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نحو فهم جديد للوثائق الوقفية
�إينا�س ال�شيادية

م َْ�شهد جميل من التكافل والتعاون الال حمدود يف كل بقعة من �أرا�ضي الأمة الإ�سالمية؛ فمرافقها املوقوفة من قبل ُم ِّبي اخلري يف تلك الدول ت�أبى �إال �أن حتتوي
ال�ضعيف والفقري وعابر ال�سبيل؛ لتتحدث ب�شموخها عن �شهامة الإ�سالم وامل�سلمني دون مقابل ،وبال عن�صرية حتى و�إن كانت يف الديانات؛ فالأوقاف يف تلك احلقب
متعددة الأ�صناف ولأطياف خمتلفة ال ح�صر لها ،ولكن كل ذلك كان «كان يا ما كان يف قدمي الزمان» ،ولكن ماذا عن زماننا هذا؟
يف احلقيقة ..لقد �شدَّين ما كتبه الكاتب حممد مر�سي حممد يف مقاله «الوثائق الوقفية ودورها يف �إثراء تاريخ احل�ضارة الإ�سالمية»  -يف جملة «الت�سامح»  -وهو
يعر�ض من خالله حلقائق رائعة باتت مُغ َّيبة عن ماهية الأوقاف الفعلية يف التاريخ الإ�سالمي عرب الع�صور املختلفة وم�ساهمتها فعل ًّيا يف تتبع تلك احل�ضارات ومعرفة
تفا�صيلها من خالل هذه الأوقاف ..فيا ُترى ،ما معنى الأوقاف كما �ص َّورها ال�سابقون؟
لقد �أعجبني رد ابن حزم على القائلني ب��أ َّن الوقف هو
ا ُ
حل�ب����س؛ �أي �إخ ��راج الأم ��وال م��ن ملك ال��واق��ف �إىل غري
م��ال��ك ،وي �ق��ول ل�ه��م� :إ َّن احل�ب����س لي�س �إخ��راج��ا �إىل غري
مالك ،و�إمن��ا �إىل �أج��ل املالكني وه��و اهلل �سبحانه وتعاىل،
وهنا �إ�شارة �أخرى لعظمة الإ�سالم يف ت�شريعاته و�أخالقه؛
فاملالك احلقيقي لهذه الأموال هو اهلل �سبحانه ،وللإن�سان
م�ل�ك�ي��ة امل�ن�ف�ع��ة ال �ت��ي ُت �ط �ل��ق ح ��واف ��ز �إب ��داع ��ه يف التنمية
واال�ستثمار وفق عهد اال�ستخالف و�إعمار هذه الأر�ض.
�أ َّما عن وثائق الوقف ،فلقد َذ َكر ُم َّمد مر�سي يف بحثه
�أنها عبارة عن �صكوك �شرعية ت�سجل يف املحاكم ،وي�شهد
عليها ال���ش�ه��ود ،وت�ت���ض� َّم��ن �أن ف�لان��ا ق��د وق ��ف جمموعة
ال�ك�ت��ب �أو �أ ًّي� ��ا ك��ان��ت طبيعة امل ��وق ��وف يف دار م�ستقلة �أو
مدر�سة �أو م�سجد �أو رباط ،وحتمل جمموعة من ال�شروط
التي يجب �أن تتبع يف �إدارة الوقف وي�شري الواقع �إىل �أ َّن
�أقدم وثيقة وقفية يف الإ�سالم هي وثيقة عمر بن اخلطاب
ر�ضي اهلل عنه.ولكي نتع َّرف �أكرث على ما حتتويه هذه الوثائق� ،سوف
�أع��ر���ض لكم ن�صها كامال فيما يليَ « :ه � َذا َم��ا �أَ ْو� َ��ص��ى ِب� ِه
ير ْال ُ��ؤْمِ �نِ� َ
ين �إِنْ َح �د ََث ِب� ِه َح �د ٌَث َ�أ َّن َث ْم ًغا
َع ْب ُد َّ ِ
الل ُع َم ُر �أَمِ � ُ
َو ِ���ص� ْر َم� َة ْب��نَ الأَ ْك � َو ِع َوا ْل� َع� ْب� َد ا َّل��ذِ ي فِي ِه َو ْالِ��ا َئ� َة َ�سه ٍْم ا َّلتِي
م َّم ٌد �صلى
ب َو َرقِي َق ُه ا َّلذِ ي فِي ِه َو ْالِا َئ َة ا َّلتِي �أَ ْط َع َم ُه ُ َ
ب َِخ ْي َ َ
اهلل عليه و�سلم بِا ْل َوادِي َتلِي ِه َح ْف َ�ص ُة مَا ع َ
َا�شتْ ُث َّم َيلِي ِه ُذو
َ
ال� َّر ْ�أىِ مِ نْ َ�أهْ ِلهَا َ�أنْ َال ُي َبا َع َو َال ُي ْ�ش َ َ
تى ُي ْن ِف ُق ُه َح ْي ُث َر�أى
ال�سائِلِ َو ْال َ ْح ُرو ِم َوذِي ا ْل ُق ْر َبى َو َال َح َر َج َعلَى َمنْ َو ِل َي ُه
مِ نَ َّ
َ
َ
�إِنْ �أَ َك َل �أ ْو �آ َك َل �أ ِو ا�شْ َ َ
تى َرقِيقًا مِ ْنهُ».
وب��ذل��ك ا�ستطاعت ال��وث��ائ��ق الوقفية بالتفا�صيل التي
حوتها �أن تثبت �أنها مرجع مميز يقدم دالالت تاريخية
واج�ت�م��اع�ي��ة واق�ت���ص��ادي��ة؛ ف�ل�ق��د ��س� َّه�ل��ت ل�ع�ل�م��اء ال�ت��اري��خ
الإ� �س�لام��ي ال�ت�ع��رف ع�ل��ى امل �ع��امل ال�ع�م��ران�ي��ة ،والأرا� �ض ��ي
الزراعية و�أ�صحاب املنا�صب ،و�أماكن الأوقاف ،والعمالت،
ورواتب املوظفني ،وطبيعة امل�ستفيدين من الوقف ،و�أ�سماء
املواقع العمرانية والأ�سواق والعائالت والقرى يف الفرتة
التي كتب فيها� .أما عن الوثائق املنقو�شة على اجل��دران،

فلقد كانت مرجعا جماليا وفنيا ي�صلح �أن يكون مادة ثرية
لدى املهند�سني واخلطاطني واملعماريني.
و�أت�ف��ق مت��ام��ا م��ع ال�ك��ات��ب ح��ول �أن ه��ذه ال��وث��ائ��ق ت��راث
وط�ن��ي ال ُي �ق �دَّر بثمن ،وم���ص��در ال غنى عنه يف فتح �أف��ق
ج��دي��د ل�ل�ت��اري��خ االق �ت �� �ص��ادي �إىل ع���ص��ور ال ن �ع��رف عنها
ال�شيء الكثري؛ حيث �إ َّنها �أزاح��ت ال�صورة ال�ضبابية عن
م�لام��ح ت �ل��ك احل �ق ��ب ،و�أع �ط ��ت ت �� �ص��ورا ك��ام�لا ال ميكن
الطعن يف �صحته �أبدا.
كم كنت �أت�ساءل دائما :كيف له�ؤالء الرحالة القدماء �أن
ي�سريوا الأيام والليايل والأ�شهر وهم يجوبون البلدان ،وال
حول لهم وال قوة من الزاد وامللب�س وامل�سكن؟! وكيف لهم
بتوفري ه��ذا كله يف ذل��ك ال��زم��ن؟! ولكن ما ذك��ره الكاتب
حممد يف بحثه جعلني �أتخيل عظمة امل�سلمني وهم يف �أوج
�شموخهم وعزتهم الإ�سالمية ،وهم يت�سارعون ب�سماحتهم
وحمبتهم لنفع الآخرين ب�إن�شاء الأوقاف يف بقاع خمتلفة
من العامل الإ�سالمي �آنذاك ،فها هو ابن بطوطة الرحالة
ال�شهري ي�ؤكد �أن الأخوة الإ�سالمية متثلت يف بناء الكثري
من الزوايا واملدار�س والأوق��اف ،وهذا ما �سمح له بالقيام
ب�أ�سفاره؛ حتى �إ َّنه �أ�صبح مو�سرا من ج َّراء العطايا؛ فقد
كان ينزل هو و�صحبه يف هذه الزوايا التي ت�ؤمن لهم امل�أكل
وامل�شرب واملنام وبع�ض التقدميات املالية عند ال�سفر.
ويف احلقيقة ،مل �أك�ت� ِ�ف بهذه املعلومة التي �أ�سعدتني
�وج�ه��ت �إىل الإن�ترن��ت لأق ��ر�أ امل��زي��د يف ه��ذا،
ك�ث�يرا ،فقد ت� َّ
ومما قر�أت �أن ابن بطوطة حتدث كثريا يف رحلته ب�إعجاب
وان�ب�ه��ار ع��ن �أوق ��اف دم�شق ،ال�ت��ي و�صفها ب�أنها ال ح�صر
لأنواعها وم�صارفها لكرثتها؛ فمنها� :أوق��اف العاجزين
عن احلج ،ومنها �أوقاف جتهيز البنات �إىل �أزواجهن وهن
ال�لائ��ي ال ق ��درة لأه�ل�ه��ن ع�ل��ى جت�ه�ي��زه��ن ،وم�ن�ه��ا لأب�ن��اء
ال�سبيل فمنها ي�أكلون ويتزودون �إىل بالدهم ،ومنها �أوقاف
لتعديل الطرق ور�صفها...وغريها الكثري.
واملتت ِّبع لتاريخ ه��ذه الأوق ��افُ ،ي�لاح��ظ �أن�ه��ا �أوق ��اف ال
مركزية �أن�ش�أها �أ�صحابها يف �أم��اك��ن خمتلفة من العامل
دون تع�صب لديانة �أو منطقة �أو لطائفة ،وهذا خري برهان

ع�ل��ى ��س�م��اح��ة امل���س�ل�م�ين ،ع�ل��ى ع�ك����س ال�ث�ق��اف��ة الغربية
متاما التي ترى �أنَّ ن�شوء احل�ضارة ومراكز الثقافة ال
بد �أن تكون مركزية ل�شعبها دون غريهم ،و�أن تكون غري
مت�ساوية مع الأطراف الأخرى ،و�إن حدث هذا التوازن
فهذا �إيذان بانتهاء احل�ضارة الغربية كما يت�صورون.
وحتى يكون الباحث حممد مر�سي ُمن�صفا ،كان البد
من عر�ض �صورة الأوق ��اف يف وقتتا ال��راه��ن ،وه��ذا ما
قر�أته فعال ومل�ست فيه �شيئا من ال�شفافية والواقعية
التي قد تكون م�ؤ�سفة �أحيانا وحمبطة يف �أحيان �أخرى.
لقد و��ض��ع ال�ب��اح��ث حممد مر�سي ي��ده على اجل��رح
متاما حينما ذكر تقوقع الوقف على �صنف واحد دون
غ�يره يف وقتنا ال��راه��ن؛ فلقد ارت�ب��ط ارت�ب��اط��ا كبريا
بامل�س�ألة الدينية والتعبدية البحتة ،فلم ي ُعد الوقف
يعرف م��ن خ��دم��ات �إال العمل على بناء امل�ساجد رغم
تعدد جماالته كما ذكرنا �آنفا ،وهذا ما نالحظه كثريا
يف البالد العربية؛ فلقد كرثت امل�ساجد يف زمن قل فيه
امل�صلون.
ناهيك عن القيود غري املبا�شرة التي و�ضعتها الدول
احلديثة على النظام الوقفي بحجة �إ��ص�لاح��ه ،حيث
�أدى ذلك �إىل الرتاجع يف الأعمال الإدارية واالقت�صادية
لأغ� �ل ��ب امل ��ؤ� �س �� �س��ات ال��وق �ف �ي��ة يف ال �ب �ل ��دان الإق �ل �ي �م �ي��ة
والعربية ومع انت�شار ما ُي�س َّمى بالتنظيمات الإرهابية
التي �شجعت عليها الثقافة الغربية ،و�صورت مراتعها
على �أنها مراكز �إ�سالمية بحتة ،زادت القيود �صالبة
ومتانة عن ذي قبل ،حت�سبا لظهور دواع�ش ُجدد.
وكعادة �أغلب ال��دول العربية يف م�سل�سلها اململ من
ك��وم��ة التعقيدات الإداري� ��ة ،وحتويلها العمل اخل�يري
�إىل مفهوم اجلمعيات امل�ؤ�س�سة ب�ق��رار م��ن احلكومات
واع�ت�م��اده��ا ع�ل��ى ت�برع��ات الأف� ��راد� ،أدى �إىل ج�ع��ل ه��ذا
ال�ع�م��ل اخل �ي�ري ره�ي�ن��ة ل�ت�ل��ك الإدارات مي�ك��ن منعها
وم�صادرتها يف �أي حلظة ،ف�إن وجد الوقف فرحمة اهلل
على نوعية اخلدمات االقت�صادية واالجتماعية املقدمة
له يف معظم امل�ؤ�س�سات الوقفية.
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