك يتجلى 
يقفه أفرادها لتحقيق أسباب العيش الكرمي لها، واستدراًكا ملن ضيَّع هذا الواجب، 
واستكماالً ملن أراد االنتقال من درجة حتقيق الضروري ألفراد األسرة إلى احلاجي، 
فالتحسيني، بوقف الدور وغالت الدكاكني والبساتني.. إلخ)1(، كوسائل ملصلحة حماية 

كلية النفس، ومنه حفظ العرض؛ ممثاًل في األسرة ومقاصدها. 

4. حتريك باعث الكرامة اإلنسانية:

ففرض  اإلنسان؛  بتكرمي  تنتهي  يجدها  التكليفية  األحكام  إلى جملة  الناظر  إن 
تعالى،  الله  إلى  بالعبادة  باالنتساب  ذكــره؛  برفع  اإلنسان  رفع  ق  يحقِّ مثاًل  الصالة 

والزكاة لسدِّ احلاجات اإلنسانية.. إلخ. 

وتعدُّ األسرة املؤسسة اإلنسانية أو االجتماعية األولى لتربية الفرد على منظومة 
بالفرحة  األســرة  باحتفاء  تكون  التكرمي  فبداية  اإلنساني،  للتكرمي  املؤسسة  القيم 
)العقيقة(،  عليه  ق  وبالتصدُّ لــه،  األسماء  أحسن  باختيار  عليها؛  اجلديد  بالوافد 
وبالنفقة عليه، وتوفير العناية والرعاية املختلفة له؛ كاإلرضاع، والنفقة على املرضع، 
عماًل  إليها؛  االنتماء  روح  وغــرس  األســرة،  حنان  من  إشباعه  من  عنه  يترتب  ومــا 

مبقتضى قوله تعالى: زب ھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ   
ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈٴۇ رب)2(. 

 ،674  /7 املــواق،  خليل،  ملختصر  واإلكليل  والتاج   ،158  /6 مــازة،  ابــن  البرهاني،  احمليط  انظر:    )1(
ل، ص23.  والوقوف والترجل من اجلامع ملسائل اإلمام أحمد بن حنبل، اخَلالَّ

)2(  البقرة: 233. 
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ولقد جاء في الشريعة ترمي ربِّ األسرة املهمل لها، املضيِّع حلقوقها؛ ألن ذلك 
عها بني أفراد األسرة، بل إن  وسيلة ملفسدة انقطاع الصلة بني املعيل واملعال، وتقطُّ
هذا السلوك السيئ وسيلة ملفسدة سوء التربية، الذي ينتقل من األصول إلى الفروع، 
واملنتهي بتفكيك األسرة وإبعادها عن مقاصدها، فَعْن َعبِْد اللَِّه بِْن َعْمٍرو، َقاَل: َقاَل 

َع َمْن َيُقوُت«)1(.  َرُسوُل اللَِّه ]: »َكَفى ِبامْلَْرِء ِإْثًما أَْن ُيَضيِّ

بأن  األســرة؛  ألفــراد  اإلنساني  التكرمي  الوقف في حتقيق مقاصد  َدْور  ى  ويتجلهَّ
سعى إلى االنتقال من سدِّ احلاجات الضرورية للمنتمي لها إلى توفير مستلزمات 
بعد وفاته،  أو  املنتمي لألسرة  لها في حياة  املكملنَْي  والتحسيني،  مصالح احلاجي 
والذي يتوصل به إلى التماسك األسري؛ عماًل مبا جاء في مضمون حديث النبي ] 
َك أَْن َتَذَر َوَرَثَتَك أَْغِنَياَء  اٍص: »ِإنهَّ من بيان مقاصد امليراث، قال ] لَسْعِد بِْن أَِبي َوقَّ

اس«)2(.  ُفوَن النهَّ َخْيٌر ِمْن أَْن َتَذَرُهْم َعاَلًة َيَتَكفهَّ

فتحقيق معنى الغنى أو أسباب العيش الكرمي لدى أفراد األسرة يكون بامليراث، ويكمل 
لت  في درجته احلاجية والتحسينية بالوقف، كمن جعل داره أو غلتها على من ُطلِّقت أو ترمَّ
د ومذلة املسألة)3(؛ كفعل الزبير [ إذ  من أفراد أسرته؛ حماية وتكرمًيا لها من التشرُّ
ٍة  ُث، َوأَنهَّ ِلْلَمْرُدوَدِة ِمْن َبَناِتِه أَْن َتْسُكَن، َغْيَر ُمِضرهَّ »َجَعَل ُدوَرُه َصَدَقًة َعَلى َبِنيِه، اَل ُتَباُع َواَل ُتَورهَّ
َواَل ُمَضارٍّ ِبَها، َفِإْن ِهَي اْسَتْغَنْت ِبَزْوٍج؛ َفاَل َحقهَّ َلَها« )4(، أو أن يقف أحد أفراد املجتمع وقًفا 

ا للمحتاجني من املجتمع، فيدخلون فيهم مبقتضى داللة اللفظ)5(.  خيرّيًا عاّمً

)1(  سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم، 2/ 132، )األلباني: حسن(. 
كتاب  النجاة، ط1، 1422هـــ،  دار طوق  الناصر،  ناصر  بن  البخاري، احملقق: محمد زهير  )2(  صحيح 

الزكاة، باب ال صدقة إال عن ظهر غنى، 2/ 112. 
)3(  انظر: احمليط البرهاني، ابن مازة، 6/ 189، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي، 4/ 
95، وأسنى املطالب في شرح روض الطالب، السنيكي، 2/ 468، والكافي في فقه اإلمام أحمد، ابن 

قدامة، 2/ 255. 
العربية  اململكة  والتوزيع،  للنشر  املغني  دار  الــدارانــي،  أســد  سليم  الــدارمــي، حتقيق: حسني  )4(  سنن 

السعودية، ط1، 1412هـ/ 2000م، 4/ 2079، )احملقق: صحيح(. 
)5(  انظر: فتاوى السبكي، 2/ 140. 
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5. تعزيز العالقات بني األبناء:

أفراد األسرة،  والتماسك بني  التعاون  إلى غرس روح  الشريعة اإلسالمية  دعت 
ومنعت الوالدين من القيام بكل تصرف يغرس الكراهية بني أفرادها؛ كإظهار العاطفة 
لبعض منهم دون آخر، أو تفضيل في العطية بينهم دون مبرر، أو منح بعض وحرمان 
آخرين؛ كما في قصة النعمان بن بشير [ مع أبيه، وقول النبي ]: »أَْعَطْيَت َساِئَر 
َ َواْعِدُلوا َبنْيَ أَْواَلِدُكْم«)1(، أو التمييز بني  ُقوا اهللهَّ َوَلِدَك ِمْثَل َهَذا؟”، َقاَل: الَ، َقاَل: »َفاتهَّ
بينهنَّ  للتفرقة  بالبنات سبًبا لدخول اجلنة؛ دفًعا  الذكور واإلناث، واعتبر االهتمام 
؛ فَعْن أَنَِس بِْن َماِلٍك [ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه ]: »َمْن  ، أو كرههنَّ وبني إخوانهنَّ

ى َتْبُلَغا َجاَء َيْوَم اْلِقَياَمِة أََنا َوُهو..« َوَضمَّ أََصاِبَعه)2(. َعاَل َجاِرَيَتنْيِ َحتهَّ

وإن لنا في قصة يعقوب ويوسف )عليهما السالم( وأخيه، وشفقة أبيهما عليهما 
ره بقية اإلخوة بحبه لهما، وحظوتهما  واهتمامه بهما لصغرهما ويتمهما، والذي فسَّ
عنده من دونهم)3(؛ فقرروا إبعاد يوسف عن أبيه بشكل من األشكال؛ حتى يحظوا 

بوجه أبيهم؛ كما جاء في قوله تعالى: زبڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ          ڑ  ڑ  ک  
يُفرط في إظهار محبة  أن نقول فيمن  رب)4(، فما عسى  ک  ک    ک  گ  گ  گ 

بعض أبنائه دون اآلخرين من غير سبب شرعي؟!

س للكراهية واحلقد، اللذين يتولَّد  فات التي ُذكرت من قبل تؤسِّ إن هذه التصرُّ
تأدية  أو  ك األســرة، وعدم قيام أفرادها نحو بعضهم بعًضا بواجباتهم،  عنهما تفكُّ
رت الشريعة من ذلك، ونبهت إلى حسن التربية والعمل على عكس  حقوقهم، فحذَّ

هذه التصرفات؛ مما يسهل عملية التماسك األسري. 

)1(  اجلامع املسند الصحيح، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب اإلشهاد في الهبة، 3/ 153. 
)2(  صحيح البخاري، كتاب البر والصلة واآلداب، باب فضل اإلحسان إلى البنات، 4/ 2027. 

)3(  انظر: احملرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية، احملقق: عبد السالم عبد الشافي محمد، 
دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1422هـ، 3/ 221. 

)4(  يوسف: 8. 
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ى َدْور الوقف في تعزيز هذه العالقات بني أفراد األسرة من خالل تشريع  ويتجلهَّ
الوقف على الذرية أو النسل، والعمل على أن يشمل شرط الواقف الذكور واإلناث، 
»أوالدي« عند اإلطــالق على ذكورهم  أو  ولــدي«  لفظه: »على  الفقهاء  ويؤيده حمل 
بن  النعمان  هبة  قصة  في  قوله ]  عماًل مبقتضى  مرجح؛  لسبب  إال  وإناثهم)1(، 
َك أَْن َيُكوُنوا ِإَلْيَك يِف اْلِبرِّ َسَواًء؟«)2(، من خالل  بشير ألحد أبنائه دون غيرهم: »أََيُسرُّ
م األكثر احتياًجا على غيره، أو  تقسيم غلة العني املوقوفة؛ إما بحسب احلاجة؛ فيقدَّ
القسمة بالسوية؛ ال يفرق بني صغير وكبير، وال ذكر وأنثى، أو من خالل اعتبار الغلة 
قسمة ميراث، ففي كل هذه احلاالت من الصرف إليهم يسهم الواقف في حفظ صلة 

ق مقصد تراحمهم وتعاونهم ومتاسكهم األسري)3(.  القرابة بني أوالده، ويحقِّ
6. إشراك املجتمع يف رعاية األسرة )األرملة- اليتيم- األسر احملتاجة(:

دعت الشريعة اإلسالمية املجتمع للعمل مبقاصد مقتضى األخوة اإلميانية ثم اإلنسانية، 
ق الفاعل أو املتفاعل  فجعلت رعاية األرملة واليتيم ومنه األسر احملتاجة شأًنا دينّيًا؛ مبا يحقِّ
؛ ملا يحقق لصاحبه من  مع القضايا االجتماعية من أجر وثواب أخروي، وآخر اجتماعيٍّ
تقدير في مجتمعه، ففي االعتناء بهما حتقيق معنى التكامل والتعاون على البر والتقوى، 
املفاسد الشرعية  وحماية لهما من االنحراف األخالقي، والذي مآله حصول جملة من 
ك الباعث الديني في نفس املؤمن حلفظ  على املجتمع؛ فجاءت النصوص الشرعية حترِّ
اليتيم واألرملة؛ معنوّيًا من جهة التربية والقيام على شؤونهما في نصوص كثيرة من الكتاب 
والسنة؛ أذكر منها: حتريك باعث املنافسة على مجاورة النبي ] في اجلنة، كما جاء َعْن 

ِة َهَكَذا«)4(.  َسْهٍل [ َقاَل: َرُسوُل اللَِّه ]: »أََنا َوَكاِفُل الَيِتيِم يِف اَلنهَّ

)1(  انظر: رد احملتار على الدر املختار، ابن عابدين، 4/ 468، واملدونة، سحنون، 4/ 423، والبيان في مذهب 
اإلمام الشافعي، العمراني، 8/ 83، واإلنصاف في معرفة الراجح من اخلالف، املرداوي، 7/ 74. 

)2(  صحيح مسلم، كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض األوالد، 3/ 1243. 
ابن  البخاري،  الباري شرح صحيح  الوقف، فتح  العلماء؛ فيُقاس عليه  انظر: تفسير احلديث عند    )3(
الــرؤوف سعد، مكتبة  الزرقاني على موطأ اإلمــام مالك، حتقيق: طه عبد  حجر، 5/ 214، وشــرح 

الثقافة الدينية، القاهرة، ط1، 1424هـ/ 2003م، 4/ 82. 
البخاري، كتاب  َشيًْئا، صحيح  بَيْنَُهَما  َج  َوَفــرَّ َوالُوْسَطى،  بَّابَِة  ِبالسَّ َوأََشــاَر الصحابي  )4(  وفيه: 

الطالق، باب اللعان، 7/ 53. 
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ومنه أيًضا حتريك باعث مماثلة الساعي على شؤون األرملة للمجاهد في سبيل 
اِعي َعَلى اأَلْرَمَلِة  الله تعالى؛ كما جاء عن أَِبي ُهَريَْرةَ [ َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ ]: »السهَّ

َهاَر«)1(.  اِئِم النهَّ ْيَل الصهَّ ، أَِو الَقاِئِم اللهَّ ِ َوامِلْسِكنِي َكامْلَُجاِهِد يِف َسِبيِل اهللهَّ

احملتاجة،  األســر  على  للمحافظة  الدعم  هــذا  حتقيق  في  الــوقــف  َدْور  ى  ويتجلهَّ
وخصوًصا تلك التي حتوي األرامل واأليتام؛ بتوفير أسباب احملافظة على كلياتهم 
اخلمس؛ بتوفير أسباب العيش الكرمي، ولنا في فعل رسول الله ] أسوة حسنة؛ 
حني »جعل سبع حيطان له باملدينة صدقة على بني عبد املطلب وبني هاشم«)2(؛ إذ 

ال يخلو بني عبد املطلب كغيرهم من الناس من يتيم وأرملة. 

النبي ] لهم خير شاهد، فهذا عمر [  وفي سيرة الصحابة  وإقــرار 
يجعل من مصارف وقفه »يِف الُقْرَبى...«)3(، ووقف أبو طلحة [ على أهله؛ امتثاالً 
الله ]؛  أَْقَرِبيَك«)4(، وهذه فاطمة بنت رسول  أَْو  َقَراَبِتَك  لقوله ]: »اْجَعْلُه يِف 

ِلِب«)5(.  اِلَها َعلَى بَِني َهاِشٍم َوبَِني امْلُطَّ َقْت مِبَ »تََصدَّ

نت ُسبل  ولقد ُعرفت في تاريخ املجتمعات العربية واإلسالمية مؤسسات وقفية أمَّ
األلواح عليهم  لهم)6(، وتفريق  والتعليم لأليتام؛ بتخصيص مدارس وكتاتيب  التربية 
وكذا  معلميهم)8(،  ومسكن  وكسوة  أجــرة  وتأمني  العلوم)7(،  من  وغيره  القرآن  لتعلم 

)1(  صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب فضل النفقة على األهل، 7/ 62. 
)2(  السنن الكبرى، البيهقي، احملقق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط3، 

1424هـ/ 2003م، كتاب الوقف، باب الصدقات احملرمات، 6/ 265. 
)3(  صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، 3/ 198. 

)4(  سنن الترمذي، حتقيق وتعليق: إبراهيم عطوة عوض، مطبعة مصطفى البابي احللبي، مصر، ط2، 1395هـ/ 
1975م، كتاب أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة آل عمران، 5/ 224، )األلباني: صحيح(. 

)5(  السنن الصغير للبيهقي، احملقق: عبد املعطي أمني قلعجي، جامعة الدراسات اإلسالمية، كراتشي، 
باكستان، ط1، 1410هـ/ 1989م، كتاب البيوع، باب الوقف، 2/ 336. 

املكتب  الشاويش،  زهير  احملقق:  بـــدران،  الــقــادر  عبد  اخلــيــال،  ومسامرة  األطــالل  منادمة  انظر:    )6(
اإلسالمي، بيروت، ط2، 1985م، ص374. 

)7(  انظر: مرشد الزوار إلى قبور األبرار، الشارعي، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، ط1، 1415هـ، 1/ 441. 
)8(  انظر: رحلة ابن بطوطة، أكادميية اململكة املغربية، الرباط، 1417هـ، 1/ 214. 
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االعتناء بكسوتهم وطعامهم بحسب مقتضيات الفصول)1(، بل تعدى األمر من العمل 
الفردي إلى العمل املؤسساتي؛ بإنشاء »دار األيتام«)2(، وهي مبثابة وزارة التضامن 
االجتماعي في الوقت احلاضر؛ ترعى شؤونهم، وتسهر على حتقيق مصاحلهم، وعلى 

حسن إدماجهم؛ أسرّيًا واجتماعّيًا. 

بالنسبة لرعاية األرامــل من مؤسسة الوقف، فلقد ُعرف في  ولم يختلف األمر 
، في شكل مؤسسة تسمى »دار النساء  تاريخ األمة قيام أفراد املجتمع بالوقف عليهنَّ
؛ أسرّيًا  ، وتسهر على حسن إدماجهنَّ ، وحتفظ كرامتهنَّ األرامــل«)3(؛ ترعى شؤونهنَّ

واجتماعّيًا. 

وفي هذا النسق االجتهادي في تنويع مصارف الوقف؛ وبخاصة في اإلنفاق على 
واأليتام  األرامــل  الوقف على رعاية وتهيز  الفقهاء  إقــرار  واألرامـــل.. جاء  األيتام 
واالهتمام بتزويجهم)4(؛ ملا يؤول إليه ذلك من حتقيق مصالح تعود باخلير على املجتمع 

واستقراره. 

كما أنه كان في اهتمام املجتمع بالوقف على جيرانهم)5( وسيلة للمحافظة على 
األسر احملتاجة عموًما، والتي كانت غالًبا ما ال تخلو من أيتام وأرامل. 

)1(  انظر: املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار، املقريزي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1418هـ، 
 .183 /3

)2(  انظر: منادمة األطالل ومسامرة اخليال، عبد القادر بدران، ص374، وتاريخ اإلسالم ووفيات املشاهير 
واألعالم، الذهبي، احملقق: عمر عبد السالم التدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط2، 1413هـ/ 

1993م، 45/ 403. 
)3(  انظر: املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار، املقريزي، 4/ 205، وتاريخ اإلسالم ووفيات املشاهير 
واألعالم، الذهبي، احملقق: عمر عبد السالم التدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط2، 1413هـ/ 

1993م، 45/ 403. 
)4(  انظر: الفتاوى الهندية، نظام الدين البلخي وآخرون، دار الفكر، ط2، 1310هـ، 2/ 369، و6/ 386، 

واحلاوي الكبير، املاوردي، 7/ 531. 
)5(  انظر: احمليط البرهاني، ابن مازة، 6/ 173، واحلاوي الكبير، املاوردي، 7/ 531، وكشاف القناع عن 

منت اإلقناع، البهوتي، 4/ 290. 
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ثانًيا: املنهج احلقوقي:
كان هذا  وإن  ألنه  وملقاصده؛  للعبادي  املكمل  اآلخر  الشقَّ  املنهج احلقوقي  يَعدُّ 
األخير يرتكز على القوة اإلميانية، وهي تختلف قوة وضعًفا من شخص آلخر؛ فإن 
األول يعتمد على قوة القانون وتطبيق األحكام الشرعية املتعلقة بتحديد املسؤوليات، 
ومعاقبة األفراد املنتمني لألسرة أو من كان من خارجها وأفسد نظامها واستقراراها، 

وأُجمل وسائل هذا املنهج في اآلتي: 

1. حتديد أسباب النفقة الواجبة:

دت الشريعة أسباب النفقة الواجبة على األسرة، وحدودها، ومدتها، وعلى من  حدَّ
تب، ومدة ذلك، وُجعلت في سببني؛ هما: 

السبب األول: الزوجية:
تَعدُّ الزوجية سبًبا للنفقة)1(؛ ألنها العنصر األساسي املكون لألسرة؛ ولذلك رتَّبت 
دت من خاللها نفقة الزوج على  الشريعة اإلسالمية جملة من احلقوق والواجبات حدَّ
زوجته؛ ممثلة في توفير أسباب العيش بتوفير الغذاء، واللباس، واملسكن، والرعاية 
والتي  دعــوى قضائية ضــده،  رفــع  الزوجة  حــقِّ  فمن  الــزوج  ر  قصَّ وإن  الصحية)2(، 
يحكم فيها القاضي بوجوب النفقة، ويفرض لها عليه من النفقة كل شهر ما يكفيها 

باملعروف؛ ألنها مشروعة للكفاية)3(. 

وإن فرض النفقة على الزوج بحكم أصل القوامة؛ قال تعالى: زبٱ  ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ رب)4(.

)1(  انظر: املبسوط، السرخسي، دار املعرفة، بيروت، 1414هـ/ 1993م، 5/ 180. 
)2(  املصدر نفسه، 5/ 180. 

)3(  انظر: املبسوط، السرخسي، 5/ 180، وسحنون، املدونة، دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ/ 1994م، 
2/ 180، احلاوي الكبير، املاوردي، احملقق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبداملوجود، 
دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ط1، 1419هـ/ 1999م، 11/ 425، والكافي في فقه اإلمام أحمد، 

ابن قدامة، دار الكتب العلمية، ط1، 1414هـ/ 1994م، 3/ 231- 232. 
)4(  النساء: 34. 
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ثبوت  عند  وغيره  الرجعي  الطالق  بعد  تستمر  بالزوجة  العناية  هذه  إن  بل 
احلضانة للمطلقة؛ بتوفير أسباب العيش الكرمي لها وألبنائها الذين هم حتت 
الفرقة  تلك  الضروري خالل  النفسي  لالستقرار  وتوفيًرا  لهم  حماية  رعايتها؛ 
احلادثة بني الوالدين، بل وفي حالة اخلصومة الشديدة بني املطلقني وامتناع األم 
عن رضاع مولودها؛ أرشدت الشريعة لطرح البديل عن األم األصلية، بالبحث 
عن أم مرضعة أخرى مقابل مال يدفعه الوالد؛ وهذا عماًل مبقتضى قوله تعالى: 

ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  ڀ   ڀڀ   پ      پ   پ      پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   زبٱ  
ڦ   ڦ     ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿٿ    ٿ   ٿ   ٺ  

ڄ  ڄ  ڄرب)1(. 

لم يكتف الفقهاء في بيان واجبات األصول نحو فروعهم، والزوجة نحو زوجها؛ 
لوا في حقوق الوالدين عند فقرهما وحاجتهما، فأوجبوا النفقة عليهما ديانة  بل فصَّ
وقضاء، بني القول بوجوبها على املوسر من األبناء الذكور أو باالشتراك بينهم، أو 

يها إلى البنات)2(.  بالقول بتعدِّ

وإن هذه اإلجراءات احلقوقية مقصدها: 

حتقيق استمرار معنى األسرة عند املطلقني.  -

احملافظة على حقوق األبناء بعد الطالق.   -

قطع  يستدعي  ال  هذا  ولكن  أبويهما ممكنة،  بني  الفرقة  بأن  األبناء  تعريف   -
التواصل أو الصلة بينهم وبني والديهم. 

)1(  الطالق: 6. 
)2(  انظر: العناية شرح الهداية، البابرتي، دار الفكر، 4/ 415- 416، وحاشية العدوي على شرح كفاية 
الطالب الرباني، احملقق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت، 1414هـ/ 1994م، 2/ 
134، ونهاية املطلب في درايــة املذهب، إمام احلرمني، 15/ 418، والكافي في فقه اإلمــام أحمد، 
ابن قدامة، 3/ 238- 239، واملغني، ابن قدامة، مكتبة القاهرة، 1388هـ/ 1968م، 8/ 211- 212، 

واحمللى باآلثار، ابن حزم، دار الفكر، بيروت، 9/ 266- 267. 
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السبب الثاني: النسب:

يعدُّ الفقهاء النسب أو صلة القرابة سبًبا للنفقة الواجبة، وإن اختلفوا في حتديد 
ع ومضيِّق. درجتها بني موسِّ

م)1(. م وغير احملرَّ فهي كما هو منقول عن احلنفية تشمل الزوجة ورحم اإلنسان احملرَّ

الِوالد  أي  فقط)2(؛  لبيني  الصُّ واألبناء  والوالدين  بالزوجة  املالكية  ها  خصَّ بينما 
املباشر فقط دون غيره؛ فال يدخل احلفيد. 

وهي عند الشافعية مقيَّدة بالِوالد املباشر وغير املباشر، فتثبت للزوجة والوالدين 
ووالديهما، ولألبناء وأبنائهم، ولزوجات اآلباء واألبناء)3(. 

ا عند احلنابلة فتشمل النفقة كل من يرثك وترثه، فتتعني للوالدين وآبائهما  وأمَّ
وإن علوا، واألبناء وأبنائهم وإن سفلوا)4(. 

ويظهر من عرض حدود النفقة الواجبة عند الفقهاء أن القاسم املشترك بينهم 
درجات  من  غيرهما  في  األمــر  ويختلف  )األســـرة(،  والفروع  األصــول  على  النفقة 

القرابة )األهل(. 

كما يجب االنتباه إلى أن في الوقت احلاضر، ومع خروج املرأة للعمل؛ لم تصبح 
بينه وبني زوجته، ولم تعد  الــزوج، وإمنا أصبحت مشتركة  النفقة كلها واجبة على 

ْغدي، حتقيق: د. صالح الدين الناهي، دار  )1(  املبسوط، السرخسي، 5/ 180، والنتف في الفتاوى، السُّ
الفرقان، مؤسسة الرسالة، عمان- بيروت، ط2، 1404هـ/ 1984م، ص196 وما بعدها. 

)2(  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر، 2/ 520، وشرح مختصر خليل للخرشي، دار الفكر 
للطباعة، بيروت، 4/ 183 وما بعدها. 

العظيم محمود  إمام احلرمني، حققه وصنع فهارسه: د. عبد  املذهب،  املطلب في دراية  نهاية    )3(
احملاملي،  ابن  الشافعي،  الفقه  في  واللباب   ،417  /15 2007م،  1428هـــ/  املنهاج،  دار  الديب، 
احملقق: عبد الكرمي بن صنيتان العمري، دار البخاري، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية، 

ط1، 1416هـ، ص345. 
)4(  الكافي في فقه اإلمام أحمد، ابن قدامة، 3/ 238 وما بعدها، واحملرر في الفقه على مذهب اإلمام 

أحمد بن حنبل، ابن تيمية، مكتبة املعارف، الرياض، ط2، 1404هـ/ 1984م، 2/ 117 وما بعدها. 
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إعالة العائلة من األب فقط، بل أصبحت البنات العامالت واملوظفات في كثير من 
األحوال يسهمن في ميزانية األسرة، وهكذا تغيرت -وبحكم العادات اجلديدة- كثير 

من املسائل الفرعية الفقهية اخلاصة بالنفقة وغيرها. 

2. معاقبة األب املمتنع عن النفقة:

نفقة  وجوب  إلى  واحلنابلة)4(..  والشافعية)3(  واملالكية)2(  احلنفية)1(  فقهاء  ذهب 
األب على أوالده، في حدود الشروط احملددة في كل مذهب، بل جاء عن بعضهم إلى 
إلزام القاضي له بالنفقة على أوالده؛ حماية حلقوقهم، والستمرار مقاصد األسرة، 
ذلك،  على  يُجبر  عليهم؛  وينفق  يكتسب  أن  األب  أَبَــى  »وإْن  احلنفية:  قول  ومثاله 
»فالقاضي  أوالده؛  النفقة على  امتنع عن  إن  أنه  أيًضا  كما جاء عنهم  ويُحبس«)5(، 

يأمرها أن تستدين عليه، وتُنفق على الصغير؛ لترجع بذلك على األب«)6(. 

3. معاقبة االبن املمتنع عن نفقة والديه:

ظاهر املنقول عن احلنفية)7( واملالكية)8( والشافعية )9( واحلنابلة)10( وجوب النفقة 
على األب أو األم الفقيرين، ومنه معاقبة االبن غير املنفق عليهما قضاء؛ لتركه العمل 

)1(  احمليط البرهاني، ابن مازة، 3/ 569. 
)2(  انظر: التاج واإلكليل ملختصر خليل، املواق، 2/ 587- 588. 

)3(  انظر: مختصر املزني، 8/ 339. 
)4(  انظر: العدة شرح العمدة، بهاء الدين املقدسي، ص481. 

)5(  احمليط البرهاني، ابن مازة، 3/ 569. 
)6(  املصدر نفسه، 3/ 569. 

ِبيِدّي، املطبعة اخليرية، ط1،  )7(  انظر: العناية شرح الهداية، البابرتي، 4/ 416، واجلوهرة النيرة، الزَّ
1322هـ، 2/ 92. 

)8(  انظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي، دار الفكر، 1415هـ/ 1995م، 
2/ 69، وحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، العدوي، 2/ 134. 

)9(  انظر: التنبيه في الفقه الشافعي، الشيرازي، عالم الكتب، ص209- 210، ومنهاج الطالبني وعمدة املفتني 
في الفقه، النووي، احملقق: عوض قاسم أحمد عوض، دار الفكر، 1425هـ/ 2005م، ص2654. 

)10( انظر: الكافي في فقه اإلمام أحمد، ابن قدامة، 3/ 238. 
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بالواجب؛ وألن فعله مخالف ملعنى املصاحبة باحلسنى واملعروف الوارد ذكرها في 
ْنَيا َمْعُروًفا})1(.  اآلية الكرمية: {َوَصاِحْبُهَما يِف الدُّ

4. معاقبة الزوج املمتنع عن نفقة زوجته:

يرى بعض فقهاء احلنفية)2( واملالكية)3( والشافعية)4( واحلنابلة)5( حقَّ الزوجة في رفع 
أمرها للحاكم أو القاضي عند امتناع زوجها عن نفقتها، أو عدم كفايتها لها، واعتبروه 
ا مينحها طلب الطالق من الزواج، أو أن تصبر ويعدُّ َديًْنا يقضى لها عليه في ذمته.  حّقً

5. جعل النفقة على عاتق الدولة )بيت املال(:

ر الفقهاء في بعض احلاالت؛ كإعسار الزوج أو الولي في النفقة على األسرة،  قرَّ
أو بسبب وفاته وفقر أهله، أو لعدم معرفة أهله كاللقيط... أن تؤول إلى بيت املال 

)خزينة الدولة()6(. 

6. إقرار الوصية على اليتيم:

اعتنت الشريعة اإلسالمية باستمرار معنى األسرة ومقاصدها؛ بحضور األبوين، 
أو بغيابهما؛ حسّيًا باملوت، أو معنوّيًا بحدوث طارئ عليهما؛ كاملرض املقعد لهما عن 

رعايتها، أو غياب عقلهما. 

)1(  انظر: العناية شرح الهداية، البابرتي، 4/ 416. 
)2(  انظر: االختيار لتعليل املختار، ابن مودود املوصلي، 4/ 3 وما بعدها. 

)3(  انظر: املدونة، سحنون، 2/ 180- 181، والكافي في فقه أهل املدينة، ابن عبد البر، 2/ 269. 
)4(  انظر: التنبيه في الفقه الشافعي، الشيرازي، ص209. 

)5(  انظر: الشرح الكبير على منت املقنع، ابن قدامة، 9/ 279. 
ــاَزةَ، حتقيق: عبد  َم )6(  انظر: احمليط البرهاني في الفقه النعماني فقه اإلمــام أبي حنيفة [، ابن 
الكرمي سامي اجلندي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1424هـ/ 2004م، 3/ 569، واحملرر الوجيز 
في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية، حتقيق: عبد السالم عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، 
بيروت، ط1، 1422هـ، 1/ 311 وما بعدها، وتفسير القرطبي، 5/ 33 وما بعدها، والتاج واإلكليل، 
املواق، 8/ 54، واملهذب في فقه اإلمام الشافعي، الشيرازي، دار الكتب العلمية، 3/ 161، ومسائل 
اإلمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، الكوسج، عمادة البحث العلمي، اجلامعة اإلسالمية باملدينة 

املنورة، اململكة العربية السعودية، 1425هـ/ 2002م، 4/ 1626. 
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الشريعة اإلسالمية على جملة من األحكام االحترازية من جهة األمر  ت  ولقد نصَّ
باحملافظة على أموالهم، وعدم استغالل ضعفهم للتعدي عليها، وحدود تصرفات الوصي 
في أموالهم في حقِّ نفسه وحقهم، ومنه تضمني املعتدي؛ عماًل مبقتضى قوله تعالى: 

زبڦ  ڦ  ڄڄ   ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ  چڇ  ڇ ڇ  ڇ  ڍرب)1(. 
وكذا اختبار قدراتهم العقلية، ومدى قدراتهم في تسيير أموالهم وشؤون حياتهم 

بأنفسهم؛ عماًل بظاهر قوله تعالى: زب ې   ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  
وئ      ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ              ی  یی  ی  جئ      حئ  

مئ  ىئيئ  جب   حب  خب  مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت رب)2(. 
وإن هذه اإلجراءات االحترازية املقصود منها حسن تنشئة اليتيم على املسؤولية 
إرادته  عند  املسؤولية  لتحمل  تهيئته  وكــذا  وليه،  غياب  عند  واالجتماعية  األسرية 
إنشاء أسرة جديدة، وفيها أيًضا حتميل املجتمع مسؤولية السهر على حسن تربية 
االجتماعي،  اندماجهم  واملعنوية؛ حلسن  املادية  ورعايتهم، وحماية حقوقهم  أفراده 

بكونهم ميثِّلون أسًرا، أو بالنظر إلى مآل أنهم مشروع أسر جديدة. 

7. رعاية أسرة املفقود:

نبَّهت الشريعة اإلسالمية إلى ضرورة االهتمام ورعاية أسرة املفقود؛ حفاًظا على 
ر  حقوقه وحقوق أسرته؛ لكونهما جزء من املجتمع، يسعد املجتمع بصالحهما، ويتضرَّ
بانحرافهما، ومن جملة األحكام املنظمة لشؤون رعاية أسرة املفقود بحث الفقهاء 
مسألة منع زوجته من الزواج مدة زمنية؛ حتى يُعلم خبره بالوفاة أو احلياة)3(، مع 

النفقة من ماله على زوجته وأوالده ووالديه)4(. 

)1(  النساء: 2. 
)2(  النساء: 6. 

)3(  حتفة الفقهاء، السمرقندي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1414هـ/ 1994م، 3/ 350، والكافي في فقه 
أهل املدينة، ابن عبد البر، 2/ 567، واملجموع شرح املهذب، النووي، 18/ 286، ومسائل اإلمام أحمد رواية ابنه 

عبد الله، ابن هالل، احملقق: زهير الشاويش، املكتب اإلسالمي، بيروت، ط1، 1401هـ/ 1981م، ص345. 
)4(  حتفة الفقهاء، السمرقندي، 2/ 168، واملدونة، سحنون، 2/ 31، والكافي في فقه أهل املدينة، ابن عبد البر، 

2/ 568، واملجموع شرح املهذب، النووي، 18/ 286، والكافي في فقه اإلمام أحمد، ابن قدامة، 3/ 231. 
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وحمايتها،  أسر  من  قائم  هو  ما  استقرار  إلى  تهدف  كلها  اإلجـــراءات  وإن هذه 
وحماية حقِّ املفقود إن رجع أن يجمع شمله، في حدود املدة الزمنية املقررة فقًها؛ 

حتى يكمل مهمته وواجباته نحو أسرته ومجتمعه. 

8. رعاية اللقيط)1(:

دعت الشريعة املجتمع إلى رعاية األطفال اللقطاء)2(؛ ملا يسببه عدم التكفل بهم 
من آثار سلبية عليهم وعلى تربية أبنائهم واستقرار أمنهم؛ ألن تركهم من غير رعاية 
يتولَّد عنه انحرافهم، وتوظيفهم في مجاالت اجلرمية املختلفة؛ كاملخدرات والسرقة 
والدعارة والتسول.. إلخ، فطالبت الشريعة األسر باحتضانهم وحسن تربيتهم؛ ليكونوا 

أفراًدا صاحلني في املجتمع. 

ولقد خصص الفقهاء مباحث فقهية بيَّنوا فيها حقوقهم املعنوية واملادية املختلفة؛ 
كتسميته، والنفقة عليه، وميراثه.. وغيرها من املسائل)3(. 

بدعوة  الــذكــر-  -السابق  احلقوقي  النظام  هــذا  دعــم  في  الــوقــف  َدْور  ى  ويتجلهَّ
ة أصحاب األسر منهم؛ إلى الوقف في سبل اخليرات،  الفقهاء أفراد املجتمع وبخاصَّ
وخصوًصا األهلي منه، واجتهدوا في تنظيم املنظومة احلقوقية )التشريعية( اخلاصة 
بالوقف الذري واخليري العام، فضبطوا ألفاظ الواقفني؛ كلفظ األبناء، واألمهات، 
العني  من  االستحقاق  درجــات  بيان  على  عملوا  وكــذا  والبنات،  والبطن،  والقرابة، 
املوقوفة، وحدود النظارة، ومسؤولية الناظر.. وغير ذلك من املسائل املرتبطة بالوقف 

الذري أو املشترك أو العام اخليري، والذي له صلة بحفظ األسرة ومقاصدها)4(. 

)1(  هو الصغير الذي يوجد في الطريق، وال يُعرف له أهل. انظر: املبسوط، السرخسي، 10/ 209. 
)2(  انظر على سبيل املثال: صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب الوالء ملن أعتق، 8/ 154. 

والذخيرة،   ،209  /10 اللقيط،  كتاب  السرخسي،  املبسوط،  احلصر:  ال  التمثيل  سبيل  على  انظر    )3(
القرافي، 9/ 129، واألم، الشافعي، 4/ 73، والكافي في فقه اإلمام أحمد، ابن قدامة، 2/ 203. 

)4(  انظر على سبيل املثال ال احلصر: النتف في الفتاوى، السغدي، ص529، واحمليط البرهاني، ابن مازة، 
6/ 107، ومواهب اجلليل، احلطاب، 6/ 168، واملقدمات املمهدات، ابن رشد، دار الغرب اإلسالمي، 
ط1، 1408هـــ/ 1988م، 2/ 421، واحلــاوي الكبير، املــاوردي، 7/ 528، والتنبيه في الفقه الشافعي، 
الشيرازي، ص137، والكافي في فقه اإلمام أحمد، ابن قدامة، 2/ 255، واملغني، ابن قدامة، 6/ 10. 
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عنه  نتج  للوقف؛  واملقاصدية  التشريعية  باملنظومة  الكبير  االهتمام  هــذا  وإن 
واملسجونني،  املفقودين،  عائالت  ترعى  وقفية  ملؤسسات  املجتمع  أفــراد  استحداث 
حماية  أهلهم؛  وعلى  عليهم  بالنفقة  واليتامى؛  والغارمني،  واملعسرين،  واللقطاء، 

لألسرة ومقاصدها)1(. 

ومثاله: ما كان في عهد السلطان املريني أبي العنان )752هـ- 759م( من أداء 
الديون من مداخيل الوقف عن املعسرين من املسجونني، أو من مات وعليه َديْن)2(. 

 ولقد استنبط الفقهاء هذه األحكام الراعية لألسرة مبا جاء من سنة تطبيقية
؛ كفعل أبي بكر الصديق [ بوقف »داره  من الصحابة [ من وقف أهلي أو عامٍّ
ق عمر بن اخلطاب [ بربعه عند املروة وبالثنية على ولده،  مبكة على ولده«، وتصدُّ
ق الزبير بن العوام [ بداره ق علي بن أبي طالب [ بأرضه بـ»ينبع«، وتصدُّ  وتصدُّ
ق سعد بن أبي وقاص [  مبكة، وداره مبصر، وأمواله باملدينة على ولده، وتصدَّ
 بداره باملدينة، وبداره مبصر على ولده، وعثمان بن عفان [ بـ»رومة«، وعمرو بن
بـ»الوهط« من الطائف وداره مبكة على ولده، وحكيم بن حزام [  العاص [ 

 بداره مبكة واملدينة على ولده«)3(.

)1(  انظر: والنتف في الفتاوى، السغدي، ص528، والقوانني الفقهية، ابن جزي، ص225، والتاج واإلكليل 
للطباعة  املعرفة  دار  الغمراوي،  املنهاج،  منت  على  الوهاج  والسراج   ،53  /8 املــواق،  خليل،  ملختصر 
أبو هاجر محمد  الذهبي، احملقق:  َقامْياز  ابن  والعبر في خبر من غبر،  بيروت، ص315،  والنشر، 

السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، 3/ 208. 
تــارودانــت وفــاس، د.  باملغرب في عصر السعديني من خــالل حــواالت  تاريخ األوقــاف اإلسالمية  انظر:    )2(
مصطفى بنعله، منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، اململكة املغربية، 1428هـ/ 2007م، 2/ 253. 

)3(  السنن الكبرى، البيهقي، كتاب الوقف، باب الصدقات احملرمات، 6/ 266. 



43

الفصُل األوُل: األسرُة يِف اإلسالِم.. مفهوُمها ومقاصُدها ووسائُل حمايِتها

املبحُث الثالُث

َدْوُر الوقِف يِف خدمِة مقاصِد األسرِة

إن الباحث في تاريخ الوقف ومقاصده ينتهي به بحثه إلى أن الوقف كان -وال 
يزال- في خدمة شؤون املجتمع عموًما، واألسرة خصوًصا، فجاءت مقاصد الواقفني 
وفقًرا، وصحة  وغنى  قوة وضعًفا،  وحاالته؛  املختلفة  أطــواره  عبر  اإلنسان  خلدمة 
ومرًضا، فشملت مصارفه مصالح اإلنسان الدينية والدنيوية، وهذا ما سأبيِّنه في 

هذا املبحث ضمن العناصر اآلتية: 

أواًل: مقاصد الوقف األسري:

يهدف الوقف على األسرة إلى حتقيق جملة من املصالح الشرعية الدينية والدنيوية 
ألفرادها، ومن ثم للمجتمع، وتتمثَّل هذه املصالح في النقاط اآلتية)1(:

توفير الرعاية النفسية ألفراد األسرة.  -
تهيئة اجلو املناسب املساعد على متاسك األسرة واستمرار مقاصدها.  -

حماية األسرة من املتغيرات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية التي تؤثر سلًبا   -
على استقرارها، وتعطلها عن أداء وظيفتها. 

لألسر،  الكرمي  العيش  توفير  في  تسهم  التي  الوقفية  املالية  املـــوارد  توفير   -
وخصوًصا األسر احملتاجة، وتفتح لهم أبواًبا وفرًصا للعمل. 

ثانًيا: خدمة الوقف لألسرة بحسب مراحل أفرادها العمرية:

إن الناظر في مسائل الوقف األسري يجده حاضًرا في خدمة مقاصدها؛ برعاية 
أفرادها بحسب مراحلهم العمرية، فراعى احلامل، واجلنني، واألم، والرضيع، والشيخ، 

والكهل.. وميكن توضيح هذا في النقاط اآلتية: 

)1(  انظر: الوقف ودوره في رعاية األسرة، د. أحمد محمد السعد، مجلة أوقاف، ع8، س5، ربيع أول 
1426هـ/ مايو 2005م، ص141. 
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1. رعاية الوقف للحامل:

راعت الشريعة حقوق احلامل؛ سواء في احلاالت الطبيعية واستمرار العالقة الزوجية، 
أو في العدة من الطالق أو وفاة الزوج.. بتوفير أسباب العيش الكرمي؛ من خالل النفقة 

الواجبة على الزوج في حياته، أو من ماله بعد وفاته.. حتى تضع حملها)1(.

ولقد أسهم الوقف في حماية احلامل؛ لتوفير أسباب الصحة البدنية والنفسية 
لها وحلملها بطريقة غير مباشرة؛ إذ ال يكاد الباحث يجد في هذه املسألة النصَّ على 
الوقف عليها بتسميتها بصفتها باحلمل؛ ولكن جاء الوقف عليها باعتبار كونها زوجة 
الواقف أو من أهل قرابته أو من خالل دخولها في مضمون مقاصد الوقف على أهل 

القرية أو البلدة أو قبيلته.. إلخ)2(. 

2. رعاية الوقف للحمل )النني(:

ت الشريعة اإلسالمية باحلمل، وصانته مبجموعة من األحكام التشريعية؛  اهتمَّ
كتحرمي اإلجهاض اعتباًرا حلق اجلنني في احلياة، ورتَّبت عقوبة الغرة)3( )ُعشر دية 
الصيام،  وتيسير أحكام  ه -مثاًل- فيسقط،  أمِّ بالضرب على  يعتدي  أمه( على من 

وحقه في امليراث.. وغيرها من األحكام الفقهية العملية. 

االجتماعي  االهتمام  هذا  في  الفقهية  االجتهادية  مبنظومته  الوقف  أسهم  ولقد 
واألسري لرعاية احلمل ومصاحله، وتوفير أسباب عيشه ومنوه بعد والدته؛ بتشريع 
جملة من األحكام الفقهية العملية تيز فيه الوقف على احلمل )اجلنني()4(؛ ليستفيد 
املالكية،  فقهاء  احلــال عند  كما هو  استقالالً،  والدتــه  بعد  املوقوف عليه  الشيء  من 

)1(  انظر: أحكام العدة من الطالق والوفاة في كتب الفقه اإلسالمي، ومنها على سبيل التمثيل ال احلصر: 
املبسوط، السرخسي، 6/ 31، ومواهب اجلليل، احلطاب، 1/ 365، واللباب في الفقه الشافعي، ابن 

احملاملي، ص340، والعدة في شرح العمدة، بهاء الدين املقدسي، 456. 
)2(  انظر: احمليط البرهاني، ابن مازة، 6/ 171. 

)3(  انظر: املقدمات املمهدات، ابن رشد، 3/ 297. 
)4(  مسألة االستقالل وعدمه في الوقف على احلمل مرجعها إلى اخلالف في الشروط؛ فهل يشترط 

التعيني وإمكانية التمليك أم ال؟ انظر: اإلنصاف في معرفة الراجح من اخلالف، املرداوي، 7/ 22. 
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واملنقول عن بعض احلنابلة )1(؛ كأن يقول: على احلمل أو اجلنني)2( أو بالتبع ألصله 
)أمه( كما هو احلال عند الشافعية واحلنابلة؛ كأن يقول: وقٌف على حمل زوجتي)3(. 

وإن تشريع الوقف على احلمل وسيلة جلملة من املصالح؛ أجملها في اآلتي: 
الــوارد في قوله  الوقف على احلمل وسيلة لتحقيق معنى التكرمي اإلنساني؛   -

تعالى: زب ک  ک ک  گ  گ   گ  گ ڳ ڳ ڳ  ڳ  ڱ  
ڱ   ڱ  ڱ  ں  ںرب)4(.

ل باحلمل؛  مساعدة األسر عموًما -والفقيرة منها خصوًصا- على حسن التكفُّ  -
بتوفير املوارد املالية الالزمة لذلك. 

بالوقف  الوقف، وخصوًصا  التضامن من خالل  تربية أفراد األسرة على ُخلق   -
املوقوف عليه  يكبر  ة عندما  ينتقل من جيل آلخر، وبخاصَّ على اجلنني؛ حتى 
م له، فإنه يندمج طبيعّيًا في هذه املنظومة األخالقية التكافلية،  ويعلم مبا ُقدِّ
ويقوم هو أيًضا بدوره في حماية مصالح اجلنني، ومنه حتقيق متاسك األسرة. 

3. رعاية الوقف للرضيع)5(:

اهتمَّ الفقهاء ببحث مسائل الرضاع من جهة ما يترتب عليها من ثبوت احملرمية 
بني الرضيع وأصول مرضعته وفروعها، ومن جهة احلقوق الشخصية؛ كتحديد أجرة 
الرضيع، وحتديد املسؤوليات عند الطالق بني  الرضاع، وحفظ حقِّ  املرضع ومدة 

الزوجني.. وغيرها من املسائل الفقهية الفرعية احلقوقية)6(. 

)1(  انظر: اإلنصاف في معرفة الراجح من اخلالف، املرداوي، 7/ 22. 
)2(  انظر: التاج واإلكليل ملختصر خليل، 7/ 632، ومواهب اجلليل في شرح مختصر خليل، 6/ 22. 

)3(  انظر: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، 3/ 369، واإلنصاف في معرفة الراجح من اخلالف، 
املرداوي، 7/ 22. 

)4(  اإلسراء: 70. 
)5(  ما كان دون احلولني. 

)6(  انظر أحكام الرضاع في كتب الفقه؛ ومنها على سبيل التمثيل ال احلصر: املبسوط، السرخسي، 5/ 
207، ومواهب اجلليل، احلطاب، 4/ 220، واللباب في الفقه الشافعي، ابن احملاملي، ص347، والعدة 

في شرح العمدة، بهاء الدين املقدسي، ص477. 
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ر ليصبح شأًنا  وإن هذا االهتمام بالرضاع والرضيع يعدُّ شأًنا أسرّيًا، ثم تطوَّ
ولنا في سيرة  زمن اجلاهلية،  أسر(  هيئة  )على  به مؤسسات  تقوم  اجتماعّيًا، 
النبي ] وانتقاله لبادية »بني ساعدة« خير مثال، ولقد استمرَّ احلال على هذا 
الشكل من استئجار املراضع للرضع في تاريخ األمة العربية اإلسالمية، وهو مثال 

على عناية األسر برضاع أبنائهم وحماية صحتهم. 

وإن الباحث في هذا املجال ال يكاد يجد النصَّ صراحة على الوقف على املرضع 
ن معنى الوقف على  ه لتضمُّ أو الرضيع من الزوج على زوجته املرضع مثاًل، ولعل مردَّ
األم الوقف على رضيعها، وحصول املنفعة له بحصولها لها بالتبع؛ ألن ما تتقوَّى به 
املوقوفة؛ يستفيد منه  العني  ريع  لها من  تقتنيه من دواء مما يُصرف  أو  من غذاء 

رضيعها من جهة أن صحته مرتبطة بصحة أمه وسالمتها. 

ولقد ُوجدت مؤسسات وقفية تخدم مصالح األسر املرضعة كما كان احلال في 
لألسر  ع  للرضَّ باحلليب  اإلمــداد  وقــف  مصرف  ُوجــد  حيث  األيوبية؛  الدولة  عهد 

احملتاجة إليه)1(.

من  جماعة  لهم  الواقفون  ــب  رتَّ والذين  اللقطاء،  مرضعات  مصرف  ُعــرف  كما 
إلى  كله  ذلــك  مرجع  ولعل   ،)2( إليهنَّ تُدفع  الوقف  ريــع  من  أجــرة  مقابل  املرضعات 
خصوصية هذه الفئة االجتماعية، وحاجتها إلى العناية والرعاية، والتي قد ال يلتفت 

إليها كثير من أفراد املجتمع. 

لألوقاف،  العامة  األمانة  أوقــاف،  مجلة  عــوف،  أحمد  لألطفال،  امليسرة  الوقف  موسوعة  انظر:    )1(
الكويت، ع10، س6، ربيع اآلخر 1427هـ/ 2006م، ص106. 

)2(  انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، أبو الفالح، حققه: محمود األرنــاؤوط، خرج أحاديثه: 
عبدالقادر األرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق- بيروت، 1406هـ/ 1986م، 7/ 244. 
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4. رعاية الوقف للطفولة)1( )الصبي- الصغير- الغالم- املراهق(:

تعدُّ مرحلة الطفولة من أخطر مراحل تكوين نفسية اإلنسان وتشكيلها، فالطفولة 
الســــــعيدة تقود إلى مراهقة متوازنــــــة، واملراهقة املتوازنة تقود إلى شــــــباب متوازن؛ 
ل عبرها جميع سماته اجلسمية  ألن حياة اإلنســــــان سلســــــلة متواصلة مترابطة تتشكَّ

والعقلية والدينية)2(. 

وإن الوصول إلى هذا التوازن النفســــــي يحتاج إلى توفير األسرة ملستلزمات النمو 
الطبيعية؛ من غذاء وشــــــراب صحيني، وإشــــــباع حاجته في اللعــــــب واحلركة؛ لتنمية 
قدرات املشاركة االجتماعية من خالل اللعب املشترك، واحترام قواعد اللعبة، والعمل 
علــــــى تنمية قدراته العقلية واللغوية، وإكســــــابه فنَّ التعامل مع املجتمع؛ حتى يشــــــعر 

بتحقيق ذاته أمام الذوات األخرى، واحترام اآلخرين وحرياتهم وآراءهم.. إلخ)3(. 

ونظــــــًرا ألهمية هــــــذه املرحلة وخطورتهــــــا وتأثيرها في باقــــــي املراحل الالحقة؛ 
ت الشــــــريعة بدعوة الوالدين إلى احلرص على استكمال رضاع الطفل، وترتيب  اهتمَّ
االســــــتحقاق في حضانته وحســــــن تربيته وتعليمه، والتدرُّج في غرس منظومة القيم 

الدينية واالجتماعية في شخصيته. 

ولقد أولى الفقهاء الطفولة اهتماًما كبيًرا، ميتدُّ في ظاهر املنقول من كتبهم من 
بعد الفطام إلى البلوغ اجلسدي )الفسيولوجي(، فنجدهم يجمعون في هذا املعنى 
اإلدراك  بينهم مبستوى  قوا  وإن فرَّ واملراهق)4(،  والغالم،  والصغير،  والصبي  الطفل 

)1(  من لم يبلغ سن االحتالم أو احليض، انظر: الذخيرة، القرافي، 6/ 358، واألسرة املسلمة في العالم 
املعاصر، د. وهبة الزحيلي، دار الفكر املعاصر، دار الفكر، دمشق- لبنان، ط1، 1420هـ/ 2000م، 

ص143، ورعاية األم والطفل، نورة حافظ، دار الفكر، دمشق، ط1، 1406هـ/ 1986م، ص61. 
)2(  انظر: مجالت األطفال ودورها في بناء الشخصية اإلسالمية، د. طارق البكري، أطروحة دكتوراه 

نوقشت بجامعة اإلمام األوزاعي، 1999م، النشرة اإللكترونية، 2003م، ص33- 34. 
والنشر  للدراسات  اجلامعية  املؤسسة  مكي،  عباس  د.  العوملة،  عصر  في  األســرة  دينامية  انظر:    )3(

والتوزيع، بيروت، ط1، 1428هـ/ 2007م، ص151. 
آثــاره؛ من احتالم للذكور، أو حيض  البلوغ، ولكن لم تظهر عليه  )4(  املراهق من بلغ من األطفال سنَّ 

لإلناث. انظر: مجلة األحكام العدلية، ص190. 
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ة نسبّيًا بحكم أعمارهم؛ فقالوا: طفل مميِّز،  العقلي بالتمييز لألمور النافعة والضارَّ
وغير مميِّز)1(. 

كمــــــا أجاز الفقهاء الوقــــــف على األطفال)2( باالســــــتقالل أو بالتبــــــع لألهل، مبا 
ق لهم تاوز هذه املرحلة؛ بتوفير أســــــباب الطعام والشــــــراب واللباس والرعاية  يحقِّ

الصحية. 

كما أســـــــهم الوقف في خدمــــــة الطفولة بتوفير املؤسســــــات التعليمية من كتاتيب، 
والتــــــي كانت منتشــــــرة في كامل أرجــــــاء العالم العربي واإلســــــالمي فــــــي احلواضر 
واألرياف، وهي متاثل املراحل الثالث للتعليم حالًيا )االبتدائي واملتوســــــط والثانوي(، 
م تعليًما مجانّيًا، وحتضرهم لالنتســــــاب للمراحل الدراســــــية العليا )املدارس  وتقــــــدِّ
واجلامعــــــات()3(، وتربيتهم مبا يخدم اســــــتقرارهم النفســــــي، ويســــــهل اندماجهم في 

أسرهم ومجتمعاتهم. 

5. رعاية الوقف للشباب )احلدث- الفتى()4(:

ة  تعدُّ مرحلة الشــــــباب عند الفقهاء من ســــــنِّ البلوغ إلى األربعني ســــــنة فترة مهمَّ
للمجتمع؛ إذ متثل مرحلة القوة وتشكل الطاقات وتفتق اإلبداعات الفردية واجلماعية، 
إن اســــــتُغلت في جانبهــــــا اإليجابي في اإلنتاج والبناء احلضــــــاري، وفي التواصل بني 
األجيال، بني الثقافات والعادات املكتسبة من األسر، واخلبرات الشخصية لدى هؤالء 

الشباب والشابات؛ ليمزجوا حاضرهم مباضي آبائهم وأمهاتهم وخبراتهم. 

)1(  انظر على سبيل التمثيل ال احلصر: درر احلكام شرح غرر األحكام، املولى خسرو، 2/ 273، ومختصر العالمة 
خليل، 1/ 172، وفتح الوهاب بشرح منهج الطالب، السنيكي، 1/ 241، واملغني، ابن قدامة، 4/ 185. 

)2(  انظر: الذخيرة، القرافي، 6/ 358، والتاج واإلكليل ملختصر خليل، املواق، 7/ 666- 667، وشرح 
مختصر خليل، اخلرشي، 7/ 98، واحلاوي الكبير، املاوردي، 7/ 531. 

 Design of an Opetarional Waqf, Based Model fot Financing teligious Educarion in Sourh :3(  انظر(
 of Algetia, Saïd Ibtahim, Inretnarional Islamic Univetsiry, Malaysia ,Masret rhesis2012: 44-45.
)4(  من بلغ سن االحتالم أو احليض إلى األربعني عند املالكية، انظر: الذخيرة، القرافي، 6/ 358، وهي 

من البلوغ إلى الثالثني عند الشافعية، انظر: احلاوي الكبير، املاوردي، 7/ 531. 
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املرحلة من خالل جملة من  بهذه  االهتمام  إلى  الشريعة اإلسالمية  ولقد دعت 
األحكام العلمية، خاطبت فيها الشباب مباشرة أو عبر أهلهم؛ كالدعوة إلى الزواج، 
وما يترتَّب عنه من تكوين األسرة، ومن معرفة احلقوق األسرية والواجبات االجتماعية، 
الفردية واألمن االجتماعي، وتوجيه الطاقات  ة والسكينة  املودَّ وما فيه من حصول 
الغريزية اجلنسية والبدنية الشبابية إلى ما فيه مصلحة املجتمع، ومثاله الدعوة إلى 
الزواج ملن قدر عليه، أو إعطاء البديل املؤقت حلني حتقُّق شروطه عند هذا الشاب 
َباِب، َمِن اْسَتَطاَع ِمْنُكُم الَباَءَة  أو ذاك، كما جاء في احلديث الشريف: »َيا َمْعَشَر الشهَّ

ُه َلُه ِوَجاٌء«)1(.  ْوِم؛ َفِإنهَّ ْج، َوَمْن َلْم َيْسَتِطْع َفَعَلْيِه ِبالصهَّ َفْلَيَتَزوهَّ

وما جاء في املقابل بدعوة األهل لتزويج بناتهم من قوله ]: »ِإَذا َخَطَب ِإَلْيُكْم َمْن 
ُجوُه، ِإالهَّ َتْفَعُلوا َتُكْن ِفْتَنٌة يِف اأَلْرِض، َوَفَساٌد َعِريٌض«)2(.  َتْرَضْوَن ِديَنُه َوُخُلَقُه َفَزوِّ

ب،  وكذا دعوة القادرين على العمل من املجتمع، والشباب خصوًصا.. إلى التكسُّ
وتوفير حاجاتهم، وحاجات من ينفقون عليهم، ومنه حتقيق تقدير ذواتهم ألنفسهم 

ْفَلى«)3(.  وأمام مجتمعهم؛ عماًل بقوله ]: »الَيُد الُعْلَيا َخْيٌر ِمَن الَيِد السُّ

واالجتماعي؛  األســري  االستقرار  هذا  على حتقيق  الوقف  مؤسسة  ولقد عملت 
فجاءت اجتهادات الفقهاء بإجازة الوقف على الشباب)4(؛ من خالل قيامها بتوفير 
أسباب توجيه هذه الطاقات البشرية، بالوقف على تزويج الشباب، وخصوًصا من 
الفقراء واألرامل واليتامى، وتوفير أسباب الرعاية الصحية ألسرهم)5(، وكذا االهتمام 

)1(  صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب قول النبي ]: »من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ ألنه أغضُّ 
للبصر، وأحصن للفرج« وهل يتزوج من ال أرب له في النكاح؟ 7/ 3. 

)2(  سنن الترمذي، أبواب النكاح، باب ما جاء: إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، 3/ 386، )األلباني: حسن(. 
)3(  صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب ال صدقة إال عن ظهر غنى، 2/ 112
)4(  انظر: الشرح الكبير، الدردير، 4/ 94، ومنح اجلليل، عليش، 8/ 165. 

 ،667 /7 املـــواق،  واإلكليل ملختصر خليل،  والــتــاج   .98  /7 اخلــرشــي،  انظر: شــرح مختصر خليل    )5(
عبدالرحمن  اإلسالمي،  الفقه  في  للوقف  املقاصدي  والبعد   ،531  /7 املــاوردي،  الكبير،  واحلــاوي 

معاشي، ماجستير في العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة، 2005- 2006م، ص300 وما بعدها. 
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بشؤون املرأة ورعاية حقوقها -كزوجة وأم وأخت وبنت- في هذه املرحلة؛ بالوقف 
عليها وحتسني ظروفها)1(. 

وقفية  وكــراٍس  مؤسسات  بتوفير  االجتماعي  األمــن  على حتقيق  عملت  كما 
العمل  املجتمع؛ من خالل  باخلير على  يعود  والفنون)2(، مبا  العلوم  تدرس شتى 
على تقريب هذه املؤسسات من املجتمع، فكانت لصيقة باملساجد واجلوامع)3(؛ 
كاملدرسة النظامية والنورية والزيتونة والقرويني.. وغيرها، مما ُعرف في شتى 
استمرار  أسباب  وتوفير  ومــغــرًبــا)4(،  مشرًقا  واإلســالمــي  العربي  العالم  أنحاء 
لهم، وإقامات سكنية، ومرتبات  الشباب، بفرض منح دراسية  لها من  املنتسبني 
املريني  يعقوب  السلطان  احلال في عهد  كان  كما  لتدريسهم،  املعيَّنني  األساتذة 
)609هـ -685هـ()5(، ومكتبات؛ كمكتبة املستنصرية باجلامع األعظم بغرناطة في 

عهد اخلليفة املستنصر )530 هـ()6(.. إلخ. 

هذه  فــي  وبخاصة  لها؛  ورعايته  لــألســرة  الــوقــف  حفظ  ملقاصد  واستكماالً 
الفترة الزانية التي متثِّل ذروة القوة االجتماعية.. أُنشئت أوقاف نقدية تسهم في 
التخفيف على املعسرين، وأرباب األسر منهم خصوًصا، وأخرى للقرض احلسن، 
كما كان احلال في الدولة املرينية، وأخرى في وقف الطعام من حبوب وبذور؛ 

)1(  درر احلكام شرح غرر األحكام، املولى خسرو، 2/ 141، والبيان والتحصيل، ابن رشد، 12/ 262، 
و12/ 239، وحتفة احملتاج في شرح املنهاج، الهيتمي، 6/ 270، واإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن 

حنبل، احلجاوي، 3/ 11. 
)2(  انظر: مؤسسة الوقف في الغرب اإلسالمي، د. عبد القادر بن عزوز، مجلة الصراط، تصدر عن كلية 

العلوم اإلسالمية، جامعة اجلزائر1، س12، ع23، شعبان 1432هـ، يوليه 2011م، ص20. 
)3(  انظر: املرجع نفسه. 

)4(  انظر: األوقاف والتنمية االجتماعية واالقتصادية باجلزائر، بوسعيد عبد الرحمن، مذكرة ماجستير، 
جامعة السانية، وهران، 2012م، ص26 وما بعدها، والبعد املقاصدي للوقف في الفقه اإلسالمي، 

عبدالرحمن معاشي، ص253 وما بعدها. 
)5(  انظر: مؤسسة الوقف في الغرب اإلسالمي، د. عبد القادر بن عزوز، ص23. 

)6(  انظر: البعد املقاصدي للوقف في الفقه اإلسالمي، عبد الرحمن معاشي، ص260 وما بعدها. 
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ليستفيد منها احملتاج إليها من املجتمع ثم يردها ملؤسسة الوقف؛ حتى يتداول 
على  املوقوفة  النقود  تُستعمل هذه  وقد  املجتمع،  من  لها  بقية احملتاجني  عليها 
السلف لتكون رؤوس أموال إلنشاء مؤسسات أهلية صغيرة، تستفيد منها األسر 

بحسب حاجتها لها)1(.

6. رعاية الوقف للكهولة)2(:

تعدُّ الكهولة مرحلة وسط، ينتقل فيها اإلنسان من مرحلة الشباب وما ميثِّله من 
الفقهاء  وتناولها  بها،  الواقفون  اهتمَّ  ونظًرا ألهميتها  الشيخوخة،  إلى مرحلة  قوة، 
بالبحث في مسائلها وحتديد عمرها الزمني؛ ملا يترتَّب على ذلك من تفسير شرط 

الواقف ولفظه، ومن يشمله مصرفه من األعمار من عدمه)3(. 

7. رعاية الوقف للشيخوخة)4(:

تعدُّ مرحلة الشيخوخة آخر املراحل العمرية لإلنسان، والتي حتتاج إلى مزيد من 
وغيره  الغالب على صاحبها عموًما؛  للضعف  والصحية؛  النفسية  والرعاية  العناية 
من عوارض الشيخوخة)5(، وألجل ذلك جاء االهتمام االجتماعي بها وبالوقف عليها، 

ورافقه االجتهاد الفقهي بالنظر في مسائلها وأحكامها)6(. 

)1(  انظر: مسألة وقف الطعام عند املالكية، جامع األمهات، ابن احلاجب، ص448، والبعد املقاصدي 
للوقف في الفقه اإلسالمي، عبد الرحمن معاشي، ص302 وما بعدها. 

)2(  تختلف تقديرات الفقهاء في حتديد املراحل الزمنية فالكهل عند احلنفية من كان عمره بني 50-40، 
وقيل: من 30 - 50، وعند املالكية من 40-60، انظر على سبيل التمثيل ال احلصر، درر احلكام شرح 
غرر األحكام، املولى خسرو، 2/ 50، والتاج واإلكليل ملختصر خليل، املواق، 7/ 667، وروضة الطالبني 

وعمدة املفتني، النووي: 6/ 182، واإلنصاف، املرداوي، 7/ 95. 
)3(  انظر: التاج واإلكليل ملختصر خليل، املواق، 7/ 667، واحلاوي الكبير، املاوردي، 7/ 531، واإلنصاف، 

املرداوي، 7/ 95، واحلاوي الكبير، املاوردي، 7/ 531. 
)4(  من بلغ سن الستني فما فوق. انظر: الذخيرة، القرافي، 6/ 358. 

)5(  انظر: دينامية األسرة في عصر العوملة، د. عباس محمود مكي، ص171. 
)6(  انظر: شرح مختصر خليل اخلرشي، 7/ 98، والتاج واإلكليل ملختصر خليل، املواق، 7/ 667، واحلاوي 

الكبير، املاوردي، 7/ 531، واألسرة املسلمة في العالم املعاصر، د. وهبة الزحيلي، ص143. 
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وينقل لنا ابن »بطوطة« في رحلته أخبار مؤسسة وقفية)1( في عهد السلطان 
محمد أوزبك خان بإسطنبول للمسنني )الشيوخ(؛ »الذين ال يستطيعون اخلدمة 
ن بلغ الستني أو نحوها، ولكل واحد منهم كسوته ونفقته من أوقاف معيَّنة  ممَّ

لذلك«)2(. 

وذكر صاحب تاريخ األوقاف اإلسالمية باملغرب أن أبا احلسن املريني اهتمَّ بالوقف 
ر لهم ما يحتجون  على من بلغ الشيخوخة، وأجرى لهم رواتب، وبنى لهم مساكن، ووفَّ

من كسوة، وغيرها من متطلبات العيش اإلنساني الكرمي)3(. 

8. رعاية الوقف ذوي االحتياجات اخلاصة:

تطوًرا  واإلسالمية  العربية  املجتمعات  حياة  في  احلاصلة  التطورات  صاحبت 
وحضوًرا للمؤسسة الوقفية عموًما، وعلى مستوى حماية الصحة العمومية ورعايتها 
ن كلَّ ما يخدم  ات )البيمارستان الوقفية(، والتي كانت تتضمَّ خاصة، فظهرت املصحَّ
رت لهم اإلقامة والفرش، واألدوية والطعام والشراب..  املرضى بحسب حاالتهم، فوفَّ

إلخ، مع كادر طبي يسهر على راحتهم)4(. 

اخلاصة؛  االحتياجات  لــذوي  الصحية  الرعاية  توفير  الوقف  شمل  كما 
احلركية واحلسية والعقلية، واعتبارهم مصرًفا من مصارف الوقف األهلي أو 

اخليري العام. 

)1(  ظاهر سياق رواية صاحب الرحلة أنها لم تكن من تأسيس املسلمني. 
)2(  حتفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار، ابن بطوطة، أكادميية اململكة املغربية، الرباط، 

1417هـ، ص256. 
)3(  انظر: تاريخ األوقاف اإلسالمية باملغرب في عصر السعديني من خالل حواالت تارودانت وفاس، 

د. مصطفى بنعله، 2/ 223. 
)4(  انظر: جواهر العقود، املنهاجي، 1/ 282، وعيون الروضتني في أخبار الدولتني النورية والصالحية، 
أبو شامة، 1/ 32، وتاريخ اإلسالم ووفيات املشاهير واألعالم، الذهبي، 39/ 373، ومعني احلكام فيما 

د بني اخلصمني من األحكام، الطرابلسي، ص143، والنتف في الفتاوى، السغدي، ص528.  يتردَّ
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)السمع-  احلسية  باإلعاقة  الصحي  للتكفل  األسر  بدعم  الوقف  رعاية  فجاءت 
لت برعاية العميان وتعليمهم ومعاجلتهم)1(،  البصر- النطق( لدى أفراد األسرة، فتكفَّ
وجعلت لهم مرتبات شهرية منتظمة تُدفع لهم؛ كفعل أبي يوسف يعقوب بن عبد احلق 
املريني )609 - 685هـــ()2(؛ مما يساعدهم على إعالة أسرهم إن كانوا متزوجني، 

ويساعد أسرهم على التكفل بهم والقيام مبصاحلهم إن لم يكونوا كذلك.

الوقف األسر برعاية أصحاب اإلعاقة احلركية )املشي-  كما ساعدت مؤسسة 
د-  إلخ(، وكذا من بهم إعاقة )نفسية- عقلية- توحُّ الوقوف- استخدام األصابع.. 
سفه.. إلخ(؛ بالوقف على مصالح السفيه، أو من به ضرب من االضطرابات النفسية 

القريبة من اجلنون، أو به جنون)3(.

)1(  انظر: جواهر العقود، املنهاجي، 1/ 282، وعيون الروضتني في أخبار الدولتني النورية والصالحية، 
في  والنتف   ،373  /39 الذهبي،  واألعـــالم،  املشاهير  ووفيات  اإلســالم  وتاريخ   ،32  /1 شامة،  أبــو 
الفتاوى، السغدي، 528، وآثار البالد وأخبار العباد، القزويني، ص318، ومنادمة األطالل ومسامرة 

اخليال، عبد القادر بدران، ص216. 
)2(  انظر: البعد املقاصدي للوقف في الفقه اإلسالمي، عبد الرحمن معاشي، ص301. 

)3(  انظر: البيان والتحصيل، ابن رشد، 12/ 268، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي، 4/ 
80، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير، 4/ 106. 





الفصُل الثاِني

َدْوُر الوقِف يِف حمايِة األسرِة

ن:  ويتضمَّ

املبحث األول: وسائل تفعيل َدْور الوقف في رعاية األسرة. 
املبحث الثاني: َدْور الوقف في معاجلة التحديات املعاصرة التي تواجه األسرة. 
املبحث الثالث: أوجه التعاون بني مؤسسة الوقف واملؤسسات املجتمعية الراعية لألسرة. 
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املبحُث األوُل
وسائُل تفعيِل َدْوِر الوقِف يِف رعايِة األسرِة

تختلف الوسائل الداعمة لتفعيل مشاركة مؤسسة الوقف للمؤسسات االجتماعية 
والتخلف  التطور  جهة  مــن  تواجدها  مكان  بحسب  األســـر؛  رعــايــة  فــي  والرسمية 
من  وغيرها  بذلك..  الرسمي  االهتمام  ومدى  االتصال،  وسائل  وتنوُّع  االجتماعي، 

األسباب، والتي أحصرها في اآلتي: 

أواًل: الانب الديني:

تعدُّ مؤسسة املسجد أكثر املؤسسات انتشاًرا في الوطن العربي واإلسالمي، وهي منابر 
للدعوة واإلرشاد، تقام فيها اجلمع واخلطب أسبوعّيًا؛ إذ يجتمع فيها املئات -بل اآلالف- 
من املصلني يوم اجلمعة، والتي ميكن ملؤسسة الوقف أن تستغلها للتعريف بالوقف ومقاصده 
، وأن أحكامه الفقهية وسيلة  ة، واألسرية منها بشكل خاصٍّ الدينية والدنيوية بصورة عامَّ
لترسيخ منظومة القيم األخالقية األسرية؛ ممثَّلة في حتقيق معنى العفاف والتراحم، ولمِّ 

شمل أفرادها.. وغير ذلك من املصالح التي يدعو إليها ديننا احلنيف، وذلك من خالل: 
خطب اجلمعة.   -

الدروس اليومية.   -
مجالت احلائط في املسجد.   -

معارض الساحات املجاورة للمسجد.   -
املناسبات الدينية واالجتماعية التي يحضرها اإلمام.   -

ثانًيا: الانب اإلعالمي:

)شبكة  اإلنترنت  وشبكة  وتلفزيون  من صحافة  احلديثة  االتصال  وسائل  تشهد 
ة  التواصل االجتماعي املختلفة( إقباالً كبيًرا لدى الفئات العمرية املختلفة، وبخاصَّ

الشابة منها، وتختلف نسبة اإلقبال بحسب استخدام هذه الوسيلة من بلد آلخر. 
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وإن هذه الوسائل كما تقوم بدور إيجابي إن أُحسن استغاللها؛ فقد تؤدي وظيفة 
سلبية على املجتمع وضمنه األسرة، عبر اإلخالل مبنظومة القيم األسرية، حني تؤدي 

د، وقلة احلياء، والعنف اجلسدي.. إلخ)1(.  إلى نشر العنف اللفظي، والتوحُّ

وإن من األهمية مبكان أن تسهم مؤسسة الوقف مع املؤسسات الرسمية واملدنية 
في تفعيل الدور اإليجابي لهذه الوسائل املعاصرة، التي ال تخلو منها بيوت غالبية 
القيم  باستغاللها في غرس منظومة  وذلك  العربي واإلسالمي،  العاملني  األسر في 
العام  اخليري  الوقف  تفعيل  وطــرق  األســري،  االنتماء  ثقافة  ي  تنمِّ التي  األخالقية 
التي  والــدول  املجتمع  ملصلحة  رعاية  وتعاونهم؛  أفرادها  لتحقيق متاسك  واألهلي؛ 

يعيشون فيها، واألمة واحلضارة التي ينتسبون إليها. 

ويتمثَّل َدْور الوقف في هذا املجال بتخصيص صندوق وقفي يهدف إلى حتقيق 
اآلتي)2(: 

التعاون مع املؤسسات اإلعالمية لدعم البرامج احملافظة على نظام األسرة   -
ومقاصدها.

تسهيل سبل االلتقاء بني الباحثني في مجال اإلعالم األسري وجمعيات املجتمع   -
املدني الناشطة في هذا املجال.

دعم تكوين اجلمعيات في مجال االتصاالت احلديثة؛ تشجيًعا لها، وعماًل على   -
رفع مستوى خدماتها األسرية.

مقاالت  أو  تلفزيونية  اإلعــالمــيــة إلجنــاز حتقيقات  املــؤســســات  مــع  الــتــعــاون   -
التواصل  شبكة  في  أو  اليومية  اجلــرائــد  في  تُنشر  نـــدوات،  أو  مقابالت  أو 

ة ما يتعلق منه باألسرة. االجتماعي.. عن الوقف وتاريخه ومقاصده، وبخاصَّ

 Commission famille, Education aux Medias, Rapport à l>attention de Madame انظر:    )1(
.Nadine Morano, Juin2009: p11. www.ladocumentationfrançaise.fr

)2(  بعض األفكار مقتبسة من التقرير السابق نفسه.



59

الفصُل الثاِني: َدْوُر الوقِف يِف حمايِة األسرِة

التعاون مع املؤسسات اإلعالمية إلخراج ومضات إعالنية راقية عن الوقف وأدواره   -
ة، وأدواره األسرية خصوًصا. االجتماعية واالقتصادية التضامنية بصفة عامَّ

دعم النشاطات اإلعالمية املدرسية اخلاصة باألسرة والعمل اجلماعي.  -
دعم برامج احلوار االجتماعي واألسري الهادف.  -

التعريف بالوقف وباألسرة من خالل التعاون اإلعالمي مع اجلمعيات الرياضية؛   -
بكتابة شعارات عن الوقف األسري ومقاصده.. على املالبس الرياضية لتالمذة 

املدارس وطالب اجلامعات وجمعيات األحياء.
لنشر  املختلفة؛  والفنية  الرياضية  والشخصيات  العلمية  النُّخب  مع  التعاون   -

ثقافة أهمية رعاية الوقف األسري.
وتطوير  لترقية  املدني؛  املجتمع  ومنظمات  الرسمية  املؤسسات  مع  التعاون   -

وسائل حماية الطفولة واألسرة من مخاطر اإلنترنت. 

ثالًثا: الانب التشريعي:

يعدُّ االهتمام بتطوير اجلانب التشريعي لقوانني الوقف ومواكبتها للتطورات االجتماعية؛ 
عاماًل مساعًدا على تطوير مصارفه، وحتسني خدماته، والذي ينتهي بخدمة املجتمع، 

، والتي ميكن للباحث أن يتصورها في النقاط اآلتية:  ونظام األسرة بشكل خاصٍّ

إعادة مراجعة القوانني اخلاصة بالوقف؛ وبخاصة قوانني الوقف األهلي.   -

الرسمية  املــؤســســات  منظومة  الــوقــف ضــمــن  مــؤســســة  احلــكــومــات  إدمــــاج   -
كــوزارة الضمان  واالجتماعية املساعدة واملساهمة في رعاية شؤون األســرة؛ 
من  وغيرها  والشباب..  والعدل،  األسرة،  وشؤون  العمل،  ووزارة  االجتماعي، 

املؤسسات الرسمية التي لها عالقة مباشرة أو غير مباشرة برعاية األسرة.
إدماج منظومة الوقف ضمن املنظومة التعليمية في مختلف األطوار.  -
تشجيع املصارف أو البنوك على فتح صناديق لرعاية شؤون األسرة.   -
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رابًعا: الانب التربوي:

الوسائل  أهم  من  التعليمية  واملــقــررات  التربوية  البرامج  بتطوير  االهتمام  يعدُّ 
الداعمة للتطور االجتماعي، وتغيير ذهنيات املتعلمني في كثير من القضايا املختلفة، 
تسهم في حماية  أن  الوقف  تغيير سلوكياتهم، وميكن ملؤسسة  في  التأثير  ثم  ومن 

االستقرار األسري من خالل التعاون مع وزارة التربية والتعليم من خالل: 
العمل على دمج الوقف ومقاصده في املنظومة التعليمية في مختلف املستويات   -

التعليمية. 
دعم النشاطات الثقافية املدرسية املعززة ملنظومة القيم األسرية ومقاصدها.   -
مشاركة املؤسسات التعليمية في االحتفاء باأليام الوطنية أو العاملية التي تهتم   -

بشؤون األسرة، كيوم األمومة، واليوم العاملي لليتيم.. إلخ. 
والفكرية  الفنية  لــألعــمــال  تشجيعية  وجــوائــز  وفعاليات  مسابقات  إنــشــاء   -

والدراسات األكادميية املساهمة في حماية التماسك األسري. 
دعم تعلُّم الفئات االجتماعية الضعيفة الدخل.   -

خامًسا: الانب االقتصادي )دعم األسر املنتجة(:

يعدُّ تأمني مورد مالي لألسر -احملتاجة خصوًصا- وسيلة من الوسائل املعينة في 
احملافظة على متاسكها واستقرارها، وذلك من خالل تفعيل صناديق وقفية أهلية 

خاصة، تهتم بدعم املشاريع الوقفية الصغيرة لألسر املنتجة لألسباب التالية)1(: 
جمع شمل األسرة وزيادة دخلها.  -

عدم حاجة هذه املشاريع ألموال كبيرة لتجسيدها على أرض الواقع، بل ميكن حتويل   -
منازل األسر عموًما والفقيرة واحملتاجة إلى ورشات ووحدات اقتصادية صغيرة. 

)1(  انظر: دور الوقف في متويل املشروعات الصغيرة، عبد القادر زيتوني، مجلة أوقاف، ع22، س12، جمادي 
اآلخر 1433هـ/ مايو 2014م، ص124- 125 بتصرُّف، وأثر الشراكة بني الوقف والزكاة في دعم مشروع 
األسر املنتجة، د. عبد القادر بن عزوز، بحث قيد النشر مبجلة أوقاف، األمانة العامة لألوقاف، الكويت. 
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إسهام املؤسسة الوقفية في التخفيف من الفقر.  -
مشاريع  لتنفيذ  غيرها  أو  يــدويــة  مــهــارات  وإكسابها  الفقيرة  األســر  تأهيل   -

استثمارية مصغرة. 
زها عن املال احلرام.  توفير التمويل احلالل ملشاريع األسر املنتجة لتحرُّ  -
احملافظة على احِلرف من االندثار ومن خاللها على فرص شغل دائمة.   -

توطني األسر في مكان تواجدها؛ مما يساعد على التقليل من الهجرة إلى املدن.   -
اعتماده على اخلبرة الفنية احِلرفية أكثر من الوسائل التكنولوجية احلديثة.   -

ارتكازه على رؤوس أموال صغيرة.  -
د إدارته؛ ملباشرة األسر بنفسها للتنمية واإلدارة.  عدم تعقُّ  -
بساطة املنتجات وانسجامها مع متطلبات البيئة احمليطة.   -

محدودية املساحة التي يحتاجها املشروع، بل قد يكون في بيت األسرة.   -
ويتحقق ذلك من خالل اآلتي: 

ر  ت للنقود على أفراد األسرة أو الُقصَّ تفعيل وقف النقود األهلي، وهو وقف مؤقَّ  -
منها، أو على طبقة منهم.. يودعها الواقف في أحد املصارف اإلسالمية بغية 
م على املصارف التي يشترطها، واملدة التي يراها؛  استثمارها، على أن تقسَّ

حتى تعود إليه في حياته أو على ورثته بعد موته)1(. 
تفعيل »صندوق وقف التعليم والتأهيل االجتماعي واالستثماري«؛ بغرض توفير   -
كوادر متخصصة إلقامة دورات تدريبية لألسر املستهدفة بالبرنامج، بحسب 

ظروف البيئة احمليطة بها؛ ككونها زراعية أو صناعية أو سياحية.. إلخ.
تفعيل »صندوق وقف األسر املنتجة «؛ والذي يهدف إلى توفير األموال املوقوفة   -
للقرض احلسن، وشراء العتاد الالزم لهذه املشاريع اخلاصة باألسر املنتجة. 

)1(  انظر: وقف النقود األهلي وأهميته للعمل املصرفي، د. عبد الرحمن هابيل، مجلة أوقاف، ع9، س5، 
شوال 1426هـ/ نوفمبر 2005م، ص151 وما بعدها.
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املبحُث الثاِني
َدْوُر الوقِف يِف معاجلِة التحدياِت املعاصرِة الِتي تواِجُه األسرَة

يتَّفق املهتمون بشؤون األسرة -قدمًيا وحديًثا- على أن السياسة الواجب اتخاذها 
لرعايتها -في ضوء هذا العالم املتطور واملتغير- ينبغي أن تشمل احملاور اآلتية)1(: 

االهتمام بطريقة نشوء األسرة وانحاللها، وما يترتَّب عنهما من آثار حقوقية   -
وأخالقية على أفرادها. 

االهتمام بالشؤون املالية لألسرة )اقتصاديات األسرة(.   -
رعاية حاضر ومستقبل الطفولة واألمومة والشيخوخة.   -

االهتمام بالشؤون الصحية ألفراد األسرة.   -

إن تنيب األسرة املعاصرة للمظاهر السلبية؛ من تفكُّك، وعنف، وجنوح للجرمية.. 
إلخ؛ يحتاج إلى الوقوف على األسباب املنشئة لها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

ملعاجلتها، ومرافقة األسر في تخطيها أو في عالج آثارها بعد حدوثها. 

وإن مؤسسة الوقف -كغيرها من املؤسسات االجتماعية- ميكنها أن تُسهم في 
تنيب األسر أو التخفيف من آثار هذه املظاهر السلبية الواقعة أو املتوقعة عليها؛ 

من خالل العمل على رعاية األسرة قبل الزواج وأثناءه وعند انحالله؛ كاآلتي:

أواًل: رعاية الوقف األسرة قبل الزواج:
يكمن دور مؤسسة الوقف قبل إنشاء األسرة في التفكير في إنشاء مصارف وقفية 
تتالءم ومقاصد إنشاء األسرة، ودعوة املجتمع للوقف عليها من خالل حسابات بنكية 
أو بريدية بالعمالت احمللية واألجنبية، ولعل أبرز مصارفها يتمثَّل في مصرف تسهيل 
الداعية لعمارة األرض والتناسل؛ من  الزواج؛ متاشًيا مع النصوص الشرعية  سبل 

)1(  انظر: أعمال مؤمتر املنظم من طرف معهد الدوحة الدولي للدراسات األسرية والتنمية، ومنظمة 
 Promoting Social Protection :األمم املتحدة بالدوحة، قطر، 14- 16 أبريل 2009م، حتت عنوان

 .and Intergenerational Solidarity، Family Policy in a changing world ,: p10-11
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خالل تيسير وتسهيل أسباب الزواج، ومساعدة الشباب على بناء أسرهم؛ مما يخفِّف 
من العنوسة والعزوبية لدى األوساط الشبابية وغيرها.

ويظهر إسهام مؤسسة الوقف قبل الزواج بإنشاء »صندوق وقف الزواج«؛ لدعم 
مشروع األسرة الناجحة.. من جانبني: 

الانب األول: الدعم املادي:

يعدُّ توفير املوارد املالية من أهم األسباب املعيقة لتشكيل األسر في املجتمعات العربية 
واإلسالمية؛ للتغيرات احلاصلة فيهما؛ من ارتفاع مستوى املعيشة، وانتشار البطالة، وتفاقم 

ه املادي لتسهيل الزواج في:  مشاكل السكن.. وغيرها، ويتمثَّل إسهام الوقف في ِشقِّ
الــزواج؛ لتجهيز أنفسهم وبيوتهم مبا  للمقبلني على  القروض احلسنة  تقدمي   -

يحتاجون إليه من ضروريات احلياة. 
دعم وقفيات الزواج اجلماعي للتقليل من تكاليف العرس.   -

وملدة  معقولة  مببالغ  الـــزواج  على  املقبلني  للشباب  ر  تؤجَّ وقفية  بيوت  تخصيص   -
محدودة، يراعى فيها حال الشخص املهنية واملالية؛ حتى يتمكنوا من بناء حياتهم.

لهم مببالغ رمزية  ر  تؤجَّ تخصيص قاعات وقفية إلجــراء حفالت األعــراس،   -
بحسب حالة املقبل على الزواج. 

الانب الثاني: الدعم املعنوي:

إن الباحث في كثير من املشاكل التي يتعرَّض لها الزوجان بعد الدخول يجد أن 
الــزواج لغلبة اجلانب  سببها هذه الفروق في الشخصية، والتي ال تظهر في بداية 
العاطفي عندهما وتغطيته للحقائق، التي ال تظهر إال باملعاشرة الطويلة، وممارسة 

لة لهما بحكم عقد الزوجية، أو بحكم الظروف احمليطة بهما.  املسؤوليات املخوَّ

ولقد نبَّه الفقهاء -قدمًيا- على أهمية مراعاة هذه الفروق االجتماعية والثقافية 
واملالية واألخالقية والعلمية.. إلخ لدى املقبلني على الزواج وإنشاء األسرة، وعبَّروا 
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للزوجني  للطوارئ، وحتمياًل  ًبا  الــزواج«)1(؛ حتسُّ الكفاءة في  عنه باصطالح »شرط 
ل تبعاته املختلفة. واألهل مسؤولية االختيار وحتمُّ

املقبلني على  تدريب  في  تأسيسها  قبل  األســرة  رعاية  في  الوقف  ويتمثَّل إسهام 
ا؟«)2(، باالستعانة مبتخصصني  الزواج حتت شعار: »كيف تكون أًبا؟ أو كيف تكونني أّمً
في علم النفس واالجتماع واالقتصاد والتربية؛ لتحقيق جملة من املصالح لدى الزوج 

والزوجة، ممثَّلة في)3(:
تقريب الفروق العقلية والنفسية بني الزوجني، من خالل جلسات نفسية فردية   -

ومشتركة؛ للتعرف على شخصيتيهما.
تعريفهم باحلقوق والواجبات واملسؤوليات التبعية لعقد الزواج؛ من جهة عالقة   -

الزوج بزوجته، وعالقتهما بأهليهما.
دعم الثقة وتعزيزها لديهما في حسن اختيار بعضهما بعًضا.   -

تدريبهما على طريقة مناقشة املشاكل املختلفة املتوقعة عادة )نفسية- جنسية-   -
عائلية- مالية( وحلِّها. 

إعانة الزوجة على ُسبل االندماج في األسرة اجلديدة.   -
البحث في طرق تسيير وإدارة شؤون واقتصاديات البيت.   -

ثانًيا: رعاية األسرة أثناء قيام العالقة الزوجية:

تتمثَّل مساهمة مؤسسة الوقف في رعاية األسرة في حالة قيام العالقة الزوجية 
في اآلتي)4(: 

اإلمام  فقه  في  واللباب   ،106  /5 املواق،  واإلكليل،  والتاج   ،22  /5 السرخسي،  املبسوط،  انظر:    )1(
الشافعي، ابن احملاملي، ص303، واملغني، ابن قدامة، 7/ 33. 

)2(  انظر: www.sitfamille.com، يوم 3/ 9/ 2014م. 
)3(  انظر: الوقف ودوره في رعاية األسرة، د. أحمد محمد السعد، 150- 151. 

)4(  انظر: املرجع نفسه، 152- 153، وwww.sitfamille.com، يوم 3/ 9/ 2014م. 
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مساعدة األسر الفقيرة التي مات أو ُفقد أو ُسجن عائلها، بالتعاون مع مؤسسة   -
الزكاة وغيرها من مؤسسات املجتمع املدني؛ ملعرفتها باحملتاجني وظروفهم. 

املؤسسات  مع  بالتعاون  اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  ترعى  التي  األســر  مساعدة   -
االجتماعية والرسمية الراعية لهم؛ بتوفير الرعاية الصحية، وتدريبهم؛ لتأهيلهم 
نفسّيًا واجتماعّيًا، ومحاولة إدماجهم مهنّيًا، من خالل الصناعات التقليدية مثاًل.

مساعدة األسر في حلِّ مشاكلها من خالل »جلان االستماع« املباشر، أو عن   -
طريق الهاتف وشبكات التواصل االجتماعي؛ بالتعاون مع املؤسسات الرسمية 

واالجتماعية التي تنشط في هذا املجال. 
مساعدة األسر في تربية أوالدهم في املراحل املختلفة، بالتعاون مع املؤسسات   -

االجتماعية والرسمية اخلاصة بذلك. 
مساعدة األسر اقتصادّيًا؛ من خالل مشروع وقف األسر املنتجة، بالتعاون مع   -

الشركاء االجتماعيني املختصني في هذا املجال. 
مساعدة الزوجة العاملة بدعم األسر احلاضنة لألطفال.   -

االجتماعية  املؤسسات  مــع  بالتعاون  العائلي؛  الترفيه  مــراكــز  ودعــم  توفير   -
والرسمية املهتمة بذلك. 

دعم مؤسسة الصلح العائلية عند ظهور املنازعات الزوجية، وقبل رفعها إلى   -
اجلهات القضائية املختصة. 

ثالًثا: رعاية األسرة بعد انحالل الرابطة الزوجية:
ال جند عند الفقهاء كثيًرا من النصوص الفقهية التي تتحدث عن رعاية الوقف 
احلقوق  فيه  لوا  فصَّ والذي  بباب احلضانة،  املسألة  الرتباط  الطالق؛  بعد  لألسرة 
أطراف  الطالق ال تخرج عن  بعد  ما  أو ألن مسائل  ذلك،  الناشئة عن  والواجبات 
ثالثة؛ املطِلق، واملطلَّقة، واألبناء )إن ُوجدوا(، ويشملهم أحكام الوقف من جهة الوقف 
األهلي، أو اخليري العام، فيستفيدون من هذا املصرف أو ذاك؛ بحسب الصفة التي 

يتصفون بها، وهذا ال يعني انعدام حديث العلماء عن هذه املسألة. 



66

دور الوقف يف دعم األسرة 

قوله:  من  اإلرادات  منتهى  شرح  كتاب  في  احلنبلي  املذهب  في  جاء  ما  ومثاله 
قريته  ثلث  أن  وكوصيته  الوصية،  لــزوم  عند  حــرة،  ألنها  ولــده  ألم  وصيته  »وتصحُّ 

-مثاًل- وقف عليها ما دامت على ولدها؛ أي حاضنة لولدها منه«)1(. 

الرابطة  انحالل  حالة  في  األســرة  رعاية  في  الوقف  مؤسسة  مساهمة  وتتمثَّل 
املقاصد  تغطي  إنشاء مصارف  في  بائًنا..  أم  رجعّيًا  الطالق  أكان  الزوجية؛ سواء 

اآلتية)2(: 
املساعدة النفسية للزوجني املطلَّقني؛ وخصوًصا املرأة؛ ملا تشعر به من ضغط   -
نفسي من وحدة أو شعور بالذنب، من عدم إتقان اختيار الطريق الصحيح حلل 

املشاكل الزوجية، وضغط نظرة املجتمع الدونية لها.
وبيان  اجلديد،  الواقع  بقبول  نفسّيًا؛  ُوجــدوا-  -إن  املطلقني  أوالد  مساعدة   -
مقاصد الطالق، ودعم التواصل والترابط بني األبناء ووالديهما، والتعاون مع 
اجلهات الرسمية أو األهلية لتسهيل وتنظيم أوقات وآداب زيارات األبناء ألحد 

رة شرًعا وقانوًنا. والديهما، املقرَّ
مساعدة األم املطلقة احلاضنة باملال، أو بتوفير املسكن عند فقر الزوج املطلق،   -

أو عدم قدرته على ذلك؛ لعجزه أو حلبسه.. إلخ. 

)1(  شرح منتهى اإلرادات، البهوتي، 2/ 464. 
و30   11 الساعة  في  11/ 2014م،   /14 يوم   ،psychologie/html/www.elledivorse.com انظر:    )2(

دقيقة. 
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املبحُث الثالُث
أوجُه التعاوِن بنَي مؤسسِة الوقِف واملؤسساِت املجتمعيِة 

الراعيِة لألسرِة

بدياًل عن  تكون  أال  الوقت احلاضر-  الوقف -في  أهم مقاصد مؤسسة  إن من 
املؤسسات االجتماعية القائمة على رعاية األسرة، وإمنا تهدف إلى مساعدتها والتعاون 

معها في هذا املجال؛ حتقيًقا ملقاصد الواقفني، ودعًما جلهود املؤسسات القائمة.

وميكن للباحث في أوجه هذا التعاون بني مؤسسة الوقف وغيرها من مؤسسات 
املؤسسات  في  إجــمــاالً  يحصرها  أن  لــألســرة؛  الراعية  والرسمية  املدني  املجتمع 

واجلمعيات اآلتية:

أواًل: مراكز البحث يف قضايا األسرة:

إن دعم الوقف لألسرة ومقاصدها يستدعي من املؤسسة اإلجابة عن جملة من 
ف على ظروفها وأحوالها ومشاكلها املعنوية  التساؤالت املفتاحية، التي من خاللها تتعرَّ
ل إليها من خالل انفتاح وتعاون مؤسسة الوقف مع مراكز البحث  واملادية، والتي يتوصَّ
في شؤون األسرة؛ احمللية واإلقليمية والعاملية املهتمة باألسرة؛ لالستفادة من خبراتها 
العلمية كــ« معهد الدوحة الدولي للدراسات األسرية والتنمية«)1(؛ بغية التعاون في 

املجاالت العلمية اآلتية: 

ن أبواًبا مختلفة  إنشاء موقع الكتروني يحمل اسم: »أسرتنا«، أو »أسرتي«؛ يتضمَّ  -
األسري،  والتضامن  واملــرأة،  والشيخوخة،  والشباب،  الطفولة،  بشؤون  تهتم 
االقتصادية-  االجتماعية-  )النفسية-  األســرة  وخدمات  والترفيه،  واللعب 

السياحة األسرية- التضامن االجتماعي..()2(.

www.difi.org.qa :1(  انظر أهداف املؤسسة على موقعها(
)2(  انظر: www.sitfamille.com، يوم 3/ 9/ 2014م. 
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إنشاء بنك معلومات للباحثني املهتمني بقضايا األسرة؛ محلّيًا، وإقليمّيًا، ودولّيًا،   -
العامة  األمانة  أنشأته  الــذي  بالواقفني  اخلاصة  املعلومات  بنك  غــرار  على 
الباحثني  بني  اخلبرات  وتبادل  الفكري  التالقح  لتعميم  بالكويت)1(؛  لألوقاف 

واملهتمني بهذا الشأن. 

طباعة األعمال البحثية املهتمة بشؤون األسرة.   -

مسابقة قصص  غــرار  على  األســرة؛  بشؤون  خاصة  بحثية  مسابقات  إنشاء   -
األطفال التي أجرتها األمانة العامة لألوقاف بالكويت)2(.

احمللية  وشؤونها  األســرة  قضايا  بــدراســة  اخلاصة  العلمية  الـــدورات  متويل   -
واإلقليمية والدولية، بالتعاون مع املؤسسات االجتماعية والرسمية املختلفة. 

ثانًيا: مؤسسة الزكاة:

أن تشاركها  الوقف  التي ميكن ملؤسسة  املؤسسات  الزكاة من أهم  تعدُّ مؤسسة 
في خدمة األسرة ومقاصدها؛ وذلك لشمولية مصارف الوقف ملصارف الزكاة؛ مما 
زراعية، وتارية،  بينهما في مشاريع استثمارية صغيرة مختلفة؛  التعاون  يخولهما 
وخدمية، ومثاله: توفير مؤسسة الوقف لألرض التي يُقام عليها املشروع الزراعي، 
وإسهام مؤسسة الزكاة بالبذور أو احليوانات)3( التي متَّ جمعها من املزكني، ويشارك 
د نسب األرباح بني مؤسسة الوقف واملزكى  املزكى عليهم بجهودهم وخبرتهم، ويحدِّ

عليهم )الشركاء(. 

ثالًثا: مؤسسات وجمعيات رعاية األمومة والطفولة:

تقوم كثير من املؤسسات واجلمعيات بالدعم املادي والنفسي لألمهات املطلقات 
وأطفالهن؛ لعدم تقبُّل األمهات النفسي للوضعية اجلديدة، وكذا لتجاوز نظرة األقارب 

.www.awqaf.org :1(  انظر(
)2(  انظر: املوقع نفسه.

ى عليهم بالتصرف في جزء من الزكاة.  )3(  مع األخذ بعني االعتبار وجود توكيل من املزكَّ



69

الفصُل الثاِني: َدْوُر الوقِف يِف حمايِة األسرِة

رعايتهن  على  األحيان  من  كثير  في  يؤثِّر  مما  املطلقات)1(؛  نحو  السلبية  وغيرهم 
ألبنائهنَّ واالهتمام بشؤونهم، كما قد يتأثَّر به الطفل من جهة عدم استيعابه عيش 

أبويه منفصلني)2(.

به من النفقة على األوالد وأمهم احلاضنة، أو  وكذا مشاكل مماطلة املطلق وتهرُّ
تأخر تلك النفقة بسبب اإلجراءات القضائية؛ مما يصعِّب عليها مسألة احلضانة. 

»األمومة  بإنشاء مصرف  املرحلة  هذه  معاجلة  في  الوقف  مؤسسة  دور  ويتمثل 
والطفولة« الوقفي؛ ليهتمَّ مبا يأتي: 

املساعدة النفسية لألم املطلقة وألبنائها؛ الجتياز هذه املرحلة بأقل األضرار   -
املمكنة. 

إنشاء مصارف للنفقة على األم واألبناء على شكل قروض حسنة، تُسترجع من   -
الزوج املطلق أو الغائب أو املهمل ألسرته. 

إنشاء مصارف وقفية إلنشاء مشاريع اقتصادية صغيرة لألمهات احلاضنات.   -

دعم اجلمعيات واملنظمات املهتمة مبحاربة عمالة األطفال واملتاجرة بهم، والتسرُّب   -
املدرسي؛ بتوفير أسباب تكوينهم وتأهيلهم علمّيًا ومهنّيًا، ومساعدة أسرهم؛ دفًعا 

مة.  الستعمالهم في التسول واملتاجرة في املخدرات واجلرمية املنظَّ

رابًعا: مؤسسات وجمعيات رعاية الشباب:

األسرة،  أمــن  دات  مــهــدِّ أكبر  من  الشرعية  غير  والهجرة  املــخــدرات  تعاطي  يعدُّ 
اجلرمية،  أسباب  بيئته؛ مبحاربة  في  الشباب  ورعاية  بحماية  مرهون  واستقرارها 

)1(  انظر: http://www.elledivorce.com، يوم 10/ 9/ 2014م، ورعاية األم والطفل، نورة حافظ، دار 
الفكر، دمشق، ط1، 1406هـ/ 1986م، ص61. 

)2(  انظر: http://www.elledivorce.com، يوم 10/ 09/ 2014م، واألسرة املسلمة في العالم املعاصر، 
د.وهبة الزحيلي، دار الفكر املعاصر- دمشق، دار الفكر- لبنان، ط1، 1420هـ/ 2000م، ص143، وعلم 
نفس النمو- الطفولة واملراهقة، د. حامد عبد السالم، عالم الكتب، القاهرة، ط4، 1977م، ص264. 
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وبناء جسور التعاون بني مؤسسات املجتمع احمللي والدولي؛ لتكوين بنك معلومات 
عن مشاكل الشباب، وأنواعها، واحللول املمكنة لها)1(. 

وميكن ملؤسسة الوقف أن تُسهم مع املؤسسات الراعية للشباب في إنشاء مصارف 
وقفية لسدِّ الفراغ لدى الشباب، وصرفهم عن البطالة ورفقاء السوء؛ بــ: 

دعم النشاطات والدورات الرياضية والثقافية في األحياء الشعبية، حتت شعار   -
مصرف »اشغل فراغك/ وقتك« الوقفي)2(.

احلضرية  السكنية  األحياء  في  تتنَّقل  وقفية  سيارات  بتوفير  الصحة؛  دعم   -
وبخاصة  الصحية،  التوعوية  للمساعدة  األسر  من  التقرُّب  هدفها  والريفية، 

للمرضى ومن يعانون من مشاكل اإلدمان)3(. 
مشكلة  ملعاجلة  املدني  املجتمع  ومنظمات  الرسمية  الهيئات  مع  التعاون   -
أماكن  في  للشباب  والعمل  الــرزق  أسباب  بتوفير  الشرعية؛  غير  الهجرة 
ومهاراتهم  قدراتهم  تناسب  وقفية  مصارف  إنشاء  خالل  من  تواجدهم؛ 

وأماكن سكنهم. 
التعاون مع اجلمعيات لبرمجة رحالت ترفيهية للشباب احملرومني.   -

)1(  انظر: www.cjmcq.qc.ca، يوم 11/ 9/ 2014م، وعلم نفس النمو- الطفولة واملراهقة، د.حامد عبد 
السالم، ص264، وجرائم األحداث وتشريعات الطفولة، د. عبد احلميد الشواربي، منشأة املعارف، 

اإلسكندرية، 1997م، ص12- 20. 
تََك َقبَْل َسَقِمَك، َوِغنَاَك  )2(  جزء مقتبس من حديث: »اْغتَِنْم َخْمًسا َقبَْل َخْمٍس: َشَبابََك َقبَْل َهَرِمَك، َوِصحَّ
َقبَْل َفْقِرَك، َوَفَراَغَك َقبَْل ُشْغِلَك، َوَحَياتََك َقبَْل َمْوِتَك«، أخرجه الدارقطني في السنن الكبرى، كتاب 

املواعظ، 10/ 400. 
)3(  أفكار مقتبسة من عرض السيد »عبد الكرمي عبيدات« رئيس جمعية »رعاية الشباب«، عن تربة 
عقدتها  التي  العلمية  الندوة  إطار  في  2014م،   /8  /28 يوم  باجلزائر،  الشباب  رعاية  في  جمعيته 
مديرية األمن الوطني اجلزائري، باالشتراك مع جامعة نايف للعلوم األمنية بالسعودية، مبقر وحدات 
اجلمهورية لألمن الوطني، احلميز، اجلزائر، يوم 26- 28/ 8/ 2014م، حتت عنوان: »دور املؤسسات 

االجتماعية واجلمعيات املدنية في استباب األمن«. 
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برمجة دورات رياضية وجوائز بني شباب األحياء، بالتعاون مع اجلمعيات التي   -
تنشط في هذا املجال. 

التعاون مع اجلمعيات املهتمة بإعادة تأهيل وإدماج السجناء في احلياة   -
األسرية واالجتماعية بعد خروجهم منه؛ من خالل دعم جمعيات الرعاية 
والتي ميكن ملؤسسة  املهني،  والتكوين  الديني  وبرامج اإلرشاد  النفسية 
ائني«  الوقف أن تتضامن فيها مع اجلمعيات حتت مصرف »خير اخلطَّ

الوقفي)1(.

العمل على التنسيق مع اجلمعيات الناشطة في مجال رعاية الشباب؛ إلنشاء   -
املجتمع وتخلفه، وفرص  الشباب في تطور  بأهمية  للتعريف  إلكتروني  موقع 
وكذا  ونفسية مختلفة،  دينية  إرشــادات  يتضمن  كما  املتاحة،  والتكوين  العمل 

عناوين اجلمعيات الناشطة في هذا املجال.. وغير ذلك. 

دعم اجلمعيات واملنظمات املهتمة مبحاربة تعاطي املخدرات، ومساعدة األسر   -
التي تعتاش عليها؛ بتبديل نشاطها االقتصادي لتغطية مستلزماتها املعيشية، من 
خالل مشروع وقف املستشفيات املتنقلة ملعاجلة املدمنني في أماكن تواجدهم، 
ل عليه  ووقف األدوات ومستلزمات العمل؛ بحسب نوع التكوين الذي ستتحصَّ

هذه األسرة أو تلك. 

خامًسا: مؤسسات وجمعيات رعاية املرأة:

وأخًتا  ــا  وأّمً زوجــة  كونها  إلى  بالنظر  املــرأة؛  بشؤون  اإلسالمية  الشريعة  اعتنت 
ت لكل صفة منها حقوًقا وواجبات، ولقد اجتهد الفقهاء في تطوير  وبنًتا.. إلخ، وأقرَّ
التقاليد  بعض  بسبب  هناك  أو  هنا  ُغيِّبت  وإن  بها،  اخلاصة  االجتهادية  املنظومة 

واألعراف الفاسدة املتَّبعة. 

ابُوَن«، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه،  اِئنَي التَّوَّ اءٌ َوَخيُْر اخَلطَّ )1(  جزء من حديث: »ُكلُّ ابِْن آَدَم َخطَّ
كتاب ذكر رحمة الله، باب ما ذكر من سعة رحمة الله تعالى، 7/ 62. 
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إن في االعتناء باملرأة وسيلة الستقرار األمن االجتماعي وحتقيق التماسك 
املدني  بالتعاون مع مؤسسات املجتمع  مؤسسة الوقف  األسري، ويتجلى إسهام 
في إنشاء مصرف »شقائق الرجال« الوقفي)1(، ويدعم شؤون املرأة في املجاالت 

اآلتية)2(: 

دعم برامج محو األمية لدى املرأة في العالم العربي واإلسالمي؛ من خالل   -
مصارف أوقاف التربية والتعليم. 

دعم املشاريع احلقوقية لترقية املنظومة التشريعية احلامية للمرأة من العنف   -
والتمييز باجلنس. 

دعم سياسة دمج املرأة في املشاريع التنموية األسرية املختلفة.   -

تعزيز برامج تفعيل دور املرأة داخل األسرة.   -

دعم مشاريع إيواء األمهات املطلقات اللواتي ال ميتلكن بيوًتا.   -

التعاون مع مؤسسات املجتمع املدني وغيرها على إنشاء موقع إلكتروني يهتم   -
األسرة  استقرار  في  دورهــا  وبيان  واملعنوية،  املادية  وحقوقها  املــرأة  بشؤون 

واملجتمع وتنميته. 

تكوين شركات علمية وتنموية مع املؤسسات الفاعلة في مجال تنمية دور املرأة   -
على املستوى األسري واالجتماعي. 

َجاِل«، أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب في  َا النَِّساءُ َشَقاِئُق الرِّ )1(  جزء من حديث: »ِإمنَّ
الرجل يجد البلة في منامه، 1/ 61. 

 The Role of Contemporary Waqf , يوم 12/ 09/ 2014 مwww.uneca.orgو www.un.org :2(  انظر(
 Institutions in Fortering Women’s Couses Challenges Experiences,Dr Fouad Abdallah Al

.Omar, Awqaf Journal, 11th Year, No21, Thul Hijja, 1432H, November 2011: 37- 39

ودور مؤسسات الوقف املعاصرة في رعاية قضايا املرأة )إشكاليات وتارب(، د. فؤاد عبد الله العمر،   
مجلة أوقاف، ع10، س6، ربيع اآلخر 1427هـ/ مايو 2006م، ص142 وما بعدها. 
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ني: سادًسا: مؤسسات وجمعيات رعاية الشيخوخة أو املسنِّ
إلى  العمرية حاجة  املراحل  أكثر  ألنها  بالشيخوخة؛  اإلسالمية  الشريعة  اعتنت 
م السن، وضعف البدن، ونقص الذاكرة،  عناية ورعاية في حياة اإلنسان؛ الجتماع تقدُّ

وكثرة األمراض.. إلخ. 
الرحمة  معاني  وينشر  األجيال،  بني  التواصل  ق  يحقِّ باملسنِّ  األســرة  اعتناء  وإن 

مه لهم طوال حياته من عناية ورعاية.  بينهم، وفيه داللة على شكره على ما قدَّ
واإلقليمية  احمللية  واملؤسسات  اجلمعيات  مع  تتعاون  أن  الوقف  ملؤسسة  وميكن 
بإنشاء  املسنِّني؛  برعاية  املهتمة  االجتماعي-  والتضامن  األســرة  -كــوزارة  والدولية 

مصرف »توقير الكبير« الوقفي)1(، لدعم مصالح املسنِّني في املجاالت التالية: 
زة لزيارة املسنِّني دورّيًا.  دعم مشاريع الصحة للمسنِّني؛ بتوفير سيارات وقفية مجهَّ  -

بهذا  املهتمة  بالتعاون مع اجلمعيات  للمسنِّني،  دعم مشاريع احلج واالعتمار   -
الشأن؛ بتوفير املساعدين لهم في هذه الرحلة. 

تعزيز مكانة املسنِّ داخل األسرة؛ من خالل التعريف مبكانته شرًعا وقانوًنا،   -
وبدعم األسر الفقيرة باملوارد املالية التي تلبِّي حاجاته وحتفظ كرامته. 

واخلبراء  اجلمعيات  مع  بالتعاون  للمسنِّني؛  النفسي  الدعم  برامج  مساندة   -
النفسيني؛ ببرمجة زيارات دورية لهم. 

بتنظيم  بذلك؛  املهتمة  مع اجلمعيات  بالتعاون  للمسنِّني؛  الترفيه  برامج  دعم   -
رحالت سياحية مثاًل. 

دعم مشاريع تزويج املسنِّني القادرين على ذلك.   -
دعم مؤسسات وُدور املسنِّني )اخلاصة باملسنِّني الذين ال ميلكون أهاًل(.   -

دعم األسر التي تطلب العناية باملسنِّ واحتضانه في عائلتها؛ سواء كان قريًبا   -
لهم أم من غيرهم. 

دعم مشاريع عمل املسنني القادرين على اإلنتاج.   -

البر  أبواب  الترمذي، كتاب  َكِبيَرنَا«، سنن  ْر  َويَُوقِّ َصِغيَرنَا  يَْرَحْم  لَْم  َمْن  ِمنَّا  »لَيَْس  )1( جزء من حديث: 
والصلة، باب ما جاء في رحمة الصبيان، 4/ 312. 
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سابًعا: مؤسسات وجمعيات رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة:

ل أعباء ذوي االحتياجات اخلاصة، الناتة عن  تعاني كثير من املجتمعات من حتمُّ
كثرة احلوادث املنزلية واملرورية والعمل، وقليل منها ناشئ عن سبب وراثي. 

واإلقليمية  احمللية  واملؤسسات  اجلمعيات  مع  تتعاون  أن  الوقف  ملؤسسة  وميكن 
والدولية لرعاية هذه الفئة االجتماعية، من خالل إنشاء مصرف »كلُّ معروف صدقة« 

الوقفي)1(، بهدف حتقيق املصالح اآلتية)2(: 

دعم اجلمعيات التي تنشط في خدمة ذوي االحتياجات اخلاصة، والتي تعمل   -
الكراسي  بوقف  تهتم  وقفية  مصارف  بتوفير  ومهنّيًا؛  علمّيًا  إدماجهم  على 
اجات  ودرَّ حركّيًا،  للمعاقني  الهوائية(  )املائية-  اخلاصة  ة  واألَِســـرَّ املتحركة، 
هوائية، وأخرى ميكانيكية؛ لتسهيل حركتهم وتنقالتهم.. وغير ذلك؛ تخفيًفا 

ن من تأدية رسالتها في احلياة.  عن األسر ودعًما لها؛ حتى تتمكَّ

التعاون مع املؤسسات املهتمة ببرامج التأهيل العلمي واملهني لذوي االحتياجات   -
اخلاصة؛ لدمجهم ضمن املنظومة االقتصادية الوطنية. 

تعزيز املساندة احلقوقية واملالية لذوي االحتياجات اخلاصة؛ حماية لهم من   -
االعتداء على أموالهم. 

العمل مع اجلمعيات املهتمة بهذه الفئة لتعزيز ثقتهم بأنفسهم؛ حتى يتمكنوا   -
من االستقالل -ولو النسبي- عن غيرهم. 

العمل على دمجهم اجتماعّيًا وتغيير نظرات اآلخرين السلبية نحوهم.   -

التعاون مع املختبرات العلمية املهتمة بصناعة وتطوير األعضاء أو األطراف   -
الصناعية لهذه الفئة. 

)1(  جزء من حديث: »ُكلُّ َمْعُروٍف َصَدَقٌة«، أخرجه البخاري، كتاب األدب، باب كل معروف صدقة، 8/ 11. 
)2(  انظر: www.vie-publique.fr وwww.hrea.org، يوم 13/ 9/ 2014م
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تعزيز مستوى التعليم املختلف لدى هذه الفئة، وتوفير الوسائل املادية واملعنوية   -
بة ملرافقة العميان.  اخلادمة لذلك؛ نحو توفير الكالب املدرَّ

التعاون احمللي واإلقليمي والدولي لتعزيز حقوق هذه الفئة من املجتمع وتطوير خدماتها.   -
لذوي  مرافقة  وخدمية  واقتصادية  اجتماعية  مؤسسات  إنشاء  على  العمل   -

االحتياجات اخلاصة. 
ثامًنا: مؤسسات وجمعيات رعاية األسر املنتجة:

تهتم كثير من الدول في الوقت احلاضر بتنمية قدرات األسرة، وحتسني دخلها، 
وإدماجها في استراتيجيات التنمية الشاملة، مع احملافظة عليها في مكان تواجدها، 

واستغالل اإلمكانات املادية احمليطة. 
وميكن لنا تصور تعاون مؤسسة الوقف مع اجلمعيات والهيئات الرسمية املهتمة 
بهذا الشأن؛ إلنشاء مصارف وقفية لدعم هذه املشاريع، حتت شعار مصرف »اليد 

العليا« الوقفي، وتهدف إلى حتقيق املصالح اآلتية)1(: 
دعم وقفية تربية الدواجن إلنتاج اللحوم البيضاء والَبيْض.   -

دعم تربية احليوانات -كالبقر واملاعز والغنم- إلنتاج احلليب واألجبان التقليدية.   -
دعم تربية النحل وإنتاج العسل والشمع، وغيرهما من املشتقات التي تُستعمل   -

في املواد الصحية والتجميلية. 
دعم مشاريع تدوير املخلفات املنزلية؛ البالستيك، والنحاس.. إلخ.   -

دعم برامج تكوين األسر وتأهيلها فنّيًا ومالّيًا؛ حتى تتمكن من تنمية مداخيلها،   -
وحتسني وضعها. 

منح قروض حسنة لألسر احملتاجة؛ حتى تتمكن من إنشاء مؤسساتها املنتجة.   -

َدَقِة َعْن َظْهِر ِغًنى،  ْفلَى، َوابَْدأْ مِبَْن تَُعوُل، َوَخيُْر الصَّ )1(  جزء من حديث: »الَيُد الُعلَْيا َخيٌْر ِمَن الَيِد السُّ
ُه اللَُّه، َوَمْن يَْستَْغِن يُْغِنِه اللَُّه«، صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب ال صدقة إال عن  َوَمْن يَْستَْعِفْف يُِعفَّ

ظهر غنى، 2/ 112. 
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لح األسري: تاسًعا: مؤسسات وجمعيات الصُّ

لح بني الزوجني، ودعت أهلَيْهما عند احلاجة  دعت الشريعة إلى االهتمام بالصُّ
بتدمير االستقرار األسري.. لالستماع  تنتهي غالًبا  التي  الزوجية؛  املشاكل  وتفاقم 
استمرار  في  املصلحة  تقدير  مع  واملستقبلية،  املستعجلة  احللول  في  والنظر  لهما، 

العالقة بينهما من عدمه؛ عماًل بقوله تعالى: زب ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ژ  ژ    ڑ  ڑ  کک  ک    ک  گ           گ  گ رب)1(. 

ولقد جاءت اجتهادات الفقهاء في بيان طريقة الصلح، وشروط احلكمني، أو جلنة 
الصلح وحدود تصرفاتها.. وغير ذلك من املسائل الفقهية الفرعية التي تهدف إلى 

احملافظة على األسرة ومقاصدها. 

هيئات  إنشاء  على  واإلسالمي  العربي  العاملني  في  الــدول  بعض  اجتهدت  ولقد 
مشتركة رسمية وأخرى تنتمي إلى املجتمع املدني كالوساطة القضائية)2( والتي تنظر 

في إمكانيات الصلح بني األطراف االجتماعية املتخاصمة. 

وميكن ملؤسسة الوقف التعاون مع جمعيات املجتمع املدني والهيئات القضائية بحسب 
قوانني كلِّ بلد؛ إلنشاء مصرف »والصلح خير« الوقفي، ويهدف إلى حتقيق املصالح اآلتية: 

دعم مشاريع الدعم النفسي لألزواج في حالة اخلصومة.   -
دعم مشاريع توسيع تواجد وانتشار جلان الصلح األسري؛ لتشمل مختلف املناطق   -

في البلد. 
دعم مشاريع تكوين املختصني الفنيني وحتسني املهارات البشرية ملن يتولَّى الصلح   -

األسري. 
التعاون مع جمعيات االستماع للمشاكل األسرية عبر الهاتف وشبكة اإلنترنت.   -
دعم املشاريع البحثية الفقهية املتعلِّقة بالطالق، والتي تهدف حلماية األسرة.  -

)1(  النساء: 35. 
ن كيفيات تعيني الوسيط  خ في 30 مارس 2009م، املتضمِّ )2(  انظر: املرسوم التنفيذي رقم 9- 100، مؤرَّ

القضائي، اجلريدة الرسمية اجلزائرية، 2009/ 16. 



الفصُل الثالُث

ر  َدْوُر مؤسسِة األوقاِف وشؤون الُقصَّ
بـ»دبي« يِف حمايِة األسرِة

ن:  ويتضمَّ

ر بـ»دبي«.. نشأتها وأهدافها املبحث األول: مؤسسة األوقاف وشؤون الُقصَّ
ر ر بـ»دبي« في حماية الُقصَّ املبحث الثاني: صور مساهمة مؤسسة األوقاف وشؤون الُقصَّ
ر( املبحث الثالث: مشاريع مؤسسة األوقاف االستثمارية في مجال دعم األسرة )الُقصَّ
ر بـ»دبي« املبحث الرابع: العوامل املؤثرة في منو مؤسسة األوقاف وشؤون الُقصَّ





79

ر بـ»دبي« يِف حمايِة األسرِة الفصُل الثالُث: َدْوُر مؤسسِة األوقاِف وشؤون الُقصهَّ

املبحُث األوُل

ر بـ»دبي«.. نشأُتها وأهداُفها مؤسسُة األوقاِف وشؤون الُقصَّ

املعاصرة  املؤسسات  أهم  من  بـــ»دبــي«)1(  ر  الُقصَّ وشــؤون  األوقــاف  تعدُّ مؤسسة 
املادية  للحماية  بتوفيرها  ر منهم خصوًصا؛  والُقصَّ الراعية لشؤون األسرة عموًما، 

ة من أفراد املجتمع، بل لرجال ونساء املستقبل. واملعنوية لشريحة مهمَّ

ر  وقبل بيان أهم اإلجراءات املادية واملعنوية التي تقوم بها املؤسسة حلماية الُقصَّ
ورعايتهم، وُطرق إدماجهم ضمن املنظومة االجتماعية؛ يجدر بالباحث أن يقف وقفة 

سريعة عند التعريف باملؤسسة وبأهدافها. 

أواًل: املنشأ والتأسيس:

ر بـ»دبي«، مبوجب قانون رقم  أنشأت حكومة »دبي«)2( مؤسسة األوقاف وشؤون الُقصَّ
6 لسنة 2004م، في عهد الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم رحمه الله، ومع التطور الذي 
شهدته املؤسسة جاء قانون رقم 9 لسنة 2007م من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ لتنظيم 

أعمالها، وتوجيه سياستها، وحتديد أهدافها االجتماعية واالقتصادية التضامنية)3(. 

ثانًيا: أهداف املؤسسة:

ر بـ»دبي« لتحقيق جملة  كان الهدف من وراء إنشاء مؤسسة األوقاف وشؤون الُقصَّ
من املقاصد؛ تتمثل إجماالً في)4(: 

منها،  مباشرة  معلومات  على  احلصول  بغية  بـــ»دبــي«؛  ر  الُقصَّ وشــؤون  األوقـــاف  مؤسسة  راسلت   )1(
فجاءني ردُّها اللطيف -مشكورة- باعتذارها عن تلبية طلبني وأحالتني -في أخذ املعلومات اخلاصة 
املعرفية األخرى  إلى موقعها على شبكة اإلنترنت، وبعض املصادر  املالية واالجتماعية-  بنشاطاتها 

املهتمة بنشاطها. 
ر،  )2( انظر: املادة )2( من قانون رقم )9( لسنة 2007م، بشأن إنشاء مؤسسة األوقــاف وشؤون الُقصَّ

الصادر عن ديوان سمو حاكم حكومة دبي، ص1. 
)3( انظر: نشأة املؤسسة على موقعها www.amaf.gov.ae، يوم 21/ 9/ 2014م. 

)4(  انظر: املادتني )21( و)23( من قانون رقم )9( لسنة 2007م : ص6- 7. 
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العناية باألوقاف واحملافظة عليها.  .1

ر والعناية بهم. احتضان الُقصَّ  .2

ر والعمل على تنميتها.  احملافظة على أموال الُقصَّ  .3

ر وتأهيلهم مهنّيًا واجتماعّيًا. إدماج الُقصَّ  .4

اإلجراءات  التخاذ  الطبيعيني  واألشــخــاص  الرسمية  املؤسسات  مع  التعاون   .5
ثه.  القانونية الالزمة للمحافظة على مال القاصر عند وفاة مورِّ

ر.  تفعيل دور الوقف في رعاية الُقصَّ  .6

مصالح  على  كالوقف  األولوية؛  ذات  الوقفية  املصارف  نحو  املجتمع  ترشيد   .7
ر.  الُقصَّ

ر، واالرتقاء مبؤسسة  التعاون مع اخلبرات االجتماعية املختلفة لرعاية الُقصَّ  .8
الوقف وما تقدمه من خدمات مختلفة. 

إنشاء وشراء واملساهمة في الشركات.  .9

10. ممارسة األعمال التجارية واخلدمية املختلفة.

ر ومن في حكمهم.  11. تقدمي الرعاية االجتماعية والتعليمية والصحية للُقصَّ

12. إدارة واستثمار أموال الوقف التي أوكلت نظارتها للمؤسسة، أو تلك التي لم 
يعنيِّ واقفها ناظرها، أو انقطع شرطه فيها. 
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املبحُث الثاِني

ر بـ»دبي« صوُر مساهمِة مؤسسِة األوقاِف وشؤون الُقصَّ
ر يِف حمايِة الُقصَّ

ر في حماية  د قانون رقم )9( لسنة 2007م َدْور مؤسسة األوقاف وشؤون الُقصَّ حدَّ
ر منهم خصوًصا؛ من خالل العمل على حتقيق ما يلي:  األسرة عموًما، والُقصَّ

ر وَمن يف حكمهم: أواًل: توفير احلماية القانونية للُقصهَّ

على  التعدي  من  حكمهم  في  وَمــن  ر  الُقصَّ 2007م  لسنة   )9( رقــم  قانون  حمى 
الوالية  وجعل  أموالهم،  في  أو غيرهم  الورثة  أمام تصرُّف  الطريق  بقطع  أموالهم؛ 
مه القانون املذكور أعاله،  العامة ملمتلكاتهم مسندة ملؤسسة الوقف، بحسب ما ينظِّ

وأجمله عموًما في اآلتي: 

منع تقسيم التركة أو التصرُّف فيها إال بعد حصرها من املؤسسة)1(.  .1

اعتبار كل تصرف من تاريخ وفاة املورِّث أو الشريك ملغّيًا حتى تقوم املؤسسة   .2
نه القانون)2(.  بحصره، في حدود ما تضمَّ

اعتبار كل تصرُّف من القيِّم أو الوصي باطاًل دون إذن مكتوب من املؤسسة)3(.  .3

ومراقبة  وغيرهما)4(،  عليه  والقيِّم  القاصر  وصي  فات  تصرُّ على  اإلشــراف   .4
رونها)5(.  كشوف احلسابات وسجالت املداخيل واملصاريف التي يحرِّ

ر ممن ال ولي لهم وال وصي عليهم)6(.  الوصاية على الُقصَّ  .5

)1(  انظر: املادة )17( من قانون رقم )9( لسنة 2007م، ص5. 
)2(  انظر: املادة )19( من القانون نفسه، ص5. 

)3(  انظر: املادة نفسها. 
)4(  انظر: املادة )21( من القانون نفسه، ص6. 
)5(  انظر: املادة )25( من القانون نفسه، ص7. 
)6(  انظر: املادة )21( من القانون نفسه، ص6. 
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ر  االستعانة بالسلطة العامة عند الضرورة لتنفيذ هذه احلماية القانونية للُقصَّ  .6
للمساءلة  يعرِّض صاحبه  ر  املبرَّ غير  االمتناع  واعتبار  حكمهم،  في  هم  وَمن 

اجلزائية)1(. 

ر وَمن في حكمهم من البنوك العاملة  االستعالم عن أرصدة وحسابات الُقصَّ  .7
في اإلمارات)2(.

ر وَمن في  حق طلب حجز السيارات والرُّخص التجارية واملهنية اخلاصة بالُقصَّ  .8
حكمهم لدى اجلهات املختصة، ومنع التصرف فيها إال بإذن مكتوب منها)3(. 

والنتيجة، أن هذه اإلجراءات قد حمت القاصر من التعدي على ماله، وأشعرت 
الوصاية  أو  بالوالية  التصرُّف  منهم على  القائمني  املجتمع؛ وخصوًصا  أفراد  ة  كافَّ
ر.. باملساءلة القانونية عن تصرفاتهم نحوهم، وما يقابلها من التغرمي عند  على الُقصَّ
ر وأحكامها الواردة  ق مقاصد الوصاية على مال الُقصَّ ق التعدي، وهو بهذا يحقِّ حتقُّ

في القرآن الكرمي في قوله تعالى: زب ې   ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  
وئ      ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ ی  یی  ی  جئ      حئ  

مئ  ىئيئ  جب   حب  خب  مب  ىب  يبجت  حت  خت  مترب)4(. 

ر: ثانًيا: آليات مؤسسة الوقف للحماية املالية للُقصهَّ

ر  ر بـ«دبي« في سعيها حلماية مال الُقصَّ اعتمدت مؤسسة األوقاف وشؤون الُقصَّ
وَمن في حكمهم على استحداث صور من الوثائق اإلدارية؛ تسهل عملية اإلشراف 
ر  فات األوصياء وَمن في حكمهم، في تسيير شؤون الُقصَّ والرقابة املالية على تصرُّ
بإذن  املال إال  ثانية؛ بحيث ال يُصرف  املالية من جهة، وتلبي احتياجاتهم من جهة 

)1(  انظر: املادة )24( من القانون نفسه، ص7. 
)2(  انظر: املادة )27( من قانون رقم )9( لسنة 2007م، ص7. 

)3(  انظر: املادتني )28( )29( من قانون رقم )9( لسنة 2007م، ص8. 
)4(  النساء: 6.
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من املؤسسة الوقفية، والتي ال تخرج عموًما عن طلب صرف نفقة لسدَّ احتياجات 
القاصر، أو زيادة مبلغ النفقة نظير زيادة مصاريف القاصر، أو بسبب غالء املعيشة)1(، 
رة؛ كالكهرباء واملــاء، أو استرداد ما دفعه وصيه عنه، أو  أو لدفع مستحقات متأخِّ
لطلب كتابة خطاب للبنك لصرف مبلغ من حساب القاصر، أو صرف نصيب من 
التركة من حساب القاصر؛ لسدِّ احتياجاته بصفة عامة، أو احتياجاته الدراسية، أو 

لتسديد أجر إجارة العقار الذي يؤويه، أو مصاريف عالجية)2(.. إلخ. 

والنتيجة، فإن هذه اإلجــراءات الشكلية حفظت مال القاصر من جهة، وواكبت 
املتطلبات واالحتياجات املتزايدة لهم؛ بحسب تغيُّر الظروف املكان والزمان. 

ر: ثالًثا: اآلليات التشريعية لتنمية أموال الُقصهَّ

عملت حكومة »دبي« على سنِّ مجموعة من القوانني لتنظيم آليات استثمار 
ر في مشاريع  الُقصَّ أموال  إدماج  ر بطريقة مباشرة؛ أي من خالل  الُقصَّ أموال 
استثمار  القاصر عند  الوكيل على  أو  الوصي  مباشرة، مبرافقة  أو غير  تنموية 
مدى  في  للنظر  للمؤسسة؛  االستثمار  بطلب  ه  بالتوجُّ إلزامهما  من خالل  ماله؛ 
بـ«دبي« حتقيق  الوقف  ملؤسسة  يسمح  االقتصادية؛ مما  جــدواه  وفي  صالحيته 
من  ويقلِّل  القاصر،  املناسب ملصلحة  االستثماري  املشروع  اختيار  ضمان حسن 

أخطاره؛ وذلك بالعمل على: 

إقرار مبدأ احلياد اإلداري ألعضاء مجلس مؤسسة الوقف في تنمية أموال   -
ألحد  يكون  استثماري  تصرف  كل  ومنع  ر،  الُقصَّ أمــوال  وخصوًصا  الوقف، 
أعضاء املجلس فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة؛ حماية ألموالهم، وضماًنا 

للشفافية، وحتقيًقا لشروط الوقف والواقف)3(. 

)1(  انظر: منوج وثيقة طلب صرف نفقة مقطوعة شهرية على موقع املؤسسة، www.amaf.gov.ae، يوم 
23/ 09/ 2014م. 

)2(  انظر: منوج وثيقة طلب صرف- صرف عام، على املوقع نفسه. 
)3(  انظر: املادة )13( من قانون رقم )9( لسنة 2007م، ص4. 
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تأسيس وشراء واملساهمة في الشركات، وممارسة األعمال التجارية واألنشطة   -
االقتصادية املختلفة)1(. 

ودائع  إلى  كتحويله  القاصر؛  مال  استثمار  عند  الوكيل  أو  الوصي  مرافقة   -
من خالل  عقار،  أو  أسهم  شــراء  أو  عقار،  بناء  أو  استثمارية،  محافظ  أو 
مرور طلب االستثمار إلى املؤسسة؛ للنظر فيه وفي مدى جدواه االقتصادية 

وعائداته عليه)2(. 

ر؛  الُقصَّ ملــال  احلقيقية  احلماية  معنى  حققت  اآللــيــات  هــذه  أن  والنتيجة،   -
بالقاعدة  عماًل  االستثمارية؛  املخاطرة  قليلة  مشاريع  في  تنميته  خالل  من 
ُروا ِفي أَْمَواِل الَْيتَاَمى؛  ِ اِب [: »اتَّ طَّ االقتصادية التي جاءت عن ُعَمَر بَْن اخْلَ

َكاةُ«)3(.  الَ تَْأُكلَُها الزَّ

)1(  انظر: املادة )23( من القانون نفسه، ص7. 
)2(  انظر: منوج وثيقة طلب استثمار مال قاصر على موقع املؤسسة. 

)3(  املوطأ، اإلمام مالك، كتاب الزكاة، باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها، 2/ 352. 
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املبحُث الثالُث

ر( مشاريُع مؤسسِة األوقاِف االستثماريُة يِف مجاِل دعِم األسرِة )الُقصَّ

املجاالت  جميع  لتشمل  ر  الُقصَّ أمــوال  لتنمية  الوقف  مؤسسة  مشاريع  تنوَّعت 
ومركزها  املالية  وضعيتها  بتحسني  لها  سمح  الدولة؛ مما  في  املتاحة  االستثمارية 
األسرة،  حماية  على  تعمل  اقتصادية،  تضامنية-  اجتماعية  كمؤسسة  االجتماعي 
ر خصوًصا، وترعى شؤونهم املختلفة، فانتقلت بالوصاية من العمل الفردي  والُقصَّ

إلى العمل املؤسساتي.

ر(: أواًل: صور دعم مؤسسة األوقاف بـ»دبي« املباشر وغير املباشر لألسرة )الُقصهَّ

من خالل  القصر  مــال  تنمية  في  بـــ«دبــي«  األوقـــاف  املؤسسة  إسهام  يظهر 
الصورتني  فــي  سأبينه  كما  املباشر  وغير  املباشر  الــدعــم  سياسة  اعتمادها 

اآلتيتني: 

ر(: ر املباشر لألسرة )الُقصهَّ الصورة األولى: دعم مؤسسة األوقاف وشؤون الُقصهَّ

ر()1( من خالل جملة  ر بدعم األسرة )الُقصَّ تقوم مؤسسة األوقاف وشؤون الُقصَّ
ه مباشرة لدعم قضايا األسرة وحاجاتها؛ نحو اإلعانات املالية  من النشاطات، تتوجَّ

املباشرة، أو بناء املساكن.. إلخ. 

وميكن للباحث أن مييز هذا التطور احلاصل من الدعم املباشر من املؤسسة 
خالل  من  خالل  من  ومعنوّيًا..  مادّيًا  خصوًصا؛  ر  والُقصَّ األســر،  خدمة  في 

العرض اآلتي: 

)1(  اجلدول من تصميم الباحث؛ بناء على املعلومات املستقاة من موقع املؤسسة، وغيرها من املواقع التي 
تهتم بنشاطها. 
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الدول رقم )1(
ر()1( تطور الدعم املباشر لألسرة )الُقصهَّ

األهدافالفئة املستهدفةنوع النشاطالسنة

2008

تفعيل ميزانية الرعاية 
االجتماعية

)توزيع 800 ألف درهم(
)صيانة األسر احملتاجة االجتماعي  التكافل  ثقافة  دعــم   -

مباني- رعاية صحية.. إلخ(.

اإلسهام في بناء االجتماعي وتطويره. محدودو الدخلبناء )2000( وحدة سكنية  -

رعاية )3400( قاصر
األسر احملتاجة 
واأليتام وَمن 
في حكمهم

بناء اإلنسان/ املواطن الصالح  -

2009

توزيع )40( بطاقات ذكية
)بقيمة 1500درهم 

للواحد(
توفير لالحتياجات الضرورية اليومية. األسر احملتاجة  -

ر توزيع زكاة الُقصَّ
)5‚4 مليون درهم من مال 

ر( الُقصَّ
)1358( قاصًرا

سدُّ احتياجات املصارف الزكوية.   -
ر على أركان دينهم.  تعريف وتدريب الُقصَّ  -

تعزير التضامن االجتماعي 
في رمضان )حملة: 

فطورك علينا(
)توفير الطعام/ 
مستلزمات العيد(

)41( أسرة 
محتاجة

خالل  وعائلتهم  ر  الُقصَّ احتياجات  تلبية   -
شهر رمضان والعيد. 

تفعيل وترشيد العمل اخليري االجتماعي.   -

)1(  مجال الدراسة من 2008 إلى نهاية أكتوبر 2014م، نقاًل عن النشرة اإللكترونية اخلاصة بنشاط 
Archives/www. :ر للسنوات املذكورة، على موقعها اإللكتروني مؤسسة األوقاف وشؤون الُقصَّ

amaf.gov.ae/amaf/news، يوم 9/ 10/ 2014م، في الساعة 10. 
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األهدافالفئة املستهدفةنوع النشاطالسنة

2010

األيتامكفالة )2884( يتيًما
تأهيل األيتام )صيانة أموالهم(.   -

تنمية اجلوانب التربوية واالجتماعية.. إلخ.   -

دفع قروض مالية
)توزيع 1000 درهم لكل 

قاصر(
ر( دعم األسر خالل فترة تميد معاش األب األيتام )الُقصَّ  -

ر الراتب.  املتوفى تسترد عند توفُّ

2011

توزيع زكاة القصر
)توزيع 4‚3 مليون درهم 

ر( من مال الُقصَّ
مصارف الزكاة

سدُّ احتياجات املصارف الزكوية.   -
ر على أركان دينهم.  تعريف وتدريب الُقصَّ  -

دعم عمل املؤسسات 
العقابية

)191 ألف درهم(
إدماجهم السجناء إلعــادة  احلــج  ألداء  مساعدتهم   -

اجتماعّيًا. 

استالم تبرع مالي
)3،5 مليون درهم مستلمة 

من بنك النور(
)التعليمية- املؤسسة ـــر  الـــُقـــصَّ ــيــاجــات  احــت ســــدُّ   -

الصحية(. 

النظر في التركات
ر الُقصَّ

)200 تركة(

ر.  تسهيل صرف مال الُقصَّ  -
ر.  احملافظة على مال الُقصَّ  -

ر.  املسارعة في استثمار مال الُقصَّ  -

2012
دعم عمل املؤسسات 

العقابية
)100 ألف درهم(

السجناء
)10 سجناء()1(

مساعدتهم على االندماج االجتماعي بعد   -
كانوا  ملا  يعودوا  ال  حتى  عقوبتهم؛  انتهاء 

عليه سابًقا.
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األهدافالفئة املستهدفةنوع النشاطالسنة

2013

الوقوع في )45( شاّبًاإقامة عرس جماعي والشباب من  املجتمع  حتصني   -
الرذيلة. 

توزيع زكاة القصر
)توزيع 8‚12 مليون درهم 

ر( من مال الُقصَّ
مصارف الزكاة

سدُّ احتياجات املصارف الزكوية.   -
ر على أركان دينهم.  تعريف وتدريب الُقصَّ  -

تنفيذ مشروع قرية العائلة
)بناء 12 فيال تستوعب 

كل واحدة 8 أطفال بكامل 
التجهيزات الضرورية(

)100( يتيم/ 
مجهول النسب

)صحية-  واملعنوية  املادية  الرعاية  توفير   -
تربوية- اجتماعية.. إلخ(.

2014
توزيع زكاة القصر

)توزيع أكثر من 14 مليون 
ر( درهم من مال الُقصَّ

مصارف الزكاة
سدُّ احتياجات املصارف الزكوية.  -

ر على أركان دينهم.  تعريف وتدريب الُقصَّ  -

ومن خالل معطيات اجلدول رقم )1(؛ يظهر أن من أهم النشاطات التي قامت بها 
ر بـ»دبي« في السنوات من 2008- 2014م.. أن دعمها  مؤسسة األوقاف وشؤون الُقصَّ
ه ليغطي أعمال النظارة القانونية  ر منهم خصوًصا؛ قد توجَّ املباشر لألسرة، وللُقصَّ
لة لها بنصِّ املادة )21( من القانون رقم )9( لسنة 2007م، والتي راعت فيها  املخوَّ

حتقيق املقاصد التالية: 

1. العمل على سدِّ احتياجات األسر احملتاجة:

لألسر  الوقفية  املؤسسة  مها  تقدِّ التي  املختلفة  اإلعــانــات  خــالل  من  ويظهر 
ر لتحسني مستوى معيشتهم؛ كإقامة األعراس اجلماعية، وتوزيع البطاقات  والُقصَّ
عليهم،  تُشرف  املستحقني ممن  على  والتبرعات  الزكاة  وتوزيع  للتسوق،  الذكية 
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بلغ مقدار االقتطاعات ما بني سنة 2011-2013م  وبناء وحدات سكنية؛ حيث 
حوالي 29 مليون درهم)1(. 

ا: ا واجتماعّيً 2. العمل على إعادة إدماج السجناء أسرّيً

وأبدوا  عقوبتهم،  انتهت  الذين  بالسجناء  االهتمام  على  الوقفية  املؤسسة  تعمل 
أسرهم  في  ًدا  مجدَّ االندماج  من  يتمكنوا  حتى  مــادّيًــا؛  سلوك؛ مبساعدتهم  حسن 

ومجتمعهم. 

ر: 3. إدارة التركات اآليلة للُقصهَّ

ل لها قانوًنا- بإدارة التركات التي يكون  تهتمُّ املؤسسة -وبحكم ما هو مخوَّ
أحد أطرافها قاصر أو َمن في حكمه؛ حماية ملاله ورعاية لشؤونه، من خالل 
فات وصيه أو قيِّمه على رعاية  احلجر القانوني عليه وعلى ماله، ومراقبة تصرُّ

لشؤونه.

ــر غــيــر املــبــاشــر لألسرة  الـــصـــورة الــثــانــيــة: دعـــم مــؤســســة األوقـــــاف وشــــؤون الــُقــصهَّ
ر(:  )الُقصهَّ

ا في دعم األسرة  مهّمً دوًرا  بـ»دبي«)2(  ر  الُقصَّ األوقاف وشؤون  تلعب مؤسسة 
من خالل الدعم غير املباشر؛ حيث ميكن للباحث أن مييِّز هذا التطور احلاصل 
بطريقة غير  ومعنوّيًا،  مادّيًا  ر خصوًصا؛  والُقصَّ األسر،  املؤسسة في خدمة  في 
مباشرة.. من خالل تتبُّع نشاطات املؤسسة منذ تأسيسها إلى يومنا هذا، من خالل 

العرض اآلتي)3(:

)1(  انظر: www.uaesm.maktoub.com، يوم 22/ 10/ 2014م، في الساعة 6 و30 دقيقة. 
)2(  مجال الدراسة من سنة 2008 إلى نهاية أكتوبر 2014م، وهي نهاية السنة الهجرية 1435هـ، من 
ر للسنوات املذكورة،  خالل تتبُّع النشرة اإللكترونية اخلاصة بنشاط مؤسسة األوقاف وشؤون الُقصَّ
على موقعها اإللكتروني، Archives/www.amaf.gov.ae/amaf/news، يوم 9/ 10/ 2014م، في 

الساعة 10. 
)3(  انظر: املوقع نفسه، يوم 28/ 9/ 2014م، في الساعة 14 و4 دقائق. 
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الدول رقم )2(
ر()1( نشاطات الدعم غير املباشر لألسرة )الُقصهَّ

األهدافالفئة املستهدفةنوع النشاطالسنة

املواطنون دورة تدريبية2008
ر الُقصَّ

تطوير املوارد البشرية الوطنية.   -
تعزير اخلدمة االجتماعية امليدانية.   -

املتعاملون مع تعزيز عالقات2008
املؤسسة

تــطــويــر اخلــدمــات االجــتــمــاعــيــة وحتقيق   -
رضى املتعاملني. 

2008

شراكة مع شركة 
الياسمني لرعاية البرامج 

االجتماعية والتربوية 
ر للُقصَّ

ر واالجتماعية الُقصَّ التعليمية  الــنــواحــي  تطوير   -
والصحية للمجتمع. 

2008
تنظيم فعالية

)تكرمي(
ر الُقصَّ

حتقيق التواصل مع األوصياء.   -
ر. حتقيق التأهيل واإلدماج االجتماعي للُقصَّ  -

حتقيق الشعور بالثقة واألمان.   -

إمضاء مذكرة تفاهم مع 2009
رشرطة دبي ترقية ُسبل التعاون املؤسسي. الُقصَّ  -

عقد شراكة مع وزارة 2009
رالعدل تبادل اخلبرات والتنسيق بني املؤسسات. الُقصَّ  -

دورة تدريبة في شرطة 2009
ردبي )7( ُقصَّ

تنمية روح العمل ضمن فريق.   -
التعوُّد على االنضباط.   -

ملء وقت الفراغ مبا فيه مصلحة للمتدرب   -
واملجتمع. 

)1(  اجلدول من إعداد الباحث؛ اعتماًدا على وثاق املؤسسة املنشورة على موقعها اإللكتروني، ومواقع 
أخرى تهتم بنشاط املؤسسة. 
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األهدافالفئة املستهدفةنوع النشاطالسنة

إدارة الوقف تنظيم مؤمتر2010
ر وشؤون الُقصَّ

اكتساب اخلبرات وتبادل اآلراء في مجال   -
استثمار وتنمية الوقف. 

2010
إبرام شراكة بني مؤسسة 
األوقاف ومؤسسة محمد 
بن راشد لتنمية املشاريع 

الصغيرة واملتوسطة

الشباب ومن
في حكمهم

دعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة.   -
تنمية قدرات الشباب التسويقية واإلنتاجية   -

واإلدارية. 

2011

تــطــويــر املــــهــــارات والـــتـــعـــرُّف عــلــى عمل )20( طالًبادورة تدريبية  -
املؤسسات في امليدان. 

إطارات إقامة ورشة
املؤسسة

التدريب على إعداد موازنة البرامج واألداء   -
ورسم االستراتيجيات. 

متكني املوظفني من اخلبرات اجلديدة.   -

الشركاء إقامة معارض
االجتماعيون

التعريف بإجنازات املؤسسة.   -
التعريف باملؤسسة.   -

ملصلحة  املؤسسي  التعاون  دائـــرة  توسيع   -
ر ومن في حكمهم.  الُقصَّ

إنشاء مواقع على شبكة 
اإلنترنت )فيسبوك- 

تويتر- يوتيوب(

إطارات 
املؤسسة

التعريف باملؤسسة.   -
تقريب اخلدمات.   -

األسر املنتجةإقامة عروض فنية وتراثية

غرس الروح الوطنية.   -
التعريف بإجنازات األسر املنتجة.   -

تشجيع االستثمار في إطار مشروع األسر   -
املنتجة. 
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األهدافالفئة املستهدفةنوع النشاطالسنة

احتفال باستكمال دورة 
)40( قاصًراتدريبة داخل املؤسسة

بناء  في  املشترك  العمل  ضمن  االنــدمــاج   -
الدولة. 

للمؤسسة  البشرية  املـــوارد  على  التعرُّف   -
الوقفية وطرق عملها. 

احلاضناتإقامة سوق تراثي

التعريف باألسر املنتجة.   -
احلاضنات  عند  التراثية  املــشــاريــع  دعــم   -

ر، وغرس روح االنتماء الوطني.  والُقصَّ
تعزيز دور احلاضنات اجتماعّيًا.   -

بحث استراتيجيات 
املؤسسة

إطارات 
املؤسسة

العمل بنظام احلوكمة في نشاط املؤسسة.   -
ر.  البحث عن أفضل ُسبل خدمة الُقصَّ  -

العمل ضمن استراتيجيات خطط الدولة.   -

تشجيعهنَّ ومساندتهنَّ مادّيًا ومعنوّيًا. األمهات األراملتكرمي بعض أفراد املجتمع2012  -

إطارات دورة إدارة املخاطر2012
املؤسسة

تطوير الكوادر البشرية.   -
وضع اخلطط واالستراتيجيات.   -

2013

مساندة األيتام وأسرهم. األيتامإحياء يوم عاملي  -

ر/ تعزيز التواصل )العائلي( الُقصَّ
احلاضنات

توثيق العالقات بني القاصر وحاضنته.   -
غرس منظومة القيم األخالقية االجتماعية.   -

توقيع مذكرة تفاهم مع 
سوق دبي املالي

ر وَمن في  الُقصَّ
حكمهم

التنسيق والتعاون بني املؤسستني.   -
االستفادة من خدمات سوق دبي املالي.   -

ر.  تنمية مال الُقصَّ  -

اتفاقية تعاون مع األوقاف 
راألمريكية تنمية واستثمار الوقف.الُقصَّ  -
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األهدافالفئة املستهدفةنوع النشاطالسنة

2014

رمشاركات علمية دولية متكني إدارة الوقف من اخلبرات املختلفة. الُقصَّ  -

تكرمي طلبة متفوقني

)396( من 
الطلبة املكفولني 

)للسنة 
الدراسية 

)2013 -2012

تشجيع طلبة العلم.   -
تشجيع التميُّز الدراسي.   -

رفع املستوى العلمي بالدولة.   -

الدول رقم )3(
ر)1( النسبة املئوية ألهم النشاطات غير املباشرة لدعم الُقصهَّ

دورات تدريبة/ ورش نوع النشاط
عمل

شركات/ مذكرات تفاهم/ 
تعزيز عالقات

فعاليات/ تكرمي/ 
احتفاالت/ مؤمترات/ 

عروض.. إلخ 

54,16٪37,5٪34,33٪النسبة املئوية

املخطط رقم )1(

ر مخطط النسبة املئوية ألهم النشاطات غير املباشرة لدعم الُقصهَّ

)1(  متَّ تقدير النسبة بالتركيز على أهم األنشطة التي قامت بها املؤسسة؛ وهي 26 نشاًطا، اعتبرها 
الباحث مرجًعا للحساب من سنة 2008 إلى نهاية أكتوبر 2014م. 
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ومن خالل معطيات اجلدول رقم )2( واملخطط رقم )1(: يظهر من أهم األنشطة 
ر بـ»دبي«، في السنوات من 2008-  التي قامت بها مؤسسة األوقاف وشؤون الُقصَّ
ه ليغطي أعمال  ر خصوًصا؛ يتوجَّ 2014م.. أن دعمها غير املباشر لألسرة، والُقصَّ
لة لها بنصِّ املادة )21( من قانون رقم )9( لسنة 2007م، والتي  النظارة القانونية املخوَّ

راعت فيها حتقيق املقاصد التالية: 

1. حتقيق االستقرار النفسي واالندماج االجتماعي للقاصر )األسرة(:

ر واألمهات  تتجلَّى معاني الرعاية النفسية في نشاطات املؤسسة في تكرمي الُقصَّ
القاصر  أو  األســرة  املجال؛ مما مينح  العاملية في هذا  باأليام  واالحتفاء  األرامــل، 
بحياتهم؛  واالهتمام  شؤونهم  رعاية  على  يسهر  من  هناك  وبــأن  باألمان،  الشعور 
أمام  بالنقص  املنظومة االجتماعية، وال يشعرون  ويجعل أفرادها يندمجون ضمن 

غيرهم من املواطنني.

ر التعليمي والتربوي: 2. تطوير مستوى الُقصهَّ

ر  تعمل مؤسسة األوقاف بـ»دبي« على حتقيق الرعاية التربوية لألسرة أو الُقصَّ
من خالل عملها على العمل على الشراكة مع املؤسسات املهتمة بتطوير علوم التربية 
وطرق التعليم، وكذا تكرمي املتفوقني في الدراسة؛ حتفيًزا لهم على االستمرار في 

 . النجاح، ولغيرهم على اجلدِّ

ر املهنية والفنية: 3. تطوير مهارات الُقصهَّ

األوقاف  ملؤسسة  املختلفة  واملهنية  الفنية  املــهــارات  وتطوير  دعــم  معاني  تظهر 
ر من خالل عقدها لشراكات مع مؤسسات رسمية ومدنية؛ للتدريب  لألسرة والُقصَّ
في امليدان على إدارة املوارد البشرية، وتطوير األفكار االستثمارية للمشاريع الصغيرة 
واملتوسطة، وكذا إقامة املؤمترات، واملشاركة في الندوات الدولية اخلاصة بقضايا 
ر؛ بهدف تنمية وتطوير وسائل التواصل بني املؤسسة ومن تقوم على  األسرة والُقصَّ

شؤونهم، واالستفادة من اخلبرات املختلفة. 
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ر والهيئات االجتماعية والرسمية  4. حتقيق التواصل االجتماعي بني الُقصهَّ
املختلفة:

والوطني  االجتماعي  االنتماء  روح  تنمية  على  بـــ»دبــي«  األوقــاف  مؤسسة  تعمل 
في  ر  للُقصَّ تريها  التي  والـــدورات  اللقاءات  خالل  من  وتتهد  ر،  للُقصَّ والديني 
املختلفة،  باخلبرات  د  املــزوَّ الصالح  املواطن  بناء  إلى  للوصول  املختلفة؛  القطاعات 

واملهتم بشؤون وطنه وقضاياه. 

5. تطوير مهارات موظفي املؤسسة الفنية املختلفة:

تتهد املؤسسة الوقفية على تطوير مهارات موظفيها؛ لتحسني األداء ولتحقيق 
وورشات  تدريبة  ــدورات  ب القيام  على  فعملت  العمل،  في  وسرعة  شفافية  أكثر 
مختلفة لكادرها اإلداري؛ حتى يواكب التطورات احلاصلة في هذا املجال، ومن 
ثم يصل إلى حتقيق مردودية أفضل؛ مبا يخدم املؤسسة الوقفية ومقاصدها التي 

أُنشئت من أجلها. 

ر()1(:  ثانًيا: نشاط مؤسسة األوقاف االستثماري اخلاصُّ بدعم األسرة )الُقصهَّ

مؤسسة  مداخيل  ارتــفــاع  مالحظة  االستثمارية  النشاطات  في  للباحث  ميكن 
ر، وارتفاع وحداتها الوقفية االستثمارية، واالرتفاع في نسب  األوقاف وشؤون الُقصَّ
ر خصوًصا،  ة، والُقصَّ املخصصات أو االقتطاعات اخلاصة بدعم األسر بصورة عامَّ

وهذا ما سأوضحه في اآلتي)2(:

ح به من  )1(  حجم االستثمار والنسبة املئوية للريع لسنة 2014 مستنتج من استعمال رقم الريع املصرَّ
املؤسسة؛ وهو 80 مليون درهم، باملقارنة مع سنة 2007م. 

)2(  اجلداول واملخططات من ابتكار الباحث؛ بناء على املعلومات املستقاة من موقع املؤسسة، واملواقع 
املهتمة بنشاطها. 
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الدول رقم )4(
حجم االستثمارات 2006- 2007م)1(

السنة
حجم

االستثمار
العائد
الربحي

نسبة العوائد 
نوع االستثمارالزيادة

املساهمة في الشركات.214٪20 مليون درهم143 مليون درهم2006  -
املساهمة في محافظ استثمارية.  -

)شراء  الثابتة  األصــول)1(  في  االستثمار   -
وبيع األراضي- بناء األصول العقارية(.

259٪62 مليون درهم208 مليون درهم2007

املخطط رقم )2(

ر للسنوات 2006- 2014م مخطط حجم العائد الربحي احلاصل يف مال الُقصهَّ

املخطط رقم )3(

مخطط النسب املئوية للريع 2006- 2014م

)1(  انظر: حوار أجرته صحيفة الرؤية، ع684، يوم 2014/10/23م، مع رئيس مؤسسة األوقاف وشؤون 
ر، السيد طيب الريس، alroeya.ae يوم 2014/10/22م، في الساعة 7 مساء.  الُقصَّ
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اجلــدول رقم )4( واملخططني رقمي )2( و)3(؛ يظهر جلّيًا مدى  ومــن خــالل 
ر وحماية األسرة، من  ر في تنمية مال الُقصَّ إسهام مؤسسة األوقاف وشؤون الُقصَّ

خالل اآلتي: 

ميكن تفسير زيادة العوائد بحسن اختيار املؤسسة لالستثمارات في املجاالت   .1
ر  للُقصَّ املالية  املؤسسة في حماية األصول  التي تنسجم مع مقاصد  اآلمنة، 

وَمن في حكمهم. 

ر.  زيادة الدخل الذي يعني مزيًدا من املشاريع لصالح الُقصَّ  .2

توفير املؤسسة لقاعدة متويلية مستقرة وآمنة.   .3

زيادة قاعدة األسر املستفيدة من الوقف في اإلمارة.   .4

منهم  ر  والُقصَّ عموًما،  احملتاجة  لألسر  املقدمة؛  اخلــدمــات  جــودة  حتسني   .5
خصوًصا.

ر وَمن في حكمهم. توسيع قائمة ودائرة اخلدمات املتعلقة باألسر والُقصَّ  .6

اعتماد نظام »احلوكمة« أسهم في تعزيز الثقة بني املؤسسة وجمهور الواقفني   .7
واملتبرعني؛ مما أسهم في دعم املؤسسة والترويج لها؛ مادّيًا ومعنوّيًا. 

ر وَمن يف حكمهم:  ر االستقطاعات الوقفية لسدِّ احتياجات الُقصهَّ ثالًثا: تطوُّ

ر ارتفاًعا ملحوًظا في حجم االقتطاعات  شهدت مؤسسة األوقاف وشؤون الُقصَّ
والسكنية..  والصحية،  التعليمية،  املختلفة؛  األسر  احتياجات  لسدِّ  هة  املوجَّ املالية 

حه في اآلتي)1(: وغير ذلك، مما سأوضِّ

بناء على املعلومات املستقاة من موقع املؤسسة، واملواقع  الباحث؛  )1(  اجلــداول واملخططات من صنع 
املهتمة بنشاطها. 
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الدول رقم )5(

حجم االقتطاعات املالية 2011- 2013

النسبة املئويةحجم املال املستقطعالسنة

100٪4.811.230 درهم2011

317.15٪15.259.168 درهم2012

197.87٪9.520.000 درهم2013

املخطط رقم )4(

ر وَمن يف حكمهم 2011- 2013م مخطط حجم االستقطاعات الوقفية لسدِّ احتياجات الُقصهَّ

ومن خالل اجلدول رقم )5( واملخطط رقم )4(؛ يظهر جلّيًا ما يلي: 

تأثُّر نسب االقتطاعات املالية بارتفاع متطلبات احلياة، والتغيُّرات االجتماعية   -
واالقتصادية املتسارعة احلاصلة على مستوى إمارة »دبي«. 

حرص مؤسسة األوقاف على ترتيب أولويات احلاجيات األسرية؛ حفاًظا على   -
استقرار األسرة ومستقبل أفرادها.

ر 2011- 2014م:  رابًعا: حجم الزكاة املخرجة من مال الُقصهَّ
السنوات  ملحوًظا خالل  ارتفاًعا  ر  الُقصَّ بعض  مال  من  املخرجة  الزكاة  شهدت حصيلة 

2011- 2014م؛ مما يدلُّ على ارتفاع حصيلة مداخيلهم، والتي سأوضحها في اآلتي)1(: 

بناء على املعلومات املستقاة من موقع املؤسسة، واملواقع  الباحث؛  )1(  اجلــداول واملخططات من صنع 
املهتمة بنشاطها. 
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الدول رقم )6(

حصيلة الزكاة 2011- 2014م

حجم رأس املالحجم حصيلة الزكاةالسنة

1.360.000 درهم340.000 درهم2011

5.120.000 درهم128.000 درهم2012

5.600.000 درهم140.000 درهم2014

املخطط رقم )5(
ر 2011- 2014م)1( مخطط حجم الزكاة املخرجة من مال بعض الُقصهَّ

 

ومــن خــالل اجلــدول رقم )6( واملخطط )5(: ميكن للباحث أن يالحظ ارتفاًعا 
ر؛ مما يُشعر بـ:  ملحوًظا في بعض مال الُقصَّ

ر.  حسن وصاية مؤسسة األوقاف على مال الُقصَّ  -

ر في حتقيق مقاصد املؤسسة؛ بتوجيه املال املخرج  إشراك املوسرين من الُقصَّ  -
ر وَمن في حكمهم،  من زكاتهم لسدِّ احتياجات من ُهم أقلُّ منهم ماالً من الُقصَّ

ممن تُشرف عليهم املؤسسة. 

ر الذين تُشرف عليهم املؤسسة الذين يدفعون زكاة أموالهم، صحيفة الرؤية،  )1(  قيمة 20٪ من الُقصَّ
ع684، يوم 23/ 10/ 2014م، alroeya.ae، يوم 22/ 10/ 2014م، في الساعة 7 مساء. 
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املبحُث الرابُع

ِر بـ»دبي« رُة يِف منوِّ مؤسسِة األوقاِف وشؤوِن الُقصَّ العوامُل املؤثِّ

ر  الُقصَّ وشــؤون  األوقــاف  ملؤسسة  الستثمارات  امللحوظ  التطور  في  الباحث  إن 
ر  بـ«دبي«؛ سواء على املستوى الوقفي العام، أم على مستوى احملافظة على مال الُقصَّ
العوامل؛ منها عوامل داخلية  يُرِجع ذلك إلى جملة من  وَمن في حكمهم وتنميته.. 
متعلقة باملؤسسة، وأخرى خارجية تتعلَّق مبحيطها الذي تنشط فيه، وهو ما سنتعرض 

له فيما يلي: 

أواًل: العوامل الداخلية:

إن جناح أي مؤسسة يتطلَّب حتقيق جملة من القواعد العملية؛ تتمثَّل في)1(: 

1. وضوح أهداف املؤسسة:

ر على حتديد األهــداف االجتماعية  لقد عملت مؤسسة األوقــاف وشؤون الُقصَّ
د قانون إنشائها:  واالقتصادية التي أُنشئت ألجلها؛ فحدَّ

أو  القائمة  املؤسسات  من  غيرها  عن  تتميَّز  حتى  إنشائها؛  من  الغرض   -
املشابهة لها في البلد، فجاء فيه أنها تُعنى باألوقاف واإلشراف على أموال 

ر.. إلخ)2(. الُقصَّ

تسمية الفئات االجتماعية التي تقوم املؤسسة على خدمتهم ورعايتهم؛ حتى   -
ر وَمن في حكمهم؛ كاملجنون،  دهم القانون بالُقصَّ ال تخرج عن أهدافها، فحدَّ

والسفيه، واللقيط، واملعتوه.. إلخ)3(.

 ،www.certitude-management.comو www.dynamique-mag.com :1(  هي جملة من األفكار مقتبسة من(
يوم 25/ 10/ 2014م، في الساعة 19 مساء. 

)2(  انظر: املادة )21( من قانون )9( لسنة 2007م، ص6. 
)3(  انظر: املادة )2( من القانون نفسه، ص1- 2. 
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حتديد طرق التعامل مع الشركاء االجتماعيني واالقتصاديني وغيرهم؛ بإضفاء   -
له هذا الوصف من احلقوق والواجبات؛  الشخصية االعتبارية عليها، وما يخوِّ

ق أهدافها)1(. كحق التعاقد مع الغير، مبا يحقِّ

حتديد منظومة القيم األخالقية التي تريد املؤسسة احملافظة عليها أو حتسينها   -
ر، ودعم الرعاية االجتماعية  أو إحيائها في املجتمع؛ كاحملافظة على مال الُقصَّ
بت فيها  والصحية والتعليمية للمجتمع)2(، ودعم وتشجيع ثقافة التعاون التي رغَّ

الشريعة اإلسالمية، وتسيدها من اإلطار النظري إلى التطبيقي امليداني. 

2. دراسة النشاط االقتصادي املمارس يف محيط املؤسسة:

ر على دراسة الواقع االقتصادي واالجتماعي؛  عملت مؤسسة األوقاف وشؤون الُقصَّ
لتقدمي أحسن اخلدمات، والدخول في أفضل االستثمارات، واجتناب ما يجب اجتنابه، 
لها القانون من حقِّ تأسيس الشركات، وشراء القائمة أو املساهمة فيها،  بحسب ما خوَّ

مع حقِّ ممارسة األعمال التجارية.. وغيرها من األنشطة املختلفة)3(. 

ر بدراسة الواقع االقتصادي في نوع  ويظهر مدى اهتمام مؤسسة األوقاف وشؤون الُقصَّ
والشراء( دون  البيع  )البناء/  العقارات  ركَّزت على سوق  التي اختارتها؛ بحيث  االستثمارات 
غيرها؛ لكثرة الطلب عليها، وكثرة التحول املالي واالستثماري الكبير الذي تشهده اإلمارات، 
ة إمارة »دبي«، وللطلب الكبير على هذا النوع من االستثمار من اخلواص والشركات.  وبخاصَّ

3. إدارة رشيدة: 

ر، بتحديد طبيعتها  ت إمارة »دبي« عند إنشائها ملؤسسة األوقاف وشؤون الُقصَّ اهتمَّ
ه  القانونية، وهيكلها اإلداري، وعدد أعضاء مجلسها، ومدة عضويته، ومكافآته، ومهامِّ

اإلدارية واملالية.. إلخ)4(، وهذا ما يساعد على: 

)1(  انظر: املادة )3( من القانون نفسه، ص2. 
)2(  انظر: املادة )21( من القانون نفسه، ص6. 
)3(  انظر: املادة )23( من القانون نفسه، ص7. 

)4(  انظر: املواد )3- 15( من القانون نفسه، ص2- 5. 
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تنظيم العمل.   -
حتديد الصالحيات.   -

بيان املسؤوليات.   -
وضع اخلطط االستراتيجية لتحقيق أهداف املؤسسة.   -

حتليل واقع املؤسسة، والنظر فيما ميكنه تطويره أو تغييره.. إلخ.   -
سرعة التنفيذ.   -

النظر في الشركات.   -
ر فيما تقوم به من إدارة  ويظهر هذا جلّيًا في سيرة إدارة األوقاف وشؤون الُقصَّ
الشركاء  مع  تنفذه  وما  استثمارات،  من  تنجزه  وما  ر،  الُقصَّ مال  وحماية  للتركات، 
في  تنشط  التي  »الياسمني«  كشركة  االجتماعيني؛  أو  »دبــي«،  كشرطة  الرسميني؛ 

مجال التربية والتعليم. 
ثانًيا: العوامل اخلارجية:

ر،  أسهمت كثير من العوامل اخلارجية في تطوير مؤسسة األوقاف وشؤون الُقصَّ
وأُجملها حتت عاملني أساسيني؛ هما: 

1. احمليط االستثماري:

حيث تشهد إمارة »دبي« تطوًرا واسًعا في شتى مجاالت احلياة؛ بحيث أصبحت من أهم 
املراكز املالية في الثقافية واالقتصادية في العالم، وهذا ما أسهم في تطوير مؤسسة األوقاف 
الرشيدة،  واملال واإلدارة  توفر اخلبرات  ؛ من  العامِّ املناخ االستثماري  ر؛ بحكم  الُقصَّ وشؤون 
بـ7٪ سنة 2013م؛ حيث  الوقفية  وتنوُّع مجاالت االستثمار.. ما ساعدها على منو وحداتها 
أكثر من 10  درهــم، مع وجود  مليون  بـ80  العقارية  لإليرادات  وبارتفاع  وحــدة،  بلغت 1750 
مشاريع وقفية -في مناطق مختلفة من إمارة »دبي«- بقيمة 117 مليون درهم قيد التنفيذ)1(. 

ر للسنوات املذكورة، على  )1(  انظر: النشرة اإللكترونية اخلاصة بنشاط مؤسسة األوقاف وشؤون الُقصَّ
موقعها اإللكتروني: http://www.amaf.gov.ae/portal/page/portal/AMAF/News، يوم 26/ 10/ 

2014م، في الساعة 11 و30 دقيقة. 
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ر الدعم املادي واملعنوي الرسمي واالجتماعي: 2. توفُّ

ر دعم مادي ومعنوي من اجلهة املنشئة  ر ملؤسسة األوقاف وشؤون الُقصَّ لقد توفَّ
لها، ومن املجتمع املدني؛ فعلى املستوى الرسمي هيَّئت حكومة »دبي« كلَّ الظروف 
اإلمارة  ألفــراد  االجتماعية  احلماية  توفير  من  عموًما؛  الدولة  مقاصد  تخدم  التي 
ة، ويظهر ذلك جلّيًا في قانون  ة، وللطبقات الضعيفة منهم بصورة خاصَّ بصورة عامَّ

)9( لسنة 2007م؛ اخلاص بإنشاء املؤسسة الوقفية، والتي أذكر منها: 
التصرفات  كل  مباشرة  حقَّ  يعطيها  ما  عليها؛  االعتبارية  الشخصية  إضفاء   -

لة للشخص احلقيقي، في حدود ما يسمح به القانون)1(. املخوَّ
حقَّ املؤسسة رسم سياستها العامة املتعلقة مبقاصدها، وكذا اقتراح القوانني   -

لتواكب متطلبات تغيرات الواقع)2(.
والشرطة،  الــدولــة،  محاكم  مثل:  معها؛  بالتعاون  الرسمية  اجلــهــات  إلـــزام   -
لة لها قانوًنا؛  واملستشفيات، والبنوك؛ حتى تتمكن من القيام باإلجراءات املخوَّ

مبا يخدم من تقوم بالنظارة عليهم)3(. 

وأما على املستوى االجتماعي؛ فقد وجدت املؤسسة دعًما اجتماعّيًا متمثاًل فيما 
يقدمه األفراد واملؤسسات االجتماعية من دعم مالي على شكل تبرعات مالية، ترفع 
من القدرات املالية للمؤسسة؛ مبا يساعدها على تنفيذ مشاريعها؛ كما حدث في 

مشروع »قرية العائلة«. 

)1(  انظر: املادة )3( من قانون )9( لسنة 2007م، ص2. 
)2(  انظر: املادة )6( من القانون نفسه، ص3. 

)3(  انظر: املواد )17، 24، 27، 29(، من القانون نفسه، ص5، و7، و8. 
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خامتُة البحِث

بعد هذا العرض املستفيض لدور الوقف وآلياته في دعم األسرة؛ قدمًيا وحديًثا، 
ميكن ذكر عدد من النتائج والتوصيات؛ نلخص أبرزها فيما يأتي)1(: 

أواًل: النتائج:

الوقف أحد الوسائل العملية لرعاية األسرة والعمل على متاسكها.  .1

بدوره في رعاية  للقيام  النه  تؤهِّ والقانونية  الشرعية  الوقف وطبيعته  أحكام   .2
األسرة وحماية مقاصدها، من خالل املؤسسات التي ميكن أن تنشأ عنه.

يبرز إسهام الوقف في رعاية األسرة من خالل توفيره للعناصر املادية واملعنوية   .3
الكفيلة بتحقيق التعاون والتماسك األسري. 

ة برعاية األسرة وسيلة  الوقفية اخلاصَّ للمشاريع اإلمنائية  الدورية  املراجعة   .4
لتحقيق االستقرار األسري.

تفعيل التضامن األسري واالجتماعي احمللي والدولي بتشجيع الوقف النقدي   .5
يسهم في رعاية األسرة وحمايتها.

احتياجاتها  بحسب  األســـرة  برعاية  اخلــاصــة  الوقفية  املــصــارف  تقسيم   .6
الستقرارها  وسيلة  ملستقبلها..  التحديات  واستشراف  تواجدها،  وأماكن 

ومتاسكها.

وسيلة  األســرة  رعاية  لوقف  الداعمة  واجلماعية  الفردية  املــبــادرات  تشجيع   .7
حلمايتها وحتقيق مقاصدها.

تفعيل اجلوانب الروحية أو الدينية لدى الفرد واملجتمع للتضامن مع قضايا   .8
وقف رعاية األسرة كفيل باستقرارها واستمرار متاسكها.

)1(  انظر: دور الوقف في رعاية األسرة، د. أحمد محمد السعد، ص157. 
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مسايرة مؤسسة الوقف التشريعية واالقتصادية لإلسهامات االجتماعية الوقفية   .9
املختلفة كفيل بإيجاد حلول سريعة للمشاكل األسرية املختلفة، وتعزيز الثقة بني 

املؤسسة واألسر. 

ثانًيا: التوصيات: 

ل باألطفال على مقاصد األسرة وتربية  تدريب املقبلني على إنشاء األسر أو التكفُّ  .1
األطفال، وطرق ترسيخ التضامن األسري، وطرق تنمية اقتصاديات األسرة.

توسيع التعاون بني مؤسسة الوقف واملؤسسات االجتماعية واإلعالمية املختلفة؛   .2
لتربية املجتمع على مقاصد الوقف الدينية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية 

واألسرية.. إلخ.

واإلسالمي، وضبط  العربي  العالم  األســرة في  رعاية  توسيع مؤسسية وقف   .3
منظومته القانونية، وآليات عمله، وعالقته مبحيطه.

ومؤسسات  األســرة  رعاية  وقــف  في  العاملة  املؤسسات  بني  الشراكة  تفعيل   .4
. الوقف بشكل عامٍّ

تشجيع الوقف النقدي حلماية األسرة، وعدم االقتصار على وقف العقارات   .5
واملنقوالت.

إعادة النظر في صيغ الوقف الذري مبا يخدم األسرة ومقاصدها.  .6

تشجيع فكرة اقتصاديات األسر املنتجة؛ تعويًدا لها على تطوير نفسها بقدراتها،   .7
مع مساندة مؤسسة الوقف لها بتوفير املستلزمات املادية واخلبرات؛ لتنتقل 
من كونها »اليد السفلى« وتُصبح »اليد العليا«، التي تسهم بدورها في تنمية 

قدرات األُسر األخرى.
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أواًل: مصادر التراث:

آثار البالد وأخبار العباد، القزويني، دار صادر، بيروت.   .1

القاهرة،  احللبي،  مطبعة  املوصلي،  مــودود  ابــن  املختار،  لتعليل  االختيار   .2
1356هـ/ 1937م. 

أسنى املطالب في شرح روض الطالب، السنيكي، دار الكتاب اإلسالمي.   .3

اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل، احلجاوي، حتقيق: عبد اللطيف محمد   .4
موسى السبكي، دار املعرفة، بيروت. 

اإلنصاف في معرفة الراجح من اخلالف، املرداوي، دار إحياء التراث العربي، ط2.   .5

الغرب  دار  وآخـــرون،  حجي  محمد  د.  رشــد، حتقيق:  ابــن  والتحصيل،  البيان   .6
اإلسالمي، بيروت، ط2، 1408هـ/ 1988م. 

التاج واإلكليل ملختصر خليل، املواق، دار الكتب العلمية، ط1، 1416هـ/ 1994م.   .7

تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهير واألعالم، الذهبي، حتقيق: عمر عبد السالم   .8
التدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط2، 1413هـ/ 1993م. 

التحرير والتنوير، ابن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984هـ.   .9

حتفة الفقهاء، السمرقندي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط2، 1414هـ/ 1994م.   .10

مصر،  الكبرى،  التجارية  املكتبة  الهيتمي،  املنهاج،  شــرح  في  احملتاج  حتفة   .11
1357هـ/ 1983م. 

ار في غرائب األمصار وعجائب األسفار، ابن بطوطة، أكادميية اململكة  حتفة النظَّ  .12
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توثيق األوقاف ومناذج حلجج وقفية ومقارنتها: أحمد مبارك سالم، 1435هـ/ 2014م.  .18
إسهام نظام الوقف في حتقيق املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية، أ. د. نور   .19

الدين مختار اخلادمي، 1436هـ/ 2015م.
دور الوقف في تفعيل مقاصد الشريعة: د. حميد قهوي، 1436هـ/ 2015م.  .20
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دراسة حالة مؤسسة »فورد« )1950- 2004( )ماجستير(: ريهام أحمد خفاجي، 
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)1948- 2011م(: إبراهيم عبد الكرمي، 1433هـ/ 2012م.
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احلميدان، 1437هـ/ 2016م.
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حترير: محمود أحمد مهدي، ط2، 1436هـ/ 2015م.
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األمانة العامة لألوقاف، بالتعاون مع املشيخة اإلسالمية بدولة البوسنة والهرسك 
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خامًسا: سلسلة الكتيبات:
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ترجمة:  بوريس،  إليزابيث  األمريكية:  املتحدة  الواليات  في  اخليرية  املؤسسات   .3
املكتب الفني باألمانة العامة لألوقاف، جمادي اآلخرة 1417هـ/ نوفمبر 1996م. 

جمع األموال للمنظمات غير الربحية »دليل تقييم عملية جمع األموال«: آن ل.   .4
نيو، ومبساعدة ولسون سي ليفيس، ترجمة: مطيع احلالق، يوليو 1997م.

اجلمعيات اخليرية للمعونات اخلارجية )التجربة البريطانية(: مارك روبنسون،   .5
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احملاسبة في املؤسسات اخليرية: مفوضية العمل اخليري إلجنلترا وويلز، يوليو   .6
1998م. 
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لألوقاف، 1424هـ/ 2003م. 
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بدولة  لألوقاف  العامة  األمانة  عن  تعريفية  »نبذة  كتيب  عن  االجنليزية  اللغة 

الكويت«، 2004م.

أحكام  »موجز  لكتيب  مترجمة  نسخة   :A Summary of Waqf regulations  .11
الوقف«، 1427ه/ 2006م، ط2: 1431هـ/ 2010م. 
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World: نسخة مترجمة إلى اللغة االجنليزية عن كتيب »دليل إصدارات مشاريع الدولة 

املنسقة للوقف في العالم اإلسالمي«، 2007م، ط2 مزيدة: 1433هـ/ 2012م.
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الدولة املنسقة في العالم اإلسالمي«، 2007م.

عن  مترجمة  نسخة   :،Women And Waqf, Iman Mohammad Al Humaidan  .14
كتاب »املرأة والوقف«، 1428هـ/ 2007م.
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 The Contribution of Waqfto non-Governmental Work and Social Development: .15
Dr. Fuad Abdullah Al Omat: نسخة مترجمة عن كتاب »إسهام الوقف في العمل 

األهلي والتنمية االجتماعية«، 1435ه/ 2013م.

العثماني: تأليف وترجمة: د. أحمد شريف،  األوقــاف في مقدونيا خالل احلكم   .16
مراجعة وحترير علمي: إدارة الدارسات والعالقات اخلارجية، 1435هـ/ 2014م.

Assetizing The Waqf Proceeds: نسخة مترجمة عن كتاب »تأصيل ريع الوقف«،   .17
1438هـ/ 2016م. 
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ُة لألوقاِف األمانُة العامَّ

الكويتية  األوقــــاف  بــــإدارة  معنية  الــكــويــت،  بــدولــة  مستقلة  حكومية  هيئة  هــي 
وفي  الواقفني،  لشروط  طبًقا  الشرعية،  املصارف  في  ريعها  وصرف  واستثمارها، 

إطار أحكام القانون.

بتاريخ 29 جمادى  الصادر  املرسوم األميري رقم 257،  ست األمانة مبوجب  أُسِّ
األولى 1414هـ/ املوافق 13 نوفمبر 1993م، وتتمثَّل رؤيتُها في: »التميُّز في استثمار 
ص رسالتها  الوقف، وصرف ريعه، وتعزيز ثقافته، بشراكة مجتمعية فاعلة«، وتتلخَّ
في: »الدعوة للوقف، وإدارة شؤونه وفق الضوابط الشرعية، من خالل عمل مؤسسي 

متميِّز؛ كأداة لتنمية املجتمع الكويتي، وكنموذج يُحتذى به محلّيًا وعاملّيًا«.

مشروُع »مداد« الوقف

هو أحد املشاريع العلمية التي تنفذها األمانة العامة لألوقاف ممثلة لدولة الكويت؛ 
لقرار  الوقف«، طبًقا  في مجال  اإلسالمية  الــدول  املنسقة جلهود  »الدولة  بصفتها 
املؤمتر السادس لوزراء أوقاف الدول اإلسالمية؛ الذي انعقد بالعاصمة االندونيسية 
»جاكرتا« في أكتوبر سنة 1997م، ويضمُّ السالسل اآلتية: سلسلة األبحاث الفائزة في 
مسابقة الكويت الدولية ألبحاث الوقف، سلسلة الرسائل اجلامعية، سلسلة الكتب، 

سلسلة الندوات، سلسلة الكتيبات، سلسلة الترجمات.

ِة ألبحاِث الوقِف سلسلُة األبحاِث الفائزِة يِف مسابقِة الكويِت الدوليَّ

الوقف والعمل اخليري  إلى اإلسهام في تطوير األبحاث والدراسات في مجال  تهدف 
ومشكالتها  األوقــاف  مسائل  في  اخلــوض  على  والــدارســني  الباحثني  وتشجيع  التطوعي، 
املختلفة؛ إسهاًما في إيجاد حلول مالئمة، وذلك بنشر األبحاث الفائزة املتميزة في »مشروع 
وتُقام  املنسقة«،  »الدولة  الذي هو أحد مشاريع  الوقف«،  الدولية ألبحاث  الكويت  مسابقة 
حتت رعاية كرمية من سمو ولي العهد؛ الشيخ »نواف األحمد اجلابر الصباح« حفظه الله. 

قائمة الكتب والدراسات الصادرة عن األمانة العامة لألوقاف يف مجال الوقف والعمل اخليري التطوعي
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هذا الكتاب

يستعرض الدور الذي قام به الوقف في دعم األسرة، متناوالً ما قام به الوقف عبر 
تاريخه الطويل من أدوار جوهرية، دعمت متاسك األسرة، وحققت استقرار املجتمع، 
ومبرًزا العالقة التكاملية بني مقاصد كلٍّ من الوقف واألسرة في التشريع اإلسالمي، 
واآلليات النظرية والعملية التي وضعتها الشريعة حلماية األسرة وحتقيق مقاصدها 
مه الوقف لألسرة فيما  من خالل سنة الوقف، مع تصوُّر تطبيقي ملا ميكن أن يقدِّ
د كيانها، كما يعرض صورة تطبيقية ناجحة  يتعلَّق ببعض القضايا املعاصرة التي تتهدَّ
األوقــاف وشؤون  »مؤسسة  األســرة؛ وهي تربة  الوقف في دعم  دور  فيما يخصُّ 

ر« بإمارة »دبي«. الُقصَّ

هذا.. وقد حاز أصل هذا الكتاب على جائزة املركز األول في املوضوع الثاني؛ 
بعنوان: »دور الوقف في دعم األسرة«، في الدورة التاسعة للمسابقة )1435- 1436هـ/ 

2014- 2015م(.






