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كيف أسهم المجتمع في دعم الوقف والرعاية
الصحية في الحضارة اإلسالمية!

زينب الكلبانية

كان املنطلق الأ�سا�سي للإ�سالم هو احلر�ص على كرامة الإن�سان وحريته ،و�إليه يرجع الف�ضل يف تقدمي �أرقى م�ضامني احلرية والكرامة الإن�سانية؛ فالكرامة الإن�سانية هي �أ�سا�س
الرعاية االجتماعية قبل كل �شيء ،هذه الرعاية �سيا ٌج من ا ُ
حلرمة والع ِْ�ص َمة وال�صيانة ،ت�صون كل فرد يف املجتمع� ،أن يهون على النا�س �أو ينتهكوا حرمة من حرماته ،وهذا ما ناق�شه
الباحث خالد عزب يف مقاله املن�شور بـ«جملة التفاهم» حتت عنوان «املجتمع والأوق��اف والرعاية ال�صحية يف املجتمعات الإ�سالمية» ،وي�ؤكد �أن املجتمع امل�سلم بناء متكامل متكافل ال
يتخلى عن فرد من �أفراه وال ير�ضى لأحد منهم �أن يذل �أو يهون.
ومن هذا املنطلق� ،شهدتْ احل�ضارة الإ�سالمية ت�شييد العديد من من�ش�آت الرعاية االجتماعية ،التي هي يف �أو�ضح مفاهيمها رعاية اجلماعة لأفرادها ،خ�صو�صا املحتاجني منهم ،جاء
الإ�سالم لينظم هذه الرعاية على �أ�سا�س الرتابط بني الفرد واجلماعة ،والتكافل بني النا�س يف �سبيل اخلري ،ويح�ض النا�س على الرحمة والرب والعدل والإح�سان ،وكانت هذه املن�ش�آت
ت�ؤدي خدمتها يف ريع الوقف ،الأوقاف حملت �صبغة احل�ضارة الإ�سالمية ،التي ق َّننتها وحولتها �إىل م�ؤ�س�سة لعبت دورا حيويا يف بناء �صرح احل�ضارة.
انح�سر دور ال��دول��ة يف املجتمعات الإ���س�لام��ي��ة ،ف��رك��زت على
رع���اي���ة ال���ب�ل�اد وال���ع���ب���اد ،وال����دف����اع ع���ن �أر����ض���ه���م و�أرواح����ه����م
و�أع��را���ض��ه��م و�أم��وال��ه��م ،ث��م ت��ق��دم ب��ع��د ذل��ك خ��دم��ات لرعاية
مرافق البالد و�ش�ؤون العباد ،خا�صة الطرق بني املدن ،وغالبا
م��ا ك��ان ال���دور اخل��دم��ي للدولة حم���دودا ،ال يفي مب��ا ين�شده
املجتمع يف جماالت التعليم والرعاية ال�صحية واالجتماعية،
هنا ي�أتي دور م�ؤ�س�سة الوقف التي كان يغذيها رجال ال�سلطة
تارة ،والتجار تارة �أخرى ،وهي يف دورها متاثل ما نعرفه عرب
احل�ضارة الغربية با�سم امل�ؤ�س�سات املعنية بتمويل الأن�شطة
االجتماعية وال�صحية والثقافية والعلمية والتعلمية ،التي
تعترب �شريحة مهمة يف دور املجتمع املدين املكمل لدور الدولة.
ال��وق��ف ل��غ��ة :احل��ب�����س ،ي��ق��ال :وق��ف ف�لان داره ع��ل��ى ك���ذا� ،أي
حب�سها� .أم���ا ���ش��رع��ا ،فيعرفه ال�شيخ حم��م��د �أب���و زه���رة «ب���أن��ه
قطع الت�صرف يف رقبة العني التي يدوم االنتفاع بها ،و�صرف
املنفعة» ،وع��ن��د احل��دي��ث ع��ن م�شروعية ال��وق��ف يف احل�ضارة
الإ���س�لام��ي��ة ،ف���إن��ه��ا ت��ع��ود �إىل ع��دة �أ���س��ب��اب؛ م��ن �أه��م��ه��ا :فكرة
ال�صدقة اجل��اري��ة من حيث الأج��ر العظيم عند اهلل �سبحانه
وت��ع��اىل� ،إن��ه��ا ���ص��دق��ات حم��رم��ة ال���رق���اب ،خم�����ص��وم��ة امل��ن��اف��ع،
م�صروفة يف وجوه امل�صالح العامة.
وع��ن��د احل���دي���ث ع���ن �أرك�����ان ال���وق���ف ،ف���إن��ه��ا �أرب���ع���ة :ال���واق���ف،
وامل��وق��وف ،وامل��وق��وف عليه ،وال�صيغة� .أم���ا الأول فهو ال��ذي
ين�شئ الوقف ،وله عدة �شروط بحيث يكون �أه ً
ال للتربع ،بالغا،
عقال ،حرا وغري حمجور عليه ل�سفه� ،أو غفلة� ،أو دين� .أما عن
ملكية الوقف ،فقد اتفق العلماء على �أن الوقف ال يكون �إال
يف عني مملوكة ل�صاحبها ملكا تاما� .أما الثاين ،فهو املوقوف
�إذ �أجمع العلماء على �أن الوقف يكون على وج��ه الت�أييد �أي
طول الأبد ،وخلفه بع�ضهم ب�أن يجوز �أن يكون م�ؤقتا .والثالث،
املوقوف عليه� ،إذ �إم��ا �أن يكون �إن�سانا واح��دا �أو متعددا ،و�إما
�أن يكون م�ؤ�س�سة اجتماعية �أو ثقافية �أو �صحية �أو تعليمية،
و�إم��ا �أن يكون مكانا مقد�سا� ،أو حيوانا �أو غري ذل��ك .و�أخ�يرا
ال�صيغة ولها �ألفاظ متعددة ،وكما تكون �صريحة ،تكون كناية،
فال�صريحة ك�أن يقول الواقف :حب�ست �أر�ضي للفقراء.
وبالنظر يف اجتهادات الفقهاء اخلا�صة ب�أحكام الوقف وم�سائله

وت��ف��ري��ع��ات��ه ،ف���إن��ه��ا يف ج��م��ل��ت��ه��ا ،ع���ب���ارة ع���ن ت��رج��م��ة مل��ف��ه��وم
«ال�سيا�سة املدنية» مب�ضمونها ال��ذي يعني التدبر يف �ش�ؤون
املعا�ش على قاعدة جلب امل�صالح ودرء املفا�سد ،وحتقيق قيم
الت�ضامن االجتماعي؛ ففقه الأوقاف مبني على ثالثة �أ�س�س
كربى ،وهذه الأ�س�س وفرت نوعا من احلماية ال�شرعية لنظام
ال��وق��ف وم���ؤ���س�����س��ات��ه ���ض��د اح��ت��م��االت ا���س��ت��ي�لاء �سلطة ال��دول��ة
عليه ،وجعلت ح��دوث مثل ه��ذا اال�ستيالء �أم��را غري �شرعي،
�إذ مل يكن هناك ما مينع �سلطات اجلور من ارتكابه يف الواقع
العملي ،وه��ذه الأ�س�س ه��ي :اح�ترام �إرادة ال��واق��ف ،واملق�صود
هنا ما يقوم بالتعبري عنها يف وثيقة الوقف مب�صطلح عام هو
«�شروط الواقف» من حيث كيفية �إدارة الوقف ،وتق�سيمه.
و�أ�ضفى الفقهاء على تلك ال�شروط �صفة «القدا�سة» م��ا مل
ُت���� ِّرم ح�ل�اال� ،أو ُ
حت���ل ح���رام���ا ،وج��ع��ل��وا ل��ه��ا ح��رم��ة ال يجوز
انتهاكها �-إال يف ح���االت ا�ستثنائية -وذل���ك ب����أن رف��ع��وه��ا �إىل
منزلة الن�صو�ص ال�شرعية من حيث لزومها ،ووج��وب العمل
بها ،فقالوا �إن «�شرط الواقف كن�ص ال�شارع» واعترب الفقهاء
والق�ضاة وثيقة الوقف (احلجة) د�ستورا يجب الرجوع �إليه يف
كل �صغرية وكبرية.
وعند احلديث عن الرعاية ال�صحية ،ف�إنه يف فجر الإ�سالم
وب��داي��ة دع���وة حم��م��د -ع��ل��ي��ه ال�����ص�لاة وال�����س�لام -ح��دث �شيء
غاية يف الأهمية بالن�سبة للطب ،ذلك �أن الر�سول �أوىل �صناعة
الطب والأط��ب��اء �أول��وي��ة ذات بعد عملي� ،إذ ك��ان ي�سيطر على
الفكر العربي قبل الإ���س�لام �شيء يجيء م��رك��زه بعد اهتمام
العرب ب�أمورهم املعي�شية :ذلك ال�شيء هو اللغة ،فلما دخلوا
الإ���س�لام ���ص��ار دينهم اجل��دي��د �أول م�شاغلهم الفكرية ،ومن
ه��ذا الطريق قومت امل��ع��ارف الطبية على �أ�س�س من فرائ�ض
و�سنن ال�شريعة الإ�سالمية؛ ف�أ�صاب الأطباء مركزا حمرتما
يتقدمون به على غريهم ممن ميار�سون ال�صنعة بالعرافة �أو
الكهانة �أو ال�شعوذة ،و�صارت و�صاياهم ال�صحية التي �أيدها
الر�سول ُ�سن ًنا يعملون بها ب�إميان وعقيدة.
البيمار�ستانات الأ�صل يف هذه الأنواع من الأبنية ،بنا�ؤها على
ق��اع��دة :كل ما دع��ت احلاجة وال�����ض��رورة �إليه من البناء فهو
واجب ،فقد �سن الر�سول الكرمي �إن�شاء مقار للعالج والتطبب،

فقرر بعد رج��وع��ه م��ن غ��زوة اخل��ن��دق و�ضع خيمة يف امل�سجد
للتداوي ،وت�أ�سى احلكام �أهل الرب واخلري بهذه ال�سنة ،و�سعوا
�إىل �إن�شاء «البيمار�ستانات» التي توفر ال��ع�لاج لأه��ل املدينة
وال��ق��ادم�ين �إل��ي��ه��ا ،وا���س��ت��م��رت البيمار�ستانات ح��ت��ى اخل�لاف��ة
العبا�سية.
�أم��ا البيمار�ستان الع�ضدي ،فتم بنا�ؤه على يد ع�ضد الدولة
البويهي 368هـ ،وكان يقع يف اجلانب الغربي من بغداد� ،أ�سهم
ب��ال��ع��دي��د م��ن اخل���دم���ات م��ن ح��ي��ث ع���دد الأط���ب���اء واخل��دم��ات
ال�����ص��ح��ي��ة امل��ق��دم��ة ل��ل��م��ر���ض��ى� .أم���ا ال��ب��ي��م��ار���س��ت��ان امل��ن�����ص��وري،
فعرفته م�صر منذ فرتة مبكرة يف تاريخها الإ�سالمي ،و�أقدم
ه��ذه البيمار�ستانات ك��ان بالف�سطاط ب��زق��اق ال��ق��ن��ادي��ل ،وال
يعرف من �أن�ش�أه وال كيف انتهى �أمره ،وكان �أعظم بيمار�ستان
قالوان مفخرة احل�ضارة الإ�سالمية يف م�صر ،ظل مثار ده�شة
و�إع��ج��اب الرحالة وامل���ؤرخ�ين لفرتة طويلة بفخامة من�ش�آته
ودقة نظامه وح�سن انتظام العمل به ،بل وب�إجنازاته العلمية
كمدر�سة طبية متميزة؛ فقد عمل به الأطباء ،و�أ�شهرهم ابن
النفي�س.
وكان هناك تنظيم كبري يف عملية ف�صل الأق�سام عن بع�ضها
البع�ض ،وف�صل �أق�����س��ام ال��رج��ال ع��ن ال��ن�����س��اء ،وم���اذا ينبغي
�أن ي��ح��ت��وي يف ك��ل ق�����س��م ،وك��ي��ف ه��ي �آل��ي��ة تق�سيم خ��ط��ورة
الأم���را����ض ،ك��ذل��ك ق��ام��وا ب���إن�����ش��اء البيمار�ستانات املتنقلة،
وه��ذا ين�شط يف ظ��روف حت��دده��ا احل��اج��ة ،وي��رى فريق من
املعنيني �أن امل�سلمني لهم الف�ضل يف ابتكار ه��ذا ال��ن��وع من
البيمار�ستانات.
� ...إ َّن الوقاية ال�صحية ومراعاة ذلك يف املدن وتخطيطها،
بلغتْ ذروة ن�ضجها يف ر�ؤي��ة علماء امل�سلمني ،وميكن القول
�إ َّنه كان للم�سلمني الدور الأكرب يف تطور م�ستوى الطب؛ �إذ
كان لهم الدور الرئي�سي يف �إن�شاء هذه القاعدة املتينة للطب،
وهو ما ظهر جليا على عدد من الأطباء امل�سلمني العظماء
كابن �سينا ،وجابر بن حيان ،و�أبو بكر الرازي ،وابن البيطار
الأندل�سي...وغريهم� ،إذ ما زالت كتبهم ُتد َّر�س �إىل الآن يف
�أ�شهر جامعات العامل ،وتعترب املرجع الأ�سا�سي لهذا العلم.
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