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ملخص
الكقؼ مف أىـ الطاعات التي يتقرب بيا العبد إلى اهلل تعالى؛ لما فيو مف منفعة لممكقكؼ عمييـ،

كتفريج كرباتيـ ،كدفع حاجاتيـ بصكرة مؤسسية دائمة ،ال بشكؿ آني مؤقت ،كالكقؼ لو دكر كبير في حفظ

األمف االجتماعي كسد حاجة قطاع عريض مف الفئات االجتماعية ،مما يحكؿ دكف انحرافيا أك خركجيا

عمى القانكف أك إحداث الشركخ االجتماعية في المجتمع ،كلو دكر ميـ في التكاف ػ ػؿ االجتماعي بؿ كفي

التنمية االقتصادية.

إف مؤسسػػة الكقػػؼ اليػػكـ لػػـ يعػػد ليػػا نفػػس األ ػػر كالػػدكر الػػذم كانػػت تمارسػػو فػػي السػػابؽ ،كال بػػد مػػف

البحث في سبؿ تفعيميا كاحياء دكرىا ،كلذلؾ قػاـ الباح ػاف فػي ىػذا البحػث بػالتعريؼ بػالكقؼ كمشػركعيتو ،ػـ

بياف الدكر الكبير لمكقػؼ فػي تحقيػؽ األمػف االجتمػاعي بكػؿ مجاالتػو مػف حيػث :الرعايػة االجتماعيػة كالصػحية،

كالنيضة العممية كاالقتصادية ،كالدفاع عف األمة ،كالدعكة إلى اهلل ،كحفظ األمف الداخمي لممجتمع ،كمػا قػدما

في المبحث ال الث بعض االقتراحات التي يمكف أف تسيـ في تفعيؿ الكقؼ اليكـ كاعادتو إلى سابؽ عيده.

Abstract
The charitable Islamic endowment is one of the most important good deeds in which
Muslim draws closer to Allah. The donated assets based on charitable Islamic endowment
method 'Waqf' can help those who are in need and relieve their miseries continuously and
institutionally. Waqf can play a crucial role in achieving our social security and filling the
need of a wide range of social groups as well as accomplishing social solidarity and
developing our economy. Waqf also can save those who are in need from breaking the law
in their endeavors to meet their life requirement or creating social strife in our societies.
The Waqf Foundation today no longer has the same effect and role that can play in
the past. Thus, it has become necessary to find out new methods to put Waqf into action
once again in our modern life. This study aims to define the Waqf as Islamic terms and
proving its legitimacy based on Islamic original sources. The researchers have also
discussed the prominent role of the Waqf in achieving social security in all aspects of our
social and health welfare as well as scientific and economic renaissance. The researcher
also has come to some suggestions that could contribute to activating Waqf today and
restore its role as it was in past.

* أستاذ مشارؾ ،الجامعة األردنية.
** أستاذ مساعد ،جامعة العمكـ اإلسالمية.
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املكدم٘.

الحمد هلل رب العالميف الذم فتح لمناس أبكاب الخير كالطاعات ،كجعؿ ليـ مف القرب كاألعماؿ الصالحات ما يستمر

كابيا إلى ما بعد الممات ،كالصالة كالسالـ عمى سيدنا محمد الذم دلنا عمى طرؽ الخيرات كعمى آلو كأصحابو أجمعيف.

أما بعد:
فإف الكقؼ مف أىـ القرب التي يتقرب بيا العبد إلى اهلل تعالى؛ لما فيو مف منفعة لممكقكؼ عمييـ ،كتفريج كرباتيـ،
كدفع حاجاتيـ بصكرة مؤسسية دائمة ،ال بشكؿ آني مؤقت؛ لذا كاف الكقؼ مف عقكد التبرع ذات األىمية الكبيرة في سد
ك ير مف الحاجات الضركرية لممجتمع.
كالكقؼ لو مجاالت متعددة ،فقد يككف كقفا لسد حاجة الفقراء ،أك األيتاـ ،أك األرامؿ ،أك المعكقيف ،أك ذكم االحتياجات

الخاصة ،أك كقفا تعميميا ،أك صحيا ،أك كقفا عمى المساجد ،أك دكر تحفيظ القرآف ،أك الدعكة إلى اهلل ،أك نشر كتب العمـ ،أك
عمى العمماء المنقطعيف لمعمـ كالتعمـ أك أبناء السبيؿ ،أك الجياد في سبيؿ اهلل أك أم مجاؿ مف المجاالت التي يحتاجيا
األفراد أك األمة ،كالتي تحقؽ بمجمكعيا األمف االجتماعي.
كقد لعب الكقؼ دك ار ميما في التاريخ اإلسالمي ،ككاف أحد أىـ المؤسسات االقتصادية كاالجتماعية في المجتمع
اإلسالمي ،كمف خاللو تمت إقامة الك ير مف المرافؽ كالمنشآت التعميمية كالصحية كاالجتماعية كغيرىا ،كأسيـ إسيامان كبي انر

في بناء الحضارة اإلسالمية ،كشارؾ فيو كؿ فئات المجتمع المسمـ مف حكاـ كعمماء كأغنياء كؿ حسب طاقتو كقدرتو(ٔ).

يقكؿ ابف جبير في كصؼ رحمتو المشيكرة :إنو كجد في دمشؽ مف بساتيف كمزارع كحكانيت مكقكفة عمى المساجد
كالمدارس كأماكف السكف ألبناء السبيؿ كالمنتشرة في دمشؽ ،حتى أف البمد تكاد تستغرقيا األكقاؼ كأف كؿ مسجد يستحدث أك
مدرسة أك نزؿ تكقؼ عمييا أكقاؼ تقكـ بيا كبساكنييا(ٕ).

إف الكقؼ لو دكر كبير في حفظ األمف االجتماعي ،كسد حاجة قطاع عريض مف الفئات االجتماعية مما يحكؿ

دكف انحرافيا أك خركجيا عمى القانكف ،أك إحداث الشركخ االجتماعية في المجتمع ،كيالحظ أف مؤسسة الكقؼ اليكـ لـ يعد
ليا نفس األ ر كالدكر الذم كانت تمارسو في السابؽ ،كال بد مف البحث في سبؿ تفعيميا كاحياء دكرىا.
أٍنٔ٘ البحح.

تأتي أىمية البحث مف:

ٔ -أىمية الكقؼ كدكره الكبير في حفظ األمف االجتماعي.

الدرسات التي بح ت أىمية الكقؼ في تحقيؽ األمف االجتماعي بجكانبو المختمفة الشاممة.
ٕ -قمة ا
ٖ -حاجتنا اليكـ في المجتمعات العربية كاإلسالمية لتفعيؿ مؤسسة الكقؼ؛ بسبب الحاجة الشديدة ل مار كعكائد الكقؼ
في تحقيؽ ك ير مف المصالح التي تعجز الدكؿ اليكـ عف القياـ بيا.
ٗ -حاجة المؤسسة الكقفية لتطكير أعماليا ككسائميا ،كابتكار أدكات جديدة تسيـ في تفعيؿ المؤسسة الكقفية.
مشكل٘ البحح.

إف البحث سيجيب عمى مجمكعة مف األسئمة منيا:

ٔ -ما مفيكـ الكقؼ؟ كما مفيكـ األمف االجتماعي؟
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ٕ -ما أ ر الكقؼ عمى األمف االجتماعي؟
ٖ -ىؿ يمكف تطكير الكقؼ اليكـ ليعكد كيمارس دكره الميـ كما كاف في السابؽ؟
ٗ -ىؿ يمكف تطكير صكر معاصرة لمكقؼ؟
٘ -ما المجاالت التي يمكف أف يتـ الكقؼ عمييا اليكـ؟ كما أكلكياتيا؟
أٍداف البحح.

ييدؼ البحث إلى:

ٔ -بياف دكر الكقؼ في تحقيؽ األمف االجتماعي في مجاالتو المتعددة اجتماعيا كاقتصاديا كأمنيا.
ٕ -دراسة بعض الشركط التي كضعيا الفقياء لصحة الكقؼ إف كاف في الماؿ المكقكؼ أك في شركط الكاقؼ ،كاألخذ
بالرأم الراجح بما يحقؽ مصمحة الكقؼ كمقاصد الشارع مف الكقؼ.

ٖ -تقديـ بعض المقترحات التي تضمف تفعيؿ الكقؼ كتقكية أ ره في المجتمعات اإلسالمية.
ميَج البحح.

لقد سمؾ الباح اف في البحث مناىج عدة منيا :المنيج التاريخي بتتبع نماذج مف الكقؼ في التاريخ اإلسالمي مف

لدف رسكؿ اهلل  كحتى الكقت الحاضر ،كبياف كيؼ أسيـ الكقؼ في دفع مسيرة التنمية في العالـ اإلسالمي ،كمنيا المنيج
الكصفي مف خالؿ كصؼ كاقع االكقاؼ اإلسالمية بيف الماضي كالحاضر ،كمنيا المنيج المقارف مف خالؿ استعراض أقكاؿ
المذاىب األربعة في ىذا المجاؿ ،كمقارنتيا كالترجيح بينيا ،مراعيا في الترجيح تغير الظركؼ كاألحكاؿ ،كمقاصد الشريعة

مف الكقؼ.
الدراسات السابك٘.

إف الكقؼ مف القضايا الميمة؛ لما ليا مف دكر كبير في خدمة المجتمع كأمنو ،لذلؾ القى اىتمامان كبي انر مف العمماء

كالباح يف ،الذيف بح كا الكقؼ مف جكانبو المختمفة فقييا كاقتصاديا كاجتماعيا ،كمف ىذه الكتابات:
ٔ)

"الكقؼ الخيرم كأ ره في التنمية االقتصادية "رسالة ماجستير مقدمة مف الطالب محمد أحمد ع ماف في كمية الشريعة

جامعة دمشؽ في العاـ ٕ٘ٓٓـ ،كقد ناقش فييا الباحث مفيكـ الكقؼ لغة كاصطالحا ،كمشركعية الكقؼ كتطكر الكقؼ

عبر التاريخ اإلسالمي ،كشركط الكقؼ ،كصكره كمجاالتو كفصؿ في كقؼ الحقكؽ المعنكية كانشاء الصناديؽ الكقفية،
كاست مار األمكاؿ الكقفية كمجاالت االست مار كاستبداؿ الكقؼ ،كدكر الدكلة في مراقبة الكقؼ كالحفاظ عميو ،كمراقبة
إنفاؽ إيراداتو عمى المكقكؼ عمييـ كتعرض لبعض التجارب الكقفية في الككيت كسكريا كتركيا.
ٕ)

الكقؼ في الشريعة اإلسالمية كأ ره في تنمية المجتمع ،كتاب لمدكتكر محمد بف أحمد بف صالح ،صادر سنة ٕٔٓٓـ،

حيث بحث فيو الكقؼ تعريفو كمشركعيتو كأحكامو مف حيث :أركانو كالكالية عميو ،كأحكاـ ناظر الكقؼ كبيع الكقؼ
كاستبدالو ،كما بيف دكره في تنمية المجتمع بيف الماضي كالحاضر في الدعكة اإلسالمية كالتعميـ كالرعاية الصحية كالتكافؿ
االجتماعي كما بحث أسباب انحسار الكقؼ ككيفية إحيائو كما تعرض لبعض الصكر المعاصرة لمكقؼ.
ٖ)

دكر الكقؼ في التنمية ،بحث لمدكتكر عبد العزيز الدكرم ،منشكر في مجمة المستقبؿ العربي ،عٕٕٔ ،سنة ٜٜٔٚـ.

اجملل٘ األردىٔ٘ يف الدراسات اإلسالمٔ٘ ،مج ( ،)11ع (2019/ٍ1440 ،)1و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 739

الْقف ّأثرِ يف حتكٔل األمً االجتناعٕ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتناكلت الدراسة دكر الكقؼ في التاريخ اإلسالمي في المجاالت المختمفة اجتماعيا ك قافيا كفي تكفير الخدمات الصحية
كالكقؼ عمى الجياد في سبيؿ اهلل ،كغير ذلؾ مف المجاالت ،كبينت الدكر الكبير الذم يمعبو الكقؼ في التنمية.
ٗ)

نحك تفعيؿ دكر نظاـ الكقؼ في تك يؽ عالقة المجتمع بالدكلة ،كىك بحث منشكر لمدكتكر إبراىيـ البيكمي في مجمة

المستقبؿ العربي ،لبناف ،مجمد ٖٕ ،ع ،ٕٙٙحيث تناكؿ فيو األسس الفقيية التي أعطت لمكقؼ قكتو كتأ يره ،كىي في الكقت
نفسو السبؿ التي تضمف اليكـ تفعيؿ نظاـ الكقؼ.
٘)

الكقؼ اإلسالمي ،تطكره ،إدارتو ،تنميتو كىك كتاب لمدكتكر منذر قحؼ صادر سنة ٕٓٓٓ ،كقد تناكؿ فيو مفيكـ

الكقؼ كتاريخ فكرة الكقؼ كركز عمى الجانب االقتصادم لمكقؼ كدكره في التنمية ،كما بحث سبؿ تطكير الكقؼ كتنميتو
كبحث ضركرة مراجعة ك ير مف األحكاـ الفقيية المتعمقة بشركط الكقؼ كالماؿ المكقكؼ كالتكسع كالتيسير في ىذه الشركط.
)ٙ

اإلسالـ كاألمف االجتماعي ،لمدكتكر محمد عمارة ،صدر عاـ  ،ٜٜٔٛكقد تناكؿ فيو مفيكـ األمف االجتماعي كأىميتو

كسبؿ تكفيره كعناية اإلسالـ بتكفير األمف االجتماعي ،كاألخطار التي تتيدده.
كالذم تضيفو ىذه الدراسة أنيا جمعت بيف الجانب الفقيي التأصيمي لمكقؼ كاآل ار االقتصادية كاالجتماعية لو ،كما
أنيا انطمقت مف مقاصد الشريعة في البحث كالترجيح ،كراعت دكر الكقؼ في تحقيؽ مقاصد الشريعة.
ٍٔكلٔ٘ البحح.

كسيككف ىذا البحث في ال ة مباحث كخاتمة:

أما المبحث األول :ففي مفيكـ الكقؼ كمشركعيتو.

أما المبحث الثاني :ففي أ ر الكقؼ عمى األمف االجتماعي.
أما المبحث الثالث :ففي ميزات نظاـ الكقؼ ككيفية تفعيمو.
وأما الخاتمة :ففي أىـ النتائج كالتكصيات.
املبحح األّل:

مفَْو الْقف ّمشرّعٔتُ.
كيتككف مف مطمبيف:
المطمب األول :مفيكـ الكقؼ لغة كاصطالحان.

المطمب الثاني :مشركعية الكقؼ.

املطلب األّل :مفَْو الْقف لغ٘ ّاصطالحآّ .تكٌْ مً فرعني.
الفرع األول :مفيكـ الكقؼ لغة.

الفرع الثاني :مفيكـ الكقؼ اصطالحان.
الفرع األول :مفيوم الوقف لغة.

(ٖ)

الوقف لغة :مف الفعؿ ال ال ي كقؼ كجمعو أكقاؼ ككقكؼ

كلو معاف عدة منيا:
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٍآل داّد ّبرليت سٔلغرّفا
(ٗ)
ون[الصافات.]ٕٗ :
ٔ -الحبس يقاؿ :كقفت الدار عمى المساكيف :أم حبستيا عمييـ  ،كمنيا قكلو تعالىَ :وِقفُ ُ
سُئولُ َ
وى ْم إَِّن ُي ْم َم ْ

ٕ -المنع يقاؿ :كقفت فالنا عف الشيء أم :منعتو عنو(٘).

ٖ -السككف كعدـ الحركة يقاؿ :كقفت الدابة أم :سكنت( ،)ٙككقؼ الرجؿ أم :سكف بعد المشي(.)ٚ
كاذا أنعمنا النظر في ىذه المعاني المغكية ،نجدىا تدكر حكؿ الحبس كالمنع.
الفرع الثاني :الوقف اصطالحاً.

لقد عرؼ الفقياء الكقؼ تعريفات عدة متقاربة ،إال أنيا قد تختمؼ أحيانان؛ بسبب اختالفيـ في العيف المكقكفة ،ىؿ تنتقؿ

إلى ممؾ اهلل تعالى أـ تبقى عمى ممؾ الكاقؼ؟ كىؿ الكقؼ الزـ أـ غير الزـ()ٛ؟ كمف ىذه التعريفات:

ٔ -عرفو أبك حنيفة بأنو" :حبس العيف عمى ممؾ الكاقؼ كالتصدؽ بالمنفعة"(.)ٜ

ٕ -كعرفو الصاحباف بأنو" :إزالة العيف عف ممؾ الكاقؼ كجعمو محبكسا عمى حكـ ممؾ اهلل تعالى عمى كجو يصؿ نفعو
إلى عباده"(ٓٔ).

الحْب ُس كالجمع أحباس(ٔٔ) .كقد عرؼ عندىـ :بأف يتصدؽ اإلنساف بما شاء مف أعياف
ٖ -كالكقؼ عند المالكية يسمى ُ
(ٕٔ)
كحبس منافعيا في باب بر ،كجعؿ األصؿ مكقكفا ال يباع كال يكىب كال يكرث أبدا ما بقي شيء منو .
(ٖٔ)

ٗ -كعند الشافعية الكقؼ كالتحبيس كالتسبيؿ سكاء
رقبتو عمى مصرؼ مباح مكجكد"(ٗٔ).

كىك" :حبس ماؿ يمكف االنتفاع بو مع بقاء عينو بقطع التصرؼ في

٘ -كعرؼ عند الحنابمة بأنو" :تحبيس مالؾ مطمؽ التصرؼ مالو المنتفع بو مع بقاء عينو بقطع تصرؼ الكاقؼ كغيره
في رقبتو يصرؼ ريعو إلى جية بر تقربا إلى اهلل تعالى"(٘ٔ).

كاذا دققنا النظر في التعريفات السابقة ،نالحظ أف الفرؽ بيف أبي حنيفة كجميكر العمماء بما فييـ أبك يكسؼ كمحمد

في مفيكـ الكقؼ أف الماؿ المكقكؼ عند أبي حنيفة يبقى عمى ممؾ الكاقؼ كال يخرج عف ممكو ،كالتصدؽ يككف بالمنفعة فقط،

كيككف لو الرجكع عنو ،كلو بيعو ،كاذا مات عاد الماؿ إلى الكر ة؛ إذ ىك غير الزـ عنده كىك قكؿ زفر كذلؾ( ،)ٔٙكيست نى مف
ذلؾ المسجد إذا ىك باإلجماع يخرج عف ممؾ الكقؼ إلى ممؾ اهلل( ،)ٔٚأما عند الجميكر فالكقؼ يخرج عف ممؾ الكاقؼ إلى
ممؾ اهلل تعالى ،كىك عندىـ الزـ فميس لو الرجكع فيو(.)78

كقد عرؼ القانكف المدني األردني الكقؼ بأنو" :حبس عيف الماؿ المممكؾ عف التصرؼ كتخصيص منافعو لمبر كلك

مآال"( .)ٜٔكيؤخذ عمى ىذا التعريؼ أنو أخرج كقؼ المنافع كجعؿ الكقؼ محصك ار عمى كقؼ األعياف.

كقد حاكؿ بعض الباح يف تعريفو تعريفا يركز عمى المضمكف االقتصادم ،حيث عرفو بأنو" :تحكيؿ األمكاؿ عف

االستيالؾ كاست مارىا في أصكؿ رأسمالية إنتاجية تنتج المنافع كاإليرادات في المستقبؿ"(ٕٓ) .كيؤخذ عمى ىذا التعريؼ أنو

أغفؿ جانب البر كاإلحساف في الكقؼ كنظر إليو كعممية است مارية فقط.

أما منذر قحؼ فقد عرؼ الكقؼ بالمعنى العاـ بأنو" :كضع أمكاؿ كأصكؿ منتجة في معزؿ عف التصرؼ الشخصي

بأعيانيا كتخصيص خيراتيا أك منافعيا ألىداؼ خيرية"(ٕٔ) ،كيالحظ عمى ىذا التعريؼ أنو يتسع لكقؼ كالحقكؽ المعنكية

كحؽ التأليؼ كحؽ االبتكار؛ ألنو أطمؽ ما يصح كقفو بأنو ما كاف ماال كالراجح أف الحقكؽ المعنكية ىي أمكاؿ ،ككذلؾ لـ

يشترط التأبيد في الكقؼ.

كما عرفو بالمعنى الخاص بأنو" :حبس مؤبد كمؤقت لماؿ لالنتفاع المتكرر بو أك ب مرتو في كجو مف كجكه البر العامة
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الْقف ّأثرِ يف حتكٔل األمً االجتناعٕ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أك الخاصة"(ٕٕ) .كيالحظ عمى ىذا التعريؼ أنو يعبر عف كؿ أشكاؿ الكقؼ كأنكاعو ،فقد شمؿ كقؼ كؿ األمكاؿ بما فييا:

العقارات ،كالمنقكالت ،كالمنافع ،كالحقكؽ المعنكية ،كالنقكد ،ككذلؾ الكقؼ المؤت كالمؤبد ،ككذلؾ الكقؼ الخيرم كالذرم(ٖٕ).
املطلب الجاىٕ :مشرّعٔ٘ الْقف.

(ٕٗ)

أك ر أىؿ العمـ عمى مشركعية الكقؼ كأنو مندكب

إال ما ركم عف شريح بعدـ مشركعيتو ،حيث قاؿ بأنو نسخ

بعد نزكؿ المكاريث(ٕ٘) مستدال بحديث ابف عباس أنو قاؿ :لما نزلت الفرائض في سكرة النساء قاؿ رسكؿ اهلل « :ال حبس
عف فرائض اهلل»(.)ٕٙ

كقد استدلكا عمى مشركعيتو بأدلة منيا:

ٔ -اآليات القرآنية الداعية المسمميف إلى اإلنفاؽ في كجكه البر المختمفة كقكلو تعالى :لَ ْن تََنالُوا ا ْل ِبَّر َحتَّى تُْن ِفقُوا ِم َّما
ِ ِ
ش ِر ِ
آم َن ِبالمَّ ِو
وى ُك ْم ِقَب َل ا ْل َم ْ
س ا ْلِبَّر أ ْ
َن تَُولُّوا ُو ُج َ
تُ ِحب َ
ُّون[آؿ عمراف ،]ٜٕ :كقكلو تعالى :لَ ْي َ
ق َوا ْل َم ْغ ِرب َولَك َّن ا ْلِبَّر َم ْن َ
ال عمَى حِّب ِو َذ ِوي ا ْلقُربى وا ْليتَامى وا ْلمس ِ
السِب ِ
اب َو َّ
َوا ْل َي ْوِم ْاْل ِخ ِر َوا ْلم َال ِئ َك ِة َوا ْل ِكتَ ِ
يل
ين َو ْاب َن َّ
اك َ
النِبِّي َ
ُ
ين َوآتَى ا ْل َم َ َ
َْ َ َ َ َ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ين
َو َّ
ين َوِفي ِّ
ين فيو فَالذ َ
ستَ ْخمَف َ
الس ِائمِ َ
سولو َوأَْنفقُوا م َّما َج َعمَ ُك ْم ُم ْ
الرقَاب[البقرة ،]ٔٚٚ :كقكلو تعالى :آم ُنوا بالمو َوَر ُ
ير[الحديد ،]ٕ :كغير ذلؾ مف اآليات الداعية إلى اإلنفاؽ في كجكه البر كالخير ،ككجو
آم ُنوا ِم ْن ُك ْم َوأَ ْنفَقُوا لَ ُي ْم أ ْ
َجٌر َكِب ٌ
َ
الداللة فييا أف الكقؼ أحد كجكه البر كاإلنفاؽ.
ٕ -عف أبي ىريرة ،أف رسكؿ اهلل  ،قاؿ" :إذا مات اإلنساف انقطع عنو عممو إال مف ال ة :إال مف صدقة جارية ،أك
عمـ ينتفع بو ،أك كلد صالح يدعك لو"( .)ٕٚككجو الداللة في الحديث :أف العمماء فسركا الصدقة الجارية بأنيا الكقؼ.

ٖ -عف عمرك بف الحارث قاؿ :ما ترؾ النبي  دينا ار كال درىما كال عبدا كال أمة إال بغمتو البيضاء التي كاف يركبيا

كسالحو كأرضا جعميا البف السبيؿ صدقة"( ،)ٕٛككجو الداللة في الحديث :أف فعؿ النبي  بجعؿ أرضو البف السبيؿ
أم :أنو كقفيا عمى ابف السبيؿ.

ٗ -عف ابف عمر -رضي اهلل عنيما -أف عمر بف الخطاب أصاب أرضا بخيبر ،فأتى النبي  يستأمره فييا ،فقاؿ :يا
رسكؿ اهلل ،إني أصبت أرضا بخيبر لـ أصب ماال قط ىك أنفس عندم منو ،فما تأمر بو؟ قاؿ" :إف شئت حبست

أصميا كتصدقت بيا" قاؿ" :فتصدؽ بيا عمر أنو ال يباع أصميا كال يبتاع كال يكرث كال يكىب"( ،)ٕٜككجو الداللة:

أف النبي  كجو عمر  إلى أف يكقؼ أرضو.

ُّون[آؿ عمراف" ]ٜٕ :قدـ
٘ -عف أنس بف مالؾ أف أبا طمحة لما نزؿ قكلو تعالى :لَ ْن تََنالُوا ا ْلِبَّر َحتَّ ٰى تُْن ِفقُوا ِم َّما تُ ِحب َ
إلى رسكؿ اهلل  فقاؿ :يا رسكؿ اهلل إف اهلل تبارؾ كتعالى يقكؿ لف تنالكا البر حتى تنفقكا مما تحبكف ،كاف أحب
أمكالي إلي بيرحاء كانيا صدقة هلل أرجك برىا كذخرىا عند اهلل فضعيا يا رسكؿ اهلل حيث أراؾ اهلل ،قاؿ :فقاؿ رسكؿ
(ٖٓ)

اهلل  :بخ

ذلؾ ماؿ رابح ذلؾ ماؿ رابح كقد سمعت ما قمت كاني أرل أف تجعميا في األقربيف ،فقاؿ أبك طمحة:

أفعؿ يا رسكؿ اهلل ،فقسميا أبك طمحة في أقاربو كبني عمو"(ٖٔ) ،ككجو الداللة :أف اآلية طمبت مف المسمميف أف ينفقكا

مما يحبكف كال شؾ أف الكقؼ أحد كجكه البر التي كجيت إلييا اآلية ،ككذلؾ تكجيو النبي  كاق ارره ألبي طمحة عندما
كقؼ أرضو عمى أقاربو.

 -ٙمف فعؿ الصحابة حيث قاؿ الشافعي" :بمغني أف مانيف صحابيا مف األنصار تصدقكا بصدقات محرمات"
كقفكا أكقافا.

(ٕٖ)

أم
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املبحح الجاىٕ:

أثر الْقف عل ٙاألمً االجتناعٕ.
إف األمف االجتماعي ال يتحقؽ إال مف خالؿ تكفير حاجات المجتمع المختمفة ،كمف خالؿ تأميف حاجات أفراده ،فاإلنساف
الذم ال يجد مأكال أك ممبسا أك عالجا أك تعميما قد يتحكؿ إلى قنبمة مكقكتة قد تنفجر في أم لحظة.

إف مجتمعاتنا العربية كاإلسالمية مف المجتمعات النامية التي تشتد حاجتيا لمتنمية االجتماعية كاالقتصادية ،كىي

تحتاج لمتنمية المستدامة ال المؤقتة؛ مف أجؿ المحافظة عمى المكارد كعدـ استنزافيا(ٖٖ) ،كاف الكقؼ مف أىـ المكارد التي تؤمف
التنمية المستدامة ال المؤقتة ،حيث يؤمف المكارد ال ابتة الدائمة لكجكه البر المختمفة.
إف الكقؼ أحد األدكات الميمة التي تكفر أمف المجتمعات مف جكانبيا كافة سكاء األمف االجتماعي ،أـ االقتصادم ،أـ
السياسي ،أـ العسكرم ،كىك ال يقؿ أىمية عف الزكاة في ىذا ،كما سنبينو فيما يأتي:
المطمب األول :مفيكـ األمف االجتماعي كأىميتو.
المطمب الثاني :أ ر الكقؼ في تأميف الرعاية االجتماعية.

المطمب الثالث :أ ر الكقؼ في دعـ الحركة العممية.

المطمب الرابع :أ ر الكقؼ في تأميف الرعاية الصحية.
المطمب الخامس :أ ر الكقؼ في األمف االقتصادم.

المطمب السادس :أ ر الكقؼ في الدعكة إلى اهلل.

المطمب السابع :أ ر الكقؼ في حماية غكر األمة كالدفاع عف حياضيا.
المطمب الثامن :أ ر الكقؼ في الحفاظ عمى األمف الداخمي.

املطلب األّل :مفَْو األمً االجتناعٕ ّأٍنٔتُّٓ ،تكٌْ مً فرعني.
الفرع األول :مفيكـ األمف االجتماعي.

الفرع الثاني :أىمية األمف االجتماعي.
الفرع األول :مفيوم األمن االجتماعي لغة واصطالحاً.

األمن في المغة :ضد الخكؼ(ٖٗ) ،كقاؿ صاحب تاج العركس" :كأصمو طمأنينة النفس كزكاؿ الخكؼ"(ٖ٘).

وأما األمن اصطالحاً :فقد عرؼ تعريفات عدة منيا :اإلجراءات التي تتخذىا الدكلة لمحفاظ عمى كيانيا كمصالحيا(.)ٖٙ

كقيؿ :ىك تأميف كياف األمة ضد األخطار التي تتيددىا داخميا كخارجيا كصيانة مصالحيا(.)ٖٚ

أما األمف االجتماعي فيك" :الطمأنينة التي تنفي الخكؼ كالفزع عف اإلنساف فردا أك جماعة في سائر مياديف الحياة"(.)ٖٛ

إف األمف االجتماعي يشمؿ كؿ النكاحي الحياتية التي تيـ اإلنساف ،فيك يشمؿ االكتفاء المعيشي ،كاالقتصادم،

كاالستقرار الحياتي لممكاطف ،بحيث يتغمب عمى الفقر كالمرض كالجيؿ ،كيحصؿ عمى الرفاىية ،كمف ـ يشعر باألماف

كاالستقرار في بمده ،كال تكجد لديو مشاعر النقمة كالغضب عمى مجتمعو(.)ٖٜ

كمف التعريؼ السابؽ نرل أف مفيكـ األمف ال يقؼ عند حدكد األمف الفردم بؿ األمف المجتمعي؛ ألف الفرد بطبيعتو

خمقو اهلل  اجتماعيا ال يعيش كحده ،كأمنو الفردم ال يتحقؽ إال مف خالؿ أمف الجماعة(ٓٗ).
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الْقف ّأثرِ يف حتكٔل األمً االجتناعٕ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفرع الثاني :أىمية األمن االجتماعي.

ط َع َم ُي ْم
األمف مف ضركريات الحياة بؿ ىك أحد المقاصد الكبرل لمديف؛ لذلؾ فقد امتف اهلل  عمى قريش بأنو :أَ ْ
ِم ْن جوٍع وآم َنيم ِم ْن َخو ٍ
ف[قريش ،]ٗ :كأنو جعؿ ليـ حرما آمنا ،ال يعتدم فيو أحد عمى أحد ،قاؿ تعالى :أ ََولَ ْم َيَرْوا أََّنا
ْ
ُ َ َ ُْ
جع ْم َنا حرما ِ
ف َّ
اج َع ْل َى َذا
آم ًنا َوُيتَ َخطَّ ُ
اس ِم ْن َح ْوِل ِي ْم[العنكبكت ،]ٙٚ :كعندما دعا إبراىيـ  ربو ألىؿ مكة قاؿَ :ر ِّب ْ
الن ُ
َ َ ََ ً
َىمَ ُو ِم َن الثَّمر ِ
بمَ ًدا ِ
ات[البقرة ،]ٕٔٙ :فنجد بأنو  قد قدـ الدعاء باألمف عمى الدعاء بالرزؽ؛ ذلؾ بأنو ال
ق أْ
آم ًنا َو ْارُز ْ
َ
ََ
ِِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
رزؽ إذا لـ تتكافر الطمأنينة كاألمف ،كلذلؾ قاؿ رسكؿ اهلل َ :م ْف أ ْ
َصَب َح مْن ُك ْـ ُم َعافنى في َج َسده ،آمننا في س ْربِو ،عْن َدهُ
ت لَوُ ُّ
الد ْنَيا"(ٔٗ).
كت َي ْك ِم ِو ،فَ َكأََّن َما ِح َيز ْ
قُ ُ
كمما يؤكد أىمية األمف كتأكيد اإلسالـ عميو:

الس ْمِم َكافَّ ًة َوَال
آم ُنوا ْاد ُخمُوا ِفي ِّ
ُّيا الَِّذ َ
ٔ) طمب اهلل  مف المؤمنيف أف يدخمكا في السمـ كافة ،قاؿ تعالىَ  :يا أَي َ
ين َ
تَتَِّبعوا ُخطُو ِ
ات َّ
طِ
ين[البقرة  ،]ٕٓٛكلذلؾ فإف رسكؿ اهلل  يكـ الحديبية كاف حريصا عمى السالـ مع
الش ْي َ
ان إَِّن ُو لَ ُك ْم َع ُدٌّو ُمِب ٌ
َ
ُ
قريش بأم طريقة ككسيمة؛ كلذلؾ قاؿ في المفاكضات لما احتج بعض الصحابة عمى ما قدمو رسكؿ اهلل  لقريش مف
تنازالت" قاؿ" :كالذم نفسي بيده ،ال يسألكني خطة يعظمكف فييا حرمات اهلل إال أعطيتيـ إياىا"(ٕٗ).

ين
اء الَِّذ َ
ٕ) رتبت الشريعة اإلسالمية عقكبة شديدة عمى مف يقكض ىذا األمف كىي عقكبة الحرابة ،قاؿ تعالى :إَِّن َما َجَز ُ
َن يقَتَّمُوا أَو يصمَّبوا أَو تُقَطَّع أ َْيِدي ِيم وأَرجمُيم ِم ْن ِخ َال ٍ
س َع ْو َن ِفي ْاأل َْر ِ
ُي َح ِ
ف أ َْو ُي ْنفَ ْوا ِم َن
سً
ارُب َ
ادا أ ْ ُ
َ
ْ ُ َُ ْ
سولَ ُو َوَي ْ
ض فَ َ
ون المَّ َو َوَر ُ
ْ َ ْ ُ ُْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْاألَر ِ ِ
ي ِفي ُّ
يم[المائدة.]ٖٖ :
الد ْن َيا َولَ ُي ْم في ْاْلخ َرِة َع َذ ٌ
ض َذل َك لَ ُي ْم خ ْز ٌ
ْ
اب َعظ ٌ
كقد أكد الماكردم عمى أىمية األمف االجتماعي عندما ذكر القكاعد التي ال بد منيا لصالح الدنيا كانتظاـ العمراف ،فذكر

منيا القاعدة الرابعة كىي" :أمف عاـ تطمئف إليو النفكس كتنتشر فيو اليمـ ،كيسكف إليو البرمء ،كيأنس بو الضعيؼ .فميس
لخائؼ راحة ،كال لحاذر طمأنينة .كقد قاؿ بعض الحكماء ،األمف أىنأ عيش ،كالعدؿ أقكل جيش؛ ألف الخكؼ يقبض الناس

عف مصالحيـ ،كيحجزىـ عف تصرفيـ ،كيكفيـ عف أسباب المكاد التي بيا قكاـ أكدىـ كانتظاـ جممتيـ؛ ألف األمف مف نتائج
العدؿ ،كالجكر مف نتائج ما ليس بعدؿ"(ٖٗ).

كيؤكد اإلماـ الغزالي ىذا المعنى فيقكؿ :نظاـ الديف بالمعرفة كالعبادة ال يتكصؿ إلييما إال بصحة البدف كبقاء الحياة

كسالمة قدر الحاجات مف الكسكة كالمسكف كاألقكات ،كاألمف ،فال ينتظـ الديف إال بتحقيؽ ىذه الميمات الضركرية ،كىي أف
يأمف اإلنساف عمى ركحو كبدنو كمالو كمسكنو كقكتو ،كاال فمف كاف جميع أكقاتو مستغرقان بحراسة نفسو مف سيكؼ الظممة
كطمب قكتو مف كجكه الغمبة ،متى يتفرغ لمعمـ كالعمؿ ،فباف أف مقادير الحاجة مما سبؽ شرط لنظاـ الديف(ٗٗ).

إف األمف االجتماعي يتحقؽ مف خالؿ تحسيف معيشة الفرد عبر االستجابة لحاجاتو مف غذاء كصحة كتعميـ كعمؿ

كمسكف كتأميف األمف لو عمى نفسو كأىمو كمالو ،كشعكره بالطمأنينة عمى حاضره كمستقبمو ،كتأميف حاجاتو الركحية

كالتأمينات االجتماعية كافة(٘ٗ) ،كال شؾ أف الكقؼ إف أحسف استغاللو يسيـ إلى درجة كبيرة في تحقيؽ ىذه الحاجات كىك
ما سيبينو الباح اف في المطالب اآلتية.
كمما ال شؾ فيو ،أف تكافر األمف االجتماعي مف المقكمات األساسية لالستقرار السياسي ،حيث يشعر المكاطنكف أف

الدكلة تقكـ بتكفير حاجاتيـ كمستمزمات عيشيـ الكريـ ،فيحرصكف عمى أمنيا كاستقرارىا؛ ألف العالقة بيف الفرد كالدكلة ىي
حقكؽ ككاجبات متبادلة(.)ٗٙ

744ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجملل٘ األردىٔ٘ يف الدراسات اإلسالمٔ٘ ،مج ( ،)11ع (2019/ٍ 1440 ،)1و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٍآل داّد ّبرليت سٔلغرّفا

املطلب الجاىٕ :أثر الْقف يف تأمني الرعآ٘ االجتناعٔ٘.

يعد الكقؼ مف أىـ المكارد التي تؤمف الرعاية االجتماعية لمطبقات الفقيرة مف مأكؿ كممبس كمسكف كعالج كتعميـ،

كلقد كانت األكقاؼ في التاريخ اإلسالمي تؤمف لمفقراء كالمحتاجيف كأبناء السبيؿ كجبات الطعاـ كالسكف كالدكاء بؿ كالحميب
لألطفاؿ الفقراء كالمستشفيات المجانية ،ككذلؾ كانت تؤمف الرعاية ألصحاب االحتياجات الخاصة مف مكفكفيف كمقعديف

كغير ذلؾ(.)ٗٚ

كقد شممت األكقاؼ كؿ جكانب الرعاية االجتماعية كتكفير مياه الشرب ككقؼ اآلبار كالعيكف عمى طريؽ المسافريف،

ككذلؾ كقؼ االستراحات عمى طريؽ المسافريف ،كأكقاؼ مساعدة الفقراء كالمحتاجيف ،كأكقاؼ رعاية الطفكلة ،كأكقاؼ رعاية
النساء األرامؿ كالمطمقات ،كأكقاؼ رعاية األيتاـ ،كأكقاؼ العناية بذكم االحتياجات الخاصة ،كغير ذلؾ مف جكانب الرعاية
االجتماعية(.)ٗٛ

ذكر ابف بطكطة عند دخكلو دمشؽ أف فييا مف األكقاؼ ما ال يحصى ،كمما كجده فييا أكقافا لغير القادريف عمى الحج،

كأكقافا لتجييز البنات المكاتي يعجز أىميف عف تجييزىف ،كأكقافا لفكاؾ األسرل ،كأكقافا ألبناء السبيؿ يعطكف ما يمبسكف كما

يأكمكف حتى يعكدكا إلى بالدىـ ،كأكقافا لرعاية الطرؽ كرصفيا ،كما سكل ذلؾ ك ير مف كجكه البر كالخير(.)ٜٗ

إف الكقؼ في كجكه الرعاية االجتماعية المختمفة يحقؽ المقاصد الكبرل لمشريعة اإلسالمية في المحافظة عمى نفس
اإلنساف مف خالؿ تأميف مستمزمات حياتو ،كيؤدم إلى كجكد المجتمع اآلمف المتكافؿ المتحاب ،كالذم تقؿ فيو أسباب الجريمة،
كيؤدم إلى المحافظة عمى نسمو مف حيث مساعدة غير القادريف عمى الزكاج ،ككذلؾ الحيمكلة دكف االنحراؼ في دركب الرذيمة،
كما يحقؽ التماسؾ االجتماعي كاستقرار المجتمع مف خالؿ حصكؿ الفقير عمى حاجاتو األساسية مف مأكؿ كممبس كتعميـ
كعالج فتقؿ فرص الخركج عمى المجتمع كأسباب الفتف.
املطلب الجالح :أثر الْقف يف دعه احلرك٘ العلنٔ٘.
إف الكقؼ مف أك ر أبكاب الخير كالمعركؼ التي أ رت الحركة العممية في العالـ اإلسالمي كدفعتيا لمتقدـ ،كقد أك ر

المسممكف عبر التاريخ مف األكقاؼ عمى المدارس كالكتاتيب كالمكتبات ،كمف األم مة عمى عناية المسمميف بالكقػ ػ ػؼ عمى
المؤسسات العممية المدرسة المستنصرية التي بناىا الخميفة العباسي المستنصر ،كىي مدرسة ما بنى عمى كجو األرض كقتيا
أحسف منيا كال أك ر منيا كقكفان ،كعمؿ فييا مستشفى كمطبخا لطيي الطعاـ كتقديمو لمعمماء كالطمبة ،كأكعية لمماء البارد،
كرتب لبيكت الفقياء الفراش كالمتاع كالزيت كالكرؽ كالحبر كغير ذلؾ ،كمكافآت لمفقياء الذيف يدرسكف فييا ،كىك أمر لـ

يسبؽ إلى م مو ،كقد بمغ ارتفاع كقكؼ المستنصرية في العاـ نيفان كسبعيف ألؼ م قاؿ ذىبا ،كنقؿ إلييا مئة كستيف حمال مف

الكتب النفيسة ،كعدد فقيائيا  ٕٗٛفقييان مف المذاىب األربعة ،كشيخ حديث ،كشيخ نحك ،كشيخ طب ،كشيج فرائض،

كرتب فييا الخبز كالطعاـ كالحمكل كالفاكية ككقؼ عمييا ما ال يعبر عنو ك رة مف القرل كالرباع(ٓ٘).

كذكر ابف ك ير أنو لـ تبف مدرسة في الدنيا م ميا ،كأف ىذه المدرسة كانت جماال لبغداد كسائر البالد(ٔ٘).
كذكر ابف جبير أنو كجد في بغداد أك ر مف ال يف مدرسة أعظميا النظامية كليذه المدارس أكقاؼ عظيمة ينفؽ منيا

عمى ىذه المدارس كطمبتيا كمعممييا(ٕ٘) ،أما في دمشؽ كفي المسجد األمكم ،فيقكؿ :إنو كجد أكقافا مخصصة لتعميـ األكالد
األيتاـ كاإلنفاؽ عمييـ كعمى مف يعمميـ ،ككصؼ ذلؾ بأنو مف مفاخر ىذه البالد المشرقية(ٖ٘).

اجملل٘ األردىٔ٘ يف الدراسات اإلسالمٔ٘ ،مج ( ،)11ع (2019/ٍ1440 ،)1و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 745

الْقف ّأثرِ يف حتكٔل األمً االجتناعٕ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كيقكؿ عف دمشؽ كالشاـ بشكؿ عاـ :إ ّف مرافؽ الغرباء في ىذا البمد أك ر مف أف تحصى ،ال سيما لحفظة القرآف
الكريـ كطمبة العمـ كىذه البالد المشرقية كميا عمى ىذا الرسـ ،فمف شاء الفالح مف أبناء المغرب فميرحؿ إلى ىذه البالد فيجد

ما يعينو عمى طمب العمـ خاصة خمك بالو مف طمب المعيشة ،فيذا المشرؽ مفتكح بابو فادخؿ أييا المجتيد بسالـ(ٗ٘).

كيذكر ابف خمدكف عف دكلة المماليؾ أنيـ أك ركا مف بناء المدارس ككقفكا عمييا األكقاؼ المغمة .فك ر طمبة العمـ كالعمماء

بك رة جرايتيـ منيا ،كارتحؿ إلييا الناس في طمب العمـ مف العراؽ كالمغرب(٘٘).

كأما المكتبات الكقفية فقد أكقفت عشرات المكتبات الكقفية الضخمة ككقفية دار العمـ في المكصؿ كدار العمـ في بغداد،

كدار الحكمة في القاىرة ،كغير ذلؾ الك ير(.)٘ٙ

كمف األم مة المعاصرة عمى األكقاؼ المتنكعة سكف طالب جامعة مكالم إسماعيؿ في المغرب ،كالبرج التجارم الكقفي

لصالح الجامعة اإلسالمية في بنغالديش كغير ذلؾ( ،)٘ٚكمف األكقاؼ العممية في األردف كقؼ كمية الحجاكم اليندسية في
جامعة اليرمكؾ.
إف الغرب اليكـ قد تنبو إلى أىمية الكقؼ في دعـ الحياة التعميمية كتطكرىا ،فك ير مف الجامعات الغربية اليكـ ليا
األكقاؼ الك يرة التي تنفؽ منيا ،كاف مؤسسات التعميـ الكقفية كالخيرية في أمريكا تقارب المؤسسات الحككمية كمؤسسات التعميـ

الخاص في العدد ،كلكنيا تتفكؽ عمييا بشكؿ كبير مف حيث الجكدة كالكفاءة(.)٘ٛ

إف التقدـ العممي كتطكير البحث العممي لو أ ر كبير في تحقيؽ األمف االجتماعي؛ حيث إنو يعمؿ عمى تقكية األمة
سياسيا كاقتصاديا كعسكريا ،ككؿ ذلؾ ينعكس عمى المجتمع قكة كأمنا ،كما أنو يحقؽ مقاصد الشريعة في الحفاظ عمى عقؿ
اإلنساف ،مما يؤدم إلى االرتقاء بكؿ جكانب حياتو.
املطلب الرابع :أثر الْقف يف تأمني الرعآ٘ الصحٔ٘.

إف الكقؼ لو أىمية خاصة في ازدىار الرعاية الصحبة كتقدميا كالكقؼ عمى المؤسسات الصحية كالمستشفيػ ػ ػات،

كالمراكز الصحية ،كالمعاقيف ،كأصحاب االحتياجات الخاصة مف الفقراء ،كالمؤسسات التي ترعاىـ مف أىـ األبكاب الكقفية(.)ٜ٘

كمف األكقاؼ المشيكرة في التاريخ اإلسالمي المستشفى العضدم الذم بناه عضد الدكلة البكييي في بغداد سنة ٖٙٛ
ق كأكقؼ عميو أكقافا عظيمة ،ككاف فيو عدد كبير مف األطباء ،ككميات ضخمة مف األدكية كأكقؼ عميو العديد مف القرل

كالضياع ،كاستمر ىذا المستشفى إلى سقكط بغداد بيد التتار سنة ٙ٘ٙق ،أم حكالي ال مئة عاـ(ٓ.)ٙ

كمف صكر الكقؼ اليكـ الكقؼ عمى معالجة بعض األمراض المستعصية كمرضى السرطاف كالكمى ،جاء في صحيفة

الشرؽ القطرية أف محسنة قطرية قد أكقفت أسيما في شركات لصالح النساء المصابات بسرطاف الرحـ(ٔ.)ٙ

إف ارتفاع المستكل الصحي في المجتمع يحقؽ مقاصد الشريعة في الحفاظ عمى حياة اإلنساف كعقمو؛ ذلؾ أف انتشار
األمراض كاألكبئة تؤدم إلى إضعاؼ المجتمع كنسمو؛ كلذلؾ ك رت التكجييات النبكية بضركرة العالج كالتداكم.
لقد اعتنى العالـ الغربي بالكقؼ عمى المؤسسات الصحية ،فالقطاع الخيرم في الكاليات المتحدة األمريكية يقدـ %٘ٙ

مف خدمات القطاع الصحي(ٕ.)ٙ

املطلب اخلامس :دّر الْقف يف األمً االقتصادٖ.

يعد الكقؼ أحد الكسائؿ الميمة التي شرعيا اإلسالـ لمعالجة المشاكؿ االقتصاديػة كسد حاجة المجتمع ،فالكقؼ مكرد
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٍآل داّد ّبرليت سٔلغرّفا

اقتصادم يسيـ في تمبية حاجات المجتمع مف سد حاجة الفقراء ،كتكفير التعميـ ،كبناء المساجد ،كالمدارس ،كالمؤسسات
العممية ،كالمستشفيات ،كغير ذلؾ ،كالكقؼ يخفؼ عمى ميزانية الدكلة؛ حيث يتحمؿ أفراد المجتمع القياـ ببعض المياـ
كالكاجبات كال يككف اعتماد المجتمع عمى الدكلة فقط(ٖ.)ٙ

إف الكقؼ يمكف أف يسيـ في حؿ ك ير مف المشاكؿ االقتصادية كعالج ك ير مف االختالالت كرعاية جكانب عديدة

مف جكانب الحياة االقتصادية ،كمعالجة الفقر الذم يعد أىـ المشاكؿ االقتصادية ،كمعالجة البطالة مف خالؿ تكفير
فرص العمؿ كالمساىمة في اإلنتاج مف خالؿ الكقؼ عمى المشاريع كالمؤسسات التي يعكد ريعيا عمى الفقراء كالمساكيف كرعاية
األيتاـ كاألرامؿ كالمعاقيف ،كمف سبؿ الكقؼ التي تسيـ في التنمية االقتصادية الكقؼ عمى مرافؽ البنية األساسية م ؿ الكقؼ
عمى إنشاء الطرؽ ،كالجسكر كاالستراحات عمى الطرؽ كآبار الشرب(ٗ.)ٙ

إف أىمية الكقؼ تتزايد اليكـ في ظؿ الظركؼ االقتصادية السيئة ،كعجز ميزانية الدكلة كعدـ قدرتيا عمى تقديـ الخدمات

لمناس كالفئات الفقيرة بالذات ،مما يكجب عمييا االىتماـ بالكقؼ كتكعية الناس بو ،كتنشيط المؤسسات التي ترعى األمالؾ
الكقفية.
إف الكقؼ ىك عممية اقتصادية تنمكية تتضمف بناء ركة إنتاجية مف خالؿ است مار أصكؿ كقفية ،مما يؤدم إلى تعظيـ

ال ركة اإلنتاجية التي تعكد بالخير كالنفع عمى المجتمع كاقتصاده كسد حاجاتو كتقكيتو(٘ ،)ٙكلبياف عظـ األصكؿ الكقفية نذكر
أف التقرير السنكم لك ازرة األكقاؼ األردنية الصادر سنة ٜٜٜٔـ قد أشار إلى كجكد أك ر مف ال ة آالؼ قطعة مف األراضي
الكقفية باإلضافة إلى ٖٓ٘ عقا ار كقفيا(.)ٙٙ

املطلب السادس :أثر الْقف يف الدعْٗ إىل اهلل.

إف مف أىـ األغراض الكقفية التي تكسع فييا المسممكف الكقؼ عمى األغراض الدينية( ،)ٙٚفالكقؼ مف أىـ المصادر

التي تؤمف المكارد الالزمة لمدعكة إلى اهلل ،كمف األمكر التي يمكف أف تكجو إلييا األمكاؿ الكقفية في ىذا المجاؿ:
 -7بناء المساجد كتكفير مصركفاتيا مف مياه ،ككيرباء ،كأجكر مستخدميف ،كعماؿ كنظافة ،كأئمة ،كمؤذنيف ،كخطباء،
كمدرسيف كغير ذلؾ ،كقد اعتني المسممكف بتكجيو الكقؼ نحك بناء المساجد؛ لما ليا مف أىمية كبيرة في اإلسالـ كمف

المساجد التي اشتيرت بك رة الكقكؼ عمييا :الحرـ المكي ،كالمسجد النبكم ،كالمسجد األقصى ،كالمسجد األزىر ،كغيرىا

مف المساجد(.)ٙٛ

ٕ -تكجيو بعض األمكاؿ الكقفية إلى الدعكة إلى اهلل كابتعاث الدعاة إلى أنحاء العالـ كطبع الكتب اإلسالمية بالمغات
المختمفة كطباعة المصاحؼ كتفاسيرىا بالمغات المختمفة كافتتاح المراكز اإلسالمية في البالد األجنبية ،كالكقؼ عمى
المؤسسات الدعكية التي تعنى بالدعكة إلى اهلل سكاء في بالد المسمميف أـ خارجيا ،كدكر كجمعيات تحفيظ القرآف الكريـ
كالحديث الشريؼ ككسائؿ اإلعالـ التي تدعك إلى الفضيمة مف محطات فضائية أك إذاعية أك صحؼ كغيرىا.
ٖ -الكقؼ بما يعكد ريعو عمى األقميات اإلسالمية كالجاليات اإلسالمية لت بييا عمى دينيا كدعـ قضاياىا كتدريس أبنائيا.
ٗ -مف أىـ المجاالت الكقفية اليكـ اإلعالـ لما لو مف دكر كبير خصكصا اإلنترنت كالفضائيات كاإلعالـ يضخ األفكار
()ٜٙ

كالقيـ كيكجو األجياؿ باتجاىات مختمفة ،كال مانع مف الكقؼ عمى كسائؿ اإلعالـ فقد أجاز الحنفية

(ٓ)ٚ

كالمالكية

الكقؼ عمى الكتب كالمصاحؼ كالمكتبات كاألئمة كالخطباء ،كىذه كانت ىي الكسائؿ اإلعالمية في ذلؾ العصر ،أما اليػكـ
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الْقف ّأثرِ يف حتكٔل األمً االجتناعٕ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فيناؾ التمفاز كاإلذاعة كالصحيفة كاإلنترنت.
إف العناية بالتربية الدينية ،كتقكية الكازع الديني في نفكس أبناء المجتمع ،لو األ ر الكبير في األمف االجتماعي ،إذ
إف المجتمعات المتدينة ىي مف أقؿ المجتمعات في :نسب الجريمة ،كشيكع القتؿ ،كالسرقة ،كالمخدرات ،كغير ذلؾ مف
اآلفات االجتماعية ،كبالتالي فإف الكقؼ عمى المؤسسات الدينية مف مساجد كدكر قرآف كمراكز إسالمية يسيـ بشكؿ كبير

في الحفاظ عمى األمف االجتماعي.

املطلب السابع :أثر الْقف يف محآ٘ ثغْر األم٘ ّالدفاع عً حٔاضَا.

مف سبؿ الكقؼ :الكقؼ عمى الجياد في سبيؿ اهلل ،فيجكز تخصيص ريع الكقؼ لمجياد في سبيؿ اهلل كشراء السالح

كمعكنة الغزاة في سبيؿ اهلل كفؾ األسرل كتجييز الجيكش كالدفاع عف غكر األمة.
(ٔ)ٚ

ككاف الكقؼ عمى الربط

مف أىـ مجاالت األكقاؼ في التاريخ اإلسالمي؛ حيث انتشرت الربط في بالد الشاـ

كالمغرب العربي كغيرىا ،كك ر الكاقفكف عمى ىذه الربط لإلنفاؽ عمى الجنكد الم اربطيف فييا كتحصينيا كتزكيدىا بالمؤمف

(ٕ)ٚ

.

كذكر ابف جبير أف مف أىـ األكقاؼ في بالد الشاـ كانت األكقاؼ المخصصة الفتكاؾ األسرل خاصة المغاربة مف

أيدم األفرنج(ٖ.)ٚ

ِ
استَطَ ْعتُ ْم
إف الجياد كتقكية األمة عسكريا يجعميا مرىكبة الجانب ال يطمع فييا طامع ،قاؿ تعالىَ  :وأَع ُّدوا لَ ُي ْم َما ْ
ِم ْن قَُّوٍة و ِم ْن ِرب ِ
ش ْي ٍء
ون ِب ِو َع ُدَّو المَّ ِو َو َع ُدَّو ُك ْم َو َ
ين ِم ْن ُدوِن ِي ْم َال تَ ْعمَ ُموَن ُي ُم المَّ ُو َي ْعمَ ُم ُي ْم َو َما تُْن ِفقُوا ِم ْن َ
آخ ِر َ
اط ا ْل َخ ْي ِل تُْرِى ُب َ
َ
َ
ِ
ِ
َّ
سِب ِ
ِ
يل المو ُي َو َّ
ون[األنفاؿ .]ٙٓ :كبالتالي ىذا ينعكس عمى المجتمع بالمف كاألماف كينصرؼ إلى
ف إلَ ْي ُك ْم َوأَْنتُ ْم َال تُ ْ
ظمَ ُم َ
في َ
بناء المجتمع كرفاه أبنائو كاسعادىـ.

املطلب الجامً :أثر الْقف يف احلفاظ عل ٙاألمً الداخلٕ.

إف الجريمة تنتشر أك ر في المجتمعات الفقيرة كبيف الفئات المحركمة ،كتنتشر حيث تنتشر البطالة ،كحيث يقؿ التعميـ

كينتشر الجيؿ ،كبالتالي فإف الكقؼ كسد حاجة ىذه الفئات يسيـ في تكفير األمف الداخمي .إف األمة الفقيرة الجائعة تنتشر فييا
المفاسد المختمفة كاألمراض االجتماعية الك يرة ،كال شؾ أف الكقؼ لو دكر في التخفيؼ مف ىذه األمراض االجتماعية بما يعكد

باألمف كاآلماف عمى المجتمع المسمـ.

املبحح الجالح:

تفعٔل الْقف يف دلتنعاتيا املعاصرٗ.
كيتضمف مطمبيف:
المطمب األول :مبادئ كقكاعد لتفعيؿ مؤسسة الكقؼ.
المطمب الثاني :صكر كمجاالت معاصرة لمكقؼ.
املطلب األّل :مبادئ ّقْاعد لتفعٔل مؤسس٘ الْقف.

إف ىنالؾ مجمكعػ ػ ػة مف القضايا التي تسيـ في تطكي ػ ػر المؤسسة الكقفية ،كتزي ػ ػد مف فاعميتيا كأدائيا لدكرىا عمى الكج ػ ػو
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٍآل داّد ّبرليت سٔلغرّفا

األكمؿ ،كتعيد ليا المكانة التي لعبتيا خالؿ العصكر اإلسالمية الزاىية ،كمف ىذه القضايا:
أوالً :التوسع والتيسير في شروط الوقف.

إف الكقؼ مف عقكد التبرع التي شرعت ليسيـ الناس في سد حاجات بعضيـ ،كسد حاجات المجتمع ،كلو دكر كبير في

تحقيؽ مقصد التكافؿ بيف أفراد األمة؛ لذلؾ كمراعاة ليذا المقصد مف الكقؼ ينبغي أف نتكسع في مجاالت الكقؼ كما يصح
كقفو كفي شركط الكقؼ ،ال أف نضيؽ فيو؛ كذلؾ مف أجؿ فتح أبكاب الخير لمناس ،كىذا يدعك لمتكقؼ كمناقشة بعض
الشركط التي اشترطيا بعض الفقياء في الكقؼ ،كترجيح األخذ باألقكاؿ التي تتكسع في الماؿ المكقكؼ ،كفيما يأتي مناقشة
بعض ما اشترطو بعض الفقياء ،مما يحتاج إلى إعادة النظر فيو؛ مف أجؿ التكسع في األكقاؼ كزيادة است ماراتيا:
أ)

وقف المال المشاع.
(ٗ)ٚ

ذىب الحنفية إلى عدـ جكاز كقؼ الماؿ المشاع

كاشترطكا أف يككف الماؿ المكقكؼ مفر از مقسما ال مشاعا(٘)ٚ؛

ألف القبض مف شركط الكقؼ ،كالقبض غير ممكف في المشاع( ،)ٚٙكأجاز أبك يكسؼ كالمالكية كالشافعية كالحنابمة كقفو؛

ألف القبض ليس مف تماـ الكقؼ( .)ٚٚكىك ما ذىب إليو القانكف المدني األردني( .)ٚٛكأخذت بجكاز كقؼ المشاع أيضان ىيئة
المحاسبة كالمراجعة لممؤسسات المالية اإلسالمية(.)ٜٚ

كالراجح جكاز كقؼ المشاع؛ حيث إف الكقؼ مف عقكد التبرع كىي مبنية عمى التكسع كالتيسير لفتح أبكاب الخير لمناس،

كلذلؾ قبؿ فييا الفقياء الجيالة كالغرر إذا لـ يكف فاحشا بخالؼ المعاكضات التي يؤ ر فييا الغرر اليسير ،كاف مصمحة
المجتمع كزيادة طرؽ الخير كالبر كالتكسع في أبكابو ترجح الجكاز؛ إذ يمكف است مار الماؿ المشاع ،كبالتالي تستفيد منو الجية

المكقكؼ عمييا بحسب حصتيا ،كما يمكف االستفادة منو بطريؽ الميايأة(ٓ )ٛكغير ذلؾ مف طرؽ االنتفاع بالماؿ المشاع(ٔ.)ٛ
ب)

وقف المنقول.
ذىب أبك حنيفة إلى عدـ جكاز كقؼ المنقكؿ(ٕ)ٛ؛ ألف مف شرط الكقؼ التأبيد كالمنقكؿ ال يتأبد ،كأجاز محمد بف الحسف
(ٖ)ٛ

مف الحنفية كالفتكل عمى قكلو عندىـ كالمالكية كالشافعية كالحنابمة

إلى جكاز كقؼ المنقكؿ ،كىك ما ذىب إليو القانكف
(٘)ٛ

المدني األردني(ٗ ،)ٛكقد أخذت بيذا القكؿ كذلؾ ىيئة المحاسبة كالمراجعة لممؤسسات المالية اإلسالمية

.

كعمؿ محمد بف الحسف قكلو بجكاز كقؼ المنقكؿ كالفأس كالقدكر كالمصاحؼ كالكتب بتعامؿ الناس كتعارفيـ عميو،

كما تعارفو الناس كتعاممكا بو يترؾ بو القياس بخالؼ ما ال تعامؿ فيو كال ياب كاألمتعة ،كلحاجة الناس كتعامميـ بذلؾ(.)ٛٙ

كيستدؿ لمجكاز بما ركم عف أبي ىريرة  قاؿ :بعث رسكؿ اهلل  عمر عمى الصدقة فقيؿ :منع ابف جميؿ كخالد

ابف الكليد كالعباس عـ رسكؿ اهلل  فقاؿ النبي " :ما ينقـ ابف جميؿ إال أنو كاف فقي ار فأغناه اهلل كرسكلو ،كأما خالد فإنكـ
تظممكف خالدا قد احتبس أدراعو كاعتاده في سبيؿ اهلل ،كأما العباس فيي عمي كم ميا معيا"(.)ٛٚ

كما ذىب إليو الجميكر ىك الراجح؛ مف أجؿ فتح المجاالت كافة لمناس لعمؿ الخير كزيادة أبكابو كسبمو ،كألف

النصكص تدعـ ىذا الرأم فقد كقؼ عدد مف الصحابة السالح م ؿ خالد  ،كما أف الماؿ المنقكؿ يستفاد منو في طرؽ البر
كالخير كىك مقصد الكقؼ كما ينتفع بالعقار.
ج)

وقف المنافع دون األعيان.

كأف يقؼ منفعة بيت معيف أك مركز تجارم أك إنتاج مزرعة معينة عمى جية بر ،كقد ذىب جميكر الفقياء إلى ع ػ ػدـ

اجملل٘ األردىٔ٘ يف الدراسات اإلسالمٔ٘ ،مج ( ،)11ع (2019/ٍ1440 ،)1و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 749
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()ٛٛ

جكاز كقؼ المنافع دكف األعياف

كخالفيـ المالكية؛ إذ ذىبكا إلى الجكاز( ،)ٜٛكما ذىب إليو المالكية أكلى باالعتبار

تكسعة عمى الكاقفيف كالمستحقيف ،ألف المنافع تعد أمكاال قابمة لممعاكضة كالتمميؾ فيصح كقفيا كسائر األمكاؿ.
كقد أخذت ىيئة المحاسبة كالمراجعة لممؤسسات المالية اإلسالمية بجكاز كقؼ المنفعة؛ حيث تؤجر المنفعة كتكزع

األجرة عمى المكقكؼ عمييـ ،كعند انتياء المدة المقررة تعكد العيف لمالكيا(ٓ.)ٜ
د)

أن يكون الوقف مؤبدا.

(ٔ)ٜ

كىك قكؿ الحنفية في المعتمد كالمالكية كالشافعية كالحنابمة

جكاز الرجكع في الكقؼ ،كبالتالي عدـ تأبيده(ٕ.)ٜ

 ،كذىب أبك حنيفة كزفر كالمالكية في قكليـ ال اني إلى

كقد استدؿ مف رأل التأبيد أف النصكص الكاردة فييا ذكر لمتأبيد ،كالحديث الذم ركاه ابف عمر -رضي اهلل عنيما -أف

عمر بف الخطاب تصدؽ بأرضو عمى أنو ال يباع أصميا كال يبتاع كال يكرث كال يكىب"(ٖ.)ٜ

ككجو االستدالؿ بالحديث أف قكلو ال يباع أصميا كال يكرث كال يكىب يدؿ عمى التأبيد ،كقد رد عمييـ بأنيا ال تدؿ

عمى اشتراط التأبيد ،كغاية ما تدؿ عميو ىك حكاية كقائع معينة كاف الكقؼ فييا مؤبدا(ٗ.)ٜ

أما القائمكف بجكاز التكقيت فاستدلكا بأدلة منيا أف عبد اهلل بف زيد أتى رسكؿ اهلل  فقاؿ :يا رسكؿ اهلل حائطي ىذا

صدقة كىك إلى اهلل كرسكلو ،فجاء أبكاه فقاال :يا رسكؿ اهلل كاف قكاـ عيشنا ،فرده رسكؿ اهلل  إلييما ـ ماتا فكر يما ابنيما

بعد"(٘ ،)ٜككجو االستدالؿ بالحديث :أف الكقؼ لك كاف الزما لما رده رسكؿ اهلل  إلى أبكيو.

كيرد عمى ىذا االستدالؿ بأف الحديث ضعيؼ؛ ألنو مرسؿ كىك معارض بأحاديث صحيحة ،كعمى فرض صحتو فإف

ما فعمو عبد اهلل ىك صدقة مطمقة أككميا إلى النبي  فردىا إلى أبكيو.

كيرل الباح اف أنو ال مانع مف األخذ بقكؿ مف أرم جكاز عدـ تأبيد الكقؼ كجكاز الرجكع فيو ما لـ ينص الكاقؼ عمى

التأبيد جمعا بيف األدلة ،كتشجيعا لمناس عمى الكقؼ ما لـ يمت الكاقؼ ،فإذا مات قبؿ رجكعو فقد لزـ الكقؼ كال يرجع إلى

الكر ة ،كىذا القكؿ يؤدم إلى التكسع في األكقاؼ؛ فيستفيد المكقكؼ عمييـ مف ريع الكقؼ مدة ـ تعكد العيف المكقكفة إلى
مالكيا بانتياء األجؿ ،كألف الكقؼ مف عقكد التبرع ،كعقكد التبرع ال بأس فييا مف التكقيت .كقد أخذت بيذا القكؿ ىيئة

المحاسبة كالمراجعة لممؤسسات المالية اإلسالمية في المعايير الشرعية(.)ٜٙ
ه)

أن ال يكون الوقف مما يستيمك باالنتفاع.

()ٜٚ

ذىب الفقياء إلى أف العيف المكقكفة يجب أف ال تككف مما يستيمؾ باالنتفاع كالطعاـ

؛ حيث إف ما يستيمؾ ال

يستمر كاألصؿ في الكقؼ االستمرار كالتأبيد ،كلكف الحقيقة أف بعض األشياء ال ينتفع بيا إال باستيالكيا أك استيالؾ جزء
منيا كمع ذلؾ أجاز الفقياء كقفيا ،فقد ذكر النككم أنو يجكز الكقؼ عمى شراء األكاني كالظركؼ لمف تكسرت عميو( ،)ٜٛكأجاز
الفقياء بال خالؼ كقؼ عيف الماء أك البئر عمما بأف ماءه يستيمؾ باالنتفاع( ،)ٜٜككذلؾ أجازكا كقؼ الحيكاف لالنتفاع بحميبو،

كالشجرة لالنتفاع ب مرىا.
و)

استبدال الوقف(.)711

لقد اختمؼ الفقياء في جكاز استبداؿ الكقؼ إذا خرب أك كاف غيره أك ر تحقيقا لمصمحة ،فبعضيـ تكسع في ذلؾ

كالحنفية حيث أجازكا االستبداؿ إذا اشترط الكاقؼ لنفسو ذلؾ ،أما إذا لـ يشترطو فقد أجازكا أيضا االستبداؿ في األحكاؿ

التي تحقؽ مصمحة الكقؼ ضمف شركط معينة منيا أف يقكـ القاضي باالستبداؿ ،كأف ال يككف لمكقؼ ريع يعمر بو ،كأف يخرج

751ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجملل٘ األردىٔ٘ يف الدراسات اإلسالمٔ٘ ،مج ( ،)11ع (2019/ٍ 1440 ،)1و
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الكقؼ عف االنتفاع بالكمية(ٔٓٔ).

ككذلؾ الحنابم ػ ػة(ٕٓٔ) ،حيث أجازكا استبداؿ الكقؼ إذا تعطؿ كلك لـ يشترط ذلؾ الكاقؼ بؿ كلك مانػ ػ ػع مف ذلؾ
(ٖٓٔ)

لمصمحة المكقكؼ عميو ،كلكف لك لـ تتعطؿ بالكامؿ لـ يجز االستبداؿ كبعضيـ تشدد في جكاز االستبداؿ كىـ المالكية

كالشافعية(ٗٓٔ) ،فمـ يجيزكا االستبداؿ إال في أحكاؿ ضيقة جدا.

كالذم يرجحو الباح اف ىك ما ذىب إليو الحنفية كالحنابمة في التكسع في استبداؿ الكقؼ ما داـ ىذا االستبداؿ يحقؽ

مصمحة المكقكؼ عمييـ ،كىذا ال يتعارض مع قكؿ النبي " :ال يباع أصميا"؛ ألف المقصكد ىنا ما لـ تتعطؿ.
ثانياً :مراعاة األولويات في الوقف وتطويره بما يتناسب مع حاجات األمة.

إف نظاـ الكقؼ يمكف تطكيره بما يتناسب مع العصر كالظركؼ كالمعطيات كالمستجدات كالحاجات ،كعمى الكاقفيف

مراعاة فقو األكلكيات في أفضؿ كجكه الكقؼ كأكالىا بحسب حاجة األمة كالمجتمع؛ حيث إف حاجة المجتمع المسمـ كأكلكياتو
ىي التي تحدد أكلى ىذه المجاالت بالكقؼ عمييا ،كىي تختمؼ مف مكاف آلخر كمف زماف آلخر ،كعمى الكاقؼ أف يعرؼ ما
ىي حاجة المجتمع كما ىي أكلكياتو ،فال نقؼ عمى بناء المساجد في بالد تك ر فييا ،بينما ينتشر فييا الجياع أك المرضى،
كال نكقؼ عمى الفقراء كاألمة بحاجة لمجياد ،فمراعاة األكلكيات في ىذا األمر ضركرية كميمة.
ثالثاً :إعطاء الوقف الحرية واالستقاللية واحترام إرادة الواقف.

لقد كانت مؤسسات الكقؼ عبر التاريخ اإلسالمي في الغالب مؤسسات أىمية مستقمة إداريا كماليا ،كىذا الذم أعطاىا

قكتيا كاستمرارىا كأبعدىا عف تحكـ السمطة التنفيذية ،كبقيت متصمة بالسمطة القضائية مف حيث اإلشراؼ عمييا كمراقبتيا

كتدقيؽ شركط الكاقفيف كغير ذلؾ(٘ٓٔ).

كلكف ىذا ال يعني أف ال تقكـ الدكلة بمراقبة األمكاؿ الكقفية كحسف التصرؼ بيا ،كعدـ االعتداء عمييا ،بؿ ىذا مف
كاجبات الدكلة بحكـ كاليتيا العامة ،كليا عزؿ ناظر الكقؼ إف تبيف خيانتو بأف تصرؼ بأمكاؿ الكقؼ في غير ما كقفت لو ،أك

تعدل عمى ماؿ الكقؼ.

كلكف في كؿ األحكاؿ ،ال بد مف احتراـ إرادة الكاقؼ كالتزاـ شركطو ،خاصة فيما يتعمؽ بأكجو إنفاؽ إيرادات الكقؼ عمى

الجيات المكقكؼ عمييا حسب حجة الكقؼ؛ لذلؾ اعتنى الفقياء بإرادة الكاقؼ كشركطو في الكقؼ ما دامت ىذه الشركط
صحيحة ،كفؽ القاعدة التي تقكؿ" :شرط الكاقؼ كنص الشارع"( ،)ٔٓٙكالمراد بإرادة الكاقؼ ىي شركطو التي تظير في حجة

الكقؼ( ،)ٔٓٚجاء في لساف الحكاـ "شرط الكاقؼ يجب مراعاتو كال يتجاكز عما شرطو"( ،)ٔٓٛكجاء في البحر الرائؽ بأنو يجب
عمى الناظر اتباع شرط الكاقؼ(.)ٜٔٓ

كال بد مف اإلشارة إلى احتراـ شرط الكاقؼ ما لـ يكف فيو مخالفة شرعية كما لك كقؼ الماؿ عمى معصية ،فإذا كاف فيو

مخالفة شرعية فيعد شرط الكاقؼ باطال ،ككذلؾ ما لـ يكف فيو مخالفة لمصمحة المكقكؼ عمييـ أك مصمحة الماؿ المكقكؼ(ٓٔٔ)،
كقد قاؿ رسكؿ اهلل «" :ما باؿ أناس يشترطكف شركطا ليس في كتاب اهلل ،مف اشترط شرطا ليس في كتاب اهلل فيك باطؿ،

كاف اشترط مائة شرط"(ٔٔٔ) ،كلذاؾ قاؿ ابف القيـ " فإنما ينفذ مف شركط الكاقفيف ما كاف هلل طاعة ،كلممكمؼ مصمحة ،كأما ما

كاف بضد ذلؾ فال حرمة لو"(ٕٔٔ).

إف اإلرادة الحرة لمكاقؼ ىي األساس في بناء نظاـ الكقؼ ،كىي الميزة التي أدت إلى تطكر نظاـ الكقؼ كفاعميتو كاإلقباؿ
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عميو كبمخالفتيا يضعؼ ىذه النظاـ(ٖٔٔ).
كمما يدخؿ تحت استقاللية الكقؼ كاعطائو الحرية ىك استقالؿ الذمة المالية لمكقؼ كفصمو عف ميزانية الدكلة؛ كذلؾ

حتى نضمف تطبيؽ شركط الكاقفيف ،كحتى ال تتغكؿ الدكلة عمى أمكاؿ الكقؼ حيف الحاجة(ٗٔٔ).
رابعاً :التنويع في الوقف.

كمما يعطي الكقؼ قكتو أيضان ،أف يتنكع الكقؼ كتك ر مجاالتو لتشمؿ مناحي الحياة كافة ،كال تقتصر عمى جكانب

معينة محدكدة يتضخـ الكقؼ فييا فقط كبناء المساجد ،فيناؾ مجاالت اليكـ ال تقؿ أىمية عف بناء المساجد كالكقؼ عمى
التعميـ كالبحث العممي ،فاألمة متخمفة اليكـ ك ي ار في ىذا الميداف كال بد أف تنيض بو كالكقؼ يعيف في ىذا المجاؿ.

إف الكقؼ يجب أف يراعي حاجة المجتمع كمتطمباتو كىذه الحاجة قد تختمؼ مف زماف إلى آخر ،كمف مكاف إلى آخر،
ففي بالد قد تككف الحاجة ماسة إلى الكقؼ عمى بناء المساجد ،بينما في بالد أخرل قد تقؿ الحاجة إلى ىذا الجانب كتشتد في
الجانب التعميمي أك الصحي ،كفي بالد قد تشتد الحاجة إلى الكقؼ عمى الفقراء كالمحتاجيف كىكذا.
كال بد مف االبتكار كالتطكير في كجكه الكقؼ؛ لذلؾ عمى مف أراد أف يكقؼ أف يراعي في كقفو اعتبارات عدة منيا:

ٔ -ما ىك أقرب إلى رضا اهلل كمحبتو.
ٕ -ما يحقؽ نفعا أكبر لمناس.
ٖ -ما تشتد حاجة الناس إليو.

ٗ -ما يحقؽ مقاصد اإلسالـ مف تشريعو لمكقؼ ،كذلؾ بكؿ ما يحفظ المقاصد الكمية التي جاء اإلسالـ بحفظيا.
خامساً :تفعيل استثمار األموال الوقفية.

است مار األمكاؿ الكقفية ىك إحداث النماء كالزيادة فييا مف خالؿ كسائؿ تنمكية مشركعة(٘ٔٔ) ،كاف است مار األمكاؿ

الكقفية يؤدم لمحفاظ عمى مقصد الكقؼ كاستم ارره حتى ال يتآكؿ مع الكقت كينتيي ،كبخالؼ ذلؾ فإف المصاريؼ كالنفقات
المختمفة كصيانة الكقؼ قد تقضي عمى أصؿ الكقؼ ،كاف المدقؽ في المذاىب الفقيية كأقكاؿ الفقياء يجد أنيـ إجماال ال
يمانعكف في تنمية ماؿ الكقؼ كاست مار الفائض عف حاجة الكقؼ لتنميتو كتك يره ،فقد كرد عند الحنفية جكاز إقراض الفائض

مف ماؿ الكقؼ عند عدـ الحاجة إلييا فاست ماره أكلى بالجكاز(.)ٔٔٙ

كذكر ابف نجيـ أنو إف كاف في األرض نخؿ كيخاؼ القيـ ىالكيا ،كاف لو أف يشترم مف غمة الكقؼ فسيال فيغرسو؛

كيال ينقطع ،كلك كانت قطعة األرض تحتاج إصالح حتى تنبت كاف لو أف يصمحيا مف غمة األرض(.)ٔٔٚ

كجاء في اإلسعاؼ أف لناظر الكقؼ إجارتو أك دفعو مزراعة إذا لـ يشترط الكاقؼ عدـ الجكاز ،كأف كؿ ما كاف أدر

عمى الكقؼ كأنفع لمفقراء جاز فعمو(.)ٔٔٛ

كعند الحنابمة إف احتاج النزؿ إلى إصالح فال مانع مف تأجير بعضو؛ ليتـ إصالحو مف أجرتو(.)ٜٔٔ
كلكف ال بد مف مالحظة أف يككف الكقؼ مما يصح است ماره؛ فالبناء المخصص لمصالة كالمسجد ال يصح است ماره بؿ

الصالة فيو فقط(ٕٓٔ) ،ككذلؾ المقبرة المكقكفة لمدفف.

إف ىنالؾ صك ار متعددة الست مار األمكاؿ الكقفية منيا :إجارة العيف الكقفية كاإلفادة مف عائد اإلجارة في اإلنفاؽ عمى

كجكه البر التي حددىا الكاقؼ ،كمنيا المضاربة بماؿ الكقؼ سكاء أكاف المكقكؼ نقكدا عند مف ذىب إلى جكاز كقؼ النقد كىك
751ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجملل٘ األردىٔ٘ يف الدراسات اإلسالمٔ٘ ،مج ( ،)11ع (2019/ٍ 1440 ،)1و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٍآل داّد ّبرليت سٔلغرّفا

األصح ،أك ما فاض مف إيراد العيف المكقكفة ،أك كاف الماؿ المكقكؼ عينا يمكف المضاربة بيا عند مف قاؿ بجكاز أف يككف
رأس ماؿ المضاربة مف األعياف ،أك المساىمة في الشركات مف إيرادات الكقؼ كما لذلؾ مف أ ر في تأميف رأس الماؿ لممشاريع

التي تخدـ االقتصاد الكطني ،أك المزارعة إف كاف المكقكؼ أرضا زراعية ،أك المساقاة كغير ذلؾ مف كجكه االست مار الشرعية(ٕٔٔ).

كمف كجكه االست مار اإلجارة التمكيمية بأف تؤجر األرض الكقفية لجية معينة لمدة معينة لتقيـ عمييا مشركعا تؤكؿ ممكيتو

عند انتياء عقد اإلجارة لألكقاؼ ،كمنيا المشاركة المنتيية بالتمميؾ بأف تقدـ األكقاؼ األرض ،عمى أف يقكـ الشريؾ اآلخر بتقديـ

باقي رأس الماؿ ـ تحسب األرباح بينيما عمى نسبة حصصيما حتى تؤكؿ ممكية المشركع لمكقؼ في نياية األمر(ٕٕٔ).

كمف أم مة اإلجارة التمكيمية لألكقاؼ في األردف مشركع االستقالؿ مكؿ كمشركع مدارس ميار ،كغير ذلؾ مف المشاريع.
كلكف ال بد مف اإلشارة إلى بعض ضكابط است مار األمكاؿ الكقفية(ٖٕٔ).

ٔ -أف يككف االست مار في الكجكه المشركعة ،فال يجكز إيداع أمكاؿ الكقؼ في المصارؼ الربكية بقصد الحصكؿ عمى
الفكائد الربكية ،أك االست مار في السندات الربكية ،أك في أسيـ الشركات التي تمارس عمال غير مشركع كشركػ ػ ػات

الخمكر م الن.
ٕ -مراعاة شركط الكاقفيف فإذا اشترط عدـ االست مار فال يست مر ،كاذا شرط الكاقؼ كجيا است ماريا معينا فيجب العمؿ بو.

ٖ -الدراسة الدقيقة لممشاريع االست مارية مف حيث الجدكل كالمخاطرة حتى نحافظ عمى الكقؼ كال نخاطر بو ،كال يتـ االست مار
إال بعد دراسة عممية دقيقة مف متخصصيف في االست مار.

ٗ -التنكيع في المشاريع االست مارية لمتقميؿ مف المخاطر.

٘ -االىتماـ باالست مارات التي تعكد بالنفع عمى المجتمع كتشتد الحاجة إلييا كليس التركيز عمى الربح فقط.
سادساً :التوعية بأىمية الوقف ودوره.

ال زاؿ الكعي بأىمية الكقؼ كدكره في بناء المجتمع كأمنو كاستقراه دكف المستكل المأمكؿ ،بؿ إف الغربييف قد سبقكنا في

الكعي بيذا األمر؛ لذلؾ كاف لزاما ت قيؼ المسمميف بيذا األمر ،كال شؾ أف كسائؿ اإلعالـ المختمفة كالمؤسسة الدينية يقع
عمييما الكاجب األكبر في ىذا المكضكع الميـ.
سابعاً :تطوير التشريعات التي تنيض بالوقف وحسن إدارتو.

إف مف كاجب الدكلة أف تضع التشريعات الكفيمة بالنيكض بمؤسسة الكقؼ كتطكيرىا كتحفيزىا ،كاعطاء ال قة كالطمأنينة

لمكاقفيف ،كتحفيز عمكـ الناس عمى الكقؼ كالمشاركة فيو ميما كانت إمكاناتيـ المادية.

ككذلؾ مف كاجبيا أف تؤمف الككادر القادرة عمى إدارة الكقؼ كاست ماره بكفاءة كاقتدار ،كفؽ األساليب العممية الحدي ة في

االست مار ،كمف المتخصصيف في اليندسة ،كاإلدارة ،كاإلدارة المالية ،كالتخطيط ،كاإلعالـ ،كتكنكلكجيا المعمكمات ،كما

يجب إدخاؿ التكنكلكجيا الحدي ة في عمؿ المؤسسات الكقفية كتك يؽ األمكاؿ الكاقفية مف خالؿ كسائؿ التكنكلكجيا الحدي ة،

كانشاء مركز لممعمكمات ،ككضع قكاعد لمبيانات تتضمف حص ار لألكقاؼ كأنكاعيا كمكاقعيا(ٕٗٔ).
املطلب الجاىٕ :صْر ّدلاالت معاصرٗ للْقف.
أوالً :إنشاء الصناديق الوقفية.

إف مف صكر الكقؼ المعاصرة كالتي بدأت بعض البالد اإلسالمية تعمؿ بيا كتعد تطكي ار كبي ار لمكقؼ ىك إنشاء الصناديؽ
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الْقف ّأثرِ يف حتكٔل األمً االجتناعٕ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكقفية ،كقد بدأت الفكرة في الككيت مف خالؿ تخصيص صندكؽ كقفي لكؿ حاجة مف حاجات المجتمع ،حيث يقكـ شخص
أك مجمكعة أشخاص بإنشاء كقفية معينة لصالح حاجة مف حاجات المجتمع ،كيقكـ ىذا الصندكؽ بأعماؿ است مارية
يعكد ريعيا لصالح ىذا الصندكؽ؛ لزيادة إيراداتو التي تعكد في النياية لصالح الحاجة التي تـ الكقؼ عمييا مع المحافظة

عمى رأس الماؿ(ٕ٘ٔ).

إف حصيمة ىذه الصناديؽ الكقفية يمكف أف يتـ است مارىا في بعض المشاريع االست مارية كاستغالؿ األراضي الزراعية،

أك مزارع الدكاجف ،أك األبقار ،أك األغناـ ،أك بعض الصناعات ،أك الشركات الخدمية كإنشاء الفنادؽ ،ـ يتـ إنفاؽ عائد ىذه
االست مارات عمى الجيات التي كقؼ الصندكؽ عمييا كإنشاء كقفية لصالح طمبة العمـ ،أك كقفية لعالج مرض مف األمراض
المستعصية ،أك لصالح ذكم االحتياجات الخاصة ،كغير ذلؾ.

كقد قامت ك ازرة األكقاؼ األردنية بإنشاء خمسة صناديؽ كقفية تحكؿ إلييا إيراد است مار األمكاؿ الكقفية بحسب شركط

الكاقفيف ،كىي صندكؽ رعاية المساجد ،كصندكؽ التعميـ ،كصندكؽ الرعاية الصحية ،كصندكؽ مساعدة الفقراء كالمساكيف،
كصندكؽ البر العاـ كيحكؿ إليو إيراد األمكاؿ الكقفية غير المشركطة ،كىك يدعـ الصناديؽ األربعة بحسب الحاجة.
ثانياً :وقف األسيم والسندات والصكوك اإلسالمية.

()ٕٔٙ

كمف الصكر المعاصرة كقؼ األسيـ كالصككؾ الشرعية كيصرؼ ريعيا في كجكه البر حسب شرط الكاقؼ

 .ككقؼ

األسيـ يتـ بأف يعمف عف مشركع كقفي معيف كتعرض اسيمو لالكتتاب عمى أف تككف األسيـ كقفا كغيرادىا ينفؽ حسب الجية
المكقكؼ عمييا المشركع ،أك لجية يحددىا مالؾ األسيـ ،أما الصككؾ فتتـ مف خالؿ طرح مؤسسة تنمية األكقاؼ لمشركع

معيف عمى أف يكتتب فيو الراغبكف ـ يتـ إطفاء مساىماتيـ بالتدريج؛ لتؤكؿ ممكية المشركع في النياية لألكقاؼ(.)ٕٔٚ
ثالثاً :وقف الحقوق المعنوية.

ككقؼ حقكؽ االختراع ككقؼ حؽ نشر كطبع كتاب معيف ،أك براءة اختراع ،أك اسـ تجارم كؿ ذلؾ جائز؛ ألف الحقكؽ

المعنكية ىي أمكاؿ تتحقؽ فييا شركط الماؿ المكقكؼ ،كتختمؼ كقفية الحقكؽ المعنكية بحسبيا فكقؼ حؽ النشر يككف بأف
يجعؿ عائده لصالح جية بر معينة ،كحؽ االختراع يككف كقفو بأف يجعؿ عائد است ماره لصالح جية بر ،أما االسـ التجارم
فمف صكر كقفو أف يجعؿ ريع استخداـ االسـ التجارم لصالح جية بر كىكذا(.)ٕٔٛ

رابعاً :وقف النقود.

كقد بدأ ىذا النكع مف الكقؼ ينتشر كتكضع لو األنظمة كالتشريعات ،كيتـ كقؼ النقكد إما بغرض إقراضيا لمف يحتاج

إلييا كيرد م ميا كقفا في محمو ،كىكذا أبدا( ،)ٕٜٔأك دفعيا مضاربة لمف يتاجر بيا كيعكد ريعيا لصالح الفقراء أك المساكيف

أك أم باب مف أبكاب الخير(ٖٓٔ) ،كقد ذكر البخارم معمقا أف الزىرم أجاز كقؼ النقكد حيث أخرج عنو" :فيمف جعؿ ألؼ
دينار في سبيؿ اهلل كدفعيا إلى غالـ لو تاجر يتجر بيا ،كجعؿ ربحو صدقة لممساكيف كاألقربيف ،ىؿ لمرجؿ أف يأكؿ مف

ربح ذلؾ األلؼ شيئا كاف لـ يكف جعؿ ربحيا صدقة في المساكيف ،قاؿ« :ليس لو أف يأكؿ منيا»(ٖٔٔ).

كقد أجاز الحنفية كالمالكية كالشافعية في أحد الكجييف كقؼ النقكد(ٕٖٔ) ،كلـ يجز ذلؾ الحنابمة(ٖٖٔ) ،كحجة عدـ

المجيزيف أف مف شرط المكقكؼ أف ال يستيمؾ باالنتفاع ،كالنقكد ال ينتفع بيا إال باالستيالؾ ،كيرد عمييـ بأف ذلؾ غير
صحيح فيمكف االنتفاع بيا دكف استيالكيا كما ذكر سابقا ،كقد أجازت ىيئة المحاسبة كالمراجعة لممؤسسات المالية اإلسالمية
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٍآل داّد ّبرليت سٔلغرّفا

كقؼ النقكد شرط أف ال يؤدم االنتفاع بيا إلى استيالكيا ،فيجكز إقراضيا أك است مارىا بالطرؽ الشرعية المأمكنة ،كيكزع
ريعيا في كجكه البر حسب شرط الكاقؼ(ٖٗٔ).

كقد نقؿ صاحب مجمع األنير عف زفر عندما ُسئِؿ عف رجؿ كقؼ الدراىـ قاؿ :يجكز ،قيؿ لو :ككيؼ يككف؟ قاؿ
يدفع الدراىـ مضاربة ـ يتصدؽ بفضميا في الكجو الذم كقؼ عميو(ٖ٘ٔ).
خامساً :الوقف عمى الوسائل اإلعالمية كإنشاء المحطات التمفزيونية واإلذاعية الوقفية( ،)736كمف التجارب الناجحة
في األردف :محطة حياة إؼ أـ ،كالتي قاـ مالككىا بتحكيميا إلى كقفية.

سادساً :الوقف عمى البحث العممي والبحوث الزراعية والطبية والصناعية والبيئية واالقتصادية وكذلك عمى األبحاث

التي تعالج بعض المشكالت التي تعاني منيا المجتمعات العربية واإلسالمية أو اإلنسانية بشكل لعام مثل بعض األمراض
المستعصية أو المشكالت البيئية وغير ذلك وفي مختمف المجاالت( ،)737فاألمة متخمفة عف العالـ في كؿ ىذه المجاالت.
كمف التجارب عمى الكقؼ عمى البحث العممي في األردف كقفية كرسي سمير شما لتاريخ المسكككات كالحضارة اإلسالمية

في جامعة اليرمكؾ ،كيصدر عف الكقفية مجمة اليرمكؾ لممسكككات ،كمف الكقفيات كذلؾ كرسي اإلماـ الغزالي في المسجد
األقصى ،ككرسي اإلماـ الرازم في مسجد الحسيف بف طالؿ في عماف.
سابعاً :صندوق الوقف التأميني.

كذلؾ بأف تكقؼ أمكاؿ معينة كيتـ است مارىا عمى أف يصرؼ العائد في تعكيض مف يتعرضكف لككارث معينة ال

يستطيعكف تحمميا ،كحاالت المرض المكمفة أك الككارث التي ال تخضع لمتأميف كما شابو ذلؾ ،بؿ مما يكفر الطمأنينة كالراحة
النفسية لمناس ،كيحقؽ مبدأ التكافؿ االجتماعي(.)ٖٔٛ

بؿ كقد تخصص ىذه الصناديؽ التأمينية عمى أم حاجة مف حاجات الناس كالمساعدة في دفع الرسكـ الدراسية
في الجامعات أك شراء األجيزة لذكم االحتياجات الخاصة ،أك لمساعدة المقبميف عمى الزكاج.
ثامناً :بعض صور االستثمار القديمة ،كلكنيا ال زالت صالحة لمعمؿ بيا اليكـ م ؿ :المساقاة كالمزارعة لألراضي الكقفية،

كتأجير األراضي كالعقارات الكقفية ،كتكزيع اإليراد عمى المكقكؼ عمييـ ،كالمضاربة بماؿ الكقؼ الفائض عف حاجة المكقكؼ
عميو أك إذا كاف كقفا نقديا.

اخلامت٘.
النتائج والتوصيات.
أوالً :النتائج.

ٔ -الكقؼ مف أىـ القرب التي يتقرب بيا العبد إلى اهلل تعالى؛ لما فيو مف منفعة لممكقكؼ عمييـ ،كتفريج كرباتيـ.

ٕ -الكقؼ لو مجاالت متعددة فقد يككف كقفا لسد حاجة الفقراء ،أك األيتاـ ،أك األرامؿ ،أك المعكقيف ،أك ذكم االحتياجات
الخاصة ،أك كقفا تعميميا ،أك صحيا ،أك كقفا عمى المساجد ،أك دكر تحفيظ القرآف ،أك الدعكة إلى اهلل ،أك نشر كتب
العمػ ػـ ،أك عمى العمماء المنقطعيف لمعمـ كالتعمـ أك أبناء السبيؿ ،أك الجياد في سبيؿ اهلل أك أم مجاؿ مف المجاالت
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الْقف ّأثرِ يف حتكٔل األمً االجتناعٕ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التي يحتاجيا األف ارد أك األمة.

ٖ -إف الكقؼ لو دكر كبير في حفظ األمف االجتماعي كسد حاجة قطاع عريض مف الفئات االجتماعية ،مما يحكؿ دكف

انحرافيا أك خركجيا عمى القانكف أك إحداث الشركخ االجتماعية في المجتمع ،كلو دكر ميـ في التكافؿ االجتماعي

بؿ كفي التنمية االقتصادية.

ٗ -لعب الكقؼ دك انر ميمان في التاريخ اإلسالمي في الحفاظ عمى المجتمعات اإلسالمية كايجاد مصادر لمدخؿ لسد حاجة
فئات ك يرة ،ككجكه إنفاؽ قد ال تتمكف الدكلة مف اإلنفاؽ عمييا ،ككاف الكقؼ أحد أىـ المؤسسات االقتصادية كاالجتماعية

في المجتمع اإلسالمي عبر تاريخو الطكيؿ ،كلعب دك انر كبي انر في الحفاظ عمى المجتمعات اإلسالمية كىكيتيا كسد
حاجاتيا ،كأسيـ في إقامة ك ير مف المرافؽ كالمنشآت التعميمية كالصحية كاالجتماعية كغيرىا ،كأسيـ إسياما كبي ار في
بناء الحضارة اإلسالمية.

٘ -حاجة المجتمع المسمـ كأكلكياتو ىي التي تحدد أكلى ىذه المجاالت بالكقؼ عمييا ،كىي تختمؼ مف مكاف آلخر كمف
زماف آلخر.

 -ٙإف الكقؼ أحد األدكات الميمة التي تكفر أمف المجتمعات مف جكانبيا سكاء األمف االجتماعي ،أـ االقتص ػ ػادم ،أـ
السياسي ،أـ العسكرم.

 -ٚاالتجاه الغالب لدل الفقياء ىك مشركعية است مار األمكاؿ الكقفية ،كما في ىذا القكؿ مف خدمة كبيرة لالقتصاد كالتنمية
االقتصادية ،ككؿ أبكاب البر كالخير مع مراعاة الضكابط الكفيمة بالحفاظ عمى أصؿ الماؿ الكقفي.

ثانياً :التوصيات.

ٔ -إشاعة الكعي بأىمية الكقؼ كدكره في التنمية الشاممة ،كتحقيؽ األمف االجتماعي مف خالؿ كسائؿ اإلعالـ المختمفة
كمف خالؿ المساجد كالمحاضرات؛ لمتعريؼ بالكقؼ كأىميتو كدكره.

ٕ -إعطاء ال قة لمناس بالمؤسسة الكقفية مف خالؿ تطكير ىذه المؤسسة كتزكيدىا بالككادر المؤىمة المتخصصة ،كتطكير
تشريعاتيا ،كحككمتيا ،كأف تدار بكؿ نزاىة كشفافية.
ٖ -التكسع في مجاالت الكقؼ كابتكار صكر جديدة لو ،ليشمؿ كؿ مجاالت البر كالخير كيحقؽ ما يحتاجو المجتمع كافة.
ٗ -أف يتجو المسممكف نحك األكقاؼ التنمكية ،كتكجيو األكقاؼ نحك معالجة المشاكؿ التي تعاني منيا المجتمعات اإلسالمية.
٘ -االىتم ػ ػاـ بالمؤسسات التي ترعى األمالؾ الكقفية كتنشيطيا؛ لتقكـ بدكرىا في دفع الكقؼ إلى األماـ؛ ليقػ ػ ػكـ بدكره
بشكؿ فاعؿ.

 -ٙضركرة مراجعة التشريعات الكقفية كتطكيرىا بما يضمف فاعميتيا كتحفيز الناس عمى المزيد مف األكقاؼ.
 -ٚالتكسع في است مار األمكاؿ الكقفية كابتكار صكر جديدة مف األساليب االست مارية لألمكاؿ الكقفية.
 -ٛاإلفادة مف ال كرة التكنكلكجية كخاصة في المجاؿ اإللكتركني كاإلنترنت كشبكة االتصاالت في تك يؽ األمالؾ الكقفية
كالمحافظة عمييا ،كتسييؿ الكصكؿ إلييا لممست مريف.

اهلْامش.
(ٔ) الدكرم ،عبد العزيز ،دور الوقف في التنمية ،مجمة المستقبل العربي ،ع ٕٕٔ ،صٗ.ٕٙ-
756ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجملل٘ األردىٔ٘ يف الدراسات اإلسالمٔ٘ ،مج ( ،)11ع (2019/ٍ 1440 ،)1و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٍآل داّد ّبرليت سٔلغرّفا
(ٕ) ابف جبير ،محمد بف أحمد (ت ٗٔٙىػ) ،رحمة ابن جبير ،دار صادر ،بيركت ،ص.ٕٗٛ

(ٖ) الفيكمي ،أحمد بف محمد بف عمي المقرم ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي ،المكتبة العممية ،بيركت.ٜٙٙ/ٕ ،
(ٗ) الفيركزآبادم ،محمد بف يعقكب (ت  ،)ٛٔٚالقاموس المحيط ،تحقيؽ :مؤسسة الرسالة ،بإشراؼ :محمد نعيـ العرقسكسي،

مؤسسة الرسالة( ،طٖ)ٕٜٓٓ ،ـ ،مادة كقؼ ،صٓ .ٛٙك َّ
الرزاؽ الحسيني ،تاج العروس
محمد بف عبد ّ
محمد بف ّ
الزبيدمّ ،
من جواىر القاموس ،دار اليداية .ٜٗٙ/ٕٗ ،كالفيكمي ،المصباح المنير.ٜٙٙ/ٕ ،

(٘) الفيكمي ،المصباح المنير .ٜٙٙ/ٕ ،كمصطفى ،إبراىيـ ،كرفاقو ،المعجم الوسيط ،تحقيؽ :مجمع المغة العربية ،دار الدعكة،
ٕ.ٕٔٓ٘/

( )ٙالفيكمي ،المصباح المنير.ٜٙٙ/ٕ ،
( )ٚمصطفى إبراىيـ كآخركف ،المعجم الوسيط.ٕٔٓ٘/ٕ ،

( )ٛالع ماف ،محمد أحمد ،الوقف وأثره في التنمية االقتصادية ،رسالة ماجستير مف كمية الشريعة ،جامعة دمشؽٕٓٓ٘ ،ـ ،ص.ٔٛ
كصالح ،محمد بف أحمد ،الوقف في الشريعة اإلسالمية وأثره في تنمية المجتمع( ،طٔ)ٕٓٓٔ ،ـ ،صٕٓ.

( )ٜابف نجيـ ،زيف الديف (تٓ ،)ٜٚالبحر الرائق شرح كنز الدقائق ،دار المعرفة ،بيركت.ٕٕٓ/٘ ،

(ٓٔ) ابف مكدكد ،عبد اهلل بف محمكد المكصمي ،االختيار لتعميل المختار ،تحقيؽ :عبد المطيؼ محمد عبد الرحمف ،دار الكتب
العممية ،بيركت  -لبنافٕٔٗٙ ،ىػٕٓٓ٘/ـ( ،طٖ).ٗٙ/ٖ ،

(ٔٔ) النفراكم ،أحمد بف غنيـ بف سالـ (ت ٕ٘ٔٔ) ،الفواكو الدواني عمى رسالة ابن أبي زيد القيرواني ،دار الفكر ،بيركت،
٘ٔٗٔىػ .ٔٙٓ/ٕ ،كالجكىرم ،إسماعيؿ بف حماد ،الصحاح تاج المغة وصحاح العربية ،تحقيؽ :أحمد عبد الغفكر عطار،
دار العمـ لممالييف ،بيركت( ،طٗ)ٔٗٓٚ ،ىٜٔٛٚ/ـ.٘ٙ/٘ ،

(ٕٔ) ابف عبد البر ،أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل( ،ت ٖ ،)ٗٙالكافي في فقو أىل المدينة ،دار الكتب العممية ،بيركتٔٗٓٚ ،ىػ،
ص.ٖ٘ٙ

(ٖٔ) الشربيني ،محمد الخطيب ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج ،دار الفكر ،بيركت.ٖٚٙ/ٕ ،
(ٗٔ) الشربيني ،مغني المحتاج.ٖٚٙ/ٕ ،

(٘ٔ) البيكتي ،منصكر بف يكنس بف إدريس ،كشاف القناع عن متن اإلقناع ،تحقيؽ :ىالؿ مصيمحي مصطفى ىالؿ ،دار الفكر ،بيركت،
ٕٓٗٔىػ.ٕٗٔ/ٗ ،

( )ٔٙابف مكدكد ،االختيار .ٗٙ/ٖ ،كابف عابديف ،الحاشية ،حاشية رد المختار عمى الدر المختار شرح تنوير األبصار فقو أبو
حنيفة ،دار الفكر لمطباعة كالنشر ،بيركتٕٓٓٓ ،ـ.ٖٖٛ/ٗ ،

( )ٔٚابف عابديف ،الحاشية.ٖٖٚ/ٗ ،

( )ٔٛابف مكدكد ،االختيار .ٗٙ/ٖ ،كابف عابديف ،الحاشية .ٖٖٛ/ٗ ،كابف عبد البر ،الكافي ،ص .ٖ٘ٙكالنككم ،يحيى ابف شرؼ

(ت  ،)ٙٚٙروضة الطالبين وعمدة المفتين ،دار ابف حزـ( ،طٔ) ،ٕٕٓٓ ،صٕٗ .ٜكابف قدامة ،المغني ،بيت األفكار
الدكلية ،صٕٖٔٔ.

( )ٜٔالقانكف المدني األردني ،ـ ٖٖٕٔ.
(ٕٓ) أبك قطيش ،محمد محمكد ،دور الوقف في التنمية االجتماعية المستدامة "دراسة حالة األوقاف في األردن" ،رسالة ماجستير
في كمية العمؿ االجتماعي في الجامعة األردنية ،صٖٖ.

(ٕٔ) قحؼ ،منذر ،الوقف اإلسالمي ،تطوره ،إدارتو ،تنميتو ،دار الفكر المعاصر ،بيركت( ،طٔ)ٕٓٓٓ ،ـ ،ص.ٔٚ
(ٕٕ) المرجع السابق ،صٕ.ٙ
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الْقف ّأثرِ يف حتكٔل األمً االجتناعٕ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٖٕ) قحؼ ،الوقف اإلسالمي ،صٕ.ٙ

(ٕٗ) ابف مكدكد ،االختيار .ٗٙ/ٖ ،كابف عبد البر ،الكافي في فقو أىل المدينة ،ص .ٖ٘ٙكالشربيني ،مغني المحتاج.ٖٚٙ/ٕ ،
كابف قدامة ،المغني ،صٕٖٔٔ.

(ٕ٘) ابف قدامة ،المغني ،صٕٖٔٔ.

( )ٕٙركاه البييقي ،ينظر :البييقي ،أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمي ،السنن الكبرى ،باب :مف قاؿ ال حبس عف فرائض اهلل ،مجمس
دائرة المعارؼ النظامية ،اليند ،حيدر آباد( ،طٔ)ٖٔٗٗ ،ىػ ،ح ٕٕ٘٘ٔ ،ٕٔٙ/ٙ ،كىك ضعيؼ كما قاؿ صاحب الجكىر النقي،

ينظر :المارديني عالء الديف عمي بف ع ماف ،الجوىر النقي ،مطبكع عمى حاشية السنف الكبرل.ٕٔٙ/ٙ ،

( )ٕٚركاه مسمـ ،ينظر :صحيح مسمم ،باب :الكقؼ ،ح ٖٔ.ٕٔ٘٘/ٖ ،ٔٙ

( )ٕٛركاه البخارم ،ينظر :صحيح البخاري ،كتاب :المغازم ،باب :مرض النبي  ككفاتو ،بيت األفكار الدكلية ،ح ٔ ،ٗٗٙص٘.ٜٗ

( )ٕٜمتفؽ عميو كالمفظ لمسمـ ،ينظر :البخارم ،محمد بف إسماعيؿ (ت ٕ٘ٙىػ) ،صحيح البخاري ،كتاب :الكصايا ،باب :الشركط
في الكقؼ ،ح  ،ٕٖٚٚص .ٖٓٛكابف الحجاج ،مسمـ ،صحيح مسمم بشرح النووي ،كتاب :الكصية ،باب :الكقؼ ،دار ابف

حزـ( ،طٔ)ٕٕٓٓ ،ـ ،ح ٕٖ ،ٔٙص.ٕٔٗٙ

(ٖٓ) كممة إعجاب كرضى ،ينظر :ابف بطاؿ ،عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ (ت ٜٗٗىػ) ،شرح صحيح البخارى ،تحقيؽ :أبك تميـ
ياسر بف إبراىيـ ،مكتبة الرشد ،السعكدية ،الرياض( ،طٕ)ٕٖٔٗ ،ىػٕٖٓٓ-ـ.ٗٛٓ/ٖ ،

(ٖٔ) متفؽ عميو ،ينظر :صحيح البخاري ،كتاب :الككالة ،باب :إذا قاؿ الرجؿ لككيمو ضعو حيث أراؾ اهلل ،ح  ،ٕٖٔٛص.ٕ٘ٙ
كصحيح مسمم بشرح النووي ،كتاب :الزكاة ،باب :باب النفقة كالصدقة عمى األقربيف ،ح  ،ٜٜٛصٗ.ٚٚ

(ٕٖ) الشربيني ،مغني المحتاج.ٖٚٙ/ٕ ،

(ٖٖ) أبك قطيش ،محمد محمكد ،دور الوقف في التنمية االجتماعية المستدامة "دراسة حالة األوقاف في األردن" ،رسالة ماجستير
في كمية العمؿ االجتماعي في الجامعة األردنية ،صٕ.

(ٖٗ) الجكىرم ،الصحاح تاج المغة وصحاح العربية ،مادة أمف.ٕٓٚٔ/٘ ،

(ٖ٘) َّ
الرزاؽ الحسيني( ،ت ٕ٘ٓٔىػ) ،تاج العروس من جواىر القاموس ،تحقيؽ :مجمكعة مف
محمد بف عبد ّ
محمد بف ّ
الزبيدمّ ،
المحققيف ،دار اليداية ،مادة أمف.ٔٛٗ/ٖٗ ،
( )ٖٙىكيدم ،أميف ،األمن العربي في مواجية األمن اإلسرائيمي ،بيركتٜٔٚ٘ ،ـ ،صٕٗ.
( )ٖٚالبدرم ،حسف ،في الوحدة والتعاون العسكري العربي ،مجمة المستقبؿ العربي ،عٔٔ ،سٕٜٔٛٓ ،ـ ،ص.ٙ
( )ٖٛعمارة ،محمد ،اإلسالم واألمن االجتماعي ،دار الشركؽ ،القاىرة( ،طٔ)ٜٜٔٛ ،ـ ،صٕٔ.

( )ٖٜالعكجي ،مصطفى ،األمن االجتماعي مقوماتو وتقنياتو وارتباطو بالتربية المدنية ،مؤسسة نكفؿ ،بيركت( ،طٔ)ٜٖٔٛ ،ـ،
صٔ.ٚ

(ٓٗ) عمارة ،اإلسالم واألمن االجتماعي ،صٖٔ.

(ٔٗ) ركاه الترمذم كابف ماجو ،كقاؿ الترمذم حسف غريب كحسنو األلباني ،كقاؿ األرنؤكط :حسف بمجمكع شكاىده كىك ضعيؼ
بيذا اإلسناد ،ينظر :الترمذم ،محمد بف عيسى (ت ٕٜٚىػ) ،سنن الترمذي ،بابِ :في التََّك ُّك ِؿ َعمَى المَّ ِو ،تحقيؽ كتعميؽ:
أحمد محمد شاكر ،كرفاقو ،شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي ،مصر( ،طٕ)ٖٜٔ٘ ،ىػٜٔٚ٘/ـ ،ح،ٕٖٗٙ
اع ِة ،تحقيؽ :شعيب األرنؤكط ،كرفاقو،
ٗ .٘ٚٗ/كابف ماجة ،محمد بف يزيد القزكيني (ت ٖٕٚىػ) سنن ابن ماجو ،باب :ا ْلقََن َ
دار الرسالة العالمية( ،طٔ)ٖٔٗٓ ،ىػٕٜٓٓ /ـ ،حٔٗٔٗ.ٕٖ٘/٘ ،
(ٕٗ) ركاه البخارم ،ينظر :البخارم ،صحيح البخاري ،باب :الشركط في الجياد كالمصالحة مع أىؿ الحرب ككتابة الشركط ،ح ٖٔ،ٕٚ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٍآل داّد ّبرليت سٔلغرّفا
ٖ.ٜٖٔ/
(ٖٗ) الماكردم ،أدب الدنيا والدين ،صٕٗٔ.

(ٗٗ) الغزالي ،محمد بف محمد (ت ٘ٓ٘ىػ) ،االقتصاد في االعتقاد ،دار الكتب العممية ،بيركت( ،طٔ)ٕٔٗٗ ،ىػٕٓٓٗ/ـ ،ص.ٕٔٛ
(٘ٗ) العكجي ،األمن االجتماعي ،صٖ.ٚ
( )ٗٙالمرجع السابق ،ص.ٛٛ

( )ٗٚينظر :أبك ركبة ،السعيد ،الوقف اإلسالمي وأثره في الحياة االجتماعية في المغرب ،صٕٗٗ ،ضمف كقائع ندكة مؤسسة

األكقاؼ في العالـ العربي ٍ
اإلسالمي ،مطبكعات معيد البحكث كالدراسات العربية ،بغدادٖٔٗٓ ،ىػٜٖٔٛ/ـ .التجكاني،

محمد الحبيب ،اإلحسان اإللزامي في اإلسالم وتطبيقاتو في المغرب ،مطبكعات ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية ،المغرب

ٓٔٗٔىػٜٜٔٓ/ـ ،ص .٘٘ٛ-٘٘ٙكالطرابمسي ،إبراىيـ بف مكسى ،اإلسعاف في أحكام األوقاف ،مطبعة ىندية ،القاىرة،
(طٕ)ٜٕٔٓ ،ـ ،صٖٔ.

( )ٗٛقحؼ ،الوقف اإلسالمي ،ص.ٖٚ
( )ٜٗابف بطكطة ،محمد بف إبراىيـ المكاتي (ت  ،)ٜٚٚرحمة ابن بطوطة ،دار صادر ،بيركتٜٜٕٔ ،ـ ،صٗٓٔ.

(ٓ٘) السيكطي ،جالؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر ،تاريخ الخمفاء ،عني بتحقيقو :إبراىيـ صالح ،دار صادر ،بيركت( ،طٖ)،
ٕٜٔٗقٕٓٓٛ-ـ ،ص٘ٗ٘ .كالذىبي ،شمس الديف محمد بف أحمد بف ع ماف ،تاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير واألعالم،
تحقيؽ :عمر تدمرم ،دار الكتاب العربي ،بيركت( ،طٔ)ٔٗٔٛ ،قٜٜٔٛ-ـ ،حكادث ٕ٘ ٙكٖٔ ،ٙص.ٕٛ

(ٔ٘) ابف ك ير ،إسماعيؿ بف ك ير ،ت(ٗ)ٚٚالبداية والنياية ،حققو ودقق أصولو وعمق حواشيو :عمي شيري ،دار إحياء التراث
العربي ،طبعة جديدة محققة( ،طٔ)ٔٗٓٛ ،ىٜٔٛٛ/ـ.ٖٜٕ/ٜ ،

(ٕ٘) المرجع السابق ،صٕ٘ٓ.
(ٖ٘) المرجع السابق ،صٕ٘ٗ.
(ٗ٘) المرجع السابق ،ص.ٕ٘ٛ
(٘٘) ابف خمدكف ،المقدمة ،دار الكتاب المصرم  -القاىرة ،دار الكتاب المبناني  -بيركت( ،طٔ)ٕٗٓ ،ق–ٜٜٜٔـ.ٚٚٚ/ٕ ،
( )٘ٙينظر :الصالح ،الوقف في الشريعة اإلسالمية وأثره في تنمية المجتمع ،ص.ٔٛٚ
( )٘ٚصحيفة الشرؽ القطرية بتاريخ ٖٕٔٔٗ/ٔٔ/ىػ عف .waqfuna.com
( )٘ٛقحؼ ،الوقف اإلسالمي ،ص.ٗٙ
( )ٜ٘ابف عابديف ،الحاشية .ٗ٘ٚ/ٗ ،كابف نجيـ ،البحر الرائق.ٕٖٔ/٘ ،
(ٓ )ٙأبك النصر ،األوقاف في بغداد ،صٖ٘.

(ٔ )ٙصحيفة الشرؽ القطرية بتاريخ ٖٖٔٗ/٘/ٔٛىػ عف .waqfuna.com
(ٕ )ٙقحؼ ،الوقف اإلسالمي ،صٗٗ.

(ٖ )ٙينظر :الصالح ،الوقف في الشريعة اإلسالمية وأثره في تنمية المجتمع ،صٕٕٔ.
(ٗ )ٙالطرابمسي ،اإلسعاف ،صٗ.ٚ

(٘ )ٙقحؼ ،الوقف اإلسالمي ،ص.ٙٚ

( )ٙٙتقرير ك ازرة األكقاؼ األردنية لسنة ٜٜٜٔـ.
( )ٙٚقحؼ ،الوقف اإلسالمي ،ص.ٖٜ
( )ٙٛينظر :الصالح ،الوقف في الشريعة اإلسالمية وأثره في تنمية المجتمع ،صٔ.ٔٚ
اجملل٘ األردىٔ٘ يف الدراسات اإلسالمٔ٘ ،مج ( ،)11ع (2019/ٍ1440 ،)1و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 759

الْقف ّأثرِ يف حتكٔل األمً االجتناعٕ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )ٜٙشيخي زاده ،عبد الرحمف بف محمد بف سميماف الكميبكلي (ت ٔٓٚٛىػ) ،مجمع األنير مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر،
خرح آياتو كأحادي و :خميؿ عمراف المنصكر ،دار الكتب العمميةٜٔٗٔ ،ىػٜٜٔٛ-ـ ،مكاف النشر :لبناف  -بيركت.٘ٚٛ/ٕ ،

(ٓ )ٚعميش ،محمد ،منح الجميل شرح عمى مختصر سيدي خميل ،دار الفكرٜٔٗٓ ،ىػٜٜٔٛ-ـ ،بيركت.ٜٔٓ/ٛ ،

(ٔ )ٚىي أماكف كتحصينات تبنى عمى ال غكر لمدفاع عف الحدكد كصد األعداء يقيـ فييا المرابطكف كالمجاىدكف ،كمنيا قكلو تعالى:
صا ِبُروا َوَارِبطُوا[آؿ عمراف ،]ٕٓٓ :كيقاؿ رابط الجيش أم أقاـ عمى الحدكد كال غكر ،كىي مف الربط كالشد
ْ 
اص ِبُروا َو َ
كالمالزمة؛ كلذلؾ قيؿ لمف الزـ ال غكر مرابطا ،ينظر :المطرزم ،ناصر بف عبد السيد أبي المكارـ ابف عمي (ت ٓٔٙىػ)
المغرب في ترتيب المعرب ،دار الكتاب العربي ،د.ط ،د.ت ،صٔ .ٔٛكمحمد بف أحمد بف األزىرم اليركم ،أبك منصكر

(ت ٖٓٚىػ) ،تيذيب المغة ،تحقيؽ :محمد عكض مرعب ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت( ،طٔ)ٕٓٓٔ ،ـ.ٕٖٓ/ٖٔ ،
كالزبيدم ،تاج العروس.ٕٜٛ/ٜٔ ،

(ٕ )ٚينظر :الصالح ،الوقف في الشريعة اإلسالمية وأثره في تنمية المجتمع ،صٗ.ٔٚ
(ٖ )ٚابف جبير ،صٓ.ٕٛ

(ٗ )ٚالماؿ المشاع ىك الماؿ غير المقسكـ بيف الشركاء كالذم ال تتميز فيو حصة كؿ شريؾ عف اآلخر مف قكليـ شاع المبف في
الماء إذا تفرؽ فيو كلـ يتميز ،ينظر :النككم ،يحيى بف شرؼ (ت ٙٚٙىػ) ،تحرير ألفاظ التنبيو ،تحقيؽ :عبد الغني الدقر ،دار
القمـ ،دمشؽ( ،طٔ)ٔٗٓٛ ،ىػ ،صٕٕٔ .كالبعمي ،محمد بف أبي الفتح بف أبي الفضؿ (ت ٜٚٓىػ) ،المطمع عمى ألفاظ
المقنع ،تحقيؽ :محمكد األرنؤكط ،كياسيف محمكد الخطيب ،مكتبة السكادم لمتكزيع( ،طٔ)ٕٖٔٗ ،ىػٕٖٓٓ-ـ ،ص.ٕٜٙ

(٘ )ٚابف مكدكد ،االختيار .ٗٚ/ٖ ،كابف عابديف ،الحاشية .ٖٗٛ/ٗ ،كابف نجيـ ،البحر الرائق.ٕٕٔ/٘ ،

( )ٚٙالمرغيناني ،عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ (ت ٖ ،)ٜ٘اليداية شرح بداية المبتدي ،المكتبة اإلسالمية.ٔٗ/ٖ ،

( )ٚٚابف مكدكد ،االختيار .ٗٚ/ٖ ،كابف عابديف ،الحاشية .ٖٗٛ/ٗ ،كابف نجيـ ،البحر الرائق .ٕٕٔ/٘ ،كابف عبد البر ،الكافي،
ص .ٖٜ٘كالشربيني ،مغني المحتاج .ٖٚٚ/ٕ ،كالنككم ،يحيى بف شرؼ (ت  )ٙٚٙروضة الطالبين ،دار ابف حزـ( ،طٔ)،
ٕٕٓٓـ ،ص .ٜٖٙكالبيكتي ،منصكر بف يكنس بف إدريس كشاف القناع عن متن اإلقناع ،تحقيؽ :ىالؿ مصيمحي
مصطفى ىالؿ ،دار الفكر ،بيركتٕٔٗٓ ،ىػ .ٕٖٗ/ٗ ،كالمرداكم ،اإلنصاف.ٛ/ٚ ،

( )ٚٛالقانكف المدني األردني ،ـ ٕٕٗٔ.

( )ٜٚىيئة المحاسبة كالمراجعة لممؤسسات المالية اإلسالمية ،المعايير الشرعية ،المنامةٖٔٗٚ ،ق ،المعيار ٖٖ ،ص.ٕٛٙ

(ٓ )ٛالميايأة ىي" :قسمة المنافع عمى التعاقب كالتناكب" .الجرجاني ،عمي بف محمد بف عمي (ت ٛٔٙىػ) ،التعريفات ،حققو:
كضبطو كصححو :جماعة مف العمماء ،بإشراؼ :دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف( ،طٔ)ٖٔٗٓ ،ىػٜٖٔٛ-ـ ،ص.ٕٖٚ
"كىي أف يتراضى الشريكاف أف ينتفع ىذا بيذا النصؼ المفرز كذاؾ بذاؾ النصؼ أك ىذا بكمو في كذا مف الزماف كذاؾ بكمو

في كذا مف الزماف بقدر مدة األكؿ" .النسفي ،عمر بف محمد بف أحمد بف إسماعيؿ (ت ٖ٘ٚىػ) ،طمبة الطمبة ،المطبعة
العامرة ،مكتبة الم نى ببغدادٖٔٔٔ ،ىػ ،ص.ٕٔٚ

(ٔ )ٛىيئة المحاسبة كالمراجعة لممؤسسات المالية اإلسالمية ،المعايير الشرعية ،المنامةٖٔٗٚ ،ق ،المعيار ٖٖ ،ص.ٕٛٙ
(ٕ )ٛابف مكدكد ،االختيار.ٗٛ/ٖ ،

(ٖ )ٛالمرجع السابق .ٗٛ/ٖ ،كابف نجيـ ،البحر الرائق .ٕٔٛ/٘ ،كابف رشد ،أبك الكليد محمد بف أحمد (ت ٓ٘ٗ) ،البيان والتحصيل

والشرح والتوجيو والتعميل لمسائل المستخرجة ،حققو :محمد حجي كآخركف ،دار الغرب اإلسالمي ،بيركت – لبناف( ،طٕ)،

ٔٗٓٛىػٜٔٛٛ-ـ .ٕٖٕ/ٕٔ ،كابف عبد البر ،الكافي ،ص .ٖ٘ٛكالشربيني ،مغني المحتاج .ٖٚٚ/ٕ ،كالنككم ،روضة
الطالبين ،ص .ٜٖٙكالمرداكم ،اإلنصاف.ٚ/ٚ ،

761ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجملل٘ األردىٔ٘ يف الدراسات اإلسالمٔ٘ ،مج ( ،)11ع (2019/ٍ 1440 ،)1و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٍآل داّد ّبرليت سٔلغرّفا
(ٗ )ٛالقانكف المدني األردني ـ ٕٕٗٔ.
(٘ )ٛىيئة المحاسبة كالمراجعة لممؤسسات المالية اإلسالمية ،المعايير الشرعية ،المنامةٖٔٗٚ ،ق .المعيار ٖٖ ،صٕ٘.ٛ
( )ٛٙابف مكدكد ،االختيار .ٗٛ/ٖ ،كابف نجيـ ،البحر الرائق.ٕٔٛ/٘ ،

( )ٛٚمتفؽ عميو كلمفظ لمسمـ ،ينظر :صحيح البخاري ،كتاب :الزكاة ،باب" :كفي الرقاب كالغارميف ،ح  ،ٔٗٙٛص .ٔٙٚوصحيح
مسمم بشرح النووي ،كتاب :الزكاة ،باب :في تقديـ الزكاة كمنعيا ،ح ٖ ،ٜٛصٔ.ٚٙ

( )ٛٛابف اليماـ الحنفي ،كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي ـ السكندرم ،شرح فتح القدير ،عمؽ عميو :عبد الرزاؽ

الميدم ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف( ،طٔ)ٕٔٗٗ ،قٕٖٓٓ-ـ .ٜٔٔ-ٜٔٓ/ٙ ،كالخطيب الشربيني ،شمس الديف

محمد ،مغني المحتاج ،إشراؼ :صدقي محمد العطار ،دار الفكر ،بيركت -لبناف( ،طٔ)ٕٔٗٙ ،ق–ٕ٘ٓٓـ.٘ٔٓ/ٕ ،
كابف مفمح ،أبك إسحاؽ برىاف الديف إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل بف محمد الحنبمي ،المبدع شرح المقنع ،تحقيؽ :محمد

حسف الشافعي ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف( ،طٔ)ٔٗٔٛ ،ق–ٜٜٔٚـ.ٔ٘ٔ/٘ ،

( )ٜٛالخرشي ،محمد بف عبد اهلل بف عمي المالكي ،حاشية الخرشي ،ضبطو :زكريا عميرات ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف،
(طٔ)ٔٗٔٚ ،قٜٜٔٚ-ـ.ٖٕٙ-ٖٙٔ/ٚ ،

(ٓ )ٜىيئة المحاسبة كالمراجعة لممؤسسات المالية اإلسالمية ،المعايير الشرعية ،المنامةٖٔٗٚ ،ق ،المعيار ٖٖ ،صٕ٘.ٛ

(ٔ )ٜابف عابديف ،الحاشية .ٖٗٛ/ٗ ،كابف نجيـ ،البحر الرائق .ٕٖٔ/٘ ،كابف عبد البر ،الكافي ،ص .ٖ٘ٙكالشربيني ،مغني
المحتاج .ٖٖٛ/ٕ ،كالبيكتي ،كشاف القناع.ٕٕٗ/ٗ ،

(ٕ )ٜابف عابديف ،الحاشية .ٖٗٛ/ٗ ،كابف نجيـ ،البحر الرائق .ٕٖٔ/٘ ،كابف عبد البر ،الكافي ،ص.ٖ٘ٙ

(ٖ )ٜمتفؽ عميو كالمفظ لمسمـ ،ينظر :البخارم ،صحيح البخاري ،كتاب :الكصايا ،باب :الشركط في الكقؼ ،ح  ،ٕٖٚٚص.ٖٓٛ
كصحيح مسمم ،كتاب :الكصية ،باب :الكقؼ ،ح ٕٖ ،ٔٙص.ٕٔٗٙ

(ٗ )ٜالع ماف ،الوقف الخيري ودوره في التنمية االقتصادية ،ص.ٔٓٛ

(٘ )ٜركاه البييقي كقاؿ مرسؿ ،ينظر :البييقي ،السنن الكبرى ،باب :مف قاؿ ال حبس عف فرائض اهلل ،ح ٓ.ٕٜٕ/ٕ ،ٕٕٔٙ
( )ٜٙىيئة المحاسبة كالمراجعة لممؤسسات المالية اإلسالمية ،المعايير الشرعية ،المنامةٖٔٗٚ ،ق .المعيار ٖٖ ،صٕ٘.ٛ
( )ٜٚالشربيني ،مغني المحتاج .ٖٚٚ/ٕ ،كالنككم ،روضة الطالبين ،ص.ٜٖٙ
( )ٜٛالنككم ،روضة الطالبين ،ص.ٜٖٜ

( )ٜٜالع ماف ،الوقف الخيري ودوره في التنمية االقتصادية ،صٗ.ٔٙ
(ٓٓٔ) استبداؿ الكقؼ ىك مقايضتو بعيف أخرل تجعؿ كقفا مكاف العيف المستبدلة .الع ماف ،الوقف الخيري ودوره في التنمية
االقتصادية ،ص.ٕٓٙ

(ٔٓٔ) ينظر :ابف نجيـ ،البحر الرائق .ٕٗٔ/٘ ،كابف عابديف ،حاشية ابن عابدين .ٖٛٗ/ٗ ،كابف نجيـ ،عمر بف إبراىيـ (ت
٘ٓٓٔىػ) ،النير الفائق شرح كنز الدقائق ،تحقيؽ :أحمد عزك عناية ،دار الكتب العممية( ،طٔ)ٕٕٔٗ ،ىػٕٕٓٓ-ـ،
ٖ.ٖٖٓ/

(ٕٓٔ) الزركشي ،محمد بف عبد اهلل (ت ٕٚٚىػ) ،شرح الزركشي ،دار العبيكاف( ،طٔ)ٖٔٗٔ ،ىػٜٜٖٔ-ـ.ٕٛٛ/ٗ ،
(ٖٓٔ) المكاؽ ،محمد بف يكسؼ (ت ٜٛٚىػ) ،التاج واإلكميل لمختصر خميل ،دار الكتب العممية( ،طٔ)ٔٗٔٙ ،ىػٜٜٔٗ-ـ،
.ٕٕٙ/ٚ

(ٗٓٔ) الجمؿ ،سميماف بف عمر بف منصكر المعركؼ بالجمؿ (ت ٕٗٓٔىػ) ،فتوحات الوىاب بتوضيح شرح منيج الطالب المعروف
بحاشية الجمـــل( ،منيج الطالب اختصره زكريا األنص ػ ػارم مف منياج الطالبيف لمنككم ـ شرحو في شرح منيج الط ػ ػالب)،
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الْقف ّأثرِ يف حتكٔل األمً االجتناعٕ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دار الفكر ،د.ط ،د.ت.ٜ٘ٓ/ٖ ،
(٘ٓٔ) غانـ ،نحو تفعيل دور نظام الوقف في توثيق عالقة المجتمع بالدولة ،صٔٗ .كينظر :الصالح ،الوقف في الشريعة اإلسالمية
وأثره في تنمية المجتمع ،ص.ٜٔ٘

( )ٔٓٙابف نجيـ ،زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد ،المعركؼ بابف نجيـ المصرم (ت ٜٓٚىػ) ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق،
دار الكتاب اإلسالمي( ،طٕ) ،د.ت.ٔٗ/ٚ ،

( )ٔٓٚالصالح ،الوقف في الشريعة اإلسالمية وأثره في تنمية المجتمع ،ص.ٔ٘ٛ

( )ٔٓٛابف الشحنة ،أحمد بف محمد بف محمد( ،ت ٕٛٛىػ) ،لسان الحكام في معرفة األحكام ،البابي الحمبي ،القاىرة( ،طٕ)،
ٖٖٜٔىػ–ٖٜٔٚـ ،صٖٔٓ.

( )ٜٔٓابف نجيـ ،البحر الرائق.ٕٙٙ/ٕ ،

(ٓٔٔ) الع ماف ،الوقف الخيري ودوره في التنمية االقتصادية ،صٔ٘ٔ .كالصالح ،الوقف في الشريعة اإلسالمية وأثره في تنمية
المجتمع ،ص.ٔ٘ٛ

(ٔٔٔ) متفؽ عميو كالمفظ لمبخارم ،ينظر :صحيح البخاري ،باب :البيع كالشراء مع النساء ،ح ٕ٘٘ٔ .ٚٔ/ٖ ،كصحيح مسمم،
باب :إنما الكالء لمف أعتؽ ،ح ٗٓ٘ٔ.ٔٔٗٔ/ٕ ،

(ٕٔٔ) ابف القيـ ،محمد بف أبي بكر بف أيكب (ت ٔ٘ ٚىػ) ،إعالم الموقعين عن رب العالمين ،قدـ لو كعمؽ عميو كخرج أحادي و
كآ اره :أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف ،شارؾ في التخريج :أبك عمر أحمد عبد اهلل أحمد ،دار ابف الجكزم لمنشر

كالتكزيع ،المممكة العربية السعكدية( ،طٔ)ٕٖٔٗ ،ىػ.٘ٓٔ/ٗ ،

(ٖٔٔ) غانـ ،نحو تفعيل دور نظام الوقف في توثيق عالقة المجتمع بالدولة ،صٔٗ.
(ٗٔٔ) المرجع السابق ،صٔ٘.

(٘ٔٔ) الع ماف ،الوقف الخيري ودوره في التنمية االقتصادية ،ص.ٖٓٚ
( )ٔٔٙابف نجيـ ،البحر الرائق.ٕٗ/ٚ ،
( )ٔٔٚالمرجع السابق.ٕٖٖ/٘ ،

( )ٔٔٛالطرابمسي ،اإلسعاف ،صٗ.ٙ

( )ٜٔٔالبيكتي ،منصكر بف يكنس (ت ٔ٘ٓٔىػ) ،كشاف القناع عن متن اإلقناع ،دار الكتب العممية.ٕٙٙ/ٗ ،
(ٕٓٔ) الطرابمسي ،اإلسعاف ،صٗ.ٚ

(ٕٔٔ) الصالح ،الوقف في الشريعة اإلسالمية وأثره في تنمية المجتمع ،ص.ٜٔٗ
(ٕٕٔ) المرجع السابق ،صٖٕ٘.

(ٖٕٔ) الع ماف ،الوقف الخيري ودوره في التنمية االقتصادية ،ص.ٖٖٔ–ٖٜٓ

(ٕٗٔ) الصالح ،الوقف في الشريعة اإلسالمية وأثره في تنمية المجتمع ،صٕ٘ٔ.
(ٕ٘ٔ) الع ماف ،الوقف الخيري ودوره في التنمية االقتصادية ،صٔٚٙ

( )ٕٔٙىيئة المحاسبة كالمراجعة لممؤسسات المالية اإلسالمية ،المعايير الشرعية ،المنامةٖٔٗٚ ،ق ،المعيار ٖٖ ،ص.ٕٛٙ
( )ٕٔٚالع ماف ،الوقف الخيري ودوره في التنمية االقتصادية ،صٖٖٔ.ٖٖٖ-
( )ٕٔٛالمرجع السابق ،ص٘.ٔٚ

( )ٕٜٔعميش ،محمد بف أحمد بف محمد (ت ٕٜٜٔىػ) ،منح الجميل شرح مختصر خميل ،دار الفكر ،بيركتٜٔٗٓ ،ىػٜٜٔٛ/ـ،
.ٕٔٔ/ٛ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٍآل داّد ّبرليت سٔلغرّفا
(ٖٓٔ) الع ماف ،الوقف الخيري وأثره في التنمية االقتصادية ،ص.ٜٛ

(ٖٔٔ) ركاه البخارم معمقا ،باب :كقؼ الدكاب كالكراع كالعركض كالصامت.ٕٔ/ٗ ،
(ٕٖٔ) شيخي زادة ،مجمع األنير .٘ٛٓ/ٕ ،كالطرابمسي ،اإلسعاف ،صٕٕ .كمحمد بف أحمد بف محمد المالكي (ت ٕٔٓٚىػ)،
شرح ميارة الفاسي ،تحقيؽ :عبد المطيؼ حسف عبد الرحمف ،دار الكتب العمميةٕٔٗٓ ،ىػٕٓٓٓ-ـ ،بيركت.ٕٕٜ/ٕ ،

كالزرقاني ،عبد الباقي بف يكسؼ بف أحمد (ت ٜٜٔٓىػ) ،شرح ُّ
الزرقاني عمى مختصر خميل ،كمعو :الفتح الرباني فيما
ذىل عنو الزرقاني ،ضبطو كصححو كخرج آياتو :عبد السالـ محمد أميف ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف( ،طٔ)،

ٕٕٗٔىػٕٕٓٓ-ـ .ٖٔٛ/ٚ ،كالنككم ،روضة الطالبين ،ص.ٜٖٙ

(ٖٖٔ) البيكتي ،كشاف القناع.ٕٗٗ/ٗ ،

(ٖٗٔ) ىيئة المحاسبة كالمراجعة لممؤسسات المالية اإلسالمية ،المعايير الشرعية ،المنامةٖٔٗٚ ،ق .المعيار ٖٖ ،ص.ٕٛٙ
(ٖ٘ٔ) شيخي زادة ،مجمع األنير.٘ٛٓ/ٕ ،

( )ٖٔٙالصالح ،الوقف في الشريعة اإلسالمية وأثره في تنمية المجتمع ،ص.ٕٔٛ
( )ٖٔٚالمرجع السابق ،صٕٕٓ.

( )ٖٔٛالع ماف ،الوقف الخيري وأثره في التنمية االقتصادية ،صٓ.ٔٛ
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