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  . یــوسف جمعــة سالمـــة

  .ة، كلیة التربیة،  جامعة األزھر، غزة، فلسطین قسم الدراسات اإلسالمی

 youswfsalama@hotmail.com :البرید االلكتروني

  :ملخص البحث

تناول الباحث في ھذا البحث الموسوم بـالتشریعات الناظمة لألوقاف في فلسطین، 

لقوانین المنظمة لألوقاف في فلسطین، وقد اتبع مشروعیة الوقف في اإلسالم، وبیان ا

الباحث المنھج الوصفي التحلیلي ببیان تاریخ الوقف اإلسالمي في فلسطین، والقوانین 

  . التي تنظم إدارة الوقف واإلشراف علیھ في فلسطین

وانتظم عقد البحث في مقدمة وتمھید ومبحثین وخاتمة، حیث تناول التمھید تعریف الوقف 

ة واالصطالح، أما المبحث األول فتضمن مشروعیة الوقف في اإلسالم، والحكمة في اللغ

من مشروعیتھ، وبیان أنواع الوقف، وتناول المبحث الثاني تاریخ الوقف اإلسالمي في 

فلسطین، والقوانین المنظمة إلدارة  الوقف، وبیان المشكالت التي تواجھ األوقاف، 

  . راتھا، والخاتمة وجاء فیھا أھم النتائج والتوصیاتواقتراحات لتفعیل دور األوقاف وإدا

 .التشریعات، الوقف، فلسطین، القوانین المنظمة للوقف :الكلمات المفتاحیة
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Legislations Regulating Endowments in Palestine 

Yousef Juma Salama. 

Department of Islamic Studies, Faculty of Education ,Al-Azhar 

University, Ghaza, Palestine . 

Email: youswfsalama@hotmail.com 

Abstract: 

In this research, the researcher deals with the legislation 

governing endowments in Palestine, The legality of 

endowment in Islam, and a statement of the laws regulating 

endowments in Palestine, the researcher followed the 

descriptive and analytical approach by stating the history of 

the Islamic endowment in Palestine, and the laws that 

regulate the administration and supervision of the endowment 

in Palestine. 

The research contract was organized in an introduction, 

an introduction, two articles and a conclusion, where the 

preface dealt with the definition of the endowment in language 

and convention, while the first topic included the legality of the 

endowment in Islam, the wisdom of its legality, and an 

explanation of the types of endowment, and the second topic 

dealt with the history of the Islamic endowment in Palestine, 

the laws organizing the endowment administration, and a 

statement Problems facing endowments, and proposals to 

activate the role of endowments and their management, and 

the conclusion and the most important findings and 

recommendations. 

Keywords: Legislations, Endowment, Palestine, legislations 

Regulating Endowments.  

mailto:youswfsalama@hotmail.com


  

  دقھلیة  -ن بتفھنا األشراف مجلة كلیة الشریعة والقانو
   " األول الجزء" األصدار الثاني  م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

     

- ٧٥٧  - 

 

  :مقدمة

حمد هللا الذي أنعم علینا باإلسالم، وشرح صدورنا لإلیمان، والصالة والسالم ال
  :وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین، وبعد على سیدنا محمد 

فإن األوقاف مؤسسة عریقة في المجتمعات العربیة اإلسالمیة، حیث تسھم بدور 
معالم الضمان مھم في تحقیق التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة، كما أنھا معلم بارز من 

االجتماعي ورعایة مصالح األجیال القادمة، وفلسطین الحبیبة من أقصاھا إلى أقصاھا 
حافلة باألوقاف، ولعلھا من أحفل البلدان اإلسالمیة بھا، وھذا أمر طبعّي بالنظر إلى 
مكانتھا المتمیزة في اإلسالم، فھي أرض اإلسراء والمعراج، وأرض المحشر والمنشر، 

ا األقصى بارك اهللا تعالى حولھ وجعلھ أولى القبلتین وثاني المسجدین وثالث وألن مسجدھ
إلیھ وجعل منھ معراجھ إلى السماء،  الحرمین الشریفین، وأسرى بنبیھ الكریم محمد 

فیھ إمامًا  فھو محور االرتكاز في ھذه المعجزة الخالدة، حیث صلَّى الرسول الكریم
، واألوقاف تكثر في مواطن القداسة؛ -م الصالة والسالمعلیھ -بجمیع األنبیاء والمرسلین

ألنھا قربات إلى اهللا تعالى أوًال وقبل كل شيء، وقد بدأت األوقاف في ھذه البالد المقدسة 
منذ فجر اإلسالم، وتتابعت األوقاف من بعد في العصور اإلسالمیة المتالحقة حتى شملت 

  . مساحات شاسعة من أرض فلسطین المباركة

لَّ م��ن أعظ��م عط��اءات الحض��ارة اإلس��المیة نظ��ام الوق��ف، ال��ذي امت��از ب��ھ       ولع��
المجتمع اإلسالمي، والذي ھو من أجلِّ النظم الحضاریة وأرقاھ�ا، ب�ل أوفاھ�ا تعبی�رًا ع�ن      

  .المضمون اإلنساني الرفیع الشأن لحضارة اإلسالم في كل العصور

ت��ولِّین وإدارات؛ وأص��بحت األوق��اف عب��ر الت��اریخ ف��ي أم��سِّ الحاج��ة إل��ى قی��ام م   
لتحیط الوقف اإلسالمي بسیاج من الرعایة والمتابعة للقیام على مختلف ممتلكات الوق�ف،  
وإلعم��ار األرض بمختل��ف وج��وه اإلعم��ار تتویج��ًا ألعم��ال الب��ر، ولق��د تط��وَّر األم��ر ف��ي   
العص��ر الح��دیث َفُخصِّ��ص للوق��ف وزارات مس��تقلة وإدارات متخصص��ة ُتعن��ى ب��ھ وت��دیر  

موارده، فلذلك اتسعت نشاطاتھا وتنوعت جھودھ�ا عنای�ة ب�الوقف ونھوض�ًا      شئونھ وتنمي
برسالتھا في بیئة المجتمعات اإلسالمیة، فما أعظم غایات الوقف اإلس�المي عن�دما ُیق�یُِّض    

  . اهللا عزَّ وجلَّ لھ إدارات رشیدة تخشى اهللا رب العالمین في السرِّ والعلن

اف وإدارتھ�ا ض�روري ف�ي ھ�ذه األی�ام ،      إن البحث في التشریعات الناظم�ة لألوق�  
من أجل أن تضع األمة یدھا على موضع األلم، وتتعرف على نقاط قوتھا ونبض روحھا، 

  . وتسعى من خالل ذلك إلى استعادة ماضیھا المجید، َوُصْنع مستقبلھا المشرق

أما في فلسطین فقد َشكَّل الوقف عب�ر الت�اریخ الرافع�ة االقتص�ادیة األس�اس لحی�اة       
لمجتم��ع الفلس��طیني؛ إال أن األوق��اف اإلس��المیة ف��ي ھ��ذه ال��دیار المبارك��ة تعرض��ت إل��ى    ا

  .اعتداءات في فترات متعاقبة، حیث إنھا أثرت على االستفادة من الوقف وخدمتھ
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  أھمیة الموضوع : أوًال
  : تبرز أھمیة الموضوع من خالل عدة نقاط، أذكر أھمھا فیما یأتي

كونھ��ا تن��اقش موض��وعًا م��ن أھ��م الموض��وعات  تس��تقي ھ��ذه الدراس��ة أھمیتھ��ا -١
 . الفقھیة، والتي تبرز مفھوم الوقف والتشریعات الناظمة لھ في فلسطین

 .بیان تاریخ الوقف اإلسالمي في فلسطین، والقوانین التي تنظمھ -٢
ُتسھم الدراس�ة ف�ي وض�ع مقترح�ات لمش�كالت األوق�اف ف�ي فلس�طین وتفعی�ل           -٣

 . دورھا
  

  الموضوع أسباب اختیار: ثانیًا
  : دفعني الختیار ھذا الموضوع عدة أسباب، أذكر أھمھا فیما یأتي

 .الدور العظیم للوقف في فلسطین، حیث كان سببًا رئیسًا في نھضة مؤسساتھا -١
 . إن الوقف شھادة حیَّة تثبت حق الفلسطینیین في أرضھم -٢
 .إثراء المكتبة اإلسالمیة بأھم الموضوعات الفقھیة -٣

  
  الدراسة مشكلة : ثالثًا

  :یمكن تحدید مشكلة الدراسة، من خالل اإلجابة على التساؤالت اآلتیة
 ما مفھوم الوقف لغة واصطالحًا؟ -١
 ما ھي مشروعیة الوقف في اإلسالم؟-٢
 ما ھي أنواع الوقف؟ -٣
 ما ھي المقترحات لمعالجة مشكالت الوقف في فلسطین؟-٤

  
  أھداف الدراسة والغایة منھا: رابعًا

  : ایات، أذكر أھمھا فیما یأتيللدراسة أھداف وغ
 .توضیح مفھوم مصطلح الوقف-١
 .بیان مشروعیة الوقف في اإلسالم-٢
 .التعرف على القوانین المنظمة لألوقاف في فلسطین-٣
 .وضع تصور مقترح لمعالجة مشكالت األوقاف في فلسطین-٤

  الدراسات السابقة: خامسًا
ل��م أج��د أن ھ��ذا   بع��د البح��ث واالط��الع عل��ى م��ا ُكت��ب م��ن مؤلف��ات ودراس��ات،       

الموضوع بھذا الكیف قد تناولتھ أیة دراسة من قبل، خاصة أن عامتھا تبحث ف�ي  
أھمیة الوقف بشكل عام، مما یمیز ھذا البحث بأنھ یدرس تاریخ الوقف اإلسالمي 
ف��ي فلس��طین والق��وانین الت��ي تنظم��ھ، وأھ��م المش��كالت الت��ي تواجھ��ھ، ووض��ع          

  .مقترحات لحلھا
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  منھج الباحث: سادسًا
  .اعتمد الباحث في ھذه الدراسة المنھج الوصفّي التحلیلي

  ھیكلیة الدراسة : سابعًا
اقتضت طبیعة الدراسة أن تكون الھیكلیة مشتملة على مقدمة، وتمھید، ومبحثین، 

  :وخاتمة، موزعة على النحو التالي
أھمی�ة الموض�وع، وأس�باب اختی�اره، وأھ�داف الدراس�ة،       : وتشتمل عل�ى : المقدمة
  .  الدراسة، والدراسات السابقة، ومنھج الباحث، وھیكلیة الدراسة ومشكلة

  
  التمھید

  مصطلحات عنوان البحث
  .تعریف الوقف لغة: أوًال
  .تعریف الوقف اصطالحًا: ثانیًا

  
  المبحث األول

  الوقف في اإلسالم
  :وفیھ ثالثة مطالب

  .مشروعیة الوقف في اإلسالم: المطلب األول
  .روعیة الوقفحكمة مش: المطلب الثاني
  . أنواع الوقف: المطلب الثالث

  المبحث الثاني
  أھمیة الوقف في فلسطین

  :وفیھ ثالثة مطالب
  .تاریخ الوقف اإلسالمي في فلسطین : المطلب األول
  . القوانین التي تنظم إدارة الوقف واإلشراف علیھ في فلسطین: المطلب الثاني
  .تفعیل دور األوقاف وإدارتھامشكالت األوقاف واقتراحات ل: المطلب الثالث

  . وتشتمل على أھم النتائج والتوصیات: الخاتمة
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  التمهيد

 
ً
  تعريف الوقف لغة: أوال

یطلق ویراد بھ الحبس كما أنھ یطلق ویراد بھ المنع، فأما الوقف بمعنى  :الوقف لغة
وقفت الشيء وقفا، أي حبستھ، ومنھ وقف األرض على : الحبس فھو مصدر من قولك

كین وللمساكین، وقفت الدابة واألرض ونحو ذلك أي جعلتھا محبوسة على ما وقفت المسا
  . علیھ لیس ألحد تغییرھا وال التصرف فیھا

في جمیع ما تقدم من الدواب واألرضین وغیرھا فھي ) أوقف(فأما ) وقف(واألصل 
  .)٢(وأوقف سواء ) وقف: (وقیل )١(لغة ردیئة

بدون األلف على العكس ) حبس(استعماًال من أكثر ) وقف(باأللف بمعنى ) أحبس(و
  ) . حبس(أفصح من ) أحبس(إن : ولھذا قال بعضھم) أوقف(و) وقف(من 

وھو  ھي الواردة في األخبار الصحیحة عن رسولنا ) حبس(وتعقب ھذا القول بأن 
  . أفصح العرب لسانا وأبلغھم بیانا 

َحبِِّس اَألْصَل َوَسبِِّل ( :ومن ذلك حدیث عمر رضي اهللا عنھ حین قال لھ النبي
  . أي اجعلھا وقفًا  )٣()الثََّمَرَة

أي موقوف على الغزاة یركبونھ )٤() سبیِل اهللا ِفي حبیٌس َذلَك(ومنھ الحدیث اآلخر
  .في الجھاد

والحبیس فعیل بمعنى مفعول أي محبوس على ما قصد لھ ال یجوز التصرف فیھ 
  .)٥(لغیر ما صیر لھ

بالضم ما ) الحبس(یل اهللا أي وقفت، فھو محتبس وحبیس وواحتبست فرسا في سب
  .)٦(وقفت 

من باب إطالق المصدر وإرادة اسم المفعول، ولھذ جمع ) وقفا(وسمى الموقوف  
  .كوقت وأوقات) أوقاف(و) وقف: (تقول) أفعال(على 

  

                                      
  .٣٦٠-٩/٣٥٩لسان العرب البن منظور  : انظر)  ١(
قال عمرو بن العالء أال أني لو مررت برجل واقف فقلت لھ ( المرجع السابق نفسھ وجاء فیھ قولھ )  ٢(

تھ حسنا ، وحكى ابن السكیت عن الكسائي ما أوقفك ھھنا ، وأي شيء أوقفك ما أوقفك ھھنا لرأی
 ) .ھھنا أي أي شيء صیرك إلى الوقوف 

، وأخرجھ أحمد بن حنبل في  ٣٦٠٤ح  ٦/٢٣٢أخرجھ النسائي في سننھ في كتاب األحباس )  ٣(
  .٥٩٤٧،ح ٢/١١٤مسنده 

 .١٩٩٠،ح  ٢/٢٠٥أخرجھ أبو داود في سننھ في كتاب المناسك )  ٤(
 . ٢١٣/ ٢، القاموس المحیط  لمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي  ٦/٤٤لسان العرب )   ٥(
 . ٣/٩١٥الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة إلسماعیل بن حماد الجوھري )  ٦(
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وأما الوقف بمعنى المنع فألن الواقف یمنع التصرف في الموقوف فإن مقتضى المنع 
حول بین الرجل وبین الشيء الذي یریده، وھو خالف اإلعطاء، ویقال ھو تحجیر أن ت

  .)١(الشيء، من منعھ فامتنع منھ وتمنع
یطلق على الوقوف خالف الجلوس من وقف بالمكان وقوفا فھو ) وقف(وأصل 
  .)٢(وقفت الدابة تقف وقوفا، ووقفتھا أنا أي جعلتھا تقف: واقف، ویقال

 :ند فالن أي تبینتھ وفھمتھ قال تعالىوقفت على ما ع: ویقال       

      )ورجل وقاف أي متأن غیر عجل، . ووقفتھ على ذنبھ أي أطلعتھ علیھ. )٣

  :قال الشاعر
  وما كنت وقافا على الشبھات وقفتني بین شك وشبھة             
  .)٤()ِكَتاِب اللَِّھ َوَكاَن َوقَّاًفا ِعْنَد:(وفي الحدیث 

وواقفة مواقفة ووقافا، وقف معھ في حرب أو خصومة وتوقیف الناس في الحج 
 ).٥(وقوفھم بالمواقف واستوقفتھ سألتھ الوقوف 

  

 
ً
 : ثانيا

ً
  تعريف الوقف اصطالحا

عّرف الفقھاء الوقف بتعاریف كثیرة ومختلفة تبعًا الختالفھم في بعض مسائلھ 
على ذكر تعاریف أصحاب المذاھب األربعة فقط ثم سنذكر  الفرعیة، ولذلك سنقتصر

  : التعریف المختار
  

  تعریف الوقف عند الحنفیة  : أوًال 
  .)٧()حبس المملوك عن التملیك من الغیر: (الوقف بأنھ )٦(عرف اإلمام السرخسي - 

                                      
 ). ٨/٣٤٣( لسان العرب البن منظور)  ١(
 ). ٩/٣٥٩(المرجع السابق )  ٢(
 ٢٧: األنعام)  ٣(
 .٤٦٤٢،ح  ٨/١٥٥البخاري في كتاب التفسیر  أخرجھ)  ٤(
، )  ٩/٣٥٩-٦/٤٤(، لسان العرب البن منظور )  ٤/١٤٤-٣/٩١٥( الصحاح للجوھري : انظر)  ٥(

 ) ٣/٢١٢(القاموس المحیط للفیروزآبادي 
ھو محمد بن أحمد بن سھل أبو بكر شمس األئمة ، السرخسي من أئمة الحنفیة ومن المجتھدین في ) ٦( 

،  معجم ١٥٨أنظر ترجمتھ في الفوائد البھیة ص . ، توفي في حدود التسعین وأربعمائة المسائل
 .٦/٢٠٨، األعالم ) ٨/٢٣٩(المؤلفین 

 .١٢/٢٧المبسوط  لشمس الدین السرخسي )  ٧(
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- ٧٦٢  - 

 

  ).٢()حبس العین على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة:(بأنھ )١(وعرفھ المرغیناني
  

  تعریف الوقف عند المالكیة :  ثانیًا
ھو (  :حیث قال) ٣(أمثل تعریف للوقف عند المالكیة ما عرفھ بھ ابن عرفة 

  .)٤() إعطاء منفعة شيء مدة وجوده الزما بقاؤه في ملك معطیھا ولو تقدیرًا
  

  تعریف الوقف عند الشافعیة : ثالثا 
ع بقاء عینھ بقطع حبس مال یمكن االنتفاع بھ م: (عرف الشافعیة الوقف بأنھ

  .)٥()التصرف في رقبتھ على مصرف مباح موجود
  

  تعریف الوقف عند الحنابلة : رابعًا 
  .)٧()تحبیس األصل وتسبیل الثمرة : (الوقف بأنھ )٦(عرف ابن قدامة

وبعد ذكر تعاریف أصحاب المذاھب األربعة فإنني أختار تعریف الحنابلة بأن 
  : وقد اخترت ھذا التعریف لألسباب التالیة ) ة تحبیس األصل وتسبیل الثمر(الوقف 

رضي اهللا -لعمر بن الخطاب  أن ھذا التعریف اقتباس من قول النبي: أوًال 
  .  )٨()َحبِِّس اَألْصَل َوَسبِِّل الثََّمَرَة(:  - عنھ

  .أفصح العرب لسانًا وأكملھم بیانًا ، وأعلمھم بالمقصود من قولھ والرسول
تعریف یؤدي المعنى الحقیقي للوقف بأقصر عبارة تفید المقصود إن ھذا ال :ثانیًا 

  . منھ دون الدخول في تفصیالت جانبیة 

                                      
ھو شیخ اإلسالم برھان الدین على بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني ، المرغناني، أبو الحسن، )  ١(

الفوائد البھیة : أنظر ترجمتھ في . ھـ ٥٩٣ھـ  وتوفي سنة ٦٣٠قھاء الحنفیة ، ولد سنة من أكابر ف
 .٥/٧٣، االعالم١/٣٨٣، الجواھر المضیئة  ٤٢، تاج التراجم ص  ١٤١ص 

 . ٢/٩٢٣الھدایة شرح بدایة المبتدي لبرھان الدین  المرغیناني )  ٢(
ورغمي ، إمام تونس وعالمھا وخطیبھا في عصره ھو محمد بن محمد بن عرفة ، أبو عبد اهللا ، ال)   ٣(

 ٣٣٧ھـ ، انظر ترجمتھ في الدیباج المذھب ص ٨٠٣سنة  - رحمھ اهللا –ھـ ، وتوفي ٧١٦، ولد سنة 
 .١١/٢٨٥، معجم المؤلفین  ٧/٢٧٢، األعالم 

 .٧/٦٢٦مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل ألبي عبد اهللا محمد بن محمد المعروف بالحطاب )   ٤(
 . ٢/٥١٠مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج للخطیب الشربیني  ) ٥(
ھو عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة ، المقدسي ، أبو محمد ، موفق الدین الحنبلي ، أحد أعالم )  ٦(

ھـ ، انظر ترجمتھ ٦٢٠سنة  –رحمھ اهللا  –ھـ ، وتوفي ٥٤١الحنابلة وكبار فقھائھم ولد سنة 
 .٤/١٩١، األعالم  ٧/١٥٥شذرات الذھب 

 . ٥/٥٩٧المغني البن قدامة المقدسي )   ٧(
، وأخرجھ أحمد بن حنبل في  ٣٦٠٤ح  ٦/٢٣٢أخرجھ النسائي في سننھ في كتاب األحباس )  ٨(

  .٥٩٤٧، ح ٢/١١٤مسنده 
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- ٧٦٣  - 

 

  ملبحث األولا

  الوقف يف اإلسالم 

، أم��ا بع��د ب��زوغ ن��ور )١(ل��م نق��ف عل��ى وق��ت مع��ین لت��اریخ نش��أة الوق��ف قب��ل اإلس��الم
اإلس�الم م��ن خ��الل  فق�د ظھ��ر الوق�ف ال��دیني ف��ي    الرس�الة اإلس��المیة ببعث�ة س��یدنا محم��د  

  .المساجد، واألراضي الموقوفة، واألعمال الخیریة
وھو مما : -رحمھ اهللا  -وعلیھ، فإن الوقف من خصائص اإلسالم، قال اإلمام النووي

فیم��ا -ل��م یح��بس أھ��ل الجاھلی��ة :  -رحم��ھ اهللا -ق��ال اإلم��ام الش��افعي. اخ��تص ب��ھ المس��لمون
  .)٢(ما حبس أھل اإلسالمدارًا وال أرضًا تبررًا بحبسھا، وإن -علمتھ

وھو أحد األئمة األربعة المعروفین، لم  -رحمھ اهللا  –ومعنى ذلك أن اإلمام الشافعي 
أن یبین بأن ما وقفھ العرب  -رحمھ اهللا-ینِف قیام العرب في الجاھلیة بالوقف، وإنما أراد 

وال�ذكر الحس�ن،   ، وإنما قص�دوا الش�ھرة والج�اه    -كما ذكر في جملتھ-لم یكن تقربًا إلى اهللا 
بخالف أھل اإلسالم الذین یكون ھدفھم وقص�دھم م�ن الوق�ف التب�رر والتق�وى وطاع�ة اهللا       

  .عزَّ وجلَّ

لقد بدأ الوقف في العصر اإلسالمي مع بدء العھد النبوي في المدینة المنورة، وذلك 
  :من خالل

 ، المس���جد ال���ذي)٣(بن���اء مس���جد قب���اء *                         

                                     
، حی����ث أسس����ھ  )٤(

ح��ین قدوم��ھ مھ��اجرًا إل��ى المدین��ة؛ لیك�ون ب��ذلك أول وق��ف دین��ي ف��ي اإلس��الم،   الرس�ول 
  .إلى دیار أخوالھ بني النجار وكان ذلك بعد الھجرة مباشرة وقبل انتقال رسول اهللا 

على أرض كانت ألیت�ام م�ن بن�ي النج�ار، اش�تراھا      بناء المسجد النبوي الشریف، * 
ودفع ثمنھا ثمانمائة درھم كما تذكر سیرتھ العطرة، فك�ان ب�ذلك ھ�و ال�ذي أوق�ف       النبي 

رضي  –مع الصحابة الكرام  -علیھ الصالة والسالم-أرض مسجده المطھرة، وقد اشترك 

                                      
، أبحاث ندوة نحو دور تنموي للوقف ٩١علي جمعة محمد ص/ الوقف وأثره التنموي  للدكتور) ١(

  .م١٩٩٣بالكویت، 
  . ٣/٣٧٥األم للشافعي ) ٢(
قباء بضم القاف قریة كانت قرب المدینة وصارت اآلن جزءًا من المدینة حیث امتد بنیانھا إلیھا ) ٣(

أنظر معجم . وأصلھ اسم بئر ھناك عرفت بھ القریة وھي مساكن بني عمرو بن عوف من األنصار
  . ٤/٣٠١البلدان 

  . ١٠٨: التوبة )  ٤(
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- ٧٦٤  - 

 

ف�ي إنج�از بن�اء المس�جد وبن�اء حجرات�ھ لنس�ائھ الط�اھرات م�ن حول�ھ،            - عنھم أجمع�ین اهللا
وذلك في السنة األولى من الھجرة عند مبرك ناقتھ لما قدم مھاجرًا من مك�ة المكرم�ة إل�ى    

والقصة في ذلك مشھورة، حیث بركت ناقتھ القصواء عند مرب�د لیتیم�ین   . المدینة المنورة
ت فبركت عند باب أبي أیوب، ث�م ع�ادت إل�ى المرب�د، بع�د أن ق�ال       من بني النجار، ثم قام

 لكل من أراد أن یمسك بھا ویجرھا إل�ى دی�اره، رغب�ة باستض�افة س�ید الخل�ق        النبي 
  .)١()دعوھا فإنھا مأمورة: (ونزولھ عنده، قولتھ الشھیرة

  .)٢(للحوائط السبعة وكذلك وقفھ* 

 –رضي اهللا عنھم أجمعین  –ابة الكرام وكذلك َوَقَف الخلفاء الراشدون والصح* 
  .والتابعون، والمسلمون إلى یومنا ھذا

  اطب اول

  رو اوف  ام

، م�ن أفض�ل أن�واع الب�رِّ واإلحس�ان، وھ�و م�ن الوس�ائل المش�روعة          )الوق�ف (لمَّا ك�ان  
 إلعم��ار األرض بمختل��ف وج��وه اإلعم��ار، وبالت��الي لمحارب��ة الفق��ر والم��رض والجھ��ل ،   

باإلضافة إلى أنھ یحمي األرض من الضیاع، ویصون الفرد عن ذل السؤال ویحفظ لألمة 
  .الكیان 

ف�ي بع�ض غایات�ھ الخیِّ�رة البنَّ�اءة، أن تن�افس س�لف ھ�ذه         ) وھ�ذا ھ�و الوق�ف   (فال غرَو 
األمة وخلفھا فیما وقفوه وبذلوه من نفائس أموالھم لوجھ اهللا تع�الى وابتغ�اء رض�وانھ ع�ن     

  .عقیدة وإیمان
إن األمم الراقیة تزداد عظمتھا كلما زادت ثروتھا، وكثر إنتاجھ�ا وق�ل احتیاجھ�ا إل�ى     
مد الید لغیرھا، وكذلك أعم�ال الخی�ر وحمای�ة الض�عفاء والمحت�اجین م�ن أبن�اء األم�ة أم�ر          

ص�حة، وتربی�ة،   : واجب على األمة حتمًا، فكلم�ا اعُتن�ى بش�أن ھ�ؤالء م�ن جمی�ع الن�واحي       
بھ��م، واتَّق��ت ش�رورھم االختیاری��ة وغی��ر االختیاری�ة، وانتفع��وا ھ��م    وتعلیم�ًا انتفع��ت األم�ة  

  .أیضًا واتَّقوا شرَّ أنفسھم
ال�ُذري والخی�ري، وھ�و م�ن     : وإن من أھم وسائل التكافل في اإلس�الم الوق�ف بنوعی�ھ   

  .الصدقات المندوبة التي یستمّر خیرھا، ویتجدد ثوابھا إلى ما بعد الموت 
، وكان�ت  "حبیس�اً "، و"حبس�اً " ، و"ص�دقة "إلسالم یس�مى  وقد كان الوقف أول عھده با

  .ھذه صدقة فالن:األوقاف ُتعرف بالصدقات الطوعیة، ولذلك كان یقال
وفش���ا، وال ت���زال األوق���اف إل���ى الی���وم ف���ي ب���الد المغ���رب " الوق���ف"ث���م ح���دث اس���م 

                                      
  .  ٤٩٥/ ٢+١بویة البن ھشام القسم األول  السیرة الن)  ١(
، النھایة في غریب الحدیث   جمع حائط، وھو البستان من النخل إذا كان علیھ حائط: الحوائط) ٢(

  . ٤٦٢/ ١واألثر، البن األثیر
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- ٧٦٥  - 

 

    .) ١(" أحباسًا"تسمى
ة واإلس��المیة، فق��د ھ��ي قل��ب األم��ة العربی�� –فلس��طین  –ونظ��رًا ألن بالدن��ا المبارك��ة 

َال َت�َزاُل  : (-علی�ھ الص�الة والس�الم   -حظیت بحرص كبیر من أھلھا المرابطین علیھا لقول�ھ  
َطاِئَفٌة ِم�ْن ُأمَِّت�ي َعَل�ى ال�دِّیِن َظ�اِھِریَن، ِلَع�ُدوِِّھْم َق�اِھِریَن، َال َیُض�رُُّھْم َم�ْن َخ�اَلَفُھْم، ِإالَّ َم�ا            

: َیا َرُسوَل اِهللا، َوَأْیَن ُھ�ْم؟ َق�الَ  : َیْأِتَیُھْم َأْمُر اِهللا َوُھْم َكَذِلَك، َقاُلواَأَصاَبُھْم ِمْن َألَواَء، َحتَّى 
، كم��ا حظی��ت بوق��ف كثی��ر یحت��اج إل��ى دراس��ة  )٢()ِبَبْی��ِت اْلَمْق��ِدِس، َوَأْكَن��اِف َبْی��ِت اْلَمْق��ِدِس

  .حكیمة لالستفادة منھ 
إلی�ھ اإلس�الم ورغَّ�ب فی�ھ،      ، وق�د ن�دب  )٣(ذھب جمھور العلماء إلى أن الوقف مشروع

وجعلھ من أفضل القربات المستمرة التي ُیَتقرَُّب بھا إلى اهللا تعالى، وقد دأب عل�ى الوق�ف   
ف�الوقف ل�ھ أص�ل أص�یل ف�ي الق�رآن،       (الصحابة والتابعون من بعدھم دون أن ینكره أحد، 

ق التع�اون  وفي السنة النبویة، مما یدل داللة واضحة على ما لھ من أھمیة كبرى ف�ي نط�ا  
والتكافل، وفي نطاق الضمان االجتماعي لدى المسلمین، وھ�ذا م�ا یجع�ل ال�واقفین ین�الون      

  .جزاءھم األوفى من اهللا سبحانھ وتعالى دنیا وآخرة 
وإذا كان المؤمنون الواقفون یدخلون في اعتبارھم ذوي القرب�ى والیت�امى والمس�اكین    

واألرامل وغیرھم من المرضى والمع�وقین،  وأبناء السبیل والفقراء والعاطلین عن العمل 
اْلُم�ْؤمُن  : "فإنھم بفعلھم ھذا یكونون مؤمنین حقًا، ویص�دق عل�یھم ق�ول الرس�ول الك�ریم     

  . )٤("لْلُمْؤِمِن َكاْلُبْنَیاِن َیشدُّ بْعُضُھ َبْعًضا
وھكذا تتكون منھ دعامة قویة، وسد منیع أمام مصائب الزمان وخطوب�ھ، وأن أعظ�م   

المسلم الغني تجاه أخی�ھ المس�لم الفقی�ر المحت�اج أن یكفی�ھ مئون�ة عیش�ھ، ویس�د         شيء یفعلھ 
رمقھ، ویحول بینھ وبین مخالب الفق�ر والخصاص�ة، ویجعل�ھ یت�ذوق طع�م الع�یش الھن�يء        

  .    )٥() الرغید
إن الوقف في اإلسالم لم یأِت اعتباطًا، حیث اتفق�ت الم�ذاھب الفقھی�ة عل�ى أن الوق�ف      

من أعم�ال الب�رِّ والخی�ر، ووس�یلة م�ن وس�ائل القرب�ة إل�ى اهللا تع�الى،          مشروع وجائز ألنھ 
  .)٦(وأن أصل مشروعیتھ ثابت في الكتاب والسنة واإلجماع 

                                      
  .٣أحكام األوقاف للزرقا، ص) 1(
  .٢٢٦٧٦، ح  ٥/٢٦٩أخرجھ أحمد بن حنبل في مسنده ) ٢(
  . ٥١٠/  ٢، مغني المحتاج  ٣٥٨/  ٣رد المحتار على الدر المختار  ، ٥/٥٩٨ة البن قدام:المغني)  ٣(
، وأخرجھ مسلم في صحیحھ  ٤٨١، ح  ١/٥٦٥أخرجھ البخاري في صحیحھ في كتاب الصالة )  ٤(

 .٦٥ح ٤/١٩٩٩في كتاب البر والصلة 
/ ١ -دكتور السعید  بوركبةإعداد ال –دور الوقف في الحیاة الثقافیة بالمغرب في عھد الدولة العلویة ) ٥(

٣١ .  
 .٢٠٧/ ٦المغني )  ٦(
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- ٧٦٦  - 

 

  :األدلة على مشروعیة الوقف من القرآن الكریم   -أ

توجد في القرآن الكریم آیات عدیدة تحث على الصدقة، وبذل الخیر إلى فئات كثیرة، 
ن الكریم م�ا یش�یر إل�ى مص�طلح الوق�ف المتع�ارف علی�ھ بوض�وح،         ولم یرد في القرآ

وإنما ورد بمص�طلح الص�دقة وی�دخل فیھ�ا بمعن�اه العمیق،ف�الوقف ف�ي حقیقت�ھ ص�دقة          
  :وبّر، منھا

 :قولھ تعالى -١                         )١(. 

 :وقولھ تعالى -٢                       )٢( .  

 وقولھ تعالى -٣             )٣(. 

:وقولھ تعالى -٤             
)٤( .  

:وقولھ تعالى -٥                            

                                   

    
)٥ (.  

:وقولھ تعالى -٦                              

                          

                    
 )٦ (.  

                                      
  .٩٢:آل عمران)  ١(
  .١١٥:آل عمران)  ٢(
  . ٧٧: الحج)  ٣(
  . ٣٥: المائدة)  ٤(
  .١٧٧: البقرة)  ٥(
  .٩: الحشر)  ٦(
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  :وقولھ تعالى  -٧                           

                               

                                    

                    
)١(. 

:وقولھ تعالى  - ٨                       

             )٢( .  

 : وقولھ تعالى -٩              )٣(. 

  :وقولھ تعالى -١٠                        

                             
)٤ (.  

 : وقولھ تعالى -١١                                  

 )٥(. 

 :وقولھ تعالى -١٢                         )٦(. 

 :وقول��ھ تع��الى  -١٣                                       

                                    )٧( .  

                                      
  .١٨- ١٥: التغابن) ١(
  .١٩٥:البقرة )  ٢(
  . ١٩: الذاریات)  ٣(
  .١١-٥: اللیل)  ٤(
  .٣٩سبأ، )  ٥(
  .١٣:ة القیام)  ٦(
  .٢٥٤: البقرة)  ٧(



  

  التشریعات الناظمة لألوقاف في فلسطین 
  

  

- ٧٦٨  - 

 

یتبین من خالل اآلیات القرآنیة الكریمة السابقة أن الوقف بما یتضمنھ من صدقة وبرٍّ 
وإحسان وفعل للخیرات من األمور التي ن�دب اهللا س�بحانھ وتع�الى عب�اده األغنی�اء وح�ثھم       

ن��واع العط��اءات ق��د ت��ذھب وتقتص��ر منفعتھ��ا ف��ي وقتھ��ا، مث��ل  علیھ��ا، كم��ا أن الكثی��ر م��ن أ
الصدقة، بینما العطاء الذي یكون عن طریق الوقف تبقى منفعتھ مستمرة واألجر علی�ھ ال  

   .ینقطع حتى بعد الممات

  :األدلة على مشروعیة الوقف من السنة النبویة   -ب

تفســـر آیاتـــه، ولتوضـــح ، ولالكـــریم جـــاءت الســـنة النبویـــة لتؤكـــد مـــا جـــاء فـــي كتـــاب اهللا

، وأثــرت عنــه عــدة أحادیــث تشــیر الرســول فَ قَـوَ بعـض األمــور التــي لــم ینــزل فیهــا قــرآن، فَ 

  :منها ،إلى مدى أهمیة الوقف

السـبعة التـي أوصـى بهـا إلیـه مخیریـق الیهـودي، ) البسـاتین( الحـوائط  وقف الرسول -١

، )٢(والصــــافیة ألعــــراف أو ا،)١(بــــاألعواف: وهــــي التــــي كــــان یملكهــــا فــــي المدینــــة والمســــماة

  . )٧(، ومشربة أم إبراهیم)٦(، وبرقة)٥(، وحسنى)٤(، والمیثب)٣(والدالل

  .) ٨(هذا أول وقف صدر في اإلسالم  وكان وقفه

َوال  ِعْنـَد َمْوِتـِه ِدْرَهًمـا َوال ِدیَنـارًا َما تَـَرَك َرُسـوُل اللَّـِه ": عن عمرو بن الحارث قال  -٢

 .)٩("َعْبًدا َوال َأَمًة َوال َشْیًئا ِإال َبْغَلَتُه اْلَبْیَضاَء َوِسالَحُه َوَأْرًضا َجَعَلَها َصَدَقةً 

ُن آَدَم اْنَقَطـَع ِإَذا َمـاَت اْبـ: "قـال أن النبـي -رضي اهللا عنه-وي عن أبي هریرة رُ  ما

 .) ١٠(" ِمْن َصَدَقٍة َجاِرَیٍة، َأْو ِعْلٍم ُیْنَتَفُع ِبِه، َأْو َوَلـٍد َصـاِلٍح َیـْدُعو َلـهُ : َعَمُلُه ِإال ِمْن َثالثٍ 

                                      
 ٢٤١/ ٥أسماء سبعة بساتین بالمدینة المنورة، انظر معجم البلدان ): ٧(،)٦(،)٥(،)٤(،)٣(،) ٢(، ) ١(

 
 

 
 
 
 

للشیخ محمد أسعد الحسیني، السنن الكبرى للبیھقي  ، ٨ص المنھل الصافي في الوقف وأحكامھ) ٨(
  .في المقدمة. د بن عمرو الشیباني الخصاف، وأحكام األوقاف ألبي بكر أحم٦/١٦٠كتاب التفسیر

وأخرجھ أحمد بن حنبل في مسنده  ٢٨٧٣، ح٦/٧٥أخرجھ البخاري في صحیحھ في كتاب الجھاد ) ٩(
  .١٨٤٥٨،ح ٤/١٧٩

، وأخرجھ أبو داود في سننھ  ١٤، ح٣/١٢٥٥ أخرجھ اإلمام مسلم في صحیحھ في كتاب الوصیة) ١٠(
  .٢٨٨٠ح ٣/١١٧في كتاب الوصایا 
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- ٧٦٩  - 

 

وَتصِدیًقا ِبوْعِدِه، فإنَّ ِشَبعُھ وَرْیُھ  َمْن احَتَبس َفرًسا ِفي سبیِل اللَِّھ، إیَماًنا ِباللَِّھ،: "قولھ
  . )١("ُھ وبوَلُھ في ِمیَزاِنِھ یوَم الِقیاَمِةورْوَث

َی�ْوٍم ُیْص�ِبُح اْلِعَب�اُد     ِم�نْ  َما:"قال أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنھ-وعن أبي ھریرة   -٣
َأْع�ِط  َأَح�ُدُھَما اللَُّھ�مَّ َأْع�ِط ُمْنِفًق�ا َخَلًف�ا، َوَیُق�وُل اآلَخ�ُر اللَُّھ�مَّ         : ِفیِھ ِإال َمَلَكاِن َیْنِزالِن، َفَیُقوُل

 .)٢("ُمْمِسًكا

َأْن َتَصدََّق َوَأْنَت َصِحیٌح : "قال أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنھ-وروى أبو ھریرة   -٤
ِلُف�الٍن َك�َذا، َوِلُف�الٍن َك�َذا،إال     : ُتْمِھُل َحتَّى ِإَذا َبَلَغْت اْلُحْلُق�وَم، ُقْل�تَ   َوال َشِحیٌح َتْخَشى اْلَفْقَر،

 .) ٣("َوَقْد َكاَن ِلُفالٍن

: ( یقول  سمعت رسول اهللا : قال  –رضى اهللا عنھ  –وروى عثمان بن عفان   -٧
  )٤()ى اللَُّھ َلُھ َبْیًتا ِفي اْلَجنَِّةَمْن َبَنى َمْسِجًدا ِللَِّھ َكَمْفَحِص َقَطاٍة َأْو َأْصَغَر َبَن

َأْرًض�ا َف�َأَتى    ِبَخْیَب�رَ  ُعَم�رُ  َأَص�ابَ : ق�ال  -رضي اهللا عنھم�ا -ما روى عبد اهللا بن عمر  -٨
ِإْن  :َأَصْبُت َأْرًضا َلْم ُأِصْب َماًال َقطُّ َأْنَفَس ِمْنُھ َفَكْیَف َتْأُمُرِني ِب�ِھ، َق�الَ  : َفَقاَل النَِّبيَّ

َأنَُّھ ال ُیَباُع َأْصُلَھا َوال ُیوَھ�ُب َوال   ُعَمُر َفَتَصدََّق ، بَّْسَت َأْصَلَھا َوَتَصدَّْقَت ِبَھاِشْئَت َح
ُیوَرُث ِفي اْلُفَقَراِء َواْلُقْرَبى َوالرَِّقاِب َوِفي َسِبیِل اللَِّھ َوالضَّْیِف َواْبِن السَِّبیِل ال ُجَناَح 

ق��ال . ِمْنَھ��ا ِب��اْلَمْعُروِف َأْو ُیْطِع��َم َص��ِدیًقا َغْی��َر ُمَتَم��وٍِّل ِفی��ھِ  َعَل��ى َم��ْن َوِلَیَھ��ا َأْن َیْأُك��َل
 . )٦(" ماال، أي غیر جامع) ٥(غیر متأثل : فحدثت بھ ابن سیرین فقال: الراوي

ع��ن أرض ل��ي  س��ألت رس��ول اهللا : ق��ال  -رض��ي اهللا عن��ھ -ف��ي روای��ة أن عم��ر   -٩
یری��د أن یق��ف أص��ل الثم��رة ، ویجع��ل   )٧(" َثَمَرَتَھ��ا َوَس��بِّْل ، اْح��ِبْس َأْص��َلَھا: "بثم��غ، ق��ال

  .ثمرتھا مباحة لمن وقفھا علیھ

  .أول صدقة في الصحابة  -رضي اهللا عنھ -وصدقة عمر  

                                      
، وأخرجھ أحمد بن حنبل في   ٢٨٥٣، ح  ٦/٥٧خرجھ البخاري في صحیحھ في كتاب الجھاد أ)  ١(

  .٨٨٦٦، ح ٢/٣٧٤مسنده 
، وأخرجھ أحمد بن حنبل في  ١٤٤٢، ح  ٣/٣٠٤أخرجھ البخاري في صحیحھ في كتاب الزكاه )  ٢(

  .٨٠٥٤، ح  ٢/٣٠٦مسنده 
  . ٩٢، ح  ٢/٧١٦أخرجھ مسلم في صحیحھ في كتاب الزكاة   ) ٣(
 .٧٣٨، ح ١/٢٤٤أخرجھ ابن ماجھ في سننھ في كتاب المساجد )  ٤(
الشخص الذي یأخذ أصل المال كأنھ عنده قیم، وأثلة كل شيء أصلھ  ،لسان العرب باب : المتأثل )  ٥(

 .٩/ ١١الالم ، فصل الھمزة ، مادة أثل  
مسلم في صحیحھ   ، وأخرجھ ٢٧٧٢، ح ٥/٣٩٩أخرجھ البخاري في صحیحھ  في كتاب الوصایا ) ٦(

  . ١٥، ح٣/١٢٥٥في كتاب الوصیھ 
  .٣٦٠٤، ح٦/٢٣٢أخرجھ النسائي في سننھ في كتاب األحباس ) ٧(

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2619&idto=2622&bk_no=52&ID=905
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- ٧٧٠  - 

 

ق��دم المدین��ة ول��یس بھ��ا م��اء  أن النب��ي  -رض��ي اهللا عن��ھ -ع��ن عثم��ان ب��ن عف��ان  -١٠
دالء المس�لمین  م�ن یش�تري بئ�ر روم�ة فیجع�ل دل�وه م�ع        : یستعذب غیر بئر روم�ة، فق�ال   

  .) ١(" بخیر لھ منھا في الجنة فاشتریتھا من صلب مالي

َق�اَم َأُب�و   } َلْن َتَناُلوا اْلِبرَّ َحتَّى ُتْنِفُق�وا ِممَّ�ا ُتِحبُّ�ونَ    {:َلمَّا َنَزَل َقول اهللا سبحانھ وتعالى -١١
َوِإنَّ } اْلِبرَّ َحتَّى ُتْنِفُقوا ِممَّا ُتِحبُّوَن َلْن َتَناُلوا {:َیا َرُسوَل اللَِّھ، ِإنَّ اللََّھ َیُقوُل: َطْلَحَة، َفَقاَل

ُسوَل َأَحبَّ َماِلي ِإَليَّ َبْیُرَحاَء، َوِإنََّھا َصَدَقٌة ِللَِّھ َأْرُجو ِبرََّھا َوُذْخَرَھا ِعْنَد اللَِّھ، َفَضْعَھا َیا َر
َماٌل َراِبٌح َأْو َراِیٌح، َشكَّ َعْبُد اللَِّھ ، َوَقْد َبٍخ َذِلَك : اللَِّھ َحْیُث َأَراَك اللَُّھ، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ

َأْفَعُل َیا َرُسوَل اللَِّھ : َسِمْعُت َما ُقْلَت، َوِإنِّي َأَرى َأْن َتْجَعَلَھا ِفي اَألْقَرِبیَن ، َفَقاَل َأُبو َطْلَحَة 
 .)٢()َفَقَسَمَھا َأُبو َطْلَحَة ِفي َأَقاِرِبِھ ، َوِفي َبِني َعمِِّھ: 

  :أدلة الوقف من اإلجماع   -ج

عل�ى الوق�ف ق�وًال وفع�ًال، ول�م       -رض�ي اهللا ع�نھم أجمع�ین   -لقد اشتھر اتفاق الصحابة 
  .)٣(یوجد بینھم مخالف فكان إجماعًا لھم 

م��ا بق��ي أح��د م��ن أص��حاب  : " -رض��ي اهللا عن��ھ -ق��ال ج��ابر ب��ن عب��د اهللا األنص��اري  
حابة علیھ بعد أن وقف عمر وأشھد على ،وتتابع الص)٤(" لھ مقدرة إال وقف رسول اهللا 
  .على وقفھ

بلغني أن أكثر من ثمانین رجًال من ": القدیم" في  -رحمھ اهللا  –وقال اإلمام الشافعي 
  .أكثر دور مكة وقف: الصحابة من األنصار وقفوا، وقال

والت��ابعون م��ن بع��دھم دون أن  -رض��ي اهللا ع��نھم –وق��د دأب عل��ى الوق��ف الص��حابة 
  .)٥(ینكره أحد

یتض��ح مم��ا س��بق وم��ن خ��الل دراس��ة اآلی��ات الكریم��ة، واألحادی��ث الش��ریفة وفع��ل   و
أن الوق�ف مس�تحب فھ�و م�ن الق�رب المش�روعة الت�ي         -رضي اهللا عنھم  -الصحابة الكرام

  .حثَّ علیھا الشارع الحكیم وأنھ من وجوه الخیر والبر

                                      
، وأخرجھ النسائي في سننھ في ٣٧٠٣، ح٥/٦٢٧أخرجھ الترمذي في سننھ في كتاب المناقب   ) ١(

  .٣٦٠٨، ح٦/٢٣٣كتاب األحباس
  . ٢٧٦٩، ح٥/٣٩٦أخرجھ البخاري في صحیحھ في كتاب الوصایا ) ٢(
، ومحاضرة ٣/٣١٣، والسیل الجرار المتدفق على حدائق األزھار ٥/٥٩٩المغني البن قدامھ ) ٣(

  .م١٩٢٧سنة ) في نظام الوقف( ٧٢٦/الشیخ نجیب
  .٢/٣٧٦، ومغنى المحتاج  لمحمد خطیب الشربیني ١٥أحكام األوقاف للخصافي ص)  ٤(
، والمغنى البن قدامة ١٨٢- ٩/١٧٥لمحلى البن حزم ، وا ٣/٣٢٥تبیین الحقائق لإلمام الزیلعي ) ٥(

، ٤/١٤٨، والبحر الزخار ألحمد بن یحیى المرتضى  ١٢/٢٩، والمبسوط للسرخسي ٥٦٠-٥/٥٩٧
  م. ٢/٣٧٦،  ومغنى المحتاج للشربیني ٣٥٩- ٥/٣٥٨ونھایة المحتاج ألحمد بن حمزة الرملي 
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  : أدلة الوقف من القیاس -د
عل�ى اخ�تالف   " ي ال�دیار المص�ریة األس�بق   مفت� "الجمیع كما قال الشیخ محمد بخی�ت   

  .)١(مذاھبھم قد استدلوا بھ على صحة الوقف

ب اطا  

   رو اوف 

من المعلوم أن الوقف نوع من أنواع الصدقات التي یقصد بھا التقرب إلى اهللا تعالى، 
یق من طرق فھو من القرب المشروعة التي حثَّ الشارع الكریم علیھا، وندب إلیھا، وطر

إدرار الخیر، وإجزال المثوبة للمتصدق، متى اقت�رن عمل�ھ بنی�ة ص�الحة ورغب�ة ص�ادقة،       
وھو من أفضل الصدقات وأجل األعمال وأعظم القربات؛ ألن األصول تبقى ثابتة ال تباع 
وال توھب وال تورث، ونفعھ�ا وثمارھ�ا وخیراتھ�ا تس�تفید من�ھ األم�ة ج�یًال بع�د جی�ل، وال          

  .)٢(یستأثر بھا وحده، وھذا ما امتاز بھ الوقف على سائر الصدقات یستطیع أحد أن

أن الحكمة في مشروعیة الوقف واضحة، حیث إنھ�ا تحق�ق أھ�دافًا    : وخالصة القول
  : )٣(عظیمة وأغراضًا خیریة شاملة، تتمثل في اآلتي

م�ا  امتثال أمر اهللا سبحانھ وتعالى باإلنفاق والتصدُّق والبذل في وج�وه الب�رِّ، ك   -١
 . بالصدقة وحّثھ علیھا  أن فیھ امتثاًال ألمر الرسول 

تحقیق مبدأ التكافل االجتماعي بین المس�لمین، ال�ذي یق�ّوي الض�عیف، ویع�ین الع�اجز،        -٢
ویحفظ حیاة المْعدم، ویرفع حیاة الفقیر والمحتاج، في الوقت الذي ُتحَترم فی�ھ إرادة فاع�ل   

  .مشروعة، من غیر إضرار بھ أو ظلم یقع علیھالخیر، وتـَُحقَّق رغباتھ البّناءة ال
تحقیق مصالح األمة، وتوفیر احتیاجاتھا، ودع�م تطورھ�ا ورقیھ�ا ف�ي أزمن�ة متالحق�ة،       -٣

وذل��ك م��ن خ��الل وق��ف الخان��ات، والس��قایات، والمستش��فیات، ودور العج��زة، والمس��اجد،    
  .والمصاحف، والكتب، والمدارس، ونحوھا مما سیأتي بیانھ

وب ومحوھا، وبالمقابل الحصول عل�ى األج�ر والث�واب والرض�وان م�ن اهللا      تكفیر الذن-٤ 
  . تعالى للواقف في حیاتھ وبعد مماتھ 

  .حمایة المال من عبث العابثین، كإسراف ولد ، أو تصرف قریب -٥
تأمین المرء لمستقبلھ ومستقبل ذریتھ بإیجاد مورد ثابت یضمنھ ویكون واقیًا لھ�م ع�ن    -٦

  . الحاجة والفقر

                                      
  . ٧،٨محاضرة الشیخ بخیت ص ) ١(
 .١/١٣٤ریعة اإلسالمیة أحكام الوقف في الش) ٢(
من منشورات وزارة الشؤون اإلسالمیة واألوقاف  –األوقاف في المملكة العربیة السعودیة )  ٣(

 ١٣٨-١٣٦/ ١، وانظر أحكام الوقف في الشریعة اإلسالمیة للكبیسي   ٢١ص –والدعوة واإلرشاد 
. 
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ي الوقف برٌّ للموقوف علیھ، وفي البرِّ تدوم الصلة وتنقطع البغضاء وتنتشر المحب�ة  ف -٥
  . بین الناس

في الوقف تطویل لمدة االنتفاع من المال ومّد نفعھ إلى أجیال متتابعة ، فقد تتھیأ السُّبل -٨
ق لجیل من األجیال لجمع ثروات طائلة ولكنھا ق�د ال تتھی�أ لألجی�ال الت�ي تلی�ھ، فع�ن طری�       

  .  الوقف یمكن إفادة تلك األجیال الالحقة بما ال یضر األجیال السابقة 

  اطب اث

أواع اوف   

  :یتنوع الوقف وفق الغرض منھ ابتداء أنواعًا ثالثة 
وھو الذي یوقف ابت�داء عل�ى وج�وه الب�رِّ، س�واء       :الوقف الخیري: النوع األول

والعج�زة، أم ك��ان عل��ى جھ��ة ب��رٍّ عام��ة   أك�ان عل��ى أش��خاص معین��ین ك��الفقراء والمس��اكین 
كالمساجد والمستشفیات والمدارس وغیرھا، ولو ك�ان ذل�ك لم�دة معین�ة یك�ون بع�دھا وقف�ًا        

  .أو كان على نفسھ وأوالده )١(على شخص معین أو أشخاص معینین
ومن المقرر أن للواقف أن یشتمل بفعل الخیر من یشاء من الناس مسلمین وغیرھم ، 

" َوَسبِّْل َثَمَرَتَھا ، اْحِبْس َأْصَلَھا: " -رضي اهللا عنھ-لعمر بن الخطاب  نبيلعموم قول ال
)٢( .  

  :وینقسم ھذا النوع إلى قسمین 
  .دیني محض، كالوقف على المساجد - أ

 .دیني دنیوي ، ویشمل جمیع أنواع الوقوف الخیریة، كوقف مدارس العلم  - ب

   )٣("الُذرَّي"الوقف األھلي أو : النوع الثاني 

وھ�����ذا الن�����وع یوق�����ف ابت�����داء عل�����ى نف�����س الواق�����ف،أو أي ش�����خص أو أش�����خاص  
  .معینین،ولو ُجعل آخره لجھة خیریة

                                      
، ٥/٦٠٨لي، والمغنى البن قدامھ للدكتور وھبة الزحی ١٤٠/ الوصایا والوقف في الفقھ اإلسالمي )  ١(

 . ١٥/واألوقاف في الكویت
  .٣٦٠٣، ح٦/٢٣٢أخرجھ النسائي في سننھ في كتاب األحباس ) ٢(
ویدخل أوالد البنات في ھذا الوقف ألنھم من ذریة الواقف لقولھ ( ٢١/الوقف لألستاذ الشیخ عیسوي) ٣(

فإن عیسى علیھ السالم ) ٨٥- ٨٤(رقم اآلیات من سورة األنعام"ومن ذریتھ داود وسلیمان" تعالى 
 )جعلھ اهللا من ذریة إبراھیم وھو من مریم 
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، ومن ھذا اللون )١(كأن یقف على نفسھ ثم على أوالده ثم من بعدھم على جھة خیریة 
  .كانت أوقاف كثیر من الصحابة 

یحتم�ل أن ینقل�ب    ومن المعلوم بین أھل العلم م�ن الفقھ�اء أن الوق�ف األھل�ي الص�رف     
  .خیریًا محضًا في أقرب وقت وذلك یكون عند انقراض الموقوف علیھم 

وعل��ى ض��وء ذل��ك ف��إن م��آل األھل��ي إل��ى خی��ري ع��اجًال أو آج��ًال لیت��أتى تقیی��د الوق��ف  
، ومن األھلي ما یكون موقوفًا على طائفة خاصة  من الناس  )٢(بالتأبید إلى جھة ال تنقطع
  .صوفیة مثًال ، كزاویة مشایخ الطرق ال

  
  :الوقف المشترك: النوع الثالث

وھو ما یجمع بین الوقف الخی�ري واألھل�ي ، ب�أن تخص�ص غلت�ھ إل�ى األھ�ل وجھ�ة         
  .البرِّ معًا

  .ویجب في جمیع أحوال ھذه األنواع الثالثة أن ینتھي الوقف إلى جھة برٍّ ال تنقطع 
 -كم��ا أس��لفنا –ص��نیفي وم��ن المق��رر أن ھ��ذا التقس��یم ألن��واع الوق��ف إنم��ا ھ��و فقھ��ي ت

اس��ُتقي م��ن مجم��وع األحادی��ث واآلث��ار ف��ي الوق��ف بعام��ة، وك��ان یمارس��ھ المس��لمون بك��ل  
  .أنواعھ تحقیقًا لمعنى التقرُّب إلى اهللا تعالى وإشاعة للخیر والبرِّ واإلحسان بین الناس 

خیري ھذا، وبعد أن سقنا أنواع الوقف الثالثة فإنھ یتبین لنا من خالل مفھوم الوقف ال
  .والذري أن مدار التفرقة بینھما یعود على الجھة التي یتم الوقف علیھا ابتداء

فإن كانت ھذه الجھ�ة عام�ة ك�ان الوق�ف خیری�ًا، وإن كان�ت خاص�ة بأھل�ھ أو بأقارب�ھ          
  " .ذریًا"كان الوقف أھلیًا أو 

وتجدر اإلشارة ھنا إلى أن للواقف أن یخص أقرباءه بفعل الخیر، كما ف�ي إرش�اد   
َوِإنِّ�ي َأَرى َأْن  :(...أن یجعل وقفھ ف�ي قرابت�ھ بقول�ھ    -رضي اهللا عنھ-ألبي طلحة  نبي ال

  .) ٣()َتْجَعَلَھا ِفي اَألْقَرِبیَن

                                      
، والمنھل الصافي في الوقف وأحكامھ جمع وترتیب ١٤٠/الوصایا والوقف في الفقھ اإلسالمي ) ١(

نشر مركز األبحاث والدراسات ١٥/،األوقاف في الكویت١٤،١٥/الشیخ محمد أسعد اإلمام الحسیني
، وجواھر ٥/٦٠٧،٦٤٤زارة األوقاف والشئون اإلسالمیة، والمغنى البن قدامھ و–االقتصادیة 

، ٣/٩٧٩، ومنتخبات التواریخ لدمشق لمحمد أدیب آل تقي الدین الحصني ١/٣٢٢العقود للسیوطي 
٩٨٨، ٩٨٠ . 

، ومنتخبات التواریخ لمحمد أدیب لتقي الدین الدین  ٥/١٢٤،١٢٥خطط الشام لمحمد كرد على ) ٢(
 .  ٣/١٧ الحصني

  . ٢٧٦٩، ح ٥/٣٩٦أخرجھ البخاري في صحیحھ في كتاب الوصایا ) ٣(
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ومن ھذا یظھر فضل صلة األقارب وبخاصة الفقراء منھم ، ولعل ھذا ھو سرُّ تقدیم 

 :اهللا تعالى لھم في الترتیب على من سواھم في قولھ عزَّ وجلَّ          

                               )١( ،

الصََّدَقَة َعَلى الِمْسِكیِن َصَدَقٌة، َوَعَلى ِذي الرَِّحِم اْثَنَتاِن؛ َصَدَقٌة  ِإنَّ: "ولقول النبي
  .)٢(" َلٌةَوِص

  

                                      
 .١٧٧:البقرة )   ١(
،  ٣/٣٨أخرجھ الترمذي في سننھ في كتاب الزكاة باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة ) ٢(

 ٢٥٨٢،ح ٥/٩٢، وأخرجھ النسائي في سننھ في كتاب الزكاة باب الصدقة على األقارب٦٥٨ح
 .١٦٢٢٦، ح ٤/١٨اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده ،وأخرجھ
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  املبحث الثاني

  أهمية الوقف يف فلسطني

التي تضم اآلن كًال من " بالد الشام"تعتبر جزءًا من " فلسطین"من المعلوم أن بالدنا 
، وكانت ھذه البالد تمثل وحدة "فلسطین، والمملكة األردنیة الھاشمیة، ولبنان، وسوریة"

یًا إلى الدول السابقة بفعل االستعمار جغرافیة كبرى، حیث قسمت ھذه الوحدة تقسیماً سیاس
  . )١()بیكو –سایكس (بعد الحرب العالمیة األولى وتطبیق اتفاقیة 

ولم یتحدد شكل فلسطین وحدودھا الجغرافیة المتعارف علیھا في عصرنا ھذا إال أیام 
م، ١٥١٦االنتداب البریطاني على فلسطین، حیث خضعت فلسطین للحكم العثماني عام 

طین طوال الحكم العثماني جزءًا  من والیات الشام كعادتھا على مدى وكانت فلس
متصرفیة : في الشمال: التاریخ، وكانت آنذلك وحدة إداریة تنقسم إلى المناطق اآلتیة

، وتشمل قضائي جنین )نابلس(ومتصرفیة . حیفا، طبریا، صفد: ، وتشمل أقضیة)عكا(
المستقلة، ) القدس الشریف(ب متصرفیة وطولكرم، وكلھا تتبع والیة بیروت، وفي الجنو

القدس، یافا، غزة ، الخلیل، بئر السبع، وتخضع مباشرة للحكومة : وتشمل أقضیة
  .)٢(المركزیة في اآلستانة، أما مناطق شرقي األردن فجعلت جزءًا من والیة دمشق 

ل وقد استھوت بالد الشام التجار العرب قبل اإلسالم، فكانت محط أنظارھم، فنظم أھ
 :مكة آنذاك رحلتین مشھورتین، جاء ذكرھما في القرآن الكریم في قولھ عز وجل

                  فكانت رحلة الشتاء إلى  )٣ "

  ".الشام " ، ورحلة الصیف إلى "الیمن 
بالد الشام مكانتھا من التقدیر ، فكان لثم أكرم اهللا البشریة برسالة سیدنا محمد 

اللَُّھمَّ " لھا بالبركة  والمحبة، وحظیت بنصیب وافر من الخیر، بفضل دعاء رسول اهللا
  .)٤("باِرك لنا في َشِامَنا، اللَّھم باِرْك لنا في َیَمِننا 

عندما أسرى اهللا تعالى " اإلسراء والمعراج"بمعجزة : وقد ُتوَِّج ذلك الفضل والشََّرُف
بیت "في " المسجد األقصى"إلى " مكة"في " المسجد الحرام:"، من یدنا محمدبس

 ، وبما أنزل اهللا تعالى في شأن تلك المعجزة من آیات بّینات في القرآن الكریم"المقدس

                                      
 .م تفاھم سري بین بریطانیا وفرنسا لتقسیم السلطنة العثمانیة ١٩١٦سنة ) بیكو –سایكس (اتفاقیة )   ١(
عقیدة الیھود في الوعد بفلسطین، محمد بن علي بن محمد آل عمر، فھرست مكتبة الملك فھد )  ٢(

 .١٨الوطنیة ص
 . ٢-١:قریش)  ٣(
 .١٠٣٧،ح  ٢/٥٢١أخرجھ البخاري في صحیحھ في كتاب االستسقاء )  ٤(
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                             )١(.  

لقد بارك اهللا سبحانھ وتعالى ف�ي ال�بالد المحیط�ة بالمس�جد األقص�ى المب�ارك ، وس�ر        
ء أن تل��ك األرض ھ�ي مھ��بط الرس�االت الس��ماویة، ومھ�د الكثی��ر م�ن األنبی��ا    : ھ�ذه البرك�ة   

حیث المس�جد األقص�ى أول�ى القبلت�ین، وث�اني المس�جدین،       " القدس "والمرسلین، وأفضلھا 
ومعراجھ، وإذا كان  اهللا قد بارك حول�ھ ، فم�ا    وثالث الحرمین الشریفین، ومسرى نبینا

  ! بالك بالمباركة فیھ ؟
إلى بیت المقدس راكبا البراق  وأحادیث اإلسراء تدل على أنھ أسري بالنبي 
، فنزل وصلى باألنبیاء إمامًا وربط البراق بباب المسجد أي -علیھ السالم-ة جبریل بصحب

 -زورًا وبھتانًا -باب السور الخارجي، وحائط البراق ھو الحائط الذي یسمیھ الیھود اآلن
بحائط المبكى، إذ إنھم یعتبرونھ أحد أسوار الھیكل القدیم واألثر الوحید الباقي منھ بعد 

  .)٢(وھو بالقرب من باب المسجد الذي یفتح على الساحةھدمھ الثاني، 
من أجل ذلك حرص المسلمون عبر تاریخھم على بالد فلسطین، واھتموا بفتح بالد 

  .خاصة" بیت المقدس" الشام عامة، و

  اطب اول

  ر اوف ا  طن 

واإلس��المیة، فق��د   ھ��ي قل��ب األم��ة العربی��ة   –فلس��طین  –نظ��رًا ألن بالدن��ا المبارك��ة  
َال َتَزاُل َطاِئَف�ٌة ِم�ْن ُأمَِّت�ي َعَل�ى     : (حظیت بحرص كبیر من أھلھا المرابطین علیھا لقولھ

 الدِّیِن َظاِھِریَن، ِلَعُدوِِّھْم َقاِھِریَن، َال َیُضرُُّھْم َمْن َخاَلَفُھْم، ِإالَّ َما َأَص�اَبُھْم ِم�ْن َألَواَء، َحتَّ�ى   
ِبَبْی�ِت اْلَمْق�ِدِس، َوَأْكَن�اِف    : َیا َرُسوَل اِهللا، َوَأْیَن ُھْم؟ َق�الَ :  َوُھْم َكَذِلَك، َقاُلواَیْأِتَیُھْم َأْمُر اِهللا
  .، حیث حظیت بوقف كثیر یحتاج إلى دراسة حكیمة لالستفادة منھ )٣()َبْیِت اْلَمْقِدِس

ل�دان  فبالدنا فلسطین م�ن أقص�اھا إل�ى أقص�اھا حافل�ة باألوق�اف، ولعلھ�ا م�ن أحف�ل الب         
اإلس�المیة بھ��ا، وھ��ذا أم�ر طبیع��ي ب��النظر لمكانتھ��ا المتمی�زة ف��ي اإلس��الم، وألن مس��جدھا    
األقصى بارك اهللا حولھ وجعلھ أولى القبلتین وثاني المسجدین وثالث الحرمین الش�ریفین،  

إلی��ھ، وُجع��ل معراج��ھ إل��ى الس��ماء، واألوق��اف تكث��ر ف��ي    وأس��ري بنبی��ھ الك��ریم محم��د  
ھا قربات إلى اهللا تعالى أوًال وقب�ل ك�ل ش�يء، وق�د ب�دأت ھ�ذه األوق�اف        مواطن القداسة ألن

في ھذه البالد المقدسة منذ فجر اإلسالم، وأقدمھا فیھ�ا الوق�ف ال�ذي وقف�ھ الرس�ول الك�ریم       

                                      
 .١:اإلسراء )  ١(
 .٤٦أھمیة القدس في اإلسالم، عبد الحمید السائح، ص : انظر) ٢(
  .٢٢٦٧٦، ح ٥/٢٦٩أخرجھ أحمد بن حنبل في مسنده ) ٣(
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وذریت��ھ ف��ي أرض مدین��ة خلی��ل اهللا إب��راھیم )١(نفس��ھ عل��ى الص��حابي الجلی��ل تم��یم ال��داري 
كنھا جمیعًا تصب ف�ي نف�س المعن�ى وأن ھن�اك     وھناك نصوص وردت في ھذا السیاق ول.

ح��دودًا معروف��ة لھ��ذا الوق��ف وعق��ارات وأراِض ذات مس��احات شاس��عة یع��ود ریعھ��ا عل��ى 
  -: ومن ھذه النصوص . مصلحة وقف تمیم الداري 

محمد رسول اهللا لتمیم ال�داري وأص�حابھ    )٢(ھذا ما أنطى. بسم اهللا الرحمن الرحیم " 
المرطوم وبیت إبراھیم وما فیھم عطیة بت ، ونفذت وسلمت وأني أنطیتكم عین حبرون و

ش�ھد أب�و بك�ر ب�ن أب�ي      " ذلك لھم وألعقابھم من بعدھم أبد األبد ، فمن آذاھ�م فیھ�ا آذاه اهللا   
قحافة وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ومعاوی�ة ب�ن أب�ي س�فیان     

  . إلسالمیة المتالحقة وتتابعت األوقاف من بعد في العصور ا )٣(" وكتبھ
وقف لجمیع المسلمین ألنھا  -وھي والیـة من والیـات بالد الشام-فأرض فلسطیـن

  .وتم افتتاحھا بھذه المثابة )٤(أرض خراجیة 
لقد اھتم المسلمون عبر التاریخ بفلسطین عامة والمدینة المقدسة خاصة، حیث 

ألتراك العثمانیون اھتمامًا كبیًرا أولى األمویون والعباسیون واألیوبیون والممالیك وا
بالمسجد األقصى المبارك، فقد وجھوا ُجلَّ اھتمامھم للعنایة بالمسجد األقصى والصخرة 
المشرفة، وبإقامة المؤسسات التعلیمیة والتكایا والزوایا في جمیع أحیاء المدینة المقدسة، 

سة عبر التاریخ، كما ال في داللة واضحة على مدى اھتمام المسلمین بھذه المدینة المقد
  .-رحمھ اهللا  -ننسى تحریر المدینة المقدسة على ید القائد المسلم صالح الدین األیوبي 

  : ویتنوع الوقف اإلسالمي في فلسطین إلى 
فھو یشمل جمیع جھات الخیر، ومواطن البر من مس�اجد وم�دارس   : الوقف الخیري*

الت��اریخ اإلس��المي المجی��د فس��نجد   ودور عج��زة وغیرھ��ا ، وإذا أردن��ا أن نقل��ب ص��فحات 
  . نماذج من الوقف الخیري ال نعرف لھا مثیًال في تاریخ الحضارات 

                                      
نماره بن مالك بن بن الدار بن ھانيء بن حبیب بن  –وقیل خارجھ  –ھو تمیم بن أوس بن حارثة ) ١(

بن الحارث بن مرة بن أدد ابن زید بن یشجب بن عریب بن زید بن كھالن بن ) وھو لخم ( عدي 
أحد أجداده ، " الدار " ورقیھ ابنتھ ، ونسبتھ الداري إلى  –أبو رقیھ  –سبأ ، ویكنى تمیم الداري 

ولخم . ھم أیضًا من قبیلة لخمو) لخم (ونماره آخر جد یوصلھم بـ . بنو نماره . ویقال لقومھ أیضًا 
لیس اسمًا وإنما لقب ، وقبیلة لخم من العرب القحطانیة ذات شعوب وقبائل كثیرة ، سكنت دیار 

، اسلم في السنة التاسعة ) ٥٥تمیم بن أوس الداري ص : محمد محمد شراب ( العراق والشام 
) الخلیل ( إلى موطنھ فلسطین ثم عاد  للھجرة بعد غزوة تبوك فسكن المدینة وغزا مع رسول اهللا

وعلى ھذا یكون قد أقام في المدینة بضعة وعشرین عامًا، جمھرة أنساب . بعد مقتل عثمان بن عفان 
 .٤٢٢العرب البن حزم ص

 . ٣٣٣/  ١٥)  نطى ( أعطى بلغة أھل الیمن ، لسان العرب مادة: أنطى ) ٢(
 ١٢٩أ محمد محمد شراب ص . تمیم بن أوس الداري ) ٣(
ھو حق للمسلمین یوضع على األرض التي غنمت من الكفار حربًا أو صلحًا، ویكون : الخراج ) ٤(

 .  ٤٧ص  األموال في دولة الخالفة لعبد القدیم زلوم: راجع . عنوة وخراج صلح
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المس��اجد وف��ي مق��دمتھا المس��جد األقص��ى : ومث��ل ھ��ذه األوق��اف الخیری��ة ف��ي فلس��طین 
المدرس����ة التنكیزی����ة، والحس����ینیة، : المب����ارك والمس����جد اإلبراھیم����ي والم����دارس ومنھ����ا

ویش��مل أیض��ًا دور الص��ناعات ویوج��د منھ��ا ف��ي     . )١(ف��ي الق��دس  والباس��طیة، والمنجكی��ة 
  .)٢(دار األیتام اإلسالمیة بالقدس: فلسطین 

) رب�اط ق�الوون  (الرباط المنص�وري  : كما تشمل الرباطات أیضًا، ومثلھا في فلسطین
  .)٣(في القدس) المجلس(قرب باب الناظر 

وخان إبراھیم (خان السلطان : ویشمل أیضًا  خانات أبناء السبیل، ومثلھا في فلسطین
  .)٤()الخلیل

مستش�فى المقاص�د الخیری�ة الك�ائن ف�ي      : كما یشمل المستش�فیات، ومثلھ�ا ف�ي فلس�طین    
  .جبل الزیتون بالقدس

مقب�رة ب�اب الرحم�ة، والمقب�رة الیوس�فیة      : ویشمل المق�ابر أیض�ًا، ومثلھ�ا ف�ي فلس�طین     
  .)٥(الساھرة، ومقبرة )ما میال(شرقي سور القدس، ومقبرة مأمن اهللا 

وق�ف خاص�كي س�لطان،    : كما توجد وقوف خیریة كثیرة ومشھورة  في فلسطین مث�ل 
وھي زوجة السلطان س�لیم ووال�دة الس�لطان س�لیمان، وق�د س�جل ھ�ذه الوق�ف ف�ي س�جالت           

) ٣٣(المحكم��ة الش��رعیة ف��ي الق��دس زم��ن القاض��ي أب��ي بك��ر ص��دقي زاده ف��ي س��جل رق��م 
  .)٨(دة قرى في فلسطینفي ع)٧(، ووقف خلیل الرحمن)٦()١٨(صفحة

َتِكیة خاصكي سلطان في القدس، وتكی�ة خلی�ل   ) تكیة( )٩(ویوجد لكال الوقفین السابقین
  .الرحمن بالخلیل، وال تزال ھاتان التكیتان تقومان بمھامھما حتى اآلن 

                                      
 .ملفات قسم إحیاء التراث اإلسالمي) ١(
-١٩٢٣ھـ الموافق ١٣٤٢–ھـ ١٣٤١بیان المجلس الشرعي اإلسالمي األعلى في فلسطین لسنة ) ٢(

 .م ١٩٢٤
، وكتاب المفصل في تاریخ القدس ٢/٨٩األنس الجلیل بتاریخ القدس والخلیل لمجیز الدین الحنبلي ) ٣(

  . ٢٤١- ٢٠٠لعارف العارف ص 
 .ملفات قسم إحیاء التراث اإلسالمي )  ٤(
 ٥١٠ -٥٠٥المفصل في تاریخ القدس للدكتور جواد علي )  ٥(
المخطوط في قسم إحیاء التراث اإلسالمي في بیت / ط وقف خاصكي سلطانصورة مخطو: راجع ) ٦(

من كتاب المفصل في تاریخ القدس أن خاصكي ھي زوجة  ٣٠٧المقدس وقد ورد في صفحة 
 .السلطان سلیمان 

، وملفات قسم إحیاء التراث اإلسالمي ٣/٤١االختیار لتعلیل المختار لعبد اهللا بن مودود الموصلي ) ٧(
 .قدسببیت الم

 .ملفات  قسم إحیاء التراث اإلسالمي ببیت المقدس) ٨(
 .١٧٤الدراري الالمعات في منتخبات اللغات ص: زاویة، أنظر: كلمة فارسیة بمعنى : التَِّكیة ) ٩(
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ب�ل  ] قری�ة  ٣٤٠[وھن�اك ف�ي فلس�طین    ( )١(ومن الوق�وف الخیری�ة وق�ف ص�الح ال�دین     
  .)٢(حسب ما ورد في كتاب حقائق وإحصاءات) ئیًا وقفًاأكثر تعتبر كلیًا أو جز

وقد وقفت للخیر عدة مناطق في فلسطین على الفق�راء والمس�اكین والرق�اب وف�ي     
  .سبیل اهللا والمتولى، والضیف

بئ��ر (منھ�ا عل��ى س��بیل المث��ال قری��ة ب��ورین، وبی�ت فوری��ك، ومحرق��ة، وزی��ت الح��رازین   
  .)٣(وُشطَّا، وسعسع  من أعمال صفد) السبع

ھو ما كان خیره ونتاجھ خاصًا بذریة المت�وفى م�ن أوالد وأقرب�اء،    : الوقف الُذري   
  .كأن یقف لھم الواقف عقارات وبساتین یستفیدون منھا بعد موتھ إلى ماشاء اهللا 

وق��ف زاوی��ة المج��دل ف��ي غ��زة، ووق��ف زاوی��ة  : وم��ن األوق��اف الذری��ة ف��ي فلس��طین  
ة األفغ��ان، والزاوی��ة المجیدی��ة، والزاوی��ة القادری��ة،  الھن��ود ، والزاوی��ة النقش��بندیة، وزاوی�� 

  .)٤(والزاویة األدھمیة، وزاویة أوالد أبي السعود، وزاویة أبي مدین في القدس
  .ومن األھلي أیضًا ما یكون موقوفًا على ذریة الواقف من بعده كما أسلفنا 

ین الغوث وقف المغاربھ، كوقف ابي مد: في فلسطین ) الذري(وأشھر الوقف األھلي 
، ووق��ف ال��دجاني، والعلم��ي، والعس��لي، والج���اعوني،     )٥(داخ��ل مدین��ة الق��دس وخارجھ��ا    

والب��دیري ف��ي الق��دس، ووق��ـف تم��یم ال��داري، والص��احب، ورمض��ان ف��ي الخلی��ل، ووق��ف  
حالوة، وطوقان ، والجوھري، وأغـــا نم�ر، ومخل�وف ف�ي ن�ابلس، ووق�ف الحاج�ة لیل�ي،        

اب���ي، وفاطم���ة الیوس���ف م���ن عك���ا وص���فد، ووق���ف  وعل���ي وعب���د اهللا باش���ا، ونزھ���ة العر
الحزیزاني، وحسین باشا مكي ف�ي الناص�رة، ووق�ف أب�ي الھ�دى، وآل رض�وان ف�ي یاف�ا،         
ووق�ف ول�ي اهللا ح�ریش والش�یخ حم�دان، وفاطم�ة خ�اتون ف�ي جن�ین ، ووق�ف خی�ر ال�دین             
الرمل��ي، وأب��ي الھ��دى الت��اجي، وعل��ي الحس��یني، وأب��ي الع��وف ، والص��الحي، والخلیل��ي،   

  .)٦(األشعري، والشبلي في اللد والرملةو

                                      
وقفیة صالح الدین للدكتور أحمد : ، وراجع  ٥وثیقة مقدسیة تاریخیة، وقفیة الشیخ الخلیلي ص) ١(

 .اف العامةالعلمي نشر دائرة األوق
 . ٢٥حقائق وإحصاءات لسامي الھداوي ص ) ٢(
م ١٩٧٧ملفات قسم إحیاء التراث اإلسالمي، ومجلة الفیصل العدد الرابع السنة األولى سنة ) ٣(

 . ١٣٦ص
وقفیات المغاربة للدكتور أحمد : ملفات قسم إحیاء التراث اإلسالمي في بیت المقدس ، وانظر أیضًا ) ٤(

 نشر دائرة األوقاف اإلسالمیة. ر األیتام اإلسالمیة مطبعة دا. العلمي 
ومن القسم التركي عموم ملفات ) ٩(من باب الوقف الذري ) ١٠(عموم ملفات بحث األراضي ) ٥(

 .قسم إحیاء التراث اإلسالمي) ٢(في باب الوقف الذري ) ٣(بحث األراضي 
مد أدیب لتقي الدین الحصني ، ومنتخبات التواریخ لمح٥/١٢٤خطط الشام لمحمد كرد على )  ٦(

٣/١٧ . 
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إنم��ا ھ�و م��ن  " ال�ذري "ھ�ذا، ول��یكن معلوم�ًا أن البح��ث ف�ي مش��روعیة الوق�ف األھل��ي     
حیث المبدأ والعموم، وأن تقسیم الوقف بعامة إلى أنواعھ الثالث�ة إنم�ا ھ�و مص�طلح فقھ�ي      

ش�مول الن�وع   حدیث قصد بھ التنظیم والتمیی�ز بینھ�ا، لك�ن حقیق�ة الوق�ف ش�املة ل�ذلك كل�ھ         
ألفراده، فإثبات شرعیة الوقف من حیث العموم ھو بالضرورة إثبات لكل نوع من أنواعھ 

.  
وم��ن الج��دیر بال��ذكر أن س��جالت المحكم��ة الش��رعیة ف��ي الق��دس تح��تفظ بالعدی��د م��ن     
الوثائق والمستندات الوقفیة اإلسالمیة في فلس�طین، وم�ن أمثل�ة ھ�ذه الوقفی�ات عل�ى س�بیل        

   :المثال ال الحصر
  .وقفیة المحسنة أمینة الخالدي، ابنة مدینة القدس  -
  . وقفیة أحمد باشا الجزار  -
  .وقفیة خاصكي سلطان  -
  .وقفیة أبي مدین الغوث  -
 .وقفیة عائشة ومكرم أبي خضرا -
  وقفیة صالح الدین األیوبي للخانقاه الصالحیة  -

س�لمون؛ خدم�ة ل�دینھم وحفاظ�ًا     وُتعدُّ ھذه الوقفیات نماذج من نور ُتظھر ما قام ب�ھ الم 
على وطنھم ، وقبل ذلك تقربًا م�ن ربھ�م وخ�القھم، كم�ا أنھ�ا ب�راھین س�اطعة عل�ى عط�اء          

  .األمة اإلسالمیة عبر األجیال ألن رسالة اإلسالم رسالة رحمة للعالمین أجمعین
  :األمالك الوقفیة في فلسطین

الفھا في فلسطین تم عمل حصر شامل لجمیع ممتلكات الوقف اإلسالمي على اخت
  : وذلك كما یلي 

  :م١٩٤٨األمالك الوقفیة في فلسطین المحتلة سنة  -أ
، ومجموع األراضي التي  ٢كم ) ٢٧.٠٠٩(إن مساحة فلسطین تصل إلى 

استولى علیھا الیھود بعد قیام دولة االحتالل اإلسرائیلي في فلسطین المحتلة وطرد 
أي ما یعادل  ٢كم) ٢٠.٧٧٠(تبلغ مساحتھا  م١٩٤٨السكان الفلسطیینیین األصلیین سنة 

ھي مساحة القدس والضفة % ٢٢من أراضي فلسطین، والمساحة المتبقیة وتقدر % ٧٨
  . الغربیة وقطاع غزة ، والوقف اإلسالمي في فلسطین یكاد یشمل معظمھا 

م ١٩٤٨ویصعب تحدید مساحة األراضي الوقفیة داخل فلسطین المحتلة سنة 
  : لعدة أسباب منھا 

إن معظم السجالت العثمانیة اختفت عندما أخذ العثمانیون الكثیر منھا بعد  -١
  . رحیلھم 

قیام اإلنجلیز والیھود بإتالف الكثیر من سجالت الطابو واألوقاف والتي تمثل  -٢
  . شھادة ملكیة وتظھر الحجج الشرعیة لألمالك 

قھا وعدم إعداد خرائط غیاب األرقام الدقیقة لألراضي الوقفیة بسبب عدم توثی -٣
  . دقیقة لھا 
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المعلومات المتوفرة حول األراضي الوقفیة لیست متناسقة فبعضھا یرد -٤
بالدونمات ، ومنھا دونمات فلسطینیة، وأخرى تركیة، وأخرى مصریة ولھذا تكون 

  .)١(النتائج غیر دقیقة
  : م ١٩٤٨ومن أكبر األوقاف المضبوطة في فلسطین المحتلة سنة 

  . دونم جنوب یافا )  ٣٢.٠٠٠(النبي روبین والذي یقدر  وقف  -أ
دونم، والمنتشرة في خمس )  ٢٨.٤٠٠(وقف لمسجد سیدنا علي بن عالم  -ب

  . عشرة قریة في أقضیة یافا، وطولكرم ، وجنین 
م على ید والي عطا ١٧٨٤وقف أحمد باشا الجزار حیث أنشئ الوقف سنة  -جـ

جزار أكبر مساجد شمال فلسطین وأعظمھا ، وقد بلغ وصیدا وقتئذ ، حیث أصبح مسجد ال
  . مسجدًا)  ٣١٣(عدد المساجد الكبرى في فلسطین 

  . أجزاء كبیرة من وقف خاصكي سلطان والوقف التمیمي  -د
  . قریة تعتبر كلیًا أو جزئیًا وقفًا )  ٣٤٠(ھناك في فلسطین  -ز
السلطان صالح وقوف األمراء، والسالطین، والقضاة في فلسطین كوقف  -ھـ

الدین األیوبي، والوقف على الزوایا، والوقف الذري للحاجة لیلى، وعلي وعبد اهللا باشا، 
ونزھة العرابي، وفاطمة الیوسف في عكا وصفد، ووقف الخریزاني، وحسین باشا مكي 
في الناصرة ، ووقف أبي الھدى وآل رضوان في یافا، ووقف خیر الدین الرملي، وابن 

وعلى الحسیني وأبي العوف والصالحي والخلیلي واألشعري والشبلي في الھدى التاجي 
اللد والرملة ، وكل ما ذكر على سبیل المثال ال الحصر ، ومن المعروف أن الوقف 
األھلي الصرف یحتمل أن ینقلب خیریًا محضًا في أقرب وقت بانقراض الموقوف علیھم 

لتقیید الوقف بالتأبید إلى جھة ألن مآل األھلي إلى الخیري في العاجل أو اآلجل 
  ).٢(التنقطع

  .المقابر  -و
سیاسة إسرائیل تجاه األوقاف اإلسالمیة في (كما أشار مایكل دمبر صاحب كتاب 

م باإلضافة إلى ١٩٤٨إلى أن البعض یقدر الوقف داخل فلسطین المحتلة سنة ) فلسطین
  : ماسبق كاآلتي 

  .  مساحة الوقف الصحیحدونم )  ١٠٠.٠٠٠( -
من كامل األراضي الزراعیة في فلسطین أراضي میریة %)  ١٨-١٢( -

  دونم إلـى)  ٩٦٥.٢٨٠(موقـوفة ، وتقـدر ما بین 
  دونم ، وتم دفع قیمة أعشارھا عـام )  ١.٤٤٧.٩٢٠(

  . من المنتوج الزراعي % ) ١٢.٧٥(م بنسبة  ١٩٢٢
  : عض األمثلة أما حجم الوقف بالنسبة لبعض المدن فھذه ب

                                      
 .ملفات مؤسسة إحیاء التراث اإلسالمي بالقدس )  ١(
 .م١٩٤٦- ١٩١٥وثائق قسم إحیاء التراث اإلسالمي بالقدس المجموعة األولى )  ٢(
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  . من أرضي مدینة الرملة %)  ٣٣(-
  . من أراضي مدینة عكا %)  ٩٠(-
  . من جمیع الحوانیت في مدینة یافا %) ٧٠(-
  ).١(من أراضي الخلیل وقف تمیم %)  ٦٠(-

  . األمالك الوقفیة في قرى محافظة القدس والضفة الغربیة وقطاع غزة -ب 

  المساحة   المنطقة                الرقم

  دونم      متر    

  ٢٠٢٦  ٣٠٣  قرى محافظة القدس   -١

  ١٥١.٤٢٤  ---  الضفة الغربیة   -٢

  ٦٧٧٧  ٥١٥  قطاع غزة   -٣

  )٢(١٦٠.٢٢٧  ٨١٨  المجموع العام  

  
  :باإلضافة إلى األمالك الوقفیة في مدینة القدس -ج 
لقدس، وسجالت الموجودة والموثقة في سجالت دائرة األوقاف اإلسالمیة في ا 

محكمة القدس الشرعیة، ووثائق وسجالت مؤسسة إحیاء التراث والبحوث اإلسالمیة 
  .بالقدس

  
  
  

                                      
 . ٣٠-  ٢٣سیاسة إسرائیل لمایكل دمبر، ص )  ١(
 .١٦٩ م، ص٢٠٠٠إنجازات وتطلعات سنة  –وزارة األوقاف الفلسطینیة )  ٢(
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ب اطا  

  اوان ا ظم إدارة اوف واراف   طن  

من المعلوم أن المسلمین قد أقبلوا على الوقف رجاًال ونساء بدءًا من جیل 
، ثم األجیال التي تلتھم، حیث شھدنا تسابقًا في إقامة - نھم أجمعینرضي اهللا ع- الصحابة 

األوقاف وإدارتھا بین الخلفاء واألمراء عبر التاریخ منذ العھود اإلسالمیة األولى وحتى 
  . وقتنا ھذا

  
  : الوقف في صدر اإلسالم -١

كان الوقف بادئ األمر یدار من قبل الواقف نفسھ ، أو ممن ینصبھ لإلشراف 
ى الوقف وإدارتھ مجانًا واحتسابًا، أو بأجر راتب دون تدخل من الدولة إال في الحاالت عل

  ).١(التي یكون الواقفون فیھا ھم الحكام والوالة 
فلما امتألت البالد اإلسالمیة باألوقاف الخیریة وبلغت من الكثرة حدًا قویًا 

 –رضي اهللا عنھ  –ب وتطورت األمور في عھد الخلیفة الراشد الثاني عمر بن الخطا
  .)٢(حیث أصبح للوقف دیوان تابع لدیوان المالیة 

  
  : الوقف في الدولة األمویة  -٢

اتسع الوقف في العھد األموي وتطورت الحیاة في المجتمعات اإلسالمیة ، 
  . فاستدعى ذلك إنشاء إدارات للوقف ، وقیام أجھزة خاصة لإلشراف علیھ 

رفون بأنفسھم على األوقاف، ویحاسبون النظار وتواله قضاة مختصون كانوا یش
والمباشرین ویحققون معھم، وقد یتخذون بحقھم إجراءات تأدیبیة وعقابیة حال تقصیرھم، 

  .)٣(أو إساءتھم للوقف واستغالل مناصبھم فیھ 
وھو أول  –توبة بن نمر بن حوقل الحضرمي : ومن القضاة المشھورین في ھذا 

" وزارة أوقاف " الملك ذلك الذي أنشأ دیوانًا لألوقاف قاِض في زمن ھشام بن عبد 
التاسع المیالدي ، وأمر " بمصر زمن ھشام بن عبد الملك في القرن الثاني الھجري 

وھذا القاضي ھو الذي نقل  )٤(بالسجالت لحفظ الحقوق، وحمایة المستحقین وتحدیدھم 
والمساكین فأرى أن أضع یدي ما أرى موضع ھذه الصدقات إال إلى الفقراء : عنھ أنھ قال

  . ، والتوارث )٥(علیھا حفظًا لھا من الثواء
  

                                      
 . ١/٣٨أحكام الوقف للكبیسي ) ١(
 . ١/٣٨المرجع السابق ) ٢(
 ٣٩ - ١/٣٨المرجع السابق ) ٣(
 . ١/٣٨المرجع السابق ) ٤(
 .٢/١٥٢لسان العرب البن منظور ) طول المقام  –اإلقامة ( الفعل ثوي : الثَّواء ) ٥(
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  :الوقف في الدولة العباسیة  -٣
حظیت األوقاف في عھد العباسیین باالھتمام الالئق بھا ، فقد كان إلدارة األوقاف 

 –یعاونھ في ذلك بعض أعوانھ ، وكانت إدارتھ تتصف :" صدر الوقف " رئیس یسمى 
بالدقة ، والتنظیم ، والوضوح ، والسھر بحزم ونزاھة على أموال الوقف  –غالبًا 

  . )١(واستثمارھا في حاالت من التأھیل المھني وبعض الحرف والصناعات الخفیفة 
وكان على الشخص الذي یعھد لھ القاضي باإلشراف على أموال األوقاف 

فإذا أقر القاضي صحة  وإدارتھا ، والصرف علیھا أن یقدم حسابھ في نھایة كل سنة ،
  .)٢(الحساب قسم في سبلھ وعلى أھل الوقف

  
  : الوقف في الدولة المملوكیة -٤

ازداد في عھد الممالیك نطاق الوقف ، واتسع بصورة كبیرة ، وذلك إلقبال 
السالطین والوالة في الدولة على وقف المساجد ، والمدارس ، والمكتبات ، والمستشفیات 

ف الخیریة العامة ، وصار لھ تشكیالت إداریة تتولى اإلشراف علیھ ، ونحوھا من األوقا
وتتابعت القوانین الصارمة المنظمة لھذه األوقاف، والمحددة ألسالیب إدارتھا واإلفادة 

، وال تزال كثیر من ھذه األنظمة أو القوانین معموًال )٣(منھا سواء كانت خیریة أو ذریة 
  . وزارات األوقاف في األقطار اإلسالمیة بھا إلى یومنا ھذا في كثیر من 

  
  : الوقف في الدولة العثمانیة  -٥

إن الوقف الفلسطیني في ظل الدولة العثمانیة قد نظمتھ قوانین عدیدة وقد استقرت 
النظم التي كانت سائدة في الدولة المملوكیة، حیث اتسعت روافد الوقف لتشمل كل جھات 

  . والذریة  البر والخیر العام وعلى األھل
كان مركز األوقاف في " األتراك " ولما آل حكم فلسطین وغیرھا إلى آل عثمان 

ولھا بعض المدراء، و أصبح مذھب أبي حنیفة ھو المذھب ) اآلستانة(عاصمة الدولة 
  . الرسمي في الدولة وكان من الضروري أن یتأثر الوقف بذلك 

لقضاء في بیت المقدس عدد من القضاة وعلى الرغم من ذلك فقد كان یتولى ا          
الشرعیین یمثلون المذاھب األربعة ، ویؤید ما أشرنا إلیھ وثائق محكمة القدس الشرعیة 

)٤(.  

                                      
 .٤٠- ١/٣٩أحكام الوقف للكبیسي )  ١(
 ١/٣٩المرجع السابق )  ٢(
 ١/٣٩المرجع السابق )  ٣(
 .١٠المنھل الصافي للشیخ محمد اسعد اإلمام الحسیني ص )  ٤(
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وكان یشرف على كل وقف متول یعینھ الواقف ویؤكد القاضي تعیینھ، وقد سمي 
ناظر "  متولي الوقف بعد أن سیطرت الدولة العثمانیة بشكل أكبر على األوقاف باسم

  " .الوقف 
وكانت األسر الفلسطینیة العریقة، كالحسیني والنشاشیبي والخالدي في القدس، 

من الوقف % ٤٠وعبد الھادي في نابلس، ھي المسیطرة على األوقاف، حیث إن 
الصحیح في فلسطین كان تابًعا لھذه العائالت وكانت ھذه السلطة على األوقاف مصدًرا 

 .ئالت أمام السلطة العثمانیة المركزیةمن مصادر سلطة ھذه العا
وقد أرادت الدولة العثمانیة أن تحّد من سلطة العائالت الفلسطینیة حیث إن 
اجتماعھا كان یھدد الموظفین العثمانیین ، وكان ھذا أحد العوامل التي دفعتھا إلى القیام 

شراف دائرة خاصة لإل ١٨٢٦بمجموعة من اإلصالحات لنظام األوقاف فأنشأت سنة 
إلى وزارة لألوقاف مما یعكس  ١٨٤٠على أنواع معینة من األوقاف ، ورفعتھا سنة 

قانون األراضي العثمانیة ونصت المادة  ١٨٥٨مسؤولیتھا المتزایدة ، وأصدرت سنة 
من  ١٢من ھذا القانون بأنھ ال یجوز تحویل األرض المیري إلى وقف، أمام المادة  ١٢١

لة حق التشریع على األوقاف المیریة ، ثم صدر نظام بعد القانون نفسھ فقد أعطت الدو
یمنع تحویل األرض المیري إلى ملك، وبذلك أصبح من العسیر تحویلھا إلى  ١٨٦٧سنة 

  . )١(وقف 
وفي األربعینات من القرن التاسع عشر عین مدیر لألوقاف في فلسطین وثالثة 

ؤولیة فخص جمیع المدخوالت مأمورین في مناطق یافا والخلیل وغزة ، وانیطت بھم مس
والنفقات والموافقة على جمیع اإلصالحات والتحسینات وكل ھؤالء الموظفین  أعضاء 
في المجالس ، وأخذت العائالت تسعى لتعیین أحد أبنائھا في منصب المأمور ، وقد 

ُحّد من صالحیات ھؤالء الموظفین  ١٨٦٣أصبح ھذه المنصب وراثیا ، ولكن في سنة 
تصرفھم ، وصار للمجلس صالحیات أوسع في اإلدارة المحلیة للوقف ، وفي بسبب سوء 

سیطرت وزارة األوقاف على جمیع األوقاف المخصصة لإلنفاق على  ١٨٨٣سنة 
  . )٢(المساجد والمدارس والتكایا 

)  ٣(وكانت أمور األوقاف فلي فلسطین تنظم بموجب إدارة األوقاف العثماني 

ھـ وفي فلسطین تأسس المجلس الشرعي ١٢٨٠خرة سنة من جمادى اآل ١٩الصادر في 
اإلسالمي األعلى في القدس لیرجع إلیھ في أمور األوقاف وسائر الشئون الشرعیة 

  . م ١٩٢١من كانون األول سنة  ٢٠بموجب النظام الصادر بتاریخ 
  

                                      
 .١٥المنھل الصافي للشیخ محمد أسعد اإلمام الحسیني ص )  ١(
 .٣٥المرجع السابق ص )  ٢(
 .١٨٨ – ١٨٥الوقف في الشریعة والقانون لزھدي یكن ص : انظر)  ٣(
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على اعتبار جمیع   ١٩٢٢وقد نص القانون األساسي لدستور فلسطین لسنة 
م أو قبل ذلك نافذة ١٩١٤مانیة التي كانت منشورة في أول تشرین سنة التشریعات العث

  : المفعول إلى أن تلغى أو تعدل بتشریع یسن بمقتضى ھذا القانون ، ومن تلك التشریعات 
من جمادي اآلخرة  ١٩نظام دائرة األوقاف العثماني الصادر بتاریخ  - أ

  . ھـ ١٢٨٠لسنة 

ھـ ١٣٢٩من حزیران سنة  ١١القانون المخصص العثماني المؤرخ في - ب
خصوصي المتضمن تعیین )  ٣٢(عمومي  ونمرة )  ٥٣٩٨٣(نمرة 

 . كتبة األوقاف ومأموري التحصیل وعزلھم 

م���ن رمض���ان  ٢نظ���ام توجی���ھ الجھ���ات العثم���اني الص���ادر ف���ي    -ج
  . ھـ١٣٢٩من تموز سنة  ٢٣ھـ و ١٣٣١سنة 

رات الوقف ومقاطعاتھ المعدل للقانون المؤقت قانون تحصیل إیجا-د
  . )١(ھـ ١٣٣١من ربیع األول سنة  ٢٧المؤرخ في
  

 : الوقف في فترة االنتداب البریطاني  - ٦
قاطع الفلسطینیون انتخابات المجلس التشریعي الذي أرادت بریطانیا إقامتھ حتى 

وقد لجأت إلى المحافظة  ینصاع المندوب السامي حول إدارة الشؤون الیومیة في البالد،
) اإلسالمي األعلى(على الوضع الراھن الدیني والتشریعي في فلسطین، وأنشأت المجلس 

وقد تطور بشكل كان لھ تأثیر سیاسي كبیر في البالد، ومن األھمیة بمكان أن ھذا 
  .المجلس كان مسؤوًال عن الوقف في فلسطین

اف في القدس ، لھا رئیس وقاضیان وقد انتقلت سلطة شیخ اإلسالم إلى محكمة استئن
ینتخبان من القضاة التسعة في فلسطین، وھذا یعني فصل مسلمي فلسطین عن بقیة العالم 

  : ، وقد أدى ھذا األمر إلى ثالث نتائج )٢(اإلسالمي
أصبح للمسلمین حقوق أقل وصاروا یخضعون لمحاكم مدنیة لیس جمیع  -١

  . موظفیھا ، بالضرورة من المسلمین 

أثیر العلماء والوجھاء على المجتمع اإلسالمي داخل فلسطین، والمؤتمر زاد ت -٢
كان ذروة ھذه المكانة الرفیعة،  ١٩٣١اإلسالمي الذي عقد في القدس سنة 

 . وكذلك ارتفعت مكانة مفتي القدس إلى أعلى درجة بین ابناء شعب فلسطین

ھم في جعل تحول الوقف إلى مؤسسة وطنیة لم یستطع البریطانیون تحقیق رغبت -٣
الوقف مؤسسة علمانیة، وذلك في ضوء الظروف الخاصة المحیطة باالنتداب 
وسیاستھ في الوطن القومي الیھودي، ولم یرغبوا في استعداء المجتمع 

                                      
 .١٨، ص المنھل الصافي للشیخ محمد الحسیني)   ١(
 . ٤٢ص  ١٩٨٥، شباط وآذار  ٦+٥مجلة ھدى اإلسالم المقدسیة العددان )  ٢(
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اإلسالمي وإلھاب الحماس الدیني، وقد ازدھر الوقف كما رأینا تحت إشراف 
صغر وأكثر قابلیة المجلس اإلسالمي األعلى، فقد أصبح المجتمع اإلسالمي أ

لإلدارة، وصار من الممكن رقابة الموظفین في المساجد والمؤسسات الوقفیة 
وأصبح الدخل الفائض یحول لتنمیة الوقف في فلسطین ، وقد أصبح إداریو 
الوقف من الوجھاء أكثر سلطة وقوة، وھذا دفع بنظام الوقف في التیار الوطني 

 . )١(وجھاء في السیاسة الوطنیةلھذه الفترة عن طریق اشتراك ھؤالء ال

  : من خمسة أعضاء ١٩٢١وقد تأسس المجلس اإلسالمي األعلى سنة 
رئیس العلماء وأربعة أعضاء آخرین ، أثنین من سنجق القدس واثنین من كل من 
سنجق نابلس وسنجق عكا ، ومنصب رئیس العلماء غیر محدد بمدة زمنیة ، وھذا 

ي القدس وضعا الحاج أمین الحسیني على رأس المنصب باإلضافة إلى منصب مفت
  . )٢(الحركة الوطنیة الفلسطینیة 

كان في طلیعة مھام المجلس اإلسالمي األعلى إدارتھ للوقف وإشرافھ علیھ ، 
وتشمل مسؤولیاتھ تعیین موظفین واالستغناء عنھم ، والموافقة على المیزانیة ومراقبة 

قفیة ، وإدارة جمیع األوقاف الجدیدة، وكذلك موظفي المحاكم الشرعیة والمؤسسات الو
تعیین جمیع القضاة والمفتین شریطة موافقة اإلدارة البریطانیة ألنھا مسؤولة عن رواتبھم 

  . ، وكان على المجلس أن ینشر تقاریر عن نشاطاتھ ومعامالتھ المالیة 
قاف لجنة األو" وكانت أموال األوقاف تجمع وتوزع من خالل لجنة تعرف باسم 

وكان یرأس ھذه اللجنة مفتي القدس ، وقد عین المجلس مدیرا لألوقاف یقوم " العامة 
بتنفیذ توصیاتھا ومن أعضاء ھذه اللجنة مأمور األوقاف في المناطق المختلفة في 
فلسطین ، وتضم كذلك ممثال واحدا عن كل لجنة وقف محلیة في كل منطقة من مناطق 

  . فلسطین
أن تكون حلقة الوصل بین اللجان : سان لھذه اللجنة فھماأما الواجبان الرئی

المحلیة وبین المجلس اإلسالمي وأن تقدم میزانیة سنویة لیوافق علیھا المجلس ، وبما أن 
مفتي القدس ھو رئیس اللجنة وھو في الوقف نفسھ رئیس العلماء ، فإن ھذا زاد من 

  . سلطة المجلس اإلسالمي على الوقف 
اف في فلسطین في وضع سيء أثناء الحرب ، وقد استطاع لقد كانت األوق

المجلس اإلسالمي أن یجعل منھا نظاما ناجحا وفعاال ، وقد دھشت حكومة االنتداب 
  . )٣(للكفاءة والقدرة التنظیمیة التي أثبتھا المجلس في إدارتھ لألوقاف 

                                      
 ٣٦ص  ١٩٨٥، شباط وآذار  ٦+٥مجلة ھدى اإلسالم المقدسیة العددان )  ٣(
 ).بتصرف ( ١٤م ص ١٩٩٧سبتمبر  ٣٧مجلة المنبر في فلسطین عدد )   ٢(
 ).بتصرف (  ١٧م ص ١٩٩٧سبتمبر  ٣٧مجلة المنبر في فلسطین عدد )  ٣(
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قلیدیة وتنظیمھ ولعل االبتعاد التدریجي للشعب الفلسطیني عن االنقیاد للعائالت الت
لنفسھ في مجموعات مسلحة والمطالب الواضحة للفلسطینیین ھي التي دفعت حكومة 
االنتداب البریطانیة إلى حل المجلس اإلسالمي األعلى ومحاولة القبض على المفتي في 

، ولقد كان اغتیال حاكم منطقة الجلیل ھو الذریعة  ١٩٣٧أیلول وتشرین األول من سنة 
لحكومة لتنفیذ قرارھا ، ولم تقتصر االعتقاالت على قادة المجلس اإلسالمي التي اتخذتھا ا

، بل تعرض كثیر من العلماء وموظفي األوقاف والوطنیین بما في ذلك أعضاء الھیئة 
العربیة العلیا إلى االعتقال والتشرید والنفي ،ولقد اضطر المفتي نفسھ إلى اللجوء للحرم 

لبنان ، وقد كانت ھذه االعتقاالت بناء على قانون دفاع الشریف ، وانتقل بعد ذلك إلى 
م ، وقد نص ھذه القانون على حل المجلس ١٩٣٧خاص باألوقاف اإلسالمیة لسنة 

بریطانیین ومحام فلسطیني ھو : اإلسالمي األعلى واستبدلت بھ لجنة من ثالثة أعضاء
  . الدكتور یوسف میخائیل 

لشرعي ونظام األوقاف ، ولكن نشاطات وقد استمرت اللجنة في إدارة النظام ا
المجلس اإلسالمي األعلى قد توقفت تماما ، ومن الجدیر بالذكر أنھ في عھد ھذه اللجنة 

م، وقد نص القانون على ١٩٤٣صدر قانون استمالك األراضي لألغراض العامة سنة 
فع تحریر األرض من جمیع قیود الوقف إذا رأت اإلدارة البریطانیة ذلك على أن تد

تعویضا إلى المسؤولین عن إدارة الوقف ، وھكذا أسدل الستار على دور مھم من أدوار 
  .)١(الوقف في  الحیاة السیاسیة في فلسطین 

  
  :الوقف في ظل االحتالل اإلسرائیلي لفلسطین  - ٧

قامت سلطات االحتالل اإلسرائیلي بعد احتاللھا لألراضي الفلسطینیة سنة 
وقد  ١٩٦٧- ١٩٤٨راءات ضد الفلسطینیین ما بین سنة م بمجموعة من اإلج١٩٤٨

اتسمت ھذه اإلجراءات بالتمییز والقسوة، فقد صودرت أمالكھم وفرض علیھم الحكم 
م وأخضعوا للتمییز ١٩٥٦وفي ظلھ حصلت مذبحة كفر قاسم سنة . العسكري 

ضوئھا  االقتصادي والتعلیمي ، وكانت ھذه األمور سمات ثابتة للمجتمع اإلسرائیلي، وفي
یمكننا أن نفھم بوضوح كیف استطاعت سلطات االحتالل اإلسرائیلي نقل ملكیة األوقاف 

، أما بالنسبة للمسلمین في فلسطین المحتلة، فقد "قانون أمالك الغائبین"إلیھا مستخدمة 
رتبت أمورھم بطریقة تحّد من تطورھم كمجتمع منظم، وتشدد من قبضة الحكومة على 

  : )٢(ذه القوانین ھذا المجتمع ومن ھ
واحدة في عكا وأخرى في  ١٩٤٨إنشاء محكمتین شرعیتین في نھایة سنة  -١

  . الناصرة 
  . ُأنشئت محكمتان أخریان في یافا والطیبة  ١٩٥٠في سنة  -٢

                                      
 ).بتصرف (  ٢١م، ص ١٩٩٧سبتمبر  ٣٧مجلة المنبر في فلسطین عدد )  ١(
 ). ٢٧/٦/ ١٥(سجالت المحكمة الشرعیة بالقدس  )  ٢(
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  . تعیین وزیر الشؤون الدینیة للقضاة وسائر الموظفین الدینیین ودفع رواتبھم  -٣
م ووافقت علیھ الكنیست ١٩٥٣الشرعیة سنة أصدرت الحكومة قانون المحاكم -٤

  . بسبب غیاب تمثیل إسالمي منظم 
م وبموجبھ تشكل لجنة لتعیین جمیع ١٩٦١كما أصدرت قانون القضاة سنة  -٥

القضاة الشرعیین الجدد في إسرائیل ، ویجوز أن یكون أربعة من أعضاء ھذه 
مین الوالء أمام اللجنة من غیر المسلمین ، وعلى جمیع القضاة أن یقسموا ی

رئیس الدولة، وتم إخضاع جمیع المحاكم الشرعیة للقوانین اإلسرائیلیة كاعتبار 
شھادة المرأة مساویة لشھادة الرجل، وھذه القوانین سّنھا غیر مسلمین للمسلمین 

  . ، بل سنتھا قوة محتلة غاشمة
  . تجنبت سلطات االحتالل اإلسرائیلي أن تعین مفتًیا للعرب المسلمین -٦
  . لم تسمح سلطات االحتالل اإلسرائیلي بقیام مدارس شرعیة  -٧
  . شجعت سلطات االحتالل اإلسرائیلي قیام الطائفیة بین العرب  -٨
  . أفرزت حكومة سلطات االحتالل اإلسرائیلي نوعیة سیئة من القیادة الدینیة  -٩

  ة الناصرة جامعة عربیة في مدین منعت سلطات االحتالل اإلسرائیلي تأسیس -١٠
قامت سلطات االحتالل اإلسرائیلي باالعتداء على حرمة الكثیر من األماكن  -١١

  . الدینیة 
  

قد  ١٩٤٨ومع كل ھذه اإلجراءات الظالمة فإن أھلنا في فلسطین المحتلة سنة 
، مع أن سلطات االحتالل اإلسرائیلي بعد سنة )١(تمسكوا بعقیدتھم ودافعوا عن أرضھم 

من أراضي فلسطین والمساحة المتبقیة في القدس % ٧٨دھا على قد وضعت ی ١٩٤٨
من مساحة فلسطین فقط ، % ٢٢والمحافظات الشمالیة والمحافظات الجنوبیة تبلغ 

  :ومع ذلك فھم اآلن في وضع أفضل بكثیر، وأدلة ذلك 
لقد أعادوا عشرات المساجد إلى رسالتھا السامیة كمكان للعبادة، بعد أن حولت  -١

تالل اإلسرائیلي العدید من المساجد إلى حانات للخمر، والرقص، سلطات االح
  . ومتاحف، وغیر ذلك

حافظوا على المقابر والمقامات اإلسالمیة بعد أن أزالت سلطات االحتالل  -٢
 . اإلسرائیلي الكثیر منھا

قامت مؤسسة األقصى لألوقاف اإلسالمیة وھي ھیئات شعبیة تدافع عن الوقف  -٣
م، بعمل مسح كامل لجمیع العقارات ١٩٤٨المحتلة سنة اإلسالمي في فلسطین 

 . الوقفیة، والمساجد، والمقابر، والزوایا في فلسطین

                                      
 .ملفات مؤسسة إحیاء التراث اإلسالمي بالقدس )   ١(
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یعمل أھلنا في الداخل الفلسطیني النتزاع قانون یستطیعون من خاللھ إدارة  -٤
 . األمالك الوقفیة التي یمكن لھم استعادتھا من سلطات االحتالل 

یة الشریعة والدراسات اإلسالمیة في باقة لقد شیدوا كلیات شرعیة مثل كل -٥
الغربیة ، تمنح درجة البكالوریوس في العلوم الشرعیة، وكذلك كلیة الدعوة 
وأصول الدین في أم الفحم  وتمنح شھادة البكالوریوس أیضًا، ومعاھد شرعیة، 
كما أنھم على صلة مع أشقائھم في القدس و المحافظات الشمالیة والجنوبیة في 

 . فلسطین 

لھم دور بارز في ترمیم المسجد األقصى المبارك والمصلى المرواني،  -٦
وتسییر مسیرة البیارق التي تنقل عشرات اآلالف من المصلین إلعمار المسجد 
األقصى المبارك، في الوقت الذي ال یستطیع فیھ أھالي المحافظات الشمالیة 

في مساعدة أشقائھم  والجنوبیة من الوصول إلى مدینة القدس، كما أن لھم دوًرا
 . الفلسطینیین من األیتام والفقراء 

  

   :الوقف في العصر الحدیث  - ٨
لقى الوقف الذُري واألھلي معارضة من بعض الجھات الرسمیة التي حاولت 
إلغاءه واالستیالء علیھ ، بحجة أنھ یساعد على انتشار البطالة بین المستفیدین ، وتصدى 

ه الحمالت وبّینوا عدم صحتھا ، إذ لو كان الراغبون في إلغاء العلماء ووجوه المجتمع لھذ
الوقف صادقین في مقاصدھم ، لوضعوا الحلول الناجحة ألسباب البطالة األخرى التي 

وتغّص بھم المقاھي  –الذین ال أوقاف لھم  –تبدو مظاھرھا في كثرة العاطلین عن العمل
  . والشوارع والحدائق ودور اللھو

د بقى الوقف الذُري معموًال بھ في بعض األقطار اإلسالمیة ومع ھذا ؛ فق
وُألغي في بعض األقطار . كالمملكة العربیة السعودیة ودولة الكویت وفلسطین وغیرھا

األخرى ، حیث استولت الجھات الرسمیة على األوقاف الذریة وعّدلت مصارفھا دون 
تھم التي ھي حق من حقوق مراعاة لشروط الواقفین من أھل الخیر، وال تحقیق لرغبا
  . )١(اإلنسان المشروعة، والتي قصدوا بھا التقرب إلى اهللا تعالى

وفي فلسطین أرض اإلسراء والمعراج وبعد زوال االحتالل اإلسرائیلي عن 
فإن وزارة ) قطاع غزة( والمحافظات الجنوبیة ) الضفة الغربیة(المحافظات الشمالیة 

  . طینیة تشرف على إدارة األوقاف اإلسالمیة في فلسطین األوقاف والشئون الدینیة الفلس
  

                                      
 .ملفات مؤسسة إحیاء التراث اإلسالمي بالقدس )  ١(
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  :ونجمل القول في التشریعات الناظمة لألوقاف في فلسطین فیما یلي

ی�دیره الواق�ف نفس�ھ، أو مم�ن ینص�بھ لإلش�راف        -في بادئ األم�ر –كان الوقف * 
 ف��ي عل��ى الوق��ف وإدارت��ھ مجان��ًا واحتس��ابًا، أو ب��أجر ورات��ب، دون ت��دخل م��ن الدول��ة، إال 

  .الحاالت التي یكون الواقفون فیھا ھم الحكام والوالة

ولما اتسع الوقف في العھد األموي، وتطورت الحی�اة ف�ي المجتمع�ات اإلس�المیة،     
  .استدعى الحال إنشاء إدارات وقیام أجھزة خاصة لإلشراف علیھ 

وكانت إدارتھ ) صدر الوقف(وفي العھد العباسي كان إلدارة الوقف رئیس یسمى 
تص��ف غالب��ًا بالدق��ة والتنظ��یم والوض��ـوح والس��ھر بح��زم ونزاھ��ة عل��ى أم��وال ال��ـوقف،     ت

  .واستثمارھا في حاالت من التأھیـل المھني وبعض الحرف والصناعات الخفیفة 

وف��ي عھ��د الممالی��ك والعثم��انیین، ازداد نط��اق الوق��ف اتس��اعًا، إلقب��ال الس��الطین   
ت والمستش��فیات ونحوھ��ا م��ن األوق��اف  وال��والة عل��ى وق��ف المس��اجد والم��دارس والمكتب��ا 

الخیریة العام�ة، وتتابع�ت الق�وانین الص�ارمة المنظم�ة لھ�ذه األوق�اف، والمح�ددة ألس�الیب          
إدارتھ�ا واإلف�ادة منھ�ا س��واء كان�ت خیری�ة أو ذری�ة، وال ت��زال كثی�ر م�ن ھ�ذه األنظم��ة أو          

  .ألقطار اإلسالمیة القوانین معموًال بھا إلى یومنا ھذا في كثیر من وزارات األوقاف في ا

وعل���ى العم���وم، تق���وم وزارات األوق���اف ف���ي األقط���ار اإلس���المیة اآلن برعای���ة    
اإلرص��ادات الوقفی��ة عام��ة وتنمیتھ��ا واس��تثمارھا وص��رف فوائ��دھا ف��ي إنش��اء المس��اجد        
والمراكز اإلسالمیة وإقامة دور القرآن الكریم واإلش�راف عل�ى ال�دعوة إل�ى اهللا، وتحقی�ق      

  .لفئات من المحتاجین  الخدمة االجتماعیة

وقد ُأنشئ العدید من المبرات المھنیة لتعلیم الفقراء واألرام�ل والعج�زة ص�ناعات    
خفیفة كصناعة السجاد والمفروشات والمالبس، أو تعل�یم أس�الیب أخ�رى تض�من لش�ریحة      
م��ن المجتم��ع حی��اة س��عیدة كریم��ة تس��تمد غ��ذاءھا م��ن ج��ذور الوق��ف الخی��ري ف��ي حی��اة         

  .المسلمین

طین م���ن أقص���اھا إل���ى أقص���اھا حافل���ة باألوق���اف، ولعلھ���ا م���ن أحف���ل البل���دان  فلس���* 
اإلسالمیة بھا، وھذا أمٌر طبعيٌّ بالنظر إلى مكانتھ�ا المتمی�زة ف�ي اإلس�الم، وألن مس�جدھا      
األقصى بارك اهللا تعالى فیھ وحولھ وجعلھ أولى القبلتین وثاني المسجدین وثالث الحرمین 

إلیھ وجعل منھ معراج�ھ إل�ى الس�ماء، واألوق�اف      یم محمد الشریفین، وأسرى بنبیھ الكر
تكث��ر ف��ي م��واطن القداس��ة ألنھ��ا قرب��ات إل��ى اهللا تع��الى أوًال وقب��ل ك��ل ش��يء، وق��د ب��دأت     
األوقاف في ھذه البالد المقدسة منذ فجر اإلسالم وأقدمھا فیھا الوق�ف ال�ذي وقف�ھ الرس�ول     

ذریت��ھ ف��ي أرض مدین��ة خلی��ل اهللا  نفس��ھ عل��ى الص��حابي الجلی��ل تم��یم ال��داري و   الك��ریم
، وتتابع��ت األوق��اف م��ن بع��د ف��ي العص��ور اإلس��المیة   -علی��ھ الص��الة والس��الم  –إب��راھیم 

  . المتالحقة 
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إن أم��ور األوق��اف ف��ي فلس��طین كان��ت ُت��دار م��ن قب��ل المجل��س اإلس��المي األعل��ى ف��ي    -١
 ك�انون أول ٢٠فلسطین بموجب نظام المجلس اإلسالمي الصادر في فلس�طین بت�اریخ   

  .م في عھد االنتداب البریطاني ١٩٢١سنة 

م على اعتبار جمیع التشریعات العثمانیة التي كانت ١٩٢٢نص دستور فلسطین لسنة  -٢
م أو قبل ذلك نافذة المفع�ول إل�ى أن ُتلغ�ى    ١٩١٤منشورة في أول تشرین الثاني لسنة 

 . أو ُتعدل بتشریع ُیَسّن بمقتضى ھذا القانون 

مت فلس���طین إل���ى ع���دة أج���زاء، قس���م تح���ت االح���تالل م انقس���١٩٤٨بع���د نكب���ة ع���ام  -٣
، )قط�اع غ�زة  (، وقسم تحت اإلدارة المص�ریة  )ما یسمى بالخط األخضر(اإلسرائیلي 

 ). الضفة الغربیة(وقسم تحت اإلدارة األردنیة 

فق��د ُطّب��ق الق��انون األردن��ي المعم��ول ب��ھ بالمملك��ة األردنی��ة   :أم��ا ف��ي الض��فة الغربی��ة -٤
بالق��انون األردن��ي حت��ى بع��د االح��تالل اإلس��رائیلي للض��فة      الھاش��میة واس��تمر العم��ل 

 : منھ على ما یلي) ٤(م والذي ینص صراحة في المادة رقم ١٩٦٧الغربیة سنة 

ل��وزارة األوق��اف والش��ئون والمقدس��ات اإلس��المیة شخص��یة معنوی��ة واس��تقالل م��الي       *( 
القض��ائیة  وإداري ویج��وز لھ��ا أن تقاض��ي بھ��د الص��فة وأن تنی��ب عنھ��ا ف��ي اإلج��راءات      

المتعلقة بھا أو ألیة غایة أخرى النائب الع�ام أو ش�خص آخ�ر ُتعین�ھ لھ�ذه الغای�ة وتم�ارس        
الص��الحیات المنص��وص علیھ��ا ف��ي ھ��ذا الق���انون وف��ي أی��ة أنظم��ة أو تعلیم��ات تص���در          
بمقتضاه، كما یحق للوزارة رغم أي تشریع آخر أن تنیب عنھا ف�ي اإلج�راءات القض�ائیة    

  ). حاكم الصلح ومأموري التسویة أحد موظفیھاوفي المرافعات لدى م

كم��ا ح��دَّد ھ��ذا الق��انون أھ��داف وزارة األوق��اف والش��ؤون والمقدس��ات اإلس��المیة، وكیفی��ة   
تش��كیل مجل��س األوق��اف والش��ؤون والمقدس��ات اإلس��المیة وص��الحیاتھ، وك��ذلك الل��وائح       

 .الداخلیة لعمل الوزارة

  .م ١٩٩٤طنیة الفلسطینیة سنة استمر الحال على ذلك حتى قدوم السلطة الو* 

لس�نة   ٥٦٤فقد أصدر الحاكم اإلداري العام لقطاع غزة األمر رقم : أما في قطاع غزة -٥
م بحل المجلس اإلسالمي األعل�ى وتك�وین إدارة لألوق�اف اإلس�المیة وق�د ج�اء ف�ي        ١٩٥٧

  :  المادة الثانیة منھ ما یلي

ومیزانیة مستقلة یت�ولى إدارتھ�ا م�دیر    تكون إلدارة األوقاف اإلسالمیة شخصیة معنویة *(
، ث�م ج�اء   )یصدر قرار بتعیینھ منا، ویكون تعیین موظفي ھذه اإلدارة بقرارات تصدر منا

الذي أوجد ما یسمى باإلدارة المدنیة والتي كانت تشرف  ١٩٦٧االحتالل اإلسرائیلي سنة 
، والت���ي كان���ت )إدارة األوق���اف اإلس���المیة( عل��ى جمی���ع اإلدارات، وم���ن ھ���ذه اإلدارات  

تخضع إلشراف ضابط ركن األدیان، وقد كانت عب�ارة ع�ن مكت�ب واح�د إلدارة األوق�اف      
  . في قطاع غزة 
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  .م ١٩٩٤واستمر الحال على ذلك حتى قدوم السلطة الوطنیة الفلسطینیة سنة * 

مرسومًا رئاسیًا بإنشاء وزارة  –رحمھ اهللا  –أصدر الرئیس الفلسطیني یاسر عرفات  -٦
وزارة األوق��اف والش��ئون (ف والش��ئون الدینی��ة ف��ي محافظ��ات فلس��طین كاف��ة باس��م  األوق��ا

والت��ي ھ��ي أح��د مظ��اھر الھوی��ة اإلس��المیة ف��ي        ١/١٠/١٩٩٤، وذل��ك بت��اریخ  )الدینی��ة 
المجتمع الفلسطیني، وقد تولَّت الوزارة إدارة األوقاف اإلسالمیة ف�ي فلس�طین، كم�ا قام�ت     

ی���ث إن ھ���ذا الق���انون یش���مل جمی���ع األراض���ي  بتوحی���د ق���انون األوق���اف ف���ي فلس���طین، ح
الفلس��طینیة، كم��ا وض��عت الل��وائح الداخلی��ة لعم��ل ال��وزارة، وأش��رفت عل��ى المؤسس��ات         
التعلیمی��ة الش��رعیة والمس��اجد ودور الق��رآن الك��ریم والح��ج والزك��اة وغی��ر ذل��ك، وقام��ت     

  .   ابحصر جمیع األمالك الوقفیة وأقامت مؤسسات لتنمیة األراضي الوقفیة واستثمارھ

  اطب اث

ف وإدارول دور ا تراف واوت ا   

  :مشكالت األوقاف  -أ
حفلت عواصم العالم اإلسالمي ومدنھ الكبرى وقراه منذ صدر اإلسالم وإلى  

یومنا ھذا بكثیر من الوقفیات اإلسالمیة الخیریة والذریة، ونجم عن ذلك كمٌّ ھائل من 
والتعدي ووضع الید وحصر المواریث واالستبدال والحكر والبیع  قضایا التنازع

واالستحقاق والصرف والجبایة والتولیة، وكلما مرَّ الزمن كانت مشكالت ھذه األوقاف 
تتزاید وتتراكم حتى أصبح من العسیر حصرھا، مما أدى إلى اندثار كثیر من العقارات 

  . )١(الموقوفة
روط الواقفین، وبعضھا یكمن في نظام وھذه المشكالت بعضھا نابع من ش

  :الوالیة واإلشراف، ویمكن حصر ھذه المشكالت وأسبابھا فیما یلي
االعتداءات المتكررة على األمالك الوقفیة من قبل الجھات الرسمیة -١

  . والمواطنین 
ع���دم اس���تغالل أراض���ي األوق���اف وأمالكھ���ا االس���تغالل الص���حیح، وذل���ك بس���بب      -٢

ن مقاصده الشرعیة وأھدافھ النبیل�ة كآلی�ة فاعل�ة للتع�اون عل�ى      االنحراف بالوقف ع
  . البر والتقوى، مما یؤثر في الوضع االقتصادي العام 

عدم رعایة األعیان الموقوفة كما ترعى األمالك الخاصة، مما أدى ویؤدي إلى  -٣
 . إھمالھا

 امتناع الكثیر من المستأجرین عن دفع قیمة اإلجارات، أو نصیب األوقاف في -٤
  . مشاریعھم بحجة  أنھا أموال عامة وذلك بسبب قلة الوازع الدیني

                                      
لندن  -٦٠أھمیة األوقاف اإلسالمیة في عالم الیوم ص  - ین سلسلة ندوات الحوار بین المسلم)  ١(

١٩٦٦. 
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 . ضیاع حقوق المستحقین بأكل النظار ألموالھم وھضم حقوقھم -٥

التباطؤ الشدید من قبل المحاكم في النظر والبت في قضایا األوقاف سواء كانت  -٦
 . اعتداءات على األراضي الوقفیة أو عائدات مادیة لألوقاف 

تمر بین النظار والمستحقین والمشكالت القضائیة التي ضجت منھا النزاع المس -٧
 . المحاكم 

السلوكیات الخاطئة من جانب النظار والتي أدت إلى إھمال األعیان الموقوفة،  -٨
 . وعدم الحفاظ علیھا وسوء إدارتھا ، لفقدان الدافع الذاتي في رعایة ھذه األعیان 

قالھا إلى الذریة طبقة بعد طبقة، فكثر ُمضّي مدٍد طویلة على بعض األوقاف وانت -٩
المستحقون وزاد عددھم، فقلَّ نصیب ما یستحقھ كل واحد منھم وأصبح ضئیًال، 

 . ولذلك كلھ لجأت بعض الدول إلى إلغاء األوقاف الذریة

وال یضیر فكرة الوقف ومشروعیتھ ما یفعلھ بعض الناس من وقف أموالھم 
م من میراث ھذه األموال بعد موتھم بدافع البغض بقصد حرمان أقاربھم وذویھم أو بعضھ

والكراھیة ، فإن ھذا التوجھ توجھ شاذ في الحیاة اإلسالمیة ، ولیس ھو القاعدة في حبس 
  .)١(األموال ووقفھا على جھات البر والخیر أو على األقارب 

  
  :)٢( اقتراحـات لتفعیـل دور األوقاف وإدارتھا-ب

وقاف عنایة فائقة بدور الوقف في مجاالتھ المختلفة التي ینبغي أن تعني إدارات األ - ١
یوقف ألجلھا الواقفون، دون التعرض للمؤسسات القائمة التي تقوم بدور الرقابة 

  . على األوقاف، ومحاولة صرفھ حسب شروط الواقفین 
وضع سیاسة للعمل االجتماعي بمنظوره اإلسالمي الشامل یكون ھدفھا دعم   - ٢

وإزالة كافة المعوقات والصعوبات التي تعترض النھوض بھ،  تنمیة األوقاف،
  . ورسم الحلول البدیلة من أجل تنمیة الوقف

ینبغي أن تقوم اإلدارات المعنّیھ بمھّمة إحیاء فكرة الوقف وفلسفتھ في أذھان  - ٣
أجرًا وأثرًا ومنفعة تتالشى من : الناس، حیث كادت معلوماتھم عن الوقف

  . الثقافة العلمیة وانشغالھم في األمور الدنیویة أذھانھم، لبعدھم عن 
على  اإلدارات أن تبرمج نفسھا للقیام واالضطالع بمسئولیة الخیر العام ، فتدعو  - ٤

إلى إنشاء الوقف في كافة السُّبل التي تعني بخدمة الفرد والمجتمع، على أن یكون 

                                      
، ومجلة ٦٠أھمیة األوقاف اإلسالمیة في عالم الیوم ص  -سلسلة ندوات الحوار بین المسلمین )  ١(

 .م١٩٨٥الوعي اإلسالمي الكویتیة مارس 
أبو ظبي  سنة  –وقف ، ندوة ال٣٥-٣٤أحمد عبد العزیز الحداد ص. الوقف الثقافي والعلمي ، د )  ٢(

محمد الشحات . د  . ،  وحول رؤیة مستقبلیة لنظام الوقف اإلسالمي أ ) بتصرف ( م ١٩٩٧
 ).بتصرف ( م ١٩٨٨ع سنة . م. في ج، بحث مقدم إلى مؤتمر الوقف  ٢٧٠-٢٦٨ص  الجندي
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الُبعد العلمي عن الناس برنامجھا في تفعیل الوقف الثقافي والعلمي مكثفًا ویعالج 
الیوم من أساسھ ، بحیث یعید دور المسجد وینشئ المدرسة والمعھد والجامعة 

  . ویحافظ علیھا، ویرعى الدارس والمدارس والكتاب والمكتبة
یجب أن تكون اإلدارات ذات منھج واضح یقوم على أساس خدمة المجتمع    - ٥

ثیر فكري مستورد یخالف منھج المسلم داخل الدولة وخارجھا، بعیدًا عن أي تأ
  . وسوادھا األعظم وتراثھا العظیم األمة سلفًا وخلفًا، أو یطعن في أمة محمد

عمل برنامج تنفیذي لتوعیة العاملین في وزارة األوقاف بوجھ عام والمسئولین   - ٦
عن ھیئة األوقاف بوجھ خاص، وكذلك القیام بتدریب الكوادر العاملة بالھیئة 

سالیب اإلدارة الحدیثة للوقف في ظل التطورات الحدیثة؛ حتى على النظم وأ
یتسنى لھم النھوض بالوقف من منطلق تطبیقي وفق المبادئ واالجتھادات 

  .اإلسالمیة
العنایة بالوقف من خالل المؤسسات التعلیمیة وخاصة الجامعات ومراكز    - ٧

لالرتقاء  البحوث ، بحیث تكون قضایا ومشكالت األوقاف محل دراسة وتقییم
  . بالوقف واسترجاع دوره المفقود

ینبغي على اإلدارات أن تتبنَّي إعالنًا ألثریاء األمة في أن یبادروا بالمساھمة في    - ٨
إحیاء الثقافة والفكر بطیب أموالھم من خالل إنشاء الوقف، إلقامة المؤسسات 

رھا لعموم العلمیة ، ولتنشئة األجیال على العلم، وطباعة الكتب النافعة ونش
  .األمة، وأن یكون ذلك اإلعالن معززًا بمباركة الدولة ورجالھا 

بّث الوازع الدیني وتعمیق الجانب اإلیماني ، وبعث روح اإلحسان في نفوس    - ٩
رجال األعمال والقادرین، وتذكیرھم بأن المال مال اهللا وأن للفقراء حقًا فیھ، وأن 

راء والمسنین والعجزة وطالب العلم ، القیام بحق الجماعة ھو ترجمة لحق الفق
ورعایة الشئون الدینیة التي ال تقتصر فقط على إنشاء المساجد وتعلیم القرآن 
وحفظھ، بل تمتد إلى األنشطة االجتماعیة األخرى مثل كفالة الیتامى وعالج 
المرضى ودعم المؤسسات التعلیمیة، وبناء المساكن  لمحدودي الدخل ، 

  . ج غیر القادرین على دفع نفقات الزواج ، إلى غیر ذلكوالمساعدة في تزوی
إنشاء مركز للمعلومات ووضع قاعدة للبیانات تتضمن حصرًا لألوقاف ونوعھا  - ١٠

وموقعھا، والتعریف بأصحابھا، على أن ترصد التطورات الحاصلة في مجاالت 
  . األوقاف

الوزارات األخرى ذات التأكید على التعاون والتنسیق بین وزارة األوقاف و - ١١
وزارة التعلیم والصحة وغیرھا من : الصلة الوثیقة باألنشطة االجتماعیة، مثل

الوزارات والھیئات العامة، من أجل تضافر الجھود كلھا في تشجیع المشاركة 
الفردیة والشعبیة في القیام بنصیبھا واالضطالع بدورھا وإثارة اھتمامھا حول 

  . معضالت االجتماعیة التي تواجھ المجتمع والوطنالشأن العام، والھموم وال
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ینبغي على اإلدارات بأن تقوم بعقد ندوات ُیدعى إلیھا رجال الفكر والعلم من  -١٢
مختلف البلدان اإلسالمیة لمساھمتھم في إحیاء ما كاد یندرس من مزیة عظیمة 

  .في األّمة المسلمة، وھي مشروعیة الوقف وتفعیلھ في خدمة المجتمع

ینبغي ألصحاب الفضیلة العلماء أن یبذلوا جھودًا مضاعفة في الكتابة عن  -١٣
األوقاف اإلسالمیة بما یخدم األمة الیوم، من حیث وضع التصورات والدراسات 

  .واالجتھادات، حتى تنّمي حركة الوقف، ویعود للوقف اإلسالمي اعتباره ودوره
عالم بأھمیة الوقف، والدور نشر التوعیة بین أفراد المجتمع عن طریق اإل - ١٤

الخالَّق الذي لعبھ على مدى التاریخ االجتماعي واالقتصادي والثقافي في 
  .المجتمعات اإلسالمیة
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  الخاتمــة

، الحمد هللا الذي بنعمت�ھ ت�تم الص�الحات، والص�الة والس�الم عل�ى رس�ولنا محم�د        
  : وبعد

: الموس���وم ب���ـ م���ن إتم���ام ھ���ذا البح���ث    -بنعم���ة م���ن اهللا وفض���ل  –فق���د انتھی���ت  
حی��ث ظھ��ر فی��ھ بوض��وح م��ا ق��ّرره أئم��ة     ) التش��ریعات الناظم��ة لألوق��اف ف��ي فلس��طین  (

اإلس��الم، م��ن أن أرض فلس��طین وق��ف ع��ام عل��ى جمی��ع المس��لمین، وبیَّن��ُت أن وقفھ��ا م��ن   
  .أعمال البّر الذي ال ینقطع خیره عن المسلمین كافة 

  : النتائج -أوًال

  : ا في ھذا البحثومن أھم النتائج التي توصلت إلیھ  

إن حكمة تشریع الوقف مبنیة على جلب مصالح العباد وتحقیق المنافع لھم،   -١
فھو واحد من القربات والطاعات التي رغَّبت الشریعة بفعلھا وحثت على 
القیام بھا، فالوقف یساعد على تحقیق االستقرار االجتماعي وشیوع روح 

وح التكافل بین أبناء األمة الواحدة التراحم والتواد بین أفراد المجتمع، وبّث ر
  . ، وإعداد القوة دفاعًا عن الدین والوطن

ً ودوریًا غیر منقطع یعمل باستمرار على تمویل  -٢ یعتبر الوقف مصدرًا منظما
الجھات الوقفیة؛ ألن أوجھ الصدقات األخرى ربما تفنى فیحتاج الفقراء مرة 

فقراء فیبقوا محرومین، أخرى، كما أنھ یمكن أن یأتي أقوام آخرون من ال
األمر الذي یثبت أنھ ال یوجد أنفع وال أفضل لعموم المسلمین من أن یوقف 
ألصحاب الحاجات أمالكًا وأمواًال یبقى أصلھا وتصرف علیھم عوائدھا 

 . وثمرتھا 

إن الوق��ف تش��ریع إلھ��ي ص��الح لك��ل زم��ان ومك��ان، كم��ا أن��ھ نظ��ام اجتم��اعي        -٣
مة وأھداف نبیل�ة، ل�ذلك ف�إن الحاج�ة ماس�ة إل�ى       وتعاوني وأخالقي  ذو مزایا قیِّ

إیجاد كوادر مؤھلة فنًیا وإدارًیا للنھ�وض بھ�ذه المؤسس�ة الوقفی�ة، الت�ي ت�أثرت       
بش��كل واض��ح م��ن خ��الل اإلدارات المتعاقب��ة عل��ى إدارة الوق��ف اإلس��المي ف��ي  

 .فلسطین عبر العصور السابقة

ي محارب�ة الفق�ر   لقد ظھرت أھمیة الوقف في الحف�اظ عل�ى أرض فلس�طین، وف�     -٤
والجھل والم�رض وف�ي رف�ع وظیف�ة الم�ال والث�روات م�ن الھ�دف الف�ردي إل�ى           

  . الھدف االجتماعي

تبین لنا أن فلسطین حافلة باألوقاف، ولعلھا من أحفل البلدان اإلسالمیة بھا،  -٥
وھذا أمر طبیعي بالنظر لمكانتھا المتمیزة في اإلسالم، وألن مسجدھا األقصى 



  

  التشریعات الناظمة لألوقاف في فلسطین 
  

  

- ٧٩٨  - 

 

جعلھ ُأولى القبلتین وثاني المسجدین وثالث الحرمین الشریفین بارك اهللا حولھ و
  .  ومسرى النبي محمد

تبین لنا الدور العظ�یم للوق�ف ف�ي فلس�طین، حی�ث ك�ان س�ببًا رئیس�ًا ف�ي نھض�ة            -٦
المؤسسات التعلیمیة واالجتماعی�ة والص�حیة كالم�دارس، والمس�اجد، والزوای�ا،      

س��المیة ل��م تق��م كدول��ة بإنش��اء ھ��ذه وال��ربط، والخوان��ق، والمكتب��ات، فالدول��ة اإل
المؤسسات بل إن الذي أنشاھا ھ�م الواقف�ون س�الطین وأم�راء وأثری�اء ورج�ال       
علم وأتقیاء وأشخاص عادیون، ولم یكن من دأب الدول�ة اإلنف�اق علیھ�ا، وإنم�ا     
الدول��ة كان��ت تش��رف عل��ى األوق��اف وتراق��ب تنفی��ذ ش��روط الوقفی��ات غی��ر أن     

لالزم�ة إنم�ا ك�ان دائم�ًا م�ن العق�ارات الت�ي وقفھ�ا         األساس ف�ي ت�وفیر األم�وال ا   
 . المحسنون

لقد كان الوقف في فلسطین شھادة حیة صادقة تثبت حقنا في أرض فلسطین  -٧
عمومًا وفي المسجد األقصى المبارك وبیت المقدس خصوصًا، ویظھر ذلك 
من خالل األوقاف الكثیرة التي وقفھا المسلمون من شتى بقاع العالم اإلسالمي 

 .على المسجد األقصى المبارك وبیت المقدس

لقد ساھمت مؤسسة الوقف بفلسطین في نشر العلوم والمعارف اإلسالمیة في  -٨
بیت المقدس، فالمدارس التي كانت تدار من ریع الوقف والتي أنشئت في بیت 
المقدس عقب الفتح الصالحي والتي بلغ عددھا العشرات حافظت على علوم 

بیة والتاریخ، بل كانت فرصة عظیمة فتحت المجال الشریعة واللغة العر
 . للتعلیم المجاني لجمیع طبقات المجتمع 

  
  : التوصیات  -ثانیًا 

  : بعد إتمام ھذا البحث فإنني أقدم جملة من التوصیات، من أھمھا

االھتمام باألوقاف اإلسالمیة في فلسطین بصفة عامة وفي مدینة القدس بصفة  - أ
ن��ة المقدس��ة لمج��زرة بش��عة تس��تھدف اإلنس��ان      خاص��ة، حی��ث تتع��رض المدی  

والمقدسات واألوقاف وكل شيء فیھا، والعمل على حمایة ھ�ذه األوق�اف بك�ل    
السُّ��ُبل، والتص��دي لمح��اوالت س��لطات االح��تالل اإلس��رائیلي بالس��یطرة علیھ��ا  

 .وتھویدھا

ضرورة التخطیط من أجل زیادة أشكال اس�تثمار أم�وال الوق�ف وتنمیتھ�ا ف�ي      - ب
الت���ي تحق���ق األرب���اح ال���وفیرة م���ن خ���الل العنای���ة بمؤسس���ة تنمی���ة المش���اریع 

األراضي الوقفیة واس�تثمارھا ف�ي فلس�طین؛ لض�مان المحافظ�ة عل�ى األم�وال        
الموقوف���ة وتنمیتھ���ا عل���ى م���ّر الس���نین ول���و ع���ن طری���ق اإلب���دال واالس���تبدال 
 للعق�ارات الموقوف�ة بم�ا یتف��ق م�ع التع�الیم الش��رعیة والق�وانین الوقفی�ة، تحقیق��اً       
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للھدف الذي من أجلھ ُحبست أموال األوقاف وھو سّد حاجات الخیر والبّر في 
 . المجتمع 

یج�ب التركی�ز عل�ى االس�تثمارات الوقفی�ة الت�ي تالئ�م الفت�رة الحالی�ة ودخ�ول            -جـ
الق��رن  الح��ادي والعش��رین، وك��ذلك تنوی��ع اس��تثمار الوق��ف الح��الي بحی��ث ال    

تثمار ف�ي جان�ب العق�ارات فق�ط،     یقتصر على جانب معین كالزراعة، أو االس� 
وإنما یجب االستثمار في الش�ركات المس�اھمة الكبی�رة والمص�انع واالس�تثمار      
في القطاع التعلیمي، واالستثمار في شركات جدیدة، وكذلك العمل على إیجاد 

 .صیغ جدیدة وبدیلة للصیغ االستثماریة القدیمة
ف�ة والت�ي تتك�ون م�ن الخب�راء      أن یكون لوزارة األوقاف بمجالسھا المختل -د      

االقتصادیین في استثمار المال بالتشاور مع علم�اء الفق�ھ اإلس�المي الح�ق ف�ي      
التغییر في مصارف الوقف على غیر الجھة التي خصصھا الواقف م�ا دام�ت   
على جھة الخیر، ألن حاجات المجتمع اإلسالمي تتغیر بتغیر الزمان وھذا ما 

ضر یجب أال یقتصر الوقف على المساجد بل فقھھ أسالفنا، وفي عصرنا الحا
یج��ب أن یوج��ھ لخدم��ة العل��م والتعل��یم والص��حة والمجتم��ع  ومراك��ز البح��ث      
العلمي وإعداد العلماء في مختلف التخصصات، وأن نق�یم مؤسس�ات إعالمی�ة    
وثقافیة وإذاعات مرئیة ومس�موعة لنش�ر الفك�ر اإلس�المي وتغطی�ة األح�داث،       

 . في التنمیة الشاملة لكل نواحي المجتمع وبھذا تتحقق رسالة الوقف 
الحرص على تشجیع المجتمع عل�ى التب�رع للوق�ف م�ن خ�الل إحی�اء س�نة          -ھـ  

 : الوقف، والتطوع في مشاریعھ والمشاركة في برامجھ، ویتم ذلك من خالل 
تعزیز ثقة المجتمع بوزارات األوقاف م�ن خ�الل تق�دیم ص�ورة إیجابی�ة ف�ي       *   

یة والمحافظ��ة عل��ى أم��وال الوق��ف والتص��رف فیھ��ا وف��ق       األمان��ة والمص��داق 
  . األولویات والضوابط الشرعیة 

نشر ال�وعي ال�وقفي ب�ین المس�لمین م�ن خ�الل اإلع�الم المس�موع والمش�اھد          *     
  ).اإلنترنت( والمقروء وخطبة الجمعة وعبر شبكة المعلومات الدولیة 

لوقفی��ة وذل��ك بنس��بة  كس��ب ثق��ة ال��واقفین باعتب��ارھم األس��اس ف��ي المؤسس��ة ا  *  
أوق��افھم إل��یھم وتس��میتھا بأس��مائھم إن أرادوا، م��ن ب��اب االعت��راف ب��دورھم        

  . وتشجیع اآلخرین على اإلقتداء بھم ولیس على سبیل الشھرة والریاء 
إبراز أنشطة وب�رامج إدارة الوق�ف إل�ى الن�اس بش�تى الوس�ائل؛ لخل�ق الثق�ة         *   

وس��ائل اإلع��الم والزی��ارات  بی��نھم وب��ین وزارات األوق��اف وذل��ك م��ن خ��الل    
الشخص���یة والنش���رات الدوری���ة ، والتعری���ف ب���إیرادات الوق���ف ومص���ارفھ       

  .ومشاریعھ 
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العم��ل عل��ى ص��یانة األعی��ان الوقفی��ة والمحافظ��ة علیھ��ا م��ن خ��الل متابع��ة    *    
الصیانة، ووضع الشروط على المستأجرین التي ب�دورھا ت�ؤدي لحف�ظ أم�وال     

  . األوقاف من الضیاع والعبث 
مراعاة الجوانب الشرعیة في تطبیق شروط الوقف وص�رف األم�وال الت�ي    *   

وقفت لجھة معینة على ھذه الجھة، وال یتعداھا إلى جھة أخرى حسب القاعدة 
، وإذا ك�ان ھن�اك   )أن شرط الواقف كنص الشارع( الشرعیة التي تنص على 

فائض ال ینقل إال بإذن من الواق�ف أو القاض�ي، وحس�ب النص�وص الش�رعیة      
التي تنص ف�ي ح�االت معین�ة  عل�ى ج�واز نق�ل الص�رف م�ن ش�رط إل�ى آخ�ر            
مشابھًا لھ إذا دعت الحاجة، ووجود فائض في الوقف األول كتخصیص وقف 
على مسجد معین وقد فاضت عوائد الوقف على المسجد، ھذا فینظ�ر إذا ك�ان   

  .  ھناك مسجد آخر بحاجة ماسة فیصرف علیھ 
ت العلیا ورواد البح�ث العلم�ي عل�ى اإلس�ھام ف�ي      حّث العلماء وطالب الدراسا -و

كتابة بحوث نافعة في موض�وع الوق�ف، م�ن حی�ث تاریخ�ھ وأھمیت�ھ ووس�ائل        
استثمار أموالھ ودوره التنموي في بناء الحض�ارة، وتخص�یص مكاف�أة س�نویة     

  . ألحسن بحث ُیكتب في الوقف اإلسالمي تشجیعًا للباحثین في ھذا المجال 

  

 وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین ى اهللا على سیدنا محمد وصلَّ             
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  المصادر والمراجع
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  .م١٩٤٤ھـ ، ١٣٢٢، ١عموم األوقاف المصریة، ط

أحكام الوقف في الشریعة اإلسالمیة، محمد عبید الكبیسي، مطبعة اإلرشاد،  -٣
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األنس الجلیل بتاریخ القدس والخلیل، عبد الرحمن بن حمد العلیمي، مكتبة  -٨
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البحر الزخار الجامع لمذاھب علماء األمصار، المھدي لدین اهللا أحمد بن -١٠
  .ه١٠٤١یحیى المرتضى، دار الحكمة، صنعاء، 
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ومعین القضاة والموقعین والشھود، شمس الدین محمد بن  جواھر العقود -١٥
  .م١٩٩٦ -ھـ١٤١٧، ١أحمد األسیوطي، دار الكتب العلمیة، بیروت ، ط

  .م١٩٨٣- ھـ١٤٠٣خطط الشام، محمد كرد علي، مكتبة النووي، دمشق،  -١٦



  

  التشریعات الناظمة لألوقاف في فلسطین 
  

  

- ٨٠٢  - 

 

الخراج، یعقوب بن إبراھیم بن حبتة أبو یوسف األنصاري، المكتبة  -١٧
  .م١٩٨١األزھریة للتراث، 

الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب، برھان الدین ابن فرحون،  -١٨
  . دار التراث للطبع والنشر، القاھرة

الدراري الالمعات في منتخبات اللغات، محمد علي األندلسي، بیروت،  -١٩
  .ه١٣١٨

دور الوقف في الحیاة الثقافیة بالمغرب في عھد الدول العلویة، السعید  -٢٠
  .بوركبة

رد المحتار على الدر المختار، محمد أمین بن عمر عابدین، دار إحیاء  -٢١
  .التراث

سنن أبي داود، سلیمان بن األشعت بن إسحاق بن بشیر السجستاني، المكتبة  -٢٢
  .العصریة، صیدا، بیروت

سنن ابن ماجھ، أبو عبد اهللا محمد بن یزید بن ماجھ القزویني، دار إحیاء  -٢٣
  .لعربیةالكتب ا

سنن النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي النسائي، مكتبة  -٢٤
  .م١٩٨٦ھـ، ١٤٠٦، ٢المطبوعات اإلسالمیة، حلب، ط

سنن الترمذي، أبو عیسى محمد بن عیسى الترمذي، دار الغرب اإلسالمي،  -٢٥
  .م١٩٩٨بیروت، 

لكتب العلمیة، السنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسن البیھقي، دار ا -٢٦
  .م٢٠٠٣-ھـ ١٤٢٤، ٣بیروت، لبنان، ط

السیل الجرار المتدفق على حدائق األزھار، محمد بن علي الشوكاني، دار  -٢٧
  .ھـ١٤٠٤، ١ابن حزم، ط

سیاسة إسرائیل تجاه األوقاف اإلسالمیة في فلسطین، مایكل دمبر، مؤسسة  -٢٨
  .م١٩٩٢، ١الدراسات الفلسطینیة، بیروت، ط

ة النبویة، عبد الملك بن ھشام بن أیوب الحمیري، مطبعة مصطفى السیر -٢٩
  .م١٩٥٥-ھـ١٣٧٥، ٢البابي الحلبي، ط

شذرات الذھب في أخبار من ذھب، عبد الحي بن أحمد العكري الحنبلي،  -٣٠
  .م١٩٨٦ھـ، ١٤٠٦، ١دار ابن كثیر، دمشق، بیروت، ط

اھیم بن المغیرة صحیح البخاري، أبو عبد اهللا محمد بن إسماعیل بن إبر -٣١
  .ھـ١٤٢٢، ١البخاري، دار طوق النجاة، ط

صحیح مسلم، أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشیري، دار إحیاء التراث  -٣٢
  .العربي، بیروت

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، أبو النصر إسماعیل بن حماد  -٣٣
  .م١٩٧٨-ھـ١٤٠٧، ٤الجوھري، دار العلم للمالیین، بیروت، ط



  

  دقھلیة  -ن بتفھنا األشراف مجلة كلیة الشریعة والقانو
   " األول الجزء" األصدار الثاني  م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

     

- ٨٠٣  - 

 

فوائد البھیة في تراجم الحنفیة، محمد عبد الحي اللكنوي، مطبعة السعادة، ال -٣٤
  .ھـ١٣٢٤، ١ط

عقیدة الیھود في الوعد بفلسطین، محمد بن علي بن محمد آل عمر، مكتبة  -٣٥
  .م٢٠٠٣-ھـ١٤٢٤، ١الملك فھد الوطنیة، ط

 القاموس المحیط، مجد الدین بن یعقوب الفیروزي آبادي، مؤسسة الرسالة، -٣٦
  .م٢٠٠٥-ھـ١٤٢٦، ٨بیروت، ط

لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور األنصاري، دار صادر، بیروت،  -٣٧
  .ھـ١٤١٤، ٣ط

المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سھل السرخسي، دار المعرفة، بیروت،  -٣٨
  .م١٩٩٣-ھـ١٤١٤

م ، الصادرة عن دار الفیصل الثقافیة ١٩٧٧مجلة الفیصل العدد الرابع سنة  -٣٩
لتابعة لمركز الملك فیصل للبحوث والدراسات اإلسالمیة بالمملكة العربیة ا

  . السعودیة
م، الصادرة عن وزارة األوقاف ١٩٩٧سنة ) ٣٧(مجلة المنبر عدد  -٤٠

  .والشئون الدینیة بفلسطین
م، الصادرة عن ١٩٨٥شباط وآذار سنة ) ٦+٥(مجلة ھدى اإلسالم عدد  -٤١

  .دسات اإلسالمیة بالقدسدائرة األوقاف والشئون والمق
المحلى باآلثار، أبو محمد علي بن أحمد بن حزم األندلسي، دار الفكر،  -٤٢

  . بیروت
، ٤المفصل في تاریخ العرب قبل اإلسالم، جواد علي، دار الساقي، ط -٤٣

  .م٢٠٠١- ھـ ١٤٢٢
معجم البلدان، أبو عبد اهللا یاقوت بن عبد اهللا الحموي، دار صادر، بیروت،  -٤٤
  .م١٩٩٥، ٢ط

معجم المؤلفین، عمر بن رضا كحالة الدمشقي، مكتبة المثنى، بیروت،  -٤٥
  .م١٩٩٣-ھـ١٤١٤

ملفات مؤسسة إحیاء التراث اإلسالمي بالقدس التابعة لوزارة األوقاف  -٤٦
  .والشئون الدینیة بفلسطین

منتخبات التواریخ لدمشق، محمد أدیب الحصیني، دار اآلفاق الجدید،  -٤٧
  .بیروت

، دار الفكر، ١مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج، الخطیب الشربیني، ط- ٤٨
  .م٢٠٠١بیروت،

، ١مسند اإلمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل الشیباني، مؤسسة الرسالة، ط -٤٩
  .م٢٠٠١ھـ، ١٤٢١



  

  التشریعات الناظمة لألوقاف في فلسطین 
  

  

- ٨٠٤  - 

 

ھـ ١٣٨٨المغني، ابن قدامة المقدسي، مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض،  -٥٠
  .م١٩٦٨

ھل الصافي في الوقف وأحكامھ، محمد أسعد اإلمام الحسیني، وكالة أبو المن -٥١
  . م١٩٠٠عرفة للصحافة والنشر، القدس، 

مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل، أبو عبد اهللا محمد بن محمد المعروف  -٥٢
  .م١٩٩٥، ١بالخطاب، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

ین بن المبارك بن محمد الجزري النھایة في غریب الحدیث واألثر، مجد الد -٥٣
  .م١٩٧٩-ھـ١٣٩٩ابن األثیر، المكتبة العلمیة، بیروت، 

الھدایة شرح بدایة المبتدى، برھان الدین المرغناني، دار السالم، مصر،  -٥٤
  .م٢٠٠٠، ١ط

محمد الخلیلي، إسحاق موسى الحسیني، / الشیخ –وثیقة مقدسیة تاریخیة  -٥٥
  .م١٩٧٩ -ھـ١٣٩٩، ١بالقدس، ط مطبعة دار األیتام اإلسالمیة

 - إنجازات وتطلعات -وزارة األوقاف والشئون الدینیة الفلسطینیة -٥٦
م، صادر عن وزارة األوقاف والشئون الدینیة بفلسطین، مطبعة دار ٢٠٠٠سنة

  . األیتام اإلسالمیة بالقدس
  .الوصایا والوقف في الفقھ اإلسالمي، وھبة الزحیلي، دار الفكر، بیروت -٥٧
الوقف وأثره التنموي، علي جمعة محمد، أبحاث ندوة نحو دور تنموي  -٥٨

  .م١٩٩٣للوقف بالكویت، 
الوقف في الشریعة والقانون، زھدي یكن، دار الفكر العربیة القاھرة،  -٥٩

  .ھـ١٣٨٨
  .م١٩٩٧الوقف الثقافي والعلمي، أحمد الحداد، ندوة الوقف، أبو ظبي، - ٦٠
العلمي، نشر دائرة األوقاف والشئون والمقدسات وقفیات المغاربة، أحمد  -٦١

  .اإلسالمیة بالقدس، مطبعة دار األیتام اإلسالمیة بالقدس
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