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الوقف الإ�سالمي و�أثره يف الفكر واملجتمع
فاطمة �إح�سان

ُ
الوقف -وال يزال -من املوارد التي يعتم ُد عليها املجتمع الإ�سالمي يف دعم امل�ؤ�س�سات الفكرية الدينية ،وامل�ؤ�س�سات االجتماعية؛ �إذ �أ�سهم منذ ع�صور الإ�سالم الأوىل
كان
وامل�صحات...وغريها .و ُيناق�ش �أحمد عوف عبدالرحمن هذا الدور يف مقاله املن�شور مبجلة «التفاهم» ،يف حني
يف رفد املجتمع بامل�ساجد واملدار�س ودور رعاية الأيتام،
َّ
�أ�سعى هنا لتلخي�ص �أطروحته ومناق�شتها.
ٌ
اختالف قد ال يتجاوز كونه خالفاً لفظ ُّيا فح�سب،
يعد فقه الوقف من �أكرث النماذج الفقهية التي ت َّتفق عليها املذاهب الإ�سالمية �إىل ح ٍّد كبري ،بل حتى ما يبدو �أ َّنه
ب�ستَ �أَ ْ�صلَهَا َو َت َ�صد ْقتَ ِبهَا ،غري �أَن ُه َل ُي َبا ُع
�أ َّما �أ�صل هذا الفقه فقد بناه علماء الدين على قول النبي حممد (�ص) لعمر بن اخلطاب ملا �أ�صاب �أر�ضا بخيرب�ِ « :إ ْن �شِ ْئتَ َح ْ
�أَ ْ�ص ُلهَا َو َل ُيوه َُب َو َل ُيو َر ُث» ،فاعترب هذا احلديث مرجعاً لتعريف الوقف يف املذاهب كلها ،ال �سيما يف جزئية «حب�س الأ�صل وت�سبيل املنفعة» التي ينطلق منها �أحمد
عوف كتعريف موجز للوقف يف الإ�سالم.
ُيكن النظر �إىل �أهمية الوقف من زاوي��ة ال��دور الذي يلعبه
يف توثيق �أوا� �ص��ر ال�ت�ع��اون ب�ين �أف ��راد املجتمع ،وت �ب��ادل املنفعة
ف�ي�م��ا ب�ي�ن�ه��م ،ودع ��م امل��راف��ق ال�ت��ي يحتاجها امل�ج�ت�م��ع يف �سبيل
من��وه؛ �إذ لطاملا �أ�سهم الوقف يف دع��م ط�لاب العلم ،ودور العلم
ال�ت��ي حتت�ضنهم ،وامل���س��اج��د ،وامل�ست�شفيات� ،إىل ج��ان��ب رع��اي��ة
ال�ف�ق��راء واليتامى و��س��واه��م م��ن املحتاجني .وع�ل��ى ال��رغ��م من
ك�ثرة ال�ت�ط��ورات التي م� َّر بها نظام ال��وق��ف الإ��س�لام��ي� ،إال �أن��ه
ظ� َّل مُتعلقاً دوم �اً ب ��الإرادة امل�ستقلة مل�ؤ�س�سيه ،وه��ي ا�ستقاللية
تكفلها له �أ�صوله ال�شرعية و�أحكامه الفقهية� ،إىل جانب اطراد
مم��ار��س�ت��ه يف ال��واق��ع م��ن ج�ه��ة ف�ئ��ات اجتماعية متنوعة طيلة
تاريخه.
ومن حيث الغايات ،تتعدَّى ثمار الوقف امل�ستوى التح�سيني
منها �إىل م�ستوى احل��اج��ات �أو ال���ض��رورات ،وهنا يذ ُكر الكاتب
�أن��ه م��ن امل�ق��رر يف ال�شريعة الإ��س�لام�ي��ة �أن �أف�ضل املقا�صد هي
ال�ضرورية منها ،ف ��إذا ك��ان مق�صد العمل ��ض��رور ًّي��ا ك��ان العمل
بنف�س امل�ستوى من ال�ضرورة ،وهكذا ترتفع قيمة الوقف بقيمة
ما ي�سد من حاجة �أو يلبي من �ضرورة.
وير�صد الكاتب ما يعتقد �أنها �أوجه اختالف بني نظام الوقف
ُ
وم�ؤ�س�ساته من جهة ،وبني �أنظمة العمل التطوعي يف �صيغتها
احلديثة من جهة �أخرى؛ �إذ يرى �أ َّن منبع نظام الوقف �إمياين
ديني ،يف حني تن�ش�أ فكرة العمل التطوعي من من�ش�أ مادي دنيوي،
ويجد �أ َّن هنالك تداعيات ترتتب على االختالف بني الفكرتني
عند تطبيقهما عمل ًّيا؛ مما يجعل من اختالف من�شئهما �أم��راً
مُهما� ،إال �أ َّنه ال يتط َّرق لأي مثال على هذه التداعيات ،كما يرى
�أن ال��وق��ف الإ��س�لام��ي مي�ت��از على منظومات العمل التطوعي
بـ»ال�شخ�صية االعتبارية»* ،التي جتنبه عبء ال�سلطة الإداري��ة
وتعقيداتها؛ حيث يُتيح للفرد حتويل ملكيته اخلا�صة �أو جزء
منها �إىل م�ؤ�س�سة خريية ،و�أن ي�صوغ �أهدافها يف �ضوء مقا�صدها
ال�شرعية ،و�أج ��دين ال �أت�ف��ق معه فيما ذه��ب �إل�ي��ه؛ �إذ �إ َّن �إدارة
امل�شاريع التطوعية عاد ًة ما تكون ذات جدوى مه َّمة ،فهي تتكفل

عن �سلطة الدولة؛ وقد كان لهذه النقطة حتديداً �أث ٌر يف ازدهار
احل��رك��ة ال�ف�ك��ري��ة ومن��وه��ا؛ ح�ي��ث ك�ث�رت امل ��ؤل �ف��ات وامل�ط��ارح��ات
واملناظرات؛ مما دعا بع�ض العلماء لو�ضع د�ستور للحوار العلمي
والنقد املنهجي� ،أو ما عرف ب�أدب البحث واملناظرة.
وي��رى الكاتب �أن��ه من امل�ستغرب افتتان الباحثني باملنظمات
وامل�ؤ�س�سات املعا�صرة التي تتبنى �أهدافاً تطوعية و�إن�سانية؛ مثل:
جائزة نوبل ،ومنظمات حقوق الإن�سان ،وم�ؤ�س�سة روكيفلر...
وغريها ،ويجد �أ َّنها حتم ُل �أهدافاً مبطنة �أخرى مل يتطرق لأي
مثال عنها؛ وذل��ك على عك�س منظمات الوقف الإ�سالمي التي
متتاز بخا�صية ال�سبق التاريخي على ه��ذه امل�ؤ�س�سات ،وه��و ما
ُيكن ال��رد عليه بوجود ظاهرة العمل الإن�ساين والتطوعي يف
ح�ضارات و�أمم �أخ��رى �سابقة ،وم��ن ال�صعب �إثبات اجلهة التي
يرجع �إليها ال�سبق التاريخي يف هذا الأم��ر؛ �إذ ُ�سجل م�صطلح
التطوع يف ثالثينيات القرن ال�ساد�س ع�شر ولي�س قبلها.
لع َّل الأم َة الإ�سالمية اليوم بحاجة �إىل جتديد �صيغة الوقف
الإ�سالمي ووظيفته؛ ليتنا�سب مع الق�ضايا املعا�صرة ،ويلبِّي
االحتياجات الفكرية واالجتماعية الناجمة عنها ،ولعلها بحاجة
�أي�ضاً �إىل انفتاح �أكرب على املفاهيم املدنية التي ال تتعار�ض مع
مفهومي ال��وق��ف وال�ع�م��ل اخل�ي�ري م��ن ح�ي��ث ال��وظ�ي�ف��ة؛ حيث
ُيكن ل�ل�أف��راد -باختالف توجهاتهم الدينية وال�سيا�سيةْ � -أن
ين�ضموا ملنظومات ُم�ت�ع�دِّدة االخت�صا�صات حت��ت مظلة العمل
اخلريي؛ بحيث يُ�ش ِّكل كل منهم دعامة للآخر؛ عِ وَ�ضاً عن كونه
مُناف�ساً له.

بتنظيم الأع �م ��ال ،وت��وزي��ع امل���س��ؤول�ي��ات ،وحت�ق�ي��ق �أه ��داف ه��ذه
امل�شروعات وفق خطط جمدولة� ،إىل جانب و�ضوح ما ت�ؤول �إليه
امل�س�ؤولية القانونية يف ظل �أي خلل ي�ستدعي تدخ ً
ال قانون ًّيا.
وم ��ع �أوج� ��ه االخ �ت�ل�اف �أع �ل��اه ،ي �ت �ط � َّرق ال �ك��ات��بُ �إىل �أوج ��ه
الت�شابه بني نظام الوقف الإ�سالمي وال�صيغ احلديثة للعمل
التطوعي ،كالقيام على �أ�سا�س م�ب��ادرات �أهلية ،واالعتماد على
التمويل الذاتي ،واال�ستقالل الإداري� ،إىل جانب تنوع الأن�شطة
وامل�شروعات التي يوظف فيها نظام الوقف ومنظومات العمل
التطوعي على ح ٍّد �سواء.
وجت��در الإ��ش��ارة �إىل �أن دور الوقف يف دع��م التنمية الفكرية
والعلمية للمجتمع الإ�سالمي هو دور قدمي ،ميتد من الع�صور
الإ�سالمية الأوىل؛ �إذ كانت الأموال املوقوفة على العلم والعلماء
كثرية �آنذاك ،وكان �أغنياء امل�سلمني يت�سابقون �إىل وقف �أموالهم
على العلم وطالبه ،وعلى العلماء املنقطعني عن العمل للبحث
وال��درا��س��ة� ،إ�ضافة �إىل �إنفاقهم على �إن�شاء املكتبات وتزويدها
مبختلف امل���ص�ن�ف��ات ال�ع�ل�م�ي��ة ،ل�ت�ك��ون راف ��داً ل�ل�ح��رك��ة الفكرية
والتعليمية ،كما �أ�سهم الوقف يف ت�أ�سي�س املدار�س الوقفية بدءاً
تو�سع نظام الوقف الإ�سالمي
من القرن ال�ساد�س الهجري .وحني َّ
َّ
وتوط ْ
دت �أ�صوله وكرثت م�ؤ�س�ساته ،و�صار ميثل قوة مادية من
املمكن �أن تطالها مطامع �أي �سلطة فتوظفها خلدمة �أغرا�ضها،
�سعى الفقهاء لت�أ�سي�س ا�ستقاللية نظام الوقف عرب �أ�س�س ثالثة
وف��رت نوعاً من احلماية ال�شرعية للوقف؛ ه��ي :اح�ترام �إرادة
الواقف ،واخت�صا�ص الق�ضاء وحده ب�سلطة الإ�شراف العام على
الأوقاف ،واالعرتاف للوقف بال�شخ�صية االعتبارية ،وقد حققت
ا�ستقاللية الوقف �أمريْن ْ
---------------------------مهمي �أ�سهما يف �شمول النه�ضة التي
 ال�شخ�صية االعتبارية� :صفة مينحها القانون ملجموعة مندعمها الوقف لدول العامل الإ�سالمي كافة ،وكفال ا�ستقاللية
الأ�شخا�ص �أو الأم ��وال ،قامت لغر�ض ُم�ع َّ�ين ،مبقت�ضاها تكون
العلماء وطالب العلم من �سلطة الدولة؛ هما:
� -1إت ��اح ��ة ف��ر��ص��ة م�ت���س��اوي��ة ل�ل�ج�م�ي��ع ل�ل�ت�ع�ل��م ،مب��ا يف ذل��ك هذه املجموعة �شخ�صً ا جديداً متم ِّيزاً عن مُكوناتها ،ويكون �أه ً
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