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خصائص الوقف في ...

خصائص الوقف في الشريعة اإلسالمية

خير الدين طالب

1

قسم الفقو والقانون ،كمية الحقوق ،الجامعة العربية األمريكية-جنين
Khair.Taleb@aauj.edu

ممخص
عنوان ىذا البحث ىو (خصائص الوقف في الشريعة اإلسبلمية) ،وجاء في مقدمة و مبحثين ،وفي كل مبحث منيا عدة مطالب ،تناول في مقدمتو أىمية
الوقف وما يتميز بو ،والدراسات السابقة ،ومنيجو ،وتحدث الباحث في مبحثو األول عن تعريف الوقف في المغة واالصطبلح ومشروعيتو من الكتاب
والسنة ،وحكمو الفقيي وأقوال العمماء فيو ومقاصده ،وفي مبحثو الثاني تناول خصائص الوقف اإلسبلمي ،وأىميتيا وأثرىا عمى الدولة وأفرادىا ،من ىذه
الخصائص :الربانية ،واإليجابية ،واإلنسانية ،والشمول والثبات ،ثم ختم البحث بالخاتمة وجممة من النتائج والتوصيات.
الكممات المفتاحية :وقف إسبلمي ،خصائص الوقف ،الشريعة اإلسبلمية.
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مقدمة

بسم اهلل الرحمن الرحيم .الحمد هلل رب العالمين .والصبلة والسبلم عمى أشرف المرسمين سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو وسمم
آمين.
كان الوقف عند المسممين يؤدي دو اًر ىاماً في البناء الحضاري اإلسبلمي ،وما زالت بعض آثاره قائمة حتى اآلن في أكثر الببلد
التي دخميا اإلسبلم ،إلى أن ضعف االىتمام بو ،وساعد عمى ذلك األنظمة والتوجيات الفكرية والسياسية الحاكمة التي لم تول
الوقف اإلسبلمي ما يستحقو من االىتمام والرعاية ،إلى أن توالت الدعوات من المفكرين والميتمين إلى تنشيط دوره في التنمية
االقتصادية؛ ليخفف من عبء الدولة في حل المشكبلت الناجمة عن األزمات العالمية واالقتصادية ،وفي ىذا المناخ الجديد بدأ
البحث في األوساط الثقافية والفكرية عن نظام الوقف؛ إلبراز الدور العظيم الذي قام بو في بناء الحضارة اإلسبلمية ،ومساىمتو
في حل المشكبلت االجتماعية والمعيشية داخل المجتمع اإلسبلمي.
والوقف اإلسبلمي ،بنوعيو العام والخاص ،ىو مؤسسة إسبلمية نشأت وتطورت في ظل الحضارة اإلسبلمية ،وقد أدت ىذه
المؤسسة دورىا كامبلً فيما مضى في المجتمع اإلسبلمي ،حيث اعتمدت األجيال السالفة عمى األوقاف في دعم مختمف نواحي
الحياة االجتماعية واالقتصادية.

أهمية الموضوع
يعد الوقف اإلسبلمي من خصائص الشريعة اإلسبلمية التي تتميز بيا؛ لما لو من أثر واضح عمى المظير العام لمدولة
اإلسبلمية من خبلل رعاية قطاع واسع من المعوزين والمحتاجين عمى نفقة الواقفين ،مما يخفف عن الدولة بعض األعباء
المناطة بيا ،وأيضا يعتبر الوقف اإلسبلمي من السمات االقتصادية الميمة في تنمية االقتصاد الدائم داخل الدولة ويعمل عمى
استق ارره من خبلل أصولو الثابتة في عصرنا الحاضر .وقد أخذت مظاىر التنمية االقتصادية داخل الدول تتفاعل بشكل واضح
كان ال بد من التركيز عمى تفعيل دور الوقف اإلسبلمي الذي أغفمتو الدولة واألفراد معا ،والدراسة التي بين أيدينا تحاول الوقوف
عمى أىم خصائص الوقف لعميا تدفع لبلىتمام بو وتفعيمو؛ ليعود لو االعتبار كما كان.
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الدراسات السابقة

ظير لي بعد البحث أن بعض الباحثين قد تعرض لخصائص الوقف في بعض أبحاثيم ،منيا :بحث بعنوان "المقاصد الشرعية
واألبعاد المصمحية لنظام الوقف في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية" لمدكتور عبد الرحمن بن جميل بن عبد الرحمن قصاص،
ورسالة عممية بعنوان “البعد المقاصدي لموقف في الفقو اإلسبلمي" ،عبد الرحمن عياشي ،وأظن أن ىذه الدراسة محاولة لتعزيز
ىذه الخصائص والترغيب فييا وابرازىا وربطيا بالخصائص العامة لمشريعة اإلسبلمية؛ لبيان أىميتيا وضرورتيا في عصرنا.

منهج البحث
اتبع الباحث منيجا في غاية السيولة والوضوح من خبلل اتباع المنيج الوصفي في البحث العممي ،مستفيدا من المنيجين
االستقرائي واالستنباطي ،وفق الخطوات التالية- :
 -1التركيز عمى خصائص الوقف دون التعرض إلى اختبلفات الفقياء ومناقشاتيم في المسائل المختمف فييا.
 -2عمل الباحث عمى جمع المادة من مراجعيا األصمية مستعينا بالمؤلفات التي عنيت بيذا العمم.
 -3حرص الباحث عمى تدعيم البحث بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة وتخريج األحاديث من مصادرىا والحكم
عمييا ما أمكن.
وكانت خطة البحث كالتالي- :
مقدمة وتشمل أىمية الموضوع والدراسات السابقة ومنيج البحث.
المبحث األول :وفيو ثبلثة مطالب- :
المطمب األول :تعريف الوقف لغة واصطبلحا.
المطمب الثاني :مشروعية الوقف وحكمو التكميفي.
المطمب الثالث :مقاصد الوقف وأىدافو.
المبحث الثاني خصائص الوقف اإلسبلمي :وفيو خمس مطالب.
المطمب األول :ربانية الوقف اإلسبلمي.
المطمب الثاني :إنسانية الوقف اإلسبلمي.
المطمب الثالث :شمولية الوقف اإلسبلمي.
مجلة الجامعة العربية األمريكية للبحوث ،مجلد ( ،)1العدد (26 )1
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المطمب الرابع :ثبات الوقف اإلسبلمي ومرونتو.
المطمب الخامس :إيجابية الوقف اإلسبلمي.
الخاتمة وفييا النتائج والتوصيات.

المبحث األول :تعريف الوقف لغة واصطالحا
المطمب األول :تعريف الوقف لغة
ِ
ويشتير استعمال المصدر باسم
باعيا إال في لغة رديئةُ ،
الوقف في المغة :الحبس والمنع ،يقال وقَف يقف وقفاً ،وال يأتي ر ً
المفعول ،فيقال :ىذه الدار وقف ،أي موقوفة ،وليذا فإنو يثنى ويجمع عندئذ ،فيقال :وقف وأوقاف ،ويأتي بمعنى السكون ،يقال
وقفت الدابة إذا سكنت.
ومعاني الوقف في المغة تدور حول المعاني التالية :الحبس ،والمنع ،والسكون ،والسكوت ،واإلدامة (ابن منظور ،2003 ،لسان
العرب ،)969/3 ،و(الفيومي ،مادة وقف).
تبعا الختبلفيم في تكييفو وأحكامو( ،السرخسي ،1989 ،ج،12
تعريف الوقف اصطبلحا :اختمف الفقياء في تعريف الوقف ً
ص ،)27و(ابن عابدين ،1992 ،ج ،4ص ،)337و(الحطاب ،1992 ،ج ،6ص ،)18و(الرممي ،54 ،1984 ،ص،)358
و(الشافعي ،1995 ،األم ،ج ،4ص ،)54و(ابن قدامو ،1985 ،ج ،5ص .)348
فيو عند الحنفية :حبس العين عمى ممك الواقف والتصدق بمنفعتيا عمى جية من جيات البر في الحال أو المآل .وعمى ىذا
فالوقف عنده ال يؤثر في العين الموقوفة؛ ألن حرية التصرف فييا باقية طول حياتو ،فمو أن يرجع في الوقف متى شاء ،وليذا
فيو عنده تصرف جائز غير الزم ،وعند الشافعي في ظاىر مذىبو وأحمد بن حنبل في أحد قوليو "ىو حبس العين عمى حكم
ممك هلل تعالى ،والتصدق بالمنفعة عمى جية من جيات البر ابتداء أو انتياء.
ومعنى ىذا ،أنيم يريان أنو متى تم الوقف ،فميس لمواقف وال لغيره التصرف في العين الموقوفة تصرف المالك ،فبل يبيعيا ،وال
ييبيا ،وال يرىنيا...إلخ.
واذا مات فبل تورث عنو ،بل يستمر وقفيا وصرف ريعيا عمى المستحقين ،وليذا فالوقف عندىم تصرف الزم .أما المالكية
فالوقف عندىم :إعطاء منفعة شيء مدة وجوده ،الزماً بقاؤه في ممك معطيو ،ولو تقدي اًر " أو ىو حبس العين عن التصرفات
التممكية ،مع بقائيا عمى ممك الواقف ،والتبرع بريعيا عمى جية من جيات البر" .ومعنى ذلك أن الواقف يمنع من التصرف في
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العين الموقوفة التصرفات الناقمة لمممكية ،ويمزمو التصدق بالمنفعة ،وال يجوز لو الرجوع فيو .فيو ال يخرج العين الموقوفة عن
ممك الواقف ،بل تبقى عمى ممكو كما في مذىب اإلمام أبي حنيفة ،ولكنو يمنعو من التصرف فييا.
المطمب الثاني :مشروعية الوقف وحكمه التكميفي
غنيا؛ ألنو صدقة من الصدقات ،وقد ثبتت مشروعية الصدقات عامة
الوقف مشروع باتفاق الفقياء ،وىو مندوب إليو لمن كان ً
والندب إلييا بالكتاب الكريم والسنة الشريفة واإلجماع والقياس.
ِ ِ
ٍ
ِ ِ
ِ ِ ِ
يم) آل عمران.٢ٕ :
فمن الكتاب العزيز ،قولو تعالى (:لَن تََنالُوا ا ْلبِر َحت ٰى تُنفقُوا مما تُحب َ
ُّون َو َما تُنفقُوا من َش ْيء فَِإن المـوَ بِو َعم ٌ
َخر ْجَنا لَ ُكم ِّمن األرض وَال تَيمموا ا ْل َخبِ َ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ون َولَ ْستُم
وقولو تعالىَ :
يث م ْنوُ تُنفقُ َ
َ
(يا أَيُّيَا الذ َ
آمُنوا أَنفقُوا من طَيَِّبات َما َك َس ْبتُ ْم َو ِمما أ ْ َ
َ َ ُ
ين َ
يو إِال أَن تُ ْغ ِمضوا ِف ِ
آخ ِذ ِ
بِ ِ
يد) البقرة.ٕ٦٢ :
اعمَ ُموا أَن المـوَ َغنِ ٌّي َح ِم ٌ
يو َو ْ
ُ
ال
صمى الموُ َعمَْي ِو َو َسم َم َ-ي ْستَأ ِْم ُرهُ ِفييَا فَقَ َ
َصاب ُع َمر أ َْر ً
ضا بِ َخ ْيَبر فَأَتَى النبِيَ -
ومن السنة الشريفة ما روي َع ْن ْاب ِن ُع َم َر قولو أ َ
ُّ
ِِ ِ
ت أَرضا بِ َخ ْيبر لَم أ ِ
ِ
َصمَيَا
ُص ْ
ْم ُرنِي بِ ِو قَا َل إِ ْن ِش ْئت َحَب ْس َ
َص ْب ُ ْ ً
تأ ْ
َيا َر ُسو َل المو إِِّني أ َ
ََ ْ
ب َم ًاال قَط ُى َو أ َْنفَ ُس ع ْندي م ْنوُ فَ َما تَأ ُ
ق عمر ِفي ا ْلفُقَر ِ
الرقَ ِ
اب
اء َوِفي ا ْلقُ ْرَبى َوِفي ِّ
ور ُ
صد َ
ث َوَال ُي َ
وى ُ
ق بِيَا ُع َم ُر أَنوُ َال ُيَباعُ أ ْ
ب قَا َل فَتَ َ
بِيَا قَا َل فَتَ َ
َ
صد َ ُ َ ُ
َصمُيَا َوَال ُي ْبتَاعُ َوَال ُي َ
ط ِعم ص ِديقًا َغ ْير متَم ِّو ٍل ِف ِ
ِ
ِ
ِ
يل الم ِو و ْاب ِن السبِ ِ
وِفي سبِ ِ
يو" ،وفي
اح َعمَى َم ْن َولَِييَا أ ْ
يل َوالض ْيف َال ُجَن َ
َن َي ْأ ُك َل م ْنيَا بِا ْل َم ْع ُروف أ َْو ُي ْ َ َ
َ
َ ُ َ
َ
َ
ق ثَ َم ُرهُ)( .البخاري1422 ،ىـ،
َصمِ ِو الَ ُيَباعَُ ،ولَ ِك ْن ُي ْنفَ ُ
صد ْق بِأ ْ
بعض طرق البخاري :أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال( :تَ َ
 ،198/3رقم ( ،)2737و(المنذري ،2002 ،رقم ( ،)1000ص.)288
ِ
ٍِ
ص ِار
ومن السنة الشريفة أيضاً :ما روى الشيخان وغيرىما عن أنس ْب َن َمالك َ -رض َي الموُ َع ْنوُ -قالَ :ك َ
ان أَُبو طَ ْم َحةَ أَ ْكثََر األ َْن َ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َح ُّ
صمى اهللُ َعمَْي ِو َو َسم َم َي ْد ُخمُيَا
اءَ ،و َك َان ْ
ان أ َ
الم ْس ِجدَ ،و َك َ
بِا ْل َمد َينة َم ًاال م ْن َن ْخ ٍلَ ،و َك َ
ان َر ُسو ُل المو َ
ب أ َْم َوالو إِلَْيو َب ْي ُر َح َ
ت ُم ْستَ ْقبمَةَ َ
ِ ِ ِ
ِّب ،قَا َل أََنسَ :فمَما أ ُْن ِزلَ ْ ِ ِ
وي ْشرب ِم ْن م ٍ
اء ِفييا طَي ٍ
ُّون} [آل عمران ]92 :قَ َام أَُبو
ت َىذه َ
ََ َ ُ
اآليةُ{ :لَ ْن تََنالُوا البِر َحتى تُْنفقُوا مما تُحب َ
ٌ
َ
َ
ِ ِ
ك َوتَ َعالَى َيقُو ُل{ :لَ ْن تََنالُوا البِر َحتى تُْنِفقُوا ِمما
َ
صمى اهللُ َعمَْي ِو َو َسم َم فَقَا َلَ :يا َر ُسو َل الم ِو ،إِن الموَ تََب َار َ
ط ْم َحةَ إِلَى َر ُسول المو َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ث
ض ْعيَا َيا َر ُس َ
ول الم ِو َح ْي ُ
ص َدقَةٌ لمو ،أ َْرُجو بِرَىا َوُذ ْخ َرَىا ع ْن َد المو ،فَ َ
ُّون} [آل عمرانَ ]92 :وِان أ َ
تُحب َ
اءَ ،وِانيَا َ
َحب أ َْم َوالي إِلَي َب ْي ُر َح َ
ِ
َن
أ َا
ك َما ٌل َاربِ ٌحَ ،ذلِ َ
صمى اهللُ َعمَْي ِو َو َسم َمَ« :ب ٍخَ ،ذلِ َ
َر َ
ت َما ُق ْم َ
ك َما ٌل َاربِ ٌحَ ،وقَ ْد َس ِم ْع ُ
تَ ،وِاِّني أ ََرى أ ْ
ك الموُ ،قَا َل :فَقَا َل َر ُسو ُل المو َ
ِ
ين» فَقَا َل أَُبو طَ ْم َحةَ :أَ ْف َع ُل َيا َر ُسو َل الم ِو ،فَقَ َس َميَا أَُبو طَ ْم َحةَ ِفي أَقَ ِاربِ ِو َوَبنِي َع ِّم ِو( .البخاري1422 ،ىـ،
تَ ْج َعمَيَا في األَ ْق َربِ َ
 ،)119/2و(المنذري ،2002 ،ص ،166حديث رقم.)529
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وأما اإلجماع ،فؤلن المسممين من لدن رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم-إلى يومنا ىذا عمى إباحة الوقف والندب إليو من غير
أن ينكر واحد منيم ذلك ،فكان إجماعا ،قال جابر رضي اهلل عنو( :لم يكن أحد من أصحاب النبي -صمى اهلل عميو وسمم -ذا
مقدرة إال وقف) وقال ابن قدامو( :وىذا إجماع من الصحابة رضي اهلل عنيم ،فإن الذي قدر منيم عمى الوقف وقف واشتير ذلك
فمم ينكره أحد ،فكان اجماعاً (أبو إسحاق ،)،313/5،2000 ،و(ابن قدامو.)359/5 ،1985 ،
وأما المعقول ،فؤلن الوقف نوع من الصدقات ،وتبرع من التبرعات ،وىي جميعاً مندوب إلييا بالنصوص الكثيرة ،وقد تقدم
بعضيا ،ولم يأت ما يمنع منو ،فكان مندوباً إليو حكما أصميا ،وقد يط أر عمى الوقف طارئ ،فيخرج بو عن حكمو األصمي إلى
الكراىة أو الحرمة أو الوجوب ،فإذا نذر الوقف ناذر فيجب الوفاء بو ،كمن إذا قال( :إن قدم ولدي من سفره سالماً فعمي أن أقف
ىذه الدار عمى ابن السبيل) .وقد يكون مباحاً إذا خبل عن قصد القربة هلل تعالى ،ولذا يصح وقف الذمي وال ثواب لو ،ويحرم
كما لو وقف مسمم عمى معصية ،كوقفو عمى كنيسة (الدسوقي ،)79/4 ،1989 ،و(الرممي ،)369 /5 ،1984 ،و(ابن
عابدين.)360-341/3 ،1992 ،
المطمب الثالث :مقاصد الوقف وأهدافه
ال يخفي عمى أحد ما لموقف من أىداف نبيمة وغايات سامية ظاىرة من خبلل رعاية الشارع لو بما يعود عمى الوقف بالنماء
والزيادة ،وعمى العباد بالنفع والخير ،ويمكن لنا أن نجمي بعض ىذه المعاني واألسرار من خبلل النقاط التالية:
أوال :من أعظم معاني الوقف وأىدافو تحقيق العبودية هلل تعالى ،من خبلل توجيو اليمة إلى الدار اآلخرة وثوابيا وتزكية النفس
(خ ْذ ِم ْن أ َْم َوالِ ِي ْم
بتخميصيا من الميفة عمى المال والشح بو ،وتعويدىا السخاء والبذل ،ببقاء الخير جاريا بعد موتو .قال تعالىُ :
ِ
ِ
ِّ
يم ٖ) :التوبة.ٖٔٓ :
ص َبلتَ َ
ص ِّل َعمَْي ِي ْم إِن َ
ص َدقَةً تُطَيِّ ُر ُى ْم َوتَُزكي ِيم بِيَا َو َ
َ
ك َس َك ٌن ليُ ْم َوالمـوُ َسميعٌ َعم ٌ
ثانيا  :تحقيق مصالح اجتماعية كبرى وتأمين االحتياجات األساسية لممجتمع ولفئاتو المعوزة بصورة مضمونة ومستمرة ،من
خبلل األوقاف المتعددة في جميع مناحي الحياة ،مما يعمل عمى تحقيق التكافل والتكامل االجتماعي بين أفراد المجتمع.
ثالثا :من الحكم والمقاصد العظيمة في الوقف ضمان بقاء المال ودوام االنتفاع بو واالستفادة منو واستثماره ،بحيث يكون منبع
يفيض بالخيرات عمى الببلد والعباد .وقد أثبت الواقع المعاصر ،والدراسات الجادة عممياً واقتصادياً أن األوقاف باستثمارىا
الصحيح ،والوالية المخمصة الحكيمة ،تحقق لؤلمة ديمومة تمويل مؤسساتيا في جميع المجاالت الضرورية.
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رابعا  :فيو تقوية وتمكين لؤلمة اإلسبلمية عمى األرض ،وذلك عن طريق ما يوقف لمدولة من سبلح وعتاد وأعيان عمى
عن حماىا بحيث تبقى مييبة قوية تدفع كيد المعتدين.
إن حكم الوقف وأىدافو الكمية والجزئية كثيرة متعددة؛ لكونو يقوم عمى مقصد اإلحسان والرحمة ،فيشمل ذلك الدولة واألفراد
جميعا( .عياشي ،)2005 ،و(السباعي ،1989 ،ص  ،)125و(الوقف من روائع الحضارة اإلسبلمية ،راغب السرجاني موقع
.)2014 ،ar.islamway.net

المبحث الثاني :خصائص الوقف اإلسالمي
إن الحديث عن خصائص الوقف اإلسبلمي ىو حديث عن خصائص اإلسبلم العامة الواضحة في أحكامو التي جاء بيا محمد
صمى اهلل عميو وسمم-عن -رب العالمين .-فالوقف اإلسبلمي حكم شرعي من جممة أحكام الشريعة اإلسبلمية التي جاءتمتوافقة مع كل زمان ومكان ،والحديث عنيا يدور في ىذا المبحث عمى خمسة مطالب:
المطمب األول :ربانية الوقف اإلسالمي
وتعني الربانية االنتساب إلى الرب ،ونقصد بيا أن الوقف ىو شريعة ربانية من صنع اهلل تعالى ،وليس ألحد فيو يد سواه ،ىي
من أىم خصائص الوقف اإلسبلمي الذي يعد من قبيل الصدقات الجارية التي أمر بيا رب العالمين وحث عمييا اليادي األمين
محمد -عميو الصبلة والسبلم ،-فصفة الربانية تُضفي عمى ىذا النظام أصوليتو وقداستو ،كما أن شرعيتو تنفي عنو تعرضو
ألفكار البشر وآرائيم وابتداعيم ،فيو نظام أصيل بذاتو جاءت نصوص الكتاب والسنة في تأصيمو وتشريعو ،فبل يماثل في
ِ ِ
ِ
تشريعو أي تشريع وضعي ،قال تعالىِ :
ون) البقرة.ٖٔ١ :
(ص ْب َغةَ الم ِـو َو َم ْن أ ْ
َح َس ُن م َن المـو ص ْب َغةً َوَن ْح ُن لَوُ َعابِ ُد َ
ّ
وتظير ربانية الوقف اإلسبلمي في أمرين:
أوال :ربانية الغاية والوجية :إن اإلسبلم يجعل غايتو األخيرة وىدفو البعيد ىو حسن الصمة باهلل والحصول عمى مرضاتو ،والوقف
ال يخرج عن ىذين المعنيين ،فالمسمم يدرك أنو البد أن يتوفر في العمل حتى يقبل عند اهلل تعالى أمران أوليما :أن يكون صاحبو
قصد بو وجو اهلل تعالى ،وثانييما :أن يكون موافقاً لما شرعو اهلل في كتابو أو بينو رسولو في سنتو ،فإذا اختل أحدىما ،لم يكن
اح ٌد ۖ فَمن َكان يرجو لِقَاء رب ِ
العمل صالحاً وال مقبوالً .بدليل قولو تعالى(:قُ ْل إِنما أََنا ب َشر ِّمثْمُ ُكم يوح ٰى إِلَي أَنما إِلَـٰي ُكم ْإِلَـٰوٌ و ِ
ِّو
َ َْ ُ
ُْ َ
َ ٌ
ََ
َ
َ
َ ُ ْ َ
َف ْميعم ْل عم ًبل صالِحا وَال ي ْش ِر ْك بِ ِعب َ ِ ِ
َح ًدا) الكيف.ٔٔٓ :
ادة َربِّو أ َ
َ
َ ً َ ُ
ََْ ََ
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فمن ىذا فيم المسممون مراد اهلل تعالى ،فسارعوا إلى تقديم كل ما يمكنيم تقديمو طمعا بما عنده من حسن الثواب ،وتحقيقا لمبدأ
العبودية ،وفيموا أحاديث النبي –صمى اهلل عميو وسمم-في الوقف فيماً أسيم إسياما كبي ار عمى واقع الدعوة اإلسبلمية من خبلل
وقف المساجد والزوايا والكتب ،وما يتعمق بالمساجد من مدارس تابعة ليا ومن محبلت تجارية تعود عمييا ،فوجد طبلب العمم
ما يمبي حاجتيم ومتطمبات حياتيم ،فوظفوا اغمب وقتيم لخدمة دينيم والدفاع عنو.
ِ
آمُنوا
فشعور المنفق بالربانية يدفعو إلى أن يتحرى أجود ما عنده فيقدمو-هلل تعالى-بكل سخاء امتثاال لقولو تعالىَ( :يا أَيُّيَا الذ َ
ين َ
طيِّب ِ
ِ ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ض وَال تَيمموا ا ْل َخبِ َ ِ
ضوا
ات َما َك َس ْبتُ ْم َو ِمما أ ْ
أَنفقُوا من َ َ
ون َولَ ْستُم بِآخذيو إِال أَن تُ ْغم ُ
يث م ْنوُ تُنفقُ َ
َخ َر ْجَنا لَ ُكم ِّم َن ْاأل َْر ِ َ َ ُ
ِف ِ
اعمَ ُموا أَن المـوَ َغنِ ٌّي َح ِميد) :البقرة.ٕ٦٢ :
يو َو ْ
ويمحظ عمييا سمة الربانية ،فبل معنى
وعميو إن كان ال بد من تشريعات تنظم الوقف ،فبل بد أن تراعي ىدي الشارع في تنظيمو ُ
لتشريعات ال تستثني األوقاف من القيود عمى مالكي العقارات وتأجيرىا ،ىذا إذا أخذنا بعين االعتبار أن غالبية العقارات الوقفية
مؤجرة منذ فترة طويمة بأجور متدنية ،وىي لمتجارة ،تدر عمى المستأجرين أموال كثيرة ،فعمى سبيل المثال  -وىو حقيقي  -كما
جاء في اقتصاديات الوقف اإلسبلمي( :ىناك عقار في مدينة نابمس تابع لمسجد ببلطة مؤجر عام 1975م بمبمغ  12دينا ار
أردنيا ،وقد قررت لجنة المسجد إعادة إعمار المسجد وىدم العقار المستأجر ،فرفض المستأجر حتى تم االتفاق عمى بناء عقار
جديد لو مكان العقار الذي سيتم ىدمو ،وبنفس المساحة مع تعديل اإليجار ليبمغ  100دينار أردني في السنة  ...وىذا ما يعادل
%20من مبمغ اإليجار لعقار خاص في نفس الموقع ( شتيو ،والدوري ،)2000 ،و(اقتصاديات الوقف اإلسبلمي في أراضي
السمطة الوطنية الفمسطينية ،ص )53ىذا في وقتو ،أما اليوم فبل بد أنو يفوق ذلك كثيرا ،واذا قسنا ىذا عمى باقي المحافظات
فأين تجد الجانب الرباني عند المستأجر من حرصو عمى كفاية من وقف عميو العقار ،فيدفع بطيب نفس الحق الذي يستحقو
العقار ،وأين القوانين التي تحفظ حق الفقير من كساد حقو مع مرور الزمن حتى أصبح ريع الوقف بالكاد تقوم عمى رعايتو؛ مما
أدي باأليادي المحتاجة أن امتدت إلى جيات نفعية أخرى ال تعطي إال بمقابل فيو نوع من الظمم واإلذالل ،بعدما كانت ىذه
األيادي عزيزة داخل الدولة اإلسبلمية التي حافظت عمى حقو بالحماية من اعتداءات الغير من جية ،والتنمية واالستثمار من
جية أخرى.
ثانيا :ربانية المصدر والتشريع :ونعني بو أن المنيج الذي خطو اإلسبلم لموصول إلى غاياتو وأىدافو ،منيج رباني خالص،
ييدي إلى الطريق المستقيم والحق القويم ،فمصدر الوقف ظاىر من خبلل مشروعيتو ،فمم يأت من إرادة أسرة ،أو إرادة طبقة،
أو إرادة حزب ،أو إرادة شعب ،وىو اهلل تعالى الذي أراد بو اليدى والنور ،وىكذا ىي أحكام الشريعة قال تعالىٰ :
ك أ َْو َح ْيَنا
(و َك َذلِ َ
َ
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ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ك لَتَ ْي ِدي
اء ِم ْن ِعَب ِادَنا* َوِان َ
إِلَْي َ
وحا ِّم ْن أ َْم ِرَنا* َما ُك َ
نت تَ ْد ِري َما ا ْلكتَ ُ
ك ُر ً
يم ُ
ورا ن ْيدي بِو َمن ن َش ُ
ان َولَـٰكن َج َع ْمَناهُ ُن ً
اب َوَال ْاإل َ
صر ٍ
ِ
اط ُّم ْستَِق ٍيم) الشورى.٢ٕ :
إِلَ ٰى َ
أما بالنسبة لمحضارة الغربية وان كان لدييا بعض من التصرفات الخيرية التي ليا شبو بالوقف اإلسبلمي ،إال أنيا جاءت كرد
فعل ألوضاع اقتصادية خاصة ،ناتجة عن تكدس الثروات في أيادي عدد محدود نسبيا من رجال األعمال ،أدى إلى تذمر
الطبقات العاممة مما تعانيو من شظف العيش ،مما ترتب عمى ذلك ظيور الجمعيات الخيرية التي تنظميا قوانين وأنظمة وضعية
ال تخمو من النقص والجور واليوى (قحف ،2006 ،ص 23وما بعدىا) ،و(أبو دنيا ،2008 ،ص  ،)64-60و(الكبيسي،
 ،1977ص  ،)29 -27و(عمر ،ص )15-7فضبل عن كونيا جاءت ألغراض نفعية ترمي إلى أىداف تريد أن تحققيا من
خبلل ما تقدمو من معونات ومساعدات لآلخرين مثل سياسة اإلعفاء الضريبي؛ ولوال ىذه السياسة لنفض عن ىذه الجمعيات
الكثير من المنضمين إلييا.
فإذا كان طمب الجاه أو الشيرة أو انتشار الصيت أو خمود الذكر لو األثر األكبر في اندفاع الغربيين نحو التبرع؛ فان الدافع
األول واألكبر عمى أعمال الخير عند المسممين ىو ابتغاء وجو اهلل تعالى ،سواء عمم الناس بذلك أم لم يعمموا.
فإذا كانت األوقاف معروفة قبل اإلسبلم ،فإن الفرق بينيا وبين الحبس عند المسممين ىو :أن أحباس الجاىمية موضوعة لغرض
الفخر ،بخبلف أحباس المسممين ،فإن األصل فييا أن تكون قربة هلل وتقربا (الكبيسي ،1977 ،ص .)22
المطمب الثاني :إنسانية الوقف اإلسالمي
اإلنسانية مصطمح يدل عمى االىتمام بالعنصر البشري ،وىو مشتق من كممة "إنسان" ،وىي مجموعة من المعاني والسمات
األخبلقية تطمق عمى من يكون أىبل ليذا الوصف ،وقد تنادى كثير من الناس في ىذا العصر بمصطمحات تتعمق بالكرامة
اإلنسانية وحقوق اإلنسان ،حتى أصبحت شعا اًر لمدول التي تفاخر بمدنيتيا وسمو قوانينيا ،وتشكمت عمى اثر ذلك الكثير من
سخر ليذه الشعارات ،لم يكن
الجمعيات التي تدعي المحافظة عمى اإلنسان وحقوقو ،إال أنو وبالرغم من كل ىذا اإلعبلم الذي ُ
ليا أثر عمى واقع اإلنسانية ،كما ىو الوقف اإلسبلمي اإلنساني الذي اعتبر اإلنسان الموقوف عميو مادتو ،لمكانتو العظيمة
في ىذا الدين ،فيجب أن يحافظ عمى كرامتو وانسانيتو من اإلذالل والميانة عندما يمحقو العوز والفاقة ،قال تعالىَ ( :ولَقَ ْد َكر ْمَنا
ير ِّمم ْن َخمَ ْقَنا تَ ْف ِ
اىم ِّمن الطيِّب ِ
آدم وحم ْمَن ُ ِ
ِ
ات َوفَض ْمَنا ُى ْم َعمَ ٰى َكثِ ٍ
يبل) :اإلسراء ،٢ٓ :وجاء في
ضً
َ
اى ْم في ا ْلَبِّر َوا ْلَب ْح ِر َوَر َزْقَن ُ َ
َبني َ َ َ َ َ
تفسير األلوسي( :أي جعمناىم قاطبة برىم وفاجرىم ذوي كرم أي شرف ومحاسن جمة ال يحيط بيا نطاق الحصر) (االلوسي،
.)117/15 ،1985
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إذ أنيا إنسانية تتجاوز المكان الجغرافي أو اإلنتماء الفكري في العطاء والبذل؛ فأينما يممت وجيك في ىذا الكون الفسيح ،وحيثما
وصل المسممون ،تجد وقفا ليم في ىذا المكان ،مما يدلل عمى سمو أخبلقيم ورفعة ذوقيم في التعامل مع اإلنسان أينما وجد.
ومن إنسانية اإلسبلم البالغة ،أنو لم يفرق في اإلفادة من خير األوقاف بين مسمم وكافر ،ذميا كان أو عابر سبيل .فقد جاء في
األثر أن أم المؤمنين صفية ،رضي اهلل عنيا ،زوج رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم ،-كان ليا وقف وقفتو عمى أخ ليا ييودي
(.)1
بل إن من سعة إنسانية اإلسبلم ورسالتو الحضارية أن فقياء المسممين قد اختمفوا في مسالة الوقف عمى المحارب والمرتد ،عمما
أن دماءىم وأمواليم مباحة ،فمنيم من رفض الوقف عمييم باعتبار وجوب قتميم ،وبعظيم اآلخر نظر إلى عظمة الوقف وانسانية
ودوره في الدعوة إلى دين اهلل –عز وجل-فأجاز ذلك.
يقول الميداني عن الشريعة اإلسبلمية في كتابو الحضارة اإلسبلمية (إنيا راعت الفطرة اإلنسانية بشكل عام ،ليذا لم تحاب فئة
من فئات الناس ،وال طبقة من طبقاتيم ،وال عنص ار من عناصرىم عمى حساب الفئات والطبقات والعناصر األخرى ،فيما قررتو
من أحكام ،فأحكام اإلسبلم تشمل العرب والعجم ،واألغنياء والفقراء ،واألشراف والضعفاء ،والسادة والعبيد ،والنساء والرجال،
بنسبة سواء ،إال ما كان منيا مقتضيا بحسب العقل والحكمة والمصمحة اإلنسانية بشكل عام شيئا من الفروق في األحكام،
كتكميف األغنياء بالزكاة دون الفقراء  ...ونحو ذلك)(الميداني ،1998 ،ص .)142
وأغمب من كتب في الوقف قد نقل قول اإلمام الشافعي )لم يحبس أىل الجاىمية – فيما عممتو -دا ار وال أرضا ،وانما حبس أىل
اإلسبلم ) (لشافعي )54/4 ،1990 ،في الداللة عمى تاريخ الوقف عند المسممين وأن اإلسبلم ىو أول من أوجده ،والحق غير
ذلك ألنو وجد من حبس عمى المعابد واآللية قبل اإلسبلم ،إال أن مراد الشافعي -عمى تقديري -ىو الصفة الشرعية لموقف ،فمم
يكن فيما مضى لو صفة شرعية كما ىو في اإلسبلم ،وأيضا أن وقف الجاىمية كان القصد منو السمعة والرياء وليس البذل
العطاء إلى الناس بدافع من الرحمة والشفقة واإلنسانية ،عمى خبلف الوقف في الشريعة اإلسبلمية ،إذ أن القصد منو حسن
الصمة باهلل تعالى ،والتقرب إليو عن طريق الشعور اإلنساني بمدى حاجة الناس إلى ما في أيدي الناس لمتخفيف عنيم مما يمقون
من ضيق ومشقة.
ات ِْ
ان ْانقَطَ َع
وال تخمو األحاديث النبوية من ُبعد أنساني كما في قول الرسول –صمى اهلل عمية وسمم-في الصحيح " :إِ َذا َم َ
اإل ْن َس ُ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ٍِ
صالِ ٍح َي ْد ُعو لَوُ "(المنذري ،2002 ،ص.)288
ص َدقَة َج ِارَية ،أ َْو ع ْمم ُي ْنتَفَعُ بِو ،أ َْو َولَد َ
َع ْنوُ َع َممُوُ إِال م ْن ثَ َبلثَة :إِال م ْن َ
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إن النفس اإلنسانية إذا أنتيي العمل الحقيقي ليا بعد مماتيا ،فعمييا أن تصل نفع إنسانيتيا في أثناء الحياة إلى أفراد آخرين وبعد
الممات ،وذلك باإلعداد مسبقا بالصدقة الجارية والعمم النافع والولد الصالح ،ليكون ليا الذكر الحسن فتكون إنسانية مثالية
متوارثة إلى قيام الساعة.
ويمكن مبلحظة السمات اإلنسانية الرفيعة ،والصفات الخيرية النبيمة عند المسممين ،من خبلل بعض األطر الوقفية العجيبة
التالية( :سميم ،2004 ،ص  ،)106و(السباعي ،1998 ،ص.)125-94
 1ـ وقف األعراس :وىو وقف إلعارة الحمي والزينة في األعراس واألفراح ،يستعير الفقراء منو ما يمزميم في أفراحيم وأعراسيم،
ثم يعيدون ما استعاروه إلى مكانو ،وبيذا يتيسر لمفقير أن يظير يوم عرسو بحمة الئقة ،ولعروسو أن تظير في حمية رائقة ،حتى
يكتمل الشعور بالفرح.
 2ـ وقف مواساة المريض :وىو وقف فيو وظيفة من جممة وظائف المعالجة في المستشفيات ،وقوامو أو أساسو ،تكميف اثنين
من الممرضين أن يقفا قريبا من المريض ،بحيث ي سمعيما وال يراىما ،فيقول أحدىما لصاحبو :ماذا قال الطبيب عن ىذا
المريض؟ فيرد عميو اآلخر :أن الطبيب يقول عنو :ال بأس بو وبحالتو ،فيو مرجو البرء ،بإذن اهلل ،وال يوجد في عمتو ما يشغل
البال (طعمو ،2000 ،ص.)149
وربما نيض المريض فعبلً  بفضل ىذا األسموب المعنوي الجميل  من فراشو بعد يومين أو أكثر عالي اليمة مشرق الروح.
 3ـ وقف مؤنس المرضى والغرباء :وىو وقف ينفق منو عمى عدة مؤذنين ،من كل رخيم الصوت ،حسن األداء ،فيرتمون القصائد
الدينية طول الميل ،بحيث يرتل كل واحد منيم ساعة حتى مطمع الفجر ،بيدف إيناس المرضى والغرباء ،وادخال السرور عمى
النفوس ،والتخفيف من الضغط النفسي ،عمى الغرباء خاصة ،وغيرىم ممن يحتاجون إلى ىذا المون من الرعاية االجتماعية
التكافمية.
 4ـ وقف الزبادي :ىذا الوقف تشترى منو صحاف وآنية الخزف الصيني ونحوه ،فكل خادم كسرت أنيتو لسبب أو آلخر ،وتعرض
ل غضب مخدومة ،أو توقع ذلك منو ،لو أن يذىب إلى إدارة ىذا الوقف ،فيترك اإلناء المكسور ويأخذ أناء صحيحا بدال منو،
فيسعفو ىذا الوقف من تبلفي غضب مخدومو عميو ،وحفظ ماء وجيو وكرامتو.
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إن الشريعة اإلسبلمية شممت بأحكاميا جميع جوانب الحياة اإلنسانية ،واستوعبت كل األمور الدينية والدنيوية ،فجاءت شاممة
كاممة خالية من أي نقص أو عيب ،وان شمول الوقف اإلسبلمي يظير في مجاالت متعددة ،فبل يقتصر الوقف عمى مجال دون
مجال ،أو جية دون أخري ،ومن يطالع أحاديث الرسول – صمى اهلل عميو وسمم -يجد فييا التنوع في الحث عمى األنفاق في
حسناتِو بعد مو ِ
ق المؤ ِمن ْ ِ
ِ
تو
جميع مجاالتو :عن أبي ىريرة ،قال :قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم "أن مما َ
من َعممو َو َ َ ْ َ ْ
يمح ٌ ُ
صالِ ًحا َتركوُ ،أو َمس ِج ًدا بناَهُ ،أو بيتَا ِ
أخرجيَا ِمن َمالِو في
السبيل بناهُ ،أو َا
كراهُ ،أو َ
البن َ
عمما عممو َونشرهُ ،أو َو ًلدا َ
صدقة ْ
نير َ
ً
ِ
ِ ِ
بعد َموتِو) (.ابن ماجو ،حديث رقم ( ،)238ج ،1ص.)26
صحتو َوحياتو ْتمحقُو من ْ
وما كتبو األئمة من فقيائنا-رحميم اهلل تعالى-حول الوقف وأحكامو وغاياتو يقف عمى األبواب المتعددة والمسائل الكثيرة واألمور
الدقيقة والتفصيمية التي تناولوىا ،مما يدل عمى شمول نظام الوقف واتّساعو؛ فيو يشمل الوقف األىمي الخاص :الذي يوقفو
المرء عمى نفسو وذريتو ،كما يشمل الوقف الخيري العام :الذي يوقف عمى جيات البر واإلحسان والمعروف ،وتوجد أوقاف
تجمع بينيما ،كما يتسع نظام الوقف ليشمل جميع أنواع الخير ومجاالتو؛ الدينية والدنيوية مثل المكتبات ،والمدارس ،والكتاتيب،
التي تمحق بالمساجد؛ لتعميم القراءة ،والكتابة ،والمغة العربية ،والعموم الرياضية ،وىي تشبو المدارس االبتدائية في ىذه األزمان،
وأوقفوا األوقاف عمى البيمارستأنات  -وىي المستشفيات  -لعبلج المرضى ،وتقديم المساعدة لمفقير منيم ،وتطوير الطب،
والصيدلة ،والعموم المتعمقة بيما .وأوقفوا األوقاف عمى حراسة الحدود والدفاع عن ديار اإلسبلم ،وذلك من خبلل صرف السبلح
والعتاد الذي يحتاج لو المرابطون ،باإلضافة لممال الذي يحتاجونو ،ىم ومن يعولون .وأوقفوا األوقاف عمى رعاية األيتام،
والعجزة ،واألرامل ،واألنفاق عمييم ،وبناء دور خاصة بيم .وكذلك عمى رصف الطرق وصيانتيا ،وحفر اآلبار ،ومد الجسور،
والقبلع ،واألنيار ،وغير ذلك من األمور التي خدمت الدعوة ،وساعدت عمى انتشار اإلسبلم (قحف ،2006 ،ص 30وما
بعدىا) ،و(الزرقاء  ،1998ص 12وما بعدىا) ،و(الكبيسي ،1977،ص ،) 33و(عشوب ،1915 ،ص  152وما بعدىا).
وال يقتصر أداء نظام الوقف في اإلسبلم عمى المسمم وحده ،بل توجد أوقاف عامة تشمل المسمم وغيره ،كما وجدت أوقاف
خصصت في القديم والحديث لئلنفاق عمى غير المسممين ،واصبلح معاشيم واعانتيم ،وتأليف قموبيم ودعوتيم إلى اإلسبلم،
حي ًاز في كتبيم المتخصصة ،مما يدل عمى شمول عناية
وتعرض الفقياء-رحميم اهلل تعالى-لمسائل من ذلك ،وخصصوا ليا ّ
اإلسبلم بغير المسممين من جية الوقف وأحكامو وتشريعاتو.
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تختص الشريعة اإلسبلمية بالثبات والمرونة ،وىما من مميزاتيا الواضحة ،فالثبات ىو عدم تغير األحكام بتغير الزمان واختبلف
المكان ،والمرونة ىي تكييف الحكم الشرعي المرتبط باألصل الشرعي والمتغير بحسب تغير الزمان واختبلف المكان ،ونستطيع
أن نحدد مجال الثبات والمرونة في الوقف اإلسبلمي من خبلل الوقوف عمى مجاالتو في الشريعة اإلسبلمية بشكل عام ،فالثبات
يكون في األصول والكميات ،األىداف والغايات ،والمرونة في الوسائل واألساليب ،وفي الفروع والجزئيات .فالوقف ونظامو
قائمان عمى مصادر تشريعية أصمية ثابتة ليست من تشريع وضعي أو اجتياد أرضي ،وىذا الثبات يعطييا بعداً في بقائيا
وديمومتيا إلى قيام الساعة.
كما يتجمى ثبات الوقف في صفتو الشرعية؛ كأن يكون حكمو الحرام ،كأن يقف المسمم مالو عمى ما نيى الشارع عنو
كالمحرمات ،أو يقف مالو عمى أبنائو الذكور قاصدا حرمان اإلناث من مالو ،أو قصد من وقفو إيذاء دائنيو (إمام،1999 ،
ص ،)231و(أبو زىرة ،ص.)196
وتظير مرونة الوقف اإلسبلمي في تكييف بعض مسائمو الفقيية اعتمادا عمى المصادر الفقيية االجتيادية التي فييا من
المرونة ،ما يجعل الوقف يؤدي وظائفو المختمفة تحقيقاً لمقاصد الشريعة اإلسبلمية ومراعيا لمصالحو الدينية والدنيوية.
وي ّمبي حاجات األمة التي تطورت وسائل تنظيميا اإلدارية والقانونية
فموقع الوقف اإلسبلمي من ىذا؛ في أنو يواكب العصر ُ
تطو ار كبيرا ،فبل بد لموقف أن يساير الواقع في إنشاء إدارات وو ازرات خاصة لئلشراف عمييا ،والى وضع أموال الوقف في
مجاالت التنمية واالستثمار الحديثة إلى غير ذلك من الوسائل المشروعة التي تعزز من دور األوقاف في القيام برسالتيا.
وفي زماننا ىذا ال بد أن نتممس حاجة الناس فيما ييميم وندعو المحسنين إلى البذل و العطاء فييا ،إذ الحاجة داعية إلى إحياء
الوقف اإلسبلمي من خبلل إبراز بعض المؤسسات الوقفية التي ليا أثر في واقع الناس داخل الدولة ،بحيث تكون ىذه المظاىر
الوقفية ظاىرة وليا وقع عمى جميع المستويات داخل الدولة وخارجيا ،ويمكن أن يتمثل ىذا في أنشاء جامعات وقفية تعميمية فييا
جميع التخصصات الحديثة التي يحتاجيا الدارسين ،فنظام الوقف في اإلسبلم – ُيراعي – مدى حاجة األمة حسب عصرىا،
اجتماعيا ولن يجمد ىذا النظام عند أصناف معينة من األوقاف ،ولو فرضنا وجود ىذا
اقتصاديا و
سياسيا و
واألحوال المحيطة بيا
ً
ً
ً
الجمود لخالف مقاصد اإلسبلم وأبعاده من وجوه عديدة ،كما ال يوافق كثي اًر من ِ
الحكم التي شرع من أجميا الوقف والحبس ،قال
العبلمة ابن تيمية رحمو اهلل تعالى( :ينبغي لمن أراد أن يوقف أن ينظر إلى ما ىو أقرب إلى رضا اهلل ومحبتو وأنفع لعباده ،وأن
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يتحرى ما نتائجو أكثر ،وعوائده أعم وأنفع) ،و(بن تيمية ،1995 ،ج ،31ص  ،)260و(المقاصد الشرعية واألبعاد المصمحية
لنظام الوقف في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية لمقصاص ،ص.)7
من األمثمة عمى مرونة الوقف اإلسبلمي :االستبدال ،ويقصد بو :بيع عين من أعيان الوقف وشراء عيناً أخرى لتحل محميا ،ولقد
اختمف الفقياء بشأن االستبدال بين مضيق وموسع عمى النحو التالي:
بالنسبة ألموال الوقف المنقولة :فيرى جميور الفقياء جواز ذلك ما دام فيو مصمحة لممستفيدين من حيث المحافظة عمى المال
وتنمية عوائده.
أما بالنسبة ألموال الوقف الثابتة مثل األراضي والمباني وما في حكميا ،فقد منعو بعض الفقياء مثل المالكية وبعض الشافعية،
والرأي األرجح في ذلك ىو جواز استبدالو أو إبدالو إذا تعطمت منافعو أو أصبحت بدون جدوى اقتصادية ،وفى ىذه المسألة
تفاصيل كثيرة يرجع فييا إلى كتب الفقو (بن عابدين ،)384/4 ،1992 ،و(الدسوقي ،)91/4 ،1989 ،و(عميش،1998 ،
 ،)154/8و(النووي ،)308/5 ،1991 ،و(ابن قدامة.)38/6 ،1968 ،
والذي نراه أن ىذا ىو األنسب في ضوء أحكام الشريعة اإلسبلمية وضوابطيا ،وعمل دراسات تظير فييا الجدوى االقتصادية
ومدى انتفاع من وقفت ىذه األعيان عمييم؛ ألن الغاية األساسية من إدارة أموال الوقف ىي المحافظة عمى ىيبتيا وقدسيتيا،
وفي الوقت نفسو العمل عمى تنميتيا لما فيو من تحقيق مقاصد الواقفين ومنافع الموقوف عمييم ،و في ىذا خروجا عن التحفظ
الغالب في النقاش الفقيي في موضوع استثمار أموال األوقاف وتنميتيا بالوسائل المناسبة ،عمما أن أراء الفقياء في الماضي
كانت تواكب التطورات والمفاىيم االقتصادية في وقتيا ،وذلك تماشيا مع حاجات اإلنسان المتجددة وظروفو المختمفة؛ ففي بعض
بأمس الحاجة إلى المدارس والمعاىد
األعصار يحتاج الناس إلى إقامة األربطة واألسبمة وتعاىدىا مثبلً ،وفي أخرى ىم
ِّ
والجامعات وىكذا.
فالوحي اإلليي في ذلك ال يمغي العقل اإلنساني في فيم مراده واالستنباط منو والقياس عميو ،تمبية لحاجات العصر بما يوافق
ومقاصد الشريعة اإلسبلمية وغايتيا ،وما ىذه الثروة الفقيية اليائمة في التراث اإلسبلمي إال دليل عمى مرونة الفقو اإلسبلمي
وحيويتو واحترامو لمعقل واجتياداتو ،فضبلً عما قرره العمماء من كون الوقف ليس من التعبديات التي ال يعقل معناىا؛ بل ىو
من قبيل المصالح والمنافع التي تكون لباذلو في اآلخرة ،وآلخذه في الدنيا ،فيو يعد من قبيل الصبلت واليبات (بن بيو ،رعاية
المصمحة في الوقف اإلسبلمي ،بحث موجود عمى صفحتو عمى األنترنت .(http://www.binbayyah.net/portal
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ومن األمثمة كذلك عمى مرونة الوقف اإلسبلمي وحيويتو وقف االستثمارات المنقولة ( ،)2وىو مما اختمف فيو الفقياء وتناقش
يخرج عمى إجازتو واباحتو ،ومن ذلك أيضا تنمية أموال الوقف بعقود تجارية مستحدثة في ظل
فيو العمماء ،وفيو من السعة ما ّ
واقع تنوعت فيو االستثمارات وتعددت فيو صيغ المعامبلت ،أن يقبل لصالح الفقراء ما يمبى حاجاتيم ويسد خبلتيم مع تزايد
إعدادىم ،بسبب األزمات العالمية االقتصادية وانتشار البطالة وغبلء المعيشة ،وأخذا في ذلك األثر الذي يرويو عمر بن
الخطاب –رضي اهلل عنو ( :-اتجروا في أموال اليتامى ال تأكميا الزكاة) ،و( مالك1412 ،ىـ ،)257/1 ،اذا كان ىذا في الزكاة،
فكيف ال يجوز في الصدقات الجارية.
المطمب الخامس :إيجابية الوقف اإلسالمي
واإليجابية ىي األثر الطيب الذي يعكسو التصرف عمى اآلخرين نتيجة الخروج من التمركز نحو الذات والتفاعل مع الواقع
والتأثير فيو ،وان تفاعل الشريعة اإلسبلمية مع الواقع ،وانفتاحيا في عبلقاتيا مع الكون بما فيو ،تركت في سموكيا أث ار طيبا عمى
كل من تعامل معيا ،فأكسبيا ذلك سمة إيجابية وىي المتمثمة في إحكاميا وخصائصيا التي تتفاعل مع اإلنسان والكون والحياة.
وتظير إيجابية الوقف اإلسبلمي في الشريعة اإلسبلمية عمى الفرد المسمم الباذل المتصدق ،وعمى الفرد اآلخذ الموقوف عمية،
وكما تظير إيجابية الوقف عمى واقع الحياة في المجتمع المسمم بشكل خاص والعالم بشكل عام.
أوال :إيجابية عم الواقف
فمن مظاىر إيجابية الوقف عمى الباذل بأنو يشعر بعظم المسؤولية في الحياة الدنيا ،وأنو لم يخمق عبثاً ،وأنو ال بد أن يكون لو
دور في معالجة الواقع بما فيو من أحداث ووقائع؛ مما يشعره بأىميتو ومكانتو في المجتمع ،ويرفع من قيمتو وقدره في نظر نفسو
وفي نظر اآلخرين.
وكذلك من مظاىر ايجابية الوقف عمى الواقف في أنو يربي النفوس عمى اإليثار وحب الخير لآلخرين وعدم التعمق بالمال مما
يعزز اإليمان في روحة وأن المال ىو وسيمة لمحصول عمى توفيق اهلل في الدنيا ومثوبتو في اآلخرة.
ِ
ِ ِِ ِِ
ص ِديقًا
عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو قال :قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسممَ « :م ِن ْ
يم ًانا بِالمو َوتَ ْ
احتََب َس فََر ًسا في َسبيل المو إ َ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ ِِ ِ ِ
ام ِة" (البخاري1422 ،ىـ 28 /4رقم .)2853
ب َو ْعده ،فَإن شَب َعوُ َوِريوُ َوَرْوثَوُ َوَب ْولَوُ في م َيزانو َي ْوَم القَي َ
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ثانيا :إيجابية الوقف اإلسالمي عم الموقوف عميهم

وتظير إيجابية الوقف اإلسبلمي عمى الموقوف عمييم من خبلل مواساة الفقراء والمحتاجين ،مما يؤدي إلى صون كرامتيم،
واغنائيم عن ذل السؤال بتأمين موارد دائمة ليم.
والمسمم مدعو لكي يساعد أخاه المسمم ،ويقف منو موقف الصديق مما يحقق المحبة واألخوة بين المسممين ،وبالتالي يتحقق
ضيُ ْم
ون َوا ْل ُم ْؤ ِمَن ُ
ات َب ْع ُ
تماسك المجتمع ،مما فيو أثر عمى الموقوف عميو بالشعور باألمن واالطمئنان ،ففي قولو تعالى َ (:وا ْل ُم ْؤ ِمُن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء َب ْع ٍ
ك َسَي ْر َح ُميُ ُم
ون المـوَ َوَر ُسولَوُ أُولَـٰئِ َ
يع َ
ون الص َبلةَ َوُي ْؤتُ َ
يم َ
ون الزَكاةَ َوُيط ُ
أ َْولَِي ُ
ْم ُرون با ْل َم ْع ُروف َوَي ْن َي ْو َن َع ِن ا ْل ُمن َك ِر َوُيق ُ
ض َيأ ُ
ِ
يم) التوبة.٢ٔ :
المـوُ إِن المـوَ َع ِز ٌيز َحك ٌ
ما يؤكد عمى ىذا المعنى اإليجابي في عبلقة الموقوف عمييم مع الواقفين .أيضا يتحقق بذلك منافع معيشية ،واجتماعية ،وثقافية
مستمرة ،ومتجددة ليم مما يجعل الطمأنينة في قموبيم والسكينة في نفوسيم ،واألمل في حياتيم.
ثالثا :إيجابية عم المجتمع
تظير إيجابية الوقف عمى المجتمع في تحقيق األمن الغذائي والصحي واالجتماعي وتحقيق حد الكفاية لمناس ،بحيث يجعل
صفة األمن واالستقرار مظير من مظاىر المجتمع المسمم .إذ أن المتنقل في أرجاء العالم اإلسبلمي كان ال يخشى عمى نفسو
الجوع أو المبيت في العراء نظ ار النتشار األوقاف في ربوع الببلد اإلسبلمية التي تؤمن لو المأكل والمشرب والمنام ،وىذا ما
صرح بو الرحالة الشيير ابن بطوطة وكذلك الرحالة بن جبير في تجواليم وكيف استفادا من األوقاف مما مكنيم من إتمام
ميمتيم بكل راحة وطمأنينة (بن بطوطة1417،ىـ 329/1 ،وما بعدىا) ،و(ابن جبير ،ص.)223
وكذلك تظير إيجابيتو في تقوية شبكة العبلقات االجتماعية ،وترسيخ قيم التضامن والتكافل ،واإلحساس باألخوة والمحبة بين
(وتَ َع َاوُنوا َعمَى
طبقات المجتمع وأبنائو ،ويظير ىذا من خبلل دعوة اإلسبلم إلى التعاون بين الناس عمى البر والتقوى قال تعالىَ :
يد ا ْل ِعقَ ِ
ا ْلبِِّر والت ْقو ٰى وَال تَ َعاوُنوا َعمَى ِْ
اإلثِْم َوا ْل ُع ْد َو ِ
اب) :المائدة .2:
ان َواتقُوا المـوَ إِن المـوَ َش ِد ُ
َ
َ َ َ
ال رسو ُل ِ
ِ
اهلل صمى اهلل عمَْي ِو وسمم( :ترى ا ْلمؤ ِمنِ ِ
اعى
اح ِم ِي ْمَ ،وتَ َعاطُِف ِي ْم َمثَ ُل ا ْل َج َس ِد إِ َذا ا ْشتَ َكى ِم ْنوُ ُع ْ
ض ٌو تَ َد َ
ين في تَ َو ِّادى ْمَ ،وتََر ُ
ُْ َ
َ
قَ َ َ ُ
ُ َ َََ
لَوُ َسائِ ُر ا ْل َج َس ِد بِالسيَ ِر َوا ْل ُحمى) (البخاري1422 ،ىـ ،10/8 ،رقم  ،)6011و(المنذري ،)1774 ،2006 ،ويتضح ذلك في
تصدق أبي طمحة بأرض فييا نخل وماء طيب ،وجعل ثمارىا لمفقراء من أىل قرابتو ،وفي البئر التي وقفيا عثمان رضي اهلل
عنو عمى عامة المسممين .وغيرىا الكثير من إسيامات السمف الصالح في أعمال البر والخير التي من شأنيا أن تحقق كفاية
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الدولة في تحقيق االحتياجات العامة لمواطنييا ،كالطرقات ،والتعميم وعبلج المرضى ،والمكتبات ،وسكن الفقراء والمساكين،
واعداد القوة والوسائل الضرورية لجعل األمة قادرة عمى حماية نفسيا والدفاع عن دينيا وعقيدتيا .ويتضح ىذا من وقف خالد
بن الوليد ـ رضي اهلل عنيـ سبلحو في سبيل اهلل ،كل ىذا يجعل االزدىار والمدنية من سمات الدولة وخصائصيا.
وتظير إيجابية الوقف اإلسبلمي عمى العالم بشكل عام من خبلل االنفتاح عمى العالم الخارجي والتأثير اإليجابي فيو .حيث
أسيم الوقف في صنع الحضارة من خبلل إسياماتو الظاىرة في بخاري ،وطشقند ،وسمرقند ،والى كل مكان وصموا إليو كان
أثرىم وذكرىم حاض ار في التعاون ورفع المشقة عن الناس ،وتفعيبل لصفة اإلنسانية التي يتميز بيا اإلسبلم العظيم وىذا واضح
أيضا من خبلل الجاليات المسممة المقيمة في ببلد األقميات اإلسبلمية في أمريكا وأوربا وآسيا ليا من األوقاف الخيرية المقامة
ىناك ،ما لو نفع عام ،بحيث تحافظ عمى وجود تمك األقميات في تمك الببلد ،وتحقق مصالحيم ،وتحفظ ىويتيم اإلسبلمية.

النتائج والتوصيات
وفيما يمي أىم النتائج التي توصل ليا البحث:
أوالً :إن الوقف شريعة ربانية اعتنى بو الصحابة الكرام والسمف الصالح جيبل بعد جيل ،مما يؤكد أىميتو الدينية والدنيوية ،فقد
كان حاض اًر في أذىان المسممين عمى ّمر العصور والدىور ولو دور فاعل في التاريخ اإلسبلمي ومساندة الحضارة اإلسبلمية.
ثانياً :إن المرونة التي يتصف بيا الوقف اإلسبلمي يجعمو محافظاً عمى وجوده واستقبللو من خبلل تنوع أوقاف المسممين ،مع
تغير األزمان وتبدل األحوال مثل وقف اإلجارة ووقف المنقول أو استبدال الموقوف لممصمحة العامة.
ثالثاً :إن البعد اإلنساني الذي يتميز بو الوقف اإلسبلمي أوسع وأشمل مما تعارف عميو الناس في الزمن الحاضر من
مصطمحات تتعمق باحترام اإلنسان والمحافظة عمى حقوقو؛ ألن الوقف غير مرتبط بحظوظ الواقف في الدنيا ،إنما يبذل لغيره
ما بيده من غير مقابل منو.
رابعاً :إن الوقف لم يقتصر عمى جوانب محدده عند الواقفين بل تعدى ذلك إلى كل جانب ييم الناس مما فيو منفعة ليم عمى
اختبلف حاجاتيم مع تغير األماكن واألزمان.
أما التوصيات فيي:
أوالً :االىتمام بالجانب اإلعبلمي لموقف اإلسبلمي باستخدام وسائل اإلعبلم كافة المرئي منيا والمسموع وغيرىا ،لتوعية المجتمع
بمكانتو وأىميتو ودوره البناء في إصبلح الجوانب االقتصادية واالجتماعية ،واحيائو بين الناس وبيان أىميتو في الحياة العامة
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لممسممين وابراز النتائج التي حققيا أثناء تطبيقو في كافة المجاالت.

ثانياً :إظيار معالم الوقف اإلسبلمي في الحياة العامة لممسممين من خبلل مؤسسات ليا مكانتيا في المجتمع ،مثل أن تكون
ىناك جامعات ومستشفيات ومدارس وقفية وعصرية توازي ما ىو موجود من ىذه المؤسسات في العصر الحديث لصالح
الطبقات المحتاجة.
ثالثاً :خروج دائرة األوقاف من دائرة القيود التي تفرض عمييا من األنظمة الوضعية ،التي تحد من إظيار خصائصو نظ ار
لطبيعتيا العممانية ،مما يؤثر بشكل واضح عمى الدعوة اإلسبلمية ،وىداية الناس من الضبلل إلى اليدى.
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الهوامش
-1قال صاحب التكميل لما فات تخريجو في أرواء الغميل ،لصالح بن عبد العزيز ال الشيخ ص  :98 /وقفت لو عمى طرق،
بمفظ الوصية ال الوقف فرواه الدارمى فى "سننو" ،)427 / 2( :وعبد الرزاق في "مصنفو" )353 / 10( :وغيرىما عن ليث عن
نافع عن ابن عمر أن صفية أوصت لنسيب ليا ييودي .لفظ الدارمي .وليث ىو ابن أبى سميم ضعيف الحديث .لكن روى من
وجو آخر :رواه سعيد بن منصور فى "سننو" )152 / 1 / 3( :وعبد الرزاق ،)349 / 10( :و(البييقى في "السنن الكبرى"
 )281 / 6من طريق سفيان عن أيوب عن عكرمة أن صفية بنت حيى باعت حجرتيا من معاوية بمائة ألف ،وكان ليا أخ
ييودى فعرضت عميو أن يسمم فيرث فأبى ،فأوصت لو بثمث المائة .ىذا لفظ سعيد .وعكرمة لم يأخذ عن صفية .ولو وجو ثالث:
رواه البييقى )281 / 6( :من طريق ابن وىب أخبرني ابن لييعة عن بكير بن عبد اهلل أن أم عمقمة موالة عائشة زوج النبي
صمى اهلل عميو وسمم حدثتو أن صفية بنت حيى بن أخطب رضى اهلل عنيا أوصت البن أخ ليا ييودي ....الحديث .واسناده
جيد إال أن أم عمقمة مستورة ،وليس في النساء متيمة وال من تركت .ولو أوجو أخرى ،وبالجممة فاألثر حسن ثابت يصمح
لبلحتجاج بو .ممن استشيد بو( :النووي ،المجموع  329/15دار الفكر) ،و(ابن قدامو ،1985،المغني .)353/5
 -2مذىب جميور العمماء من المالكية والشافعية والحنابمة :يجوز وقف كل ما جاز بيعو ،وجاز االنتفاع بو مع بقاء عينو ،وكان
بقاء متصبلً كالعقار ،والحيوان ،والسبلح ،واألثاث ،وأشباه ذلك ،مذىب الحنفية ال يجوز وقف ما ينقل ويحول مما
أصبلً يبقى ً
كالقدوم والفأس
ال لم يجر التعامل بوقفو؛ كالثياب والحيوان والرقيق ،أما إذا كأن مما يجري فيو التعامل فيجوز التعامل فيو
ّ
والسبلح والكراع والدراىم والدنانير ،أو كان المنقول تبعاً لمعقار؛ كوقف ضيعة ببقرىا وأكرتيا – أي عبيده –راجع بالتفصيل:
(النووي :المنياج  ،) ،377/2و(ابن قدامة ،1985 ،المغني  ،)231/8و(ابن عابدين ،1992 ،رد المحتار عمى الدر المختار
(حاشية بن عابدين.)552/6 ،
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المراجع


ابن بطوطة محمد بن عبد اهلل 1416( ،ه)( ،تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار) ،الرباط ،أكاديمية
المممكة المغربية.



ابن جبير ،محمد بن أحمد بن جبير الكناني األندلسي ،أبو الحسين ( بدون سنة نشر) ،الرحمة ،طبعة دار ومكتبة
اليبلل ،بيروت.



ابن عابدين ،محمد بن عمر1412( ،ىـ 1992-م) ،رد المحتار عمى الدر المختار (حاشية بن عابدين) ،الطبعة
الثانية ،بيروت ،دار الفكر.



ابن قدامو ،عبد اهلل1405( ،ىـ 1985-م) ،المغني ،الطبعة األولى ،دار إحياء التراث العربي ،مكتبة القاىرة.



ابن منظور ،محمد بن مكرم2003( ،م) ،لسان العرب ،بيروت ،دار صادر.



أبو دنيا ،عبد المنعم2008( ،م) ،نظام الوقف في اإلسبلم وأثره عمى الدعوة إلى اهلل تعالى ،اإلسكندرية ،مصر دار
الجامعة الجديدة.



أبي إسحاق ،برىان الدين بن محمد2000( ،م) ،المبدع في شرح المقنع ،بيروت ،المكتب اإلسبلمي.



االصبحي مالك بن انس1412( ،ه) ،الموطأ ،تحقيق بشار عواد معروف ،ومحمود خميل ،مؤسسة الرسالة ،بيروت.



آل الشيخ ،صالح بن عبد العزيز 1417( ،ىـ 1996-م) ،التكميل لما فات تخريجو من إرواء الغميل ،الطبعة األولى،
الرياض ،دار العاصمة لمنشر والتوزيع.



األلباني ،محمد ناصر الدين 1405( ،ىـ 1985-م) ،إرواء الغميل في تخريج أحاديث منار السبيل ،الطبعة الثانية،
إشراف ،زىير الشاويش ،بيروت ،المكتب اإلسبلمي.



األلوسي ،محمود1985( ،م1405-ىـ) ،روح المعاني ،الطبعة الرابعة ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي.



امام ،محمد كمال الدين1999( ،م) ،الوصية والوقف في اإلسبلم مقاصد وقواعد ،منشأة المعارف ،الطبعة األولى.



البخاري ،محمد بن إسماعيل ،صحيح البخاري1422( ،ه) ،الطبعة االولى ،تحقيق محمد زىير ناصر الناصر ،دار
طوق النجاة.
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بن بيو ،عبدا هلل ،)2015/2/10 ( ،رعاية المصمحة في الوقف اإلسبلمي ،بحث موجود عمى صفحتو عمى االنترنت
. www.binbayyah.net



بن تيمية ،احمد1416( ،ىـ 1995-م) ،الفتاوى الكبرى ،مجمع الممك فيد ،الرياض.



الدسوقي ،محمد1409( ،ىـ1989-م) ،حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير ،القاىرة ،دار إحياء الكتب العربية.



الرممي ،محمد1440( ،ىـ 1984-م) ،نياية المحتاج إلى شرح المنياج ،بيروت دار الفكر.



الزحيمي ،وىبة1409( ،ىـ 1998-م) ،الفقو اإلسبلمي وأدلتو ،الطبعة الثالثة ،سوريا ،دار الفكر.



الزرقاء ،مصطفى1419( ،ىـ 1998-م) ،أحكام الوقف ،الطبعة الثانية ،عمان ،دار عمار.



السباعي ،مصطفى1418( ،ىـ  ،)1989-من روائع حضارتنا ،الطبعة األولى ،القاىرة ،مطبعة دار السبلم.



السرخسي ،محمد بن احمد1409( ،ىـ 1989-م) ،المبسوط ،بيروت ،دار المعرفة.



سميم ،ىاني1425( ،ىـ2004-م) ،الوقف ودوره في المجتمع اإلسبلمي المعاصر ،الطبعة األولى ،دار الرسالة.



الشافعي ،محمد بن إسماعيل1410( ،ىـ1990-م) ،األم ،بيروت ،دار المعرفة.



شتيو والدوري ،محمد ،عبد العزيز2000( ،م) ،اقتصاديات الوقف اإلسبلمي في أراضي السمطة الوطنية الفمسطينية،
فمسطين ،دائرة السياسات االقتصادية ،بكدار.



صبلحات ،سامي2005( ،م1426-ىـ ) ،مرتكزات أصولية في الوقف؛ مجمة جامعة الممك عبد العزبز ،م ،18ع2



الطرابمسى ،برىان الدين 1320( ،ىـ1902 -م) ،اإلسعاف في أحكام األوقاف ،الطبعة الثانية ،مكة المكرمة ،مكتبة
الطالب الجامعي.



طعمو ،إبراىيم1420( ،ىـ 2000-م) ،موسوعة روائع وطرائف ،الطبعة األولى ،عمان ،دار النفائس.



عشوب ،عبد الجميل1333( ،ىـ 1915-م) ،الوقف ،الطبعة األولى ،مصر ،المعاىد الدينية.



عياشي ،عبد الرحمن2006-2005( ،م) ،البعد المقاصدي لموقف في الفقو اإلسبلمي ،الجزائر ،رسالة عممية،
جامعة الحاج خضر.



قحف ،منذر1427( ،ىـ2006-م) ،الوقف اإلسبلمي المعاصر ،تطوره ،إدارتو ،تنميتو ،الطبعة الثانية دار الفكر،
دار الفكر المعاصر.
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القرضاوي ،يوسف1397( ،ىـ 1977-م) ،الخصائص العامة لمشريعة اإلسبلمية ،الطبعة االولى ،مصر ،مكتبة
وىبة.



القصاص ،عبد الرحمن ،)2015/2/10 ( ،المقاصد الشرعية واألبعاد المصمحية لنظام الوقف في ضوء القرآن الكريم
والسنة النبوية ،بحث منشور عمى موقع.www.islamport.com ،



الكبيسي ،محمد1397( ،ىـ 1977-م) ،أحكام الوقف في الشريعة اإلسبلمية ،بغداد ،مطبعة اإلرشاد.



لحطاب ،محمد1992( ،م1412-ىـ) ،مواىب الجميل لشرح مختصر خميل ،الطبعة الثالثة دار الفكر.



محمد عبد الحميم1427 ( ،ىـ) ،نظام الوقف اإلسبلمي والنظم المشابية في العالم الغربي ،بحث مقدم إلى المؤتمر
الثاني لؤلوقاف بالمممكة العربية السعودية المنعقد في جامعة أم القرى.



المنذري ،زكي الدين2002( ،م) ،مختصر صحصح مسمم ،تحقيق عصام الدين الصبابطي ،القاىرة ،دار الحديث.



الميداني ،حسن ،)1998( ،الحضارة اإلسبلمية ،الطبعة األولى ،دار القمم ،بيروت.



النووي ،يحيى ،)1997 ( ،المجموع شرح الميذب ،دار الفكر.
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Characteristics of Trust (Waqf) in Islamic Law (Sharea’a)

Khaireldeen Taleb
Faculty of Law, Arab American University-Jenin
Khair.Taleb@aauj.edu

Abstract
The paper consists of an introduction and two chapters, namely, definition of Waqf in language and convention
and characteristics of Islamic Waqf. In the introduction, the author studies the importance of Waqf. Furthermore,
he surveys the literature review and introduces his methodology. In the first chapter of the paper, the author
explains the meaning of the term “Waqf” and its legality in the Quran, Sunna, jurisprudential provisions, and
scholars’ opinions. The second chapter provides an overview of the characteristics of Waqf, its importance, and its
effect on the state as well as individuals. Among these characteristics are divinity, positivism, humanity, comprehensiveness and firmness. The paper concludes with results and policy recommendations.
Keywords: Islamic Waqf, Characteristics of Islamic Waqf.
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