

مجاالت وطرق إحياء الوقف العلمي في العصر الحاضر
حممد طاهر حكيم
املقدمة:
احلمد هلل والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل وآله وصحبه وسلم ومن وااله .وبعد ،فإن
الوقف يف اإلسالم حيظى بأمهية بالغة ،تنبع من أنه يعترب من أهم ميادين الرب وأغزر روافد اخلري ،وأفسحها
جماال ،وأعظمها أجرا ،وأبقاها أثرا ،وأكثرها ذخرا ،وأوسعها تأثريا ،وذلك ملا يضطلع به من دور بارز يف
املجتمعات اإلسالمية ،ومن إسهامات بناءة عىل املستوى االجتامعي واالقتصادي والتعليمي ...إلخ.
وهو من أفضل القرب التي تقرب اإلنسان إىل اهلل زلفى ،ومن أوجه الرب التي قال اهلل تعاىل فيها
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﮊ( )1ومن األعامل اجلارية التي جاءت يف حديث املصطفى صىل اهلل عليه وسلم:
"إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث :إال من صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ولد صالح يدعو
له"(.)2
وهو من أسمى األنظمة االقتصادية التي سامهت يف بناء املجتمعات اإلسالمية عىل مر العصور،
ولبنة أساسية يف بناء احلضارة ،ومن أهم وسائل التقدم العلمي والفكري والثقايف ،وأنجح وسيلة
الستمرار املؤسسات العلمية والثقافية يف أداء وظيفتها ورسالتها ،والسبب الرئيس ألغلب اإلنجازات
العلمية واحلضارية املختلفة يف تاريخ البرشية.
وكان له دور كبري ومهم يف تعزيز التقدم واالزدهار يف مجيع اجلوانب العلمية والثقافية
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سورة آل عمران ،اآلية.29 :
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رواه مسلم بن احلجاج القشريي ،الصحيح ،يف الوصية ،باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته ،حتقيق :حممد
فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،رقم.1361 :

واالجتامعية والصحية واإلغاثية وغريها ،حيث شارك بنصيب وافر يف بناء هنضة األمة وتقدمها ورقيها،
وكانت موارده من الكثرة بحيث تغطى ما قد خيصص يف العرص احلارض لعدة وزارات كوزارة الشئون
االجتامعية والرتبية والتعليم ،بل قد يمتد أثرها إىل بعض ما تقوم به اآلن وزارة الدفاع وذلك عن طريق
الوقف عىل الرباط والثغور واملجاهدين.
وأما دوره يف جمال العلم وطرق إحيائه ونرشه والرتغيب يف تعلمه وتعليمه وإرساء دعائم
احلركة العلمية والثقافية يف أنحاء العامل اإلسالمي ورعايته هلا من مرحلة الطفولة حتى مراحل الدراسات
العليا املتخصصة وإنشاء اجلامعات واملدارس واملعاهد واملراكز اإلسالمية املرموقة وبناء املكتبات
وجتهيزها وتوفري وتأمني اللوازمات الرضورية للمعلمني واملتعلمني فقد كان دوره يف كل هذا مشهودا.
وما ذاك إال ألن اإلسالم دين العلم ،وحسبك يف هذا أن الرسول صىل اهلل عليه وسلم حرص مهمة بعثته
ونبوته ورسالته يف التعليم فقال" :وإنام بعثت معلام"(.)3
وقد تتابعت األحاديث وتكاثرت يف فضل العلم واحلث عىل تعلمه واحلض عىل تعليمه،
والتنويه بشأن أهله ،ففي صحيح البخاري مثال نجد كتاب العلم قد اشتمل عىل مائة حديث وحديثني ـ
منها ستة عرش حديثا مكررا ـ كام ذكر ذلك احلافظ ابن حجر ـ ويف باب الرتغيب والرتهيب للحافظ
املنذري يوجد  141حديثا يف العلم وشأنه(.)4
بل إنه صىل اهلل عليه وسلم قد هدد بتعجيل العقوبة عىل من فرط يف العلم ،فقال ..." :واهلل
ليعلمن قوم جرياهنم ويفقهوهنم ويفطنوهنم ،ويأمروهنم وينهوهنم ،وليتعلمن قوم من جرياهنم ويتفقهون
ويتفطنون ،أو ألعاجلنهم العقوبة يف الدنيا.)5("...
قال الشيخ العالمة مصطفى الزرقاء يف كتابه املدخل الفقهي العام تعليقا عىل هذا احلديث
ما ييل" :إن هذا املوقف العظيم يف اعتبار التقصري يف التعليم والتعلم جريمة اجتامعية يستحق مرتكبها
العقوبة الدنيوية ،موقف مل يرو التاريخ له مثيال يف تقديس العلم قبل النبي صىل اهلل عليه وسلم
وال بعده ...فإذا قرص العامل يف واجب التعليم ،أو قرص اجلاهل يف تعلم القدر الواجب رشعا من العلم
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رواه ابن ماجه يف املقدمة برقم ،992 :سنن ابن ماجة ،دار إحياء الرتاث العريب1621 ،هـ.
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انظر :يوسف القرضاوي ،الرسول والعلم ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،ص .7 - 3
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رواه الطرباين يف الكبري كام يف جممع الزوائد للهيثمي ،مطبعة القدس1619 ،هـ ،ج  ،1ص .134
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استحقا عقوبة التعزير عىل التقصري.)6( "...
واحلقيقة أن احلياة بغري علم ال تستحق البقاء ،وأن ضياعه أو إضاعته والتقصري فيه نذير بخراب
الدنيا وقرب القيامة ،قال صىل اهلل عليه وسلم" :إن من أرشاط الساعة أن يرفع العلم ويثبت اجلهل" .ويف
رواية أخرى" :أن يقل العلم ويظهر اجلهل"( )7وإنام يرفع العلم ويذهب بذهاب أهله.
واحلقيقة أن الكالم يف العلم وفضله ،والرتغيب يف تعلمه وتعليمه ،والتحذير من كتامنه،
والتنويه بشأن أهله ،حديث ذو شجون ،ال يمكن استيفاؤه وإعطاؤه حقه يف هذه العجالة ،هلذا فإين أعود
إىل موضوع بحثي ،فأقول :إذا كان الوقف قد لعب دورا رياديا يف النهوض واالزدهار العلمي والتقدم
املعريف يف الزمن الغابر ،فإنه يمكن أن يؤدي هذا الدور يف العرص احلارض عرب جماالته املتعددة بعد أن
تعددت مرافقه ومؤسساته.
ومن هنا جاء هذا البحث ليلقي الضوء عىل دور الوقف والتعريف بمجاالته الواسعة ،وتطويره
وحسن استغالله واستنامئه وتكثري موارده ،وتعميم فوائده ،وتبادل اخلربات ،وتناول املعلومات بني
القائمني عىل املؤسسات الوقفية ،والبحث عن سبل النهوض به ،حتى يعود إىل سابق عهده ،ـ وال سيام يف
اجلانب العلمي ـ وجعلته بعنوان" :جماالت وطرق إحياء الوقف العلمي يف العرص احلارض" وقد جعلته يف
مقدمة وثالثة مباحث وتوصيات.
املقدمة يف التعريف باملوضوع ورضورة البحث فيه.
املبحث األول:

يف تعريف الوقف ومرشوعيته ومقاصده وغاياته.

املبحث الثاين:

نبذة رسيعة عن جماالت الوقف العلمي يف الزمن الغابر.

املبحث الثالث:

جماالت وطرق إحياء الوقف العلمي يف العرص احلارض.

ثم أهم معامل البحث وتوصياته.
وقد سلكت يف كتابة هذا البحث املنهج العلمي املتبع حسب املستطاع يف كتابة البحوث،
فخرجت األحاديث ،ورتبت املعلومات يف لغة ميرسة وعبارة واضحة وأسلوب رصني لتعم الفائدة منه
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مصطفى الزرقاء ،املدخل الفقهي العام ،ج  ،9ص  ،341الفقرة  ،661نقال عن :عبد الفتاح أبو غدة ،الرسول
املعلم ،طبعة حلب ،سوريا ،ص .11
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روامها أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل البخاري ،الصحيح ،يف العلم برقم ،11 ،11 :مع رشحه :فتح الباري البن
حجر العسقالين ،الطبعة السلفية ،القاهرة ،نرشوتوزيع :دار اإلفتاء السعودية.
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بإذن اهلل تعاىل .واهلل سبحانه أسأل التوفيق والسداد ،والقبول والرضا ،إنه تعاىل جواد كريم ،وصىل اهلل عىل
سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني واحلمد هلل رب العاملني.
املبحث األول:

يف تعريف الوقف ومرشوعيته ومقاصده:

تعريف الوقف:
الوقف لغة :احلبس واملنع ،يقال :وقف اليشء وأحبسه وسبله ويقال :وقفت الدابة وقفا أي
حبستها يف سبيل اهلل تعاىل .والوقف والتحبيس والتسبيل بمعنى(.)8
ورشعا :اختلفت عبارات الفقهاء يف تعريفهم للوقف رشعا وذلك الختالفهم يف األوجه
واالعتبارات التي نظروا إليها منها ،فجاءت اإلضافات والتقييدات للتعريف من أجل ذلك وباعتبار من
يصح منه وما يصح فيه ،وباعتبار لزومه وعدم لزومه ،وباعتبار تأبيده وتأقيته ...إلخ.
وقد عرفه الشافعية واحلنابلة والصاحبان من احلنفية وبرأهيام يفتى "بأنه حبس مال يمكن
االنتفاع به مع بقاء عينه بقطع الترصف يف رقبته من الواقف وغريه ،عىل مرصف مباح موجود أو برصف
ريعه عىل جهة بر وخري تقربا إىل اهلل تعاىل"(.)9
وعرفه املالكية :بأنه جعل املالك منفعة مملوكة ولو بأجرة ملستحق بصيغة كوقفت وسبلت مدة
ما يراه املحبس أي أن املالك حيبس العني عن أي ترصف متليكي ويتربع بريعها جلهة خريية تربعا الزما مع
بقاء العني عىل ملك الواقف مدة معينة من الزمان .فالوقف عندهم ال يقطع حق امللكية يف العني املوقوفة.
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انظر :الفريوز آبادي ،القاموس املحي  ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1419 ،هـ ،ج  ،6ص  ،923مادة:
"وقف" وحممد مرتىض الزبيدي ،تاج العروس ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1419 ،هـ ،ج  ،19ص .191
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انظر :شيخ حممد الرشبيني اخلطيب ،مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ،مطبعة مصطفى البايب احللبي1677 ،ه،
ج  ،9ص  673والعالمة ابن منصور البهويت ،كشاف القناع عن متن اإلقناع ،مطبعة احلكومة بمكة املكرمة،
1624هـ ،ج  ،4ص 937وحممد بن عبد الواحد املعروف بابن اهلامم ،فتح القدير  ،املكتبة التجارية بمرص ،ج ،1
أيضا اإلمام حييى بن رشف النووي ،هتذيب األسامء واللغات ،دار النفائس ،بريوت،
ص  39 ،41 -67وانظر ً
قسم اللغات ،ص .111
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وإنام يقطع حق الترصف فيها(.)10
ومن التعريفات اجلامعة املانعة وبأقرص عبارة تعريف اإلمام ابن قدامة حيث عرفه بقوله" :هو
حتبيس األصل وتسبيل الثمرة"( .)11وهذا التعريف مقتبس من قول رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم لعمر
ابن اخلطاب ريض اهلل عنه ـ ملا أراد أن يتصدق بامل أصابه من خيرب ـ فقال له" :إن شئت حبست أصلها
وتصدقت هبا غري أنه ال يباع أصلها وال ُيبتاع وال يوهب وال يورث"( .)12ويف رواية" :احبس أصلها
وسبل ثمرهتا"(.)13
قال الشيخ حممد أبو زهرة(" :)14أمجع تعريف ملعاين الوقف عند الذين أجازوه أنه حبس العني
وتسبيل ثمرهتا ،أو حبس عني للتصدق بمنفعتها" ،أو كام قال ابن حجر العسقالين" :ورود صيغة تقطع
ترصف الواقف يف رقبة املوقوف الذي يدوم االنتفاع به ،وتثبت رصف منفعته يف جهة خري"(.)15
مرشوعية الوقف وفضله:
الوقف مرشوع ومندوب إليه وهو من أعظم الطاعات وأفضل القربات التي حث الشارع عىل
فعلها وندب للقيام هبا تقربا إىل اهلل تعاىل باإلنفاق يف وجوه اخلري والرب ومواساة الفقراء وسد حاجات
ذوى احلاجات والتعاطف والرتاحم واالهتامم بام ينفعهم ويفيدهم .قال اهلل تعاىل :ﮋﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮊ(.)16
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انظر :العالمة أبو الربكات الدردير ،الرشح الصغري عىل أقرب املسالك ،دار املعارف ،مرص1629 ،هـ ،ج ،4
ص 21 -27والشيخ حممد الشيباين ،تبيني املسالك لتدريب السالك إىل أقرب املسالك ،دار الغرب اإلسالمي،
ط1417 ،1هـ ،ج  ،4ص .911
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ابن قدامة املقديس ،املغني ،بتحقيق :الرتكي ،ج  ،1ص .114
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أخرجه البخاري يف الصحيح ،كتاب الرشوط ،باب الرشوط يف الوقف ،رقم 9767 :ومسلم يف الصحيح،
الوصية ،باب الوقف ،رقم 1369 :وأبو داود يف سننه ،الوصايا ،طبع دار احلديث1611 ،هـ ،رقم،9171 :
والنسائي يف سننه ،األحباس ،مكتب املطبوعات اإلسالمية ،حلب1413 ،هـ ،رقم 6122 :وابن ماجه يف
الصدقات ،رقم 9623 :ومسند أمحد بن حنبل ،إرشاف :عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي ،طبع وزارة الشئون
اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ،الرياض ،ج  ،1ص .917
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رواه ابن ماجه يف الصدقات ،رقم 9627 :وأمحد ،ج  ،11ص  133والبيهقي يف السنن الكربي ،طبع اهلند،
1611هـ ،ج  ،3ص .139
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الشيخ حممد أبو زهرة ،حمارضات يف الوقف ،دار الفكر العريب ،القاهرة ،ص .41 -44

-15

احلافظ ابن حجر ،فتح الباري رشح صحيح البخاري ،الطبعة السلفية ،القاهرة ،توزيع :دار اإلفتاء السعودية ،ج،1
ص .416
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سورة احلج ،اآلية.77 :
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وقال سبحانه وتعاىل :ﮋﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﮊ( .)17وقال جل وعال :ﮋﯭ ﯭ

ﯭ ﯭ

ﯭ ﯭﯭ

ﯭ ﯭ ﯭﮊ( .)18وقوله عز وجل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﮊ( .)19إىل غري ذلك من اآليات التي حتث
عىل اإلنفاق يف وجوه اخلري والرب ،ويدخل حتتها الوقف باعتباره إنفاقا للامل يف جهات الرب واخلري.
وأما السنة الرشيفة فقد حثت عىل فعله ورغبت فيه يف أحاديث كثرية ،منها:
-1

عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال" :إذا مات ابن آدم انقطع عمله

إال من ثالث ،صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له"(.)20
-9

فرسا يف سبيل اهلل إيام ًنا باهلل،
وعنه ريض اهلل عنه قال قال صىل اهلل عليه وسلم" :من احتبس ً

-6

وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :إن مما يلحق املؤمن من

وتصدي ًقا بوعده ،فإن ِشبَ َعه َو ِر َّي ُهَ ،و َرو َث ُه وبو َله يف ميزانِه يوم القيامة"(.)21

عمله وحسناته بعد موته :علام علمه ونرشه وولدا صاحلا تركه ،ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه ،أو بيتا البن
السبيل بناه ،أو هنرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله يف صحته وحياته يلحقه من بعد موته"(.)22
-4

وعن عثامن بن عفان ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قدم املدينة وليس هبا ماء

يستعذب غري بئر رومة ،فقال" :من يشرتي بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دالء املسلمني بخري له منها يف
اجلنة فاشرتيتها من صلب مايل"(.)23
-1

وعن أنس ريض اهلل عنه قال" :كان أبو طلحة أكثر األنصار باملدينة ماال من نخل ،وكان أحب

أمواله إليه بئر حاء .وكانت مستقلة املسجد وكان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يدخلها ويرشب من ماء
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سورة البقرة ،اآلية.127 :
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سورة آل عمران ،اآلية.111 :

-19
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سورة آل عمران ،اآلية.29 :
رواه مسلم يف الوصية ،باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته ،رقم.1361 :

-21

رواه البخاري يف اجلهاد ،باب من احتبس فرسا يف سبيل اهلل ،رقم .9116 :واإلمام أمحد ،املسند ،ج  ،14ص 414
والنسائي يف اخليل ،باب علف اخليل ،رقم 6119 :وأبو عبد اهلل احلاكم النيسابوري ،املستدرك عىل الصحيحني ،دار
الفكر ،بريوت1621 ،هـ ،ج  ،9ص  ،29وأمحد بن احلسني البيهقي ،السنن الكربى ،طبع اهلند1611 ،هـ ،ج ،11
ص  13وأبو حممد البغوي ،رشح السنة ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ،املكتب اإلسالمي1621 ،هـ ،رقم.9341 :

-22

رواه ابن ماجة يف املقدمة ،باب ثواب معلم الناس اخلري ( )949وحسنه ابن املنذر.

-23

أخرجه الرتمذي يف سننه ،املناقب ،املكتبة السلفية ،املدينة املنورة1611 ،هـ ،رقم 6716 :والنسائي يف األحباس،
باب وقف املساجد ،رقم ،6311 ،6317 :وأمحد ،ج  ،1ص  112وحسنه الرتمذي.

23

فيها طيب ،قال أنس فلام أنزلت هذه اآلية ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﮊ( )24قام أبو طلحة إىل رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم فقال :يا رسول اهلل! إن اهلل تبارك وتعاىل يقول ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﮊ وإن أحب
أموايل إيل بئر حاء ،وإهنا صدقة هلل أرجو برها وذخرها عند اهلل تعاىل ،فضعها يا رسول اهلل حيث أراك اهلل،
قال ،فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :بخ ،ذلك مال رابح ،ذلك مال رابح ،وقد سمعت ما قلت .وإين
أرى أن جتعلها يف األقربني ،فقال أبو طلحة :أفعل يا رسول اهلل ،فقسمها أبو طلحة يف أقاربه وبني
عمه"(.)25
-3

وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :أمر رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بالصدقة ،فقيل :منع

ابن مجيل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد املطلب ،فقال النبي صىل اهلل عليه وسلم" :ما ينقم ابن مجيل
إال أنه كان فقريا فأغناه اهلل ورسوله ،وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا ،قد احتبس أدراعه واعتده يف
سبيل اهلل"( .)26فقوله" :احتبس أدراعه" أي جعلها وقفا عىل املجاهدين يف سبيل اهلل.
ومما يدل عىل عظم منزلة الوقف وأمهيته أنه صىل اهلل عليه وسلم فعله وطبقه كام يف حديث
عمرو بن احلارث أنه قال " :ما ترك رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عند موته درمها وال دينارا وال عبدا
وال أمة وال شيئا إال بغلته البيضاء وسالحه وأرضا تركها صدقة"(.)27
وقد اقتدى الصحابة رضوان اهلل عليهم به صىل اهلل عليه وسلم فوقفوا أمواهلم يف سبيل اهلل
تعاىل ،فقد تصدق أبو بكر بداره وعمر بربعه عند املروة وعثامن برومة وعيل بأرضه بينبع ،وتصدق الزبري
بداره بمكة وداره بمرص وأمواله باملدينة ،وتصدق سعد بداره باملدينة ،وداره بمرص وحكيم بن جزام بداره
بمكة واملدينة.
وقال جابر" :مل يكن أحد من أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم ذو مقدرة إال وقف ،وهذا

-24

سورة آل عمران ،اآلية.29 :

-25

رواه البخاري يف الزكاة ،باب الزكاة عىل األقارب ،رقم 1431 :ومسلم يف الزكاة ،باب فضل النفقة والصدقة عىل
األقربني ،رقم.221 :

-26

رواه البخاري يف الزكاة ،باب قول اهلل تعاىل :ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮﮊ برقم 1431 :واللفظ له ،ومسلم يف الزكاة،
باب تقديم الزكاة ومنعها برقم.216 :

-27

رواه البخاري يف الوصايا ،باب ( )1برقم.9762 :

23

إمجاع منهم"( .)28قال القرطبي رمحه اهلل" :إن املسألة إمجاع من الصحابة وذلك أن أبابكر وعمر وعثامن
وعليا وعائشة وفاطمة وعمرو بن العاص وابن الزبري وجابرا كلهم وقفوا األوقاف ،وأوقافهم بمكة
واملدينة معروفة مشهورة"(.)29
مقاصد الوقف وغاياته:
جاء ترشيع الوقف وإنشاء نظامه من وقت مبكر ،منذ اخلطوات األوىل لإلسالم كأحد األنظمة
ذات األثر البالغ عىل احلياة االجتامعية ،فقد قامت احلضارة اإلسالمية عىل أكتاف املجتمع املدين ،فهو
الذي بناها ،وهو الذي أرشف عىل رعايتها منذ أن ظهرت نبتة يف صحراء احلياة ،إىل أن استوت عىل سوقها
وارفة الظالل شاخمة البناء ،ثرية العطاء.
ومنذ هذه اللحظات ارتبطت مقاصد الوقف وأهدافه بمقاصد الرشيعة اإلسالمية وقام الوقف
بأهم األدوار يف حتقيق هذه املقاصد ،ومن ثم فلسنا بقادرين عىل الفصل بني مقاصد الرشيعة ومقاصد
الوقف إال بمقدار ما نستطيع فصل اليشء عن الوسيلة التي هبا يتحقق ،وعليها يعتمد ،وهبا يسري.
ومن هنا فإننا ال نأيت بجديد إذا قلنا ،إن مقاصد الوقف ترتبط باملقاصد العامة للرشيعة ،وإن
الوقف يف حقيقته إنام هيدف إىل اإلسهام يف حتقيق مقاصد الرشيعة ،والتي يشاركه يف حتقيقها الكثري من
النظم اإلسالمية األخرى ،وإذا كان املقصد العام للرشيعة هو إقامة احلياة الطيبة عىل ظهر األرض ،فإن
مقاصد الوقف تتعدد وتتمدد لتشمل الدائرة االجتامعية بكل جنباهتا ،وتنترش عىل أوسع رقعة من النسيج
االجتامعي لألمة ومرافقها العامة بتكويناهتا املختلفة.
إن أغراض الوقف يف اإلسالم مل تقف عند اجلوانب اللصيقة باإلنسان وإنام تعدت ذلك إىل
البيئة التي يعيش فيها ،وإىل احليوان الذي يشارك اإلنسان يف هذه البيئة( )30وإىل أشياء أخرى كثرية،
ولعلنا نوجز أهم مقاصد الوقف وأهدافه وغاياته فيام يأيت:
-1

إجياد مورد دائم ومتجدد ومستمر لتحقيق غرض مباح ومقصد نبيل من أجل مصلحة معينة

-28

انظر :ابن قدامة ،املغني ،ج  ،1ص  ،113 -111وانظر :آثار الصحابة خمرجة يف املستدرك ،ج  ،4ص  911وسنن
الدار قطني ،طبع دار املحاسن ،القاهرة1613 ،هـ ،ج  ،4ص  911وسنن البيهقي ،ج  ،3ص .131

-29

اإلمام عبد اهلل القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن ،دار الكتب املرصية1613 ،هـ ،ج  ،3ص .662

-30

انظر :يوسف إبراهيم سامل" ،ملكية أعيان الوقف ودور األجيال املقبلة يف حتقيق مقاصده" املنشور يف أبحاث:
املؤمتر الثالث لألوقاف ،اجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة يف 1461/4/91 -11هـ.

23

قال شاه ويل اهلل الدهلوي" :وكان أهل اجلاهلية ال يعرفونه فاستنبطه النبي صىل اهلل عليه وسلم
ملصالح ال توجد يف سائر الصدقات ،فإن اإلنسان ربام يرصف يف سبيل اهلل ماال كثريا ثم يفنى
فيحتاج أولئك الفقراء تارة أخرى ،وجييء قوم آخرون من الفقراء فيبقون حمرومني فال أحسن
وال أنفع للعامة من أن يكون يشء حبسا للفقراء وأبناء السبيل ترصف عليهم منافعه ويبقى
أصله"(.)31
-9

بر األحباب يف الدنيا وحتصيل الثواب يف اآلخرة(.)32

-6

حتقيق مبدأ التكافل والتعاون والتكامل بني األمة ،وإجياد التوازن يف املجتمع اإلسالمي ،وذلك
لوجود التفاوت واالختالف يف الصفات والقدرات والطاقات ،وما ينتج عن ذلك من وجود
املنتج والعاطل ،والذكي والغبي ،والقادر والعاجز مما يتطلب مالحظة بعضهم لبعض ،وأخذ
بعضهم بأيدي بعض ،ومن طرق ذلك اإلنفاق ،وأفضله ما كان منتظام ،مضمون البقاء يقوم
عىل أساس  ،وينشأ من أجل الرب واخلري ،وهذا ما يؤدي إليه الوقف الذي حيفظ لكثري من
اجلهات العامة حياهتا ،ويساعد فئات من املجتمع عىل االستمرار ،ويتحقق به ضامن العيش
الكريم حني انرصاف الناس أو طغيان اخلطر ،أو حالة الطوارئ(.)33

-4

حتقيق ما هيدف إليه اإلنسان من الدوافع الذاتية بناء عىل ما جبل عليه .كالرغبة يف الثواب أو
التكفري عن اخلطأ أو الشعور باملسئولية أو عالقة الرحم والقرابة أو بناء عىل ما يعرض له كعدم
وجود الوارث أو االغرتاب أو الرغبة يف احلفاظ عىل ما يملك واإلبقاء عليه يف ذريته فيكون
الوقف حمققا ملا يطمح إليه(.)34

-1

إنشاء املؤسسات التعليمية ،والثقافية من :بناء املدارس واجلامعات ودور حتفيظ القرآن الكريم.

-3

إنشاء املؤسسات االجتامعية من :بناء دور إيواء لأليتام والعجزة وأبناء السبيل وتقديم الرعاية
الشاملة هلم معاشا وتعليام وصحة.

-7

إنشاء املؤسسات الصحية من :بناء املستشفيات وعالج املر ى وإطعامهم وتأهيلهم.

-31

اإلمام شاه ويل اهلل الدهلوي ،حجة اهلل البالغة ،طبع اهلند ،ج  ،9ص .113

-32

انظر :وهبة الزحييل ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،دار الفكر ،دمشق ،ط 1411 ،4هـ،ج  ،11ص .7316

-33

حممد عبيد الكبييس ،أحكام الوقف يف الرشيعة اإلسالمية ،مطبعة اإلرشاد ،بغداد1627 ،هـ ،ج  ،1ص ،167
ً 161
نقال عن :الوقف مكانته وأمهيته احلضارية لعبد اهلل العوييس ،ص .191

-34

انظر :املرجع السابق ،ج  ،1ص .162

23

-1

حتقيق مصلحة األمة برد الكيد عنها ومتاسك بنائها واستمرار فاعليتها املعرفية والروحية
واالجتامعية ،أو بعبارة أخرى :إنامء اجلانب الصالح ودفع العوامل السيئة مثل:

ـ

استزادة املسلم من اخلري بعد وفاته.

ـ

إقامة دور العبادة واملحافظة عليها واإلنفاق عليها ورعايتها.

ـ

مساعدة الضعفاء واملحتاجني واليتامى واألرامل واملعاقني وأصحاب العاهات واملنكوبني
واملصابني املفجوعني واملكروبني املجهودين يف ختفيف ويالهتم وحسن مواساهتم وانتشاهلم من
هوة الفقر والعوز.

ـ

صلة األرحام واألحباب.

ـ

دعم اجلهاد واملحافظة عىل قوة الدولة املسلمة.

ـ

صيانة األعيان املوقوفة من العبث(.)35
إىل غري ذلك من الغايات النبيلة واألهداف اخلريية العلمية واالجتامعية الشاملة الدالة عىل كامل

الترشيع اإلسالمي وقدرته عىل استيعاب التطور احلضاري واالستجابة لتجدد حاجات اإلنسان،
واإلسهام يف تكافل املجتمع وتكامله وترابطه.
املبحث الثاين:

نبذة رسيعة عن جماالت الوقف العلمي يف الزمن الغابر:

قبل احلديث عن جماالت الوقف العلمي يف الزمن الغابر ،ال بد من إطاللة رسيعة عىل جماالت
الوقف املختلفة التي كان هلا دور حضاري مهم ،والتي مل تقترص عىل االهتامم باألغراض التقليدية كرعاية
دور العبادة من مساجد وزوايا فحسب ،بل اتسعت جماالته حيث شملت مجيع اجلوانب العلمية والثقافية
واالجتامعية والصحية واإلغاثية وغريها ،وشاركت بنصيب وافر يف بناء هنضة األمة وتقدمها وازدهارها.
وكانت موارده من الكثرة بحيث تغطي ما قد خيصص يف العرص احلارض لعدة وزارات كوزارة
الشئون االجتامعية والرتبية والتعليم ،بل يمتد أثرها إىل بعض ما تقوم به اآلن وزارة الدفاع ،وذلك
بالوقف عىل الرباط والثغور واملجاهدين(.)36
ومن جماالت الوقف الكثرية:

-35

انظر :إبراهيم الغصن ،الترصف يف الوقف ،ص ً 17 -11
نقال من :الوقف مكانته وأمهيته احلضارية لعبد اهلل
العوييس ،ص .192

-36

34

انظر موقعwww.alriyadh.com/2005/10/18.article101679.html :

الوقف يف جمال التعليم بإنشاء املدارس واجلامعات ،والوقف عىل املكتبات العامة وإيقاف
الكتب هلا ،والوقف عىل بناء املراكز الصحية وجتهيزها ،والوقف عىل دور الرعاية االجتامعية وحضانات
للقطاء واملنبوذين واألطفال غري الرشعني والوقف ملساعدة الشباب عىل الزواج وتكوين األرسة وحياة
عائلية كريمة ،إىل جانب الوقف عىل سقايات وحفر اآلبار ،وإجراء املاء يف الطرقات ،وبناء الطرقات
واجلسور والقناطر واألهنار ،ودعم املرشوعات السكنية ،وتوفري اإلسكان لغري املستطيعني ،ودعم السلع
الغذائية لتخفيف األعباء املالية عن حمدودي الدخل ،ووقف األرض عىل املقابر لدفن املسلمني هبا إىل آخر
ما هنالك من املجاالت اإلنسانية املختلفة.
ومن أطرف أنواع الوقف التي حكاها ابن بطوطة يف دمشق:
وقف للنساء النافرات عن أزواجهن ،ووقف خلتان األطفال اليتامى ،وقف عىل جتهيز البنات إىل
أزواجهن ،وهن اللوايت ال قدرة ألهلن عىل جتهيزهن ،ووقف لفكاك األرسى ،ووقف ألبناء السبيل يعطون
منها ما يأكلون ويلبسون ويتزودون لبالدهم ،ووقف للقرض املايل بدون فائدة ،ووقف إليناس املر ى()37

إىل غري ذلك كثري .فقد تفنن املسلمون يف األغراض الوقفية حتى مل تبق مصلحة إال وقفوا هلا أوقافا.
وإذا كان الغرب اليوم يشهد انتشار مجعيات الرفق باحليوان ،فإن املسلمني قد سبقوهم إىل هذا
امليدان حني عينوا أوقافا لعالج احليوانات وسقايتها والعناية هبا دون طلب لصيت أو جاه(.)38
أما جماالت الوقف يف العلم واملعرفة يف الزمن الغابر:
فإن الوقف يعد من أهم املؤسسات عىل مدار التاريخ اإلسالمي العريق التي كان هلا الدور
الرائد والفعال واملتميز يف إرساء دعائم احلركة العلمية والثقافية واملعرفية يف أنحاء العامل اإلسالمي وأسهم
واضحا يف التعزيز املعريف واالزدهار العلمي سواء داخل املساجد أو املدارس أو املكتبات وغريها
إسها ًما
ً
من املؤسسات اخلريية حيث رعت األموال الوقفية عملية التعليم من مرحلة الطفولة حتى مراحل
الدراسة العليا املتخصصة يف وقت مل تكن هناك وزارة للتعليم أو خمصصات يف ميزانية الدولة له بل كان
الوقف هو بمثابة احلاضن األكرب واملورد الرئيس ألغلب اإلنجازات العلمية واحلضارية.
ويكفي برهانا عىل كثرة أوقاف املدارس واملساجد أن اإلمام النووي مل يكن يأكل من فواكه

-37

رحلة ابن بطوطة ،طبع بوالق ،مرص1264 ،م ،ج  ،1ص  ،16وانظر :حممد بن عبد اهلل ،الوقف يف الفكر
اإلسالمي ،ج  ،1ص .141 ،161

-38

انظر :جملة الفيصل ،العدد  917إطاللة زيد عبد املحسن ،ص.4

34

دمشق طيلة حياته ألن أكثر غوطتها وبساتينها أوقاف(.)39
وإذا كانت دمشق قد اشتهرت بكثرة أوقافها فإن األمر مل يكن خمتل ًفا يف غريها من احلوارض
اإلسالمية كالقاهرة والبرصة والكوفة وبغداد وقرطبة والقريوان وغريها ،فكلها ازدهر فيها العلم واملعرفة
بسبب األموال املوقوفة التي خصصت لذلك.
ويتحدث ابن خلدون عام شاهده يف القاهرة من التطور العلمي واحلضاري فيذكر أن هذا
التطور مرده إىل األموال املوقوفة من أرايض زراعية ومبان وبيوت وحوانيت ،وأن هذه األموال التي
حبست عىل املؤسسات التعليمية يف القاهرة أدت إىل أن يفد إىل هذه املدينة طلبة العلم وعلامء من مغرب
العامل اإلسالمي ومن مرشقه يف سبيل احلصول عىل العلم املجاين وبذلك نام العلم وازدهر يف خمتلف
الفروع والتخصصات(.)40
وفيام ييل توضيح لبعض اجلوانب التي أسهم فيها الوقف:
-1

بناء املساجد وعامرهتا:
مل يزل الناس من قديم الزمان يتسابقون إىل بناء املساجد ابتغاء وجه اهلل تعاىل وكانت املساجد

مل تكن دور عبادة فحسب ،بل كانت منارات علم وتعلم ،ومشاعل نور وهداية ،ومنابيع فكر وثقافة،
ودورا للرتبية والتزكية ،ومدارسة العلم وحتفيظ القرآن الكريم
ومراكز فقه وتفقيه ،ومكان فتوى وقضاء،
ً
وفيها تعرف فضائل اإلسالم وآدابه وأحكامه ،وجيد املسلم القدوة احلسنة ،وحياكي الصاحلني األبرار
ويتعلم ضبط النفس والصرب عىل الشدائد ،والتحيل باألمانة والعفة ،وحتمل املسئولية بعزم ورجولة ومنها
تشع الثقافة اإلسالمية األصيلة ،ويعزز التقدم املعريف وينبعث الوعي الديني ويعرف احلالل واحلرام(.)41
وكانت للمساجد أوقاف تقوم بحاجات املسجد ورواده وطالب العلم وما حيتاجون إليه من
الطعام واللباس واحلاجات األساسية التي كانت متدها أموال الوقف حيث كان املحسنون وأهل اخلري
والفضل قد وقفوا األوقاف الكثرية واألموال الوفرية عىل أئمة املساجد وخطبائها ومؤذنيها ومعلميها
ومتعلميها ،وعىل القائمني برعايتها وصيانتها وإضاءهتا ...ويرسوا للجميع أسباب السكن واملعيشة
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حممد بن عثامن الذهبي ،تذكرة احلفاظ ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ج  ،4ص .1479
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انظر :مقدمة ابن خلدون ،ج  ،1ص  11نق ً
ال عن موقعwww.almoshaiqeh.islamlight.net :
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انظر :بحث حسن عبد الغني أبو غدة" ،دور الوقف يف تعزيز التقدم املعريف" ،املنشور ضمن بحوث املؤمتر الثالث
لألوقاف يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة1461/4/91-11 ،هـ.
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اهلنية(.)42
وقد ذكروا أن كثريا من أموال الوقف قد رصدت لبناء املساجد وترميمها وإصالحها ورشاء
وتأمني ما يلزمها من رسج وقناديل وشموع وستور توضع عىل األبواب والنوافذ لتيرس العبادات عىل
املصلني ،ومتكن األساتذة والطالب من التعليم والتعلم والوعظ واإلرشاد ...إلخ(.)43
وكانت املساجد هبذه اإلسهامات واخلدمات مصدر علم ومعرفة ،ومركز درس وتدريس ومنبع
هداية وصالح وإصالح ،يكفي للتدليل عىل ذلك املساجد العتيقة الكربى يف العامل كجامع الفسطاط
(جامع عمرو بن العاص) واجلامع الطولوين واجلامع األزهر يف القاهرة وجامع القريوان وجامع زيتونة
بتونس وجامع القرويني بفاس واجلامع األموي بدمشق ،وجامع قرطبة يف األندلس وقبل هذه املساجد
املسجد احلرام بمكة املكرمة ومسجد النبي صىل اهلل عليه وسلم ومسجد قباء يف املدينة املنورة واملسجد
األقىص كانت مراكز علم ودعوة وهداية .وتوعية وتثقيف ونرش العلم وتوزيعه وبثه بني الناس.
جاء يف احلديث أن أبا هريرة ريض اهلل عنه مر بسوق املدينة فوقف عليها ،فقال ،يا أهل السوق،
ما أعجزكم! قالوا :وما ذاك يا أباهريرة ،قال ،ذاك مرياث رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقسم وأنتم
هاهنا؟ أال تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا :وأين هو؟ قال :يف املسجد ،فخرجوا رساعا ،ووقف
أبوهريرة هلم حتى رجعوا ،فقال هلم :ما لكم؟ فقالوا :يا أباهريرة ،قد أتينا املسجد فدخلنا فيه فلم نر فيه
شيئا يقسم! فقال هلم :وما رأيتم يف املسجد أحدا؟ قالوا :بىل ،رأينا قوما يصلون ،وقوما يقرؤون القرآن،
وقوما يتذاكرون احلالل واحلرام ،فقال هلم أبو هريرة :وحيكم فذاك مرياث حممد صىل اهلل عليه وسلم(.)44
-2

الوقف عىل املدارس والكتاتيب:
مل تقترص املخصصات الوقفية عىل بناء املساجد وعامرهتا بل شملت كثري من األوقاف املدارس

واملعاهد ،كام أحلقت باملساجد كتاتيب تشبه املدارس االبتدائية تعلم القراءة والكتابة وكثر بناؤها .هذه
الكتاتيب وكذلك املدارس يف وقت مبكر يف املدينة املنورة ويف مجيع العواصم واملدن اإلسالمية التي فتحها
-42

انظر :اإلمام ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،طبع عامل الكتب بالرياض1419 ،هـ ،ج  ،61ص  46ومن مصطفى
السباعي ،روائع حضارتنا ،طبع املكتب اإلسالمي ،ص .27 -21

-43

انظر :الوقف يف العامل اإلسالمي ،املعهد الفرنيس للدراسات العربية بدمشق1221 ،م ،ص  72جمموع الفتاوى،
1671هـ ،ص  919ومن روائع حضارتنا ص 24وما بعدها.
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رواه الطرباين يف األوس بإسناد حسن ووافقه اهليثمي واأللباين انظر :حممد نارص الدين األلباين ،صحيح الرتغيب
والرتهيب ،املكتب اإلسالمي ،ج  ،1ص .144
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املسلمون ،فام فتح املسلمون من بلد أو مدينة إال بنوا فيها ـ إىل جانب املساجد ـ الكتاتيب واملدارس،
ووجهوا الصبيان نحوها.
وكانت هذه الكتاتيب واملدارس من الكثرة ،بحيث عد ابن حوقل ثالثامئة كتاب يف مدينة
واحدة من مدن جزيرة صقلية ،وكان بعضها من االتساع بحيث يضم املئات ،بل اآلالف من الطالب،
وذلك يف القرن الثالث اهلجري وما بعده( )45ومما يروى أن أبا القاسم البلخي كان له كتاب يتعلم فيه
ثالثة آالف تلميذ وكان املكان فسيحا جدا بحيث أن أبا القاسم كان حيتاج إىل ركوب محار له ليرتدد بني
طالبه ،وليرشف عىل شئوهنم(.)46
أيضا ،يدل
ومل يقترص التعليم يف هذه الكتاتيب واملدارس عىل الذكور فقط ،بل شمل النساء ً
عليه قول النبي صىل اهلل عليه وسلم للشفاء بنت عبد اهلل العدوية القرشية وكانت من أوائل املهاجرات
الفاضالت" :علمي حفصة رقية النملة كام علمتها الكتابة"(.)47
وكانت معظم كتاتيب البنات ومدارسهن يف البيوت اخلاصة ،أو يف بيوت احلكام والعلامء
واملحسنني الواسعة أو يف قصور امليسورين من أهل اخلري والفضل والنزاهة ،وكان يقوم عىل تعليم هؤالء
البنات معلامت فاضالت(.)48
ويذكر التاريخ مجاعة من أمراء املسلمني كانت هلم اليد الطوىل يف إنشاء هذه املدارس واملعاهد،
منهم:
ـ

الوزير نظام امللك ،قوام الدين أبو عيل احلسن بن عيل الطويس أسس املدارس النظامية ،وقد
انترشت يف كل من بغداد والبرصة واملوصل وأصبهان وطربستان ومرو ونيسابور وهراة وبلخ
وأمدها بام حتتاج إليه من كتب وعني هلا املدرسني واخلدم وفتح أبواهبا عىل مرصعيه لكل من
أراد أن يطلب العلوم واملعارف ،كام بذل هلا العطايا الكريمة وأوقف عليها األوقاف السخية،
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انظر :من روائع حضارتنا ،ص .111
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املرجع السابق ،ص .111
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أخرجه عبد الرزاق يف املصنف ،رقم 12731 :وأصله يف مسند اإلمام أمحد برقم 93442 :و ،93411حتقيق
أيضا الطرباين يف الكبري وأورده احلافظ ابن حجر يف ترمجة الشفاء هذه يف اإلصابة،
وإرشاف :الرتكي ،ورواه ً
دار الكتب العلمية ،بريوت ،ج  ،7ص .191
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انظر :القايض عياض ،ترتيب املدارك ،طبع الرباط1616 ،هـ ،ج  ،4ص  642واخلشني ،طبقات علامء أفريقية،
طبع اجلزائر1699 ،هـ ،ص  ،161نقال من :حسن أبو غدة ،دور الوقف يف تعزيز التقدم املعريف.
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التي تكفيها عىل مر األيام(.)49
ويذكر الرحالة ابن جبري أنه رأى ببغداد نحو ًا من ثالثني مدرسة يقول" :إنه ما فيها مدرسة
إال وهي يقرص القرص البديع عنها وأعظمها وأشهرها النظامية التي بناها نظام امللك .وهلذه املدارس
أوقاف عظيمة وعقارات واسعة لإلنفاق عىل الفقهاء واملدرسني هبا"(.)50
ـ

ومنهم نور الدين حممود زنگى امللك العادل الذي استطاع أن يضم إىل سمعته اجلهادية رعايته
لشئون العلم والتعليم فقد بنى املدارس بحلب ومحص ودمشق وبعلبك وأكثر من األوقاف
وعامرة املساجد وفتح قلبه ومعاهده للعلامء والفقهاء( ،)51يقول الرحالة ابن جبري" :إن من
مناقب نورالدين حممود أنه عني للمغاربة الذين كانوا يلحقون بزاوية املالكية باملسجد اجلامع
أوقافا كثرية ...وجعل أحد هؤالء املغاربة مرش ًفا عىل هذه األوقاف"(.)52

ـ

ومنهم صالح الدين األيويب فقد تلقى غرس النهضة العلمية عن سلفه (نور الدين حممود)
فشيد ألول مرة املدارس يف مرص وأنفق بسخاء عىل العلم والتعليم ورعى العلم وأنشأ الكثري
من املعاهد واملدارس وأوقف عليها األوقاف السخية ،يقول ابن جبري" :إن كل مسجد يستحدث
بناؤه أو مدرسة أو خانقاه يعني هلا السلطان أوقاف ًا تقوم هبا وبساكنيها وامللتزمني هبا"(.)53

ـ

ومنهم القايض أبو عيل عبد الرحيم البيساين أسس "املدرسة الفاضلية بالقاهرة"(.)54

ـ

ومنهم الظاهر بيربس الذي أنشأ املدرسة الظاهرية يف مرص سنة 393هـ .وأوقف عليها املال
وأغدق عليها مما جعلها أمجل مدرسة يف مرص.

ـ

ومنهم املنصور بن قالوون الذي أنشأ املدرسة املنصورية يف مرص سنة 316هـ وختصصت يف
تدريس الطب.
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انظر :حممد بن عثامن الذهبي ،سري أعالم النبالء ،مؤسسة الرسالة ،ط1413 ،4هـ ،ج  ،12ص .23-24
وابن اجلوزي ،املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم ،دائرة املعارف العثامنية ،اهلند ،ج  ،2ص .31 -34
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رحلة ابن جبري ،ص ً 962
نقال عن خالد املشيقح ،األوقاف يف العرص احلديث ،كيف نوجهها لدعم اجلامعات
وتنمية مواردها ،املنشور يف موقع.www.almoshaiqeh.islamlight.net :
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انظر  :سري أعالم النبالء ،ج  ،91ص .163 ،169-161
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انظر :رحلة ابن جبري ،ص .911
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املرجع السابق ،ص .971 ،11
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حييى الساعايت ،الوقف وبنية املكتبة العربية ،مركز امللك فيصل للبحوث ،الرياض ،ص .11
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ـ

ً
أمواال
ومنهم امللك منصور الذي أنشأ املدرسة الغياثية سنة 116هـ بمكة املكرمة وأوقف عليها
جليلة.

ـ

ومنهم امللك املؤيد الذي أنشأ املدرسة املؤيدية بتعز(.)55
وهناك مدارس أخرى كثرية موزعة يف العامل اإلسالمي يف عواصمها ومدهنا وقراها وكان يف

مدينة دمشق وحدها أكثر من أربعامئة مدرسة ،ويف بيت املقدس أكثر من سبعني مدرسة .وإىل جانب
امللوك واحلكام كان التجار واألغنياء يتسابقون إىل بناء املدارس والوقوف عليها بسخاء ،وهلذا كانت هذه
املدارس واملعاهد من أحسن األماكن مظهرا ورعاية ،وكان فيها قاعات للمحارضات وغرف للمدرسني
وأماكن للمطالعة والراحة ،وأجنحة لتناول الطعام وللطبخ ،وفيها خمازن الدخار األطعمة واملواد
املختلفة( .)56حتى أن ابن جبري الرحالة هاله ما رأى يف املرشق من كثرة املدارس والغالت الوافرة التي
تغلها أوقافها ،فدعا املغاربة إىل أن يرحلوا إىل املرشق لتلقي العلم( .)57ومل يقف أثر الوقف يف التعليم عند
علم بحد ذاته ،بل شمل كل موضوعات املعرفة البرشية.
وكان التعليم يف تلك املدارس جلميع أبناء األمة جمانا دون تفرقة وكام أن الطالب الوافدين من
بالد نائية توفر هلم غرف نوم ومكتبة وطعام ومطبخ ومحام إىل جانب مستشفى لعالج املر ى منهم.
وهكذا كانت األوقاف من أموال نقدية وعينية من العقارات واحلوانيت واألرايض الزراعية
واحلاممات املؤجرة ونحوها من املرافق هي املورد الوحيد الذي ينفق منها عىل التعليم وعىل املؤسسات
العلمية والثقافية التي حققت حضارة علمية ال نظري هلا يف بالد اإلسالم من دول املغرب العريب وبالد
السند واهلند وبالد مرص والشام وفارس وبالد ماوراء النهر.
الوقف عىل التعليم الدنيوي النافع:
مل يقترص أوقاف املسلمني عىل التعليم الديني والعلوم املساندة له كاللغة العربية فقط بل شملت
أيضا حتى إن جهود املسلمني فيها
العلوم الدنيوية النافعة كالطب واهلندسة والفلك والصناعة ونحوها ً
هي أصل احلضارة الغربية اليوم ،فقد ظلت أوروبا يف العصور الوسطى يف ظالم دامس يف الوقت الذي
كانت البالد اإلسالمية تعيش حياة علمية مزدهرة ،يقودها أبناؤها بعقول فذة مصقولة بنور الكتاب
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املرجع السابق ص .72
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انظر :من روائع حضارتنا ،ص  ،111 -111والوقف يف العامل اإلسالمي ،ص .164 ،49 ،61
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رحلة ابن حبري ،ص .13-11
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والسنة وروحانيتهام ،فسمت بذلك احلضارة إىل ذروة املجد والعال.
وذلك ألن املسلمني يرون أن تعلم العلوم الدنيوية النافعة فرض كفاية عىل األمة ،قال النووي
رمحه اهلل" :ومن فروض الكفاية  ...احلرف والصنائع وما يتم به املعايش"(.)58
وإنام وجب تعلم هذه العلوم ألن هبا قوام حياة الناس وسالمة أبداهنم ،وصالح دنياهم،
وهبا يستعينون عىل أمور دينهم ،قال الرشبيني اخلطيب رمحه اهلل" :ألن قيام الدنيا هبذه األسباب ،وقيام
الدين يتوقف عىل أمر الدنيا ،حتى لو امتنع اخللق منه أثموا ،وكانوا ساعني إىل إهالك أنفسهم"(.)59
بل قد يصبح تعلمها فرضا عينيا إذا احتاجوا إليها ومل يوجد فيهم من يعرفها قال الشافعي رمحه اهلل:
"وهكذا كل ما كان الغرض فيه مقصودا به قصد الكفاية فيام ينوب .فإذا قام به من املسلمني من فيه
الكفاية خرج من ختلف عنه من املأثم ،ولو ضيعوه معا خفت أن ال خيرج واحد منهم مطيق فيه من املآثم،
بل ال أشك إن شاء اهلل"(.)60
من أجل هذا كله ،اهتم املسلمون بالعلوم الدنيوية النافعة ،ووقفوا أوقافا كثرية هلا ،قال ابن كثري
رمحه اهلل عن املدارس املستنرصية ..." :جعل فيها إىل جنب العلوم الدينية شيخ طب وعرشة من املسلمني
يشتغلون بعلم الطب"( )61وكذلك املدرسة املسعودية ببغداد " ...فقد وقفت عىل املذاهب األربعة،
ومعها تدريس الطب والعلوم"(.)62
بل قد أسست من أموال الوقف كليات الطب املتخصصة التي جتمع بني التعليم الطبي من
الناحية النظرية والتطبيقية ،فكانت املستشفيات الكربى تتوفر عىل قاعات كبرية للمحارضات التي يلقي
هبا األساتذة حمارضاهتم ،والطلبة معهم كتبهم وآالهتم ،وجتري املناقشات الطبية ،ثم يصطحب األستاذ
تالمذته للمرور عىل املرض ملعاجلتهم ولتمرين الطالب عىل احلاالت العملية(.)63
كام خصصت أوقاف لتأليف الكتب يف الصيدلة والطب ،واستطاع األساتذة أن يكملوا كتبهم
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نتيجة ملثل هذا التعضيد العلمي من هذه األموال املوقوفة ،ومن أمثلة ذلك :كتاب البيامرستان لزاهد
العلامء الفارقي ،وكتاب مقالة أمينة يف األدوية البيامرستانية البن التلميذ ،وكتاب صفات البيامرستان
للرازي يف العلوم الطبية ،فهذا األخري أحد أهم اإلنجازات التي تبحث عن مثل هذا التعضيد من قبل
الواقفني ،لقد استطاع هذا الدعم الوقفي أن خيرج للعامل علامء أعالما كانوا املرجع يف علم الطب ،وإليهم
املنتهى فيه ،كالرازي الذي ألف  967كتابا يف الطب والفلسفة ومن أمهها :احلاوي يف الطب ...وابن سينا
صاحب كتاب القانون وعيل بن عيسى طبيب العيون الذي ألف تذكرة الكاملني الذي وصف فيه 61
مرضا من أمراض العيون ،وابن جزلة صاحب كتاب تقويم األبدان الذي ذكر فيه أمراض احلصبة
واجلديري وكيفية عالجهام ،وابن زهر الذي وصف احلوادث الرسيرية واألمراض الباطنية(.)64
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الوقف عىل املكتبات:
من أهم مظاهر وجماالت الوقف حتبيس الكتب ووقفها عىل طالب العلم واملدارس واملكتبات

العامة ألن وقفية الكتب تعنى إشاعة العلم واملعرفة وتيسريمها للراغبني فيه .فاملكتبات ذخرية األمة
ومنبعها الفياض الذي جيب أن تنهل منه ،وغذاؤها الذي جيب أن تقبل عليه ،وهي دعامة الوجود واهلوية
وقاعدة ال يتم بناء احلارض واإلعداد للمستقبل إال عىل أساسها ،وهي كنز األمة ورصيدها الفكري
واملعريف( .)65بل ال يمكن احلديث عن النهضة العلمية التي سادت األقطار اإلسالمية بمعزل عن
احل ديث عن املكتبات ودور الكتب التي كانت الوقود الذي حيرك عجلة العلم ويزودها بام حتتاج إليه من
ونظرا ألمهية هذا األمر فقد بدأ االهتامم به من وقت
املراجع واملصادر يف خمتلف العلوم والتخصصات.
ً
مبكر وأسهم فيه أهل العلم والفضل حني ظهرت بيت احلكمة ببغداد يف القرن الثاين وكان من بني
أقسامها مكتبة حظيت بعناية جمموعة من اخللفاء العباسيني وبخاصة املأمون.
ثم انترشت خزائن الكتب أو دار الكتب أو دار العلم أو بيت احلكمة يف العامل اإلسالمي بحيث
يمكن القول بأنه قلام ختلو مدينة من مكتبة موقوفة ،وبلغ من انتشار هذه اخلزائن واملكتبات يف األندلس
حتى إن أبا حيان التوحيدي كان يعيب عىل مشرتى الكتب ويقول" :اهلل يرزقك عقال تعيش به ،أنا أي
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كتاب أردته استعرته من خزائن األوقاف"( .)66وال يمكن رسد أسامء املكتبات الوقفية التي عمت أرجاء
العامل اإلسالمي لكثرهتا ولكن نشري إىل أشهرها.
ففي بالد احلرمني الرشيفني أسهم اخللفاء وامللوك يف تشييد املكتبات عىل مدى العصور
قائام مثل مكتبة احلرم املكي الرشيف ويف املدينة املنورة مكتبة الشيخ عارف
املختلفة ،ال يزال البعض منها ً
حكمت واملكتبة املحمودية وغريها.
ومن أشهر املكتبات الوقفية :املكتبة السليامنية يف تركيا واملكتبة الظاهرية بدمشق ودار احلكمة
بالقاهرة ودار الكتب بفريوز آباد بإيران ومكتبة احلكم باألندلس .ودار العلم يف املوصل ودار العلم يف
البرصة وخزانة الكتب يف حلب ودار العلم يف طرابلس ودار الكتب املرصية يف القاهرة واملكتبة العامة
بالرباط وخزانة املجلس العلمي بالدار البيضا ودار الكتب القطرية ومكتبة مركز ماجد للرتاث بديب
ومكتبة دار العلوم (ديوبند) يف اهلند ومكتبة ندوة العلامء يف لكهنو ومكتبة دار العلوم بكراتيش ومكتبة
بري جهندا يف السند وهي من أعرق املكتبات وأكثرها ثراء بالنوادرات ،ومكتبة اجلامعة العربية (البنورية)
يف كراتيش وغريها من مكتبات العامل الزاخرة باملخطوطات واملطبوعات.
هذا إىل جانب اجلوامع التي يوجد فيها مكتبات موقوفة مثل جامع اإلمام أيب حنيفة يف بغداد،
واجلامع األزهر يف القاهرة ،وجامع حلب ،وجامع أصبهان ،واجلامع األموي بدمشق ،واجلامع الظاهري
بالقاهرة ،وجامع القرويني بفاس ،وجامع الزيتونة يف تونس ،وجامع الرضوان يف تعز ،وجامع غرناطة
باألندلس.
كام أنشئت مكتبات باملدارس واملعاهد الدينية الوقفية مثل :مكتبات املدرسة البيهقية بنيسابور،
واملدرسة النظامية ببغداد واملدرسة العمرية بدمشق ،واملدرسة النورية بحلب ،واملدرسة الفاطمية
بالقاهرة ،واملدرسة الشهابية باملدينة املنورة ،ومدرسة أعظم شاه بمكة املكرمة ،ومدرسة السلطان األرشف
بتعز باليمن ومدارس أخرى كثرية انترشت يف أصقاع العامل اإلسالمي ،مرشقه ومغربه ،وكانت تشتمل
عىل آالف الكتب النفيسة يف شتى العلوم والفنون واملعارف(.)67

-66

حييى الساعايت ،الوقف وبنية املكتبة العربية ،مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية ،الرياض،
1411هـ ،ص .69

-67

انظر :املرجع السابق ،ص .29 -77

33

هذا إىل جانب املكتبات الوقفية داخل املراكز الطبية واملستشفيات والزوايا والربط واخلانقاهات
والبيوت اخلاصة.
والوقف عىل املكتبات شمل يف معظم احلاالت عامرهتا وتوفري الكتب هلا واإلنفاق عىل العاملني
فيها .كام شمل نسخ املخطوطات يف عرص ما قبل الطباعة ورعايتها وحفظها وتنظيمها وجتهيزها ،وزيادة
عدد كتبها وخمطوطاهتا والعناية بروادها ومرتادهيا من طالب وباحثني يف كل ما حيتاجون إليه من أقالم
وحمابر وأوراق ،بل إن بعض هذه املكتبات كانت تعطي لقرائها وروادها أمواال ومنحا عىل سبيل احلافز،
وختصص هلم هدايا معنوية كثرية ،بل إن بعض الوقفيات قد وفرت الطعام والسكن إضافة إىل الناسخني
جمانا ملن أراد استنساخ كتاب من املكتبة(.)68
وهبذا أسهمت املكتبات الوقفية يف نرش العلم والبحث العلمي واالزدهار املعريف والتحقيق
والتأليف وحتقيق احلضارة العلمية التي شهدها العامل اإلسالمي عىل مدى قرون طويلة.
-4

الوقف عىل املعلمني واملتعلمني:
وتعليام وبح ًثا وحتقي ًقا وذلك من
تعلام
ومما أسهم الوقف ً
ً
أيضا ،وبشكل ملحوظ ،نرش العلم ً

خالل تكف له ورعايته للمعلمني يف املدارس واجلامعات مما جعل هؤالء املعلمني يتمتعون بعيش كريم
ويتفرغون هلذا العمل الرشيف كام شجع الوقف املتعلمني عىل االنخراط يف التعليم يف املدارس واملعاهد
من خالل تكفله بتأمني احتياجاهتم من سكن وطعام ولباس ومواد كتابية ومعاجلة طبية إىل غري ذلك من
احلاجات والرضوريات ،فاألوقاف وفرت للجميع موارد مالية كبرية قد تعجز الدولة آنذاك عن توفريها
كام أن هذه املوارد كانت ثابتة إىل حد بعيد.
جاء يف ترمجة نظام امللك أبو عيل احلسن الطويس ..." :ورغب يف العلم وأدر عىل الطلبة
الصالت" و"بنى املدارس ووقف عليها الوقوف" "وكان حم ًبا ألهل العلم كثري اإلحسان إليهم حتى إنه
رتب للعلامء رواتب ثابتة ترصف هلم بانتظام ،وكان يقوم برصف مرتبات ثابتة الثنى عرش ألف رجل من
رجال العلم يف خمتلف أنحاء الدولة اإلسالمية(.)69
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وأما الريع الذي كانت تنتجه األوقاف املخصصة لنظامية بغداد فقد ورد أنه كان  11111دينار
يف العام الواحد ،وكان ذلك الريع كافيا ملرتبات الشيوخ وملا يدفع للطلبة وكان يشمل مؤونة طعامهم
ومالبسهم وفرشهم وغري ذلك من رضورات معاشهم حتى نبغ فيها مجع من الفقهاء األفاضل ممن
ال حيصون عد ًدا( .)70وكان اخلليفة الفاطمي العزيز باهلل يوقف خمصصات شهرية عىل علامء األزهر.
دورا رائدً ا ومتميزً ا يف دعائم احلركة العلمية والثقافية يف أنحاء العامل
وهكذا أدى الوقف ً
اإلسالمي وكان السبب الرئيس ألغلب اإلنجازات العلمية والثقافية واالجتامعية واالقتصادية .وحقق
حضارة علمية شهدت هبا األعداء يف وقت كان العامل جيتاحه اجلهل والتخلف والظالم من مجيع النواحي.
يف عهد هشام الثالث يف األندلس كتب جورج الثاين ملك إنجلرتا والغال (فرنسا) والسويد والنرويج إىل
هشام الثالث ما يأيت:
صاحب العظمة هشام الثالث اجلليل املقام.
بعد التعظيم والتوقري ،فقد سمعنا عن الرقي العظيم الذي تتمتع بفيضه الصايف معاهد العلم
والصناعات يف بالدكم العامرة فأردنا ألبنائنا اقتباس نامذج هذه الفضائل لتكون بداية حسنة يف اقتفاء أثركم
لنرش أنوار العلم يف بالدنا التي جيتاحها اجلهل من أركاهنا األربعة وقد وضعنا ابنة شقيقنا األمرية "دوبانت"
عىل رأس بعثة بنات اإلنجليز لتترشف بلثم أهداب العرش والتامس العطف ولتكن مع زميالهتا موضع عناية
عظمتكم ومحاية احلاشية الكريمة وحدب من لدن اللوايت يستوفرن عىل تعليمهن ،وقد أرفقت األمرية
الصغرية هبدية متواضعة ملقامكم اجلليل ،أرجو التكرم بقبوهلا مع التعظيم واحلب اخلالص.
من خادمكم جورج()71

وال شك أن هذه النهضة العلمية والفكرية واحلضارية يف مجيع املجاالت ،حتققت بعد فضل اهلل
تعاىل ثم بسبب إسهام الوقف ودعمه مما نتج عنه ظهور فئام من العلامء األفذاذ يف شتى فروع املعرفة مثل
اخلوارزمي وجابر بن حيان والرازي وابن اهليثم وابن سيناء وكذلك كبار املحدثني والفقهاء واملؤرخني
واللغويني والنحاة واألدباء الذين هنضوا لتدوين وتأليف الكتب واملوسوعات العلمية يف التفسري
واحلديث والفقه واألدب واللغة والطب والكيمياء والفيزياء والرياضيات وغريها من العلوم واملعارف
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وتركوا ثروة علمية ضخمة لألجيال القادمة.
وهبذا أسهم الوقف يف رقي األمة وتقدمها وازدهارها وسعي نحو تقوية مسريهتا ووفر
اإلمكانيات والطاقات لكي متارس األمة شهودها احلضاري.
املبحث الثالث:

جماالت وطرق إحياء الوقف العلمي يف العرص احلارض:

الوقف اإلسالمي كام كان له دوره الريادي يف النهوض باالزدهار العلمي والتقدم املعريف يف
دورا بارزً ا يف الوقت احلارض بعد أن اتسعت جماالته بتطور املجتمع
الزمن الغابر فإنه يمكن أن يؤدي ً
وتعددت مرافقه ومؤسساته ،وفيام ييل نجمل أهم الطرق واألساليب واملجاالت الوقفية املعارصة التي
ينبغي التفاعل معها لالرتقاء بالفكر اإلنساين واملعرفة البرشية علام ومعرفة وثقافة وحضارة وإبداعا من
أجل تقدم األمة ورقيها وازدهارها إن شاء اهلل.
-1

بناء املساجد وإعادة دورها العلمي:
انحرص دور املساجد اآلن ـ يف معظم العامل اإلسالمي ـ عىل الصالة والعبادة فقط .ومل يكن

مقصورا عىل العبادة فقط بل كانت املساجد منارات علم
دورها يف صدر اإلسالم وبعد ذلك بقرون
ً
ومشاعل هداية ونور ومراكز علم وتعليم وفقه وتفقيه وقضاء وإفتاء .ومراكز الدعوة إىل اهلل تعاىل والرتبية
والتزكية ومدارسة العلم وحتفيظ القرآن يشع منها النور واهلدى واخلري .وكان للمسجد أوقاف تقوم
بحاجاته ورواده وطالبه وما حيتاجون إليه من أدوات العلم والكتب والسكن واحلاجات األساسية
األخرى.
جاء يف بعض الروايات أن عدد املساجد التي بنيت يف حياة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم تسعة
مساجد وأن أكثرها اختذ مدراس للتعليم( .)72وجيل الصحابة مل يعرف حمضنا للرتبية وال مكانا للتعليم
إال املسجد فهو الذي نشأهم عىل هذا العلم ورباهم هذه الرتبية( .)73وبعد ذلك أصبحت املساجد يف بالد
املسلمني بمثابة جامعات علمية ومراكز حضارية يدور حوهلا فلك املدينة ،وهذا جامع عمرو بن العاص
ً
مثال كان به بضع وأربعون حلقة علمية( .)74ومثله جامع املنصور ببغداد الذي كان مقصدً ا ألنظار
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صحيفة مهام بن منبه ،حتقيق :حممد محيد اهلل ،صً 3
نقال عن :زيد بن عبد الكريم الزيد" ،وظيفة املسجد يف
املجتمع" جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،العدد  ،11حمرم 1411هـ ،ص  ،67وروى الدار قطني
أوله يف سننه ،ج  ،9ص .11
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"وظيفة املسجد يف املجتمع" ،جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،ص .67
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انظر :املرجع السابق.

33

األساتذة والطالب وهو أقدم مسجد ببغداد وأشهر مركز للتعليم يف ذلك الوقت(.)75
لقد خترجت من أروقة املسجد وحتت أعمدته أجيال استطاعوا بفضل اهلل أن يكونوا أكرب دولة
وأعظم حضارة عرفتها اإلنسانية ،ومل يكن هذا بقوة سيف أو نفوذ سلطان وإنام بعقيدة راسخة وهنضة
عملية نشأت من املسجد.
ورغم قيام املؤسسات العلمية لوظيفتها مستقلة عن املسجد ال يزال للمسجد وظيفة تعليمية
مهمة إذ ال يمكن هلذه املؤسسات استيعاب مجيع راغبي العلم واملعرفة وكذلك كبار السن الذين
ال يتمكنون من االلتحاق باملدارس واجلامعات النظامية لظروفهم اخلاصة كام أن هذه املؤسسات ال يمكن
أن تنقل معها روحانية التعليم بالعبادة( .)76لذلك ال بد من التكامل بني املسجد واملدرسة يف الرتبية
والتعليم حتى حيصل لكل فرد من أفراد املجتمع فرص التعليم ويتحقق اجلمع بني األصالة واملعارصة
ويمكن للمسجد أداء وظيفته التعليمية يف كل علم ال يتوفر يف املدارس .وإذا أريد حتقيق االزدهار العلمي
والتقدم املعريف فال بد من أن يعاد للمسجد دوره العلمي كام كان سائدً ا يف العصور األوىل بعقد دروس
العلم واملعرفة يف مجيع املجاالت إىل جانب حلق املواعظ والرقائق ونحوها(.)77
-2

إنشاء جامعات وكليات رشعية وعلمية ومعاهد صناعية وفنية من أموال الوقف:
هتتم بتخريج كوادر علمية ماهرة قادرة عىل التعامل و استخدام التكنولوجيا احلديثة يف

املجاالت وهتتم بالتعليم الفني والتقني ومتويل مراكز البحث العلمي وتطويرها بام يعود باخلري والنفع عىل
املجتمع مع ختفيف الوطأة عىل الدولة وميزانيتها العمومية.
ويف واقعنا املعارص ،فإن بناء اجلامعة املرصية (جامعة القاهرة) هلو نموذج رائع إلسهام الوقف
يف تنمية التعليم بإنشاء مراكز التعليم من أموال الوقف ،فقد تم إنشاء هذه اجلامعة بأموال وقفية أسهمت
هبا األمرية فاطمة بنت اخلديوي إسامعيل فوقفت عليها  331فدانا من أجود أطيافها ،ووقفت أرض
اجلامعة ومساحتها ستة أفدان قرب قرصها ببوالق ،كام تربعت بمجوهراهتا وحليها التي وصلت إىل 11
ألف جنيه لينفق ثمنها يف إقامة مبنى اجلامعة وكذا أنشئت جامعة بريوت العربية ،وكلية اإلمام األوزاعي
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انظر :عبد اهلل الوشيل ،بحث "املسجد ودوره التعليمي" ،املنشور يف جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،
العدد  ،11حمرم 1411هـ ،ص .11
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بحث "وظيفة املسجد يف املجتمع" ،جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،العدد  ،11ص .41
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حممد بن عبد اهلل الزركيش ،إعالم الساجد بأحكام املساجد ،طبع وزارة األوقاف املرصية1416 ،هـ ،ص .691
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من أموال الوقف.
ونظرا ألن التعليم غدا اليوم مكلفا ـ وخاصة التعليم اجلامعي ـ وباتت نفقاته يف تزايد وتنام
مستمر ،وأصبح مرهقا لويل األمر أن يتابع تعليم أبنائه ،عىل حساب لقمة العيش ،إضافة إىل أن الطاقة
االستيعابية للطالب يف املدارس أو اجلامعات احلكومية املجانية يف عدد من الدول باتت حمدودة ،فإن احلل
العميل للقضاء عىل هذه الظاهرة هو إنشاء الوقف التعليمي الذي يتوىل إقامة املدارس الوقفية وفتح اجلامعات
واملعاهد العلمية وجمانية التعليم فيها وفتح الباب عىل مرصاعيه لطالبي العلم واملعرفة دون قيد أو رشط.
إن املنح والوقفيات هي املصدر الرئيس لتمويل أعرق اجلامعات يف العامل ،ومتويل مراكز البحث
العلمي ،وإنشاء املدارس واملستشفيات ،وتنظيم برامج للتوعية ومساعدة الفئات األقل خطأ ...يف الدول
املتقدمة يفعلون ما كان يفعله أسالفنا يف املايض حني كان الوقف اخلريي أحد حمركات النهضة والتقدم
العلمي والتعزيز املعريف" .إن األوربيني قد تأثروا بمفهوم الوقف اإلسالمي ومتثلوا به وفق ما يفرضه
واقعهم فأوجدوا نظام الرتست

”“Trust

عىل غرار الوقف اإلسالمي فشاع عندهم إيقاف املكتبات

واملدارس ودور الرعاية االجتامعية .وأنشئت مؤسسات تعليمية عريقة وفق هذا النظام حتى إن الكنيسة
الكاثوليكية يف إنجلرتا هلا أمالك واسعة وعقارات يف أفضل املواقع ومؤسسات تعليمية وصحية وغريها.
وقد بلغ عدد املؤسسات التطوعية يف الواليات املتحدة األمريكية أكثر من  69ألف مؤسسة قبل سنوات
وقدرت ممتلكاهتا بام يزيد عىل  167مليار دوالر ،وبلغ جمموع تربعات األفراد واملؤسسات يف ذلك الوقت
 111مليون دوالر(.)78
هذه بضاعتنا وتراثنا وحضارتنا ونحن أوىل به وجيب أن نعتز به ونتمثل به ونتبناه ونعمل عىل
تنميته وتلقينه ألبنائنا لتحقيق النهضة واالنطالق نحو البناء والتقدم والشهود احلضاري.
-3

دعم املعاهد واملدارس األهلية املؤسسة لتدريس العلوم الرشعية من أموال الوقف:
علام
إن قوام هذه األمة وصالحها وإصالح حاهلا ومصدر عزها هو التمسك بالكتاب والسنة ً

ً
وعمال ،ال االنبهار بحضارة الغرب امللحدة وحماكاة ثقافتها املفسدة واللهث وراء رساهبا اخلداع.
والعلم قبل العمل ،وعلم الكتاب والسنة والفهم فيهام إنام يتأتى ـ بعد موهبة اهلل تعاىل ـ
بتحصيل العلوم الرشعية .وبام أن نصيب العلوم الرشعية يف مناهج التعليم يف كثري من البالد اإلسالمية
ضئيل وال سيام بعد ما ُبدِّ لت مناهج التعليم اإلسالمية باملناهج الغربية التي ُيراد منها :إضعاف القيم
-78
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انظر :إطاللة زيد بن عبداملحسن احلسني يف جملة الفيصل ،العدد  ،917ذو القعدة 1411هـ.

واألخالق اإلسالمية ،فهذه املناهج واملواد الرشعية القليلة املهلهلة ال حيصل بدراستها ـ عىل أحسن
تقدير ـ إال اإلملام الضعيف ال اإلتقان احلصيف ،هلذا قام العلامء الغيورون املخلصون بإنشاء املدارس
األهلية لتدريس العلوم الرشعية واحلفاظ عىل اهلوية اإلسالمية ،وهذه املدارس منترشة يف دول شبه القارة
اهلندية( )79وبعض الدول األفريقية ،وليس هلا أي دعم حكومي وإمكاناهتا املادية ضئيلة جدا ،إنام أسست
بجهد املقلني وتربعات أهل اخلري الزهيدة فهي جديرة بالدعم من األوقاف ألهنا تضطلع بمهمة سامية ،غفل
عنها كثري من الناس وهي احلفاظ عىل العلوم الرشعية من اندراسها .ودعم هذه املدارس واجب ديني ومن
أهم املهامت وأعظم القربات لتمكينها من القيام بمهمتها السامية من احلفاظ عىل علوم الكتاب والسنة.
-4

ختصيص أموال من الوقف للمسابقات واجلوائز العلمية:
ال شك أن احلوافز واجلوائز هلا دور كبري يف اإلقبال عىل العلم والنبوغ فيه كاجلوائز عىل استظهار

القرآن الكريم وحسن تالوته أو حفظ قدر كبري من األحاديث النبوية بنصها وفصها ،أو التحقيق العلمي
ونرشا أو االبتكار العلمي أو االخرتاع التقني أو االكتشاف العلمي
وخدمة الرتاث املخطوط حتقي ًقا
ً
وإضافة علمية جديدة مل تكن معلومة قبل أو النبوغ يف رضوب العلم وأنواع املعرفة وما إىل ذلك من خدمة
العلم واملعرفة أو خدمة الدين أو خدمة اإلنسانية بصورة عامة بالعناية البالغة والتضحية الشاملة وبذل
النفس والنفيس يف ذلك والنهوض هبا إىل املستوى الالئق هبا.
وهبذا تكون سوق العلم نافقة ،وألوية العلم نارشة ،واإلقبال عىل العلم واحلرص عليه شديدً ا،
ألن اجلوائز والعطيات السنية تنشط اهلمم اخلاملة والنيات الفاترة عىل اجلد يف طلب العلم والنبوغ فيه
طمع ًا يف نيل تلك اجلوائز السنية والعطيات الكريمة.
ومن األمثلة الرائعة عىل التقدير العلمي باجلائزة العلمية والعطية السنية:
أ-

ما رواه البيهقي بسنده عن سامل بن أيب اجلعد "أن عل ًيا ريض اهلل عنه فرض ملن قرأ القرآن ألفني
تقديرا لعنايته البالغة واهتاممه األكيد بالقرآن الكريم.
ألفني"(.)80
ً

ب-

ومنها :أرحيية ملك الشام املعظم بن امللك العادل (394-173هـ) كان قد جعل ملن عرض
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توجد يف باكستان وحدها أكثر من أربعة آالف مدرسة وجامعة رشعية أهلية.
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أمحد بن احلسني البيهقي ،شعب اإليامن ،دار الباز ،مكة املكركة ،ج  ،9ص  ،113برقم.9711 :
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املفصل للزخمرشي يف النحو مائة دينار وملن عرض اجلامع الكبري لإلمام حممد مائتي دينار(.)81
َّ
ومن اجلوائز املعروفة للنبوغ العلمي أو االبتكار التقني أو خدمة يف فرع من فروع املعرفة أو
حسن تالوة كتاب اهلل تعاىل وحفظه :جائزة امللك فيصل العاملية وجائزة مسابقة القرآن الكريم الدولية
وجائزة ديب الدولية حلسن التالوة وجائزة الشيخ محدان بن راشد للعلوم الطبية ،وجائزة األمري نايف يف
جمال السنة النبوية .ويف الغرب "جائزة نوبل" التي متنح عىل نبوغ يف فرع من فروع املعرفة.
-5

طبع الكتب العلمية والرشعية والثقافية النافعة:
وال سيام أمهات املراجع الرتاثية وتوزيعها عىل الباحثني وطلبة العلم واملحتاجني لتحقيق الوعي

الديني والثقايف والتنمية املعرفية ،ولإلعانة عىل البحث والدراسة والتحقيق والتحصيل العلمي كام تفعله
بعض اجلهات الوقفية ـ الرسمية وغري الرسمية ـ يف دولة اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية
ودولة قطر وغريها .واملطلوب :اإلكثار من هذا النشاط من أجل نرش املعرفة وازدهارها يف شتى املجاالت.
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نرش ثقافة "احلقيبة املدرسية" املجانية:
وتوزيعها عىل الطالب وال سيام غري امليسورين منهم املشتملة عىل الكتب والدفاتر واألقالم

وغريها من املستلزمات وتوزيعها يف املدن واألماكن النائية من القرى والبوادي وترغيبهم يف التحصيل
العلمي وحتفيزهم ماديا حتى يلتحقوا باملدارس واملراكز التعليمية فيتحقق نرش املعرفة وتنهض املجتمعات
وتتقدم وتزدهر.
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إنشاء كرايس ومراكز علمية يف اجلامعات بالوقف اخلريي:
من املورسين ورجال األعامل لدعم العملية التعليمية والبحثية مثل :كريس الشيخ زايد بن

سلطان آل هنيان للدراسات التقنية ،وكريس الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان يف جمال العلوم البيئية،
وكريس الشيخ زايد يف جامعة كامربيدج للدراسات اإلسالمية وكريس امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
ألبحاث اإلسكان التنموي ،وكريس األمري سلطان بن عبد العزيز للدراسات اإلسالمية املعارصة وكريس
األمري نايف لدراسات األمن الفكري .ومركز الشيخ زايد للدراسات اإلسالمية يف جامعة كراتيش
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نص كالم الذهبي يف ترمجة :املعظم السلطان امللك املعظم بن العادل " ...قد جعل ملن عرض املفصل مائة دينار
صورية ،وملن عرض اجلامع الكبري مائتي دينار" وصورية نسبة إىل مدينة صور من مدن الشام ،وقوله :قد جعل ملن
وفهام .انظر :حممد بن عثامن الذهبي ،تاريخ اإلسالم،
علام ً
عرض إلخ :لعله يعني حفظ الكتاب املذكور أو استيعابه ً
دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،رقم الرتمجة.17911 :
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وجامعة البنجاب وجامعة بشاور وغريها ،واملطلوب اإلكثار من هذه الكرايس واملراكز وترغيب أهل
الث روة واملال والسلطان يف االستزادة من إنشاء هذه الكرايس لدعم التقدم املعريف وتعزيز العملية التعليمية
يف شتى املجاالت.
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إنشاء مراكز احلاسب اآليل:
يعد احلاسب اآليل اليوم واحدا من أهم الوسائل التكنولوجية املعارصة يف عملية التوثيق وحفظ

املعلومات ،وإنشاء قواعد مجع البيانات واإلحصاء ،والتواصل العلمي والبحثي عن طريق الشبكة
العنكبوتية (االنرتنت) ومن نافلة القول أن توظيف احلاسب اآليل يف خدمة العلوم واملعارف غدا بابا مهام
من أوليات احلضارة املعارصة فأصبح استخدامه مألوفا يف خدمة العلوم الرشعية والعلوم االنسانية
واالجتامعية والتجربية والتطبيقية.
وهذا ما يدعونا إىل تفعيل دور الوقف إجيابيا يف هذا املجال ،من خالل إنشاء مراكز
وقفية متخصصة يف احلاسب اآليل وتطويرها فنيا ودعمها ماديا وتفعيلها بام خيدم املشاريع البحثية
والتنموية والدعوية ،وتعزيز خدماهتا عىل املستوى اإلنساين واإلسالمي بحيث يعد رافدا حيويا تستفيد
منه البرشية عىل اختالف أنواعها ،إذا األصل يف خصائص الرشيعة اإلسالمية :صالحيتها للتطبيق يف كل
زمان ومكان وشموليتها ،ومقتىض هذه الشمولية أن تلبي مقتضيات كل عرص عىل اختالف متطلباته
واحتياجاته(.)82
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إنشاء حمطات تلفزيونية تعليمية وإقامة حمطات إذاعية وقنوات فضائية عن طريق طرح أسهم
عىل املسلمني القادرين:
تعمل عىل نرش الوعي الديني والعلمي واملعريف والثقايف عىل أسس من املوضوعية وتتبنى

مناهج تعرب عن فكرنا وقيمنا وحضارتنا وتعمل بلغات شتى ليعم نفعها أرجاء العامل.
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إنشاء صندوق خاص باملبدعني واملوهوبني:
اإلبداع والعبقرية والذكاء هبة من اهلل تعاىل ،هيبها من يشاء من عباده ،وهذه اهلبة ال تعرف لونا

وال جنسا وال بلدا ،واألمة اإلسالمية حتوي الكبري من هذه النخبة املميزة ،وال شك إهنا مصدر ثروة نفيسة

-82

انظر :بحث عدنان بن عبد الرزاق احلموي بعنوان" :دور الوقف يف حتقيق التكافل االجتامعي" املنشور ضمن
بحوث املؤمتر الثالث لألوقاف باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 1461هـ.
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ال تثمن وطاقة خري عظيمة لألمة مجيعا(.)83
لقد عرفت خالل زيارايت املتعددة إىل كندا وأمريكا وجود مدارس حكومية وخاصة للمبدعني،
هتتم هبذه الفئة املبدعة اهتامما فريدا بحيث تؤهلها للقيادة يف جماالت إبداعها ودعمها حتى حتقق لبالدها
اإلبداع واالبتكار ،عىل سبيل املثال مؤسسة  Bills Melina Gates Foundationالتي تعترب أكرب وقفية يف
العامل برأسامل قدر بنحو  91مليار دوالر يف عام 9111م ...فهي هتدف إىل رعاية الطلبة يف أمريكا
ومساعدة املوهوبني خاصة منهم.
ونحن أحق وأوىل بتحقيق هذا اهلدف ،والسعي هلذا الطموح من خالل إنشاء صندوق خاص
من الوقف هلذه الفئة يتوىل شئوهنا وهيتم هبا ويقدم هلا من مزايا وخصائص تشجع عىل االبتكار واإلبداع
واالزدهار.
-11

كفالة الطالب املتميزين واجلادين واإلنفاق عليهم من مال الوقف:
وكذلك ابتعاثهم إىل اخلارج للحصول عىل التخصصات العلمية النادرة التي حتتاج إليها األمة،

فقد ذكر اإلمام السبكي( )84خرب اإلمام الغزايل وأخيه أمحد أن والدمها أوىص هبام لويص صالح بام لديه
من مال لرعايته وأخيه ،لكن املال نفد لقلته ،فالتجآ إىل مدرسة وقفية التي ضمنت هلام متابعة العلم
وحتصيله ،وكان هلذه املدرسة الوقفية الفضل ـ بعد اهلل ـ يف نبوغ اإلمام الغزايل وتفوقه وإمامته.
-12

الوقف عىل البحث العلمي بإنشاء مؤسسات خمتصة بالبحث العلمي:
وكذلك رعاية مراكز البحث العلمي القائمة ،وذلك عن طريق تشجيع البحث العلمي

واالهتامم بالباحثني ،واإلنفاق عليهم ،ورفع مستواهم املعييش ،ألن البحث العلمي هو أساس املعرفة
وقوامها ،هلذا فإن الدول املتقدمة تضع يف اعتبارها هذا االهتامم وختصص له امليزانيات اهلائلة مما يعطي
املؤرش اهلام ألمهيته.
إذا :املطلوب هو تنشيط ظاهرة االهتامم بالبحث العلمي وتعميم انتشارها يف العامل اإلسالمي
واملتابعة التامة هلا لتحقيق املعرفة وتقدم املجتمعات وازدهارها.
-13

العمل عىل إقامة املؤمترات والسمينارات واملنتديات والندوات العلمية والفكرية والثقافية،

-83

انظر :املرجع السابق.

-84

اإلمام السبكي ،طبقات الشافعية الكربى ،حتقيق :عبد الفتاح احللو وحممود الطناحي ،طبع مصطفى البايب احللبي،
القاهرة1611 ،هـ ،ج  ،3ص .126
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واإلكثار منها لكي تسهم يف بث الوعي ،وحتصن الشباب من الشبهات الفكرية ،وحتقق هلم مزيدا من
املعرفة ،وتقدم احللول الناجعة عن املشكالت التي يعانون منها.
-14

إصدار املجالت العلمية بأنواعها يف العلوم الرشعية كالتفسري واحلديث والفقه وأصوله والعلوم

االجتامعية املتعلقة بالتاريخ واجلغرافيا والفلسفة ،والعلوم التجربية املتعلقة بالطب والفيزياء والكيميا
واألحياء واجليولوجيا ،والعلوم التطبيقية املتعلقة باهلندسة والرياضيات واإلدارة واإلحصاء ...إلخ من
مال الوقف وتوزيعها وتيسري احلصول عليها للباحثني وغريهم.
-15

إنشاء مطابع ودور نرش ،والرتغيب يف طباعة الكتب املفيدة التي تتضمن عصارة جهد العلامء

واملفكرين واملبدعني ورجال العلم ،وكذا نرش وتوزيع الرسائل العلمية والبحوث ،والدراسات اهلادفة
التي نوقشت يف اجلامعات واملؤمترات والندوات ،وكذلك ترمجتها إىل اللغات األخرى وتوزيعها جمانا أو
بأسعار رمزية.
-16

إنشاء مكتبات وقفية تساهم يف املطالعة واملعرفة ونرش العلم والبحث والتحقيق والتأليف وإثراء

العلم وازدهار الثقافة ،فينترش نور العلم يف مجيع بقاع األرض ويقىض عىل اجلهل والظالم .وكان املدن
اإلسالمية تزخز بمثل هذه املكتبات ،وكان قلام ختلو مدينة منها يف العصور األوىل.
والزائر ملدن الغرب اآلن يرى انتشار املكتبات العامة واخلاصة يف املدن والقرى وحركة علمية
متواصلة واحلرص الشديد عىل االستفادة من الوقت يف القراءة واملطالعة حتى إنك ال تكاد جتد رجال يف
النقل العام أو املحطات أو املواقف إال بيده كتاب يقرأه بنهم.
فال بد لتحقيق التقدم املعريف واالزدهار العلمي من االهتامم بإنشاء هذه املكتبات والعمل عىل
انتشارها يف املدن والقرى وتزويدها بالكتب واملراجع يف خمتلف العلوم والفنون حتقيقا للتنمية املعرفية يف
عامة الناس.
-17

الوقف للرشي اإلسالمي وأرشطة الفيديو والكاسيت وأقراص الكبميوتر وتوزيعها جمانا أو

بيعها بأسعار رمزية لنرش الثقافة اإلسالمية واملعارف اإلنسانية النافعة والقيم األخالقية الفاضلة.
-18

إنشاء موقع عىل شبكة املعلومات "االنرتنت" حيتوي عىل دروس علمية وثقافية وحمارضات

نافعة عن أهل االختصاص يف شتى املجاالت وخمتلف التخصصات ،ويقوم كذلك ببيان حقائق اإلسالم
وحماسنه وفضائله ومزاياه وتصحيح العقائد واملفاهيم ورد الشبهات واألباطيل ومقاومة املد اإلحلادي
والصليبي والصهيوين الذي يشوه اإلسالم وييسء إىل املسلمني.
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-19

الوقف إلجياد املنح الدراسية لدراسة العلوم الرشعية والتجربية واالجتامعية وغريها ألبناء البالد

الفقرية وألبناء البالد املنكوبة واملحتلة كفلسطني والشيشان والبوسنة وأفغانستان وغريها ،وكذا ألبناء
املسلمني يف البالد الكافرة وذلك امتثاالً لقول اهلل سبحانه وتعاىل :ﮋﯭ ﯭ ﯭ ﯭ ﯭ ﯭ ﯭ ﯭ ﯭ
ﯭ

ﯭ ﯭ ﯭ ﯭ ﯭ

ﯼ ﯽ ﮊ( )85وذلك عن طريق مؤسسات خريية وبضوابط تشجيعية

وضامنات حتفيزية ،وإن وجدت يف الواقع نامذج مرشقة ملثل هذه املؤسسات اخلريية كمؤسسة الشيخ زايد
لألعامل اإلنسانية واخلريية يف أبوظبي ،ومؤسسة الشيخ حممد بن راشد لألعامل اخلريية يف ديب ،ومعهد آل
مكتوم للدراسات اإلسالمية يف بريطانيا ومؤسسة آل البيت يف األردن وغريها ولكن املطلوب تعميم هذه
النامذج اخلريية عىل مستوى العامل اإلسالمي وحتفيزها ودعمها ماديا وإداريا وإعالميا واجتامعيا ،وتوفري
احلامية والغطاء القانوين هلا حتى تسهم يف خدمة املجتمع بشكل إجيايب.
-21

إقامة املؤسسات اإلعالمية والثقافية بكافة أنواعها املرئية واملسموعة واملقروءة من إذاعات

أيضا ـ يف تبليغ
وقنوات وصحف وجمالت ملا هلا من أثر بالغ األمهية يف تثقيف الشباب وهتذيبهم ـ و ً
الدعوة والذود عن حياض الدين ،وتعد الشبكة العنكبوتية "االنرتنت" اليوم واحدة من أهم هذه
الوسائل اإلعالمية والثقافية التي يستخدمها يف الوقت الراهن أكثر من ألف مليون (مليار) مستخدم يف
العامل وتقوم بدور مهم يف نرش الفكر والثقافة وتغطية األحداث والقضايا اإلسالمية املختلفة فال بد من
دعمها ومساندهتا ماديا ومعنويا لكي تستطيع القيام بدورها الريادي يف هذه املجاالت وغريها.
-21

وقف الدور واألرايض لتكون مقرا ملدارس حتفيظ القرآن الكريم والعلوم الرشعية وكذا الوقف

عىل رواتب القائمني عليها وما حتتاج إليه من صيانة ووسائل ومستلزمات .وكذا الوقف عىل الدعاة إىل اهلل
تعاىل وعىل إعدادهم وتأهيلهم وهتيئة مكاتب توعية اجلاليات ومراكز الدعوة ومكاتبها ،وإلقامة مراكز
للمهتدين اجلدد ورعايتهم والعناية هبم(.)86
-22

الوقف عىل طالب العلم من بناء مساكن وتوفري مستلزمات اإلقامة والعيش الكريم ،فإن كثرياً

منهم يف بعض البلدان يعيش يف البؤس والفقر واملعيشة الضنك وسوء احلال يلتحف السامء ويفرتش
األرض يف عراء وال جيد أبسط رضوريات احلياة من طعام وماء ولباس وعالج ورضورات أخرى.
هوة الفقر والعوز.
ولريع األوقاف دور كبري يف ختفيف ويالهتم وحسن مواساهتم وانتشاهلم من َّ
-85

سورة التوبة ،اآلية.199 :

-86

انظر :جملة الدعوة السعودية ،العدد  ،1161حمرم 1496هـ.
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كثري ا من طلبة العلم يف بعض املناطق النائية يف أفريقيا وغريها عندهم عوز يف املاء
بل إن ً
وجيلبونه عىل احلمري والبغال من مناطق بعيدة فيمكن حفر اآلبار وبناء السقايات وتوصيل املاء إليهم،
وقد ورد يف فضل هذا أحاديث عدة منها:
أ-

ما روى البيهقي بسنده" :أن سعد بن عبادة سأل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فقال :إن أمي
ماتت أفأتصدق عنها؟ قال نعم ،قال :فأي الصدقة أفضل؟ قال :سقي املاء"(.)87

ب-

أيضا ـ عن كدير الضبي قال" :أتى أعرايب النبي صىل اهلل عليه وسلم فقال :نبئني بعمل
وروى ـ ً
يدخلني اجلنة ويباعدين من النار! قال :تقول العدل وتعطى الفضل ،قال :هذا شديد ال أستطيع
أن أقول العدل كل ساعة ،وال أن أعطي فضل مايل ،قال :فأطعم الطعام وافش السالم ،قال:
ِ
فاسق أهل
وهذا شديد واهلل! ،قال :هل لك إبل؟ قال :نعم ،قال :انظر بعري ًا من إبلك وسقاء
بيت ال يرشبون املاء إال غ ًبا( .)88فلعلك أن ال هيلك بعريك وال أن ينخرق سقاؤك حتى جتب
لك اجلنة ،قال :فانطلق يكرب ،ثم إنه بعد استشهد"(.)89

ج-

وروى عن شيخه أيب عبداهلل احلاكم بسنده عن عبداهلل بن املبارك وسأله رجل يا أبا عبدالرمحن!
قرحة خرجت يف ركبتي منذ سبع سنني ،وقد عاجلت بأنواع العالج وسألت األطباء فلم أنتفع
به قال :اذهب فانظر موضعا حيتاج الناس إىل املاء فاحفر هناك بئر ًا فإين أرجو أن تنبع هناك عني
ويمسك عنك الدم ،ففعل الرجل فربئ(.)90

-23

إنشاء منظمة إسالمية من أموال الوقف :مهمتها التعريف بالوقف وأمهيته وجماالته الواسعة

وتطويره وحسن استغالله واستنامئه وتكثري موارده ،وتعميم نفعه ،وتبادل اخلربات ،وتناول املعلومات،
وعقد اللقاءات ،ومتابعة النشاطات بني القائمني عىل املؤسسات الوقفية ،وكذلك بث الوعي بني األثرياء
وعامة الناس لفكرة العودة إىل الوقف وحثهم عىل التنافس فيه مع بيان غاياته النبيلة وأهدافه الكريمة
ومصاحله الكثرية التي تعود منه عىل املجتمع اإلسالمي يف كافة جماالته مثل القضاء عىل ظاهرة الفقر،
وفرص العمل للباحثني عن العمل ،واستغالل الطاقات البرشية يف العمل واإلنتاج ،وكذلك إرساء دعائم
-87

رواه البيهقي يف اجلامع لشعب اإليامن ،ج  ،6ص  ،991رقم.6672 :

-88

أي يرشبون املاء يو ًما ويتعطشون يو ًما لقلة املاء ،انظر :حممد بن أيب بكر الرازي ،خمتار الصحاح ،مؤسسة علوم
القرآن ،دمشق1414 ،هـ ،ص .437

-89

رواه البيهقي يف شعب اإليامن ،ج  ،6ص  ،912رقم.6674 :

-90

املرجع السابق ،ص  ،991رقم.6611 :
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احلركة العلمية والثقافية يف أنحاء العامل اإلسالمي.
هذه بعض جماالت وطرق الوقف املعارصة يف امليدان العلمي وتعزيز التقدم املعريف ولن يعدم
احليلة من عزم عىل وقف أن جيد له مرصف ًا نافع ًا حمتاج ًا إليه فإعانة طالب العلم ومساعدة املحتاج ونرش
العلم وتعليم األخرق مهنة ينتفع هبا كلها وجوه بر وإحسان جاءت الرشيعة باعتبارها والرتغيب فيها.
ولكن حيسن بالواقف أن يبحث عام حيتاج الناس إليه أكثر وغفل عنه غريه .فإنه كلام كانت
احلاجة أكرب كان األجر أعظم عند اهلل سبحانه.
أهم معامل البحث وتوصياته:
لتفعيل دور الوقف وإحيائه يف املجال العلمي وتعزيز التقدم املعريف نؤكد عىل األمور اآلتية:
-1

تأصيل مفهوم الوقف ومكانته يف الرشيعة اإلسالمية وتوعية املجتمع بأمهيته والتشجيع عىل
إحياء هذه السنة املباركة من خالل صيغ جديدة للوقف تتناسب مع متطلبات العرص.

-9

إجياد خطة إعالمية لنرش وإذكاء الوعي بني أفراد املجتمع ال سيام املورسين وتعريفهم بأن
الوقف عىل التعليم قربة إىل اهلل تعاىل ومن الصدقة اجلارية.

-6

إظهار الدور الرائد الذي أسهم به الوقف يف املايض يف تطور وتقدم املجتمع اإلسالمي بعامة
ويف جمال التعليم بخاصة.

-4

توظيف الوقف لالهتامم بالبحث العلمي يف مجيع جماالته ،واهتامم ورعاية املبدعني واملوهوبني
والنابغني ،وتقديم املنح املالية واجلوائز السخية هلم.

-1

رضورة االهتامم بإنشاء املدارس واجلامعات الوقفية وإقامة املكتبات الوقفية وإنشاء املجالت
اإلسالمية ،وطبع الكتب العلمية والثقافية ،وإنشاء كرايس علمية ،ورعاية املسابقات الثقافية والعلمية،
وابتعاث الطالب املتميزين إىل اخلارج للحصول عىل التخصصات النادرة ،ومتويل األقامر الصناعية،
وحمطات إذاعية ،وقنوات فضائية ،واإلكثار من املؤمترات والسيمينارات والندوات العلمية.

-3

رضورة االهتامم بمشاريع إنشائية كبناء املدارس أو جتهيزية كالوسائل واألثاث ،وكذلك بناء
املساكن للطالب واملدرسني واملشتغلني يف البحث والتحقيق والدراسات النافعة.

-7

إجياد جهة ملحقة بإدارة التعليم تقوم عىل تفعيل دور الوقف يف العملية التعليمية وتتوىل
استقبال األموال الوقفية ورصفها عىل ما حتتاج إليه العملية التعليمية.
وهذا آخر التوصيات وهو مسك اخلتام ،واهلل املسئول يف حتقيق األماين وبلوغ املرام ،واحلمد هلل

يف البدء واالختتام ،وصىل اهلل عىل سيدنا حممد أرشف األنام ،وعىل آله وصبحه الكرام.

33

****

32

