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افتتاحـية
والســام عىل سيدنا حممد
احلمد هلل رب العاملنيَّ ،
والصالة َّ

وعىل آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدِّ ين .وبعـــد:

فيرس « دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي  -إدارة البحوث »
إصدارها اجلديــد « الوقف المبتكر أصالــة المبدأ،
أن تقــدِّ م
َ

وضرورة الفكرة » إىل مجهور القراء من السادة الباحثني واملثقفني
واملتطلعني إىل املعرفة.
يتحدث هذا اإلصدار عن رعاية احلضارة اإلسالمية جلانب

«الوقف املبتكر» الذي تنوع وتشكل بصور متعددة ،وبيان تأثري

تلك الرعاية البالغة يف حضارات األمم وتقدمها.

كــا حيــاول اإلجابــة عن ســؤال مفــاده :ملــاذا الوقف

املبتكر؟ وجييــب عنه من خالل بيان مفهومــه ورضورته لدفع

النظــم والترشيعــات الوقفية نحو الســبق والريــادة يف عاملنا
العريب واإلسالمي.
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وهــذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشــكر والدعاء
ألرسة آل مكتــوم حفظها اهلل تعــاىل التي حتــب العلم وأهله،
وتــؤازر قضايــا اإلســام والعروبة بــكل متيز وإقــدام ،ويف
مقدمتها صاحب الســمو الشــيخ حممد بن راشــد بن ســعيد
آل مكتــوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس جملــس الوزراء ،حاكم
ديب الذي يشــيد جمتمع املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ويشجع
أصحابه وطالبه.
راجني من العــي القدير أن ينفع هبذا العمــل ،وأن يرزقنا
التوفيق والســداد ،وأن يوفق إىل مزيد من العطـــاء عىل درب
التميز املنشـود.
بي
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملنيَ ،
وص َّل اهلل عىل ال َّن ِّ

حممــد وعىل آله وصحبه أمجعني.
األمي اخلاتم سيدنا َّ
ِّ

إدارة البحــوث
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احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل سيد املرسلني،
سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
وبعد:
ال يزال احلديث عن حضارة أمتنا وعصور ازدهارها حديثا
يأخذ باأللباب ،ويأخــذ بالفكر كل مأخــذ ،فتعيش الروح يف
زمن آخر تود لو أهنا ولدت فيه وشــبت ..ومن جوانب اجلالل
املبهرة يف حضارة أمتنا؛ تلك النظم التــي بلغت الغاية يف الدقة
والكفاءة والفاعلية يف تيسري عيش الناس ،وتوفري كل متطلباهتم
مــن عظيمها لدقيقها ،مع الروح اإلنســانية التي كانت تصطبغ
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هبــا ،فطبعت حضارتنا بطابع اإلنســانية الــذي تفردت به عن
باقي األمم ،باإلضافة لقيمة اإليامن باهلل تعاىل وابتغاء وجهه عز
وجل يف كل ذلك ،فهي حضــارة موصول الفكر فيها بني الدنيا
واآلخرة ،وهي حضارة تســتمد قوهتــا وجذوهتا يف دفع الناس
للبذل من رقابتهم ألنفســهم قبل وجود رقابة خارجية عليهم،
فال غرو بعدها أن تبلغ بذلك الغاية من الكامل واجلامل.
ومن أبرز اجلوانب املضيئة يف حضــارة أمتنا ،نظام الوقف
يف اإلســام ،فهو نظام فريد ،متيز بكل مميزات النجاح التي تنبع
من ربانية مصدره ،فهو نظام مرشوع ألهداف ســامية ،وقد كان
لــه دور عظيم عىل مر التاريخ اإلســامي يف هنضة املجتمعات
اإلسالمية يف أي زمان ومكان.
وليست مبالغة تقرير حقيقة أن صحة نظام الوقف وانتعاشه
كان دليال دوما عىل صحة األمة وقوهتا ،والعكس صحيح.
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فاملتتبــع لتاريخ األوقاف اإلســامية وما قامت به من دور
بارز يف ســد حاجات وكفايات الناس األساسية وحتى الكاملية
يف أوج قوهتــا ،يرى أن ذلك تالزم مع فرتات قوة األمة وعصور
ازدهار حضارهتا .كام يالحــظ أن تراجعها عن دورها التنموي
تالزم مع ضعف األمة وانحطاطها.
وقد كانت دعوة صاحب الســمو الشيخ حممد بن راشد آل
مكتوم  -حفظه اهلل  -يف القمة العاملية للحكومات والتي عقدت
يف ديب خــال الفــرة2017/2 /14 - 12 :م إىل اســتئناف
احلضــارة ،قد وافقت هوى يف نفس كل غيور وحمب هلذه األمة،
وهلذه اإلنســانية مجعاء ،بــأن تكون هناك رغبــة جادة يف بعث
حضارة قوية وفاعلة ومبهرة كحضارة اإلسالم يف فرتات قوهتا،
ولذا ارتأيت أن أقوم بتســليط الضوء عىل هذا اجلانب املهم من
جوانب حضارتنا هبذه الدراســة عن «الوقــف املبتكر» وتأثريه
البالغ يف حضارات األمم وتقدمها ،وأســأل اهلل تعاىل أن يكون
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خطوة صحيحة عىل طريق التغيري واســتئناف حضارة عمالقة
أهبرت العامل وحققت لإلنسانية السعادة والسالم يف ظلها.
وملــاذا االبتــكار يف الوقف؟ هذا ســؤال جتيــب عنه هذه
الوريقات ،ببيان مفهوم االبتكار الوقفي ،ورضورته لدفع النظم
الوقفية يف عاملنا العريب واإلســامي نحو الســبق والريادة من
جديد .وهو أمر له شواهد وجذور يف تارخينا القديم واملعارص،
ولكنه حيتاج لتقنني ،وتبني خطوات علمية وعملية مدروســة،
ليقــوم النظام الوقفــي بعدها بدوره املنشــود املرتقب يف هنضة
األمة ،واستئناف احلضارة.
•

•

•
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املبحث األول
مفهوم الوقف املبتكر
املطلب األول :مفهوم الوقف:
الوقف لغة :الوقف  -بفتح الواو وسكون القاف  ،-مصدر
وقف اليشء وأوقفه ،بمعنى حبســه وأحبسه .وجتمع عىل أوقاف
ووقوف((( .وسمي وقف ًا ملا فيه من حبس املال عىل اجلهة املعينة.
أما الوقــف اصطالح ًا :فقد ذكر الفقهــاء تعريفات خمتلفة
للوقف تبع ًا آلرائهم يف مســائله اجلزئيــة ،وذلك الختالفهم يف
طبيعة العقد ذاته من حيــث اللزوم وعدمه ،وانتقال ملكية املال
املوقــوف ،وهل الوقف عقــد تعترب فيــه إرادة املتعاقدين أم أنه
إسقاط؟ إال أن أشمل تعريف للوقف هو تعريف احلنابلة الذين
((( انظر :لســان العرب ،ابن منظور ،)360 - 359/9( :والتعاريف،
للمنــاوي ،731 :و معجــم لغة الفقهاء :د.حممــد رواس قلعجي:

.122
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قالوا بأن الوقف هــو« :حتبيس األصل وتســبيل املنفعة»(((؛ إذ
يؤيده ما رواه عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام ،أن عمر بن اخلطاب
ريض اهلل عنه أصاب أرض ًا بخيرب ،فأتى النبي ﷺ يستأمره فيها،
فقال :يا رسول اهلل! أصبت أرض ًا بخيرب مل أصب ماالً قط أنفس
عندي منه ،فام تأمر به؟ قال« :إن شئت حبست أصلها ،وتصدقت
وس ِّبل ثمرته» (((.
«ح ِّبس ْ
هبا»((( ،ويف روايةَ :
أص َلهَ ،
فقوله( :حتبيس) من احلبس بمعنى املنع ،ويقصد به إمساك
العني ومنع متلكها بأي سبب من أسباب التمليك(((.
((( انظــر :رشح خمترص اخلرقــي ،الزركــي ،)196/2( :و اإلنصاف
يف معرفة الراجــح من اخلالف عىل مذهب اإلمــام أمحد بن حنبل،
املرداوي.)5 /7( :

((( صحيح البخــاري ،كتاب الرشوط ،باب الــروط يف الوقف ،رقم
.)982/2( ،2586

((( سنن النســائي ،كتاب اإلحباس ،باب حبس املشاع ،برقم (:)3603
(.)232/6

((( ينظر :كشاف القناع ،للبهويت.)240/4( :
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و (األصل) أي العني املوقوفة.
و (تسبيل املنفعة) أي إطالق فوائد العني املوقوفة وعائداهتا

للجهة املقصودة من الوقف واملعنية به(((.

«وإن كان يوجــد إىل جانب كلمة «الوقف» كلمة مرادفة هلا

وهــي« :احلبس» وهذه اللفظة متداولة يف احلضارة اإلســامية

بشكل واســع حتى ســمي الديوان باســمها يف بعض عصور
املسلمني فقيل« :ديوان األحباس»(((.
املطلب الثاين :مفهوم االبتكار:
االبتكار لغة :مشتقة منَ :بكر ،وبِكر ،بكور ًا تقدم يف الوقت

عليه :أتــاه باكر ًا ،وبكر :أي بكر إىل الــيء ،عجل إليه .وقوله

تعاىل ﴿ :ﮟ ﮠ﴾ [آل عمران ،]41 :يشــر إىل أن
((( ينظر :كشاف القناع ،للبهويت.)267/4( :

((( بحث :الوقف وأثره يف تشييد بنية احلضارة اإلسالمية ،أ .د .إبراهيم بن
حممــد املزيني ،ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العربية الســعودية:

(.)578

14

الوقـف املبتكـر أصـالة املبـدأ ،وضـرورة الفكـرة

االبتــكار فعل يدل عىل الوقت ،ويف حديــث اجلمعة« :من بكر
وابتكــر» ،أي :أرسع و أتــى قبل اآلخريــن ،أي أدرك اخلطبة
من أوهلا (((.
ويلحظ من معنى االبتكار يف اللغــة أنه متعلق بوقت أداء
الفعل ،وليس بأصل إنشاء الفعل نفسه.
أما املفهوم االصطالحي لالبتكار:
فال نكاد نجــد له تعريفا رشعيا مصطلحــا عليه بوضوح،
وإن ورد ذكره عند من رشحوا حديث اجلمعة وأحاديث فضائل
البكور ،وعند بعض علامئنا يف ســياقات كتاباهتم ،كالشاطبي

(((

من املتقدمني ،والشيخ مصطفى الزرقا((( من املتأخرين.
((( ينظر :الفائق يف غريب احلديث واألثر ،للزخمرشي.)67 /3( :
((( ينظر :املوافقات.)12 /1( :

((( حيث قال« :إن اســم حق االبتكار يشــمل احلقوق األدبية واحلقوق
الصناعية والتجارية مما يسمونه اليوم بامللكية الصناعية» .املدخل إىل
نظرية االلتزام.)26/2( :
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ولكن مفهومه لدهيــم مل يتطــرق إىل كل جوانب االبتكار

التي ظهرت احلاجة هلا يف العــر احلديث ،لذا فإن من حاولوا

تعريف االبتكار فيام بعد اختلفت أنظارهم له بحسب توجهات
الدارسني له ،من وجهات النظر االقتصادية وهي األكثر شموال

أو الرتبوية أو العلمية..

ويمكن تقسيم تعريفات االبتكار إىل:
االبتكار كعمليةInnovation as a process :
االبتكار كنتيجةInnovation as an outcome :

ففيــا يتعلق باالبتــكار كعملية فهو« :هــو تطوير وتطبيق

األفــكار اجلديدة من جانب جمموعة مــن العاملني الذين بينهم

وبني اآلخرين تعامالت ىف إطار نظام مؤسسى» (((.

((( إســراتيجيات االبتكار :طريق اإلدارة نحو االبتكار اجلذرى املؤمتر
العلمــى األول بعنوان :دعم وتنمية املرشوعــات الصغرية ،بعنوان
«إســراتيجيات االبتكار» ،والذى نظمته كليــة التجارة جامعة عني

شمس  11-11مارس 2012م .د .ممدوح عبد العزيز رفاعي.)4( :
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وأما االبتكار كنتيجة :فقد عرف بأنه« :أول اســتخدام ،أو
االســتخدام املبكر لفكرة واحدة ،وذلك ملجموعة من املنظامت
ذات أهداف مشاهبة»(((.
إذن فمهوم االبتكار الذي نستطيع اخللوص له هو:
عملية تفكري تتسم باجلدة واألصالة ،وتطبيق تلك األفكار
بصورة خمتلفة عن املألوف يف فرتة زمنية مبكرة ،ســواء كان جمال
التطبيق ماديا أو معنويا ،للحصول عىل نتائج متقدمة يف مقياس
الزمن وجودة العمل نفسه.
املطلب الثالث :مفهوم االبتكار الوقفي:
وإذا أردنــا إســقاط املفهوم الســابق لالبتــكار عىل جمال
األوقاف ،فإننا نستطيع القول بأن االبتكار الوقفي يقصد به:
((( إســراتيجيات االبتكار :طريق اإلدارة نحو االبتكار اجلذرى ،املؤمتر
العلمــى األول بعنوان :دعم وتنمية املرشوعــات الصغرية ،بعنوان
«إسرتاتيجيات االبتكار» .ممدوح عبد العزيز رفاعي.)4( :
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تلك األفــكار اجلديدة واألصيلة التي يقصــد من تطبيقها
تطوير األوقــاف من حيث األصول التي يتم وقفها ،و مصارف
تلك األوقاف ،وتنظيم إدارهتا و رســم سياســاهتا لتتسع فكرة
الوقف من خالل هذه األبعاد آلفاق أرحب من الوقف التقليدي
وصوره املعروفة ،فيكون ذلك ســببا يف إجياد نظام وقفي يسبق
الزمن بالتفكري يف جماالت جديدة تتسع هلا األوقاف ،للحصول
عىل حلول إســامية أصيلــة املبــدأ واملنطلق .بل وتســتطيع
اقرتاح رؤية مســتقبلية لألوقــاف لتكوين خطة إســراتيجية
للعمل عىل توســيع العمل باألوقاف تلبي حاجات املجتمعات
اإلنسانية كافة.
•

•

•
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املبحث الثاني
مشروعية الوقف املبتكر
املطلب األول :مرشوعية الوقف:
دلت النصــوص الرشعية املتظافــرة من القرآن و الســنة
النبوية واإلمجــاع عىل مرشوعيــة الوقف ،والنــدب إليه ،قال

تعــاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﴾ [آل عمــران .]92 :وقــد جــاء يف
الصحيــح ،عن أنس ريض اهلل عنه أنه قال( :كان أبو طلحة أكثر
أحــب أمواله إليه َب ِ ُيحاء((( ،وكان
األنصار باملدينة ماالً ،وكان
َّ
((( بريحاء عــى صيغة فعيل من الرباح ،وهــي األرض الظاهرة .انظر:
لســان العرب .412/2 ،وهي موضع ِق َبل املســجد النبوي يعرف
بقرص بني جديلة (ينظر :هدي الساري مقدمة فتح الباري ،ص.)91
عىل بعد  84مرت ًا من املســجد ،وهي داخلة حالي ًا يف نطاق توســعة
املســجد النبوي من الناحية الشــالية .انظر( :تاريــخ معامل املدينة،

للخياري ،ص .)189
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رســول اهلل ﷺ يدخلها ويرشب من ماء فيها طيب ،قال أنس:
فلام ُأنزلت هذه اآلية ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﴾...قام أبو طلحة ،فقال:

يا رســول اهلل ،إن اهلل تبارك وتعاىل يقول ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﴾ وإن أحــب أمــوايل إ ّيل بريحاء ،وإهنا
صدقــة هلل ،أرجو ّبرها وذخرها عند اهلل ،فضعها يا رســول اهلل
حيــث أراك اهلل .فقال رســول اهلل ﷺَ « :ب ْخ ،ذلــك مال رابح،

ذلك مال رابح ،وقد ســمعت ما قلــت ،وإين أرى أن جتعلها يف
األقربني» .فقالُ :
أفعل يا رسول اهلل .فقسمها أبو طلحة يف أقاربه
وبني عمه)(((.
وقد ثبت الوقف بقــول النبي ﷺ وفعلــه وإقراره(((ومن
ذلك :حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :قال رســول اهلل ﷺ:
((( صحيــح البخاري ،كتاب الــزكاة ،باب الزكاة عــى األقارب ،رقم
احلديث.)530/2( :)1392( :

((( ينظر :الترصف يف الوقف إلبراهيم بن عبد اهلل الغصن.64/1 ،
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«من احتبس فرس ًا يف ســبيل اهلل إيامن ًا واحتساب ًا ،فإن شبعه وريه
وروثه وبوله يف ميزانه يوم القيامة حسنات»(((.

وإما إقــراره فقد روى أبو هريرة ريض اهلل عنه أن النبي ﷺ

قال« :فأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده يف سبيل اهلل»(((.

ومذهب مجهــور العلامء يؤكــد اإلمجاع عــى الوقف منذ

عهــد النبي ﷺ وعهــد الصحابــة والتابعني وعىل مــر تاريخ

األمة اإلسالمية.

فالرشيعة حتث املســلمني عىل أن جيعلوا ألنفسهم صدقات

جارية بعد موهتم تعود عىل عموم املسلمني بالنفع ،وتعود عليهم

باألجر حتى بعد موهتم.

وقد ورد عن مجــع كبري من الصحابة رضــوان اهلل عليهم
((( صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والســر ،باب من احتبس فرســ ًا يف
سبيل اهلل ،برقم (.)1048 /3( :)2698

((( صحيح مســلم ،كتاب الزكاة ،باب يف تقديــم الزكاة ومنعها ،برقم:
(.)68 /3( ،)2324
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أهنم أوقفوا أمواالً هلم يف سبيل اهلل ،منهم عثامن ،وعيل ،والزبري،
وأبو طلحة ،وعمرو بن العاص ،وغريهم

(((

يقول اإلمام أمحد رمحه اهلل يف رواية حنبل« :قد وقف أصحاب

رســول اهلل ﷺ ،ووقوفهم باملدينة ظاهرة ،فمــن رد الوقف فإنام

رد السنة»(((.

املطلب الثاين :مرشوعية االبتكار يف األوقاف:
ممــا يدل عىل ذلــك القيــاس ،ويعد أحد أهــم أدلة ثبوت

الوقف بصــوره املختلفة ،فأي صورة جديدة ومبتكرة من صور

الوقف جيــرى عليها القياس عىل األوقــاف الثابتة بالنصوص،
فإذا استوفت رشوط الوقف ،ووجدت فيها العلة اجلامعة ،دون

وجود املوانع والنواقض للقيــاس ،صح أن تدرج ضمن صور

الوقف املرشوعة.

((( ينظر :بحث :الوقــف عىل القرآن ،بدر بن نارص البدر ،جملة البحوث
اإلسالمية ،العدد ( ،)77ذي القعدة  -صفر 1426هـ 1427 -هـ:

(.)119

((( رشح خمترص اخلرقي.196/2 :
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وهذا من أوســع األصول التي أســعفت املسلمني عىل مر
العصور يف التوســع يف جمــاالت وصور األوقــاف التي ختدم
شــتى ميادين احلياة االجتامعية واالقتصادية والعلمية والصحية
التي تطورت بتطور الزمان وتوســع رقعة الدول اإلســامية،
بعدما كانت مقترصة عىل صور يســرة تسد احلاجات األساسية
للمسلمني يف العصور املتقدمة.
باإلضافــة لألصول العامــة األخرى التي تشــهد بصحة
تلك الصور ،حيث «اتفق الفقهاء عىل أن بناء املســاجد وإخراج
أرضها من ملكية واقفها أصل يف وقف األصل ،وحبس أصوهلا،
والتصــدق بثمرهتا ،فيقاس عليه غــره ،ويالحظ أن القليل من
أحكام الوقف ثابتة بالسنة ،ومعظم أحكامه ثابتة باجتهاد الفقهاء
باالعتامد عىل االستحسان واالستصالح والعرف»(((.
•

•

•

((( ينظر :األحكام الفقهية واألسس املحاســبية للوقف ،د .عبد الستار
أبو غدة ود .حسني شحاتة ،ص .48
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املبحث الثالث
حنو تفعيل االبتكار الوقفي
إن األوقاف اإلســامية بــكل أشــكاهلا وجماالهتا ،لعبت
دورا حموريا يف حضارة األمة اإلســامية عىل مر احلقب املتتالية،
وكانت من املرونة بحيث استطاع الفقهاء واملنظرون أن يوجدوا
هلا صورا مناســبة تفيد تطوير شــتى مناحي احلياة االجتامعية،
واالقتصادية ،وقبل ذلــك الدينية والعلميــة ،وفق ما دعت له
حاجة الناس وما ترتب عىل تطور حياهتم ،بام حيقق هلم تأمني أداء
العبادة وطلب العلم بيرس ،وبام كفل ســد احتياجات رضورية
وحاجية تتعلق بالصحة ،وتوفري املســاكن ،واملرافق وتســهيل
العيش الكريم.
وعندمــا نجد صورا غاية يف الغرابــة والطرافة يف األوقاف
اإلســامية ،مثل :وقف «نقطة احلليب»؛ لتأمني احلليب للنساء
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املرضعــات((( ،ووقــف «األواين وحاجــات املــوايل» لتأمني
األواين للخدم يف حال كرسوا أواين ســادهتم((( ،و أوقاف عىل
رعايــة البيئة واحليوانات ،وأوقاف لطيور احلرم املكي الرشيف،
وأنشئت أوقاف إلطعام الطيور والعصافري يف مدن كثرية ،منها:
دمشــق والقدس وفاس ،وأوقاف للحيوانات األهلية اهلرمة أو
((( فكان يوزع منها احلليب عىل املرضعات يف أيام حمددة يف كل أســبوع،
إىل جانب املاء املذاب فيه الســكر ،وقد كان ذلــك من صنيع القائد

املجاهــد صالح الدين األيــويب رمحه اهلل .ندوة مؤسســة األوقاف
اإلسالمية يف العامل العريب اإلســامي ،بحث الدكتور صالح الدين

العبيــدي عن مؤسســة األوقاف ودورهــا يف احلفاظ عــى اآلثار
اإلسالمية واملخطوطات.182 :

((( حكــى ذلك ابن بطوطة ،إذ قال« :رأيت يف دمشــق مملوك ًا صغري ًا قد
سقطت من يده صحفة من الفخار ،فتكرست واجتمع عليه الناس،
فقال له بعضهم :امجع شقفها ،وامحلها معك لصاحب أوقاف األواين.

فجمعهــا ،وذهب إليه فدفع له ما اشــرى به مثــل ذلك الصحن».
ينظر :ندوة مؤسسة األوقاف اإلسالمية يف العامل العريب اإلسالمي،

بحث الدكتور صالح الدين العبيدي عن مؤسسة األوقاف ودورها
يف احلفاظ عىل اآلثار اإلسالمية واملخطوطات.182:
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املعتوهة إليوائها وعالجها كام هو شــأن وقف املرج األخرض يف
دمش��ق وغريها .ووقف «دار الدُّ قة» :وهــو وقف ملن يقع بينها
وبني زوجهــا ،وهي ملجأ تذهب إليه النســاء الاليت يقع بينهن
وأزواجهن نفور ،فلهن أن يقمن آكالت شــاربات إىل أن يزول
مــا بينهن وأزواجهن .وأوقاف خاصة لتنزه الفقراء واملســاكني
بأوالدهــم :ومن ذلك الوقف الذي أقامه الســلطان نور الدين
الشهيد قرب ربوة دمشق ،حيث جعل مكان ًا فسيح ًا مجي ً
ال ليتنزه
فيه الفقراء بأوالدهم مثل ما لألغنياء؛ حتى ال يشعروا باحلرمان
واملســكنة .وكان هناك بعض الربط((( املخصصة إليواء النساء
((( واحدهتا رباط ،ويقصد هبا هنا :مكان كان يتخذ مأوى للفقراء وعابري
الســبيل ..ينظر :الوقف وأثره يف تشــييد بنية احلضارة اإلســامية،
د .إبراهيــم حممد املزين ،نــدوة املكتبات الوقفيــة يف اململكة العربية

الســعودية ( .)619 - 618وندوة مؤسســة األوقاف اإلســامية
يف العامل العريب اإلســامي ،بحث الدكتور صــاح الدين العبيدي

عن مؤسســة األوقاف ودورهــا يف احلفاظ عىل اآلثار اإلســامية
واملخطوطات.182 :
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الر ُبط
العاجزات ،أو املطلقات أو من فقدن عائلهن ،فتكون تلك ُ
مفتوحة أمامهــن إليوائه ّن والرصف عليه ّن ،وكان يف ّ
كل رباط

شــيخة تتوىل تعليمه ّن وتثقيفه ّن كام ذكر يف رباط عذراء خاتون
داخل باب النرص بدمشق (((.
وغري ذلك من دقائق صور اخلدمات الوقفية ،فإننا بالشك
أمام نموذج رائع ملســتوى الرفاهية التــي توصلت هلا احلضارة
اإلســامية ،فال يكون االلتفات إىل التفاصيل الدقيقة ،إال دليال
عىل جتاوز مرحلة تأمني احلاجات األساسية وتأمني الكفاية فيها.
فإن كان أمــر األوقاف يف بناء احلضارة وانتعاشــها بتلك
األمهيــة ،فإننا البد أن نعيد النظــر يف صياغة جديدة لألوقاف،
((( ينسب هذا الرباط إىل الســت عذراء بنت شاهنشاه بن أيوب املتوفاة
ســنة 593هـ (1196م) ،ينظر :الوقف وأثره يف تشييد بنية احلضارة
اإلسالمية ،د .إبراهيم حممد املزين ،ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة

العربية السعودية.)619( :
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تنطلق من ثوابت وأصول الوقف اإلسالمي ،ولكنها يف الوقت
ذاته تســعى البتكار صور وقفية جديدة تلبــي حاجات الناس
املعارصة ،بل وتتبنى رؤى مســتقبلية تعمل عــى صياغة نظام
وقفــي فاعل ،يعود باألوقاف إىل دورها الرئيس يف هنضة الدول
اإلسالمية واكتفائها ،بل وتصديرها حلضارهتا لغريها.
ومما يعني عىل ذلك:
أوال :دراســة شــواهد تطور وابتكار صــور األوقاف يف
التاريخ اإلسالمي ،و بحث أسباب وســبل تفعيلها بالبناء عىل
النــاذج الناجحة ،والصــور املبتكرة التي اســتحدثت عىل مر
التاريخ اإلسالمي ،وأخذ العربة من اإلخفاقات بغية جتنبها.
ثانيا :دراســة بعض صور  -األوقاف املبتكرة املعارصة يف
الدول العربية واإلســامية ،و الغربيــة ،والتي أثبتت نجاحها،
وتأثريها عىل التنمية البرشية يف املجاالت التي أنشئت هلا.
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ثالثــا :نحو نموذج صالــح لالبتكار الوقفــي ،تراعى فيه
الضوابط واألصول ،وحيقق املبتغى بابتكار طرق لتطوير وتفعيل
األوقاف يف املجتمعات اإلسالمية.
وهذه املحاور الثالثة ،هي ما سيحاول هذا البحث تغطيتها،
بغية الوصول إىل صياغة مناســبة (لالبتكار الوقفي) الذي يعد
عالجا ناجعا لعودة األوقاف لدورها الريادي.
املطلــب األول :شــواهد تطــور األوقــاف وابتكاراهتا يف

التاريخ اإلسالمي:

عرف االبتــكار الوقفي منذ عصور اإلســام األوىل ،فلم
يزل املســلمون يستحدثون أوقافا جديدة الفكرة واملبدأ بناء عىل
األصول اإلســامية الثابتة للوقف مراعاة للحاجات املستجدة
للناس ،فام دام الوقف مســتوفيا رشوطه الرشعية فال غضاضة
من االبتــكار والتجديــد يف صوره وأشــكاله ،بــل إن املتتبع
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لتاريخ األوقاف يف العامل اإلســامي ،ليلحظ أن التنوع والكثرة
يف األوقــاف اإلســامية كان مصاحبا لفــرات زهو احلضارة
اإلسالمية وقوهتا وانتشارها.
إذن فوجود االبتــكار الوقفي عالمة مــن عالمات صحة
األمة ،وقوهتــا ،وهنضتها .وهو دليل مــن دالئل مجال وجالل
حضارهتا اإلنسانية.
وقد مــرت األوقاف منذ عهد النبــي ﷺ بتطور يف عددها
وكثرهتــا وتنوع صورها ،وال بــأس أن نمر رسيعا عىل يشء من
ذلك اســتكامال لتصور جانب االبتــكار والتجديد يف األوقاف
اإلسالمية والذي نحن بصدده.
يذهب بعض الباحثني إىل أن األوقاف عرفت قبل اإلسالم
كمامرســة يف كثري من املجتمعات القديمة ،كاملرصيني القدماء،
واليونانيني ،والرومان ،لكنها مل تعرف هبذا االســم ومل تكن هلا
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الضوابط اخلاصة التي وضعت لألوقاف اإلسالمية ،والتي يعد
جعل العمل خالصــا لوجه اهلل تعاىل ابتغــاء مرضاته وثوابه يف
اآلخرة من أهم مميزاته وسامته(((.
«وقد اختلف الباحثون حول أول وقف يف اإلسالم ،فمنهم
من قال :إنه حبس رســول اهلل ﷺ ألموال خمرييق اليهودي(((،
ومنهم من قالّ :
إن عثامن بن ع ّفان  -ريض اهلل عنه  -من أســبق
((( ينظر :الوقف وأثره يف تشييد بنية احلضارة اإلسالمية ،د .إبراهيم حممد
املزين ،ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العربية السعودية.)585( :

((( خمرييق :كان أحد أحبار اليهود ذو مال اشتهر به ،وكان قد أسلم وحلق
بالرســول ﷺ يوم ُأحد ،وقاتل حتى ُقتل  -ريض اهلل عنه  -وقد قال
له اليهودّ :
إن هذا اليوم ســبت ،فقال ال سبت لكم ،وكان قد أوىص

بأمواله للرسول ﷺ يفعل هبا ما يشاء ،فذكر أهنا :سبع حوائط  -أي
بساتني ،فقبضها  -عليه الصالة والســام  -وأوقفها صدقة ،وقال
عنه« :خمرييق خري هيود» .ينظر :السرية النبوية ،البن هشام :أبو حممد
عبد امللك بن هشــام احلمريي ،حتقيق :مصطفى الســقا ،وإبراهيم
األبياري ،وعبد احلفيظ شــلبي ،القاهرة ،مؤسســة علــوم القرآن،

(.)518/2
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املســلمني اســتخدام ًا هلذه الفضيلة ،وذلك بحبســه بئر رومة،
ومنهم من قال :إنه عمر بن اخلطاب  -ريض اهلل عنه .((( -

ثم تسابق صحابة الرســول ﷺ و رضوان اهلل عليهم ،عىل
ّ

التأيس به بحبس أنفس أمواهلم للرب واخلري ،وتتابعت أوقافهم،

يف مرحلة مبكـــرة من التاريخ اإلسالمي ،من هؤالء الصحابة:

أبو بكــر الصديق ،وعمــر بن اخلطــاب ،وعثامن بــن ع ّفان،
العوام ،ومعــاذ بن جبل ،وأم
وعيل بن أيب طالــب ،والزبري بن ّ
املؤمنني عائشــة بنت أيب بكر ،وأم سلمة ،وأم حبيبة ،وسعد بن

أيب وقــاص ،وخالد بن الوليد ،وعبد اهلل بــن الزبري ،وجابر بن
عبــداهلل ،وعقبة بــن عامر ،وحكيــم بن حــزام ،وغريهم من
الصحابة  -ريض اهلل عنهم أمجعني .((( -

((( ينظر :الوقف وأثره يف تشييد بنية احلضارة اإلسالمية ،د .إبراهيم حممد
املزين ،ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العربية السعودية.)585( :

((( اإلسعاف يف أحكام األوقاف ،للطرابليس ،دار الرائد العريب ،بريوت،
1401هـ1981 ،م .)11 - 10( :وينظر :الوقف وأثره يف تشييد بنية
احلضارة اإلسالمية ،د .إبراهيم حممد املزين ،ندوة املكتبات الوقفية يف

اململكة العربية السعودية.)586( :

32

الوقـف املبتكـر أصـالة املبـدأ ،وضـرورة الفكـرة

وظلت األوقاف تتزايد يف عرص الراشــدين  -رضوان اهلل
عليهــم  -فقد كثرت أوقــاف الصحابة وصدقاهتــم وتولوها
بأنفســهم وتابعــوا إداراهتا وتوزيعهــا متابعة مبــارشة((( .كام
تكاثرت األوقاف يف العــر األموي األمر الذي دعا إىل تنظيم

الوقف تنظي ًام دقيق ًا فأنشئ ديوان مستقل للوقف يف عهد اخلليفة
تم فيه تسجيل األحباس املوقوفة يف سجل
هشام بن عبد امللكّ ،
خاص هبا حلامية مصاحلها(((.

وتوسع نظام الوقف يف العرص العبايس فلم يعد قارص ًا عىل
الرصف عىل الفقراء واملســاكني ،بل تعدى ذلك إىل اإلنفاق يف
كثري من جوانب احلضارة اإلســامية ،مــن ذلك الرصف عىل
((( أوقاف الســلطان األرشف شعبان ،راشد القحطاين ،الرياض :مكتبة
امللك فهد الوطنية1414 ،هـ (1994م)( ،صـ.)25 - 23

((( أحكام الوقف يف الرشيعة اإلســامية ،حممــد عبيد الكبييس ،بغداد:
مطبعــة اإلرشــاد1397 ،هـــ (1977م)  .38/1و ينظر :الوقف
وأثره يف تشييد بنية احلضارة اإلسالمية ،د .إبراهيم حممد املزين ،ندوة
املكتبات الوقفية يف اململكة العربية السعودية )586( :وما بعدها.
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تأســيس دور العلم واملكتبات واإلنفاق عىل طالهبا والقائمني
عليها ،إضافة إىل إنشــاء البيامرســتانات للمرىض ودور الرعاية
االجتامعية ،واألســبلة ،وغريها من جوانب اخلدمات اإلنسانية
األخرى النافعة لعموم املسلمني(((.
وشــهد العــر الفاطمــي يف مــر توســع ًا يف أعــال

األوقــاف ،حيــث وقف احلاكــم بأمــر اهلل الفاطمــي أوقاف ًا
كثرية للرصف عىل املســاجد وغريها من املؤسســات اخلريية،
كذلك فعــل الوزير الفاطمي الصالح طالئــع بن رزيك املتوىف
سنة 556هـ (((.
ويف الدولة الزنكية يف بالد الشام كثرت األوقاف وتنوعت
وشــملت خمتلف جوانــب حياة الناس ،خاصــة يف زمن امللك
((( أوقاف السلطان األرشف شعبان ،راشد القحطاين( :صـ.)25

((( املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار (اخلطط املقريزية) ،املقريزي:
تقي الدين أمحد بن عيل ،بــروت ،دار صادر( ،د .ت)- 294/2 ،
.295
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العــادل نور الدين حممــود الزنكي الذي اشــتهرت الدولة يف
عهده باملســارعة يف إقامة املنشآت واملرافق العامة ،ومتوينها عن
الدارة عليها ،فقد أمر نور الدين بإنشاء املدارس
طريق األوقاف ّ
واخلانقاهــات ،وأكثر منها يف كل بلــد ،وو ّقف عليها األوقاف
الكثرية ،وأمر ببنــاء الر ُبط واخلانات يف الطرقات ،فأمن الناس،

وحفظت أمواهلم(((.

كام أقام بدمشــق دار ًا للحديث ،ووقف عليها وعىل من هبا

من املشتغلني األوقاف الكثرية .وهو أول من بنى دار ًا للحديث

يف اإلسالم .وبنى أيض ًا يف كثري من بالده مكاتب لأليتام ،وأجرى

عليهم وعىل معلميهم اجلرايات الوافرة ،وبنى أيض ًا مساجد كثرية
((( التاريخ الباهر يف الدولة األتابكية باملوصل ،البن األثري ،حتقيق :عبد
القادر أمحد طليــات ،القاهرة :دار الكتب احلديثــة؛ بغداد :مكتبة
املثنى1382 ،هـ (1963م)( .صـ)171؛ كتاب الروضتني يف أخبار

الدولتني ،أبو شامة ،شهاب الدين ،أبو حممد عبد الرمحن بن إسامعيل
املقــديس ،حتقيق :حممد حلمــي حممد أمحد ،القاهــرة :جلنة التأليف
والرتمجة (1956م) .22/1
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وو ّقف عليها وعىل من يقرأ هبا القرآن أوقاف ًا كثرية .يقول العامد
األصفهاين عن ذلك« :ولو شغلت بإحصاء وقوفه وصدقاته يف
كل بلد لطال الكتاب ومل أبلغ إىل أمد»(((.
ومن طريف األوقــاف التي متت يف عرص نور الدين حممود
وأمجلها ذلك القرص الذي بناه بربوة دمشق للفقراء ،فإنه ملا رأى
عز عليه أال يستمتع الفقراء مثلهم باحلياة يف هذه
قصور األغنياء ّ
فعمر ذلك القــر ،ووقف عليه قرية داريا ،وهي من
القصورّ ،
أعظم قرى الغوطــة وأغناها ،وظلت داري ًا وقف ًا عىل عامة فقراء
دمشق تفرق عليهم غالهتا ،وما برحت كذلك إىل القرن احلادي
عرش اهلجري(((.
((( سنا الربق الشــامي ،وهو خمترص الربق الشــامي للعامد األصفهاين،
للبنــداري :قــوام الديــن الفتح بن عــي البنــداري األصفهاين،
حتقيق :رمضان ششــن ،بــروت :دار الكتاب اجلديــد (1971م)

(ص .)144

((( خطط الشــام ،حممد كرد عيل :ط ،3دمشق ،مكتبة النوري1403 ،هـ
(1983م).)97/5( :
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ومما يمكن اإلشــارة إليه هنا ّ
أن نشاط الزنكيني واأليوبيني
انصب عىل االســتفادة مــن الوقف يف إحياء حركــة التعليم يف
َّ
املســاجد واملدارس و ُدور التعليم املختلفة بالدرجة األوىل ،وإن

كان هلم نشاط وقفي أيض ًا يف جماالت حضارية أخرى(((.

وقد أعاد النــارص الفاتح صالح الدين األيــويب احلياة إىل
القدس بــأن أوقف األوقــاف التي طالــت كل مناحي احلياة؛
ليرصف من ريع األوقاف عىل املســجد األقىص وتســهيل شد
الرحــال واملكوث يف القدس ،وتوفري الطعام والرشاب واملأوى
والتعليم والطبابة ألهل القدس وما حوهلا.
فعادت احلياة إىل القدس رسيع ًا بعد أن ُغيب عنها املسلمون
 91عام ًا ،وهي يف ظل رماح االحتالل الصليبي ،وخالل أقل من
((( الوقف وأثره يف تشــييد بنية احلضارة اإلســامية ،د .إبراهيم حممد
املزين ،ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العربية الســعودية)586( :

وما بعدها .بترصف.
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ُقصد ويشد إليها الرحال ويتقرب إىل اهلل يف
سنة كانت القدس ت َ
جماورة املسجد األقىص ،وبفضل اهلل تعاىل ثم فقه وحنكة النارص

صالح الدين أعيدت احليــاة االقتصادية للقدس ،وبعودهتا عاد
النبض لكل مناحي احلياة(((.
ويف عرص املامليك انترشت األوقاف انتشــار ًا عظي ًام وتعزز
دورها يف املجتمــع ،وأصبح اإلرشاف عليها مســؤولية قائمة
يتوالها جهاز الدولة .وتعددت مصادر األوقاف وأوجه الرصف
منها حتى شملت جوانب كثرية من حياة املجتمع املعارص آنذاك.
ويف عــر املامليــك انتــرت األوقــاف انتشــار ًا عظي ًام
وتعــزز دورهــا يف املجتمع ،حتــى إنه يمكن القــول ّ
أن ذلك
جاء نتيجــة لكونه أحد الروافد األساســية لبيت املال ،يرصف
ر املختلفة من مؤسســات دينية وصحية،
ريعه عىل جهات الــ ّ
((( مقال :من روائع أوقاف املسلمني ( ،)4 - 2جملة الفرقان:

https://www.al - forqan.net/articles/print - 827.html
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إىل جانب إقامة كثري من املنشــآت التعليمية والصحية واملرافق
العامة األخرى(((.
وكان الظاهــر بيربس عــى رأس قائمة الســاطني الذين
اهتموا باألوقاف وتنظيمها ،واملحافظــة عليها من االغتصاب
والتعدّ ي ،فقد استعاد عدد ًا من األوقاف التي قد اغتصبت قبل
توليه السلطة(((.
وقد نام الوقف مع نمو املجتمع اإلسالمي ،وشاع أمره وكثر
عندما توافر املال وشــعر احلكام واألثريــاء برضورة البذل من
قبلهم لإلسهام يف حركة الرقي والتطوير ،وبفعل الوازع الديني
((( ينظر :الوقف وأثره يف تشييد بنية احلضارة اإلسالمية ،د .إبراهيم حممد
املزين ،ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العربية الســعودية)590( :

بترصف.

((( هنايــة األرب يف فنون األدب ،النويري :شــهاب الدين أمحد بن عبد
الوهاب( ،خمطوط) ،دار الكتب املرصية برقم ( )549معارف عا ّمة:

( )10/30وما بعدها.
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أســهم العلامء وبعض عامة الناس يف اســتخدامه بوقف كل ما
يملكونه أو بعضه وإن كان قليالً.
وبذلك كان الوقف الوســيلة االقتصادية الرئيســة يف بناء
جوانب مهمة من احلضارة اإلسالمية وإنامئها ،وأنه كان البديل
لإلنفاق الرســمي للدولة الــذي تعتمد عليه حيــاة الناس يف
العرص احلديث(((.
فبعد تأســيس الدولة العثامنية أقيمت أول مؤسسة للوقف
العثامين يف عهد أورخان غازي وهوثاين الســاطني العثامنيني،
ويعتــره املؤرخون املؤســس احلقيقــي لإلمــارة العثامنية(((،
((( ينظر :الوقف وأثره يف تشييد بنية احلضارة اإلسالمية ،د .إبراهيم حممد
املزين ،ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العربية الســعودية)586( :

وما بعدها.

((( تاريخ الدولة العثامنية النشــأة ،االزدهار ،ســ ّيد حممد السيد حممود،
مكتبة اآلداب ،ط ،1القاهرة )87( .2007 ،وما بعدها.
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واستمرت هذه املؤسسة وتطورت وسدت هلا األموال مع تطور
اإلمكانات املادية للدولة وغطت هذه املؤسسة جوانب من احلياة
مماعملت عىل تقوية أركان الدولة ونموها أال وهي اإلنفاق عىل
طلبة العلم وتأمني اإلقامة هلم باإلضافة إىل تبني مسألة التدريب
املهني لتخريــج الكوادر املتدربة ،وشــملت النواحي التي كان
الوقف العثامين هو املســر هلا ،والتي عدها املؤرخون ما مل خيطر
عىل البال وهي كثرية ،منها:
بناء املدارس ،والتدريــب املهني ،و تقديم األموال لليتامى
واألرامل ،و رعاية الكبار والعاجزين ،وتأمني األموال للغارمني
املدينني ،وتأمــن إرضاع األطفال ،ورعايــة الكبار العاجزين،
وجتهيز البنات للــزواج ،وتأمني حاجيات املســافرين ،وتأمني
العمل للعاطلني ،وتزويج الشــباب غري املتمكنني من تســديد
نفقات لزواج ،وشــق قنوات املياه ،وإنشاء القناطر ،وبناء سبل
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املياه داخل املدن والطرقات اخلارجية ،وبناء اخلانات واحلاممات
والطرق وحفر اآلبار ،وتقديم الطعام ألبناء السبيل واملسافرين
والفقراء واملساكني ،و إطعام الطيور ،و توزيع الفواكه واخلضار
للمتعففــن ،ووقف تأمني األلعــاب لألطفــال ،وتأمني بدل
األواين والصحاف التي يكرسها اخلدم كي ال يتعرضوا للعقاب
من أسيادهم(((....
ويبدو من خــال العرض الرسيع الســابق بعض مالمح
شمول األوقاف ملجاالت احلياة الدينية واالجتامعية واالقتصادية
ودورها املهم يف ازدهار احلضارة اإلســامية ورسوخها وثباهتا
حلقب طويلــة ،وكان وجــود تلــك األوقــاف وفعاليتها من
الضامنات اهلامة لبقاء احلضارة وزهوها ،والعكس صحيح؛ فقد
ضعفت احلضارة اإلســامية وما فيها من إبداعات متنوعة عند
((( الوقف وسرية احلياة ،اخلالفة العثامنية نموذج ًا ،عيسى القدومي ،جملة
الفرقان الكويتية.2011/12/5 ،
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املســلمني إبان غزو العامل اإلسالمي واحتالله وما صحب ذلك
من مصــادرة لألوقاف أو إضعاف لدورهــا وأثرها ،وتال تلك
الفرتة التارخيية حكومات استولت عىل األوقاف حتت مسميات
التنظيم والتطوير ،واملأسسة والرتسيم.
«فحينام اســتولت الدول االســتعامرية عىل بالد املسلمني
يف القرنــن املاضيني  -الثالث عــر والرابع عرش اهلجريني ،-
وكانت تدرك أن الرصاع الســيايس يعتمد يف حسمه عىل نتيجة
هم االســتعامر األول القضاء
الرصاع الثقايف واحلضاري؛ كان ّ
عىل احلضارة اإلســامية أو إضعافها إىل أقىص درجة ممكنة ،وملا
كان الوقف هو سندها وأساس قوهتا ،كان من الطبيعي أن يتوجه
املستعمر إىل إضعاف نظام الوقف أو القضاء عليه»(((.
((( تطبيقــات الوقف بني األمس واليــوم ،صالح احلصني ،املؤمتر األول
جلمعيات حتفيظ القرآن باململكــة ،واملنعقد يف مدينة الطائف ،يوليو

http://rowaq.org/?p=19 .2012 ،18
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كام أنه بعد ذلك يف ظل النظم املختلفة للدول اإلســامية،
دعت أســباب كثرية إىل حتجيم دور األوقاف وتراجعها ،فكان
لتفيش الفســاد وضعف الذمم لدى نظــار ومتويل األوقاف يف
بعض البلدان ،تأثري كبري يف دفع السلطات احلكومية إىل تويل أمر
األوقاف بنفسها.
وهذا كان لــه مزايا وفوائــد كثرية ،ولكنه جــر األوقاف
االستثامرية إىل مســتوى متدن من اإلنتاجية بسبب عدة أسباب
منها :الفســاد اإلداري ،وانعدام الدافع الذايت ،وضعف املوارد
البرشية املتوفرة لوزارات األوقــاف ،وقلة التمويل ،وغري ذلك
من األسباب(((.
((( ينظر :األساليب احلديثة يف إدارة األوقاف :منذر قحف ،ربيع الثاين/
1418هـ ،أغســطس199 /م .وينظر :أحــكام األوقاف يف الفقه
اإلســامي ،أمحد احلجي الكــردي ،ورقة قدمــت يف دورة العلوم

الرشعية لالقتصاديني ،الكويت1416/11/29 :هـ.
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املطلــب الثاين :أبرز شــواهد األوقــاف املبتكــرة الرائدة

املعارصة:

أوال :ش��واهد األوقــاف الرائدة املعــارصة يف العامل العريب

واإلسالمي:

يف ظل النهضة العلمية التي شــهدهتا الــدول العربية إبان
حتررها من ربقة االســتعامر وســطوته ،بدأت الكثري منها تعيد
النظــر إىل األوقــاف كوهنا حمركا أساســيا لعودة ريــادة األمة
وهنضتهــا ،وكثرية هي التجــارب الرائدة واجلديــرة بالذكر يف
جمال تطوير وابتكار األوقاف التي تسهم يف تطور الدول العربية
واإلسالمية وتقدمها .وسأكتفي يف هذه العجالة بذكر نموذجني
للتدليل واإليضاح ،ومها:
أوال :الوقف العلمي يف جامعة امللك عبدالعزيز(((:
((( ورقة العمل املقدمة ملنتدى الرشاكة االجتامعية يف جمال البحث العلمي:
«جتربة جامعة امللك عبدامللك عبدالعزيز يف إنشاء الوقف العلمي »،
أ .د .أســامة بن صادق طيب  -مدير جامعة امللــك عبدالعزيز=  ،
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وهو منظومة إسالمية خريية علمية اقتصادية عرصية ،تقوم
باســتثامر األصول املختلفة وتوجيه عوائدهــا نحو تبنّي ودعم
املرشوعات البحثية والدراســات العلمية واملوهوبني والربامج
اخلاصــة املبتكرة التي ختدم املجتمع وتعالج مشــكالته العلمية
واالجتامعيــة واالقتصاديــة والصحية والبيئية ..تأســس عام
1425هـ بمبادرة من أهــايل مدينة جدة ونخبة من أعضاء هيئة
التدريس يف اجلامعة وكوكبــة من رجال األعامل ،حيث تم رفع
املقرتح لصاحب السمو امللكي األمري عبداملجيد بن عبد العزيز
(رمحــه اهلل) ،أمري منطقة مكة املكرمة آنــذاك ،وكان بذلك أول
وقف جامعي عىل مستوى الرشق األوسط.
=  أ .د .عصام بن حسن كوثر املدير التنفيذي للوقف العلمي لدعم
أبحاث ،جامعة امللك عبدالعزيز ،جملة الوقف العلمي لدعم أبحاث
جامعة امللك عبدالعزيز .)8( ،بترصف  -عىل الرابط التايل:

http://www.waqf.org.sa/Magazine/index.php?limitstart=10
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ســجل الوقف العلمي ســابقة إدارية مبتكرة يف طريقة
كام
ّ

إدارة األوقــاف ،حيث تتم ألول مرة بطريقــة مماثلة للرشكات
املسامهة يف القطاع اخلاص ،من خالل مجعية عمومية تضم مجيع
الواقفني الذين ال تقل مســامهة كل منهم عن  250ألف ريال أو
ما يعادهلا من عقار أو أسهم أو غريه ،ويكون لكل عضو صوت
واحد عن كل  250ألف ريال.
هذا وتقوم اجلمعية العمومية بانتخاب أعضاء جملس النظارة
الذين لدهيم كافة الصالحيات إلدارة الوقف العلمي واإلرشاف
العام عىل شؤونه وســر عمله ومراجعة أدائه ،ويتكون املجلس
من  15عضو ًا ،هــم :معايل مدير اجلامعــة ،وثالثة أعضاء من
اجلامعة ،وثالثة أعضاء من اإلدارات احلكومية ،وثامنية من أهل
العلم ورجال األعامل.
ويقوم جملس النظارة بتعيني جلنة االستثامر التي تتوىل مهمة
دراسة املشــاريع والفرص االستثامرية الســتثامر أموال الوقف
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وتنميتهــا وتعظيم العوائد االقتصادية التــي يعود جزء منها إىل
االستثامر مرة أخرى لتنمية رأسامل الوقف ،بينام يتم توجيه اجلزء
األكرب إىل مصارف الوقف العلمي الرشعية وبحســب رشوط
الواقفني ،ونذكر منها:
 -دعم املشــاريع البحثية والدراسات العلمية يف املجاالت

احليوية التي ختدم املجتمع.

 -دعم مشاريع املوهوبني واملبتكرين وأبحاثهم التي تسهم

يف إجياد حلول ملشاكل املجتمع.

 -ابتــكار برامج ومشــاريع متميزة خلدمــة املجتمع وحل

مشكالته وتنميته يف خمتلف املجاالت.

 -إقامة اللـــقاءات العلمية والندوات الثقافية والدورات

التدريبية ملختلف فئات املجتمع.

 -تنظيم برامــج تنموية خاصة ببعض فئات املجتمع ،مثل:

(ذوي االحتياجات اخلاصة ،املرىض ،واأليتام.)...
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 عقد برامج إدارية متقدمة للتنفيذيني ورجال األعامل منخارج اململكة؛ لتعريفهم ببيئة العمل يف اململكة وتشجيعهم عىل
فتح مشاريع جديدة تسهم يف دفع عجلة التنمية وتوفري وظائف
ورفع مستوى رفاهية املجتمع.
يذكر أن الوقف العلمي أطلق جمموعــة رائدة من الربامج
واملشــاريع ،نذكر منهــا :مســابقة املثالية يف القيــادة املرورية،
مرشوع تيســر الزواج ،مرشوع تدوير الورق ،مرشوع تشغيل
مكتبــة امللك فهد العامة يف جدة ،برنامج ثقة ،مرشوع تشــجيع
براءات االخرتاع ،إنشــاء بنك وقفي ،برنامج األعامل التنفيذي
السعودي ،وبرنامج االستقطاع الشــهري ،كام دعم العديد من
األبحــاث العلمية املهمــة يف خمتلف املجاالت الطبيــة والبيئية
واالجتامعية واالقتصادية وغريها من املجاالت التي حيتاج إليها
املجتمع واألمة(((.
((( ينظر :ورقة العمل :دراســة لتجارب حية ملشــاريع مهتمة بالوقف
العلمي ،د :غادة عبد اللطيف احللبي.)5( :
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ثانيــا :مركــز حممد بــن راشــد العاملــي الستشــارات

الوقف واهلبة:

و هو وقف أطلقه صاحب الســمو الشــيخ حممد بن راشد
آل مكتــوم نائب رئيس دولة اإلمــارات العربية املتحدة ،رئيس
جملــس الــوزراء ،حاكم ديب .وهو مؤسســة وقفية استشــارية
خلدمة اإلنســانية من خــال حتفيز ومتكني األوقــاف واهلبات
لتلبية احلاجات االجتامعية للشــعوب ،ويقــدم املركز خدماته
لألفراد واملؤسســات املحلية واإلقليمية والعامليــة بال مقابل،
للعمل عىل حتقي��ق رؤية ديب العاملية لألوق��اف واهلبات ..وهو
مؤسســة استشــارية ســتعمل عىل اإلرشاف عىل أكرب مبادرة
عامليــة إلحياء الوقــف تتضمن نظاما ترشيعيــا وحي ًا لألوقاف
ومنتجات وخدمات وقفية .وســتعمل املؤسســة اجلديدة عىل
تنفيذ إسرتاتيجية ديب لألوقاف واهلبات ،وحتقيق رؤيتها العاملية
يف هذا املجال من خالل حتفيــز ومتكني األوقاف واهلبات لتلبية
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احلاجات االجتامعية للشعوب .وسيقدم املركز خدماته لألفراد
واملؤسســات املحلية واإلقليمية والعاملية بــا مقابل ،لتحويل
الوقف ألحد أهم حمفزات التنمية يف العامل العريب .ويعمل املركز
عىل تقديم االستشــارة الوقفية حسب أفضل املامرسات العاملية،
وتقديم االستشــارة يف خيارات األوقاف واهلبات لتعزيز األثر
االجتامعــي ملا فيه صالح الشــعوب العربية .كــا يعمل املركز
عــى إدارة املعرفة يف جمال األوقاف واهلبــات من خالل إجراء
البحوث والدراســات وتنظيم املؤمترات وورش العمل وعقد
الرشاكات ،باإلضافة إىل بنــاء القدرات ورفع الكفاءة للعاملني
يف هذا املجال(((.
((( موقع: مركز حممد بن راشــد العاملي الستشــارات الوقف واهلبة -
بترصف : -

http://www.mbrgcec.ae/ar/news/details/027963800

- 1470305518
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وقد تبنت املؤسسة عدة مبادرات وخدمات للمعنيني بمجال
األوقاف واهلبات ،منها:
 -1تقديم االستشارة يف تأسيس وإدارة مؤسسات األوقاف
أو اهلبــات وفق أفضل املامرســات العاملية ،من خــال الدليل
اإلرشــادي إلنشــاء وإدارة مؤسســات الوقف واهلبة ،فيجمع
الدليل أفضل املامرســات العاملية مع األمثلة التطبيقية إلنشــاء
وتشغيل مؤسسات األوقاف واهلبات.
 -2تقديم االستشــارة يف أبرز احلاجات التي يمكن تلبيتها
باألوقاف أو اهلبات يف الوطن العريب.
 -3تقديم الربامج التدريبية ،حيث يعمل املركز وبالرشاكة
مع نخبة من املؤسســات التعليمية والتدريبية عىل تقديم برنامج
دبلوم يعمل عىل رفع الكفاءة يف إدارة األوقاف واهلبات .ويوفر

52

الوقـف املبتكـر أصـالة املبـدأ ،وضـرورة الفكـرة

املركز هذا الربنامج لألفراد من املؤسســات املحلية واإلقليمية
والعاملية املعنية(((.
 -4ترخيص اســتخدام عالمة ديب للوقــف ،وهي تقدير
يمنحه مركز حممد بن راشــد العاملي الستشارات الوقف واهلبة
للمؤسســات احلكومية واخلاصة التي لدهيا مسامهات جمتمعية
مستدامة مبنية عىل مفهوم الوقف املبتكر(((.
 -5تقديم طلبات حي ديب لألوقاف واهلبات :وهي أرض
أوقفها صاحب السمو الشــيخ حممد بن راشد آل مكتوم ،لبناء
األوقاف واهلبات السكنية كأحد اخليارات ملن يملكون التمويل
دون األصــول .حيث خيصــص ريع كل مبنــى لصالح إحدى
((( ينظر :موقع: مركز حممد بن راشد العاملي الستشارات الوقف واهلبة
http://www.mbrgcec.ae/ar/awqaf - and - endowments -

management - capacity - building

((( ينظر :موقع: مركز حممد بن راشد العاملي الستشارات الوقف واهلبة
.http://www.mbrgcec.ae/ar/definition
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حاجات األوقاف واهلبات .وينقســم احلــي الذي يرشف عليه
املركز إىل نطاقني ،حيث يركز حي ديب لألوقاف واهلبات خلدمة
اإلمارات عــى تلبية احلاجــات املجتمعية يف اإلمــارات ،بينام
يركز حي ديب لألوقــاف واهلبات خلدمة الوطن العريب عىل تلبية
احلاجات املجتمعية يف خمتلف دول الوطن العريب.
ومــن أمثلة خدمات حــي ديب لألوقــاف واهلبات خلدمة
اإلمارات :بناية وقف الصحة لألرس املتعففة ،وبناية هبة أطفال
األنابيب ،وبناية وقف قضاء الديون.
ومــن أمثلة خدمات حــي ديب لألوقــاف واهلبات خلدمة
الوطن العريب :بناية مشاريع الشــباب يف الوطن العريب ،وبناية
استصالح األرايض يف الوطن العريب ،وبناية هبة االكتفاء الذايت
يف الوطن العريب(((.
((( ينظر لالســتزادة للموقع: مركز حممد بن راشد العاملي الستشارات
الوقف واهلبــةhttp://www.mbrgcec.ae/ar/dubai - awqaf :
- and - endowments - district
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ثانيا :شواهد األوقاف الرائدة املعارصة يف الغرب:
تن َّبهــت الدول الغربيــة (كالواليات املتحــدة األمريكية،

وبريطانيا) ألمهية الوقف ،وتفتحت أعينهم عىل أثره ،وما يعود
به من االســتقرار والتنمية ،وما يعطيه للنظام من قوة؛ فســعت
جاهدة إىل أن توليه أمهية بالغة ،فعىل سبيل املثال :ذكرت إحدى
الباحثات الفرنســيات كيف اســتفاد العامل الغريب يف مدرســة
الوقف من املســلمني واســتطاعت الكنائس واجلامعات نقلها
ألوروبا أوالً لتأسيس القالع الكنسية والتعليمية خلدمة التنصري

يف املجتمع األورويب .فذكرت أن الكنيسة الكاثوليكية متلك أهم
املواقع العقارية يف وسط املدن األوروبية .و أن مواقف السيارات
مث ً
ال يف مدينة لندن اليوم هي أوقاف للكنيسة وترتفع قيمتها يوم ًا

تدر دون توقف ودون
بعد يوم لكون مواقعهــا متميزة ،غري أهنا ّ

تكلفة تذكر(((.

((( ينظر :جتربة الوقف ،د :سامي تيســر سلامن ،جريدة البيان/6/8 ،
2013مhttp://albayan.co.uk/text.aspx?id=2835 :
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وال تنحــر جتربة الوقــف الغربية يف االســتثامر وحبس
األصل يف األصــول العقارية الثابتة ،فهنــاك جتارب خمتلفة كام
نجــد يف دولة نيوزيلندا التي تتميز بــاألرايض الزراعية والثروة
احليوانية اخلصبة.
ومن أعرق األوقاف الغربيــة اجلامعات العمالقة املتميزة،
ســواء يف أوروبا أو أمريكا ،وتوجد فيها معاهد أبحاث يستثمر
هبا رجال األعامل واليهود العقول ،وحقوق االخرتاع ،التي متثل
األوقاف األعىل ربحية ،كوهنا متتلك جزء ًا يف عائدات املشــاريع
واملنتجــات واألجهزة التي تنترش عامليــ ًا ويبقى ريعها يف ازدياد
مرتاكم خلدمة أوقاف هــذه اجلامعات .من أهم هذه اجلامعات:
جامعة هارفــرد بأكثر من  31مليــار دوالر ،وجامعة كامربدج
بأكثر من  4مليارات جنيه اســرليني((( .وبلغ إمجايل الصناديق
((( ينظر :جتربة الوقف ،د :سامي تيســر سلامن ،جريدة البيان/6/8 ،
2013مhttp://albayan.co.uk/text.aspx?id=2835 :
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الوقفية التي تدعم اجلامعات يف أمريكا أكثر من مخســائة مليار
دوالر أمريكي عام 2014بحسب((( (.)NACUBO
وســنعرض لبعض األمثلة الرسيعة عىل أشــهر األوقاف
الغربية وتأثريها يف التنمية:
املثال األول :أوقاف جامعة هارفارد:
حرصــت رشكة هارفــارد عىل حتقيــق نتائج اســتثامرية
طويلة األجل لدعم األهــداف التعليميــة والبحثية للجامعة،
واتبعت أسلوب ًا فريد ًا يف إدارة االســتثامر ت ِ
ُطلق عليه «النموذج

اهلجني» ،حيــث تقوم بإدارة أموال الوقــف من خالل خربائها
داخل الرشكة ،وكذلك مــن خالل العالقات املتميزة مع خرباء
((( مقال :الوقف..استدامة املنفعة ،عامر أمحد شطا:

http://www.familybusinessarabia.com/waqf - sustainable
/- benefits - alkhabeer
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ومديريــن خارج الرشكة ،حيث إن هــذا النهج يوفر نظرة ذات
عمق واتساع للسوق.
وتتوىل «رشكة إدارة أوقاف هارفارد» شؤون أوقاف جامعة
هارفارد ،وقد تأسســت يف عام 1974م ،وهي رشكة فريدة من
نوعها بني رشكات إدارة االســتثامر؛ فهي تدير الشــؤون املالية
ألكرب وقف جامعي يف العامل (وقف جامعة هارفارد) بلغ حجمه
يف عام 2012م ( )30.435بليون دوالر أمريكي .متتلك رشكة
 HMCفريقــ ًا متخصص ًا يف منصة تداول «األســواق العامة»،
وفريق ًا آخر ملنصة تداول «األصــول البديلة» ،واللذين يعمالن
عىل إدارة االســتثامرات يف تلك املنصات بطريقة احرتافية متنح
الرشكة املرونة الكاملة والذكاء يف التعامل مع تقلبات األسواق
واالستجابة املبارشة هلا .متثل جماالت رصف عوائد استثامر أوقاف
هارفارد يف الربامــج األكاديمية والزمالــة اجلامعية واألبحاث
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الطبية والعلوم ،إضافة إىل برنامج (األســتاذية) الذي ينفق عىل
األستاذ اجلامعي ،معفي ًا بذلك اجلامعة من دفع رواتب األستاذة،
ومن ثم يمكن هلا تعيني مزيــد من أعضاء هيئة التدريس ،حمققة
نسبة مرتفعة لألساتذة عىل الطلبة.
كام أن مــن أهم جماالت الرصف برامج املســاعدات املالية
للطالب (املنح الدراســية) التي ُتنــح للمتفوقني واملم َّيزين ،ما
جيعل اجلامعة قادرة عىل اســتقطاب وتبنــي الطالب املتميزين
بغض النظر عن قدرهتم املالية ،حيث إن  ٪ 60من طالب جامعة
هارفارد حيصلون عىل املساعدات املالية من اجلامعة بقيمة إمجالية
تتجاوز  160مليون دوالر سنويا(((.
((( ينظر :ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﳌﺸﺎﻬﺑﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻐﺮﻲﺑ دراسة
مقارنــة ،ﻋﻤﺮ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ،مؤمتــر الوقف الثــاين  -جامعة أم
القرى .)34 - 33( :ومقال :تطوير مؤسســة الوقف ،دروس من
التجربة الوقفية الغربية ،حسني عبداملطلب األرسج:
https://islamselect.net/mat/111895
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املثال الثاين :وقف بيل وميليندا جيتس:
الذي يعد من أضخم األوقــاف يف عرصنا احلارض .وهذا
الوقف مقره (واشنطن) ،وأسسه :بيل غيتس وزوجته مليندا يف
عام 1994م ،وقد بلغ إمجــايل مال هذه الوقفية يف عام 2004م
قرابة  32مليار دوالر.
يرتكز جمال عمل وقف بيل وميليندا غيتس عىل ثالثة جماالت
رئيســية ،هي :التنمية العاملية ،الصحة العاملية ،إضافة إىل برامج
جمتمعية داخل الواليات املتحدة األمريكية ..حيث هيدف وقف
بيل وميلينــدا غيتس إىل جمموعة من األهداف الرئيســية داخل
وخارج الواليات املتحدة العامليــة؛ فعىل الصعيد العاملي هيدف
إىل تعزيز الرعاية الصحية واحلد من الفقر املدقع ،أما عىل صعيد
الواليات املتحدة األمريكية فيهدف إىل توســيع فرص التعليم
والوصول إىل تكنولوجيا املعلومات.
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وقد دخــل رجل األعامل املعروف (وارن بافت) يف رشاكة
خريية مع مؤسسة بيل وميلندا جيتس اخلريية بـ  37مليار دوالر
يف جــون 2006م ،لتصبح أكرب مؤسســة خريية مانحة يف العامل
متخصصة بالصحة والتعليم وأبحاثهام(((.
تؤكــد األمثلــة الســابقة أن األوقــاف تعــدّ مــن أقوى
حمــركات التنمية املســتدامة البرشية واملاديــة يف الغرب .وهذا
القطــاع العريض تقوم عــى خدمتــه أنظمة ودوائر رســمية
حرص ًا عــى تنميته واســتدامته ،فهو املغــذي الرئيس للقطاع
الثالــث املعني بتنمية املجتمــع باحتياجاته املختلفــة التعليمية
والصحية واملهنيــة والبحثية واالقتصاديــة وغريها يف جماالت
احلياة املختلفة.
((( ينظر :ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﳌﺸﺎﻬﺑﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻐﺮﻲﺑ دراســة
مقارنــة ،ﻋﻤﺮ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ،مؤمتــر الوقف الثــاين  -جامعة أم
القرى.)33( :
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ومن أهم الترشيعات التي اختذهتا الدول الغربية خلدمة هذا
القطاع :خصم مجيع ما ينفق من تربعات عىل املؤسسات الوقفية
واخلريية يف رضائب الرشكات امللزمة من قبل احلكومات يف حال
رصفهــا للجهات الوقفية واخلريية ،ما دفــع كثري ًا من أصحاب
الثــروات والــركات العمالقة لتحويل أمــوال الرضائب إىل
هــذا القطاع ..ومما جتدر اإلشــارة إليه أن أنظمــة الرضائب يف
الواليات املتحدة األمريكية تســتقطع نسبة  %40كرضيبة وفاة
للثروات الكبرية ،وهــو ما يدفع األثريــاء إىل التنازل عن هذه
الثروات للمؤسســات اخلريية الوقفية كنوع من التشــجيع عىل
نموها وتقويتها(((.
((( ينظر :جتربة الوقف ،د :سامي تيســر سلامن ،جريدة البيان/6/8 ،
2013م ،http://albayan.co.uk/text.aspx?id=2835 :نظــام

الوقف اإلسالمي ،والنُّظم املشــاهبة يف العامل الغريب ،ص34 - 32

بترصف
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املطلب الثالث :حلول األوقاف املبتكرة:
إن كثــرا من العلامء املختصني بدراســة حضارات األمم،
وســبل الرقي االجتامعي فيهــا ،يؤكدون عىل أمهيــة االبتكار
لوصف الدول بالتقدم ،فهناك معايري حتكم هذا التصنيف ومن
ذلك :القدرة عىل االبتكار العلمى والتكنولوجى(((.
ويف سياق بحثنا هذا ،عرفنا أمهية الوقف باعتباره حمركا هاما
يف سري األمم واحلضارات نحو التقدم واالزدهار ،وهذا ما جعل
غري املســلمني يلتفتون إليه كوسيلة من وســائل تطوير احلياة،
وديمومة التطور والتقدم يف جمتمعاهتم ،برغم كوهنم ال ينتظرون
((( باإلضافــة لركائز ثالثة هــي :القدرة عىل القضــاء عىل االزدواجية
االقتصاديــة واالجتامعية .والقدرة عىل االندمــاج الفعال لقطاعاته

اإلنتاجيــة .ودخــل الفرد ومعدل الزيــادة ىف هذا الدخــل .ينظر:

بحث :نحو حضارة إســامية مستقبلية...أساسها اإليامن والعلم،
إبراهيــم مجيل بدران ،وعىل عــى حبيش ،.جملة :قضايا إســامية،
العدد ( ،)194وزارة األوقاف ،املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية،

ط( ،)2القاهرة :ربيع اآلخر1432:هـ ،مارس2011 :م.)37( :
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عليه أجرا أخرويا ،وال يعتربونه سبيال للنجاة والفالح يف اآلخرة
كام نعتقد نحن املسلمون.
فــإذا كان األمر كذلــك ،فإن تطوير األوقاف بام يتناســب
وحاجــة النــاس ومتطلبــات حياهتــم يف كل زمــان ومكان،
وبحســب حاجاهتم وظروفهم ،ليستلزم التفكري بسبل جديدة،
وصــور جديدة لألوقــاف تفي بكل ذلك .وهــذا ال يكون إال
باالبتكار الوقفي.
االبتكار الوقفي ،خيار ،أم رضورة؟
هل االبتكار الوقفي نوع من الرتف الزائد عن احلاجة؟ أو هو
من مرتكزات تقدم األمم وتصنيفها ضمن احلضارات املتقدمة؟
بناء عىل املقدمات التي سبق ذكرها يف هذا البحث ،نستطيع
اخللوص إىل إجابة واضحة هبذا الشأن ،فاالبتكار الوقفي مل يعد
خيارا ،بل أصبح مطلبا ملحــا ورضورة تنموية للنهوض بواقع
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الوقف ،وذلك لتعويض التأخر الزمني الشاسع الذي عانت منه
األوقاف كمحرك لعجلة التنمية واحلضارة العربية واإلســامية
بل واإلنسانية.
وقد اجتهد الكثري من النظار والباحثون ،كام اجتهدت بعض
اهليئات واملؤسســات املعنية باألوقاف يف اقرتاح جماالت مبتكرة
تدعــو احلاجة هلا للنهوض بالفكر الوقفي ،بام حيقق املقصود منه
يف ســد كفايات األمة األساســية يف جماالت كالتعليم والصحة
وغري ذلــك ،وبام يكون حمفزا للمزيد مــن الدفع احلضاري من
خالل دعم املخرتعات واملوهوبني و االلتفات إىل ســبل توفري
العيش الرغيد الذي تتكامــل فيه صور التعليم العايل ،والصحة
لكل طبقات املجتمع ،واســتدامة املنافع ،وتطوير املجتمع املدين
واملؤسسات غري الربحية.
ونســتطيع إمجال جماالت االبتكار والتجديــد املقرتحة يف
تفعيل األوقاف وتطويرها يف ثالثة جماالت:
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املجال األول :ابتكار األصول التي يتم وقفها:
هيــدف االبتــكار الوقفي إلتاحــة الوقــف جلميع فئات

املجتمع واملؤسســات مهــا كان حجمها (صغرية ،متوســطة،

كبرية) وعدم اقتصاره عىل أصحاب الثروات الكبرية من خالل

أي نــوع من األصول غــر التقليدية (عينيــة أو معنوية) وعدم

اقتصــار هذه األصول عــى املباين واألرايض كــا هو احلال يف
الوقف التقليدي(((.

وتتنــوع صــور األصــول التي تصلــح أن تكــون وقفا،

ومن ذلك:

 -1الوقف املؤقت :ويقصد به حتديد مدة معينة ،مثل أن يقوم

صاحب األرض بجعلها طري ًقا للناس أو السيارات ملدة حمددة.

 -2الوقف اجلزئي :ويشــمل جماالت واســعة ،كالصحة،
والتعليم ،وتوفري املطعم واحلاجات األساســية للمستحقني من
((( ينظر :موقع :مؤسسة حممد بن راشد الستشارات الوقف واهلبات:
http://www.mbrgcec.ae/ar/innovative - endowmen
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فئات املجتمع« ،مثل أن خيصص صاحب مصنع يوم ًا يف الشهر أو
يف السنة من دخل هذا املصنع أو هذا املتجر للفقراء ،أو خيصص
إنتــاج هذا املصنع إن كان أغذيــة أو مالبس أو أحذية أو غريها
مدة يوم أو شــهر للفقراء .أو مثــل أن ختصص بعض طاوالت
املطعم بشــكل وقفي ،يكون ريعها وقفا ،أو بعض كرايس استاد
ريايض كذلك ،يكــون ريع تذاكرها وقفا .ووقف بعض املقاعد
يف اجلهات التعليمية جمانا وقفا(((.
 -3وقف امللكيــة ،كأن يكون لدى البعــض ملكية كتاب
أو منتــج أو اخرتاع أو اســم جتــاري فيمكــن أن يوقف هذا
االسم للمحتاجني.
 -4وقف الوقت :أي تقديم ســاعات وقفية جمانية للفئات
املستحقة ،مثل رشكات االستشارات.
((( ينظــر :مؤسســة حممد بن راشــد الستشــارات الوقــف واهلبات.
الوقف املبتكر :

http://www.mbrgcec.ae/ar/innovative - endowment
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 -5وقف اخلدمات :بتخصيص بعض املؤسسات أو األفراد
ريع بعض اخلدمات وقفا ،أو تقديمها جمانا للمستحقني.
 -6وقف االستشــارات :بحيث تقدم اجلهات االستشارية
أيا كان نوعها ،استشارات وقفية جمانية لدعم املحتاجني هلا.
 -7أوقاف إعالمية ،مثل :اإلعالنــات الصحفية الوقفية،
بحيث ختصص مســاحات إعالنية يكون ريعها وقفا .سواء يف
الوسائل املكتوبة أو السمعية أو البرصية.
 -8أجهزة وقفية :بحيث تكون رســوم تلك األجهزة التي
يستحصل منها مبالغ مالية ،وقفا للمجتمع.
املجال الثاين :االبتكار يف مصارف األوقاف:
فإن مفهوم الوقــف املبتكر هيدف إىل إبــراز الوقف كأداة
تنمويــة للمجتمع من خــال عدم التقيد باملصــارف التقليدية
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للوقف ،بل يســعى الستحداث مصارف جديدة تواكب حاجة
املجتمع ،وتعمل عىل تقديم األنسب واألكثر جدوى له يف كافة
اجلوانب العلمية والصحية واالجتامعية وغريها.
ومن أمثلة املصارف املبتكرة :دعم دراســات االخرتاعات
ومتويله�اـ ،واألبحــاث الطبيــة ،والعلــوم والتكنولوجيــا
واالبتــكار ،ودعــم مشــاريع الشــباب ،ودعــم املعرفــة،
واحلمالت التوعوية واملجتمعيــة ،والتدريب وتنمية املهارات،
والبيئة واالستدامة.
املجــال الثالث :ابتكار أفكار وحلول مؤسســية التي تقدم

كحلول لتطوير قطاع األوقاف:
ويتم ذلك من خالل:

أوالً :تأسيس وهيكلة جديدة للكيان الوقفي ،وهذا يتم عن
طريق عدة أسس منها:
أ« -الفصل بني اإلرشاف عىل الوقف واإلدارة.
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ب -اإلفصــاح الالزم وما يتبع ذلك مــن عملية احلوكمة
الالزمة لكل منتفع من الوقف حتى يعرف حقوقه ،وصوالً حلفظ
حقوق كافة املستفيدين من الوقف يف الوقت الراهن واملستقبل.
جـ -واســتدامة رأس املال وإدارتــه بالطريقة االحرتافية
املنشودة بام حيفظ عدم تآكله أو فقدان قدرته الرشائية مع التوازن
بني توزيع املنفعة للمســتحقني احلاليــن دون اإلخالل بحقوق
األجيال القادمة من املنتفعني»(((.
ثاني ًا :إدارة األصول الوقفية بشــكل مؤســي مدروس،
بام حيافظ عىل ثروات الوقف ويصل إىل مســتوى حتقيق العوائد
املستهدفة أو ما ُيســمى بريع الوقف .وذلك :من خالل وجود
رؤية ورســالة واضحــة املعامل للمؤسســات الوقفيــة ،وبناء
((( مقال :الوقف..استدامة املنفعة ،ع ّمر أمحد شطا ،موقع:

http://www.familybusinessarabia.com/waqf - sustainable
/- benefits - alkhabeer
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إســراتيجية حمددة ،لدهيا هيكل إداري منظــم ،باختيار أفضل
مديري األصول ،وموظفني يتمتعون بقــدرات عالية ،واختيار
األدوات االستثامرية املناسبة باستقالل تام ورشوط حمد ّدة إلدارة
استثامرات الوقف(((.
ثالثــا :تفعيــل دور اإلعالم كرشيك فعــال ورضوري يف
التوعية والدعــوة إلحياء الوقف وإبراز حماســنة وفوائده ،أداة
للتنميــة والدفع باحلضارة ،وذخرا للمســلم يف آخرته ال ينقطع
أجره ما دام باقيا.
•

•

•

((( مقال :الوقف..استدامة املنفعة ،ع ّمر أمحد شطا ،موقع:
-

http://www.familybusinessarabia.com/waqf

/sustainable - benefits - alkhabeer
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من خالل ما ســبق عرضــه يف هذا البحــث ،الذي أردت
من خالله تســليط الضوء عىل رس مهم من أرسار قوة حضارتنا
وهنضة أمتنا العربية واإلســامية عىل مدى قرون طويلة ،وهو
تفعيل دور األوقاف وتطويرها باالبتكار والتجديد فيها بحسب
حاجات املجتمعات وظروفه يف كل زمان ومكان وظرف ،تبني
بجالء أن الدعــوة إىل االبتكار الوقفي يعــد رضورة لديمومة
واســتمرارية دور األوقاف احلضاري والتنموي يف املجتمعات.
فــإن كان الوقف أداة تقدم حضاري ،فاالبتــكار هو روح هذه
األداة ،الــذي جيعلها حتيا و ال متوت ،بل تتســع آلفاق أرحب،
وهو اخليار األصوب ،لتفعيل دور األوقاف وإحيائها.
وال أدل عىل ذلك من اجتاه املجتمعات البرشية حتى من غري
املسلمني لنظم تشــبه الوقف يف اإلسالم ،أحيوا هبا حضاراهتم،
ودفعوا هبا عجلة تقدمهم وهنضتهم.
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إذن فاالبتكار الوقفي نامء للحارض ،واســتثامر للمستقبل،
واالبتكار فيه يقفز باألمة قفزات زمنية ونوعية يف شــتى ميادين
التطور والتقدم.
لذلــك فإنــه مل يعد خيــارا ،بل بــات رضورة واجبة عىل
األمة ،خاصة يف ســياق رغبتنا يف النهوض بمجتمعاتنا العربية
واإلســامية ،وتدارك ما فاتنا من تطور وتقــدم ،بل وأبعد من
ذلك ،رغبة يف الريادة والسبق كام كانت حضارتنا دوما.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
•

•

•
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 -أحــكام األوقــاف يف الفقــه اإلســامي ،أمحد احلجي

الكردي ،ورقة قدمــت يف دورة العلوم الرشعية لالقتصاديني -

الكويت1416/11/29 :هـ.

 -أحــكام الوقــف يف الرشيعــة اإلســامية ،حممد عبيد

الكبييس ،بغداد :مطبعة اإلرشاد1397 ،هـ (1977م).

 -األســاليب احلديثة يف إدارة األوقاف :منذر قحف ،ربيع

الثاين1418 /هـ ،أغسطس199 /م.

 -اإلســعاف يف أحكام األوقــاف ،للطرابليس ،دار الرائد

العريب ،بريوت1401 ،هـ1981 ،م.

 -اإلنصــاف يف معرفة الراجح من اخلــاف عىل مذهب

اإلمام أمحد بن حنبل ،عالء الدين أبو احلســن عيل بن ســليامن
املرداوي الدمشــقي الصاحلــي (املتوىف885 :هـــ) ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة األوىل 1419هـ.
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 -أوقاف الســلطان األرشف شعبان ،راشــد القحطاين،

الرياض :مكتبة امللك فهد الوطنية1414 ،هـ (1994م).

 -التاريخ الباهر يف الدولة األتابكية باملوصل ،البن األثري:

عــز الدين عيل بن أيب الكرم حممد الشــيباين اجلــزري ،حتقيق:
عبد القادر أمحد طليامت ،القاهــرة :دار الكتب احلديثة؛ بغداد:
مكتبة املثنى1382 ،هـ (1963م).

 -تاريخ الدولة العثامنية النشــأة  -االزدهار ،ســ ّيد حممد

السيد حممود ،مكتبة اآلداب ،ط ،1القاهرة.2007 ،

 -جتربــة جامعــة امللك عبدامللــك عبدالعزيز يف إنشــاء

الوقف العلمي ،أ .د .أســامة بن صادق طيــب  -مدير جامعة
امللك عبدالعزيز ،أ .د .عصام بن حســن كوثــر املدير التنفيذي

للوقــف العلمي لدعم أبحاث ،جامعة امللــك عبدالعزيز ،جملة
الوقــف العلمي لدعــم أبحاث جامعة امللــك عبدالعزيز ،عىل

الرابط التايلhttp://www.waqf.org.sa/Magazine/index.:

phplimitstart=10
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 جتربة الوقف ،د :سامي تيسري سلامن ،جريدة البيان/6/8 ،2013مhttp://albayan.co.uk/text.aspx?id=2835 .

 الترصف يف الوقــف ،إبراهيم بــن عبدالعزيز الغصن،الرياض :جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،كلية الرشيعة،
1409هـ.
 تطبيقــات الوقف بني األمس واليــوم ،صالح احلصني،املؤمتر األول جلمعيات حتفيظ القرآن باململكة ،واملنعقد يف مدينة
الطائف ،يوليو .http://rowaq.org/p=19 .2012 ،18

 تطوير مؤسســة الوقف  -دروس مــن التجربة الوقفيةالغربية ،حسني عبداملطلب األرسج،
https://islamselect.net/mat/111895

 التوقيــف عىل مهــات التعاريف :حممــد عبد الرؤوفاملنــاوي1410 ،حتقيق :د .حممــد رضوان الدايــة ،دار الفكر
املعارص ،دار الفكر  -بريوت ،دمشق ،الطبعة األوىل.
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 اجلامع الصحيح املخترص ،حممد بن إسامعيل أبو عبداهللالبخاري اجلعفي ،حتقيق :د .مصطفــى ديب البغا ،الياممة ،دار
ابن كثري ،بريوت ،الطبعة الثالثة.1987 - 1407 ،
 خطط الشام ،حممد كرد عيل :ط1403 ،3هـ 1983/م،دمشق ،مكتبة النوري.
 ســنا الربق الشــامي ،وهو خمترص الربق الشامي للعامداألصفهــاين ،للبنداري :قــوام الدين الفتح بن عــي البنداري
األصفهاين ،حتقيق :رمضان ششن ،بريوت ،دار الكتاب اجلديد
(1971م).
 السرية النبوية ،البن هشام :أبو حممد عبد امللك بن هشاماحلمريي ،حتقيق :مصطفى الســقا ،وإبراهيــم األبياري ،وعبد
احلفيظ شلبي ،القاهرة ،مؤسسة علوم القرآن.
 رشح الزركــي عىل خمترص اخلرقي ،شــمس الدين أبوعبــد اهلل حممد بن عبــد اهلل الزركيش املــري احلنبيل ،حتقيق:
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عبد املنعم خليــل إبراهيم1423 ،هـــ 2002 -م ،دار الكتب
العلمية ،بريوت.
 صحيح مســلم ،أبو احلســن مســلم بــن احلجاج بنمســلم القشــري النيســابوري ،دار اجليل بريوت ،دار األفاق
اجلديدة ،بريوت.
 الفائــق يف غريب احلديث ،حممــود بن عمر الزخمرشي،حتقيق :عــي حممد البجاوي ،حممــد أبو الفضــل إبراهيم ،دار
املعرفة ،لبنان.
 كتاب الروضتني يف أخبار الدولتني ،أبو شــامة ،شهابالدين ،عبد الرمحن بن إســاعيل املقديس ،حتقيق :حممد حلمي
حممد أمحد ،القاهرة :جلنة التأليف والرتمجة (1956م).
 لســان العرب ،حممد بــن مكرم بن منظــور األفريقياملرصي ،ط ،1دار صادر ،بريوت.
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 معجــم لغــة الفقهــاء ،أ .د .حممــد رواس قلعه جي،ود .حامد صادق قنيبي ،دار النفائس ،األردن.
 مــن روائع أوقاف املســلمني ( ،)4 - 2جملــة الفرقان:https://www.al - forqan.net/articles/print - 827.html

 املــوارد املالية ملــر يف عهد الــدول اململوكية األوىل،محــود بن حممــد النجيدي ،رســالة ماجســتري ،كليــة العلوم
االجتامعية ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،الريـاض،
1405هـ1984/م.
 املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار (اخلطط املقريزية)،املقريزي :تقي الدين أمحد بن عيل ،بريوت ،دار صادر( ،د .ت).
 املوافقات ،إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطيالشهري بالشاطبي ،حتقيق :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن،
دار ابن عفان ،الطبعة األوىل 1417هـ1997 /م.
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 موقع: مركز حممد بن راشد العاملي الستشارات الوقفواهلبة http://www.mbrgcec.ae/ar/dubai - awqaf - and
- endowments - district

 نحو حضــارة إســامية مستقبلية...أساســها اإليامنوالعلــم ،إبراهيم مجيل بدران ،وعىل عــى حبيش ،جملة :قضايا
إســامية ،العــدد ( ،)194وزارة األوقــاف ،املجلس األعىل
للشؤون اإلســامية ،ط( ،)2القاهرة :ربيع اآلخر1432:هـ،
مارس2011 :م.
 ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﳌﺸﺎﻬﺑﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻐﺮﻲﺑدراســة مقارنة ،ﻋﻤﺮ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻠﻴﻢ ،مؤمتــر الوقف الثاين -
جامعة أم القرى.
 هنايــة األرب يف فنــون األدب ،شــهاب الدين أمحد بنعبد الوهاب النويري ،حتقيق :مفيــد قمحية ومجاعة ،ط ،1دار
الكتب العلمية ،بريوت 1424 ،هـ 2004 -م.
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 -ورقة العمل :دراسة لتجارب حية ملشاريع مهتمة بالوقف

العلمي ،د :غادة عبداللطيف احللبي.

 الوقف ...استدامة املنفعة ،عامر أمحد شطا، http://www.familybusinessarabia.com/waqfsustainable - benefits - alkhabeer

 -الوقف عىل القرآن ،بدر بــن نارص البدر ،جملة البحوث

اإلســامية ،العــدد ( ،)77ذي القعدة  -صفــر 1426هـ -

1427هـ.

 -الوقــف وأثره يف تشــييد بنية احلضارة اإلســامية ،د.

إبراهيــم حممد املزين ،ندوة املكتبات الوقفيــة يف اململكة العربية

السعودية.

 -الوقف وســرة احلياة ،اخلالفة العثامنية نموذج ًا ،عيسى

القدومي ،جملة الفرقان الكويتية.2011/12/5 ،
•

•

•
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