ملحق رقم 2

األوقاف اإلسالمية:
نحو دور رائد في التنمية المستدامة
الوقف في اإلسلام هو «حبس األصل وتس�بيل الثمرة» .أي
إنه مبادرة من الواقف بعمل ٍ يخدم مصالح المسلمين ،ابتغاء ثوابٍ
م�ن اهلل تعالى ،عمالً بالحديث الش�ريف «إذا م�ات ابن آدم انقطع
عمله إال ّ من ثالث :صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ولد صالح

يدعو له» .رواه مسلم.

لذل�ك كان للوق�ف وظيف� ٌة أساس�ية – حت�ى يك�ون صدق�ة

جارية – وهي خدمة المقاصد العامة للشريعة الغراء.

ولكي يكون كذلك ،فإن هذه الخدمة يجب أن ترتبط ارتباط ًا

مباش�ر ًا بالسياق االجتماعي ،والحضاري العام للمسلمين .لذلك
كان لزام ًا على المسلمين ،تجديد نظام الوقف بما يتالءم مع خدمة

األهداف ،التي س�عى لتحقيقها ،ومراعاة مسيرة التطور الحضاري

لألمة اإلسالمية ،وللمجتمع الذي يوقف فيه.

إن عدم تجديد نظام الوقف بما يتالءم مع المتغيرات االقتصادية

ف�ي عصرنا الحاضر ،قد أ ّدى إلى تراج�ع الوقوفات الحديثة ،وإلى
تراجع مداخيل األوقاف الس�ابقة ،قياس� ًا إلى التضخم الحاصل في
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االقتص�اد العالمي ،عموم� ًا ،وفي دولنا اإلسلامية خصوص ًا ،وفي

لبن�ان عل�ى الوج�ه األخص .وه�ذا ب�دوره انعكس بش�كل واضح

عل�ى وضع المس�لمين عموم ًا ،وعلى دورهم ومس�توى أوضاعهم
المعيشية ،وأ ّدى إلى تراجع الوقوفات الحديثة.

وهن�ا يب�رز الس�ؤال األس�اس :هل يج�در بنا أن نطبق ش�رط

الواقف بحرفيته ،أم أن نلبي مقاصد الش�ريعة في ش�رط الواقف؟
مما ال ش�ك فيه أن قوة وفعالية مقاصد الش�ريعة في شرط الواقف

تتغي�ر مع تغي�ر األزمنة واألمكن�ة .إن قوة الوق�ف وفاعليته ترتبط

مؤش�ر
وازدهاره
بنض�ج الوع�ي االجتماع�ي لمقاص�د الش�ريعة.
ُ
ٌ
عل�ى مراع�اة تلك المقاصد وم�ا تتضمنه من مصالح المس�لمين.
وإذا كان البع�ض يعتب�ر ش�رط الواق�ف كنص الش�ارع ف�ي الفهم

والدالل�ة والعم�ل به ،فإن البعض اآلخر يعتبره كنص الش�ارع في

الفهم والداللة دون العمل بحرفيته ،إذا كان يتناقض مع المقاصد
المرج�وة م�ن الوق�ف ،وخصوص� ًا م�ع م�رور الزمن ،وم�ع تغير
المعطيات التي أوجبت النص المذكور.

ال�ضرورات الخم�س
أه�م مصالح المس�لمين تتلخ�ص في خدمة
ال ش�ك ف�ي أن ّ

الوقف للضرورات الخمس ،وهي مر ّتبة حسب األهمية:

حف�ظ الدي�ن – حفظ النفس – حفظ العقل – حفظ النس�ل –

حفظ المال.
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 .1حف�ظ الدي�ن :ويش�مل بناء المس�اجد ،وخدمته�ا وصيانتها،
وتدري�س العل�م الش�رعي ،والتعلي�م الدين�ي ،ونش�ر الدين،

والدعوة إلى اهلل ،واإلنفاق على موظفي األوقاف ،والعاملين
عليها ،والمؤلفة قلوبهم ،ومساعدة المعوزين بتأدية الفرائض

ومنها فريضة الحج ،وما إلى ذلك.

 .2حفظ النفس :ومنها إطعام الفقير ،ومقاومة األمراض المعدية،
ومعالج�ة المرضى المعوزين ،وإقامة التكايا والمالجئ لمن
ظل من
ال مأوى لهم .ويجمع الباحثون على أن حفظ النفس ّ
جهة عالجها من األمراض واألوبئة مسؤولية األوقاف طوال
التاريخ اإلسالمي حتى مشارف العصر الحديث .كما يدخل
ف�ي ذل�ك إزال�ة األذى من الطريق حتى ال يتعثر به المس�نون

والمكفوفون.

 .3حف�ظ العق�ل :العل�م غ�ذاء العق�ل ،ولذلك كان�ت األوقاف
عل�ى التعليم في عصر الحضارة اإلسلامية ،تش�كل مصدر ًا
بال�غ األهمي�ة في نش�ر العل�م واإلنفاق على طلب�ة العلم بما

يس�د حاجته�م وحاجة م�ن يعلمهم .ليس هذا وحس�ب ،بل
ّ

كثي�ر ًا م�ا كان يفي�ض ذل�ك عن حاجاته�م المادية المباش�رة

ويساهم في دعم أبحاثهم واكتشافاتهم .وبفضل ذلك ،انتشر
العل�م ف�ي ذلك العص�ر وتطورت االكتش�افات العلمية على
أيدي علماء المس�لمين تطور ًا لم تش�هد له مس�يرة الحضارة

اإلنسانية مثيالً على مر العصور واألزمنة .يكفي أن نشير إلى
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أن اكتشافات عالم الرياضيات الخوارزمي ،تشكل أساس ًا في
علم الكومبيوتر واإلنترنت حتى يومنا هذا.

 .4حفظ النس�ل :والمراد به حفظ النوع اإلنس�اني بالتناس�ل من
خلال اإلنفاق عل�ى الراغبين في الزواج من غي�ر القادرين،

وبناء األس�ر ،ومعالجة عسر اإلرضاع ،وأهمية وضوح نسب

الف�رع إل�ى األص�ل ،حتى ال تضيع األنس�اب أو تختلط بغير
وجه شرعي.

 .5حف�ظ الم�ال :والهدف م�ن ذلك هو حفظ أموال المس�لمين
م�ن التل�ف ،أو الخ�روج إل�ى أي�دي غي�ر المس�لمين بدون
ع�وض ،وتجن�ب الربا في المعامالت ،واإلنف�اق دون تبذير
أو إسراف؛ وهذا ما يقودنا إلى إيجاد فرص االستثمار وتنمية

الم�ال م�ن خالل دورة اقتصادية س�ليمة تؤم�ن فرص العمل

بش�كل متواصل .وه�ذا ينطبق على االس�تثمار في مجاالت
الزراع�ة والصناع�ة والتجارة والخدمات ،وغير ذلك ،س�واء
في مشاريع وقفية كاملة ،أو من خالل تم ّلك أسهم معينة في

بعض هذه المشاريع.

محاور التنمية الم�ستدامة
وف�ي المقل�ب اآلخر ،أي ف�ي الحديث عن اإلنم�اء ،يجمع

الباحثون على أن التنمية المستدامة تقوم على ثالثة محاور أساسية
وهي:
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●

●المح�ور قصي�ر المدى ،ويش�مل المس�اعدات الت�ي تقدم إلى
طبقات الفقراء والمعوزين لسد حاجاتهم اآلنية ،سواء الغذائية
أو االستش�فائية أو الدوائي�ة ،أو كس�وتهم وزواج غير القادرين

مادي� ًا ،وما إل�ى ذلك ،وهذا ما يدخل في تبويبنا الس�ابق تحت
عنوان «حفظ النفس» و«حفظ النسل».

●

●المحور متوس�ط المدى ،ويش�مل إقامة المؤسسات الصناعية
والتجاري�ة والزراعي�ة والخدماتي�ة على اختلاف أنواعها التي
تؤمن فرص العمل لمختلف فئات الناس ،وتس�اهم في تكامل

ال�دورة االقتصادي�ة ،وهذا م�ا يدخل في تبويبنا الس�ابق تحت
عنوان «حفظ المال».

●

●المح�ور طويل المدى ،ويش�مل التعليم ،وم�ا يحمل في طياته
م�ن اكتش�افات علمية متواصل�ة ترتكز على األبح�اث العلمية

ف�ي الجامع�ات ،والقابل�ة للتطبي�ق والتي تش�كل نفع ًا مباش�ر ًا
للمجتمع ،ودفع ًا متواصالً لمس�يرة الحضارة اإلنس�انية ،والتي

بدورها تسهم في إنشاء شركات ناشئة وما يتبع ذلك من إيجاد
ف�رص عم�ل وتط�ور اقتصادي .ويك�ون ذلك اس�تجابة لدعاء

الرس�ول علي�ه الصالة والسلام منذ م�ا يزيد على أربعة عش�ر
قرن ًا من الزمان« ،اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا

علم� ًا» .وه�ذا ما يدخل في تبويبنا الس�ابق تحت عنوان «حفظ
العقل».

أما الضرورة الباقية أي حفظ الدين ،فهي ،بداهة ،األصل في
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كل ذل�ك ،ألنه�ا ترع�ى زرع العقيدة في النفوس ،وإقامة الش�عائر

الدينية ،وتش�جع عل�ى الخير وبذل الصدق�ات ،وتدعو إلى التزام
القيم اإلنسانية ،وتشجع على سلوك الصراط المستقيم.

يبق�ى أن نش�ير في هذا المضمار إل�ى أمرين اثنين هما :وقف

الم�ال ووق�ف األس�هم ،وهو م�ا تطرق إلي�ه علماؤنا ف�ي العصر

الحديث.

 .1وقف المال :يرى العلماء أن وقف المال يساهم في تحصين

القط�اع المالي ،باإلضافة إلى دوره التنموي المذكور س�ابق ًا

في حفظ الضرورات الخمس .يقول أحدهم« :إن قضية وقف

األموال ش�هدت خالف ًا تاريخي ًا بين الفقهاء ،إال أنها ُحسمت

لصالح مش�روعيتها ،ش�رط أن تتحول األموال الموقوفة إلى
تدر عائدات يصرف الجزء األكبر
أعيان ،أي أصول ومشاريع ّ
منها على الفقراء ،ويو ّظف الجزء المتبقي لتنمية هذه األصول

وصيانته�ا» .وبفضل ذل�ك تخرج األموال الموقوفة من دائرة
اإلنف�اق غي�ر المجدي إلى دائرة التش�غيل واإلنتاج الحقيقي

للسلع والخدمات واألصول .وبفضل ذلك أيض ًا ُيتاح لعموم

الناس فرصة المس�اهمة في مش�اريع وقفية «عمالقة» بشكل ٍ
أوس�ع مما ه�و متاح في الوقف العيني .كم�ا أن وقف المال

يس�اعد في توفير السيولة للقروض الحسنة لمن يريد أن يبدأ
مش�روع ًا تجاري ًا خاص ًا بدون فائدة .ومن ميزات وقف المال

أيض� ًا «أن�ه يخفف من أعباء الدول�ة بخاصة في ظل التقلبات
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االقتصادي�ة المحلي�ة والعالمية ،ويوفر مص�ادر ذاتية لتمويل
المشاريع الوقفية الخيرية».

 .2وق�ف األس�هم :يقول الش�يخ الدكتور محمد ن�ور العلي في
بحث مس�تفيض نش�رته مجلة البحث العلمي اإلسلامي في

عددها السادس والعشرين بتاريخ « :2016/11/29إن الكثير
من�ا يتمنى أن تكون ل�ه صدقة جارية أو وقف خيري ُينتفع به

بع�د موته ،لك�ن إمكانيات الكثيري�ن المتواضعة تحول دون
ه�ذا العم�ل .وتيس�ير ًا له�ذا األمر أم�ام الراغبين ف�ي الوقف

الخي�ري أطلق�ت العدي�د م�ن وزارات وهيئ�ات األوق�اف،
وبع�ض الجمعي�ات الخليجية فك�رة األس�هم الوقفية ،وبرز

على ساحة العمل الخيري في العديد من البلدان اإلسالمية،
مصطلح األسهم الوقفية.

والفكرة س�هلة تتمث�ل في نقل القدرة عل�ى الوقف إلى عموم

المسلمين عبر المساهمة في وقف خيري بشراء سهم أو عدة أسهم

حس�ب القدرة ،وحس�ب الفئات المح�ددة في مش�روع معين ُين َفق

يعه على أوجه الخير المحددة وفق ًا للسهم وحسب رغبة المساهم.
َر ُ
واألس�هم الوقفية ليس�ت أس�هم ًا يتم تداولها في البورصات،

ولكنها تحدد نصيب صاحبها في مشروع وقفي معين ،كما ال يحق
له س�حب هذه األس�هم أو التدخ�ل في طريقة اس�تثمارها .ويقصد

المساهم من شراء األسهم الوقفية ،االشتراك في وقف األسهم في
مشروع وقفي معين» (لمن يريد التفاصيل حول وقف األسهم يمكنه
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الرجوع إلى مجلة البحث العلمي اإلسالمي في عددها المذكور).

وال تقتصر خيرية الوقف على الجزاء الطيب في اآلخرة ،بل

هو عمل يتكامل فيه الخير بين الدنيا واآلخرة .وخصوصية الوقف
تكمن في صفة الدوام واالستمرار في القطاع الذي هو موقوف له.

األوقاف على التعليم
تس�اهم األوق�اف عل�ى التعليم بش�كل كبي�ر جد ًا ف�ي توفير

ف�رص التعلي�م لجميع فئات المجتمع بدون اس�تثناء ،كما تضمن
اس�تمرارية اإلنف�اق بش�كل س�ليم .فف�ي العص�ر األم�وي لم يعد

الوقف على التعليم مقصور ًا على اإلنفاق على الفقراء والمساكين

تعدى ذلك إلى تخصيص بناء دور العلم ،واإلنفاق على
فقط ،بل ّ

الوقفية ،وقد أنش�أ هش�ام بن عبد
طلاب العل�م من ه�ذه األموال
ّ

الملك ديوان ًا خاص ًا لتنظيم األوقاف والعناية بها واإلشراف عليها.

اسي توسع نظام الوقف في مجاالت طلب العلم،
وفي العصر ّ
العب ّ

ليشمل تأسيس المكتبات العامة واإلنفاق عليها ،إضافة إلى إنشاء
المصحات وعالج المرضى بالمجان .وكذلك إنش�اء دور السكن
ّ

األيوبية في مصر،
للفقراء والمساكين .وكثرت األوقاف في الدولة
ّ

فأمر نور الدين زنكي ( 568هــ) بإنش�اء المدارس والخانقاهـات،
كل بلد ،وأقام بدمشق دار ًا للحديث ووقف عليها،
وأكثر منها في ّ
َ

الوقوف الكثيرة ،وبن�ى أيض ًا في كثير من
وعل�ى المش�تغلين فيها،
َ
بالده مكاتب لأليتام...
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كما انتشرت األوقاف وتوسعت أفقي ًا وعمودي ًا في العصرين

المملوك�ي والعثمان�ي وس�اهمت بش�كل فع�ال ف�ي تحصي�ن
المجتمعات اإلسالمية وتنميتها.

وم�ع إطالل�ة القرن العش�رين الميلادي ،بدأ أف�ول كثير من

األوق�اف اإلسلامية ف�ي العالمي�ن العرب�ي واإلسلامي .ويع�زو
بعض الباحثين ذلك إلى ضعف القوى السياسية ،وتالعب الن ّظار

باألوقاف ،واس�تبداد بعض الحكومات بأوقاف المسلمين ،وغلبة
ِ
المستعمرة على القسم األكبر من العالم اإلسالمي ،والتأميم
الدول
والمصادرة التي حصلت في بعض الدول.

ف�ي المقاب�ل ،اقتب�س الغ�رب مب�دأ الوق�ف عن�د المس�لمين،

المؤسس�ات الخاص�ة والعام�ة ،وأهمها
فاعتم�ده ف�ي العدي�د م�ن
ّ

المؤسس�ات التعليمية .فقد بلغت أوقاف جامعة هارفرد في أمريكا،
ما قيمته  25,5مليار دوالر أمريكي في نهاية العام  ،2005حس�ب ما

أوردت�ه الجامعة في موقعها الرس�مي على ش�بكة اإلنترنت ،موزعة

مس�تقل .وق�د تم تأس�يس هذه
عل�ى  10,800صن�دوق اس�تثماري
ّ
الصناديق عبر الس�نين ،لتغطية النفقات العلمية المتنوعة ،مثل تغطية

بعض األقس�اط الجامعية للطالب المعوزين والمتفوقين ،ومس�اندة

األبح�اث العلمي�ة ،وتطوير المتاحف والمكتب�ات ،وتجديد مناهج

التعلي�م ،ورفع الكفاءات ،وتدريب األس�اتذة والطالب ،وغير ذلك
العلمي�ة المختلف�ة .وتش�رف عل�ى ه�ذه الصناديق
م�ن النش�اطات
ّ

«ش�ركة هارفرد لإلدارة» التابعة للجامعة .وتهدف عمليات اس�تثمار
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الوقفية إلى «ضمان اس�تقرار الجامعة واس�تمرارها في
الموجودات
ّ
الصف األول بين المؤسسات التربوية والتعليمية» كما يذكر الموقع.
ّ
ه�ذا وق�د بلغت أوق�اف  20جامعة أميركية ،ه�ي األولى في

العال�م م�ن حيث قيمة أوقافها ،في الع�ام  2007ما يناهز الــ 200

ملي�ار دوالر أمريك�ي ،للدالل�ة على األهمي�ة البالغة الت�ي توليها
إدارات ه�ذه الجامع�ات لعملي�ات االس�تثمار ف�ي التعلي�م ،وفي

تنمي�ة المه�ارات والق�درات وتنمية البحث العلم�ي ،ولكي تبقى
هذه الجامعات متقدمة على غيرها .وال يتم لها ذلك إال من خالل
الموارد المالية المستمرة والمتنامية.

األوقاف االجتماعية
األوقاف االجتماعية تخصص لإلنفاق على مس�اعدة الفقراء

والمس�اكين والمرضى
والمعوقي�ن والمحتاجين ،وغالب ًا ما يكون
ّ
ذلك من خالل مؤسسات اجتماعية تعنى بهم كدور األيتام ،ومراكز
إطعام المعوزين ،والجمعيات األهلية ،والمس�توصفات الش�عبية

ودور العج�زة ،وصنادي�ق الزكاة وغير ذلك .وال ش�ك في أن هذه
المؤسس�ات تس�اهم بشكل مباش�ر ،في إعادة توزيع الثروات بين
وتؤمن ال ُلحمة اإلنسانية الضرورية فيما
مختلف شرائح المجتمع،
ّ
بينه�ا .واس�تطاع الوقف بذلك معالجة ه�ذه الحاجات المجتمعية

أدل عل�ى ذل�ك مم�ا حص�ل في عه�د الخليفة
بش�كل فع�ال .وال ّ

الراش�د الخام�س عم�ر بن عبد العزي�ز رضي اهلل عن�ه ،بعد مضي
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حوالي مئة عام على بدء الدعوة اإلسلامية عندما كان يؤتى بمال

الزكاة فيعطى منها الفقراء والمساكين حتى ال يبقى فقير أو مسكين

محت�اج ،حت�ى إذا وجدوا أنه لم يبق في المس�لمين فق�راء ،قالوا:
جه�زوا الجي�ش من مال ال�زكاة ،حت�ى إذا وجدوه جاه�ز ًا ،وبقي

س�دوا ديون المس�لمين ،حتى إذا فعلوا وبقي
من مال الزكاة ،قالوا ّ

س�دوا ديون غير المس�لمين ،فس�دوا وبقي الكثير،
الكثي�ر ،قالواّ :
فزوجوا وبقي الكثير ،فقالوا:
زوجوا الش�باب بمال الزكاةّ ،
فقالواّ :

اش�تروا بما تبقى حبوب ًا وانثروها على رؤوس الجبال لتأكل الطير

من خير المس�لمين ،...وال يزال هذا التقليد معموالّ به ليومنا هذا
في بالد األناضول.

وإذا كانت هذه الرواية تخص أموال الزكاة ،فإنها أيض ًا تنطبق

عل�ى سياس�ة الوق�ف ،ألن مص�ارف الوق�ف تلتقي م�ع مصارف
الزكاة ،بل وتفيض عنها أحيان ًا.

خاتمة
وهك�ذا يتبي�ن لنا أهمية الوقف في س�د حاج�ات المعوزين،

وفي المساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة في مختلف قطاعاتها:
االقتصادية واالجتماعية والتربوية ...ومختلف محاورها :القصيرة

والمتوسطة والطويلة المدى.

أخل�ص إل�ى التأكي�د عل�ى ضرورة تصويب مس�ار اس�تثمار

الوقف اإلسلامي بما يخدم حفظ الض�رورات الخمس ،ويراعي
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ش�رط الواق�ف ،ويتماش�ى م�ع ش�روط نج�اح ه�ذا االس�تثمار

والظروف المحيطة :الزمانية والمكانية والبيئية وغيرها .كما يسهم
ِ
المس�ار هذا في تشجيع المسلمين على
وتصويب
وتطوير
تجديد
ُ
ُ
ُ
القيام بوقوفات جديدة تعيد لالقتصاد اإلسالمي دوره الرائد الذي
لعب�ه ف�ي العصور الغابرة ،وتعيد للمجتمع اإلسلامي ألقه ودوره
األساس في مسيرة الحضارة اإلنسانية.

نشرت في مجلة المكارم الصادرة
عن جمعية مكارم األخالق اإلسالمية في طرابلس
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