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 وقف العلماء والمدرسين في المدينة المنورة

 أ. سحر عبد الرمحن مفيت
 حماضرة بكلية الرتبية

 فرع جامعة امللك عبد العزيز باملدينة املنورة
 

وميز الذين  ، الذي جعل العلم نوًرا ، احلمد هلل رب العاملني

وصلى  ، وخصهم بفضل كبري ، يعلمون من الذين ال يعلمون

وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه  ، معلم اخلري اهلل وسلم على

 : وبعد ، إىل يوم الدين

يهديهم إليه سنة  ، وحديثًا اهتمام املسلمني قدميًابالوقف  ظيقد حف

وقد توالت  ، (1)صاحب أول وقف يف اإلسالم ، املصطفى صلى اهلل عليه وسلم

القويم سار  وعلى هذا النهج ، مجوع الصحابة على العمل بهذه السنة الكرمية

هذا  وتسابقوا يف ، عرب العصور اإلسالمية املتعاقبة ْمُهَدْعَب ْنَمَو ، التابعون

ويسارعون إىل  ، فكانوا يبادرون إىل وقف بعض ممتلكاتهم اهلامة ، املضمار

 ، الدينية واالجتماعية ، سها ليصرف ريعها على بعض اجملاالت اخلرييةْبَح

ويف  . (2)الح واهلداية والنفع العام للمسلمنييتحقق عن طريقها اخلري والصلو

 ، جتهيزها بكل ما حتتاج إليهو ، ادهيمقدمة تلك اجملاالت بناء املساجد وتشي

وعمارتها  ، وتعيني املقيمني عليها من أئمة وخطباء ووعاظ ومرشدين ومؤذنني
                                                           

ًافا اليدفوكا  فا  مفس الرسفول اص        ( أول وقف يف اإلسالم وقفف رسفول اص ىفلهلل اص عليفل وسفل      1) ، وذلفك أ  رري

ليففل وسففل  يف  ففزوة أصففد فقوىففهلل    قئفف  فففع  صواولففل الىففبعة لرسففول اص ىففلهلل اص عليففل وسففل       ىففلهلل اص ع

،  . انظففر ا اا ففا   ، وجعلففدا وقااففا للاًففرا   ، فًبضففدا رسففول اص ىففلهلل اص عليففل وسففل  و  ففد  بدففا    فًئفف 

، الوقفف وأرفريف يف    ينفهلل ،  براهي  بن حممفد اممفد املز   ، ك.ت ( ، )مكئبة الثًافة الدينية  ئاب أصكام األوقا 

، املدينففة  ، يف ا وقففاوس نففدوة ا املكئبففات الوقايففة يف اململكففة العربيففة الىففعوكية     شففيد بنيففة امضففارة اإلسففالمية 

هفففف ) املدينفففة املنفففورة ا ووارة الشففف و  اإلسفففالمية    1420حمفففرم  27-25،  ، مبكئبفففة امللفففك عبفففد العزيفففز   املنفففورة

 . 6،  (هف 1420،  واألوقا  والدعوة واإلرشاك

 . ، مرجس سابق ( انظر  براهي  حممد املزيين2)

 مقدمة
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لدعوة ال اـويف جم ، رآن والتفقه يف الدينـالوة القـر وتـم والذكـبالصالة والعل

 . (3)ومساعدة الفقراء إىل غري ذلك من امليادين ، وإغاثة امللهوف ، واجلهاد

كانت مؤسسة وعلى امتداد العصور اإلسالمية املاضية 

وأكثرها  ، األوقاف أهم موارد التعليم اإلسالمي على اإلطالق

يرجع الفضل يف بقائه بعد اهلل تعاىل وإليها  ، دخال وإدرارًا

العلمية والدراسية  ويف انتظام احلياة ، طويلة ًاواستمراره قرون

فقد كانت توفر الكثري من   . (4)يف جامعات اإلسالم وكلياته

من خالل توفري خدمات تعليمية  ؛ اخلدمات لطالب العلم

 غري متعددة تعليمية برامج طريق عن أو ، القادرين للطالب غري

يف جمال كما وفرت الكثري من اخلدمات الطالبية  ، ةنظامي

 ، اإلسكان والغذاء والرعاية الصحية والرياضية والنفسية

ووفرت ألوانا متعددة من تعليم الكبار يف املساجد واملؤسسات 

وراعت ألوانًا من ألوان التأهيل  ، وهياكل اإلنتاج املختلفة

ت قنوات أوأنش ، والتدريب املتصلة حباجات اجلماهري املستمرة

  . (5)ملفتوح غري املقيدعديدة من قنوات التعليم ا

 من خالل ، األوقاف بدور جليل يف جمال العلم والتعليممؤسسة  أسهمتوقد 

 ، يف املففففدارن املنا ففففلة أو ،  نميففففة الئعلففففي  والدراسففففة سففففوا  يف كا فففف  املىففففاجد

و راعــت عمليــة التنميــة هــذه مــن مرحلــة الطفولــة حتــى املراحــل الدراســية العليــا      

 بــل اهتمــت ، معــنيوقــاف اهتمامهــا علــى  صــ   مل حتصــر األو ، املتخصصــة

مـع الككيـز علـى     ، والدراسات اليت  ـدم اجملتمـع   ، والفنون ، مبعظم العلوم ))

كمـا أنهـا تركـت     ،((  والعلوم النافعة األخـر  يف الـدين والـدنيا    ، العلم الشرعي

لكـي   ؛ أخـر  إىل مدينـة   منو ، خرآللطالب حرية التنقل من مركز تعليمي إىل 

                                                           

 . 4 ، 3 ، (1996 = هف1416 ، فضالة ملبعة ا املغرب ) اإلسالمي الاكر يف الوقف ، اص عبد بن العزيز عبد بن ( حممد3)

 . 11،   ( انظر املرجس الىابق4)

، كرون مىففئااكة ا    االوكهففار اإلسففالمي ، كميوقراطيففة الئعلففي  يف ع ففور    ( عبففد الففربن عبففد الففربن النًيفف     5)

 .    87، م (1984هف = 1404،  حبوث يف الرتبية اإلسالمية  )الًاهرة ا كار الاكر العربي

مؤسسات 
م الوقف أه

موارد التعليم 
 اإلسالمي
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لــه  لــه يف جمتمعــه بعــدما أتقــن العلــوم الــيت تقــدمها   فراال يتــو ًاجديــد ًاتقن علمــيــ

 . (6)مدرسته

ــى ك   أن أكمــا  ــيم مل يقتصــر عل ــى التعل ــر الوقــف عل ــوث  هن

املورد املالي له بل تعد  األمر إىل كافة جوانب العملية التعليمية 

أو كتــاب الوقــف   ، ن وثيقــة الوقــفإ )) نــه ميكــن القــول أحتــى 

ثابــة الالئحــة األساســية للمؤسســة التعليميــة الــيت تضــم   كــان مب

فر يف اوالشــروا الــيت نــب أن تتــو     ، األســا الكبويــة للتعلــيم   

ــة ، القـــائمني بالتـــدريا ــا إىل ذلـــك مـــن   ، ومواعيـــد الدراسـ ومـ

ومـــن دراســـة هـــذه النصـــو    . (7)(( التنظيمـــات اإلداريـــة واملاليـــة

ــروطاً     ــكا شـ ــف اشـ ــف أن الواقـ ــا كيـ ــن لنـ ــى ا يتضـ ــدر  علـ ملـ

حتـى ولـو مل يـن      ، بـه  معمـوالً  أصبحت على مر السنني تقليـداً 

 …على ذلك 

فهناك من الـواقفني   ، ومل يكتف الواقفون بتحديد شروا خاصة للمدر  

وهو بذلك يضع احلـد األدنـى يف التعلـيم الـذي      ، من اشكا كتبًا معينه للدراسة

ال يسـع عـادة شـرح بعـض     وملـا كـان وقـت املـدر       . نب أن يلقنه املدر  لطالبه

 وفري علـى تـ  نيفقـد حـر  بعـض الـواقف     ، الطلبـة  الدرو  ملن حيتاج إىل ذلـك مـن  

معيد أو أكثر باملدرسة يساعد املدر  الذي يتبعه يف املذهب أو مـادة التخصـ    

 . (8)أثناء الدر يف وحيضر الدرو  اليت يكلفه بها املدر  ليقرأها  ، يف أعماله
                                                           

)  وقفاوس املًفة الدراسفية     ،  كارة و فثم  تئلكفات األوقفا     ،الفدور االجئمفاعي للوقفف    ( عبد امللك أبد الىيد6)

، حتريفر ا صىفن عبفد اص     هفف ( 1404/ 2/4هفف وصئفهلل   1404/ 3/ 20دة مفن  لئثم  تئلكات األوقفا  املنعًفدة  ف   

 229م (، 1989هفففف = 1410، . املعدففد اإلسففالمي للبوفففوث والئففدري     األمفف) ) جففدة االبنفففك اإلسففالمي للئنميفففة   

، يف وقفففاوس نفففدوة ا  ، األوقفففا  وكورهفففا يف  شفففييد بنيفففة امضفففارة اإلسفففالمية ، عبفففد الفففربن الضفففويا  256و  

حمففرم  27-25،  ، مبكئبففة امللفك عبففد العزيففز  ، املدينففة املنففورة بفات الوقايففة يف اململكففة العربيففة الىفعوكية  املكئ

 . 17،  هف ( 1420،  هف ) املدينة املنورة ا ووارة الش و  اإلسالمية واألوقا  والدعوة واإلرشاك1420

 . 16،  ، مرجس سابق  (  براهي  حممد املزيين7)

شففقة الكليففات ومعاهففد العلفف  عنففد املىففلم) ويف الغففرب ،  رحمففة ا حممففوك سففيد حممففد ) جففدة  ( جففورا املًدسففهلل، ن8)

 . 36م ( ، 1994هف = 1414جامعة امللك عبد العزيز، -امر ز النشر العلمي

شمل أثر 
الوقف 

الجوانب 
المالية 

والعلمية 
 والتعليمية
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 ، يميـــة إدارة معينـــة مـــن احلكومـــةمل تكـــن اإلدارة التعلو

ومل يكـن هنـاك ورارة للتعلـيم أو     ، وخاضعة لتوجيهـات السـلطة  

ومل يكن أعضاء هيئة التـدريا   ،  صصات يف ميزانية الدولة

منـا كـانوا   إو ، خاضعني الستيفاء شروا معينة تتطلبها السلطة

مــن بــني أكثــر الطــالب إقبــااًل علــى   ، طبيعيــًا خيتــارون اختيــارًا

وكانـت إدارة هـذه    ، (9)لـه وإخالصـًا يف خدمتـه    وتفرغـاً  ، لمالع

العلمـاء    فككـت بـني يـد    ، املؤسسات قادرة علـى أداء رسـالتها  

كــان كلـــهم مــن أئمـــة املســلمني وأكفـــأ     إذ ؛ القــائمني عليهـــا 

ــادة جمــتمعهم   ــائهم وق ــى هــذه      ، علم ــة الســيطرة عل فلــيا للدول

ــد ــى حر   ، املعاهـ ــيم وال علـ ــواد التعلـ ــى مـ ــرات  وال علـ ــة اراضـ يـ

وال علـى حريـة    ، واجملادالت واملناظرات الـيت كانـت تعقـد فيهـا    

ن هـــذه أ إىل ةفاضـــإ ، الطالـــب يف االنتقـــال مـــن معهـــد إىل آخـــر

ــولني     ــا  ـ ــائمني عليهـ ــاء القـ ــؤالء العلمـ ــد جعلـــت هـ ــات قـ الوقفيـ

 ، بالتصرف

ال ومل حيـددهم أو حيـدد أعمـاهلم إ    ، ونؤسمن هلم بتنظيمها وإدارتهـا كمـا يشـا   ُي

لـيا للقاضـي   ه نـ أكما  ، لتزموا بنظام الشريعة العاماما اشكطه الواقفون طاملا 

 . (10)عن تطبيق الشريعة أو سوء استعمال للوقفية التدخل إال عندما ند احنرافًا

ن مؤسسـات هـذا النظـام الشـعت التلقـائي مل تأخـذ       أكما 

ــل تعــددت أشــكاله بتعــدد األهــداف    )) ً واحــدًا جامــدا  شــكاًل ب

 ؛ تـاب الُك فهنـاك  ، تعليميـة  مؤسسة كل وراء من املرجوة الشعبية

وهنــاك  ، لتحفــيا القــرآن ومعرفــة أساســيات الــدين اإلســالمي   

 أو املدرسـة  وهنـاك  ، وتعمقًا تعددًا أكثر لدراسات ؛ اجلامع املسجد

 تفرغــًا وتتطلــب ، وحتديــدًا  صصـاً  أكثــر دراســة وهــي ؛ الكليـة 

 لتلقي  ؛ البيمارستان وهناك ، ملدرسةا يف داخلية إقامة و كاماًل

                                                           

 . 79،   ، مرجس سابق ( عبد الربن عبد الربن النًي  ، ) كميًراطية الئعلي  يف ع ور االوكهار اإلسالمي (9)

 نًالا عن ا 246،  ،  مرجس سابق  د امللك أبد الىيد(  عب10)

Tibawi A.L. , Aeabic and Islamic Themes , London Lozas and Co . , 1974 , p.221 

كانت 
إدارات هذه 
األوقاف 

قادرة على 
 أداء رسالتها

لم تكن 
مؤسسات هذا 
النظام تأخذ 
شكالً واحًدا 

 جامًدا
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لكبويـة   املراصد لتلقـي علـوم الفلـك إىل غـري ذلـك مـن املؤسسـات         ، العلوم الطبية

 ، األوقـاف املتعـددة   ودعمتهـا ماليـاً   ، ررتهـا احلاجـات اجلماهرييـة   بالعديدة اليت أ

 ورعتها احلكومات اإلسالمية عن طريـق الـدعم املـادي واالعـكاف املعنـوي بنفـوذ      

 . (11)(( أساتذتها وطالبها

الفضل يف أن تتمكن هذه املؤسسات االجتماعية يف ذه األوقاف وكان هل

البقاء واالستمرار دون أن تتوقف عن أداء رسالتها عقب وفاة من  تلف البقاع 

ومنشأ هذا التفضل يعود  ، ثابتًا الذي أوقف عليها ما يدر عليها موردًا ؛ مؤسسها

كل مبا جتود  الوقفد بنية يجملئمس قد شار ت يف  شي افة طبًات اإىل أن 

كاوح اإلسهام فيه بني التوسع واإلغداق عن طريق األثرياء وي ، به نفسه

والسخاء بالقليل من قبل العلماء وعامة النا  دون اتكال على  ، واحلكام

 . (12)الدولة واإلنفاق الرمسي

 والعقارات ، ى األراضيعل رمل تقتص )) وهذه األوقاف اليت تعددت أشكاهلا

 ، واألفران ، واحلمامات ، واحلوانيت ، والقصور ، الدور مشلت بل ، والرباع ،

 . (13)(( تستعني به املؤسسة منتظمًا ودخاًل يدر موردًا أنمما ميكن وغريها 

ومن خالل السطور السابقة اليت عرضتها يتبني لنا أهمية دراسة دور الوقف  

املدينة املنورة من علمية والتعليمية باملدينة املنورة باعتبار أن اإلسالمي يف احلياة ال

حمضن اجملتمع  ، لكونها دار هجرة الرسول صلى اهلل عليه وسلم ؛ أهم البقاع

 ، وعاصمة أول دولة إسالمية تضم يف رحابها املسجد النبوي ، اإلسالمي األول

صة األوقاف وخا ، أوقا   ث ة علهلل امئداك الع ور اإلسالمية ضنوحم

وسوف  ، اربوسة على العلماء واملتعلمني حتى ملئت ثلث مساحة املدينة تقريًبا

 . يف العهد السعوديأركز هذه الدراسة على الوقف 

                                                           

 . 82،  ، مرجس سابق ، كميًراطية الئعلي  يف ع ور االوكهار اإلسالمي ( عبد الربن عبد الربن النًي 11)

، الوقفف وبنيففة   ،  حييففي حممفوك بففن جنيفد الىففاعا هلل    37،  ، مرجففس سفابق  اص ( حممفد بفن عبففد العزيفز بففن عبفد    12)

،) الريففففام ا مر ففففز امللففففك في فففف  للبوففففوث والدراسففففات     املكئبففففة العربيففففة اسففففئبلا  للمففففوروث الثًففففايف   

 . 61،   م (1988هف=1408،  اإلسالمية

 . 37،   ،  مرجس سابق ( حممد بن عبد العزيز بن عبد اص13)
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 ، شغلت األوقاف مساحات واسعة من أراضي املدينة املنـورة 

وقًفا خريًيا يتبع كل منهـا عـدد    68هـ 1405وقد بلغ عددها عام 

كــالبيوت والبســاتني والــدكاكني واألراضــي     ؛ مــن العقــارات 

الــيت حبســت عليهــا ليكــون ريعهــا دخــاًل لتلــك األوقــاف اخلرييــة  

ــق أهــدافها   ــى حتقي ــى  أســواء  ، يســاعدها عل ــت اإلنفــاق عل كان

 ، أو اإلنفاق على طـالب العلـم وأسـاتذتهم    ، الفقراء واملساكني

 . وتأمني احتياجاتهم املعيشية والتعليمية

ــا  ــة عــام  وقــد شــغلت العق ــة يف املدين  ، 2كــم 20هـــ مســاحة 1405رات الوقفي

وبلـغ عـدد    ، % من جممـوع مسـاحة العقـارات فيهـا    34وتشكل هذه املساحة نسبة 

وعدد املواقع التابعـة ألوقـاف خرييـة     ، موقًعا 434املواقع املوقوفة للمسجد النبوي 

 . موقًعا 378أخر  

ــة    ؛ اا يفففة اتعرواملدينفففة املنفففورة باملشففف  لًفففد اشفففئدرت   ــدار  وأربطـ ــن مـ مـ

كــان هلــا دور كــبري يف نشــر  وغريهــا مــن املؤسســات اخلرييــة الــيت ، ومكتبــات

تنـافا   والـيت  ، اإلسـالمي وتوفري املأو  لطالبـه مـن  تلـف بقـاع العـامل       ، العلم

ــدور  أو ، مــوالألورصــدوا هلــا ا  إنشــائهاهــل اخلــري يف  أكــثري مــن   وقفــوا عليهــا ال

منـاء  شـخا  األ وأوكلـوا بهـا األ   ، مصـادر الـدخل   والبساتني واملتاجر وغريها من

 . واستمرار تأديتها لدورها اجلليل  ، لكي يرعوها وحيافظوا على بقائها

 ، قـرب احلـرم النبـوي الشـريف     هئ  الواقاو  بعقامة املدارن واألربلفة اوقد 

ىل مبــان الئقــة بــدور العلــم إليــواء  إوحتويلــها  ، األمــوال يف شــراء العقــارات واوبــذل

وتقـديم   ، وحرصوا علـى تـوفري وسـائل الراحـة واخلصوصـية      ، علماء والدارسنيال

ســبلة واملطــابمل واملغاســل وا بــار مثــل املكتبــات واحلــدائق واأل، أفضــل اخلــدمات

 . ودورات املياه

 ، عام ومنهـا مـا هـو خـا      وما همنها ف ؛ وقافهذه األ أشكالوقد تنوعت 

 : (14)نواع التالية ومشلت األ

                                                           

،  ًريفففففر  لشففففف و  اإلسفففففالمية واألوقفففففا  والفففففدعوة واإلرشفففففاك، ففففففرع الفففففووارة مبنلًفففففة املدينفففففة املنفففففورة     ( ووارة ا14)

 . ([2.]انظر امللوق ) هف2/1/1419سابق،

رة عامة نظ
للوقف في 
المدينة 
 ةالمنور
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 . بعامة وفة على مصاحل املسجد النبوي الشريفأوقاف موق   - 1

 . أوقاف موقوفة على املدرسني باملسجد النبوي الشريف  - 2

 . أوقاف موقوفة على املؤذنني باملسجد النبوي الشريف  - 3

 . أوقاف موقوفة على طالب العلم القادمني من بلدان معينة  - 4

 . أوقاف موقوفة على املدار  اخلريية  - 5

ل خرييــة كســبيل مــاء باملســجد النبــوي     عمــاأوقــاف خرييــة مشــروطة أل    - 6

 الشريف وبعض املساجد.

منها ما هو لعامـة   ، أوقاف خريية مشروطة إلسكان الفقراء واملساكني  - 7

وقـف املغاربـة ووقـف     : ومنها ما هـو جلـنا معـني مثـل     ، الفقراء واملساكني

 . السوسية والقارنلية

دينة مثـل وقـف   أوقاف موقوفة على جنا معني من املهاجرين املقيمني بامل  - 8

 . البهرة

أوقاف موقوفة على إسكان احلجاج القادمني للعمرة والزيارة وحمدد   - 9

 . أجناسهم

ثم من بعده على ذريته مـا   ، مدة حياته نفسه أوقاف موقوفة على الواقف  - 10

 . فإذا انقرضوا حتول إىل أعمال خريية ، تناسلوا

حبيــث  ، تنوعــوانفســهم قــد أن الــواقفني يف املدينــة املنــورة هــم  أكمــا  ــد 

 : (15)مشلوا

ومعهـم مبـالغ كـثرية يشـكون      ، ىل املدينـة إمن احلجاج الذين يأتون  عدد  - 1

و علـى مـا   أ ، من اخلـدمات  يءو على شأ ، رمـبها عقارات يوقفونها على احل

 . و على جنسياتهمأ ، يسمى بالوقف اخلريي

بـه   ونمـال يشـك   مىل املدينـة ومعهـ  إبعـض املهـاجرين    ييف حالة أخـر  يـأت    - 2

 . مه بعد موتهونثم يوقف ، فيه ونعقارا يسكن

 مــن يكلفــون اإلســالمية الــبالد بعــض يف كــبرية مناصــب ذات شخصــيات  - 3

 . خرآ لغرض أو ، احلرم على وإيقافها ، العقارات بشراء عنهم نيابة يقوم
                                                           

،  املدينفة املنفورة يف الًفر  الرابفس عشفر ا: فرا ا حبفوث  ارتيفة واجئماعيفة واقئ فاكية            ( أبد سعيد بن سل 15)

 . 39 - 38،  م (1993هف = 1414،  اهرة ا كار املنار، ) الً وعمرانية وعاكات و ًاليد
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 . كبار األثرياء الذين خيافون أن تتفتت ثرواتهم إذا تورعت  - 4

لألوقـــــاف املخصصـــــة للعلمـــــاء وســـــوف أعـــــرض يف الفقـــــرات التاليـــــة   - 5

وأسـوق منـاذج مسـتقاة مـن      ، والـيت أوقفهـا أضـخا  متنوعـون     ، واملدرسني

وقد اعتمدت على نصو  تلك الصكوك للوصـول   ، صكوك الوقف ذاتها

 . (16)إىل معلومات تفصيلية عن هذا املوضوع

ــذه      ــا يف هـ ــدت عليهـ ــيت اعتمـ ــة الـ ــن  الصـــكوك الوقفيـ تـ

ية معينة للمدرسـني والعلمـاء يف   الدراسة على  صي  مبالغ مال

 . املسجد النبوي باملدينة املنورة وفق شروا اشكطها الواقفون

بـدأ   ، واملسجد النبوي أهم وأول مركز علمي ثقايف يف تـاريمل املدينـة املنـورة   

واسـتمر مـن بعـده عـرب العصـور       ، عطاءه يف عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسـلم 

الـذين يتحلـق حـوهلم طـالب      ؛  ـل قـم مـن العلمـاء     فأعمدتـه مل  ، إىل يومنا هذا

ــم ــرآن وتفســريه  ليدرِّ ؛ العل ــوي  ، ســوا هلــم الق ــة  ، واحلــديث النب  ، والســرية النبوي

اللغـة  والنحو والصرف وغريها من علـوم   ، وغري ذلك من العلوم الشرعية ، والفقه

لــــم والرياضــــيات والتــــاريمل والكاجــــم والفلــــك واملنطــــق والفلســــفة وع  ، العربيــــة

ــوم النافعــة واملفيــدة   ، الفــرائض بينمــا يتجمــع حــوهلم طالبهــم    ، وغريهــا مــن العل

والدراسـة   ، عـنهم  ايكتبـو  وأ و يسمعوا منهم تأليفًا جديدًاأ عليهم كتابًا ليقرأوا

مينحهـا الشـيو     الـيت  باإلجـارات  وتنتهي ، فيه متنوعة وشاملة تبدأ من الكتاتيب

 . (17)ا خرينن يعلم أعلى  صبن قادرًاأو ، ملن نضج من الطالب

                                                           

(  ص ففلت علففهلل ىففور هففكيف ال ففكو  مففن م ففاكر رويىففية قففدمت لففي مىففاعدات  ففب ة هففي ا فففرع ووارة الشفف و       16)

، ونظفار عفدك مفن     اإلسالمية واألوقا  والدعوة اإلرشاك باملدينة املنورة ومر ز حبوث وكراسفات املدينفة املنفورة   

 . واألربلة واألوقا  اا ية األ رى األوقا  واملدارن

؛ أل  :ففا  نظي ففا  اى ففا ال بففد أ  يلفف  بففل      ومففن املايففد اإلشففارة  ي   وىففية الئعامفف  مففس هففكيف ال ففكو       

، و اىفة الفك  ئف  يف أوا فر العدفد       ،  ما أ  أسلوب  ئابئدا ال تلو من ر ا ة واسفئلراكات  الباصث

، واملافركات الرت يفة الفك     الفك  انفت شفاوعة يف ذلفك الع فر      ، فضالا عن امل للوات الًضاوية العثماني

 . ك لت اللغة العربية وظدرت آرارها يف  لك ال كو 

، نففاجي  84،  م (1993هففف= 1414،  ) ك.م اك.  3، ا ،  الئففاريا الشففام  للمدينففة املنففورة   ( انظففر ا عبففد الباسفف  بففدر  17)

هففف 1412نففة املنففورة مففن العففام ا: ففرا األول  ي العففام   ، الئعلففي  يف املدي حممففد صىففن عبففد الًففاكر األن ففارا 

،  ف فول   ، علي عثما  صفاف    312، م (1993هف=1414،  ، كار املنار ، ) الًاهرة كراسة  ارتية وىاية حتليلية

 . 58،  م (1996هف= 1417،  ، ) جدة اشر ة املدينة املنورة لللباعة والنشر3، ط من  اريا املدينة املنورة

 خاصة افأوق
ــاء ـــلعلمـل

 ينــوالمدرس
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ثم تستأنف  ، ىل وقت الضحىإوتبدأ هذه الدرو  من بعد صالة الفجر 

وقلما تعقد حلقات بعد  ، يضاأالدراسة بعد صالة العصر وبعد صالة املغرب 

لعلم الذي يناسب ميوله وقدراته يف اوللطالب حرية اختيار  .(18)صالة العشاء

جارة إكثر من أكثر من حلقه للحصول على أن نمع أوله  ، الوقت املناسب له

 .(19) يف عدد من العلوم

التصدر للتعليم والتدريا باملسجد النبوي  -كان  ًاأي - حدومل يكن أل

مر عند ومل يقف األ ، نريها له كبار علماء املسجد ، ار مقابلة علميةيجتادون 

 ، تعليم باملسجدشراف على المهمتها اإل (20)ِمَر بتكوين هيئةُأبل  ، هذا احلد

 . (21)ع من خالهلا نظام جديد للتدرياِضوُو

ن أثم ما لبثت  ، مرول األأيتقاضون أجرا  (22)ءومل يكن هؤالء العلما

ثم  ،    ت الدولة العثمانية مر بات لبعض الشيوخ الكين يدرسو  يف امرم

نية وقد بلغ عددهم مثا ، وضعت هلم  صصات ثابتة يف ميزانية اخلزينة النبوية

                                                           

، عبفد الفربن ىفاب عبفد      58، علفي صفاف  ، مرجفس سفابق ،      84،  3ظر ا عبد الباس  بدر ،  مرجس سفابق  ، ا ( ان18)

هففف = 1800اص ، الئعلففي  يف ام ففاو يف الًففر  الثالففث عشففر والن ففف األول مففن الًففر  الرابففس عشففر للففد رة )     

ك  ، عمفففا  ا اجملمفففس امللكفففي لبوفففوث  ) االر 4م ( . الرتبيفففة العربيفففة اإلسفففالمية امل سىفففات واملمارسفففات ، ا  1925

 . 1409م ( ، 1990امضارة اإلسالمية ،

 . 312،  ، مرجس سابق ( ناجي حممد األن ارا19)

(  انت هكيف حماولة من امى) بن علي رويس العلما  وأم  مكة لئوجيل الئعلي  يف املى د امفرام وضفبلل   20)

ئة أقىفففام وقفففد ىفففاك  عليفففل يف حمفففرم عفففام   ووضفففس نظفففام يئكفففو  مفففن رفففالث وعشفففرين مفففاكة مووعفففة علفففهلل سففف    

 . [1411، ، مرجس سابق .] انظر ا عبد الربن ىاب عبد اص م1913هف/1332

، صىففن م ففلاهلل   1413-1406،  ، مرجففس سففابق  ( ملزيففد مففن الئااىففي  انظففر ا عبففد الففربن ىففاب عبففد اص     21)

)املدينفة ا  1، ا ، الئعلفي  اإلبئفداوي   كية.  لفور الئعلفي  باململكفة العربيفة الىفعو      اجلواكا و أبد عزت عثمفا  

 . 78-75،  م(1985هف=1406،  بيت املدينة

، ىففور مففن اميففاة    ،  ياسفف) أبففد اايففارا    58،  ،  مرجففس سففابق  ( ملزيففد مففن الئااىففي  انظففر ا علففي صففاف      22)

بن ىفاب  ، عبفد الفر   318-315،  ،  مرجفس سفابق   ناجي األن فارا  ; 90، ، مرجس سابق االجئماعية باملدينة

 . 1408-1407،  ، املرجس الىابق عبد اص
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قرش ومخسمائة  ًاـقرشمائة ومخسني تكاوح مرتباتهم بني  ، عشر مدرسًا

 .(24)على حنو ما يصرف ملدرسي املسجد احلرام سنويًا (23)عثماني

ومل يقتصر التدريا على الذين يتقاضون تلك الرواتب من 

من املدرسني املتربعني  ًاريكب ًامنا  د عددإو ، اخلزينة النبوية

و أو له عمل أ ، اخلاصة وارداتهيعتمد على الذين منهم من 

كان يتلقى ومنهم من  ، و بستان يؤمن له حاجياتهمأر ـمتج

ىل إموال املرسلة األشيًئا من و ، الزائرينوهبات املوسرين 

 . (25) املسجد النبوي

وخاصة الذين ال  ، وقد حظي املدرسون والعلماء باهتمام املتربعني باألوقاف

ليصرف إليهم ريعها  ؛ فأوقفوا هلم عقارات  تلفة ، الدولةيتقاضون رواتب من 

 ، وكان بعضهم يوقف أوقاًفا خاصة على نفسه وذريته ، كي يواصلوا تدريسهم

وسوف أعرض  ، فإذا مات أو انقرضت ذريته يتحول الوقف إىل العلماء واملدرسني

 : فيما يلي مناذج من هذه األوقاف على اختالف أنواعها

 ا لهلل العلما  املالكيةأوقا  ع - 1

 : (26)وينقسم إىل مخسة أقسام على النحو التالي 

وقف العلماء املالكية املدرسني اخلـا  يف املسجـد النبوي الشريف  -

 . هـ5/3/1316الذي أوقف بتاريمل 

وقف العلماء املالكية املدرسيـن العـام يف املسجـد النبوي الشريف الذي  -

 هـ.18/3/1345هـ و10/3/1363أوقف بتـاريمل 
                                                           

( يففرى بعففض الدارسفف) أ  لافف  قففر  منًففول مففن األملانيففة ) جففرو  ( وأنففل ضففرب ألول مففرة يف  ر يففا يف عدففد      23)

، ويوجففد نوعففا  مففن الًففرو  ا قففر  ىففاع وقيمئففل أربعففو  بففارة        م(1690-1687الىففللا  سففليما  الثففاني )  

الشفعوب العربيفة  للفق علفهلل الًفر  ال فاع اسف  )الًفر  الرومفي( و عنفهلل            وقر  بربفس هفكيف الًيمفة و انفت    

بففكلك الًفففر  الرت ففهلل وقيمئفففل أربعفففو  بففارة وأ ثفففر مففا وركت هفففكيف الئىفففمية يف ص فف  الوقفففف يف الع فففر       

العثماني و انفت للًفر  أجفزا  أهمدفا العشفرو  الاضفة أا ن فف الًفر   شفارة  ي الًلعفة املعدنيفة الفك             

 2، مف   ، املوسفوعة العربيفة امليىفرة    . ] انظر احممد شايق  ربال و ف يف  عشرين بارة   ىاوى عشرين فضة أا

 . [ 375،  م (1986هف=1406،  لبنا  ا كار الندضة –)ب وت 

 . 85،  3، ا ،  مرجس سابق ( عبد الباس  بدر24)

 . 85،  3، ا ( املرجس سابق 25)

 . هف14/6/1421،  ،  لاب ، املدينة املنورة املالكية ،الناظر امالي لوقف العلما  ( عمر عيىهلل آكم فال ل26)

بير من عدد ك
المدرسين 

يعتمدون على 
 وارداتهم
 الخاصة



 مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

 

162  
وقف العلماء املالكية املغاربة املدرسني يف املسجد النبوي أو يف منارهلم  -

 . هـ10/11/1352الذي أوقف بتاريمل 

وقف العلماء املالكية املدرسني يف املسجد النبوي وليا هلم مكافأة من  -

 . هـ15/3/1021الدولة الذي أوقف بتاريمل 

( للشيمل الذي يقوم  وقف العلماء املالكية ) وقف حممد البيضاوي -

التفسري  : وهي ، بتدريا مخا مواد يف اليوم الواحد يف املسجد النبوي

ويعطى مجيع الغلة بعد  ، واحلديث والتوحيد والفقه والنحو والصرف

 . حسم نصيب الناظر واملصروفات

وقد اشكا الواقفون يف األوقاف السابقة بعد أن خيصم نصيب 

أن  ، ة الكميمات واإلصالحات للوقفوحيسم مصروفات وقيم ، الناظر

 ، يووع الباقي من الغلة علهلل حميس املىئوً) من مشايا ومدرس)

بنسب متفاوتة على حسب شرا الواقف لكل وقف من األوقـاف 

ومن نظار هذا الوقف حممد سامل نقيب  . اخلمسة السالفة الذكر

ثم  ، نقاويالسالم حممد ال ثم عبد ، ثم خلفه حممد النقاوي ، العلماء

 . (27)دم فالتهآيف الوقت احلاضر عمر عيسى 

وكان لنظارها  ، وقد فقدت صكوك وقفيات بعض هذه العقارات

 ، (28)ستناد إليها وقت احلاجةهودهم يف طلب حترير حجة شرعية لالج

كما تعرضت عقارات هذه الوقفيات للهدميات لصاحل توسعة احلرم 

غ كبرية اشك  بداًل منها عشر وقد عوض عنها مببال ، النبوي الشريف

كما عوض أحد تلك العقارات اليت أريلت لصاحل  ، (29)عمائر جديدة

ومت تأجريها لشركة مودة  ، توسعة احلرم بقطعتني يف املنطقة املركزية

إلنشاء فندق واستثماره ملدة مخسة وعشرين عامًا بدءًا من استخراج 
                                                           

 . هف14/6/1421،  ، االاب الىابق  (  عمر عيىهلل أكم فال ل27)

،  140، ىفوياة   134/8( ىفك وقايفة للعلمفا  املغاربفة املالكيفة،ااا   الشفرعية الكيى)املدينفة املنفورة اعفدك          28)

ة املالكيفة،ااا   الشفرعية الكفيى )املدينفة املنفورة اعفدك       ، ىك وقاية للعلمفا  املغاربف   هف(9/7/1409، 8جلد 

 . هف(18/3/13445، 2،جلد 60، ىوياة 161/2

 . ، االاب الىابق ( عمر عيىهلل أكم فال ل29)
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ل أجرة سنوية لقطعة األرض وذلك مقاب ، تصرين للبناء من أمانة املدينة

 . (30)الواحدة قدرها أربعمائة ألف ريال

 ا وقا  علهلل العلما  املغاربةأ - 2

 : وهي على النحو التالي ، وقفياتعدة  تشملو

 . هـ15/4/1398 يف 176 برقم اركمة من صادر صكب 1 رقم عقار -

 .  هـ1/1323/ 23 يف 28 برقم اركمة من صادر صكب 2 رقم عقار -

 . هـ8/1/1291يف  142صك صادر من اركمة برقم ب 3عقار رقم  -

 . هـ2/8/1297يف  328صك صادر من اركمة برقم ب 4عقار رقم  -

 . هـ6/2/1347يف  331صك صادر من اركمة برقم ب 5عقار رقم  -

  ا الىابًة ياتالوقاهكيف  توقد اشرتط

 النبوي باملسجد املدرسني املغاربة العلماء من نواملستحق يكون نأ -

 . الشريف

 . وسكنًا واسكانًا ن ينتفع به املستحقون غلة واستغالاًلأ -

 . الدولة من ًاراتب وأ مكافأة املستحق يأخذ ال نأ حدهمأ اشكا وقد -

نا  أأيدي يف كان  إذ ؛ كان هذا الوقف مهماًل جبميع عقاراتهو

ماد اجلزائري ن توىل نظارته الشيمل عأىل إهوائهم أيتصرفون به حسب 

 ، الذي استلمه بواسطة اركمة الشرعية ، هـ1376عام  ، رمحه اهلل

سون باملسجد يدرِّ ، ربعة علماءأوكان املستحقون  ، عمل على تنظيمهاف

 : (31)وهم ، نفسهالنبوي مبا فيهم الناظر 

 . بو بكر جابر اجلزائريأالشيمل  -

 . براهيم الطرابلسىإالشيمل صاحل بن  -

 . اري بن مصطفى املراكشيالشيمل غ -

                                                           

، 85، ىففوياة  49/23( ىففك وقايففة للعلمففا  املغاربففة املالكيففة،ااا   الشففرعية الكيى)املدينففة املنففورة اعففدك         30)

 ( ، ىك وقاية للعلما  املغاربة املالكية،ااا   الشرعية الكيى ) املدينفة املنفورة ا  هف18/10/1414،  23جلد

 . هف(19،25/3/1418، جلد21، ىوياة 9/19عدك 

 . هف5/9/1420، ( عبد الربن ىاب حميي الدين، االاب الىابق31)
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م يقستالوقف وتأجريها و عقاراتوهو رعاية  ، وجر  العمل على ذلك

 ، ثم توفى الشيخان صاحل الطرابلسى ، غلتها على العلماء املذكورين

بي بكر من عام أواحنصر الوقف يف الشيخني عماد و ، املراكشى يوغار

 ، ماد رمحه اهللحيث توفى الشيمل ع ، هـ1389هـ وحتى نهاية عام 1380

ثم يف عام  ، بكر اجلزائر  حفظه اهلل يبأواحنصر الوقف يف الشيمل 

الرمحن صاحل  لشيمل عبدلعن نظارة الوقف  أبو بكرهـ تنارل الشيمل 1398

 براهيمإ الشيمل ضم ، هـ1407 عام ويف ، الدين حتى الوقت احلاضر ييحم

 الوقت حتى احلال هذا على األمر رال وما ، بكر يبأ الشيمل مع مدرسًا خضراأل

(32)احلاضر
 . 

محد املذكور أاملكرم عمر بن  بنلابد بن ك ي  اص بن ىديق وأوقف أ - 3

الثامن والعشرين من شوال عام ثالثة عشر وثالمثائة بعد األلف من يف 

بنية الدور الكائنة يف املدينة املنورة يف أنقاض وأكامل  : هـ1313اهلجرة 

يف و ، بي جيدةأصارية خبم السين على ممر سيل نويف حوش األ ، املناخة

بنية الثمانية عشر أنقاض وأوكامل  ، غا خبم العنربيةأمحد أحوش 

والقهوة املتالصقة الكائنة باملدينة املنورة يف املناخة السلطانية  ، دكانا

بنية الدور الثالثة املذكورة أنقاض وأوكامل  ، بسوق الربسيم وبيع الدواب

والدهما ثم أهما ثم من بعدهما على يعلى نفس ، ابعها ولواحقهامبنافعها وتو

لذكر لطبقة بعد طبقة  ، اوالدهمأوالد أوالد أثم على  ، والدهماأوالد أعلى 

ن مات إو ، ن من مات منهم عن ولد فنصيبه لولدهأعلى  ، نثينيألمثل حا ا

 ، راضهل االستحقاق حتى االنقأعن غري ولد فنصيبه ملن هو يف طبقته من 

محد للذكر مثل حا أثم يكون وقفا على الفقراء من نسل دخيل اهلل بن 

ثم يكون وقفا على الفقراء من نسل صديق  ، نثيني حتى االنقراضاأل

علهلل  وقااار  يكو   ، نثيني حتى االنقراضاملذكور للذكر مثل حا األ

                                                           

 . ( االاب الىابق32)
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ه  املكاه  أامرم الشريف النبوا من يف العلما  املدرس) بالاع  

 . (33)ربعةألا

 : وقد اشتمل صك الوقفية على الشروا التالية

 لكل واحد منهما مدة ، تكون الوالية والنظارة على الوقف املذكور أن -

ل آذا إو ، رشد من املستحقنيرشد فاألثم من بعدهما لأل ، ماحياته

هل أسيد املرسلني من  فة العلماء واملدرسني مبسجد النتىل طائإالوقف 

يكون النظر على الوقف املذكور ملفتى املدينة املنورة  ،ربعة املذاهب األ

 . من كان احلنفى كائنًا

وسهم  ، سهم لالستحقاق : نان يكون للناظر على الوقف سهمأ -

 . للنظارة

من غلة الوقف املذكور تعمريه وترميمه وما فيه بقاء عينه  أول ما يبدأن أ -

  .  ى عليها قبل القسمةويدفع احلكورات الت ، و استغرق مجيع غلتهـول

أوقات  دجية وكذلك  ، أوقات  دجية بنت اماا عثما  الثلث - 4

لكامل أبنية وأنقاض الدار الكائنة بباطن  املرساوية الئونىية الثلث)

املدينة املنورة حبارة األغوات ارتكرة أرضها جلهة وقف املغاربة الكبري 

منهما مبا خصها  ينتفع كل ثم للحي منهما ، على نفسيهما مدة حياتهما

ثم من بعد موتهما مجيعًا يكون مجيع  ، غلة واستغالاًل وسكنًا وإسكانًا

وقااا علهلل حميس العلما  املالكية أبنية البيت املذكور الثلث والثلثان 

وتقسم غالل الوقف املذكور بني من  ، املدرس) بالاع  يف امرم النبوا

 : وقد شرطت الواقفتان ما يلي ، النبوي يوجد من العلماء املدرسني باحلرم

 . عينه بقاء فيه وما وتعمريه لكميمه خيص  غلته من يصرف ما أول أن -

الرمحن ابن  عبد أن النظر والتولية على الوقف املذكور للحاج السيد -

ثم من بعده يعود أمر النظارة  ، احلاج حممد االدريسي مدة حياته

                                                           

 . ( هف28/10/1313 ا املنورة املدينة ) الكيى الشرعية ة،ااكم النبوا باملى د املدرس) للعلما  وقاية (  ىك33)
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وإذا آل الوقف إىل  ، للموجودة منهماللواقفتني إن كانتا موجودتني أو 

 . (34)العلماء املدرسني فيكون الناظر عليه الناظر على أوقافهم

يف الثامن عشر من  بهلل ىالح الئونىيأأوقف الشيا الشافعهلل بن حممد  - 5

) بساتني (  هـ بالدًا1345لف م مخسة وأربعني وثالمثائة بعد األربيع األول لعا

 العلما  علهلل من بعديفر   ، على نفسه مدة حياته كائنة خبارج باب العواىل

 كان من على بعده ومن ، حياته مدة لنفسه التولية وشرا ، املغاربة املالكية

(35)املالكية املغاربة العلماء أوقاف على ناظرًا
 . 

بى أأبنية وأنقاض الدار الكائنة حبوش  وأوقف اماا عمر علهلل الئلواني - 6

 ، رة على احلاجة أمينة بنت عثمان الفاسى املغربيشوشة باطن املدينة املنو

بشرا أن  ، وعلى روجها عبد السالم الرايا ما داما قاِطنني باملدينة

املالكية املغاربة  من بعدها علهلل العلما ر   ، يكونا تابعني للحكومة

وإذا تعذر  . بشرا أن يكونا بعني احلكومة احلجارية ، املًيم) باملدينة

 ، يكون وقفًا على السادة األشراف العلويني املقيمني باملدينةالصرف عليهم 

 : را عدة شروا أهمهاوش

 ، أن أول ما يبدأ من غلته بدفع حكرها املقرره عليه وتعمريه وترميمه

 . وما فيه بقاء عينه ولو استغرق مجيع الغلة

 وإذا ، أمينة ةاحلاج روجته بعده من ثم السالم عبد للحاج يكون النظر أن

 آل وإذا ، أوقافهم لناظر عليه النظر فيكون املذكورين للعلماء الوقف آل

 . (36)وقافهمأ لناظر كذلك النظر فيكون العلوية للسادة

ول عام ربيع األ العاشر منيف  الئونىي ةوقف م لاهلل بن علهلل ال بغأ - 7

هـ كامل الدار الكائنة 1363ثالثة وستني وثالمثائة بعد األلف من اهلجرة 

                                                           

،ىففففوياة 27/1( ىففففك وقايففففة للعلمففففا  املغاربففففة املالكيففففة،ااا   الشففففرعية الكيى)املدينففففة املنففففورة اعففففدك       34)

 هف (.1،5/3/1361،جلد70

، ىفففوياة 49/23 (  ىففك وقايفففة للعلمفففا  املغاربفففة املالكيفففة،ااا   الشفففرعية الكفففيى ) املدينفففة املنفففورة ا عفففدك  35)

 هف( .18/10/1414، 23،جلد 85

، 199، ىفوياة  250/1(  ىك وقاية للعلما  املغاربة املالكيفة،ااا   الشفرعية الكفيى ) املدينفة املنفورة ا عفدك       36)

 هف( .10/11/1352، 1جلد 
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قد وردت حدودها يف صك الوقفيه  واليت ، باب اجمليدي حبارة املنشية خارج

رقيه على بنتيه مباركة وخدنة واثم من بعده على  ، على نفسه مدة حياته

وقاا علهلل طاواة يكو  كلهن  نثم من بعد انقراضه ، بنت ابنه عبد القادر

م من بعدهم ث ، ه  الىنة واجلماعةأالعلما  املالكية باملدينة املنورة من 

شرا الواقف  وقد ، هل تونا املقيمني باملدينةأعلى فقراء  يكون وقفًا

وإذا آل  ، ثم البنتيه ثم لألرشد من املستحقني، النظارة لنفسه مدة حياته

على وقف علماء  لماء املالكية يكون النظر للمتوليطائفة ع إىلالوقف 

 . (37)املالكية كائنًا من كان

ومخسني  ثننيا عام ا خر ربيع من السابع يف يالئلوان علهلل بن عمر وقفأ - 8

 نقاض الدار الكائنةأبنية وأهـ كامل 1352وثالمثائة بعد األلف من اهلجرة 

محد بن أعلى احلاج  -بني حدودها يف صك الوقفية  واليت - بالرببورية

ثم على  ، والده بالسويةأثم من بعده على  ، ياملغربي الفاس يحممد اجملدو

العليا حتجب السفلى بشرا  ، نقراض طبقة بعد طبقةوالده حتى االأد والأ

علهلل  ر  يكو  وقااا ، وتبعيتهم للحكومة احلجارية ، قامة يف املدينة املنورةاإل

ذا تعذر الصرف على إو ، العلما  املغاربة املالكية الًاطن) باملدينة املنورة

 ، رة املسجد الشريف النبو على عما العلماء املالكية املغاربة يكون وقفًا

رشد ثم لأل ، مدة حياته لهالوقف  اتكون النظارة على هذ وشرا الواقف أن

ن ىل علماء املالكية يكون الناظر عليه َمإل الوقف آذا إثم  ، من املستحقني

ل الوقف لعمارة آذا إو ، وقاف العلماء املالكية املذكورينأعلى  كان ناظرًا

 ، يالنبو املسجد وقافأ على ناظرًا كان نَم عليه ناظرال يكون ياملسجد النبو

 عينه بقاء فيه وما ، وترميمه تعمريهل يكون الوقف غلة من أيبد ما ولأ نأ واشكا

 . (38)املستحقون يستحق العمارة وبعد ، الغلة مجيع ذلك استغرق ولو

                                                           

 22، 3، جلفد  91اة ، ىفوي  3/ 95( ىك وقاية لعلما  املالكية،ااا   الشرعية الكيى ) املدينة املنفورة ا عفدك   37)

 . هف(1393/  2/ 

،ىفففوياة 92/1(  ىفففك وقايفففة للعلمفففا  املغاربفففة املالكيفففة،ااا   الشفففرعية الكفففيى ) املدينفففة املنفففورة اعفففدك         38)

 . هف(1،7/4/1352،جلد65
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ق الدار الكائنة بزقا أوقف اماا حممد بن علهلل الشد  با:ند املغربي - 9

 ، احلنابلة بباطن املدينة يف أواسم ربيع األول عام واحد وعشرين على نفسه

نتفاعات وسائر وجوه اال ، ينتفع بها سكنًا وإسكانًا وغلة واستغالاًل

وعقبه أبدًا ما  ، ثم من بعده على أوالده وأوالد أوالده وذريته ونسله ، الشرعية

نثى من أأكثر ذكرًا كان أو واحدًا كان أو  ، تناسلوا ودائمًا ما تعاقبوا

بشرا وجودهم  ، ولد الظهور ومن البطن الذكر واألنثى يف ذلك سواء

فإن تعذر وجودهم بها بطل استحقاقهم كأن  ، وإقامتهم باحلرمني الشريفني

ثم بعد ذلك  ، وإذا عادوا عاد هلم الوقف وهكذا إىل االنقراض ، مل يكن

مجعهم ومل يبق أحد ممن نقرضوا بأفإذا ا ، يكون وقفًا على عروبة الواقف

 يكو  وقااا علهلل الىاكة املدرس) من املالكية ، ينتسب إىل املوقوف عليهم

حبيث  ، بامضرة النبوية تن مل يكن لل أا را   من قب  الىللنة العظمهلل

وإن تعذر الصرف عليهم  ، عليهم ةنري املال فيه كسائر أوقافهم املوقوف

 ، م وقفًا على عموم طائفة املغاربة املقيمني باملدينةعاد ما كان جاريًا عليه

وإن تعذر مجيع ذلك  ، نر  احلال فيه كحال أوقافهم اربسة عليهم

وشرا عدة شروا  ، يصرف على الفقراء واملساكني القاطنني باملدينة

 : أهمها

ثم من بعده لألرشد فاألرشد من  ، أن النظر والتولية للواقف مدة حياته

ثم لألعلم  ، وذريته ونسله وعقبه وعصبته على الكتيب املشروح أعالهأوالده 

وإذا آل الوقف إىل عموم املغاربة أو إىل  ، األفضل من السادة املالكية

كون ناظرًا على أوقافهم لكل من ي ، كان الناظر عليه ، الفقراء

 . (39)باملدينة

ومثانية أتساع واحدًا وعشرين قرياطًا  أوقف حممد اللي  البيضاوا - 10

القرياا وثالثة أمثان وتسع قراريم وسبع مثن تسع قرياا ومخسة أمثان 

ثم  ، سبع مثن تسع قرياا مثن سبع مثن تسع قرياا على نفسه مدة حياته

                                                           

، 212، ىففوياة  617( ىففك وقايففة للعلمففا  املغاربففة املالكيففة،ااا   الشففرعية الكففيى ) املدينففة املنففورة ا عففدك    39)

 . هف(17/11/1335،  2لد ج
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ر  من بعدها علهلل  ، من بعد وفاته على روجته فاطمة بنت غامن البيضاوي

 : و قد شرا الواقف ، (40) ... العلما  املالكية

يكون النظر على الوقف للناظر على أوقاف العلماء املالكية باملدينة  أن -

 . يًا كانأ

أن تدفع أربعة أجزاء من الوقف إىل الشيمل التمبكيت ما دام ساكنًا  -

ومداومًا على التدريا يف علم التوحيد السلفى والفقه املالكي  ، باملدينة

كاسله أو سفـره من ويف حالة تراخيـه أو ت ، والتفسري واحلديث والنحو

تصرف األجزاء األربعة لعامل من املالكية بشرا إقامته يف  ،املدينة 

 . (41)ومداومته على تدريا الدرو  اخلمسة املذكورة ، املدينة

بلئ ا أو حموك ا يف  نشا  أوقا  جديدة للعلما  بعد تلك األوقاف  د 

اهتمام الدولة  : منها ، لسبب يف ذلك إىل عدة عواملاويرجع  ، واملدرس)

و صي   ، وافتتاح املدار  واملعاهد والكليات ، باإلنفاق على التعليم العام

ومنها سوء اإلدارة اليت  ، رواتب للمدرسني والعلماء املعينني يف املسجد النبوي

وجعلت املوقفني خيشون من وقوعها يف أية  ، ظهرت لد  بعض نظار األوقاف

 ، الوعي بأهمية الوقف على تطوير احلركة العلميةومنها قلة  ، أوقاف يوقفونها

 . (42)واإلثقال على الدولة

ولكن مثة بادرة رائدة حتيي ا مال بعودة األوقاف على العلماء واملدرسني 

هذه املبادرة هي  ، ومواكبة مستجدات العصر ، لتطوير احلركة العلمية

مشروع الكراسي  : مؤسسة وقفية تبنتها جامعة امللك عبد العزيز حتت مسمى

و فكرة هذا املشروع ال  رج عن فكرة األوقاف على العلماء  ، العلمية

                                                           

، وقفد اسفئنئ ت املعلومفة األ ف ة      (  النص    واضح يف ال ك لعام  الزمن الكى أرر يف ضياع ما  ئ  فيفل 40)

 . من الشروط الواركة يف ال ك

، 11، ىفففوياة 272(  ىفففك وقايفففة للعلمفففا  املغاربفففة املالكيفففة،ااا   الشفففرعية الكيى)املدينفففة املنفففورة اعفففدك     41)

 . هف(11/4/1379،  3جلد

، كور الوقفف يف اميفاة العلميفة والئعليميفة باملدينفة       ( للمزيد انظفر ا سفور بنفت عبفد الفربن مافك ال فديًي       42)

،  ، املدينففة املنففورة ، جامعففة امللففك عبففد العزيففز  ،  ليففة الرتبيففة ، رسففالة ماجىففئ  املنففورة يف العدففد الىففعوكا 

 . 362-361،  هف (1421/1422)

مشروع 
الكراسي 
 العلمية 
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ستفاد منها الغرب وطورها ووضع هلا آليات وتنظيمات يف اواليت قد  ،واملدرسني 

وفيما يلي عرض للكراسي  . حقل التعليم كما سيأتي بيانه يف موضعه

 : الوقفية

حوالت الصناعية التقنية ن العديد من التوشهد القرن العشر

مما انعكا بالتالي  ، واالقتصادية واملعلوماتية بصفة خاصة

على دور اجلامعة املتمثل يف التعليم والبحث العلمي وخدمة 

ومل يكن هناك منا  من تفعيل هذا الدور التقليدي  ، اجملتمع

 ومل يكن مبقدور ، ملواكبة هذه التحوالت ؛ وتطويره باستمرار

أن حتقق دورها املطلوب لرباجمها وإمكاناتها البشرية واملادية اعتمادًا اجلامعات 

ومل تتخلف اجلامعات السعودية عن الركب يف  ، على مواردها التقليدية وحدها

متكنها من تلبية املتطلبات يف التفعيل  ، حماولة البحث عن موارد متويل إضافية

على الرغم مما حتظى به من وذلك  ، املستمر لرباجمها وأنشطتها األكادميية

وقد كانت من بني هذه املوارد  ، دعم متواصل وإنفاق سخى من جانب الدولة

إنشاء كراسي علمية تكون مبثابة مصادر متويل إضافية ثابتة أو  ، املستحدثة

 . (43)ة يف حتقيق اهلدف املطلوب لدورهاتستفيد منها اجلامع ، مؤقتة

يتربع بهـا فـرد    ، أو مؤقتةدائمة  ، هي منحة نقدية أو عينية

أو شخصـــية اعتباريـــة لتمويـــل برنـــامج حبثـــي أو أكـــادميي يف      

ويعـــني فيـــه أحـــد األســـاتذة املختصـــني املشـــهود هلـــم   ، اجلامعـــة

وهــي علــى  ، بــالتميز العلمــي واخلــربة الرائــدة والســمعة الدوليــة  

 : (44)نوعني

ــة  - ــق األوقــاف ال     ، الكراســي الوقفي ــها عــن طري ــتم متويل ــيت ي ــة وهــي ال عيني

 . الدائمة للجامعة

وهــي الــيت يــتم متويلــها عــن طريــق التربعــات واملــنن         ، الكراســي املؤقتــة  -

 . والوصايا لفكة رمنية ال تقل عن ثالث سنوات

                                                           

 . 1،  ، مشروع  ئي  الكراسي العلمية وث واالسئشارات(  معدد البو43)

، مشفروع  ئيفف    ، معدفد البوففوث واالسئشفارات   2-1،  ،  الووففة الكراسفي العلميفة   ( جامعفة امللفك عبفدالعزيز   44)

 . 1، الكراسي العلمية

 ما هي
الكراسي 

 ؟ العلمية
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 وإمنا استوحيت من فكرة ، وفكرة إنشـاء الكراسي العلمية ليست ببدعة

 الزاهـرة  اإلسـالمية  العصـور  يف وانتشرت ذاعت اليت ( واملدرسني العلماء على )األوقاف

 ، الغربيـة  اجملتمعـات  إىل فكرتهـا  وانتقلـت  ، وأهلـه  بـالعلم  العنايـة  مظاهر من تدَّوُع ،

 . (45)العامل دول من كثري يف شائعة وأصبحت ومنت

ظهرت الكراسي العلميـة السـعودية أول األمـر يف عـدد مـن      

ــة   ــة واألوربي وخصصــت للدراســات اإلســالمية    ، العواصــم العربي

ــوم  ــةوالعلــ ــل ، املتقدمــ ــات     : مثــ ــد للدراســ ــك فهــ ــي امللــ كرســ

ــة  ، اإلســـالمية ــة املدنيـ وكرســـي  ، وكرســـي بـــن الدن للهندسـ

ــرين    ــة البحــ ــلطان يف جامعــ ــري ســ ــر  يف   ، األمــ ــي أخــ وكراســ

 . (46)موسكو وإيطاليا وأمريكا

ويرجـــع الســـبب يف إنشـــاء هـــذه الكراســـي خـــارج الســـعودية أول األمـــر إىل   

ــبالد احلاجــة لنشــر املفهومــات اإلســالم   ــك ال ــرار اهتمــام   ، ية الصــحيحة يف تل وإب

ومـا لبثـت بعـض اجلامعـات السـعودية أن أحسـت باحلاجـة إىل         ، املسلمني بالتعليم

وإشراك اجلهـات   ، لتعزيز احلركة العلمية ؛ إحداث هذه الكراسي يف اململكة

يـة  وتـأمني مـوارد مال   ، بإعادة دور الوقف يف دعم العلـم وأهلـه   ؛ األهلية يف تنميتها

 . ثانية لبعض الدراسات واألقسام العلمية

                                                           

،  بشفك  مفكه   ، فًفد افا فيدفا وقفف اجلامعفات       (  لع  أبرو مثال للوقف الئعليمي يف الغرب ما حتًق يف أمريكا45)

وشف عئدا الدولفة بععااودفا مفن الضفراو  و سفًاط قيمففة الئفيع للوقفف مفن الضفراو  املرت بفة علفهلل ىففاص              

 92م صفوالي  1993، و ظدر اإلص اويات أ  جمموع قيمة وقف اجلامعات والكليات واملعاهد بلغفت عفام    الئيع

، وماوئفا   ، مندفا جامعفة هارففارك    كوالر، وأ  عشرين جامعة يئ فاوو قيمفة وقفف  ف  مندفا بليفو         بليو  كوالر

، مندا جامعة  الياورنيا اجلنوبية الك  بلغ قيمفة   جامعة يئ اوو قيمة وقف    مندا ماولة مليو  كوالر

 . مليو  كوالر 25جامعة و لية يئ اوو قيمة وقف    مندا  500، و  مليو  كوالر 589أوقافدا 

 =              للئوسس ا انظر ا

= -Juliei Nicklin , Philanthropy  Notes ,  THE CHRONICLE OF HIGHER EDUCATION   , vol. 

37, iss. 39 date, June 12  June  , (1991) :  26  

  - private Support for Higher Education Foundation Grants ,  op. cit , 26 

-   Liz Mcmillen . Business & Philanthropy  Giving to All Charities Barely Kept With Inflation in  

1990 , but Donations to Education Rose by 13% : THE CHRONICLE OF HIGHER 

EDUCATION . vol. 37,iss. 39date, June 12   , ( 1991): 25  

David R. Dunlop , op.cit ,29-34 

،  ، ا  ففال هففا اي مففس الباصثففة   ، جففدة بففد العزيففز ، عميففد قىفف  املكئبففات  امعففة امللففك ع   عبففان طاشففكندا  (46)

، ا  فال هفا اي    ، جفدة  ، عميد معدد البووث  امعة امللفك عبفد العزيفز    ، حممد ىاك  جارا هف4/2/1421

 . هف24/2/1421، مس الباصثة

بداية 
الكراسي 
العلمية 
 السعودية
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(47)الظهـران  يف واملعادن البكول جامعيت من كل وبادرت

العزيـز يف   عبـد  وامللـك  ، 

(48)الوقفية العلمية للكراسي تنظيمية ولوائن دراسات إعداد إىل واملدينة جدة
 . 

شكل معالي الدكتور غاري  ، ونظرًا لعدم وجود دراسات سابقة هلذا األمر

عبيــد مــدني رئــيا اجلامعــة جلنــة إلعــداد دراســات هلــذه الكراســي خرجــت مــن   

شت يف حماور عديدة مشلت يف أبعادها اجلوانـب  قاليت نو ةخالهلا مبشروع الالئح

هل نعمل كراسي وقفية أم مؤقتة ؟ وما الفرق بينهما ؟ وما اهلدف منهما  : التالية

ــة العمــداء ا    وأعيــد  ، (49)الستشــارية؟ واســتغرقت أكثــر مــن ســنة يف جملــا جلن

ــر مــن مــرة ورفعــت إىل جملــا اجلامعــة الــذي أقرهــا يف صــورتها       صــياغتها أكث

ــة ــم )   . (50)النهائي ــام اجلــامعي    5مبوجــب قــراره رق ــع للع ( املتخــذ يف اجتماعــه الراب

وقد صاغت تلك  ، م11/3/1998هـ املوافق 13/11/1418هـ بتاريمل 1418/1419

 : اسي حددت من خالهلاالصورة الكاملة لتلك الكر ةالالئح

 : ا:د  من الكراسي العلمية يف اجلامعة - 1

 :(51)تهدف الكراسي العلمية يف جامعة امللك عبد العزيز إىل حتقيق ما يلي

 ، املساهمة يف توجيه بعض الربامج األكادميية والبحثية القائمة  - 1

تأسيا برامج حبثية جديدة للعمل علـى تلبيـة احتياجـات اململكـة مـن      و

                                                           

 ، بعففدما ىففدرت الالووففة الئففهلل    هففف1415( بففدأت فكففرة الكراسففي العلميففة يف جامعففة الففبرتول واملعففاك  منففك عففام         47)

، و انفت أوي  لففك الكراسفي الففك     ضفمنت  يايفة يويفف  و فوف  م ففاكر  ضفافية مففن  ف  ميزانيفة الدولففة      

اعئمدت  رسي األم  سللا  يف ا:ندسة البيئية بًى  ا:ندسة املدنيفة رف   لافل  رسفي بًشفا  وبفالكن       

يف حميففس األقىففام    رسففي مًففررة  22، ويف الوقففت اماضففر هنففا    يف اال  ففاالت بًىفف  ا:ندسففة الكدرباويففة  

، مندففا  رسففي يف اقئ ففاكيات اللاقففة وآ ففر يف    املخئلاففة باجلامعففة ص فف  أربعففة  راسففي مندففا علففهلل يويفف    

، و ي  جامعة الفبرتول واملعفاك  للبوفث     .] عبد اص عبد الًاكر ،  ضافة  ي الكرسي) الىابً) العلوم املالية

 . هف[19/7/1421،  ، ا  ال ها اي مس الباصثة ، الظدرا  العلمي

،  ، ا  ففال هففا اي مففس الباصثففة    ، جففدة ، عميففد قىفف  املكئبففات  امعففة امللففك عبففد العزيففز      ( عبففان طاشففكندا 48)

، ا  فال هفا اي    ، جدة ، عميد معدد البووث  امعة امللك عبد العزيز هف   ، حممد ىاك  جارا4/2/1421

 . هف24/2/1421، مس الباصثة

 –هي  كو  برواسة معفالي مفدير اجلامعفة وو فال  اجلامعفة والعمفاكات املىفئًلة        ( جلنة العمدا  االسئشارية او49)

 . ، اال  ال ا:ا اي الىابق [ .]حممد ىاك  جارا- عماكة  دمة اجملئمس وعماكة شئو  املكئبات 

 . ، اال  ال ا:ا اي الىابق  . حممد ىاك  جارا ، اال  ال ا:ا اي الىابق ( عبان طاشكندا50)

 . 2،  ، مشروع  ئي  الكراسي العلمية بووث واإلسئشارات( معدد ال51)
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واملســـاهمة يف حتقيـــق أهـــداف اخلطـــم  ، ادر الوطنيـــة املتميـــزةالكـــو

 . الطموحة ةالتنموي

وتنشـيم   استقطاب الكفاءات العلمية املتخصصة املتميزة لدعم  - 2

 . الربامج األكادميية والبحثية يف اجلامعة

ــة    - 3 وتســخريها لتطــوير الرصــيد   ، االســتفادة مــن اخلــربات العلمي

 . بوجه عاماملعريف والبحثي للجامعة واجملتمع 

 . دعم البحث العلمي والدراسات األساسية والتطبيقية  - 4

 . تطوير برامج أحباث الدراسات العليا  - 5

ــاءات   - 6 ــة  بالكفـ ــة املختلفـ ــات العلميـ ــزة  ، دعـــم التخصصـ واألجهـ

 . العلمية واملختربات احلديثة

 ا جدوى  نشاودا بالنىبة للمئيع أو الواقف -2

 : (52)أو الواقف فيما يلي نسبة للمتربعوتتمثل جدو  إنشائها بال

 ، املساهمة يف توجيه بعض الربامج األكادميية والبحثية القائمة  - 1

أو تأسيا برامج أكادميية أو حبثية جديدة للعمل على تلبية 

احتياجات اململكة من الكوادر الوطنية املتميزة تعزيزًا جلهود 

 واملساهمة يف أداء دور رائد يف حتقيق أهداف اخلطم ، السعودة

 . التنموية الطموحة

التقدير واالعكاف من اجلامعة مببادرته للمساهمة يف النهضة   - 2

 . العلمية واملعرفية

 . يعد التربع أو الوقف صدقة جارية  - 3

 .  ليد اسم املتربع وذلك بتسمية الكرسي بامسه إن رغب  - 4

 ا أسئاذ الكرسي العلمي - 3

ني مــن داخــل منصــب أكــادميي يعــني أحــد أعضــاء هيئــة التــدريا الســعودي  

اجلامعة أو أحد العلماء السـعوديني البـاررين املتميـزين ممـن تتـوفر فـيهم الشـروا        

 : (53)التالية

                                                           

 . 2،  ، مشروع الووة الكراسي العلمية ( جامعة امللك عبد العزيز52)

 . 2،  ، مشروع الووة الكراسي العلمية ( جامعة امللك عبد العزيز53)
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 . أال تقل درجته العلمية عن أستاذ يف جمال  صصه -

وأن يكون له رصيد وافر مـن األعمـال العلميـة اركمـة واملنشـورة حمليـًا        -

 . وإقليميًا ودوليًا

أو يف اثـنني   ، وخدمـة اجملتمـع   ، والبحـث  ، أن يكون متميـزًا يف التـدريا   -

 . منهما على األقل

ــون مـــن املشـــهود هلـــم بـــالتميز حمليـــًا وإقليميـــًا ودوليـــًا يف جمـــال         - أن يكـ

 . اختصاصه

 ا يوي  الكراسي العلمية - 4

يتم متويلها عن طريـق التربعـات واملـنن والوصـايا واألوقـاف املقدمـة مـن        

أو  ، أو مؤسســات األعمـــال واهليئــات اخلاصـــة الســـعودية   ، ات العامـــةاهليئــ 

وذلـك   ، الشخصيات الباررة يف اجملتمع املشـهود  هلـا بتشـجيع العلـم والعلمـاء     

 : (54)بإحد  طريقتني

حبيــث خيصــ  نصــف العائــد لتغطيــة  ، وقــف نقــدي عــيم يســتثمر أصــله -

ويطلــق  ، والنصــف األخــر يضــاف إىل  األصــل لتنميتــه ، نفقــات الكرســي

 . عليه كرسي وقفي

تقدم لتمويل نفقـات كرسـي    ، تربع أو منحة مالية مقطوعة أو على دفعات -

 . مؤقت

ــودع هــذه التربعــات واملــنن والوصــايا واألوقــاف يف حســاب مســتقل لكــل       وت

وذلك يف أحد البنوك ارلية ويدور رصيد هذا احلساب  ، كرسي باسم اجلامعة

ــا  ، ســـنويًا ــتم الصـــرف مـــن احلسـ ــًا  ، ب املســـتقل لكـــل كرســـي علمـــي ويـ وفقـ

 ، لألغراض ارـددة يف مشـروع امليزانيـة التقديريـة املعتمـدة مـن جملـا اجلامعـة        

بنــاًء علــى توصــية وكيــل  ، ويكــون ذلــك مبوافقــة مــدير اجلامعــة أو مــن يفوضــه 

وخيضــع  ، اجلامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي مبوجــب مســتندات رمسيــة 

ويتــوىل بشــكل دوري فحــ  ومراجعــة   ، االستشــاراتإلشــراف معهــد البحــوث و 

                                                           

 . 6،  ، مشروع  الووة الكراسي العلمية ( جامعة امللك عبد العزيز54)
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ــة      ــالي للجامع ــة اخلاصــة بالكرســي العلمــي املراقــب امل ــع  ، الســجالت املالي ويرف

 . (55)تقريرًا بذلك ملدير اجلامعة

عشففرة ماليفف) وقـد وضــعت الالئحــة احلـد األدنــى لتمويــل الكرســي الـوقفي    

 ، من  الئخ  ات ومخىة مالي) ريال لغ ها ، للئخ  ات العلمية وال وية

ــال للتخصصــات العلميــة         ــني ري ــة مالي ــت ثالث ــى للكرســي املؤق ــا احلــد األدن بينم

  . (56)ومليون ونصف ريال لغريها من التخصصات ، والصحية

هـــ اللجنــة الدائمــة   20/12/1419وقــد شــكل جملــا اجلامعــة املنعقــد يف     

 : (57)للكراسي العلمية باجلامعة على النحو التالي

                                                           

 . 5،  ، مشروع الووة الكراسي العلمية ك عبد العزيز( جامعة املل55)

 . 4،  ، مشروع الووة الكراسي العلمية ( جامعة امللك عبد العزيز56)

 . هف20/12/1419.  ،   بليغ قرارات امانة جملس اجلامعة ( أمانة جملس جامعة امللك عبد العزيز57)
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 رئيسًا     معةمدير اجلا - 1

 نائب الرئيا للدراسات العليا والبحث العلمي وكيل اجلامعة - 2

 عضوًا   عميد معهد البحوث واالستشارات - 3

 عضوًا  بن حممد عبد الكريم اخلرني د/ عبد اهلل - 4

 عضوًا   د/ حممد صاحل بن حممد العرضاوي - 5

 عضوًا   عدنان بن عبد الفتاح صويف  د/ - 6

 عضوًا  بد الرحيم بن عبد الرمحن مسرقندي د/ ع - 7

 عضوًا              د/ حممد مهنا املهنا  - 8

 عضوًا      د/ على بن محزة أبو غرارة  - 9

 ، وقد أنشأت اجلامعة صندوقًا استثماريًا ضمن صندوق استثمارات اجلامعة

ــالغ الــيت يتــربع بهــا أصــحابها يف هــذا الصــندوق       دف بهــ، حبيــث توضــع هــذه املب

وعائد االستثمار يصرف على  ، األصل وإمنا يستثمر كاستثمارها حبيث ال يستهل

وقـد شـكلت اجلامعـة     ، ويظل املبلغ املتربع به إىل ما ال نهاية ، الكرسي العلمي

هلذا الصندوق جلنة برئاسة معالي مدير اجلامعة وعضوية الوكالء وأعضاء هيئة 

 ، (58)هــ 1420منـذ الفصـل األول لعـام     وبدأت اللجنة متار  نشـاطاتها  ، التدريا

ت منوذًجا عـن كـل كرسـي ) عمليـة تسـويق ( مـن خـالل كتيبـات صـغرية          فأعدَّ

ــا   ، ومطويــات ــى فئ ــتم عرضــها عل ــوا     تي ــذين مــن املمكــن أن يتبن مــن اجملتمــع ال

 ، و مــن خــالل هــذه املطويــة يتعرفــون علــى املشــكلة ، الفكــرة ويــدعموها ماليــًا

وواجبــاتهم جتــاه هــذا    ، ميكــن أن حيصــلوا عليهــا   وتوضــن هلــم املميــزات الــيت   

بالكراسـي العلميـة    تواجلامعة تفـكض مسـاندة أصـحاب االقكاحـا     ، الكرسي

وأن هذا يساهم يف إقناع اجلمهور  ، أنهم أهل االختصا  رمن كل كلية باعتبا

  . (59)بتبم الفكرة وذيوعها

ــة لكـــل الكل    ــة فكـــرة الكراســـي العلميـــة مفتوحـ يـــات وتركـــت اجلامعـ

وأن  ، واألقسام باجلامعة حبيث ال تزيـد عـن ثالثـة كراسـي علميـة لكــل كليـة       

                                                           

 . هف4/2/1421،  ، ا  ال ها اي سابق ( حممد ىاك  جارا58)

 . هف4/2/1421،  ، ا  ال ها اي سابق ( حممد ىاك  جارا59)
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وقد ظهر يف الوقت احلاضر  ، (60)يتوافر ممول أو ممـوالن هلذه الكراسي العلمية

وقـد أوقفهـا علـى تعلـيم القـرآن       ، أحد املتربعني مببلـغ مليـون وسـتمائة ألـف ريـال     

رآنية وال تزال الفكرة يف طور الدراسة وللدراسات الق ، بالقراءات السبع والعشر

 . (61)للحصول على املوافقة عليها

ــة    ــة باجلامعـ ــل كليـ ــدم كـ ــت أن تقـ ــورة    ، وافكضـ ــة املنـ ــا يف املدينـ وبفرعهـ

تعرض على جملا اجلامعة وبعد موافقة  ، مشروعات للكراسي العلمية املقكحة

معة مبوجب عقد اجمللا يتم تعيني شاغلي الكراسي العلمية بقرار من مدير اجلا

حيـدد   ، ومن ثم توقع اجلامعة عقدًا أو اتفاقًا مع املتربع أو مـن يفوضـه   ، أو اتفاق

 ، ومســماه  وجمــال األحبــاث املزمــع القيــام بهــا  ، فيــه موضــوع الكرســي العلمــي

ــة    ــراف الثالثـ ــن األطـ ــل مـ ــات لكـ ــوق وااللتزامـ ــؤوليات واحلقـ ــة : واملسـ  ، اجلامعـ

فيـه مقــدار االعتمـاد املـالي والفـكة الزمنيـة الـيت         كمـا حتـدد  ، األستاذ ، املتربع

 . (62)وطريقة الدفع-إن وجدت -وحجم الدفعات  ، يغطيها

ــورة اقــكاح مشــروعي        ــة املن ــة باملدين ــة بفــرع اجلامع ــة الكبي وقــد قــدمت كلي

 : (63)وهما ، هـ24/12/1419كرسيني علميني يف 

الكبيـة اإلسـالمية   مقـدم مـن قسـم         ي الرتبية اإلسالمية واملًارنة رس  - 1

 . واملقارنة

لفــم ايف التعلــيم العــام والتعلــيم  رسففي  لففوير املنففاه  وطففر  الئففدريس    - 2

 . مقدم من قسم املناهج وطرق التدريا . والتدريب املهم

هـــ علــى النحــو   29/1/1420ثــم أحلقتــه بــاقكاح ثالثــة كراســي وقفيــة يف      

 : (64)التالي
                                                           

و فففففاريا  420/م.ب /204(  لففففاب ملعفففففالي مفففففدير اجلامعفففففة مفففففن عميففففد معدفففففد البوفففففوث واالسئشفففففارات بفففففرق     60)

 . هف15/2/1420

 . ، اال  ال ا:ا اي الىابق ( حممد ىاك  جارا61)

 . والعشرو  من الووة الكراسي العلمية ( املاكة الىاكسة والعشرو  ، والىابعة والعشرو  ، والثامنة62)

/ /  بئفففاريا 418(  لفففاب ملعفففالي مفففدير اجلامعفففة مفففن عميفففد  ليفففة الرتبيفففة بافففرع اجلامعفففة باملدينفففة رقففف           63)

 . هف24/12/1419

ة بئففففاريا 0/ 57(  لففففاب ملعففففالي مففففدير اجلامعففففة مففففن عميففففد  ليففففة الرتبيففففة باففففرع اجلامعففففة باملدينففففة رقفففف     64)

 .  هف1/2/1420
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ــم ال  ،  رسفففي الىففف ة النبويفففة   - 1 ــن قسـ ــات  مقـــدم مـ ــة والدراسـ ــة العربيـ لغـ

 . اإلسالمية

مقـدم مـن قسـم العلـوم     ،  ا اإلسالمي وامضارة اإلسالمية رسي الئاري  - 2

 . االجتماعية

مقــدم مــن قســم  ، ارة الرتويففح والرياضففة اإلسففالمية  رسففي  ففراث وصضفف -1

 الكبية الرياضية والصحية.

م ومل يتقـد  ، والكراسي اخلمسة حالًيـا حتـت الدراسـة لـد  مـدير اجلامعـة      

 . (65)أحد بعد للتربع ألي منها

نشطة جديدة أىل إن متتد أوقاف مما سبق يتضن كيف تستطيع األ

ومن ذلك املشروع الذي تقوم به جامعة  ، وجماالت متعددة مل متتد هلا من قبل

إنشاء كراسي وقفية للصرف على والذي يعتمد على  ، امللك عبد العزيز بفرعيها

 . تعلق بها من أحباث ودراسات ذات طبيعة خاصةوما ي ، قسام العلميةبعض األ

ىل نظام وقفنا إوتعيد احلياة  ، يف هذا املشروع الرائد ولعل اجلامعة تنجُن

العلمية والتعليمية طوال  ةيااحل تعزيز سالمي الذي قام بدوره اخلالد يفاإل

 .عصورنا التارخيية

ستفيد من جمتمع املدنية املنورة ميكن أن ي ؤكد أنت وهـذه التجربة

ن أو ، باستمرارميكن أن تقدم خدمات جديدة اليت  ، سالميةمؤسسة الوقف اإل

كل ما تؤكده الدراسة هو إن و ، تكون يف خدمة العلم وخدمة املسلمني

اجلماهري وحث  ، ىل نشرهاإوالدعوة  ، ىل بقاء تلك املؤسسة وتدعيمهاإاحلاجة 

وفتن  ، األهلي الوقفي االجتاهذا وتشجيع الدولة هل ، قبال عليهامزيد من اإل ىعل

وعدم تعويد اجلماهري على التواكل الكامل على  ، جماالت جديدة له

ون التعليم واخلدمات ؤوجهود احلكومة يف كل شأن من ش ، احلكومة

 . التعليمية

                                                           

، ا  فال هفا اي مفس     ، املدينفة املنفورة   ،سكر   امانة جملس الكلية  امعفة امللفك عبفد العزيفز       شناوا(  براهي65)

 هف.24/4/1420،  الباصثة
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نشر الوعي ب) أفراك اجملئمس وال شك أن الوصول إىل هذه النتيجة يقتضي 

نه ضرورة ملحة يف سبيل حتقيق املنافع واخلدمات أو ، ي الوقف اجة ام عن

و إمنا هناك العديد من أولويات  ، نه ال يقتصر على بناء املساجدأو ، العامة

كإقامة املستشفيات واملدار  واملعاهد  ، اج إليها اجملتمعتحيالعمل الوقفي اليت 

ا الوعي البد ولتحقيق هذ . ىل تفعيل دور الوقف الثقايف والعلمي لديهمإمما يؤدي 

 ، من اإلكثار من الندوات واملؤمترات واالستفادة من وسائل اإلعالم يف ذلك

 . وإعداد الكتب والنشرات واملطويات وتوريعها على نطاق واسع يف اجملتمع

لالستفادة  ىيا ة األسلوب املناسف   املخئ و  يئويويف يقيم أنه ينبغي أن 

ىل املشـروعات  إلـى توجيـه تلـك األمـوال     وحـث النـا  ع   ، املثلى مـن أمـوال الوقـف   

ن أعالم حتى يستطيعوا عن طريق املساجد واملدار  ووسائل اإل ، التنموية اخلرية

 املشــروعات تلــك يف روا أصــحاب األمــوال بالطريقــة الشــرعية حلــبا األمــوال صِّــِبُي

ســـتوجه عـــن طريـــق    الـــيتو ، االقتصـــادية اجلـــدو  ذات التنمويـــة و االســـتثمارية

  . بها ًاموثوقتكون جهة  تصني و

الـذي عـرف أهلـه     ، لقد أنعم اهلل على الكثريين من أهل هـذا البلـد الطيـب   

وإن كـثرًيا مـنهم يتطلعـون إىل اإلنفـاق يف      ، منذ القدم حبب اخلري يف هذه الـبالد 

ميدان صحين نافع نلب هلم بعد رضوان اهلل راحة نفسية وطمأنينة إىل صحة مـا  

 . الكبريةوجدواه  ، أنفقوا فيه

واألوقاف على العلـم   ، وإن تطوير مشروع الكراسي العلمية الوقفية خباصة

والعلمـاء واملـتعلمني بعامـة سـيكون لـه فوائـد جلـى حيصـدها جمتمعنـا املتميــز يف          

ــورة  ــة املن ــة   ، املدين ــز احلركــة العلمي ــاء ســنة إســالمية    ، ويف مقــدمتها تعزي وإحي

 . لعظيمةعظيمة هي الوقف يف وجه من وجوه الرب ا
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 قاومة املراجس

  ا املراجس العربية ا أوالا

)  ، جملـة الـدارة    ، األراضـي الوقـف يف املدينـة املنـورة    م ( 1984=هـ 1405)حممد شوقي  ، إبراهيم -

 43-35     : /سبتمرب (حمرم، 2ع  ، 10  

ملنـورة مـن العـام    التعلـيم يف املدينـة ا   م ( 1993هــ= 1414حسن عبد القادر ) ناجي حممد  ، نصارياأل -

 . دار املنار:  القاهرة ، هـ دراسة تارخيية وصفية حتليلية1412اهلجري األول إىل العام 

 . د.ن : د.م ،  3ج ، املنورة للمدينة الشامل التاريمل  ( م1993=هـ1414 ) الباسم عبد  ، بدر -

معاصـرة لتطبيقاتـه يف   م ( الوقف األسالمي وأثره يف تنمية اجملتمع " منـاذج  1993مجال )  ، برر ي -

 : الكويت ، م3/5/1993-1، ندوة حنو دور تنموي للوقف  : ندوةوقائع  : يف ، أمريكا الشمالية

 .153-133 ، ورارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

(الوقف و أثره على الناحيـة االجتماعيـة عـرب مـن التجربـة األمريكيـة يف       هـ1418موالن ) ، بيكموالن -

 ، ةجامعـة اإلمـارات العربيـة املتحـد    ، نـدوة الوقـف اإلسـالمي    : ألقـي يف  ، لغربيـة استعمال األوقاف ا

 . 1997ديسمرب  7-6هـ املوافق 1418شعبان  7-6 ، كلية الشريعة والقانون

 . مشروع كتيب الكراسي العلمية ، معهد البحوث واالستشارات ، جامعة امللك عبدالعزيز -

 . الئحة الكراسي العلمية  -

وتـاريمل   420/م.ب /204بـرقم   مـدير اجلامعـة مـن عميـد معهـد البحـوث واالستشـارات       خطاب ملعـالي   -

 . هـ15/2/1420

/ك/ن بتـاريمل  418رقـم   خطاب ملعالي مدير اجلامعـة مـن عميـد كليـة الكبيـة بفـرع اجلامعـة باملدينـة         -

 هـ 24/12/1419

ة بتــاريمل 0/ك57رقــم خطــاب ملعــالي مــدير اجلامعــة مــن عميــد كليــة الكبيــة بفــرع اجلامعــة باملدينــة    -

  . هـ1/2/1420

 هـ20/12/1419 . تبليغ قرارات امـانة جملا اجلامعة  ، امانة جملا جــامعة امللك عبد العزيز -

م( تطـور التعلـيم باململكـة    1985=هـ1406عثمان )أمحد عزت  ، وصاحلحسن مصطفى  ، اجلوادي -

 . دينةبيت امل : املدينة، 1ج ، بتدائي "العربية السعودية " التعليم اإل

شـركة  : جـدة  ، 3ا ، فصـول مـن تـاريمل املدينـة املنـورة      م ( 1996هــ=  1417ي عثمان ) عل ، حافا -

  . املدينة املنورة للطباعة والنشر
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ــدالرمحن    ، احلصـــني - ــد عبـ ـــ=1417)حممـ ــدار  واأل م ( 1997هـ ــيا املـ ــف يف تأسـ ــة دور الوقـ ربطـ

ــورة   ــة املن ــك ســ   ، ارافظــة عليهــا يف املدين ــة جامعــة املل      : 9 ، العمــارة والتخطــيم  : عودجمل

53-112 . 

ــرو الشــيباني ) د.ت (      ، اخلصــاف - ــن عم ــو بكــر أمحــد ب ــاف  اب ــاب أحكــام األوق  : القــاهرة ، كت

 . مكتبة الثقافة الدينية

 ، 4ا، م ( تاريمل معامل املدينة املنورة قـدميًا وحـديثاً  1993هـ=1414أمحد ياسني أمحد ) ، اخلياري -

 . دار العلم : جدة

 : يف ، هـــ ( تسـخري البحــث العلمـي يف خدمــة األوقـاف وتطويرهــا   1420ناصـر بــن سـعد )    ، شـيد الر -

 ، هـ1420شوال  19-18 ، مكة املكرمة ، مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية : وقائع ندوة

 . 42-3 ، واإلرشادوالدعوة  واألوقاف اإلسالميةورارة الشؤون  : الرياض

اســتبطان  الوقــف وبنيــة املكتبــة العربيــة  م ( 1988هـــ=1408) ن جنيــدبــحممــود  يحييــ ، الســاعاتى -

 . مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية : الرياض ، للموروث الثقايف

حبـوث   : م ( املدينـة املنـورة يف القـرن الرابـع عشـر اهلجـري      1993هــ =  1414 )محد سعيد أ ، بن سلم -

 دار املنار   : القاهرة  ، وعادات وتقاليد تارخيية واجتماعية واقتصادية وعمرانية

ألقــي   ، مــن القــرن التاســع عشــر األوليف مدينــة صــيدا يف النصــف  األوقــاف ، غســان مــنري ، ســنو -

 7-6 ، كليـة الشـريعة والقـانون    ، ةجامعـة اإلمـارات العربيـة املتحـد    ، ندوة الوقـف اإلسـالمي   : يف

  .  1997ديسمرب  7-6هـ املوافق 1418شعبان 

إدارة وتـثمري ممتلكـات    ، الـدور االجتمـاعي للوقـف   ( م 1989 =هـ 1410)عبد امللك أمحد   ، يدالس -

هـــ 1404/ 3/ 20وقــائع احللقــة الدراســية لتــثمري ممتلكــات األوقــاف املنعقــدة جبــدة مــن   "األوقــاف 

املعهــد  . البنــك اإلســالمي للتنميــة : ) جــدة حســن عبــد اهلل األمــني  : حتريــر ، هـــ1404/ 2/4وحتــى 

 306-227 ، اإلسالمي للبحوث والتدريب

 ، 617د عــد: املدينــة املنــورةالكــرب  ) ارــاكم الشــرعية  ، وقفيــة للعلمــاء املغاربــة املالكيــةصــك  -

 هـ(17/11/1335 ، 2جلد  ، 212صحيفة 

ــك  - ــة   صـ ــة املالكيـ ــة للعلمـــاء املغاربـ ــرعية   ، وقفيـ ــرب  ) ارـــاكم الشـ ــورة الكـ ــة املنـ عـــدد : املدينـ

 (.هـ7/4/1352، 1جلد، 65صحيفة ، 92/1

 ، 250/1دعـد : املدينـة املنـورة  الكـرب  )  اراكم الشـرعية   ، وقفية للعلماء املغاربة املالكيةصك   -

 هـ(10/11/1352 ، 1جلد ، 199صحيقة

صـحيفة  ، 3/ 95دد ـعـ  : املدينـة املنـورة  الكـرب  )  اراكم الشرعية  ، وقفية لعلماء املالكيةصك  -

 (.هـ1393/  2/  22، 3جلد  ، 91
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ــة للعلمــاء املدرســني باملســجد النبــوي   صــك  - ــورة اركمــة الشــرعية   ، وقفي ــة املن  : الكــرب  ) املدين

 (.هـ 28/10/1313

ــك  - ــة   صـ ــة املالكيـ ــة للعلمـــاء املغاربـ ــرعية   ، وقفيـ ــرب  ) ارـــاكم الشـ ــورة الكـ ــة املنـ  دعـــد: املدينـ

 هـ (.5/3/1361، 1جلد، 70صحيفة ، 27/1

 ، 49/23دعـد : املدينـة املنـورة  الكـرب  )  ارـاكم الشـرعية    ، الكيـة وقفية للعلماء املغاربة املصك  -

 هـ(18/10/1414 ، 23جلد، 85صحيفة 

 ، 272د عـد : املدينـة املنـورة  الكـرب  )  ارـاكم الشـرعية    ، وقفيـة للعلمـاء املغاربـة املالكيـة    صك   -

 هـ(11/4/1379 ، 3جلد ، 11صحيفة 

 ، 134/8د عـد : املدينـة املنـورة  الكرب  ) اكم الشرعية ار ، وقفية للعلماء املغاربة املالكيةصك   -

 هـ(9/7/1409 ، 8جلد  ، 140صحيفة 

 ، 161/2د عـد : املدينـة املنـورة  الكـرب  )  اراكم الشـرعية   ، وقفية للعلماء املغاربة املالكيةصك  -

 هـ(18/3/13445 ، 2جلد ، 60صحيفة 

 ، 49/23د عـد : املدينـة املنـورة  الكـرب  )  ة اراكم الشـرعي  ، وقفية للعلماء املغاربة املالكيةصك  -

 هـ( 18/10/1414 ، 23جلد ، 85صحيفة 

 ، 9/19د عـد : املدينـة املنـورة  الكـرب  )  ارـاكم الشـرعية    ، وقفية للعلماء املغاربـة املالكيـة  صك  -

 هـ(25/3/1418، 19جلد ، 21صحيفة 

 : يف ، احلضـارة اإلســالمية د بنيـة  ياألوقـاف ودورهـا يف تشــي   هـــ ( 1420)عبـد الـرمحن    ، الضـحيان  -

مبكتبـة امللـك عبـد     ، املدينـة املنـورة   ، املكتبات الوقفية يف اململكة العربية السعودية : ندوةوقائع 

ورارة الشــؤون اإلســالمية واألوقــاف والــدعوة   : املدينــة املنــورة ، هـــ 1420حمــرم  27-25 ، العزيــز

 . 37-2 ، واإلرشاد

 ولاأل التعليم يف احلجار يف القرن الثالث عشر والنصف ،( م 1990)عبد الرمحن صاحل  ، عبد اهلل -

ــن ــرن مــ ــر الرابــــع القــ ـــ1800) للــــهجرة عشــ ــةبالك . ( م1925 = هــ ــة يــ ــات  اإل العربيــ ســــالمية املؤسســ

 . سالميةإلاجملمع امللكي لبحوث احلضارة ا : عمان ، االردن ، 4ج، واملمارسات

 : املغــرب ، الوقــف يف الفكــر اإلســالمي (1996 =هـــ 1416)حممــد بــن عبــد العزيــز  ، عبــد اهلل بـن  -

 . مطبعة فضالة 

ــة امليســرة 1986هـــ=1406حممــد شــفيق وغــريه )   ، غربــال - ــريوت  ، 2مــج ، م (  املوســوعة العربي  –ب

 . دار النهضة : لبنان

ردهـار  دميوقراطيـة التعلـيم يف عصـور اال    (م 1984 =هــ  1404)عبد الـرمحن عبـد الـرمحن     ، النقيب -

   . دار الفكر العربي  : القاهرة ، حبوث يف الكبية اإلسالمية    : درو  مستفادة ، اإلسالمي
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 ، الوقـف وأثـره يف تشـيد بنيـة احلضـارة اإلسـالمية       هــ (  1420)إبراهيم بن حممد احلمد   ، املزينى -

ة امللـك  مبكتبـ  ، املدينـة املنـورة   ، املكتبات الوقفية يف اململكة العربية السـعودية  : ندوةوقائع  : يف

ورارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة  : املدينة املنورة ، هـ 1420حمرم  27-25 ، عبد العزيز

 . 30-2 ، واإلرشاد

 : ترمجـة  ، الغـرب  ويف املسلمني عند العلم ومعاهد الكليات نشأة ( م1994 = هـ1414) جورج ، املقدسى -

 . العزيز عبد امللك جامعة -العلمي النشر مركز: جدة ، حممد سيد حممود

هـ ( دور الوقف يف احلياة العلمية والتعليمية 1421/1422سحر بنت عبد الرمحن ) ، مفيت الصديقي -

 ، جامعـة امللـك عبـد العزيـز     ، كليـة الكبيـة   ، رسـالة ماجسـتري   ، باملدينة املنورة يف العهد السـعودي 

 . املدينة املنورة

وة واإلرشـــاد. جممــع وقــف البوصـــنة والنشــري التجـــاري    ورارة الشــؤون اإلســالمية واألوقـــاف و الــدع    -

حه حتت رعاية عبد اهلل بن عبد العزيز آل سـعود وىل العهـد ورئـيا جملـا     اوالسكم الذي مت افتت

ــورراء ــدعوة       ، ال ــورارة الشــؤون اإلســالمية واألوقــاف و ال اإلدارة العامــة للعالقــات العامــة واألعــالم ب

 . 10 ، الرياض ، واإلرشاد

تقريـر   ، مبنطقـة املدينـة املنـورة    فـرع الـورارة  ، الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشـاد ورارة ا -

 . هـ2/1/1419، مكتوب با لة الكاتبة
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