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 مقدمـة:

ثري من البالد تثار يف الوقت احلاضر مشكلة متويل اخلدمات الصحية يف ك

اإلسالمية، الفقرية منها والغنية، يف ظل تزايد الطلب على اخلدمات الصححية  

الذي نتج عن أسباب كثرية منها تزايد أعداد السكان وطبيعة الرتكيبة السكانية 

لكثري من الدول اإلسالمية، حيث أن ححوال  نصحا السحكان يف أ لحب تلح       

 الوقت الذي بدأت فيه القناعة سنة. ويف 15الدول هم من األطفال حتت سن 

لححدا الكححثري مححن سححكان تلحح  الححدول بةهايححة الرعايححة الطبيححة كبححديل للطححر      

التقليدية يف العحال،، احا لحكل ضحغطاى علحى م سسحات الرعايحة الصححية مح           

عجز السلطات عن مواجهة تل  الطلبات املتزايحدة علحى هحذخل اخلحدمات الح       

 ة للاواطنني.ه  من احلقو  اهلامة واحلاجات امللح

وقد عقدت الندوات وأجريت الدراسات بهدف العثور على ححل هلحذخل   

املشكلة امللحة وال  ال تقبل التةجيل، وقد جاءت بعض هذخل احملاوالت بعحدة  

خيحارات، أكثرهحا مسحتورد محن خحار، العحام اإلسحالم  أرضحاى وفكحراى ومنهححا          

وال تتحقححب بححه  علححى سححبيل املثححال نيالتححةمني الصححح ى الححذي يشححقى بححه الفقححري  

 العدالة االجتااعية.

وتححةت  هححذخل الدراسححة املتواضححعة لطححرإل البححديل اإلسححالم  هلححذخل احللححول  

والذي سحبب رربتحه عحر قحرون ولحيا سحنوات محن الزمحان. للح  هحو الوقحا            
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كنظام اجتااع  إسالم  تكافل  يتوىل فيه املوسرون من املسلاني نفقحة عحال،   

 ية الدولة ماال تطيب.الفقراء طواعية ودون حتايل ميزان

فحاملتتب  للتححاريإل اإلسحالم  خححالل عصحور االالدهححار يالححه مححا قحام بححه      

الوقا يف دفح  عجلحة التنايحة والنهاحة العلايحة واالجتااعيحة واالقتصحادية يف        

بححالد املسححلاني وخا ححة يف طححال الطححب والرعايححة الصحححية وعلححم الصححيدلة       

 والتاريض وما إىل لل .

 ثالثة مباحث على النحو التال :وقد قسات الدراسة إىل 

 .املبحث األول: )الوقف(

وفيه عحر  للافهحوم اللغحوي واال حطالح  للوقحا وعحر  تحار          

مبسط عن الوقا لحدا املسحلاني و حري املسحلاني قحدحاى وححديثاى. وبيحان أهايحة         

 الوقا يف احلياة االجتااعية بشكل عام.

 .املبحث الثاني: )الرعاية الصحية(

احلححديث عححن أهايححة الرعايححة الصحححية لننسححان والتنايححة    وتناولححت فيححه

ومدا إحلاإل احلاجة إىل اخلحدمات الصححية يف كحل المحان ومكحان. ثحم حتحدثت        

عن أالمة متويل اخلحدمات الصححية الح  بحرالت يف ا ونحة األخحرية مح  الرتكيحز         

على الدول اإلسالمية ودول اخلليج  العرب  بشكل خحا.. وختاحت املبححث    

 روحة ملواجهة تل  األالمة.باحللول املط
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 .ي دعم مؤسسات الرعاية الصحية(ـاملبحث الثالث: )دور الوقف ف

وفيه عر  ملا أسهم بحه الوقحا يف طحال الطحب والرعايحة الصححية عحر        

العصور اإلسالمية املتقدمحة ثحم احلحديث عحن الوضح  الحراهن للوقحا يف بحالد         

املبححث احا نحرا أن     املسلاني وموقفه من م سسات الرعايحة الصححية، وخحتم   

الوقححا حكححن أن يقدمححه يف هححذا اعححال محح  بعححض املقرتحححات الحح  رأينححا أنهححا    

ضححرورية ليتحقححب تفعيححل دور الوقححا يف دعححم امل سسححات االجتااعيححة عامححة    

 والصحية على وجه اخلصو..
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 املبحث األول

 الوقف

 

 أواًل: مفهوم الوقف:

 تعريا الوقا لغة: –أ 

الفعل وقا، ويحراد بحه احلحبا ومنحه وقفحت األر        الوقا لغة مصدر

على املسحاكني ووقفحت الدابحة أي حسحبتها. وال يقحال أوقفحت وقفحاى إال يف لغحة         

 –ويطلب املصدر ويحراد بحه اسحم املفعحول      ى1نيرديئة. وقيل وقا وأوقا سواء

مححن بحاب إطححال  املصحدر وإرادة اسححم املفعحول فتقححول هحذا البيححت      –املوقحوف  

 .ى2نيوهلذا مج  على أوقافوقا أي موقوف 

 تعريا الوقا ا طالحاى: – ب

اختلا الفقهاء رمحهم اهلل يف كثري محن مسحا ل الوقحا ولحذل  جحاءت      

تعريفاتهم له خمتلفة أيااى تبعحاى ملحا يحراخل كحل فريحب يف هحذخل املسحةلة أو تلح . وال         

يتس  املقحام لبسحط القحول يف هحذا، ولكحن محن ألحهر وأخصحر تعريفحاتهم: أن          

                                         
 .360-9/359لسان العرب البن منظور   ى1ني

 .11الهدي حكن، أحكام الوقا، بريوت، املطبعة العصرية د.ت .  ى2ني
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 .ى1نيو حتبيا األ ل وتسبيل املنفعةالوقا ه

ولكن هذخل التعريا حيتا، إىل لرإل وبيان، ولذا ال بحد محن إيحراد بعحض     

التعريفححات الحح  لكرهححا املتححةخرون والحح  جححاء فيهححا بعححض التفصححيل املححبني             

ملاهية الوقا وكيفيته وجهحة االنتفحاب بحه، ومحا إىل للح  علحى سحبيل املثحال ال         

 احلصر فياا يل :

عن ملكية املال محن أجحل    –م بداى  –الوقا: هو التناالل هلل تعاىل  – 1

أن ينتفحح  بححه النححا  وللحح  كوقححا املسححاجد ليصححل  فيهححا النححا       

ووقا املدار  على طلبة العلم ووقحا ميحاخل الشحرب يف الطرقحات     

 .ى2نيوالشوارب واألسوا 

ا الوقا يعين التصّرف يف رب  العني وما تّدرخل من مال م  بقاء لاته – 2

منفعتها جلهة من جهحات الحر، وهح  بهحذا محر، محن ملح          وجعل

 ححاحبها، وسححبل منفعتهححا معلححها مبذولححة علححى وجححه القححرب هلل      


 .ى3ني

                                         
 .2/307املقن  البن قدامة املقدس    ى1ني

حسن عبحدالغين أبو حدخل،  حور محن التكافحل االجتاحاع  عنحد املسحلاني، اخلفجح ، ربيح              ى2ني

 .19 – 17هح . .: 1417 األخر

عبححدالعزيز داححد الححداود. الوقححا، لححروطه وخصا صححه، أضححواء الشححريعة نيكليححة الشححريعة،    ى3ني

 .107هحى . 1400ني11جامعة اإلمام داد بن سعود اإلسالميةى الريا  العدد 
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الوقا هحو ححبا العحني عحن متليكهحا ألححد محن العبحاد والتصحّد            – 3

باملنفعححة ابتححداء وانتهححاء أو انتهححاء فقححط أي أن التصححد  باملنفعححة قححد   

جهححة مححن جهححات الححر الحح  ال تنقطحح    يكححون مححن أول األمححر علححى 

كححالفقراء واملسححاجد واملستشححفيات، وقححد يكححون علححى مححن حيتاححل    

االنقطاب واححداى كحان أو أكثحر ثحم جلهحة بحر ال تنقطح  كجعحل الربح           

إخل فححالا  …للواقححا مححا دام حيححاى ثححم ألوالدخل مححن بعححدخل ثححم وثححم     

 .ى1نيانقرضت الذرية يصرف الرب  جلهة خريية يعينها الواقا

ا سبب يتبني أن الوقا  دقة جارية مستار نفعها يتصد  بها مالكها وا

قربة هلل تعاىل وحيدد مصارفها، وأنه حتنح  بيح  أ حلها أو متلكحه أو إرثحه ألححد       

من النا . كاا يتبني لنا من التعريا األخحري أن الوقحا حكحن أن يكحون علحى      

لنحا  سحواء   جهة محن جهحات الحر ابتحداء وانتهحاء وقحد يكحون علحى أححد محن ا          

الذرية أو األقربني وعند انقطاعهم يكون جلهة من جهات الر يعينهحا الواقحا.   

 وهو ما عر عنه الفقهاء بتقسيم الوقا إىل نوعني هاا:

 .الوقا اخلريي – 1

 الوقا الذري أو األهل . – 2

                                         
رالد سعد القحطان ، أوقحاف السحلطان األلحرف لحعبان علحى احلحرمني. مكتبحة امللح  فهحد            ى1ني

 .19هح .1414، الريا ، الوطنية
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والوقا اخلريي هو أكثر فا دة وأمشل نفعاى وهو لك الناط الفاعحل محن   

إسهاماى واضحاى يف مسرية اعتاح  اإلسحالم  عحر العصحور     الوقا الذي أسهم 

فبواسطته ليدت املدار  واملعاهحد واملستشحفيات ومهحدت الطحر  وأوجحدت      

مصادر املياخل، وأنشةت املالجئ واألربطة، وأنفحب علحى العلاحاء وطلبحة العلحم      

ووفححرت املكتبححات، اححا أدا إىل االدهححار احلاححارة وتقححدم اعتاحح  اإلسححالم      

هححذا كلححه باإلضححافة إىل الوقححا علححى املسححاجد وخا ححة احلححرمني مححن    عاومححاى.

 عاارتها و يانتها واإلنفا  على األ اة وامل لنني و ري لل .

أما الوقا الذري أو األهل  فهو أقحل منفعحة محن الوقحا اخلحريي حيحث       

تنحصححر منفعتححه يف فئححة قححد ال تكححون إاجححة ماسححة إليهححا ثححم إنححه قححد يكححون لححه    

ل فياحا حيحدب بحني لريحة الواقحا محن لحقا  وخالفحه وقحد          جوانب سلبية تتاثح 

لحهدت احملححاكم يف كححثري مححن الححبالد اإلسحالمية قاححايا كححثرية تتعلححب باألوقححاف   

الذرية وخا حة مح  تقحادم الحزمن وتفحر  الذريحة احا الاد يف تعقيحد قاحايا تلح            

األوقاف. وهو ما كان مشحجعاى ملحن يعارضحون نظحام الوقحا بحاهلجوم عليحه يف        

 .ى1ني ريها من بالد اإلسالم مصر ويف

                                         
 بعدها. وما 16م .1993نظر. داد سرا،، أحكام الوقا يف الفقه والقانون، القاهرة ا  ى1ني
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 ثانيًا: حملة تارخيية:

لكحح  نستوضححا مكانححة الوقححا كنظححام إسححالم  سححاهم يف بنححاء اعتاحح     

اإلسالم  وتقدمه، ال بد من اإللارة ولو بش ء من اإلماال إىل تاريإل الوقا 

يف اإلسالم، م   اإلملحاإل إىل الوقحا عنحد  حري املسحلاني قحدحاى وححديثاى وللح          

لفر  وأخحذ العحرة واالسحتفادة محن رحارب الغحري وأخطحا هم، يف تحبين         لبيان ا

اخلطط املستقبلية ألحياء دور الوقا يف اعتا  اإلسالم  املعا ر واالسحتفادة  

من إمكانات ومحوارد األوقحاف يف بنحاء ودعحم م سسحات الرعايحة االجتااعيحة        

 والصحية و ريها.

 ط التالية: هذا وسوف نوجز احلديث يف هذا من خالل النقا

 الوقا قبل اإلسالم. – 1

إن وقا األموال والثروات على أعاال اخلري وخا حة دور العبحادة ومحا    

يتصححل بهححا، كححان مححن األمححور الشححا عة واملعروفححة عنححد كححثري مححن اعتاعححات       

القدحة، ويشري التحاريإل إىل أن األوقحاف وإن م تكحن تسحاى بهحذا االسحم قحد        

عرفتها البشرية، فعالوة على ما كان يوقا وجدت يف مجي  احلاارات ال  

على املعابد والكنا ا عرفت األوقاف على املحدار  واملكتبحات فعلحى سحبيل     

املثحال عرفححت احلاحارة اليونانيححة مدرسححة أفالطحون الحح  اسحتارت سححتة قححرون     

مدعومحة احا أوقحا م سسحوها. ويف مصحر كانحت مكتبحة اإلسحكندرية الشحهرية          
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ت عدة قرون أيااى، ولل  احا أوقحا عليهحا محن     دل إعجاب وتقدير واستار

وعرفت األوقاف الذرية أو األهليحة عنحد قحدماء املصحريني وعنحد       ى1نياألحبا 

الرومان يف احلاارة البابلية يف العرا  وكان لألملان نظام يشبه الوقا  صص 

املالحح  فيححه األعيححان ألسححرة معينححة مححدة دححدودة أو إىل انقراضححها، وقححد يكححون  

  فيه جلاي  العا لة أو لبعاها، واأل ل عندهم أن الوقا ال يبحاب  االستحقا

 .ى2نيوال يوهب وال تورب رقبته وليا للاستحب فيه سوا املنفعة

واا سبب يتاا أن الوقا قحد عحرف قبحل اإلسحالم حيحث أنحه نحوب محن         

أنححواب الصححدقة وفعححل اخلححري الححذي م  ححل منححه طتاحح ، وقححد جححاءت األديححان   

ب يف بحححذل املعحححروف وفعحححل القربحححات وإن اختلفحححت    السحححااوية كلحححها تر ححح  

التشححريعات وافححرف النححا  يف أخححذهم وتطبححيقهم لتعححاليم تلحح  الشححرا  ،       

فاأل ل هو التناالل عن ملكية املال ملصلحة الغري دون عحو  دنيحوي مبالحر.    

وم  تقاوم الزمن وبعد النا  عحن الحدين ظهحرت دوافح  أخحرا للوقحا مثحل        

حاب األمالك وححب الحذكر واإلطحراء و حري للح       التفاخر بني السالطني وأ 

 كاا سيتبني الحقاى.

                                         
مجال برالجن ، الوقا اإلسالم  وأثرخل يف تناية اعتا نيمنال، معا حرة لتطبيقاتحه يف أمريكحا      ى1ني

ش ون اإلسالمية، الشااليةى ضان أإاب ندوة فو دور تناوي للوقا، والارة األوقاف وال

 .134م، .1993الكويت، 

 .47هح . 1414عبداهلل بن أمحد الزيد، أهاية الوقا وأهدافه، دار طيبة، الريا    ى2ني
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 الوقا يف اإلسالم نينشةته وتطورخلى – 2

اختلفت الروايات حول نشةة الوقا يف اإلسالم، ومن ألهرها أن أول 

وقا يف اإلسالم هو مسجد قباء. وأول من أوقحا ألعاحال الحر هحو عاحر بحن       

قال: نيأ اب عار  <ن عار ، حيث جاء يف  حيا مسلم عن اب<اخلطاب 

يسحتةمرخل فيهحا فقحال: يححا رسحول اهلل إنح  أ ححبت       @أرضحاى ييحر فحةتى الححن     

أرضاى يير م أ  ب ماالى قط هو أنفا عندي منها فاا تةمرن  به؟ قال: "إن 

لئت حبست أ لها وتصدقت بهحا " فتصحد  بهحا عاحر علحى أال يبحاب أ حلها        

صد  عار يف الفقراء ويف القربحى ويف  وال يبتاب وال يورب وال يوهب، قال فت

 .ى1نيالرقاب ويف سبيل اهلل وابن السبيل والاعيا..ى احلديث

فالوقا يف اإلسالم نوب محن أنحواب الصحدقات الح  ر حب الشحارب فيهحا        

وندب إليها، وهو وسيلة من وسا ل القرب ال  يتقرب بها العبد إىل ربه. وال 

لفقراء وطلبة العلم وفو للح ، أو  فر  يف لل  بني الوقا على جهة عامة كا

الوقا على القرابة والذرية، إال أن السلا األول من هذخل األمة يفاحلون أن  

 يكون آخرخل للاساكني.

وقد توالت أوقاف الصحابة الكحرام ال يبتغحون محن للح  إال مرضحاة اهلل      

تعاىل، والتقرب إليه، واستار النحا  محن بعحدهم يوقفحون أمحواهلم تقربحا إىل       

                                         
 .96.  6هح ، 1415 حا مسلم بشرإل النووي، دار أب  حيان، القاهرة،   ى1ني
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 .ى1نيتعاىل اهلل

ولقححد كثححرت األوقححاف يف العصححر األمححوي كثححرة عظياححة اصححر والشححام    

و ريهاححا مححن الححبالد املفتوحححة، بسححبب مححا أ دقححه اهلل علححى املسححلاني بعححد          

الفتوحححات اإلسححالمية، فتححوافرت لححديهم األمححوال والححدور واحلوانيححت، كاححا   

الحر   امتل  كثري منهم املحزارب واحلحدا ب وتيسحرت هلحم سحبل الوقحا ألعاحال       

 .ى2نياملختلفة

وقد ظهر االراخل فو تنظيم الوقا وضبط ل ونه يف عهد اخلليفة هشحام  

هحى ولل  نتيجة التوس  يف استخدامه اا أدا إىل تكحاثر  87بن عبداملل  نيتا

ظواهرخل يف اعتا  يف لل  احلني، وقد عاد اخلليفحة هشحام إىل مصحيص إدارة    

القاضحح  توبححة بححن منححر بححن حوقححل  مسححتقلة بححه عرفححت بحححنيديوان الوقححاى تححوالخل

احلاححرم ، الححذي وضحح  سححجالى خا ححاى لألحبححا  حلاايححة مصححا  املوقححوف     

وم  انتشحار هحذخل الظحاهرة وتعحدد أمناطهحا، تطحور الوضح  اإلداري         ى3نيعليهم

لألوقاف بتطور اعتا  اإلسالم  حيث أنه يف عهد املاالي  أ حبا لألوقحاف   

، وديحوان ألحبحا  احلحرمني وجهحات     ثالثة دواوين: ديحوان ألحبا  املساجد

                                         
 .55عبداهلل الزيد، مرج  سابب .:  ى1ني

 .8م .1972دار الفكر  2ط داد أبو الهرة، داضرات يف الوقا   ى2ني

، م سسحة الياامحة الصححفية الريحا ،     39حيى ساعات ، الوقا واعتا ، كتاب الريحا     ى3ني

 . .16 –17. 
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 .ى1نيالر األخرا املختلفة، وديوان لألوقاف األهلية

وملححا تححوىل العثاححانيون مقاليححد السححلطة يف معظححم الححبالد اإلسححالمية اتسحح   

نطا  الوقا إلقبال السالطني ووالة األمور يف الدولة العثاانية على الوقا، 

ه، و ححدرت تعلياححات و ححارت لححه تشححكيالت إداريححة تعنححى باإللححراف عليحح  

متعددة لتنظيم ل ونه وبيان أنواعحه وكيفيحة إدارتحه، وال الال الكحثري محن هحذخل       

 .ى2نياألنظاة معاوال به يف كثري من بالد املسلاني اليوم

هذا وقد كان اهتاام العثاانيني باألوقحاف لحديداى وعنحايتهم بهحا فا قحة،      

رت أهدافحه  وقد توسعوا فيها حتحى تعحددت أ حرا  الوقحا يف عصحرهم وكثح      

حتى مشل الكثري من األعاحال الح  تسحاعد علحى بنيحان اعتاح  وتكافلحه ومحا         

حيتا، إليه من خدمات عامة، كبناء احلصون والقحالب وتسحليا اجليحوم ومحن     

لل  أياَا وقا األربطة على عابري السبيل وعلى طلبحة العلحم، و حري للح      

تحوفري كحثري محن متطلبحات     من املقا د احلسنة، ال  كحان هلحا  األثحر األكحر يف     

احليححاة للنححا  ومتكححني املسححلاني مححن اتصححال بعاححهم بححبعض، ودفحح  احلركححة    

العلاية والثقافية حتى أعجب بةفعاهلم كثري من  ري املسحلاني وتحةثروا بهحم يف    

 .ى3نيهذا

                                         
 .14داد أبو الهرة مرج  سابب، .:  ى1ني

 .62عبداهلل الزيد، مرج  سابب، .:  ى2ني

 .63املرج  السابب، .:  ى3ني
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واحلقيقححة أن الوقححا لححدا املسححلاني خححالل تار ححه الطويححل وخا ححة يف   

سوء التعامل معه بعض املشكالت النارة العصور املتةخرة قد  احبه وارتبط ب

عححن عححدة أسححباب، منهححا عححدم كفايححة القححا اني علححى بححض األوقححاف أو عححدم    

أمانتهم ومنها تقحادم العهحد بالنسحبة لحبعض األوقحاف وضحياعها، ومنهحا طاح          

بعض الوالة والسالطني يف األوقاف واستيال هم عليهحا، وقحد كحان لألوقحاف      

برياى من هذخل املشحكالت، عحالوة علحى محا قحد ينشحب       الذرية أو األهلية نصيباى ك

بني الذرية والورثحة محن خالفحات ححول األوقحاف وخا حة كلاحا تقحادم العهحد          

وتفرعت الذرية وطا  كل منهم يف القيام على الوقا وتوليه، فيةكل القحوي  

ححب الاححعيا يف كححثري مححن األحيحان إال مححن رحححم اهلل، وترفحح  الشححكاوي إىل   

اءاتهحا ويسحتار اخلصحام بحني األهحل لسحنوات أو عقحود محن         احملاكم وتطول إجر

 الزمان بسبب لل .

ولححيا العيححب يف الوقححا نفسححه كسححنة حسححنة أو كنظححام إسححالم ، بححل     

النححا  هححم الححذين قححد ينحرفححون وتغححريهم الححدنيا والطاحح  وينسححون األهححداف   

النبيلحة الحح  مححن أجلححها أوقححا الوقححا. وافححراف النححا  يف التطبيححب ال يعيححب  

م نفسه أياى كان هحذا النظحام، اجتااعيحاى أو اقتصحادياى أو سياسحياى أو  حريخل،       النظا

فعلى سبيل املثال: تقصري النا  يف أداء الزكاة ويلهم بهحا ال حكحن أن يكحون    

 مدخالى للطعن يف الزكاة كنظام إسالم  اجتااع  تكافل  هادف.

 وقد تعر  الوقا خالل العصور املتحةخرة إىل مححالت واسحعة تهحدف    
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إىل إلغا ححه وخا ححة األهلحح  منححه، وقححد تححذرب أ حححابها اححا سححبب لكححرخل مححن      

مشكالت حصلت بني بعض الورثة، أو بعض اارسات القا اني علحى بعحض   

األوقاف اخلريية ومن امل سا أن معارض  الوقا قد جنححوا يف إقنحاب احلكحام    

محن   بالغاء الوقا األهل  والسيطرة على كثري محن األوقحاف اخلرييحة، يف كحثري    

 بالد املسلاني كاا سوف يةت  بيانه يف الفقرة التالية.

 الوقا عند املسلاني يف الوقت احلاضر. – 3

لهدت بدايات القرن العشرين وأواخر القرن التاس  عشر تراجعاى لدور 

الوقا يف حياة املسلاني ولل  ألسباب عديدة من أهاها احلاالت ال  لنها 

اب واملثقفني والزعااء السياسيني يف كثري من املعارضون لنظام الوقا من الكت

بالد املسلاني، وخا ة يف مصر حيث قاد قاسم أمحني و حريخل مححالت فكريحة     

وسياسية تهدف إىل إلغاء فكرة الوقا واالستيالء على األوقحاف القا احة محن    

قبل الدولة، ور م مواجهة العلاحاء ملثحل هحذخل احلاحالت ودحاولتهم التصحدي       

ب األوقاف أخذت تتدهور يف عاملنا اإلسالم  لحيئاى فشحيئاى.وال   هلا إال أن أوضا

يتس  اعال هنا لبسط القول يف لل ، إال أنه حكن تلخيص وضحعية األوقحاف   

كاا أوردها الحدكتور لحوق  أمححد دنيحا      –يف بالد املسلاني يف الوقت احلاضر 

 يف النقاط التالية: –

 الارت األوقاف. ا  معظاها لنلراف احلكوم  من قبل و – 1

 حظرت بعض أنواعه القوانني يف بلدان كثرية. – 2
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قل بدرجة مالحظة إقبال النا  عليه باملقارنة اا كان عليه الوض   – 3

 يف املاض .

م يعد حار  ا ثار االقتصادية واالجتااعية بهذخل القوة واالتساب  – 4

 الذي كان حارسه يف املاض . 

ألوقحاف الح  ماالالحت قا احة حتحت إلحراف       يف الكثري الغالحب محن ا   – 5

والارات األوقاف وإدارتهحا فحان اسحتغالهلا واسحتثاارها لحيا علحى       

درجة عالية من الكفحاءة. بحل يف بعحض احلحاالت تنححرف تصحرفات       

هذخل الوالارات عن الاوابط الشرعية إما يف عاارة الوقحا وإمحا يف   

 استثاارخل أو توالي  عوا دخل على مستحقيه.

اهد تلححح  املححدار  واجلامعحححات العاالقحححة، وكحححذل   م نعححد نشححح  – 6

املكتبات واملستشفيات ال  قامت واالدهرت يف املاض  على أموال 

الوقححا، بححل مححا ظححل منهححا قا اححاى مثححل اجلححام  األالهححر و ححريخل، اححا   

اسحححتولت والارات األوقحححاف علحححى أوقافحححه، فانحححه قحححد  تحححدهورت   

مححن أوضححاعه عححن لي قبححل ر ححم تححول  احلكومححات اإلنفححا  عليححه   

 خزانتها.

لعل املالحظحة النها يحة هحو  يحاب نظحام الوقحا كظحاهرة اقتصحادية          – 7

واجتااعيححة كانححت هلححا بصححااتها اإلمابيححة البححارالة يف نهاححة العححام  
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 .ى1نياإلسالم  يف ماضية الطويل

وقد كانت ظاهرة تراجح  الوقحا وإحجحام كحثري محن النحا  واملوسحرين        

وقا أمواهلم أل را  اخلري، والح   خا ة يف كثري من البالد اإلسالمية عن 

نتجت عن األسباب ال  ألرنا إليها، كانت هذخل الظاهرة مثار اهتاام العلااء 

واملفكححرين واملهححتاني بشحح ون السياسححة والتخطححيط واملسحح ولني عححن النححواح    

االجتااعية، وخا ة يف أواخر هذا القرن، فبدأ البححث يف أسحبابها وتحدار     

باحياء دور الوقا يف احلياة االجتااعية واالقتصادية، اخلطط والسبل الكفيلة 

وعقححدت لححذل  املحح مترات والنححدوات ولححكلت اللجححان يف عححدد مححن الححدول     

مركححز باسححم  –علححى سححبيل املثححال  –اإلسححالمية وقححد أنشححئ يف دولححة الكويححت 

 نيمركز أإاب الوقا والدراسات االقتصاديةى.

وقاف وخا ة على احلرمني ويف املالكة العربية السعودية حيث تكثر األ

الشححريفني، تقححوم والارة الشحح ون اإلسححالمية واألوقححاف والححدعوة واإلرلححاد،  

جبهود كبرية يف طال تنظيم الوقحا وإجحراء الدراسحات املتعلقحة بحه وتعقحد محن        

 أجل لل  الندوات واحللقات الدراسية من وقت ألخر.

ب وتكامل اجلهحود  هذا وال يزال األمر إاجة إىل املزيد من اجلهد والتنسي

لتنظيم األوقاف ورعايتها وحث النا  علحى الوقحا ألعاحال الحر وتحر يبهم      

                                         
تنايحة الشحاملة، طلحة البححوب الفقهيحة املعا حرة،       لوق  أمحد دنيا، أثحر الوقحا يف إجنحاال ال     ى1ني

 .144هح .:1415، 24عدد 
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فيه كحل إسحب قدرتحه وللح  حلاجحة اعتاعحات اإلسحالمية للنهحو  ومطح           

الصعوبات واملشكالت االجتااعية واالقتصادية ال  متر بها وال  كانت سبباى 

ها يف هذا العصر الحذي لحهدت   يف ملا كثري من طتاعاتنا اإلسالمية عن  ري

 ري اإلسالمية االدهار العال اخلريي والتطوع  ومشولحه لكحثري    فيه اعتاعات

مححن منححاح  احليححاة االجتااعيححة والثقافيححة والنفسححية والصحححية و ريهححا كاححا       

 سيتاا يف الفقرة التالية.

 الوقا عند  ري املسلاني يف الوقت احلاضر. – 4

الوقححا يف حيححاة املسححلاني قححد جححاء يف     إن مححن امل سححا أن تراجحح  دور 

الوقت الذي االدهحر فيحه وتطحور نظحام الوقحا والتحرب ألعاحال اخلحري يف لحتى          

 ورخل وألحكاله لحدا  حري املسحلاني، وعلحى وجحه اخلصحو. يف دول  حرب         

أوروبححا والواليححات املتحححدة األمريكيححة، بححر م سححيطرة الفكححر املححادي وضححعا 

القوانني املالية ال   درت يف بداية هذا التدين لدا لعوبها. ولكن األنظاة و

القرن يف كثري محن تلح  الحدول كانحت مشحجعة علحى الوقحا والتحرب ألعاحال          

اخلححري وللحح  باإلعفححاء مححن الاححرا ب وتسححهيل اإلجححراءات اخلا ححة بتسححجيل   

 اجلاعيات اخلريية وإعطا ها األولويات يف تقديم اخلدمات و ري لل .

  الدول بشكل ملفت للنظر بعد احلرب وقد االدهر العال اخلريي يف تل

العامليحححة الثانيحححة وخا حححة يف الواليحححات املتححححدة األمريكيحححة حيحححث بلححح  عحححدد    

ى م سسححة خرييححة 3200م أكثححر مححن ني1989امل سسححات اخلرييححة حتححى عححام  
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ويف الواق  أن اعالا  ى1نيمليار دوالر 5.137نشطة بلغت اتلكاتها أكثر من 

التوجه ودعاته، وقد تطورت تل  اعالا يف  الكنا سية قد استفادت من هذا

أوروبححا وأمريكححا يف الوقححت احلاضححر حتححى  ححارت تاححاه  الححدول مححن حيححث  

وبواسحطة تلح  األمحوال واألوقحاف و حل التنصحري        ى2نياإلمكانات والوسحا ل 

واملنصرون إىل معظم دول العام ومنها الدول اإلسالمية، مستغلني األالمحات  

ري مححن دول أفريقيححا وآسححيا عححر هححذخل اجلاعيححات   والكححوارب واعاعححات يف كححث 

 وامل سسات اخلريية.

إن رربحححة الغحححرب يف طحححال العاحححل اخلحححريي وتنظياحححه وتوظيفحححه خلدمحححة  

طتاعاتهم وحتقيب أهدافهم، حلرية بالدراسحة والتةمحل واإلفحادة محن إمابياتهحا      

يف يف إطحار خصو ححيتنا اإلسححالمية واححا ال يتنحافى محح  تعححاليم ديننححا، فححالوقا   

اإلسالم ينب  من عقيدة وإحان باهلل واليوم ا خر ورجاء محا عنحد اهلل، وإقبحال    

املسلاني عليه وتسابقهم إليه ال يرتبط اصا  دنيويحة، مثحل خفحض الاحرا ب     

على املاتلكات أو إلغا ها أو طلب الشهرة أو السحاعة، فهحو ديحن يتقربحون بحه      

لنحا  إىل سحالمة التعامحل معهحا     إىل اهلل. فالا أحسن تنظيم األوقحاف واطاحةن ا  

وو ححول نفعهححا إىل مسححتحقيها، فقححد يكححون للوقححا عنححدنا لححةن يفححو  مححا       

                                         
 .142مجال برالجن ، مرج  سابب، .:   ى1ني

 .49عبداهلل الزيد، مرج  سابب، .:  ى2ني
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 و لت إليه اجلاعيات وامل سسات الغربية العاملة يف هذا اعال.

 

 ي احلياة االجتماعية:ـثالثًا: أهمية الوقف ف

ي كد كثري من الذين درسوا تاريإل اعتاعات اإلسالمية أن الوقحا كحان   

حد أهم امل سسات االقتصادية واالجتااعية يف اعتا  اإلسالم  عر تار حه  أ

الطويحل. فقححد كحان الوقححا اثابححة الطاقحة الحح  دفعححت بحاعتا  اإلسححالم  فححو     

الناححاء والتطححور مححن خححالل تححوفري متطلبححات التنايححة ومححا يعححني عليهححا. وحتاححل  

 –ف الح  وقفوهحا   من خحالل األوقحا   –املوسرون من املسلاني مس ولية كبرية 

يف تححححوفري وتشححححغيل العديححححد مححححن املرافححححب واملنشحححح ت التعليايححححة والصحححححية   

واالجتااعية و ريها. بل حتى  ري املوسحرين أو الفقحراء كحان هلحم إسحهام محن       

خحالل بعحض األوقحاف البسحيطة الح  مححدم اعتاح  كحل إسحب طاقتحه ووفححب          

إل أن هنحاك محن أوقحا    إمكاناته، حيث تشري النصو. املتناثرة يف كتب التحاري 

علححى السححر، أو الشححاوب يف بعححض املسححاجد أو الطرقححات ومححن أوقححا بعححض   

الكتححب و ريهححا وإن كححانوا مححن الفقححراء، يححدفعهم لححذل  اإلحححان بححاهلل واليححوم  

 ا خر وحب اخلري واحتساب األجر والثواب عند اهلل تعاىل.

بقت إىل ومن هنا كان نحاتج الوقحا مثاحراى يف تار نحا اإلسحالم . إل تسحا      

تطبيقححه فئححات اعتاحح  كافححة دون حتديححد. فشححارك فيححه احلححاكم واألمححري والححوالير  

والثري والعام واإلنسان العادي. فكانت احلصيلة هذخل الثروة احلاحارية الح    
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االدهرت مشحرقة. مشحعة بحاخلري. اسحتارت يف عطا هحا إىل المحن قريحب، عنحدما         

ا ودورخل، بظاللححه علححى قلححت العنايححة بححةمرخل حححني ألقححى اجلهححل بةهايححة الوقحح   

اعتا  اإلسالم . فرتاج  االهتاام به. وافسحر التوجحه إىل اسحتخدامه وسحيلة     

. فظهححرت كححثري مححن املعاححالت املعيقححة لرقحح  اعتاحح  مثححل للتقححرب إىل اهلل 

 . ى1نياألمية واملر  والفقر يف كثري من اعتاعات اإلسالمية اليوم

اط اهلامة ال  تلخص أهم مالما وقد أورد أحد الباحثني عدداى من النق

 الدور الذي أداخل الوقا يف تناية اعتا  املسلم عر تاريإل األمة وه :

التحححول مححن طتاحح  قبلحح  بححدا   إىل طتاحح  متحاححر: حيححث أن     –    أ

العالقحات واألفاححال والححوالءات ليسححت لشححيإل القبيلححة وال لثححري  

ةوا متنفححذ أو سححلطان متالحح ، بححل إن حاجححات اإلنسححان مححن محح   

ومةكححل ومشححرب وطلححب علححم توجححه إىل م سسححات هلححا أعرافهححا  

 وأنظاتها وإدارتها.

 حتويل عال اخلري، من مبادرات فردية، إىل م سسات مستدحة. – ب

ضححاان الرعايححة االجتااعيححة، مححن سححبيل ومححةوا وملححبا ودواء    –  ،

 وعال، ومياخل لرب للفقراء واملعوالين.

يف املدار  واملعاهحد واجلامعحات،   توفري ضاانات للحرية الفكرية  –   د

                                         
 .7 –6ساعات ، مرج  سابب، .:  يىحي  ى1ني
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ولل  بتوفري املورد املال  بعيداى عن ضحغوط احلكحام أو تسحلطهم،    

وبحححذل  أ حححبحت املعاهحححد واملحححدار  ال ماححح  إال لاحححوابطها   

 ولروط الواقفني.

استقاللية املساجد واجلوام  وضاان اسحتاراريتها ودوام  حيانتها     – هح

لسياسية ال  قحد يتعحر    وخدمتها، ر م التقلبات االقتصادية وا

 هلا اعتا .

تطححوير القححدرات اإلداريححة والتنظيايححة لالسححتثاار بعيححد األمححد،          –  و

بتححححدوين الححححدواوين وضححححبط القيححححود وداسححححبة القاححححاة ملتححححول  

 . ى1نياألوقاف

ويف ضوء محا تقحدم، فحان اعتاعحات اإلسحالمية اليحوم هح  يف حاجحة إىل         

ن له  تل  اإلسهامات العظياة وا ثحار  إحياء دور الوقا يف حياتها، الذي كا

االجتااعيححة واالقتصححادية والثقافيححة املتنوعححة حيححث أسححهم يف التقححدم العلاحح     

والتكنولححوج  ويف تححوفري اخلححدمات األساسححية مححن  حححة وإسححكان وعححال،      

و ريها. عالوة على األثر املال  اهلام على ميزانية الدولة ومفيحا الكحثري محن    

 األعباء عنها. 

يد أهاية الوقا واحلاجة إليه يف العصر احلاضحر يومحاى بعحد يحوم مح       وتتزا

                                         
 .138– 137مجال برالجن ، مرج  سابب، .:   ى1ني
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تزايد الطلب على اخلحدمات العامحة وتنوعهحا محن جهحة وعجحز السحلطات عحن         

. وقد تنبهت بعض الدول اإلسالمية ى1نيمواجهة هذخل الطلبات من جهة أخرا

ومعاجلة  اليوم إىل هذا الدور اهلام للوقا يف احلياة العامة ويف تناية اعتاعات

ومشححكالتها، فةخححذت كححثري مححن اهليئححات وامل سسححات احلكوميححة واألهليححة يف  

تحبين بعحض املشحروعات الوقفيحة ألعاحال اخلحري داخحل وخحار، تلح  الححدول،          

ومن أمثلة لل  ما تقوم به هيئة اإل اثحة اإلسحالمية العامليحة و ريهحا محن مجح        

ملشحروعات اإلنسحانية   األموال واستثاارها و تنايتها والصرف من ريعها على ا

واإل اثية حسب احلاجة يف مجي  أفاء العام، م  بقاء أ حول هحذخل األمحوال    

 كةوقاف مشرتكة يعود أجرها على من ساهم فيها بالن اهلل.

 

 

 

 

 

 

 

                                         
 .118لوق  أمحد دنيا، مرج  سابب، .   ى1ني
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 املبحث الثاني

 الرعاية الصحية

 

 أواًل: أهمية الرعاية الصحية لإلنسان والتنمية:

إثارة للجدل، قاية الرعايحة الصححية    من أكثر قاايا التخطيط والتناية

 للاواطن وما ينبغ  أن  صص هلا من ميزانية الدولة. ولل  لسببني هاا:  

أن اإلنسان هو هدف التناية كاا أنه وسحيلتها، والصححة هح  أول     – 1

 متطلبات اإلنسان وأهم مقومات احلياة.

  أن اخلدمات الصحية تعد أ لى أنواب اخلحدمات تكلفحة حيحث يبلح     – 2

حجححم اإلنفححا  العححامل  علححى اخلححدمات الصحححية سححنوياى تريليححون      

 ويتوق  أن تزيد خالل السنوات القادمة. ى1نيدوالر

والواقححح  أن الصححححة العامحححة و ححححة املحححواطن هححح  أ لحححى محححا متلكحححه     

                                         
عبداإللحه سحاعات ، بححدا ل متويحل اخلححدمات الصححية يف دول اخللحيإل، طلححة  ححة اخللححيج،         ى1ني

   .22هح . 1420ربي  أول  39العدد 
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اعتاعات، وه  ثروة مب احلفحاظ عليهحا و حيانتها، حيحث أن اإلنسحان هحو       

اية محن خحدمات، وأن مطلحب احليحاة     اهلدف لكل ما تقدمه برامج وخطط التن

هو أول مطالب لل  اإلنسان، وأهم مقومات احلياة هح  الصححة. ومحن جهحة     

أخرا فحان اإلنسحان هحو الوسحيلة األوىل لعاليحات التنايحة لاتهحا، وهحو الحذي          

يف جناإل هذخل العاليات واستارارها، حيحث أن   –تعاىل  –يعتاد عليه بعد اهلل 

يعاحل أو  طحط أو حتحى يفكحر يف خدمحة طتاعحه       اإلنسان املريض ال حكحن أن  

 حتى يشفى وحتل مشكالته الصحية.

من هنا كان االهتاام العامل  بالرعاية الصحية للاواطنني وتسابب الدول 

يف تقحديم أحسحن اخلحدمات الصححية وأفاحلها ملواطنيهحا والعاحل علحى تطححوير         

الطبيححة  م سسححات الرعايححة الصحححية وتزويححدها بكححل جديححد يف طححال التقنيححة      

على التعليم الط  ودعحم األإاب والدراسحات  واخلرات العلاية، واإلنفحا 

واملعاجلححة والوقايححة و حححة البيئححة، إحانححاى بةهايححة    فححح  لتحححى طحححاالت الطحححب 

الصحححة كخطححوة أوىل هامححة يف بنححاء املححواطن القححادر علححى اإلسححهام يف خدمححة    

ته ووفب قدراته. فعلحى سحبيل   طتاعه ووطنه يف كافة اعاالت، كل إسب طاق

املثال؛ املالكة العربية السعودية ر م حداثة عهحدها نسحبياى بحالتخطيط العلاح      

للتناية قد أولت م سسات الرعاية الصحية عناية فا قة ودعااى كبرياى مكنتها يف 

فرتة قصرية من النهو  والتطححور كاحاى ونوعحاى، حيحث قفحز عحدد املستشحفيات        

مستشحفى يف   182هحح إىل  1390مستشحفى عحام    70محن  خالل ثالثحني عامحاى   
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 37358سحريراى إىل   7734هح وعدد األسرة يف املستشفيات محن  1420عام 

مركححزاى  215سححريراى خححالل الفححرتة نفسححها كاححا الاد عححدد املراكححز الصحححية مححن   

باإلضححافة إىل  ى1نيمركححزاى  حححياى 1737 حححياى يف مجيحح  منححاطب املالكححة إىل 

 املراكز الطبية اخلا ة يف كثري من مدن املالكة.الكثري من العيادات و

ولكن ر م اإلحان بةهاية اخلدمات الصحية وأولويتهحا إال أن كحثرياى محن    

دول العححام بححدأت تواجححه مشححكلة كححرا تتعلححب بامححاد مصححادر لتاويححل هححذخل    

اخلدمات ودعم م سساتها لتتاكن محن االسحتارار يف عطا هحا والقيحام بالحدور      

  هذا اعال.املنتظر منها يف

وسححوف نتعححر  يف الفقححرة التاليححة ألبححرال مالمححا هححذخل الظححاهرة وأهححم      

 أسبابها بش ء من اإلماال.

 

 ثانيًا: أزمة متويل مؤسسات الرعاية الصحية:

إن اخلححدمات الصحححية مثلححها مثححل بقيححة احتياجححات اعتاحح ، تكلفتهححا يف  

األكثحر إحلاححاى   مستار، ولكن اخلدمات الصحية تعتر محن االحتياجححات    تزايد

والح  ال حكحن التقصحري فيهحا أو تقحديم  ريهحا عليهحا يف         –لكحرخل   كاا سبب –

سححلم األولويححات، ويف نفححا الوقححت فححان الزيححادة املطححردة واملتناميححة يف تكلفححة  

                                         
 =عبداإلله ساعات ، التطور الصح  من عهحد امللح  عبحدالعزيز إىل عهحد امللح  فهحد، طلحة        ى1ني

 . 28هح .1419رماان  35 حة اخلليج، العدد =
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اإلنفا  على م سسحات الرعايحة الصححية أ حبحت ظحاهرة عامليحة تعحان  منهحا         

احللول املناسبة ملواجهتهحا، وإن كحان   اعتاعات الغنية والفقرية، وحتاول إماد 

األمر يزداد خطحورة يف اعتاعحات الناميحة والح  ينتاح  إليهحا كحثري محن الحدول          

اإلسالمية يف الوقت احلاضر. ويف السنوات القليلة املاضية برالت تل  املشحكلة  

يف دول اخلليج العرب  والح  كحان اإلنفحا  علحى املرافحب الصححية فيهحا تتحوالخل         

بشكل كامل وم يكن النا  يحذهبون إىل املستشحفيات اخلا حة إال     احلكومات

 من باب الرفاهية وبسبب الثراء.

أما اليوم فقد بدأت الشكوا من القصور يف بعض مرافب الصحة، وبدأ 

التالاححل مححن اليححادة التكلفححة العالجيححة وأثححريت األسححئلة حححول أسححباب هححذخل      

قحد  حاحبت الرتاجح  يف     الظاهرة وكيفية مواجهتها، خا حة أن هحذخل الظحاهرة   

ميزانيحات الححدول اخلليجيحة والححذي نححتج عحن تححدهور السحو  النفطيححة وأسححباب     

 أخرا.

أما عن أسحباب الزيحادة يف تكحاليا اخلحدمات الصححية فانهحا كحثرية منهحا         

أسباب عاملية، وأسباب دلية تتعلب بظروف بعض اعتاعات. ومحن األسحباب   

 العاملية ما يةت :

ية العامليحة والح  لحكلت ضحغطاى كحبرياى علحى مححوارد       الزيحادة السحكان   – 1

الححدول كافححة و ححاحبها نقححص لححديد يف كححثري مححن متطلبححات احليححاة  

 واحتياجات اإلنسان ومنها اخلدمات الصحية.



 

 

 ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية

806 

تغحري منحط احليححاة، وسحلبيات املدنيحة والتلححوب البيئح  يف الكحثري مححن        – 2

قححة وخا ححة املتقدمححة  ححناعياى، كححل للحح  اححا لححه عال     دول العححام

 واليادة الطلب على اخلدمات الصحية. بالصحة واملر 

التقحححدم العلاحح  والطحح  اهلا ححل والسححري  ومححا تبعححه مححن اكتشححاف    – 3

ووسا ل تشخيص وعال، وأدوية جديحدة أياحا،    أمرا  جديدة،

 حتتا، إىل املزيد من النفقات.

اسححتحداب أسححاليب التقنيححة احلديثححة يف التشححخيص واملعاجلححة وهحح    – 4

 ة التكلفة مقارنة باألساليب التقليدية.مرتفع

 ارتفاب تكاليا املنش ت الصحية وتكلفة تشغيلها و يانتها. – 5

التغري الذي حصل يف منط األمرا ، حيث تزايحد معحدل اإل حابة     – 6

بححاألمرا  لات الكلفححة العاليححة، واألمححرا  الحح  تتطلححب معاجلححة 

تةهيحل املعحاقني   دا اة مثل أمرا  السكري و ريخل ورعاية املسنني و

 واملرضى النفسيني و ري لل .

 الزيادة العاملية يف أسعار األدوية واملستلزمات الطبية. – 7

أمححا عححن األسححباب احملليححة الحح  كانححت وراء الزيححادة اهلا لححة يف تكلفححة        

اخلدمات الصحية يف كثري من البالد اإلسالمية ومنها دول اخللحيج العربح  فحان    

 منها باختصار ما يل :

الزيادة السكانية وال  نتجت عحن الزيحادة يف املواليحد واليحادة نسحبة       – 1
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اخلصححوبة وارتفححاب معححدل العاححر عنححد الححوالدة وا فححا  وفيححات      

األطفححال، كححل للحح  اححا جعححل نسححبة كححبرية مححن السححكان تصححل إىل  

% يف كثري من الدول اإلسحالمية هح  محن الحذين تقحل أعاحارهم       50

مزيححد مححن الرعايححة الطبيححة     سححنة، وهحح الء حيتححاجون إىل   15عححن 

 الوقا ية والعالجية.

عصحرنة احليحاة وارتفححاب الحوع  العحام الححذي أدا إىل اإلقبحال علححى       – 2

طلب اخلدمة الصحية والتخل  عحن طحر  التحداوي التقليديحة لحدا      

 الكثري من املواطنني.

هدر املوارد الناتج عن  ياب اإلدارة الصححية اجليحدة والقصحور يف     – 3

خطيط الصح  فيكون العا د من املحوارد احملحدودة الح     عاليات الت

تصححرف علححى القطححاب الصححح  أقححل نظححراى لححنقص الكفححاءة يف األداء  

 وسوء التخطيط.

ارتفححاب أجححور القححوا العاملححة يف القطححاب الصححح  بشححكل عححام ويف   – 4

الححدول الحح  تنقصححها الكفححاءات الطبيححة، املتخصصححة يف كححثري مححن     

، حيث يتم استقدام هح الء محن كحثري    اعاالت الطبية بشكل خا.

من دول أوروبا وأمريكا و ريهحا بحةجور مرتفعحة جحداى. وقحد سحاعد       

على لل  التفرب الدقيب واملتوا ل يف التخصصات الطبية وهو محا  

انعكا على تكلفحة القحوا العاملحة الطبيحة املتخصصحة يف اعحاالت       
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 الفرعية ال  تزايد ارتفاعها خالل السنوات األخرية.

 يححاب الححوع  بةهايححة احملافظححة علححى  املححال العححام لححدا كححثري مححن      – 5

املححواطنني، وهححو مححا يححنعكا علححى تعاملححهم محح  املرافححب الصحححية     

واألدوية، واليحارة أكثحر محن طبيحب لحنفا الغحر  و حري للح  احا          

 . ى1نييشكل عبئاى مالياى وطاقة مهدرة

مة اإلنفا  كل هذخل األسباب و ريها أدا إىل بروال ما حكن أن نسايه أال

علححى اخلححدمات الصحححية، تلحح  األالمححة الحح  انعكسححت علححى أداء م سسححات   

الرعايححة الصحححية يف كححثري مححن الححبالد اإلسححالمية ونححتج عنهححا قصححور لححديد يف   

اارسة تل  امل سسات للدور املطلوب منها يف تقديم الرعاية الصحية الوقا ية 

املناسححبة بامحاد مصححادر   والعالجيحة املثلحى للاححواطنني. وبحدأ البحححث يف احللحول    

لتاويحل تلحح  امل سسححات،  حري املصححادر احلكوميححة لتكحون عونححاى هلححا يف حتاححل    

تكلفححة اإلنفححا  علححى هححذا القطححاب احليححوي اهلححام وتلبيححة احتياجاتححه الاححرورية  

 وامللّحة.

 

 ثالثًا: احللول املطروحة ملواجهة تلك األزمة:

هة أالمة م سسحات  حكن تلخيص احللول واملقرتحات ال  طرحت ملواج

                                         
. 39خلليج، ندوة العدد بعنوان، الصحة يف ميزان االقتصاد محن يحرجا، العحدد    طلة  حة ا  ى1ني

 .11– 8هح . .:1420ربي  أول 
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الرعاية الصحية املتاثلة يف قصور املوارد وتدن  اخلحدمات، محن قبحل البحاحثني     

 واملهتاني بقاية اخلدمات الصحية يف العام العرب  واإلسالم ، يف أمرين:

معاجلة السحلبيات القا احة املتعلقحة بالوضح  الحراهن لتلح  املرافحب،         – 1

للحح  احاولحة االسححتغالل  والح  لكححر بعاحها يف الفقححرة السحابقة، و   

األمثل للاوارد املتاحة عن طريحب سحالمة التخطحيط وحسحن اإلدارة     

ورفحح  كفححاءة العححاملني واليححادة التوعيححة للاححواطنني بةهايححة حسححن       

التعامححل محح  املرافححب الصحححية وتقححدير حجححم اجلهححود الحح  تبححذل        

خلححدمتهم يف هححذا اعححال اححا يعححود علححيهم وعلححى طححتاعهم بححالنف       

من االستارار يف االستفادة محن تلح  املرافحب ورفح  كفحاءة      وحكّنهم 

 أدا ها.

البحححث عححن بححدا ل لتاويححل م سسححات الرعايححة الصحححية كاصححدر   – 2

لننفا  على القطاب الصح   فا العبء على اجلهحات احلكوميحة   

ويححدعاها يف حتسححني أداء م سسححاتها الصحححية. وقححد اقرتحححت عححدة    

 ه كان من أبرالها:بدا ل لكل منها سلبياته وإمابيات

فر  رسحوم علحى املسحتفيدين محن اخلحدمات الصححية، حكحن          – أ

حتصيلها بعدة طر  منها إ دار بطاقات  حية ردد كل سنة 

أو سحنتني مقابححل مبلح  يدفعححه املسححتفيد. ومنهحا حتاححل املسححتفيد    

%ى. وفححر   50% أو 40لنسححبة مححن قياححة فححاتورة العححال، ني    
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دة املححيالد و ريهححا. رسححوم خا ححة علححى املسححتندات مثححل لححها  

وفححر  رسححوم علححى اإلقامححة يف املستشححفيات. ورسححوم علححى    

 بعض العاليات مثل عاليات التجايل وفوها.

ولكن يف الواق  أن يف هحذا إضحرار بشحرحية كحبرية محن اعتاح        

هحح  األحححو، لالسححتفادة مححن املستشححفيات واملراكححز الصحححية    

األثريححاء احلكوميححة ومتثححل النسححبة العظاححى مححن روادهححا بيناححا    

ومتوسححط  احلححال والححذين يسححتطيعون دفحح  هححذخل الرسححوم هححم  

أياححا يسححتطيعون وير بححون العححال، يف املستشححفيات اخلا ححة     

لعدة أسباب، منها عدم االنتظار لفرتات طويلة ومنها العنايحة  

اخلا حة الح  قححد ال محدها أحححدهم يف املستشحفيات احلكوميححة     

 و ري لل .

الحوطين، وهحو نظحام إجبحاري      األخحذ بنظحام التحةمني الصحح      – ب

جلاي  السكان وبصرف النظر عحن دخحل الفحرد، ويتسحم هحذا      

النظام بعدة مسات منها التاويل واإلدارة واخلحدمات، حيحث   

تححتم إدارة هححذا النححوب مححن التححةمني عححن طريححب والارة الصحححة    

وهيئة حكومية تنشة هلذا الغر  أو بواسطة القطاب اخلا.، 

تاححاد علححى مبححدأ تواليحح  اخلسححا ر    وحتححاال هححذا البححديل يف االع  

وتواليحح  التكلفححة حسححب القححدرة املاليححة ويححوفر النظححام كافححة       
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اخلححدمات العالجيححة كاححا حيقححب بعححض األهححداف االقتصححادية    

 واالجتااعية.

أما سلبيات هذا النظام فه  االستارار يف استخدام اخلحدمات  

الصحية والزيادة يف اجلهود اإلدارية للرعاية الصحية والرتكيز 

 على اخلدمات العالجية دون الوقا ية.

وهنححاك نظححام التححةمني الصححح  اخلححا. حيححث تقححوم لححركات   

التححةمني يف القطححاب اخلححا. بتقححديم بححرامج خمتلفححة يف التححةمني     

الصح  لألفراد أو للعاملني ويتم إ حدار بطاقحة تحةمني والح      

تاان حلاملها اخلدمات الطبية املتفب عليها والقسط السحنوي  

كلفة العحال، و ريهحا وحكحن احلصحول علحى بطاقحة       للتةمني وت

تةمني خا ة لتغطية نوب أو آخر محن اخلحدمات الطبيحة الح  ال     

 تشالها اخلدمات يف قطاب التةمني الصح  الوطين.

ولكححن نظححام التححةمني الصححح  بشححكل عححام سححواء الححوطين أو    

اخلححا. لححه جوانححب سححلبية كححثرية عححالوة علححى اإللححكالية         

ام وحكن أن تتلخص مساوئ هذا النظحام  الشرعية يف هذا النظ

يف أن منطلب فكرة التةمني الصحح  تنبح  محن كونهحا اسحتثااراى      

وحتقيب أربحاإل وأياحاى يح دي التحةمني إىل خمحاطر عحدم املسحاواة        

والعدالة يف توالي  اخلدمة لعزوف لركات التةمني عحن تغطيحة   
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الشححرا ا الفقححرية األكثححر عرضححة للاححر  واملخححاطر، كاححا أن 

التححةمني الصححح  يحح دي إىل اليححادة اسححتخدام اخلدمححة      تطبيححب

وارتفاب التكلفة بشكل كبري، إضحافة إىل أنحه يح دي إىل اليحادة     

الاغط على املستشفيات ألن األلخا. الذين لديهم تحةمني  

يزدادون طلباى على اخلدمة. كاا ي خحذ علحى نظحام التحةمني أنحه      

 .ى1نييةاخلدمات العالجية دون الوقا  يغط  يف معظم األحيان

تنشحححيط دور القطحححاب اخلحححا. يف اإلسحححهام يف طحححال تقحححديم       – ،

اخلدمات الصححية. وقحد طرححت عحدة اقرتاححات تتعلحب بهحذا        

البحديل، وحاولحت بعحض الحدول رربحة بعاحها، ومنهحا علححى        

سححبيل املثححال؛ تشححغيل املستشححفيات العامححة مححن قبححل القطححاب      

 اخلا.، ومنها التخصيص أو اخلصخصة وهحو حتويحل املرفحب   

الصح  احلكحوم  إىل القطحاب اخلحا. سحواء جز يحاى أو كليحاى،       

ومن لل  حتويل مستشحفى أو طاوعحة مستشحفيات إىل لحركة     

مساهاة إيث يكون للدولة فيها نصيب يتاثل يف أ ول هحذخل  

املستشفيات من مبان  وأجهزة وفوها وتكون املسحاهاة عامحة   

يات للاححواطنني يف رأ  مححال الشححركة. وبححذل  تححدار املستشححف   

                                         
 .14 – 12املرج  السابب .:   ى1ني
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وفححب أسححاليب إدارة األعاححال بةسححاليب اقتصححادية مدروسححة      

ترلحححد اإلنفحححا  وتقحححنن االسحححتخدام وتتاححححور علحححى مبحححدأ     

االستخدام األمثل للاوارد ويتم الرتكيز على االهتاحام برضحا   

 .ى1ني العايل نياملريضى

ولكححن ي خححذ علححى هححذا البححديل اسححتهداف الححربا مححن قبححل      

واة االجتااعيحة بحني   الشركات، واخلوف من عدم حتقيب املسحا 

لرا ا اعتا  و ري لل  من السحلبيات الح  عحادة محا ترافحب      

تول  القطاب اخلا. للخدمات، خا ة أن اخلدمات الصحية 

أكثر حساسية لدا النا  وه  محن املتطلبحات امللححة الح  ال     

تقبححل التةجيححل أو املسححاومة مثححل خححدمات اهلححاتا أو األمححور   

تقصححري أو حرمححان أي مححواطن الكااليححة األخححرا. ويف حححال ال

مححن حقححه يف اخلدمححة الصحححية فححان الححثان سححيكون  اليححاى، قححد  

 تكون النتيجة موت هذا املواطن أو عجزخل كلياى أو جز ياى.

االسحححتفادة محححن الترعحححات واهلبحححات محححن امل سسحححات اخلرييحححة   – د

والتجاريحححة واألفحححراد يف دعحححم وإقامحححة املشحححروعات الصححححية   

دولححة الكويححت علححى سححبيل املثححال   وتشححغيلها. وقححد أقياححت يف 

                                         
 .23عبداإلله ساعات ، مرج  سابب، .:  ى1ني
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العديححد مححن املشححاري  الصحححية عححن طريححب التححرب. وهنححا حكححن  

احلديث عن الوقا كنظام إسالم  اجتااع  وكصورة را عحة  

مححن  ححور التكافحححل االجتاححاع  يف اإلسحححالم، يتحاححل فيحححه     

املوسحححرون نفقحححة عحححال، املرضحححى والقيحححام علحححى املشحححروعات  

ليئاى أو يثقحل علحى كاهحل    الصحية دون أن يكلا لل  الفقري 

الدولة ازيد محن النفقحات. وألهايحة هحذا البحديل وكونحه دحور        

البححث هنححا؛ فسحوف نفصححل القححول فيحه يف مبحححث مسححتقل،    

نوضححا فيححه  ححوراى اححا قدمححه الوقححا يف العصححور اإلسححالمية     

األوىل يف طال الرعاية الصحية ومحا ححدب لحدور الوقحا محن      

كن أن يقدمه الوقا مستقبالى تراج  يف ا ونة األخرية، وما ح

 يف هذا اعال.
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 املبحث الثالث

 دور الوقف يف دعم مؤسسات الرعاية الصحية

 

ي جمـــال الطــر والرعايـــة الصـــحية عـــ   ـأواًل: مســاهمة الوقـــف فـــ 

 التاريخ اإلسالمي:

إن املتتب  لتاريإل الطب واملستشفيات يف اإلسالم مد تالالماى لبه تام بني 

وقحاف واتسحاب نطاقهحا وانتشحارها يف مجيح  بحالد املسحلاني محن جهححة         تطحور األ 

وبححني تقححدم الطححب، كعلححم وكاهنححة، والتوسحح  يف طححال الرعايححة الصححححية         

للاححواطنني مححن جهححة أخححرا. حيححث يكححاد يكححون الوقححا هححو املصححدر األول      

والوحيد يف كثري من األحيحان لننفحا  علحى العديحد محن املتشحفيات واملحدار         

لطبيححة، وأحيانححاى رحد مححدناى طبيححة متكاملححة متحول مححن ريحح  األوقححاف،    واملعاهحد ا 

عالوة على ما تقدمه األوقاف من أموال تصحرف علحى بعحض األمحور املتعلقحة      

 بالصحة مثل احلاامات العامة وتغذية األطفال ورعاية العاجزين و ري لل . 

 وقد ظل احلال على هذا قروناى عديحدة ولحذل  يحذهب كحثري محن احملللحني      

للتححاريإل اإلسححالم  إىل أن التقححدم العلاحح  واالدهححار علححم الطححب والصححيدلية     
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وال  ى1نيوالكياياء يف بالد املسلاني كان مثرة من مثرات نظام الوقا اإلسالم 

يتس  اعال حلصحر األوقحاف اإلسحالمية يف طحال الطحب والصحيدلة والتاحريض        

 ار.والتعليم الط ، ولكن نورد هنا بعض األمثلة لذل  باختص

 املستشفيات: – 1

وقفت املستشحفيات يف كحثري محن بحالد املسحلاني ووقحا عليهحا األراضح          

والبسحححاتني والحححدور واحلوانيحححت و ريهحححا، لاحححاان اسحححتارارها يف تقححححديم       

خححدماتها، وم تكححن هححذخل املستشححفيات أمححاكن للعححال، فقححط بححل كانححت أياححا  

يض فيهححا معاهححد للتعلححيم يف طححال الطححب والتاححريض، كاححا كححان يكفححل للاححر 

العال، والغذاء والكسوة ومجي  متطلباته. وقد كحان يطلحب علحى املستشحفيات     

لفححه نيمارسححتانى وهحح  كلاححة فارسححية تعححين دار املححريض ومححن ألححهر تلحح          

املستشححفيات، املستشححفى العاححدي ببغححداد واملستشححفى املنصححوري يف القححاهرة    

 و ريها كثري.واملستشفى النوري يف دمشب واملستشفى املنصوري اكة املكرمة 

وعلى سبيل املثال عرف عن املارستان املنصحوري بالقحاهرة دقحة التنظحيم     

هححح لعححال، امللحح  واملالححوك،  682وفححا ب العنايححة باملرضححى. وقححد أنشححئ سححنة   

والكبري والصغري، واحلحر والعبحد، وكحان هحذا املستشحفى الكحبري الحذي و حفه         

                                         
عبداملل  أمحد السيد، الدور االجتااع  للوقا، وقحا   احللقحة الدراسحية لتحثاري اتلكحات        ى1ني

 .292– 282هح .:1404قاف، البن  اإلسالم  للتناية، جدة، األو
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 إىل أربعحة أقسحام:   نيابن بطوطةى بةنه يعجز الوا ا عن داسنه، كان مقسحااى 

للحايات، والرمد، واجلراحة والنساء وخصص لكحل محريض فحرم كامحل،     

وعني له األطباء والصيادلة واخلدم، كاا الود اطبإل كحبري، وكحان املحريض إلا    

 ما برئ وخر، تلقى منحة وكسوة.

وقدرت احلاالت ال  يعاجلهحا املستشحفى يف اليحوم الواححد بعحدة آالف،      

لطب ملا فيها ر حيا األطبحاء إللقحاء در  طحب ينتفح       وأحلقت به مدرسة ل

 .ى1نيبه الطلبة

 ومحححن ألحححهر تلححح  املستشحححفيات الححح  قامحححت علحححى الوقحححا مارسحححتان   

هححح، ويعححرف بالبياارسححتان 259ابححن طولححون بنححاخل أمحححد بححن طولححون يف عححام 

 العتيب.

وملا فرغ منحه ححبا عليحه دار الحديوان، ودورخل يف األسحكافة والقيسحارية       

قيب.. وعال محامني للاارستان أححدهاا للرجحال وا خحر للنسحاء.     وسو  الر

حبسهاا على املارستان و ريخل، ولرط أنه إلا ج ء بالعليل تنزب ثيابه ونفقتحه  

وحتفحه عنححد أمحني املارسححتان ثحم يلححبا ثيابحاى ويفححرم لحه ويغححدا عليحه ويححراإل       

 …باألدوية واأل ذية واألطباء حتى يرأ

                                         
عل  مجعه، الوقا وأثحرخل التناحوي، ضحان أإحاب نحدوة فحو دور تناحوي للوقحا، والارة           ى1ني

 .117م. .1993األوقاف والش ون اإلسالمية، الكويت 



 

 

 الوقف ودعم مؤسسات الرعاية الصحية 

819 

اى ي دي خدماتحه للارضحى إىل القحرن التاسح      وقد ظل هذا املارستان قا ا

 .ى1نياهلجري

وهكححذا كححان القححادرون مححن املسححلاني يتسححابقون يف وقححا املستشححفيات     

والوقححا عليهححا مححن أمححواهلم واتلكححاتهم اححا أدا إىل االدهححار مهنححة الطححب        

عنححدهم، حيححث بلحح  عححدد املستشححفيات يف بعححض املححدن أكثححر مححن  سححني         

 يكن يوجد يف أوروبا يف حينه أي مستشحفى  مستشفى يف وقت واحد، بيناا م

 . ى2نييواالي أياى منها

ولقد بل  من عناية املسلاني باملستشفيات لك  تقوم بةداء اخلحدمات فحو   

مرضاها بصورة متكاملة وتسحاهم يف تطحور  ححة اعتاح ، أنحه كانحت توقحا        

يف الوقوف الكاملحة لبنحاء أحيحاء طبيحة متكاملحة اخلحدمات واملرافحب، كاحا تنشحة          

العصر احلديث املدن الطبية ا ن، إل يف العصور اإلسالمية الزاهرة كانت تقام 

 هناك املدن الطبية كذل .

ويذكر ابن جبري يف رحلته عند ورودخل بغداد بةنه وجد حياى كحامالى ومهاحا   

يسحاى بسحو  املارسحتان يتوسحطه      من أحياء بغداد يشبه املدينة الصحغرية، كحان  

يط بححه الفيححا  والريححا  واملقا ححري والبيححوت   قصححر فخححم مجيححل وكححبري حتحح  
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املتعددة ومجي  املراقب امللوكية علحى ححد تعحبريخل وكلحها أوقحاف أوقفحت علحى        

عال، املرضى، وكانت تةمة املرضى وطلبة الطب واألطباء والصيادلة والذين 

يقومون على تقديم اخلدمات إل كانت اخلدمات والنفقحات جاريحة علحيهم محن     

 .ى1نييف أطراف بغداد على هذا احل  الزاهر األموال املوقوفة

 التعليم الط : – 2

انطالقاى من اهتاام املسلاني بش ون الصحة فقحد تنبهحوا ألهايحة التعلحيم     

الطحح  نظريححاى وعاليححاى وأنشححةوا املستشححفيات التعليايححة املتخصصححة مححن أمححوال    

الوقححا ومححن للحح  إنشححاء مستشححفيات متخصصححة للرمححد وأخححرا لألمححرا     

وأخرا ملعاجلة اجلذام و ريها. ويقال أن أول من سن هذخل الطريقة هحو   العقلية

اخلليفة املحةمون إل بنحى هحذخل املستشحفيات املتخصصحة يف املحدن الكحبرية وأوقحا         

عليها وأر د هلا احلوانيحت واملسحقفات للصحرف محن ريعهحا علحى احتياجحات        

اء العحام  هذخل املستشفيات وقد وجدت هذخل املستشفيات التعليايحة يف كافحة أفح   

 اإلسالم . وكان الطلبة يتارنون يف هذخل املستشفيات حتت إلراف أساتذتهم.

أما كليات الطب لات الدراسة املنتظاة فقد أتت يف مرحلة الحقحة علحى   

لل ، إل جند الوقفيات يف العصر العباس  ابتدأت تشرتط إنشاء كليات للطب 

ات التعليايححة، فقححد متخصصححة، وأن تنشححة إيححث تتححزامن محح  إنشححاء املستشححفي 
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أحلقححت مدرسححة للطححب مححثالى ادرسححة املستنصححرية، والححرتطت الوقفيححة الحح      

أنشةت هذخل الكلية أن يرتدد األطباء األستالة م  طلبتهم على مرضحى مدرسحة   

املستنصححرية  ححباإل كححل يححوم ملعاجلححة طلبتهححا وإعطححا هم الححدواء، وأن  تكححون    

تحدف  لدارسح  الطحب عحدا     هنال  أقسام داخلية للطلبة م  خمصصات لحهرية  

 املواد العينية ال  كانت توالب عليهم كل يوم.

وقد كان تدريا الطب نظرياى مري يف تل  املستشفيات، حيث كحان يف  

املستشفيات الكرا قاعات كبرية للاحاضرات يلقى بها األساتذة داضراتهم 

سحتال  والطلبة معهم كتبهم وآالتهم، وررا املناقشات الطبية ثم يصطحب األ

تالمذتححه للاححرور علححى املرضححى ملعححاجلتهم ولتاححرين الطححالب علححى احلححاالت      

 العالية.  

وم يكن يساا للطبيب بعد مرجه باملعاينة واملعاجلحة إال بعحد أن يح دي    

اختباراى أمام كبري األطباء ويقدم رسالة يف نوب مصصه الذي ير حب احلصحول   

أو أمحرا  العظحام والتجحبري    على اإلجاالة فيه مثل حقل اجلراححة، والكحالحة   

أو يف  ريها من التخصصات، فالا اجتاال االختبار محنا الشحهادة والاول مهنحة    

 .ى1نيالطب

 البحث العلا  والتةليا يف طال الطب والصيدلة: – 3
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لقححد كححان للوقححا اإلسححالم  الححذي خصححص وأنفححب علححى املستشححفيات    

لطب أثرخل الواضا على وعلى النشاطات التعلياية الطبية والعلاية واملرتبطة با

تقحححدم البححححث العلاححح  يف الكيايحححاء والصحححيدلة، وكانحححت كليحححات الطحححب        

واملستشفيات التعلياية ه  املخترات العلاية لتطور ولتطوير علحم األقربحالين   

وعلحم النبححات وعلححم الصححيدلة.وكانت هححذخل املستشححفيات الحح  اعتاححدت علححى  

 يسحية يف الفحروب املتصحلة بعلحم     األموال املوقوفحة سحبباى يف حتقيحب اإلجنحاالات الر    

الكياياء واألدوية. ونتيجة ما انفتا من أبحواب اإليقحاف علحى البححث العلاح       

خا ة من قبل من كان يدخل هذخل املستشفيات و ر، منها بعحد للح  معحافى    

بفال اهلل ومنه. لذا فان القادرين وامل سحرين محنهم وعرفانحاى محنهم لفاحل اهلل      

مححنهم للجهححود املبذولحة مححن قبححل طلبححة وأسححاتذة هححذخل  تعحاىل علححيهم، وتقححديراى  

املستشفيات، وملا يشاهدوخل محن وافحر العنايحة والرعايحة والتطبيحب الحذي كحانوا        

يالقونححه فيهححا أخححذوا حيبسححون الكححثري مححن أمححواهلم علححى هححذخل املستشححفيات         

 .ى1نيالتعلياية

وقحد خصصححت أوقافححاى مقحررة لننفححا  علححى تحةليا الكتححب يف الصححيدلة    

واستطاب األساتذة أن يكالوا كتبهم نتيجة مثل هحذا التعاحيد العلاح     والطب 

مححن هححذخل األمححوال املوقوفححة. ومححن أمثلححة للحح  نيكتححاب البياارسححتاناتى لزاهححد   
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العلااء الفحارق  عايحد أححد املستشحفيات يف القحرن اخلحاما اهلجحري وكتحاب         

لبياارسحتان   نيمقالة أمينية يف األدويحة البياارسحتانيةى البحن التلايحذ والدسحتور ا     

 تححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححةليا 

ابن أب  عببان، وكتاب ني فات البياارستانى للراالي يف العلوم الطبية كذل  

 إل هو أحد أهم اإلجناالات ال  نتجت عن مثل هذا التعايد من قبل الواقفني.

وقححام مشححاهري األطبححاء بتححةليا أهححم امل لفححات الطبيححة والحح  تعححد فخححراى    

احلاحارة اإلنسحانية مجعحاء، فاحثالى إن      للرتاب العرب  واإلسحالم  ولتحةثريخل يف  

كتاب الكليات يف الطب البن رلد عندما ابتدأ الغرب يستيقه أنشحةوا لحه أول   

معهححد دراسحح  علاحح  يف جنححوب  إيطاليححا وهححو أول معهححد يف أوروبححا كلححها قححد   

أنشةوخل على نسب املدار  العربية فرتجم هذا املعهد كتاب الكليحات يف الطحب   

فة حبا هحو الكتحاب الر يسح  لتحدريا        ىColligetنيعنحوان  إىل الالتينية حتت 

الطب يف أوروبا، إل إن الطب هو أول دراسة عليا اقتبسها الغرب محن العحرب   

يطلب على مركحز الدراسحة هحذا، كاحا أطلحب علحى        ىColligetنيوا با مفهوم 

وهذا اال طالإل ما  ىCollegeنيالدراسة نفسها ال  تطورت أخرياى إىل مفهوم 

 حتوير السم كتاب الكليات البن رلد.هو إال 

ومن مشاهري األطباء الذين ألفوا وترمجحوا العديحد محن الكتحب اهلامحة،      

كتاباى ورسالة يف الطب والفلسحفة محن أهاهحا احلحاوا      237الراالا الذي ألا 
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هجريحة   560يف الطب، ومن ألهر من ألا كحذل  ابحن التلايحذ املتحويف سحنة      

 . والحر يا ابحن سحينا  حاحب كتحاب القحانون       الذي ألا كتابه املشهور امللكح 

وعلحح  بححن عيسححى طبيححب العيححون الححذي ألححا تححذكرة الكاححالني الححذي و ححا   

مرضاى من أمرا  العيون، و ابن جزلة  احب كتاب تقويم األبدان،  30فيه

والراالي الحذي و حا أمحرا  احلصحبة واجلحديري وكيفيحة عالجهاحا، وابحن         

 .ى1نيرا  الباطنيةالهر الذي و ا احلوادب السريرية واألم

 بعض اجلوانب املتعلقة بالصحة: – 4

ساهم الوقا اإلسالم  عر التاريإل يف تقديم اخلدمات العامة لننسحان  

يف خمتلححا جوانححب احليححاة، فعححالوة علححى وقححا املستشححفيات واإلنفححا  علححى    

تعليم الطب وتعلاه وما يتصل بذل ، جند أن الوقحا قحد مشحل أمحوراى كحثرية      

اإلنسان ومنها الوقا على إنشاء و يانة احلاامات العامحة   لات عالقة بصحة

وما يتبعها. فقد احتوت أكثر الوقفيات اخلا ة بانشاء املستشفيات علحى إنشحاء   

مرافححب النظافححة واحلاامححات العامححة وطححاري امليححاخل والصححهاريج، كاححا مشلححت   

دين األوقاف العناية باألطفال وتغذيتهم، ورعايحة العحاجزين والعايحان واملقعح    

وكبار السن و ريهم من فئات اعتا  الذين هم إاجة إىل مثل هذا اخلدمات. 

وال يتس  اعال لسرد األمثلة من أوقاف املسلاني على كل محا يتعلحب بالصححة    
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والرعاية الصحية عر التاريإل اإلسالم  الزاهر. ولكن الس ال اهلحام هحو محالا    

 هذا اعال يف عصرنا احلاضر؟فعل املسلاون اليوم ومالا قدم الواقفون يف 

 

 ثانيًا: وضع الوقف اليوم وموقفه من مؤسسات الرعاية الصحية:

تحبني لنحا خحالل العححر  السحري  يف الفقحرة السححابقة، محا قدمحه الوقححا،        

كا سسة إسالمية أو كنظام إسالم ، يف طال الرعاية الصحية ألفراد اعتاح   

هنيحة واالقتصحادية واالجتاعيحة،    اإلسالم  علحى اخحتالف فئحاتهم العاريحة وامل    

وما أسهات به أموال األوقاف يف دعحم التقحدم العلاح  يف كافحة اعحاالت ويف      

طال الطب والتاريض والصيدلة خا ة. وقحد كحان للح  كلحه ضحان منظومحة       

األنشحطة الوقفيححة واألعاحال اخلرييححة الح  عاححت اعتاعحات اإلسححالمية خححالل     

 كافة اعاالت. تل  العصور وأسهات يف تقدمها يف

وقححد خبححت جححذوة هححذخل األنشححطة وتراجحح  دور الوقححا خححالل العصححور       

املتةخرة حتى أ با اليوم مقصوراى على بعحض األعاحال اخلرييحة مثحل املسحاجد أو      

بعض األربطحة واألضحاح  ومحا إىل للح  محن أعاحال خرييحة دحدودة النفح . وقحد           

إيقاف أمحواهلم ألعاحال    ساعد على هذا الوض  فتور هاة الكثري من املسلاني يف

سححبقت اإللححارة إىل بعاححها يف املبحححث  –الححر لات النفحح   العححام ألسححباب كححثرية 

ومنهحا تغحري منحط احليحاة يف العصحور احلديثحة حيحث أ حبحت احلكومححات          –األول 

تتححوىل اإللححراف علححى كافححة اخلححدمات املقدمححة للاححواطنني ومححن أهاهححا اخلححدمات  
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علحى الكحثري محن األوقحاف السحابقة يف كافحة        الصحية. وكذل  استيالء احلكومات

أفاء العحام اإلسحالم  إال محا نحدر، احا م يبحب أمحام النحا  منحال، حيحة ألعاحال            

الوقححا الحح  يشححاهدون مثارهححا يف خدمححة طتاعححاتهم وحيححاولون دعاهححا واإلكثححار  

منهحححا، حيحححث ال يكحححاد يوجحححد مستشحححفى واححححد علحححى سحححبيل املثحححال محححن تلححح    

الح  ألحرنا إليهحا والح  بقح  أخرهحا إىل بدايحة القحرن احلحال           املستشفيات الكرا 

وخا ة يف تركيا حيث عاد كاحال أتحاتورك إىل دحو األوقحاف اإلسحالمية، حتحى       

 .ى1نيم إىل خمزن للتب 1927أنه أحال أخر مستشفى منها عام 

واملتتب  إلحصا يات والارات األوقاف يف بعحض دول العحام اإلسحالم     

غنية منها ال يكاد مد ما يشري إىل الوقا يف طحال الرعايحة   يف اليوم، وخا ة ال

الصحية. وعلى سبيل املثال: يف املالكة العربيحة السحعودية، تشحري إحصحا يات     

% محححن األوقحححاف املخصصحححة  60.4والارة الشححح ون اإلسحححالمية إىل أن نسحححبة  

للشحح ون اخلرييححة  ححري املسححاجد ولحح ون الححدعوة. قححد خصصححت للفقحححراء وأن   

% خمصصحححة ألوجحححه أخحححرا متفرقحححة  8.2ص لألربطحححة ونسحححبة % خمصححح31.2

 .ى2نيوحتتوي على أوقاف  ري خمصصة

وقد عانى الوقا يف دول اخلليج العرب  من نفا األعرا  ال  عحانى  

                                         
 .119عل  مجعه، مرج  سابب .:  ى1ني

والارة الش ون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرلاد باملالكة العربيحة السحعودية، الكتحاب      ى2ني

 .28هح، .1417 – هح1416إلحصا   السنوي الثان  ا
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منهححا الوقححا يف بححاق  دول العححام اإلسححالم  إضححافة إىل الححوفرة االقتصححادية     

التنايحة احا أدا إىل    النفطية ال  أدت إىل قيحام احلكومحات بالحدور الر يسح  يف    

انكاام وتقلص العال التطوع ، والوقا على وجه اخلصو.، وقصحرت  

كاا سبب  –أعاال الوقا على بعض اعاالت لات النف  االجتااع  احملدود 

وعندما افسرت الطفرة االقتصادية، وبدأت األالمات يف ظحل تزايحد أعحداد     –

  إمكانيححات الححدول السححكان وتزايححد الطلححب علححى اخلححدمات مححن جهححة وتراجحح 

وعجز السلطات عن مواجهحة هحذخل الطلبحات محن جهحة أخحرا، بحدت احلاجحة         

ماسححة مححن جديححد إلحيححاء دور الوقححا ومشححاركته يف التنايححة ودراسححة أسححباب    

 القصور يف هذا اجلانب وداولة عالجها.

ومن خالل تتب  هذا النظام اإلسالم  نيالوقاى عر التاريإل يتبني لنا أن 

ثرية وقحدرات كحبرية يف طحال مفيحا العحبء املحال  علحى ميزانيحة         له إمابيات ك

الدولة واإلسهام يف خدمة اعتا ، وم  هذخل اإلمكانيات والقدرات فان واق  

نظام الوقا اليوم إاجة إىل بعض التطوير من حيث املاارسة والتنظحيم حتحى   

االت يواكححب احتياجححات اعتاعححات اإلسححالمية ويلحح  متطلباتهححا يف كافححة اعحح  

 ومنها اعال الصح .

فالعنايححة باألوقححاف اإلسححالمية يف هححذا العصححر ضححرورة إنسححانية ملحححة،    

حيث أن هلا أهاية بالغة إلنقال البشرية املتاررة عامة، واألمحة املسحلاة بصحفة    

خا ححة فححاحلروب العرقيححة الشرسححة واخلالفححات الطا فيححة املححدمرة، والكححوارب  
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الفياححانات، و ريهححا مححن    ل، والححراكني،املفاجئححة املختلفححة، مثححل: الححزالال  

مليححون مححن  50النححواالل واملصححا ب، وامل سحح ، جعلححت اليححوم مححاال يقححل عححن 

% من املسحلانيى يعحانون معانحاة م ملحة محن نقحص يف الطعحام        80البشر، نيمنهم 

والغححذاء والححدواء والكسححاء وامللجححة، بسححبب تعرضححهم لعاليححات التشححريد،       

 .ى1نيوالتهجري، والطرد من األوطان

ولل  أن أهداف الوقا يف اإلسالم كاا هو معلوم ال تقتصر علحى بنحاء   

املساجد أو مساعدة الفقراء من املال، بل تتعدا لل  إلح  تقحديم النفح  العحام     

حتححى أن األوقححاف   –للاسححلاني كافححة ويف كافححة اعححاالت كاححا تقححدم لكححرخل      

انححات اإلسححالمية مشلححت  ححري املسححلاني بححل نححص بعاححها علححى العنايححة باحليو   

 املرياة واهلرمة.

وقححد تنبححه العححام اإلسححالم . ومححن املهححتاني بححذل  البنحح  اإلسححالم         

للتنايححة، حيححث عقححد النححدوات الحح  تححدعو إىل تنشححيط الححدور االسححتثااري       

للوقا.كاا قامت رارب يف العحام اإلسحالم  جديححرة أن يسحتفاد منهححا،مثل      

الصححية. وكحذل     %من ريعه للخحدمات 15مشحروب سنابل اخلري الحذي خص 

املشروعات الوقفية ال  تصرف على اخلدمات الصحية للجنة مسلا  إفريقيحا  

 الكويتية. 

                                         
 .50هح . 1418، 14عبداهلل  ا  العبيد، اهليئات اخلريية اإلسالمية، اإل اثة العدد   ى1ني
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ومحن التجحارب الفعالحة أياحاى الصحندو  الحوقف  للتنايحة الصححية الحذي          

أنشححئ يف الكويححت للصححرف علححى اخلححدمات الصحححية بشححاوهلا، حيححث اهححتم   

بنحى مشحروعات لتعزيحز    با دار النشرات يف موضوعات التوعيحة الصححية، وت  

الصحة. يااف إىل لل  ما قام يف خمتلحا دول العحام اإلسحالم  محن رحارب      

حديثححة، مثححل مجعيححة املقا ححد اخلرييححة اللبنانيححة الحح  أقامححت مستشححفى حيححوي  

 .ى1نيسرير يصرف عليه من اإليرادات الوقفية 200

ثالثًا: ما ميكن أن يقدمه الوقف لدعم مؤسسات الرعاية الصـحية  

 باًل:مستق

والح  ألحرنا    –إن التجربة اإلسالمية العريقحة يف طحال الوقحا الصحح      

حكححن تكرارهححا اليححوم، محح  األخححذ يف االعتبححار فححوار     –إىل بعححض جوانبهححا 

الزمن وتغري ا ليات وردد األساليب، حيث أن للوقا اإلسالم  خصا ص 

ا رعلحححه مناسحححباى للصحححرف علحححى اخلحححدمات الصححححية يف العصحححر احلحححال  منهححح   

اسححتاراريته، وثباتححه وحريتححه، ومرونتححه، حيححث يهححدف يف النهايححة إىل حتسححني  

وتعزيز الصحة بشحتى الوسحا ل. ويسحتطي  الوقحا اإلسحالم  أن يكحون رافحداى        

كبرياى للخدمات الصحية ال  تقدمها احلكومة. بل إنه كان األ ل يف الصحرف  

ور الوقحا  وحكحن عنحد إعحادة د    –كاحا سحبب بيانحه     –على اخلحدمات الصححية   

                                         
 ححا  بححن سححعد األنصححاري، الوقححا اإلسححالم  كاححورد للخححدمات الصحححية، طلححة  حححة      ى1ني

 .31هح . 1420درم  38اخلليج، العدد 
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علححى اخلححدمات الصحححية ملححا كححان عليححه أن تتفححرغ اإلدارات احلكوميححة لتنظححيم    

 . ى1نياخلدمات الصحية، وللتنسيب بينها واإللراف عليها

ومححن اعححاالت الحح  حكححن أن يسححهم بهححا الوقححا يف طححال اخلححدمات       

الصحية حسحب إمكانيحات الحواقفني، والح  سحوف مفحا أعبحاء ماليحة كحبرية          

يحة احلكومحات وحتحل كحثرياى محن املشحكالت القا احة يف طحال الرعايحة          علحى ميزان 

 الصحية ما يةت :

وقا املستشحفيات الكحبرية والصحغرية واملستو حفات سحواء العامحة        – 1

منها أو املتخصصة، أما بتقديم  املنشح ت أو األراضح  اخلا حة بهحا     

أو عاارتهححا أو رهيزهححا وفرلححها أو القيححام بححذل  كلححه ثححم تتححوىل      

كومححة تشححغيلها و ححيانتها كاححا هححو احلححال يف وقححا كححثري مححن        احل

 املساجد.

الوقححا علححى تشححغيل و ححيانة تلحح  امل سسححات سححواء املوقوفححة أو    – 2

احلكوميحححة، وللححح  بتخصحححيص بعحححض العقحححارات أو املحححزارب أو      

املشروعات االستثاارية للصرف علحى تلح  امل سسحات الصححية،     

قا يححة عامححة أو مححن مستشححفيات ومستو ححفات ومراكححز عالجيححة وو 

 متخصصة.

                                         
 .31.املرج  السابب،   ى1ني
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وقا األجهزة الطبية الح  حتتاجهحا املستشحفيات واملراكحز الصححية       – 3

مثل جهاال  سيل الكلى وأجهزة األلعة املتطورة و ريها احا قحد ال   

يتوفر يف كثري محن املستشحفيات ر حم احلاجحة املتزايحدة إليهحا، وكحذا        

 وقححا سححيارات اإلسححعاف و ريهححا مححن الوسححا ل املسححاعدة الحح       

 حتتاجها املستشفيات واملراكز الطبية.

 الوقحححا علحححى األدويحححة حيحححث حكحححن مصحححيص بعحححض األوقحححاف    – 4

لتححوفري األدويححة وخا ححة أدويححة األمححرا  املزمنححة والحح  حيتاجهححا      

املريض فرتات طويلحة أو محدا احليحاة مثحل أدويحة الاحغط والسحكر        

 والقلب و ريها.

سواء وقا املنشح ت   الوقا على كليات الطب واملعاهد الصحية، – 5

أو مصيص بعض األوقاف للصرف علحى تلح  الكليحات واملعاهحد     

ودعاهحححا، وتحححوفري احتياجحححات طالبهحححا وأسحححاتذتها محححن الكتحححب     

 واألجهزة و ري لل .

الوقا على مراكحز البححوب وهيئحات البححث العلاح  ومصحيص        – 6

 أوقححاف للصححرف علححى املححنا الدراسححية يف طححال الطححب والصححيدلة    

 والتاريض.

وهذخل فقط أمثلة حكن أن يااف إليها الكثري اا حكحن أن يقدمحه الوقحا    

 يف طال دعم م سسات الرعاية الصحية يف البالد اإلسالمية.
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وحكن أن يحتم للح  عحن طريحب إنشحاء جلحان أو هيئحات مصحص لتنظحيم          

وتنسيب هذخل اجلهود واسحتقبال الترعحات واسحتثاارها، كاحا حكحن االسحتفادة       

الدول اإلسحالمية يف إنشحاء  حناديب وقفيحة تسحتقبل الترعحات        من رربة بعض

الصغرية وتنايها وتصرف من ريعها لدعم امل سسات الصححية. كاحا حكحن أن    

يتم لل  أياا عن طريب التعاون املبالر واملستار بني والارة أو إدارة األوقاف 

يف كححل بلححد إسححالم  وبححني والارة الصحححة لتنسححيب اجلهححود وتلبيححة احلاجححات       

 وترتيحححب األولويححححات لالسحححتفادة اححححا تقدمححححه األوقحححاف خلدمححححة اعتاحححح  يف    

 طال الصحة.

ولك  يتم لل  ال بد أوالى من عحدة أمحور تعتحر هامحة يف إحيحاء وتنشحيط       

 دور الوقحححا يف كافحححة اعحححاالت ويف اعحححال الصحححح  خا حححة ومنهحححا علحححى        

 سبيل املثال:

قححا يف خدمححة اعتاحح  إثححارة الححوع  لححدا أبنححاء اعتاحح  بةهايححة الو  – 1

وفا دته يف تقديم اخلدمات الصحية و ريها، وأنه سنة حسنة يثاب 

وا خحرة وأنحه هحو الصحدقة اجلاريحة الح  ال        عليها فاعلحها يف الحدنيا  

ينقط  أجرها بعد موت  احبها. واالسحتفادة محن وسحا ل اإلعحالم     

 وخطبححاء املسحححاجد والحححدعاة يف هحححذا اعححال، إلحيحححاء السحححنة الححح    

 ت تندثر.كاد

تشجي  اجلاعيات القا اة على األوقاف، وتسهيل مهامها، ودعم  – 2
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أنشحطتها التةسيسحية، ومتابعححة أعااهلحا محن قبححل اجلهحات احلكوميححة      

 وداولة حتديث نظم إدارتها والرقابة عليها.

طاةنححة الححواقفني واملسححاهاني يف املشححروعات الوقفيححة إىل لححرعية       – 3

اححة علححى الوقححا وكفححاءة القححا اني    وسححالمة تعامححل اهليئححات القا   

عليهححا، وحكححن أن يححتم للحح  باحلصححول علححى التزكيححة مححن العلاححاء  

ونشر التقارير اخلا ة بتلح  اهليئحات وأنشحطتها ومحا إىل للح ، احا       

يدف  إىل تعزيز الثقة يف تل  اهليئات وامل سسات الوقفية ويزيد من 

 إقبال املوسرين على التعامل معها.

املواطن العادي يف تكوين أوقحاف جديحدة أيحاى كحان      تسهيل مشاركة – 4

قدرها ولل  بتيسري اإلجراءات اإلدارية اخلا ة بحذل  مح  الرتكيحز    

 على دعم وتشجي  املشاري  لات العا د االجتااع  العال .

تناية رب  األموال املوقوفحة محن خحالل إدارة اسحتثاارية درتفحة مح         – 5

 الشرعية للوقا. االلتزام بشروط الواقفني واملقا د

توسي  مفهوم الوقا لدا عامة النحا  لكح  ال ينحصحر يف بعحض      – 6

األوجه التقليدية وبيان ما قدمحه الوقحا قحدحاى ومحا حكحن أن يقدمحه       

مسححتقبالى يف كافححة طححاالت احليححاة االجتااعيححة للاسححلاني يف أمححور     

 دينهم ودنياهم.

جحارب الح  تقحدم    إجراء الدراسات واألإاب املستارة وتقحويم الت  – 7
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يف هذا اعال سواء يف الحبالد اإلسحالمية أو  ريهحا. لالسحتفادة منهحا      

وتاليف ما قد حيدب من سلبيات. م  مراعاة اخلصو حية اإلسحالمية   

عتاعاتنا، حيث أن مشروعات الوقا واألعاال اخلريية يف بالدنحا  

مب أن تنطلب من املفهوم اإلسالم  للتناية الحذي ال يقتصحر علحى    

 اجلانب املادي الدنيوي فقط.

 املراجع

 

 ابن قدامة املقدس  املقن . ى1ني

 ابن منظور، لسان العرب. ى2ني

مجححال برالجنحح ، الوقححا اإلسححالم  وأثححرخل يف تنايححة اعتا نيمنححال، معا ححرة        ى3ني

لتطبيقاتححه يف أمريكححا الشححااليةى ضححان أإححاب نححدوة فححو دور تناححوي للوقححا،  

 م.1993مية، الكويت، والارة األوقاف والش ون اإلسال

حسححن عبححدالغين أبو ححدخل،  ححور مححن التكافححل االجتاححاع  عنححد املسححلاني،       ى4ني

 .حه1417اخلفج ، ربي  األخر 

رالد سعد القحطان ، أوقاف السلطان األلرف لعبان علحى احلحرمني. مكتبحة     ى5ني

 .حه1414املل  فهد الوطنية، الريا ، 

 طبعة العصرية.الهدي حكن، أحكام الوقا، بريوت، امل ى6ني

لوق  أمحد دنيا، أثر الوقا يف إجناال التناية الشحاملة، طلحة البححوب الفقهيحة      ى7ني

 هح.1415، 24املعا رة، عدد 
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 ا  بن سعد األنصاري، الوقا اإلسالم  كاورد للخدمات الصحية، طلة  ى8ني

 هح.1420درم  38 حة اخلليج، العدد 

محن عهحد امللح  عبحدالعزيز إىل عهحد امللح        عبداإلله ساعات ، التطور الصح   ى9ني

 هح.1419رماان  35فهد، طلة  حة اخلليج، العدد 

عبداإلله ساعات ، بدا ل متويل اخلدمات الصحية يف دول اخلليإل، طلة  ححة   ى10ني

 هح.1420ربي  أول  39اخلليج، العدد 

كليحة  عبدالعزيز داد الداود. الوقا، لروطه وخصا صحه، أضحواء الشحريعة ني    ى11ني

الشحححريعة، جامعحححة اإلمحححام داحححد بحححن سحححعود اإلسحححالميةى الريحححا  العحححدد       

 هحى.1400ني11

عبحححداهلل بحححن أمححححد الزيحححد، أهايحححة الوقحححا وأهدافحححه، دار طيبحححة، الريحححا      ى12ني

 هح.1414

 هح.1418، 14عبداهلل  ا  العبيد، اهليئات اخلريية اإلسالمية، اإل اثة العدد  ى13ني

، الحدور االجتاحاع  للوقحا، وقحا   احللقحة الدراسحية       عبداملل  أمححد السحيد   ى14ني

 هح.1404لتثاري اتلكات األوقاف، البن  اإلسالم  للتناية، جدة، 

علحح  مجعححه، الوقححا وأثححرخل التناححوي، ضححان أإححاب نححدوة فححو دور تناححوي    ى15ني

 م.1993للوقا، والارة األوقاف والش ون اإلسالمية، الكويت 

العححدد بعنححوان، الصحححة يف ميححزان اإلقتصححاد مححن    طلححة  حححة اخللححيج، نححدوة    ى16ني

 هح.1420. ربي  أول 39يرجا، العدد 

 .8م .1972دار الفكر  2داد أبو الهرة، داضرات يف الوقا ط  ى17ني

 م.1993داد سرا،، أحكام الوقا يف الفقه والقانون، القاهرة  ى18ني
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قححاهرة، مسححلم بححن حجححا،  حححا مسححلم بشححرإل النححووي، دار أبحح  حيححان، ال   ى19ني

 .6هح ، 1415

والارة الشححح ون اإلسحححالمية واألوقحححاف والحححدعوة واإلرلحححاد باملالكحححة العربيحححة  ى20ني

 هح.1417–هح1416السعودية، الكتاب اإلحصا   السنوي الثان  

، م سسحححة الياامحححة 39حيحححى سحححاعات ، الوقحححا واعتاححح ، كتحححاب الريحححا    ى21ني

 الصحفية الريا .

 
 
 
 
 
 
 
 

 (834صفحة رقم )

 فاضيه

 توضع يف ظهر الصفحة السابقة
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