
1



2



3

ح/ دار وجوه للنرش والتوزيع، 1437. 
 فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النرش 
الراجحي، بدر حممد
جتربتي مع الوقف. / بدر حممد الراجحي - الرياض، 1437هـ
.. ص؛ .. سم 
ردمك: 978-603-90767-2-8 
1-الوقف ) فقه اسالمي( 2- األوقاف االسالمية  أ. العنوان
 ديوي 902، 253   1437/4467
رقم اإليداع: 1437/4467
ردمك: 978-603-90767-2-8

الطبعة االوىل
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مجيع احلقوق حمفوظة

اليسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب؛ أو نقله يف أي شكل أو وسيلة،
سواء كانت إلكرتونية أو يدوية أو ميكانيكية، بام يف ذلك مجيع أنواع تصوير املستندات بالنسخ، أو التسجيل أو التخزين، أو أنظمة االسرتجاع، دون 

إذن خطي من املؤلف بذلك.
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السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، وبعد:

ين وُيسعدين أن أهدَي إليكم هذا الكتاب، الذي حرصت  َيرسُّ
أن أقدم فيه قبسًا من جتربتي مع الوقف؛ بناء عىل معايشة وخربة 

عملية لواقع األوقاف يف اململكة العربية السعودية.

أسأل اهلل أن ينفع به. 

واهلل ويل التوفيق،،
  حمبكم/ بدر الراجحي

إهداء
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تربز أمهية الوقف يف اإلسالم يف تعدد منافعه لألمة؛ فليس 
الوقف  قيمة اقتصادية فحسب؛ بل يتضمن الوقف ِقَيام اجتامعيَّة 
للمجتمعات  املميزة  السامت  أهم  من  باعتباره  كبرية؛  ة  وتنمويَّ
كانت  وإذا  االقتصادية،  تنميتها  أدوات  وأبرز  اإلسالمية 
املوقوفة  األموال  حصيلة  أن  عن  تكشف  احلديثة  الدراسات 
– ضئيلة؛ بل »مؤملة«، إال أن اإلقبال  الثروات  - مقارنة بنسبة 
غري املسبوق عىل إقامة األوقاف يف الفرتة األخرية ُيؤذن بنهضة 
للوقف اإلسالمي، تتطلب االهتامم به وتنظيم أحكامه، لضامن 
نجاح جتربة النهوض بالوقف اإلسالمي؛ لكونه من أهم موارد 

التنمية االجتامعية يف املستقبل.

الذين  أحبايب  وإرصار  طلب  من  الكتاب  فكرة  نشأت 
جتربة  عىل   املعتمدة  اإلعالمية  وإسهامايت  براجمي  إىل  استمعوا 
عملية يف أوقاف والدي - رمحه اهلل - الذي جعلني مشارًكا يف 
دفعني  مما  )1415/01/20هـ(،  يف  أسسها  التي  أوقافه  أول 
هيئة  عىل  ونرشها  التجارب  هذه  من  اإلفادة  دائرة  توسيع  إىل 
يف  األوقاف  جتارب  عىل  االطالع  عىل  حرصت  وقد  كتاب، 
العامل اإلسالمي ويف الغرب؛ حتى أمتكن ـ بإذن اهلل ـ من تطوير 

مقدمة
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فكرة الوقف، وإضافة مكتسبات اخلربة العملية املكتسبة باملامرسة إىل األبحاث يف الوقف اإلسالمي؛ 
فإن غالب ما ُنرش عن األوقاف ركز عىل فضل الوقف، وأنواعه، وغريها من القضايا الرشعية؛ هلذا 

حرصت أن يكون هذا الكتاب طرًحا عمليًّا أكثر منه أكاديميًا.

حيتاج الوقف للنهوض به إىل جهد كبري ومكثَّف من جانب وسائل اإلعالم وأصحاب الثروات 
والقائمني عىل إدارة األموال العامة؛ إلزالة املفاهيم اخلاطئة عنه، والرتويج هلذا املرشوع املهم الذي 
اخلدمات  وتقديم  التنمية،  لتحقيق  األقوى  واألداة  الفقر،  ملشكلة  األول  العالج  يكون  أن  يمكن 

االجتامعية املختلفة بشكل رائد ومتطور.

وبام أن السعودية ُمقبِلة اآلن عىل عناية كبرية باملشاريع الوقفية - حيث لوحظ أن ملوًكا وأمراء ووزراء 
أموال  الوقف بشكل ملموس، وتم تسجيل  أقبلوا عىل  قد  ثروات ومواطنني رجااًل ونساًء  وأصحاب 
الواعد، وتوضيح  تنظيم إطار هذا املرشوع  الكتاب لإلسهام يف  الوقف، فقد جاء هذا  ضخمة لصالح 
منه، والوصول  املرجوة  النتائج  وإزالة معوقاته، هبدف حتقيق  أدائه،  خطواته، وكيفية تسجيله، وقياس 
إىل االحرتافية يف إدارة األوقاف، ال سيام مع احلجم اهلائل للثروات، ورغبة كثري من املسلمني يف العمل 

اخلريي، واإلسهام يف املرشوعات الوقفية حيقق نتائج طيبة عىل املدى البعيد.

وأخرًيا جيدر التنبيه إىل أن هذا الكتاب ليس بحًثا أو دراسة علمية يف املوضوع، وإنام هو  تسجيل 
قدمت  املوضوع، وقد  إطالع واسع عىل  نتائج  مع  الوقفي  العمل  لتجربة شخصية يف  خلربة ورصد 
كثرًيا من حمتويات هذا الكتاب عرب إسهامات صحفية وإعالمية؛ هلذا قد جيد القارئ موضوعا واحدا 

تكررت معاجلته والتعرض له يف أكثر من موضع يف الكتاب.

المقدمة
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كان الوقف أحَد أبرِز سامت املجتمعات والسوِق اإلسالميَّة، وأحَد دعائم االقتصاد فيها، كام كان  
لبيَُّة إىل األوقاف القديمة - بسبب  ، وربام كانِت النظرُة السَّ أحَد أهمِّ مصادِر العمِل اخلرييِّ والتطوعيِّ

إمهاهِلا وعدم تطوير وسائِلها ـ أحَد عوامِل ضعِف العمل اخلرييِّ وجهِل الكثريين به. 

أِي جرى يف برنامج: »النهر اجلاري« ُبثَّ عىل: »قناِة املجد الفضائية«، يف عاِم:  ويف استطالٍع للرَّ
لعدٍد مَن األفراِد، وقد أظهرْت إجاباُتُم  الوقِف  )1435هـ(، تم خالَلُه توجيُه سؤاٍل حوَل مفهوم 
َة معرفتهم بمفهوِم الوقِف، وافتقاَر املجتمِع إىل نرِش ثقافتِِه، واخللَط بينَُه وبنَي مصطلحاٍت أخرى،  قلَّ

ٍد للوقِف ودراية بأحكاِمِه. ٍة، دوَن تعريٍف حمدَّ وإطالَق مفاهيَم عامَّ

 تعريف الوقف 

الوقُف ُلغًة: مصدُر: َوَقَف َيِقُف؛ وتستعمل هذه املادة بمشتقاتا يف عدة معاٍن؛ فتستعمل بمعنى: 
السكون، وبمعنى: املنع، وبمعنى: التعليق، وبمعنى التأخري، وبمعنى: احلبس؛ وهذا املعنى األخري 
اَر لِلَمساِكنِي َوْقًفا،  هو أوثق املعاين باملعنى الرشعي للوقف؛ ومن استعامله بمعنى احلبس: »َوَقْفُت الدَّ

َة؛ َأْي َحَبْسُتَها«)1(. ابَّ َوَوَقْفُت الدَّ

ًعا: َحبُس العنِي عن متليِكها ألحٍد مَن النَّاِس ورصُف منفعتِها إىل املوقوف عليه، فالوقف يفيد  وشرَ
متليك املنفعة للموقوف عليه.

ًبا إىل اهلل تعاىل، كالوقف عىل دور  ، َتقرُّ ِف، وختصيُص ريِعِه جلهِة بِرٍّ وقيل: حبُس املاِل عن الترصُّ
ابن  به  ما عرفه  له  تعريٍف  أفضَل  العلم وجهات اخلري؛ كاملستشفيات، واملدارس،،، وغرِيها، ولعلَّ 

قدامَة يف املغني بأنه: »حتبيُس األصِل، وتسبِيُل الثَّمرِة«)2(.

1 -  انظر: مادة: )وقف( يف: القاموس املحيط للفريوز آبادي: )205/3(، لسان العرب، البن منظور: )4898/6(.
2 - انظر: املغني رشح خمترص اخلرقي، البن قدامة: )597/5(، وهذا التعريف مأخوٌذ من حديٍث أسنده الشافعي يف األم وغريه عن عمر بن 

اخلطاب – ريض اهلل عنه - قال: َيا رسوَل اهللِ، إينِّ أصبُت َمااًل ِمن َخيرٍب، مل ُأِصْب َمااًل َقطُّ َأْعَجَب إيلَّ - أو َأْعَظَم ِعنِْدي – ِمنُه، َفَقاَل رسوُل 
َق به ُعَمُر. اهللِ - َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه وَسلََّم: »إِْن ِشْئَت َحَبْسَت َأْصَلُه َوَسبَّْلَت َثَمَرُه«، فَتَصدَّ

الفصل األول: مفهوم الوقف وفضله ومقاصده
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ُع الَوقُف َنوَعيِن: ويتنوَّ

به ملن وقف عليهم  إنشاِئِه، وَيِصحَّ االنتفاُع  بتامِم  الوقُف  ينعقَد  بأن  ُز:  امُلنَجَّ الَوقُف  ُل:  النَّوُع األوَّ
ِعنَي منفعَة عقاٍر – َمَثاًل - عىل نوٍع مَن املحتاِجنَي؛  َعِقيَب َحبِس منفعتِِه مبارشًة؛ كأْن َيِقَف بعُض املتربِّ

فَينَعِقُد الوقُف بتامِم َعقِدِه، وُيصبُِح من حقِّ املوقوِف عليهم االنتفاُع بالَوقِف من حنِي إنشاِء عقِدِه.

النَّوُع الثَّاين: الَوقُف امُلَعلَُّق: بأْن يعلق وقُت االنتفاِع منفعَة الوقِف إىل ما بعَد وفاِة الواقِف؛ بَحيُث 
َيتِمُّ تفعيُل وقِفِه بعد مماتِِه.

 الَفرُق بيَن الَوقِف والَوِصيَِّة

اِن عن مفهوٍم واحٍد،  خيلط كثرٌي مَن الناس بني الوقف وبني الوصية، ويرون أن املصطلَحنِي ُيعربِّ
َة فروًقا واضحًة بنَي األمَريِن. عىل الرغم من أن ثمَّ

ويمكُن تلخيُص أهمِّ الُفروِق بيَن الَوقِف والوصيَِّة في اآلتي:

ا الوقُف،  1- يف الوصيَّة: من حقِّ امُلوِص أن يرجَع عنها متى شاَء، يف مجيِع ما َأوَص به أو َبعِضِه، أمَّ
ِة أهِل الِعْلِم. جوُع فيه يف قوِل عامَّ فإنَّ الوفاء به الزٌم، وال يمكُن الواقَف الرُّ

2- نفاذ الوقف واستحقاق منافعه قد يكون يف حياة الواقف إذا كان الوقف منجزا، أما الوصية 
فأثر عقدها ال يتحقق إال بعد موت املوص.

3- الوقف ال حدَّ ألكَثِرِه، أما الوصيَُّة، فال جيوُز أن تتجاوَز الثُّلَث إال بإجازة الورثِة.

ا الوصيَُّة، فال جتوُز  4- الوقُف جيوُز انتفاُع الوارِث منه إالَّ إذا َأْنَشَأُه الواقُف يف مرِض املوِت، أمَّ
ُه، واَل َوِصيََّة لَِواِرٍث«)1(. لوارٍث؛ لقوله :  »إِنَّ اهللَ َقْد َأْعَطى ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَّ

1 - حديث متفق عليه: أخرجه البخاري: )2737(، ومسلم: )1632(.
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 فضُل الوقِف على الوصيَِّة

املنفعَة عىل املسلمني، وإذا كانِت  اِن  ُيِدرَّ أبواِب اخلرِي، وِكاَل األمَريِن  باباِن من  الوقُف والوصيَُّة، 
ألنَّ  الوصيَِّة؛  مَن  أفَضُل  الوقَف  أنَّ  إالَّ  حالًيا،  النَّاِس  بنَي  انتشاًرا  األكثَر  هي  ـ  تِها  ِقلَّ عىل  ـ  الوصيَُّة 
َوقِفِه،  ثمرَة  وَيَرى  الِغنَى،  ويرجو  الفقَر،  خَيَشى  معاًف  ونشاطِِه؛ وهو  ماَلُه يف حياته  َيبُذُل  »الواقَف« 

ا الوصيَُّة، فال تكوُن إالَّ بعَد وفاِة امُلوِص. يها، أمَّ ويتابُعها وُينَمِّ

ُف يف حملِّ الوصيَِّة بام  والوقُف يكوُن أجُرُه أكثَر امتَِداًدا مَن الوصيَِّة؛ فامُلوَص إليه قد يبيُع ويترصَّ
يقطُع االنتفاَع به، بخالِف الوقِف؛ الَّذي يكون حمل الوقف غري مملوٍك ألحٍد، فال يمكُن أحًدا َبيُعُه أِو 
ًفا يرتتَُّب عليه انتقاُل ِملكيَّتِِه؛ كالعطيَّة واهلبة، مع بقاء االنتفاع بثمرته وريِعِه، وهذا  ُف فيه ترصُّ الترصُّ

اعِة. ا إىل قياِم السَّ ا إىل أجٍل أطوَل، بل قد يظلُّ األجُر باقًيا ممتدًّ من شأنه أن جيعل أجَر الوقِف مُمتدًّ

واألصل أنه ال يمكُن بيُع املوقوِف، إال إذا كان بيُعُه لصالِح الوقِف، ويف حاالٍت استثنائيٍَّة حمدودٍة.

النَّاِس بمفهوِم  ومن املالحظ أن إنشاء الوصيَّة من أهل اخلري واملتربعني أكَثُر مَن الوقِف؛ جلهِل 
يطاِن  لبيَِّة لألوقاِف بمفهوِمها القديِم، مع حرِص الشَّ الوقف وأحكاِمِه ومنافِعِه، أِو نظرِة الكثرييَن السَّ
عىل َصدِّ الناِس عن الوقِف يف حياِة صاحِب املاِل، وتسويِفِه عن هذا اخلرِي العظيِم، وختويِفِه أحياًنا مَن 

اإلقداِم عىل هذه اخلطوِة.

ولِة، وهذا عىل  كام يعتقُد البعُض أنَّ الوقَف يمكُن االستيالُء عليه بعَد موِت صاحبِِه من ِقَبِل الدَّ
ولَة السعوديَة مل َيسبِْق هلا أن وضعْت يَدها عىل أيِّ َوقٍف، إالَّ إذا كان ُمهَماًل  خالِف الواقِع؛ ألنَّ الدَّ

ودوَن نِظاَرٍة.

تِِه إِن احتاَج إىل  وجتدُر اإلشارُة هنا إىل أنَّ الواقَف ُيمِكنُُه أن ُيديَر الوقَف يف حياته، وأن يأخَذ من َغلَّ
َط ذلك يف َصكِّ الوقِف. اإلنفاِق منه عىل نفِسِه وعىل أبناِئِه إذا اشرَتَ

الفصل األول: مفهوم الوقف وفضله ومقاصده
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 حكم الوقف

مِمَّا  ُتنِْفُقوا  َحتَّى  اْلرِبَّ  َتنَاُلوا  َلْن  إَليَها؛ لقوله تعاىل:  ُقربٌة مندوٌب  العلامِء  الوقُف عنَد مجهوِر 
ِذيَن آَمنُوا َأْنِفُقوا ِمْن َطيَِّباِت َما َكَسْبُتْم َومِمَّا َأْخَرْجنَا  َا الَّ حُتِبُّوَن  آل عمران92. وقوله تعاىل:   َيا َأيُّ
َحبَّْسَت  ِشْئَت  »إِْن  عمر:  حديث  من  الصحيحني  يف  ولقوله   267 البقرة  اأْلَْرِض   ِمَن  َلُكْم 

ْقَت هِبَا«)1(..  َأْصَلَها، َوَتَصدَّ

إليه  أمواله  أحب  وكان  ماالً،  املدينة  بجوار  أنصاري  أكثر  طلحة  أبو  »كان  قال:  أنس  وعن 
، قام أبو طلحة إىل رسول اهللهّ   َلْن َتنَاُلوا اْلرِبَّ َحتَّى ُتنِْفُقوا مِمَّا حُتِبُّوَن بريحاء)2(، فلام نزلت هذه اآلية
، وإن أحب أموايل إيلَّ بريحاء،  َلْن َتنَاُلوا اْلرِبَّ َحتَّى ُتنِْفُقوا مِمَّا حُتِبُّوَن فقال: إن اهللهّ تعاىل يقول يف كتابه: 

وإهنا صدقة هلل أرجو برها وذخرها عند اهلل، فضعها يا رسول اهلل حيث شئت«)3(

ي  وعن عثامَن   أنَّ النَّبيَّ َقِدَم املدينَة وليَس به ماٌء ُيسَتْعَذُب غرُي بئِر ُروَمَة، فقاَل: »َمْن َيْشرَتِ
ْيُتَها ِمْن ُصْلِب َمايل)4(.  بِْئَر ُروَمَة َفَيْجَعُل فِيَها َدْلَوُه َمَع ِداَلِء امُلْسِلِمنَي، بَِخرْيٍ َلُه ِمنَْها يِف اجلَنَِّة؟!«، فاْشرَتَ

أمواهَلُم  وجيعلون  عليه،  حيرصون  وهم  وفضِلِه،  التحبيِس  إىل  صحابَتُه  النَّبيُّ  أرشَد  ومنُذ 
، ُذو َمْقِدَرٍة إاِلَّ َوَقَف«.   وممتلكاِتِم فيه، حتَّى قاَل جابٌر: »مَلْ َيُكْن َأَحٌد ِمْن َأْصَحاِب النَّبِيِّ 

ومنُذ ذلَك احِلنِي َأصَبَح الوقُف ُركنًا من أركاِن املجتمِع املسلم يف احلياِة.

1 - سبق خترجيه.
2 -  بئر يف املدينة.

3 -  حديث صحيح: أخرجه البخاري: )1461(.
4 -  النسائي: )235/6(، )ح: 3608(، والرتمذي: )627/5(، )ح:  3703(.
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 َفضُل الَوقِف

أيًضا  عليها  ودلَّ  نَُّة،  والسُّ الكتاُب  عليها  وَحثَّ  اإلسالميَُّة،  الرشيعُة  إليها  دعْت  فضيلٌة  الوقُف 
ِة، وإنَّ أفضَل النَّفقِة أدَوُمها، وقد جاَء عِن النَّبيِّ  ، كام  منطُق العقِل؛ ألثِره احلميِد ونفِعِه عىل األمَّ
يف صحيح اإلمام مسلٍم وغرِيِه: »إَِذا َماَت اْبُن آَدَم، اْنَقَطَع َعَمُلُه إاِلَّ ِمْن َثاَلث : َصَدَقٍة َجاِرَيٍة، َأْو ِعْلٍم 
َ النَّبيُّ   أنَّ ماَل اإلنساِن الَّذي َيْبَقى له هو الَّذي ُينِفُقُه يف  ُينَْتَفُع بِِه، َأْو َوَلٍد َصالٌِح َيْدُعو َلُه«؛ فقد َبنيَّ

حاِل حياتِِه. 

والنَّفقُة يف حاِل حياِة اإلنساِن عىل أحواٍل: فمنها نفقٌة ُينِفُقها اإلنساُن من غرِي حتبِيٍس ألَصِلها؛ كالنَّفقِة 
تي َيدَفُعها لفقرٍي عابٍر يف طريٍق، أو إلغاثِة ملهوٍف، أو ما يفعُلُه اإلنساُن من إطعاِم الطعاِم أو غرِي ذلك. الَّ

وتربُز  اإلطالِق(،  عىل  دقاِت  الصَّ )َأعَظُم  أصِلِه  باعتباِر  ُه  أنَّ كام  النَّفقاِت،  أدَوُم  فهو  الوقُف:  ا  وأمَّ
عظمُة الوقِف بمقداِر امَلوُقوِف عليه، وَأْنَفُس أنواِع الَوقِف هو ما َيَتَعلَُّق بحاجِة املسلِمنَي.

وقِد اعَتنَى الصحابُة - رضوان اهلل تعاىل عليهم - بالوقِف عنايًة بالغًة؛ فقد َوَرَد يف حديِث جابِر 
َدًة  بِن عبِد اهللِ  : »َما َأعَلُم أحًدا كاَن مَن املهاجِريَن واألنصاِر له ماٌل إالَّ َحَبَس ِمن مالِِه صدقًة ُمؤبَّ
حابِة بالَوقِف، حتَّى إنَّ  ى َأَبًدا، َواَل ُتوَهُب، وال ُتوَرُث«، ويف هذا احلديِث إشارٌة إىل عنايِة الصَّ اَل ُتشرَتَ

لَو، أِو احلبَل يف البئر إلخراِج املاِء. منهم َمن كاَن يوِقُف الدَّ

وينبغي أن نعلَم أنَّ الوقَف يبلُغ أجُرُه مبلَغ امتداِد أثِرِه ودواِم االنتفاِع به، ال ما يراُه املنِفُق يف حياته؛ 
ألنَّ كثرًيا مَن املنفقني يظنون أنَّ فضَل اإلنفاِق ما كاَن حمسوًسا بنَي أعُينِهم ويلَمسون أثَرُه يف حياِتِم، 
ويغيُب عنهم ما يتعلَُّق بدواِم ذلك اخلرِي بعَد مماِتم، عىل الرغِم من أنَّ النَّبيَّ  ، َنبََّه إىل أمهيَّة دواِم عمِل 
اإلنساِن بعَد موتِِه؛ كام َوَرَد عنه - عليه الصالة والسالم -: »إِنَّ مِمَّا َيْلَحُق امُلْؤِمَن ِمْن َعَمِلِه َوَحَسنَاتِِه َبْعَد 
َأْو هَنًْرا  َبنَاُه،  بِيِل  َبْيًتا اِلْبِن السَّ َأْو  َبنَاُه،  َوِرَثُه، َوَمْسِجًدا  َتَرَكُه، َوُمْصَحًفا  ُه َوَوَلًدا َصاحِلًا  َنرَشَ َمْوتِِه: ِعْلاًم 
دواِم  يف  الوقِف  فضَل  فإنَّ  َمْوتِِه«؛  َبْعَد  َتْلَحُقُه  َوَحَياتِِه  تِِه  ِصحَّ يِف  َمالِِه  ِمْن  َأْخَرَجَها  َصَدَقًة  َأْو  َأْجَراُه، 
ُز اإلنساَن إىل عمٍل  بِعنَي؛ ما حيفِّ تِّنَي والسَّ ٍد   قصريٌة؛ ما بنَي السِّ ِة حممَّ ًة أنَّ أعامَر ُأمَّ االنتفاِع به، خاصَّ

حابُة رضواُن اهللِ َعَليِهم. َيُدوُم بعَد موتِِه مئاِت السننَي، كام َفَعَل الصَّ

الفصل األول: مفهوم الوقف وفضله ومقاصده
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 َمقاِصُد الَوقِف

: للَواِقِف: لاً أوَّ

اِر اآلخرِة. 1- الرغبُة يف األجِر مَن اهلل تعاىل، ونيُل رضاُه، والفوُز بالدَّ

َفاْذُكُرويِن َأْذُكْرُكْم َواْشُكُروا يِل َواَل َتْكُفُروِن  البقرة: 152. 2-  ُشكُر نَِعِم اهللِ عليه؛ قال تعاىل: 

ْم  ُخْذ ِمْن َأْمَواهِلِ ؛ قاَل تعاىل:  حِّ ذائِل كالُبخِل والشُّ 3- تصفيُة النُّفوِس وتطهرُيها مَن الرَّ
يِهْم هِبَا التوبة: 103. ُرُهْم َوُتَزكِّ َصَدَقًة ُتَطهِّ

ُكْم َلِئْن  َن َربُّ َوإِْذ َتَأذَّ 4- الوقُف وغرُيُه من أعامِل الرِبِّ سبٌب لربكِة املاِل وزيادتِِه؛ قال تعاىل: 
ُكْم إبراهيم: 7. َشَكْرُتْم أَلَِزيَدنَّ

َلِف الصالِح، رضواُن اهللِ عليهم. باًعا لُسنَِّة النَّبيِّ  ، واقتفاًء ألثِر السَّ 5- أنَّ يف الَوقِف اتِّ

ًبا فيها:   يوطيُّ َنْظاًم َذَكَر فيه َبعًضا من ُصَوِر الرِبِّ ُمَرغِّ يِن السُّ وقد َنَظَم اإلماُم جالُل الدِّ

ِري جَيْ َلْيَس  آَدم  اِْبن  َماَت  َعرشإَِذا  ــرْي  َغ ِفــَعــال  ــْن  ِم َعَلْيِه 
َنْجل ـــاء  َوُدَع َها  َبثَّ ِريُعــُلــوم  َدَقات جَتْ َوَغْرس النَّْخل َوالصَّ
َثْغر َوِرَبــاط  ُمْصَحف  رِوَراَثــة  هَنَ إِْجـــَراء  َأْو  اْلبِْئر  َوَحْفر 
َيْأِوي َبَناُه  لِْلَغِريِب  ــرَوَبْيت  ِذْك ـــلهّ  حَمَ ــاُه  ــَن َب َأْو  ــِه  ــْي إَِل

ــْعــِلــيــم لِـــُقـــْرآٍن َكــِريــم بَِحرصَوَت َأَحاِديث  ِمْن  َفُخْذَها 

ثانيااً: للمجتمع:

تنميِة  يف  اٍل  فعَّ بشكٍل  يساهُم  أيًضا  لكنَُّه  فحسُب،  ا  َخرييًّ عماًل  كونِِه  عىل  الوقِف  دوُر  يقترُص  ال 
ى ذلك إىل أهداٍف  ُه - باإلضافِة إىل تغطيتِِه احتياجاِت الفئاِت الفقريِة - يتعدَّ املجتمِع بَشتَّى جهاتِِه، فإنَّ
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أصحاِب  ومساعدة  الطبيَِّة،  اِت  واملصحَّ العلِم  ُدوِر  مثُل  شاملٍة؛  ٍة  خرييَّ وأغراٍض  واسعٍة،  اجتامعيٍَّة 
ة؛ ومن أبرِز مقاصِد الوقِف للمجتمِع: احلاالِت اخلاصَّ

-امتثاُل أمِر اهللِ - عزَّ وجلَّ - يف الَبذِل واإلنفاِق. 

وَيُعمَّ  ُة،  واألُخوَّ املحبُة  تسوَد  حتَّى  االجتامعيِّ  والتواُزِن  ِة،  األمَّ أفراِد  بنَي  التَّكاُفِل  مبدأِ  حتقيُق   -
االستقراُر. 

-ضامُن بقاِء املاِل ودواُم االنتفاِع به، واستمراُر العائِد مَن األوقاِف املحبوسِة. 

والصحيَِّة  والتعليميَِّة،  ِة،  واالقتصاديَّ االجتامعيَِّة،  املجاالِت  يف  املجتمِع  تنميِة  أهداِف  -حتقيُق 
وغرِيها. 

ُفوَن النَّاَس. ِحِم، وضامُن مستقَبِل َذِوي الُقرَبى، وَذِوي احلاجِة؛ حتَّى ال يكوُنوا عاَلًة يتكفَّ -صلُة الرَّ

 لكل منا دور:

عِة،  املتنوِّ واملصارِف  الَوقِفيَِّة،  األفكاِر  مَن  ُكنُوًزا  جَيِْد  اإلسالميِّ  التَّاريِخ  يف  الوقِف  عِن  َيقَرْأ  من 
عِف والرتاُجِع  واإلبداِع الَّذي َسَبَق العاملَ يف َدعِم احلضارِة اإلسالميَِّة وازدهاِرها، وَيشُعْر بحالِة الضَّ

ْت َدوَر الوقِف يف العرِص احلديِث،  واألثِر السلبيِّ لغيابِِه عن واقِع املسلمني. التي اعرَتَ

 وأسباب هذا الضعف متعددة أهمها غياب ثقافة الوقف:

لن حتتاَج إىل جهٍد كبري يف البحث، بل يكفي النظر حولك لرتى أنَّ معظَم األوقاف إنَّام هي من تراِث 
حتى  وتنميته،  به  العناية  عن  وإعراضهم  الوقف،  بأمهية  املسلمني  لدى  الوعي  نقص  بسبِب  األجداِد، 
استقرَّ يف أفهام الناس أنَّ األوقاف إنَّام هي أنشطٌة حكوميٌَّة ال أهليَّة، وأصبَح الناس يسمعون عن وزارة 
من  واملثقفون  عاُة  الدُّ جيتهَد  أن  إىل  احلاجُة  فدعِت  واملساجِد،  عوِة  بالدَّ ٌة  خاصَّ أهنا  فيظنون  )األوقاف(، 
خالِل وسائِل اإلعالِم )التواصل االجتامعي، وفضائيات، وكتب، وصحافة...(  لتوعيِة النَّاِس بحقيقِة 

الوقِف ومعناه الكبرِي الشامِل، وَدوِرِه يف التنميِة واالقتصاِد.

الفصل األول: مفهوم الوقف وفضله ومقاصده
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كلما  كان  تأسيس  الوقف  مميزاً

كلما  كان  الوقف  ناجحًا  ومستمراً

خالصتي


