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أوقاف المرأة في 
الحضارة اإلسالمية: 

الوقف العلمي 

فوزية باشطح  

اخلريية  امل�ؤ�س�سات  اأهم  من  ال�قف  م�ؤ�س�سة  تعتبر 
واحل�سارية والتم�يلية التي عرفتها املجتمعات الإ�سالمية؛ ك�نها تعد 
قاعدة لبناء م�ؤ�س�سات املجتمع املدين، وحتقيق التكافل الجتماعي 
�ساهمت  كما  واخلدمية.  والتعليمية،  ال�سحية،  كافة:  املجالت  يف 
بدور كبري يف تنمية �سع�ر الفرد بامل�س�ؤولية اجلماعية، والنتقال به 
من م�ست�ى الهتمام اخلا�ص اإىل م�ست�ى الهتمام العام نح� املجتمع. 
حيث اأ�سهم ال�اقف�ن من اجلن�سني يف م�ساندة امل�سرية العلمية، وحتقيق 
مبداأ تكاف�ؤ الفر�ص للطلبة الفقراء الذين ل ي�ستطيع�ن حتمل نفقات 
وت�ؤويهم،  ت�ستقبلهم  والأربطة  ال�قفية  املدار�ص  فكانت  العلم.  طلب 
النجيبية:  املدر�سة  عن  حديثه  يف  يق�ل  –مثاًل-  كثري  ابن  فالإمام 
»وبها اإقامتنا، جعلها اهلل دارًا تعقبها دار القرار يف الف�ز العظيم«))).

) باحثة و�أكادميية �سعودية. (
اإ�سماعيل بن عمر: البداية والنهاية، ط3، حتقيق: �سدقي حممد �لعطار، د�ر �لفكر، بريوت، 9)4)، جزء9،  اأبو الفداء  ))) ابن كثري، 

�ص28).



أوقاف المرأة في الحضارة اإلسالمية: الوقف العلمي 

المسبــار258

 من املهم البحث عن اأوقاف الن�ساء يف جمال العلم وت�سليط ال�سوء على حجم 
املدار�س  على  اأوقافهن  تخ�سي�س  خالل  من  علمية  نه�سة  اإحداث  يف  م�ساهمتهن؛ 
وعلى  بها  العاملني  وعلى  والزوايا،  امل�ساجد  يف  التعليم  وحلقات  العلمية  واملكتبات 

العلماء واملتعلمني.

يف  املراأة  مكانة  على  للتعرف  الثقايف  املدخل  على  الدرا�سة  هذه  �ستعتمد 
املجتمعات امل�سلمة، انطالقًا من فكرة اأن الإ�سالم واحد، ولكن املجتمعات الإ�سالمية 
متنوعة نتيجة لجتهاد امل�سلمني، واأن مكانة املراأة متاأرجحة حيث تربز يف بع�سها يف 
جمالت خمتلفة، وتختفي يف بع�سها الآخر نتيجة للثقافة املجتمعية املوجودة ولي�س 
املراأة يف  »اأوقاف  وهو  ملمح مهم  العتماد على  وذلك من خالل  الواحدة،  للعقيدة 
التاريخ الإ�سالمي«، باعتباره موؤ�سرًا على ثقافة البيئات امل�سلمة فيما يتعلق باملراأة، 
ولي�ست  الجتماعي،  الف�ساء  يف  كحا�سرة  املبا�سرة  فاعليتها  ومدى  و�سعها  ويعك�س 
ت�سكيل  وم�ساهمتها يف  واملكانة  للرثوة  امتالكها  وذلك من خالل  الظل،  متوارية يف 

الو�سع الجتماعي والعلمي.

علمًا اأن الدرا�سة لن تتعمق يف ا�ستعرا�س الت�سويه الثقايف الذي تعر�س له تاريخ 
املراأة امل�سلمة، واملتمثل يف موؤثرين رئي�سني قّل ما ي�سلم منهما كثري من الباحثني يف هذا 
املو�سوع الأول: ما كّر�س له بع�س الأدباء حني هم�سوا ح�سورها يف كثري من املجالت؛ 
ولول ما حفلت به كتب الرتاجم التي مل تغيبهن اأ�سوة بكتب الأدب ل�سككنا يف وجودهن 
التاريخي، والثاين: اختزال حياتها يف حرمي اأنتجته املخيلة ال�ست�سراقية، وهو ت�سويه 

يعود يف جزء كبري منه اإلى دواوين الرتاث الأدبي الإ�سالمي.

هن  من  الن�سائي؟  الوقف  ما  التالية:  الأ�سئلة  عن  الإجابة  الدرا�سة  حتاول 
اأ�سناف الواقفات؟ ملاذا كرثت اأوقافهن؟ ما التاأ�سيل ال�سرعي مل�سروعية وقف املراأة؟ 
الوقف  انعدم  هل  الإ�سالمي؟  التاريخ  يف  العلمية  النه�سة  على  وجمالته  اآثاره  ما 

الن�سائي يف زماننا؟ 
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وقف النساء: البعد االجتماعي والثقافي 

اأوًل: املفاهيم الأ�سا�سية

)- الوقف لغًة يراد به احلب�س، وهو م�سدر م�ستق من وقف، اأي حب�س. ُيقال: 
وقف الأر�س على امل�ساكني؛ اأي حب�سها وجعلها يف باب الرب والإح�سان)2)، ومن اأدلة 
َوَما  بُّوَن  حُتِ ا  ُتْنِفُقوا ِمَّ َحتَّى  اْلرِبَّ  َتَناُلوا  الوقف يف القراآن وال�سنة قوله تعالى: {َلْن 
ِذيَن اآَمُنوا اأَنِفُقوا ِمن  َ ِبِه َعِليٌم})3) وقوله تعالى: {َيا اأَيَُّها الَّ نَّ اللَّ ُتْنِفُقوا ِمْن �َسْيٍء َفاإِ
ما  ال�سنة  ومن  الآية})4)،  اإلخ  اْلأَْر�ِس...  َن  مِّ َلُكم  اأَْخَرْجَنا  ا  َوِمَّ َك�َسْبُتْم  َما  َباِت  َطيِّ
ورد يف حديث اأبي هريرة يقول النبي: »اإذا مات ابن اآدم انقطع عمله اإل من ثالث: 
�سدقة جارية، اأو علم ينتفع به، اأو ولد �سالح يدعو له«))) ف�سر العلماء قوله �سلى الل 
ا توؤجر  عليه و�سلم: �سدقة جارية يعني بعد املوت تبقى له هذه ال�سدقة، يحب�س اأر�سً
وت�سرف اأجرتها يف الفقراء وامل�ساكني، يف اجلهاد، يف تعمري امل�ساجد، اإلى غري هذا. 

اأما معنى الوقف ا�سطالحًا، فله تعاريف عدة تختلف باختالف فقهاء املذاهب 
ال�سنية، ومنها على �سبيل املثال ل احل�سر:

)- عند احلنابلة: حتبي�س العني وت�سبيل املنفعة))).

بقطع  عينه،  بقاء  مع  به  النتفاع  ميكن  مال،  حب�س  ال�سافعية:  عند   –2
الت�سرف يف رقبته على م�سرف مباح موجود))). 

اأو غلته مل�ستحق مدة ما  باأجرة  3– عند املالكية: جعل منفعة ملوك ولو 
يراه املحب�س مندوبًا)8).

)2) ل�سان العرب، ابن منظور، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، ج 4، �ص)0).

)3) �سورة اآل عمران، اآية: 92.

)4) �سورة البقرة، اآية: ))2.

))) اأخرجه الرتمذي، اجلامع، دار الكتاب العربي، لبنان، كتاب الأحكام، باب الوقف، رقم )))3)).

))) ابن قدامة، املغني، دار الكتاب العربي، بريوت، 983)، ج )، �ص)8).

البابي احللبي واأولده،  األفاظ املنهاج، مكتبة م�سطفى  اإلى معرفة معاين  ))) �سم�س الدين، حممد ال�سربيني اخلطيب، املغني املحتاج 
م�سر، )98)، ج2، �ص8)3.

)8) اأحمد، بن حممد الدردير، اأقرب امل�سالك اإلى مذهب الإمام مالك، مكتبة الرحاب، اجلزائر، )08)، �ص))).
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4– عند اأبي حنيفة: حب�س العني على حكم ملك الواقف، والت�سدق باملنفعة 
على وجه الرب)9).

ثانيًا: البعد الجتماعي والثقايف ل�قف الن�ساء

املجتمعات  من  كثري  يف  املراأة  اأحوال  اإلى  ينظر  من  اأن  جند  اجتماعيًا: 
ي�سعر  الذي  الزهو  ياأخذه  اأن  لنف�سه  ي�سمح  ل  الواقعي؛  الفاح�س  نظرة  الإ�سالمية 
تاريخ  تاريخية خمتلفة من  النبوة وعرب مراحل  تاريخها يف ع�سر  به عند مراجعة 
احل�سارة الإ�سالمية، ويف �سوء هذا الواقع املاأزوم ي�سبح من امل�سروع منهجيًا وعلميًا 
الت�ساوؤل عن اأ�سباب حدوث هذا اخللل؛ وعليه �ستقوم هذه الدرا�سة بتلم�س م�ساحات 
زاوية  بنظرة حتليلية من  الن�ساء«  »اأوقاف  تناول مو�سوع  الواقع من خالل  من هذا 
اجتماعية ثقافية؛ ل �سيما واأنه مرتبط يف الأ�سل بالنظام الديني؛ ليقفز اأمام املهتمني 

ت�ساوؤل مهم وهو: هل للفكر الديني اأو للدين عالقًة بهذا اخللل؟ 

واقع  م�سوؤولية  ا�ستبعاد حتميل  نحو  يدفع  الن�ساء  لأوقاف  التاريخي  التتبع  اإن 
املراأة املاأزوم للدين، باعتبار اأن الدين يعد املحرك الأ�سا�سي لوجدان الأمة الإ�سالمية 
والدافع احلقيقي لنت�سار ظاهرة الأوقاف ب�سكل عام، و»اأوقاف الن�ساء« ب�سكل خا�س 
اإلى ما  يف املجتمعات الإ�سالمية كافة، رغبةً يف احل�سول على الأجر وتخليد الذكر 

بعد املمات، حيث ي�ساوي الإ�سالم يف ذلك بني الذكر والأنثى. 

تاأثريًا من الأحكام ال�سرعية يف �سلوك  اأكرث  اأو عادة كانت  وعليه فرب عرف 
امل�سلمني مع الن�ساء، فاأدت اإلى تردي واقع املراأة يف كثري من املجتمعات الإ�سالمية، 

وهذا يقودنا نحو البعد الثقايف. 

ثقافيًا، اإذا ما متت املقارنة بني الدولة الأموية التي دامت من )40–32)هـ/ 
–((0 )32)–)))هـ/  من  ا�ستمرت  التي  العبا�سية  والدولة  2))–0))م()0))، 

 ،(9(( )9) عبدالغني، الغنيمي اللباب يف �سرح الكتاب، حتقيق: حممد حميي الدين عبداحلميد، مكتبة حممد �سبيح واأولده، م�سر، 
ج2، �ص30).

)0)) الدولة الأموية من امليالد اإلى ال�سقوط، حممد قباين، دار الفاحت، دار وحي القلم، )200، �ص)).
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8)2)م()))). جند اأن هناك العديد من املتغريات الجتماعية/ الثقافية التي ظهرت 
يف الع�سر العبا�سي واأدت اإلى اإحداث تغريات اأ�سا�سية يف واقع املجتمعات الإ�سالمية 

التابعة لها، منها على �سبيل املثال ل احل�سر: 

اأن الدولة الأموية مل تعمر طوياًل مقارنة بالدولة العبا�سية، لذلك مل تظهر على . )
جمتمعاتها بو�سوح اآثار اختالط الثقافات املختلفة للدول التابعة لها.

اإلى . 2 اأدى  الذي  الأمر  البلدان،  العبا�سيني من خمتلف  ظهور اجلواري يف ق�سور 
دخول ثقافات متعددة على الثقافة العربية نتيجة اختالط العادات والتقاليد التي 

حملتها اجلواري من بلدانهن. 

توجه اخللفاء العبا�سيني للزواج من اجلواري، وتر�سيح اأبنائهم ملن�سب اخلالفة . 3
اأبناء اجلواري  خالفًا ملا جرى عليه العرف عند الأمويني الذين كانوا يحرمون 

من اخلالفة.

تزايد اإ�سهام املراأة يف الوقف ب�سكل ملحوظ يف راأ�س الهرم العبا�سي متمثاًل يف . 4
اأمهات وزوجات اخللفاء من اجلواري وغريهن اأمثال »اأروى احلمريية القريوانية« 
زوجة اخلليفة »اأبي جعفر املن�سور« واأم اخلليفة »املهدي« ا�ستهرت بوقفها �سيعة 

لها للخري العام ت�سمى )الرحبة()2)).

مزاولة ن�ساء الدولة العبا�سية من اجلواري لل�سيا�سة والولية ب�سكل مبا�سر ولي�س . )
ولد  اأم  وكانت  »املهدي«،  اخلليفة  زوجة  »اخليزران«  اأمثال  حجاب؛  وراء  من 
ا�سرتاها اخلليفة »املن�سور« لبنه اخلليفة »املهدي« فحظيت عنده مبكانة عالية 
حتى اأ�سبحت اأولى �سيدات ق�سره)3))، وال�سيدة »�سغب« زوجة اخلليفة »املعت�سد 
بالل املتوكل« التي يعتربها املوؤرخون احلاكمة الفعلية للبالد يف عهد ابنها اخلليفة 

»جعفر املقتدر بالل«)4)). 

)))) التاريخ الإ�سالمي العام: اجلاهلية، الدولة العربية، الدولة العبا�سية، علي اإبراهيم ح�سن، القاهرة، مكتبة النه�سة امل�سرية، 3)9)، 
�ص)32.

)2)) اجلاحظ، املحا�سن والأ�سداد، بريوت، دار الهالل، )99)، �ص3)2.

)3)) حممد، الأرناوؤوط، وقف املراأة يف عامل الإ�سالم: مقاربة جديدة ملكانة املراأة يف املجتمع، بريوت، دار جداول، 4)20، �ص20.

)4)) ال�سيوطي، تاريخ اخللفاء، حتقيق: قا�سم الرفاعي، بريوت، دار القلم، )98)، �ص)43.
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المرأة واألوقاف العلمية: الدوافع االجتماعية 

التي  باأنها جمموعة من الظروف  العوامل الجتماعية  يعرف علماء الجتماع 
الفرد  ب�سكل كبري يف تكوين  وت�ساهم  واأنظمتها،  بتكوين اجلماعة الجتماعية  تتعلق 

وتربيته، ويكون لها تاأثري وا�سح يف �سلوك الفرد واملجتمع.

تكوينه  بداية  يف  الإ�سالمي  املجتمع  واقع  على  التعريف  هذا  اأ�سقطنا  ما  اإذا 
�سنجد اأن تعاليم الدين املنزلة على الر�سول حممد من خالل اخلطاب القراآين مُتّثل 
الظروف املتعلقة بتكوين اجلماعة الجتماعية واأنظمتها املرتبطة باجلوانب احلياتية 
كافة ب�سقيها الديني والدنيوي؛ الأمر الذي �ساهم يف اأمرين، الأول: تربية الفرد ذكرًا 
اأو اأنثى وتوجيه �سلوكه نحو ما هو مطلوب منه باعتباره خليفة الل يف الأر�س، لقوله 
ُهْم  احِلاِت َلَي�ْسَتْخِلَفنَّ ِذيَن اآَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا ال�سَّ ُ الَّ تعالى يف �سورة النور: {َوَعَد اللَّ
َلُهْم  اْرَت�سى  الَِّذي  ِديَنُهُم  َلُهْم  َنَّ  َوَلُيَمكِّ َقْبِلِهْم  ِمْن  ِذيَن  الَّ ا�ْسَتْخَلَف  َكَما  اْلأَْر�ِس  يِف 
ُهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم اأَْمًنا})))). والثاين: التاأثري يف املجتمع ل�ستيعاب �سلوك  َلنَّ َوَلُيَبدِّ

الفرد ذكرًا اأو اأنثى. 

وما جتربة الوقف التاريخية ب�سكل عام، ووقف الن�ساء ب�سكل خا�س اإل اأمنوذج 
يف�سر اأمرين: اأولهما: كونه انعكا�سًا لتاأثري اخلطاب القراآين يف واقع املجتمع ب�سكل 
ملحوظ يف بداية الدولة الإ�سالمية يف املدينة املنورة يف عهد النبي، حيث قرن العمل 
ال�سالح بالإميان ووجه اخلطاب للرجل واملراأة -على حد �سواء- دون اأن مييز بينهما؛ 
ُه  َفَلُنْحِيَينَّ ِمٌن  ُموؤْ َوُهَو  اأُنَثى  اأَْو  َذَكٍر  ن  مِّ ا  احِلً َعِمَل �سَ النحل: {َمْن  �سورة  ورد يف  كما 
ُهْم اأَْجَرُهم ِباأَْح�َسِن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن}))))، الأمر الذي اأ�سعر املراأة  َبًة َوَلَنْجِزَينَّ َحَياًة َطيِّ
الإ�سالح؛  ومار�سة  واملوالة  الإن�سانية،  واحلقوق  التكليف،  يف  الفردية  بامل�سوؤولية 
بني  العالقة  تو�سيح  وثانيهما:  الرجل.  مثل  مثلها  كافة  اخلري  اأنواع  يف  والإ�سهام 
امتالك املراأة للرثوة وماله من دللت جمتمعية، ووجود ثقافة م�ساعدة تقّدر مكانة 

املراأة يف املجتمع وتف�سح لها املجال يف الظهور.

)))) �سورة النور، اآية: )).

)))) �سورة النحل، اآية: )9.
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الوقف ب�سكل عام  –جتربة  التاريخية  التجربة  باأن تلك  القول  وعليه، ميكننا 
املجتمعات  من  للعديد  الجتماعي  للواقع  امتدت  قد  خا�س–  ب�سكل  الن�ساء  ووقف 
للدين يف حركة احلياة  املهم  الدور  واأظهرت  تاريخية خمتلفة؛  الإ�سالمية يف حقب 
موؤ�س�ساته  تكوين  بداية  منذ  انفرد  قد  الإ�سالمي  املجتمع  واأن  �سيما  ل  الجتماعية، 
وتنظيماته بنظام الوقف، ومل ي�سبقه يف ذلك اأحد؛ حتى اإنه روي عن الإمام ال�سافعي 
الوقف من خ�سائ�س هذه  »اإن  اأي�سًا:  وقوله  يوقفون«  اأهل اجلاهلية  يكن  قوله: »مل 

الأمة، وما علمت جاهليًا حب�س دارًا على ولد ول يف �سبيل ول على م�ساكني«)))).

فالتجربة التاريخية تو�سح اأن تزايد اإ�سهام املراأة يف الوقف قد يختلف باختالف 
البيئات بني دولة واأخرى لعتبارات ثقافية، اإل اأن العامل امل�سرتك بينها هو املحرك 
اإن�سانية مهمة:  اإن�سانًا يتمتع بثالث خ�سائ�س  الديني، حينما اعترب الإ�سالم املراأة 
الختيار وحتمل امل�سوؤولية والر�سد الذي مينحها القدرة على الرتقي والنجاح، مثلها 
َوامْلُوؤِْمِننَي  َوامْلُ�ْسِلَماِت  امْلُ�ْسِلِمنَي  {اإِنَّ  الأحزاب:  �سورة  يف  جاء  كما  متامًا  الرجل  مثل 
اِبَراِت  َوال�سَّ اِبِريَن  َوال�سَّ اِدَقاِت  َوال�سَّ اِدِقنَي  َوال�سَّ َواْلَقاِنَتاِت  َواْلَقاِنِتنَي  َوامْلُوؤِْمَناِت 
اِئَماِت  َوال�سَّ اِئِمنَي  َوال�سَّ َقاِت  دِّ َوامْلَُت�سَ ِقنَي  دِّ َوامْلَُت�سَ ا�ِسَعاِت  َواخْلَ ا�ِسِعنَي  َواخْلَ
َلُهم   ُ اللَّ اأََعدَّ  اِكَراِت  َوالذَّ َكِثرًيا   َ اللَّ اِكِريَن  َوالذَّ اِفَظاِت  َواحْلَ ُفُروَجُهْم  اِفِظنَي  َواحْلَ

ْغِفَرًة َواأَْجًرا َعِظيًما})8)). مَّ

ال�سديق  بنت  كعائ�سة  املوؤمنني،  اأمهات  من  ابتداًء  كثرية  ذلك  على  والأمثلة 
عندما ا�سرتت دارًا وكتبت يف �سرائها »اإين ا�سرتيت دارًا، وجعلتها ملا ا�سرتيتها له، 
فمنها م�سكن لفالن ولعقبه ما بقي بعده اإن�سان، وم�سكن لفالن، ولي�س فيه ولعقبه ثم 
يرد ذلك اإلى اآل اأبي بكر«، كما وقفت اأم املوؤمنني حف�سة بنت عمر بن اخلطاب ُحليًا 
ابتاعتها بع�سرين األفًا فحب�ستها على ن�ساء اآل اخلطاب للب�سه واإعارته)9))، ومرورًا مبا 
لحظه املوؤرخون من تزايد يف اإ�سهامات الن�ساء يف الوقف يف املجتمعات الإ�سالمية؛ 

)))) ابن اخلوجة، حممد احلبيب، ملحة عن الوقف يف التنمية يف املا�سي واحلا�سر، عمان، املجمع امللكي لبحوث احل�سارة الإ�سالمية، 
)99)، �ص).

)8)) �سورة الأحزاب: اآية: )3.

)9)) اإميان، احلميدان، املراأة والوقف، الأمانة العامة لالأوقاف الكويتية، )200، �ص0).
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مع وجود اختالف يف كرثته من بيئة لأخرى اأرجعوه لعتبارات ثقافية ل عالقة لها 
اأن ال�سيدة  التاريخية التي ذكرت  اأمر مردود عليه تف�سره امل�سادر  بالدين)20)؛ وهو 
اأ�سول يهودية قامت بعد  »نور بانو« كبرية زوجات ال�سلطان »�سليم الثاين« وهي من 
اإ�سالمها ببناء كلية يف »ا�سكودار« تعرف با�سم »والدة عتيق« اأوقفتها لأعمال اخلري، 
لالأجر  طلبًا  وحمامات  وعمارة،  وم�ست�سفى،  لل�سبيان،  ومدر�سًة  جامعًا،  وت�سم 

واملثوبة))2). 

كما اأن ثقافة املغرب والأندل�س التي �ساهمت يف نظرهم ب�سكل وا�سح يف دخول 
الن�ساء عامل الأوقاف ب�سكل عام والوقف العلمي ب�سكل خا�س؛ كان املحرك لها ال�سعي 
يف  القرويني«  »جامع  وما  القراآين،  اخلطاب  يف  الل  من  كوعد  واملثوبة  الأجر  وراء 
»مدينة فا�س« الذي اأوقفته ال�سيدة »فاطمة الفهرية« عام )24هـ/ 9)8م)22) يف عهد 
دولة الأدار�سة �سعيًا لالأجر واملثوبة وتخليدًا للعمل ال�سالح؛ اإل مثاٌل من اأمثلة عديدة 

�سناأتي على ذكرها بالتف�سيل. 

املوؤكد ح�سب النماذج التي ذكرتها امل�سادر اأن الأمر الذي انعك�س على زيادة 
اإ�سهام املراأة يف الوقف، هو احلرية التي منحها لها الدين يف الت�سرف مبا متلك، 
والتي ا�ستوعبتها ثقافة املجتمع؛ لتجعلها اأهاًل لتحمل التزامات اإدارة �سوؤونها املالية.

في  النهضة  تعزيز  في  وأهميته  النسائي  الوقف 
الحضارة اإلسالمية

اإن الباحث يف م�ساألة وقف الن�ساء يف التاريخ الإ�سالمي �سيالحظ اأن وقف املراأة 
يف �سدر الإ�سالم كان حمدودًا، ل يتعدى ال�سكن اأو جمموعة حلي اأو عقارًا �سغريًا، 
هذه  مثل  فيه  ترت�سخ  مل  واملجتمع  بداياته،  يف  كان  الإ�سالم  لأن  طبيعي،  اأمر  وهذا 
املفاهيم، بينما و�سل ذروته يف الدولة العبا�سية الأولى والثانية ويف الدولة العثمانية، 

)20) حممد م. الأرناوؤوط، وقف املراأة يف عامل الإ�سالم: مقاربة جديدة ملكانة املراأة يف املجتمع، مرجع �سابق، �س2).

))2) اأماين، جعفر الغازي، املالمح التاريخية للحرمي العثماين، 4)20، �ص23).

)22) عبدالهادي، التازي، القرويني: جامعًا وجامعة، بريوت، دار الكتاب اللبناين، 2)9)، ج )، �ص3)).
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والواقفات اإما اأن يكن اأمهات اخللفاء وزوجاتهم، اأو من اجلواري –وهن كثريات– �أو 
من العامة من ميلكن الرثوة.

اأ�سار املوؤرخون اإلى اأن الدولة العبا�سية الثانية �سهدت ظهورًا بارزًا للمراأة يف 
عامل الوقف على �سعيدين: اإما كونها زوجة لأحد اخللفاء ومن ثم اأمًا للعديد منهم؛ 
اأو زوجة واأمًا لأحد اخللفاء ومدبرة ل�سوؤون الدولة؛ وذلك مع ات�ساع احلدود وازدياد 
تركية  اأ�سول  من  جواٍر  و�سول  يف  متثل  الذي  والأعراق  الأجنا�س  واختالط  الرثوة 

واأرمنية ورومية اإلى قلوب اخللفاء.

على ال�سعيد الأول: نذكر منهن -على �سبيل املثال ل احل�سر- اأ�سهر الواقفات 
»زبيدة زوجة هارون الر�سيد ووالدة اخلليفة الأمني« بنت الربك والآبار واأ�سهرها بئر 
زبيدة، اإ�سافًة اإلى الأربطة التي اأوقفتها لتقدمي خدمات جمانية للم�سافرين، يبلغ ريع 
ما هو قائم منها اليوم ح�سب تقدير املوؤرخني، )320،)2)،)( رياًل �سنويًا، ي�سرف 
منها على �سيانة وت�سغيل عني زبيدة وملحقاتها)23) و»�سفية خاتون« و»زمرد خاتون« 
و»اأرجوان الأرمنية« وغريهن كثريات من �ساهم دخولهن اإلى عامل الوقف يف تاأكيد 

العالقة الثالثية بني )الرثاء واملكانة والوقف()24). 

املتوكل  اخلليفة  زوجة  »�سغب«  ال�سيدة  التاريخ  يغفل  ل  الثاين:  ال�سعيد  على 
»املعت�سد بالل« يف الع�سر العبا�سي الثاين؛ واأم اخلليفة »جعفر« املقتدر بالل الذي 
تولى اخلالفة وهو �سبي يف الـ)3)( من عمره، فكانت احلاكمة الفعلية للبالد تقوم 
على  املوؤرخون  اأطلق  حتى  والوزراء،  امل�سوؤولني  عزل  ومتار�س  الدولة؛  �سوؤون  بتدبري 
بال�سيدة  الأمر  و�سل  حيث  الن�ساء«،  »دولة  الطويل  ابنها  عهد  يف  العبا�سية  الدولة 
»�سغب« اأن تاأمر ثمل القهرمانة باأن جتل�س يومًا يف كل اأ�سبوع للنظر يف املظامل التي 
ترفع اإليها بح�سور الق�ساة والفقهاء))2)؛ كما حر�ست على تدعيم مكانتها يف املجتمع 

 ،( ج  الفا�سي،  الأمني، حتقيق: حممد حامد  البلد  تاريخ  الثمني يف  العقد  املكي،  القا�سمي  اأحمد احل�سني  بن  الدين، حممد  تقي   (23(
�ص)2).

)24) مرجع �سابق، �س)2).

))2) ابن العماد، �سذرات الذهب يف اأخبار من ذهب، حتقيق: حممود الأرناوؤوط، دم�سق، دار ابن كثري، )98)، ج 2، �ص)24.
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ومن  للمحتاجني،  اخلدمات  لتقدمي  الأوقاف  من  الكثري  باإن�ساء  واخلارجي  املحلي 
اأ�سهر اأوقافها »بيمار�ستان ال�سيدة« يف بغداد))2).

امتدت م�ساهمة الن�ساء يف حقب تاريخية خمتلفة اإلى الدول التي انبثقت عن 
الدولة العبا�سية، كالدولة ال�سلجوقية والزنكية والأيوبية، نتيجة ظهور املراأة يف راأ�س 
الدولة من زوجات �سالطني واأمريات الأ�سرة احلاكمة؛ وما املدر�سة ال�سامية اجلوانية 
وال�سامية الربانية والعذراوية، التي اأن�ساأتها اأمريات الأ�سرة الأيوبية ول يزال بع�سها 
تخليد  على  لالأمراء  الأمريات  هوؤلء  مناف�سة  على  دليٌل  اإل  وحلب،  دم�سق  قائمًا يف 

ذكراهن))2). 

اأدركت املراأة مبا تتميز به من ح�سافة اأهمية الوقف يف احل�سارة الإ�سالمية 
وما له من دور اإيجابي يف املجتمع، واتخذت منه �سبياًل ل�سدقتها واإح�سانها، فالعالقة 
بني الوقف واملراأة عالقة تبادلية؛ كما تقول ال�سيدة »اإميان احلميدان« )نائب الأمني 
العاّمة لالأوقاف بالكويت، وموؤلفة كتاب  العاّم لالإدارة واخلدمات امل�ساندة بالأمانة 
»املراأة والوقف«( اأي اإن كاًل منهما يخدم الآخر، باعتباره و�سيلة اقت�سادية و�سيغة 
تنموية فاعلة لعبت على مر التاريخ دورًا كبريًا يف متكني املراأة يف املجالت احلياتية 

كافة)28).

النساء في الحضارة اإلسالمية والوقف العلمي

اأن  يقول ابن حزم: »اإن العرب مل تعرف يف جاهليتها احلب�س«)29) دللًة على 
الوقف -كما اأ�سلفنا- من خ�سائ�س الت�سريع الإ�سالمي، وقد تنوع امل�سلمون الأوائل 
الأكرب  الن�سيب  العلمي حاز على  الوقف  اأن  اإل  زمانهم،  بح�سب حاجة  الأوقاف  يف 
امل�ساجد ثم  ي�سمل  التاريخية، فكان  امل�سادر  العبادة ح�سب  بعد دور  من اهتمامهم 

))2) عكرمة، �سعيد �سربي، الوقف الإ�سالمي بني النظرية والتطبيق، عمان، دار النفائ�س، 2008، �ص432.

))2) عبدالقادر، بن حممد التميمي الدم�سقي، الدار�س يف تاريخ املدار�س، حتقيق: جعفر احل�سيني، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، 
988)، ج)، �ص))2–302.

)28) اإميان، احلميدان، املراأة والوقف، مرجع �سابق، �س0).

)29) ابن حزم الأندل�سي، املحلي، جلنة اإحياء الرتاث العربي، بريوت، دار الآفاق اجلديدة، ج9، �ص))2.
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املدار�س ودور العلم، وبعدها ياأتي الوقف اخلريي يف املجال الجتماعي والقت�سادي 
يف  التوحيد  بعد  كبرية  باأهمية  يحظى  امل�سلمني  عند  العلم  لأن  وذلك  وال�سحي، 

اخلطاب القراآين ويف ال�سنة النبوية ال�سريفة.

لعب الوقف دورًا فاعاًل يف النه�سة العلمية، والتقدم املعريف يف مناحي احلياة 
املختلفة عرب التاريخ الإ�سالمي، يتحدث يف ذلك ابن خلدون يف مقدمته ال�سهرية عما 
�سهده من تطور علمي وح�ساري يف احلوا�سر الإ�سالمية، ومرده يف راأيه اإلى الأموال 
املوقوفة من اأرا�ٍس زراعية ومباٍن وبيوت وحوانيت، مت حب�سها على املوؤ�س�سات التعليمية 
التي �سار يفد اإليها طلبة العلم والعلماء من م�سرق ومغرب البالد الإ�سالمية من اأجل 
حت�سيل العلم باملجان، فنما بذلك العلم وازدهر يف الفروع والتخ�س�سات كافة)30).

بلغ  حتى  الهجري  ال�سابع  القرن  يف  ازدهر  الوقف  اأن  علمية؛  درا�سة  ذكرت 
عدد املوؤ�س�سات الوقفية )0)4( موؤ�س�سات علمية؛ تخرج فيها علماء ل تزال موؤلفاتهم 
حا�سرة، حتى يومنا هذا، كالنووي، وابن تيمية، والعز بن عبدال�سالم، وابن النفي�س 

وغريهم))3).

مل ت�سذ الن�ساء امل�سلمات عن هذه القاعدة، واإن اعرت�ستهن يف بع�س احلقب 
التاريخية �سعوبات وحتديات، تعود يف كثري من الأحيان اإلى طبيعة البيئة الجتماعية 
والعرفية املحيطة بو�سع املراأة ودورها يف جمتمعها، بينما ن�سطت م�ساهمتهن يف حقب 
تاريخية اأخرى يف جمالت الوقف كافة؛ واإن �سحت الرتاجم يف هذا املجال؛ اإل اأن وقف 
العلم هو الأكرث انت�سارًا منذ مراحل تاريخية مبكرة يف احل�سارة الإ�سالمية، اإذ يقول 
ابن جبري يف رحلته: »ومن الن�ساء اخلواتني ذوات الأقدار من تاأمر ببناء م�سجد اأو 
رباط اأو مدر�سة، وتنفق فيها الأموال الوا�سعة وتعني لها من مالها الأوقاف«)32). حتى 
الن�ساء،  وقفيات من ن�سيب  امل�سادر- )2309(  العثماين -ح�سب  الع�سر  بلغت يف 

)30) ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، القاهرة، مكتبة نه�سة م�سر، ج )، �ص88.

-(430 الهجري، ر�سالة ماج�ستري من�سورة،  ال�سابع  القرن  العلمية يف  الوقف يف دعم احلركة  اإ�سهام  القحطاين،  ))3) �سعيد، من�سور 
)43)هـ، جامعة اأم القرى، ق�سم الرتبية الإ�سالمية املقارنة، اململكة العربية ال�سعودية، �س88.

)32) ابن جبري، رحلة ابن جبري، ال�سركة العاملية للكتاب، ج )، �ص04).
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توجد يف اأر�سيف املديرية العامة لالأوقاف يف اإ�سطنبول)33). 

 وقف المساجد والجوامع 

ملا  الإ�سالمية؛  املجتمعات  انت�سارًا يف  الأكرث  واجلوامع  امل�ساجد  اأوقاف  كانت 
بناوؤه،  يتم  ما  اأول  وهي  امل�سلمني،  تاريخ  يف  العلمية  النه�سة  يف  ريادي  دور  من  لها 
به عندما حل  اأول عمل قام  و�سلم( حينما كان  الهدى )�سلى الل عليه  بنبي  اأ�سوًة 
باملدينة املنورة هو بناء امل�سجد، واعتربه موؤ�س�سة دينية علمية ثقافية ح�سارية، دفعت 
امل�سلمني للتناف�س رجاًل ون�ساًء على وقفها وتاأ�سي�سها على مر الع�سور، حتى تالزم 
اأول وقف يف الإ�سالم؛ لأن جميع  ُتعد امل�ساجد  الوقف مع بناء امل�ساجد تاريخيًا؛ بل 

امل�ساجد هي اأوقاف لل تعالى، ول يكون امل�سجد اإل وقفًا)34).

ونخ�س منها بالذكر ما اأوقفته الن�ساء على �سبيل املثال ل احل�سر: 

جامعة  بعد  فيما  اأ�سبح  الذي  اجلامع،  هذا  يعترب  القرويني:  جامع   –(
اأوقفته ال�سيدة »فاطمة بنت عبدالل  اأوقاف الن�ساء يف الغرب الإ�سالمي،  اأقدم  من 
الفهري« امللقبة باأم البنني))3). فهو ُيعد اجلامعة الأولى يف العامل قال فيه امل�ست�سرق 
الفرن�سي جورج دلفان )Georges Delphin( يف كتابه »حول فا�س وجامعتها«: »اإن 

فا�س هي دار العلم، والقرويني هو اأول مدر�سة يف الدنيا«))3).

�سقيقة  الفهري«  عبدالل  بنت  »مرمي  ال�سيدة  اأوقفته  الأندل�ص:  2– جامع 
ال�سيدة »فاطمة« وهو مقابل جلامع القرويني ويعترب ملحقة من ملحقات جامعته بعد 

اأن اأ�سبح قبلة للوفود من جميع اأقطار العامل لطلب العلم))3).

)33) اأماين، جعفر الغازي، مرجع �سابق، �س)2).

)34) رقية، باملقدم، اأوقاف مكنا�س يف عهد مولي اإ�سماعيل، وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية املغربية، 993)، �ص42.

))3) رقية باملقدم، مرجع �سابق، �س82.

))3) عقيلة، ح�سني، دور اأوقاف الن�ساء يف النه�سة العلمية يف املجتمع امل�سلم م�سرقًا ومغربًا، بحث من�سور، جامعة اجلزائر، كلية العلوم 
الإ�سالمية، ق�سم ال�سريعة، �س)).

))3) رقية باملقدم، مرجع �سابق، �س82.
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اأن�ساأته �سيدة حم�سنة،  ال�سيدة: وهو م�سجد باجلزائر العا�سمة  3– جامع 
وكان اأعظم جامع يف اجلزائر يف القرن )0)هـ/ ))م()38). 

4– م�سجد ورباط وزاوية للة فاطمة ن�س�مر: ذكره املوؤرخ اجلزائري 
اأبو القا�سم �سعد الل )ت3)20( يف مو�سوعته تاريخ اجلزائر الثقايف، اأن�ساأته امراأة 
القراآن  لتحفيظ  وزاوية  رباط  بامل�سجد  كان  الـ)8)(؛  القرن  يف  زاهدة  منا�سلة 

الكرمي)39).

ووالدة  »املعز«  »تغريد« زوجة اخلليفة  ال�سيدة  اأن�ساأته  )– جامع القرافة: 
»العزيز بالل«، وُيعد اجلامع الثاين بعد اجلامع الأزهر يف العهد الفاطمي)40).

)– م�سجد �ست غزال: وهو يحمل ا�سم ال�سيدة التي �سيدته، والتي ُيذكر 
عنها اأنه كان لها من�سب كتابي يف ق�سر اخلليفة))4).

زوجة  خاتون«  »زمرد  ال�سيدة  اأن�ساأته  بغداد:  يف  اخلفافني  م�سجد   –(
اخلليفة العبا�سي »امل�ست�سيء« يف بغداد)42).

8– جامع ك��سم ماه بيكر �سلطان: زوجة ال�سلطان »اأحمد الأول« ووالدة 
ال�سلطان  اإلى  هدية  ُقدمت  ق�سي�س  ابنة  وهي  واإبراهيم«،  الرابع  »مراد  ال�سلطانني 
با�سم  ا�ستهر  اأ�سكودار،  يف  جامعًا  اإ�سالمها  بعد  اأن�ساأت  فتزوجها،  الأول«  »اأحمد 
»اجلامع ذو اخلزف« يعد حتفة فنية، اأوقفت لالإنفاق عليه خانًا كبريًا معروفًا با�سم 

»خان الوالدة«)43).

9– م�ساجد ال�سيدة »علم الآمرية« زوجة اخلليفة »الآمر باأحكام الل«، منها 

)38) عقيلة، ح�سني، مرجع �سابق، �س)).

)39) اأبو القا�سم، �سعدالل، تاريخ اجلزائر الثقايف، بريوت، دار الغرب الإ�سالمي، 980)، ج)، �ص3)–4).

)40) عقيلة، ح�سني، مرجع �سابق، �س)).

))4) نف�سه، �س8).

)42) الدار�س يف تاريخ املدار�س، ج )، �ص423.

)43) نف�سه، �س)2).
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م�سجد ال�سيدة »رقية«، وم�سجد »النارجن« واأطلق عليه هذا ال�سم لأن نارجنه ل ينقطع 
اأبدًا، وقد اأخرجت له اأمواًل كثرية)44).

))– م�سجد باب دكالة: �سيدته ال�سيدة »م�سعودة الوزكيدية« والدة اخلليفة 
للكرا�سي  اأحبا�سًا  خ�س�ست  كما  للكتب،  بخزانة  وجهزته  الذهبي«  املن�سور  »اأحمد 

�لعلمية))4). 

الالفت للنظر من خالل هذا العر�س ال�سريع لأبرز ما اأوقفته الن�ساء اأمران: 
الأول: اأن اأبرز الواقفات هن من طبقة احلكام والأمراء، وهذا ل يعني اأن ن�ساء الطبقة 
اإجنازات  نقل  اأ�سهبوا يف  الذين  للموؤرخني  يعود  الأمر  ولكن  لهن وقف،  لي�س  العامة 
اأوقاف  اأن  والثاين:  العامة،  ن�ساء  به  ون�سائهم متجاهلني ما قامت  والأمراء  احلكام 
اأكرب  اإلى  الن�ساء تركزت يف املدن، وهذا مطلب طبيعي حيث الهدف و�سول املنفعة 

عدد من النا�س.

ي�سمل  والزوايا  واجلوامع  امل�ساجد  على  الوقف  اأن  التاريخية  امل�سادر  تذكر 
اأر�سها وبناءها وفر�سها، كما ي�سمل ملحقاتها من كتاتيب قراآنية وخزانات واأماكن 
اأمور  لت�سيري  ريعها  يخ�س�س  اأوقافًا  اأي�سًا  وي�سمل  الإمام،  �سكن  واأحيانًا  للو�سوء، 

املكان و�سيانته واأجور القائمني عليه؛ كاملوؤذن والإمام واخلطيب. 

 وقف المدارس والمكتبات 

تذكر امل�سادر التاريخية اأن الن�ساء عرب مراحل التاريخ الإ�سالمي كّن يت�سابقن 
على اإن�ساء املدار�س والوقف لها، اتباعًا لقول الر�سول: »اأو علم ينتفع به«، حتى انت�سرت 

يف احلوا�سر الإ�سالمية الكثري من املدار�س التي �سيدتها الن�ساء نذكر منهن: 

)44) عفاف، عبدالغفور حميد، م�ساهمات املراأة يف الوقف الإ�سالمي عرب التاريخ، بحث من�سور، كلية ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية، 
جامعة ال�سارقة، 0)20، �ص)).

))4) رقية باملقدم، اأوقاف مكنا�س، مرجع �سابق، �س82.
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)– »باب ب�سري« زوجة اخلليفة العبا�سي »امل�ستع�سم« اأن�ساأت يف بغداد، 
املدر�سة الب�سريية، عام )49)هـ/ ))2)م(، على غرار املدر�سة »امل�ستن�سرية«، من 

حيث كونها وقفًا على املذاهب الأربعة، وخ�س�ست لها اأوقافًا كثرية))4).

اأن�ساأت  اخلات�ن«،  �سادي  بن  اأي�ب  بن  �ساهن�ساه  بنت  »عذراء   -2
املدر�سة العذراوية، عام )80)هـ/ 84))م(، يف دم�سق؛ و�سفها ابن �سداد باأنها من 

اأكرب املدار�س))4).

3– فاطمة خات�ن بنت جنم الدين اأبي ال�سكر امللقبة بـــ »�ست ال�سام« 
ال�سامية  واملدر�سة  الربانية  ال�سامية  املدر�سة  اأن�ساأت  الأيوبي«،  الدين  »�سالح  اأخت 

اجلوانية يف دم�سق)48).

4– اجلارية »بنف�سا« التي كانت تتمتع بحظوة عند اخلليفة ح�سن امل�ست�سيء 
باأمر الل اأن�ساأت املدر�سة ال�ساطئية يف بغداد، عام ))))هـ/ ))))م(، واأوكل فيها 

التدري�س لالإمام »ابن اجلوزي« عامل بغداد ال�سهري)49).

اأن�ساأت  الأيوبي«،  الدين  »�سالح  زوجة  الدين«  معني  بنت  »خات�ن   –(
املدر�سة اخلاتونية اجلوانية يف دم�سق، عام )0))هـ/ 4)))م(، وقد بنيت للحنفية، 

واأوقفت عليها الكثري)0)).

العادلية  املدر�سة  اأن�ساأت  �سريكوه«،  الدين  »اأ�سد  بنت  خات�ن«  »بابه   –(
ال�سغرى التي كانت دارًا لـ»زهرة خاتون بنت امللك العادل« يف دم�سق)))).

بن  بن علي  الدين عمر  نور  »املن�سور  ال�سلطان  ابنة  ال�سم�سي«  )– »الدار 

))4) حممد، الأرناوؤوط، وقف املراأة يف عامل الإ�سالم: مقاربة جديدة ملكانة املراأة يف املجتمع، مرجع �سابق، �س40.

))4) عبدالقادر، النعيمي، الدار�س يف تاريخ املدار�س، حتقيق: جعفر احل�سيني، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، 988)، ج)، �ص02).

)48) املرجع ال�سابق، �س9).

)49) حممد، الأرناوؤوط، وقف املراأة يف عامل الإ�سالم: مقاربة جديدة ملكانة املراأة يف املجتمع، مرجع �سابق، �س)3.

)0)) عبدالقادر النعيمي، مرجع �سابق، �س)0).

)))) عبدالقادر النعيمي، مرجع �سابق، �س8)3.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86
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اأ�س�ست املدر�ستني ال�سم�سية، اإحداهما يف منطقة ذي عدينة يف مدينة تعز،  ر�سول« 
والأخرى يف مدينة زبيد)2)).

املظفر«  »ال�سلطان  زوجة  العفيف«  بن  الدين  �سم�ص  بنت  »مرمي   –8
اأح�سن  ال�سابقية، وكانت من  اأ�س�ست املدر�سة  اليمن،  الر�سولية يف  الدولة  من ملوك 

املدار�س و�سعًا ح�سب امل�سادر التاريخية)3)). 

9- »نبيلة« ابنة امللك »�سم�س الدين يو�سف بن عمر بن عبد ر�سول« اأ�س�ست 
املدر�سة الأ�سرفية، يف مدينة زبيد)4)). 

اأن�ساأت  0)– »ُخرم خا�سكي �سلطان« زوجة ال�سلطان »�سليمان القانوين«، 
موؤ�س�ستني خرييتني  ابتنت  كما  وم�ست�سفى،  منها مدر�سة  اإ�سطنبول  كثرية يف  اأوقافًا 
يف مكة املكرمة واملدينة املنورة خلدمة طالب العلم يف احلرمني ال�سريفني، واأوقفت 

عليهما اأوقافًا كثرية)))).

كانت  الثاين«،  »�سليم  ال�سلطان  زوجات  اإحدى  �سلطانة«،  بان�  »ن�ر   –((
يهودية واأ�سلمت، �سيدت كلية يف اأ�سكودار ت�سم مدر�سة وجامعا وم�ست�سفى)))).

الأول،  اإبراهيم  العثماين  ال�سلطان  زوجة  �سلطان،  2)– ترخان خديجة 
بنت مدر�سة »دار احلديث«)))).

اللوؤلوؤية يف تاريخ الدولة الر�سولية، حتقيق: حممد ب�سيوين ع�سل، القاهرة، مطبعة الهالل،  )2)) حممد بن احل�سن اخلزرجي، العقود 
))9)، ج)، �ص293.

)3)) حممد بن احل�سن اخلزرجي، مرجع �سابق، �س408.

)4)) نف�سه، �س429.

)))) ماجدة خملوف، اأوقاف ن�ساء ال�سالطني العثمانيني: وقفية زوجة ال�سلطان �سليمان القانوين على احلرمني ال�سريفني، القاهرة، دار 
الآفاق العربية، )200، �ص3).

)))) ماجدة خملوف، احلرمي يف الق�سر العثماين، القاهرة، دار الآفاق العربية، 998)، �ص2).

)))) املرجع ال�سابق، �س)4.
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مدر�سة  ابتنت  الثالث«،  »م�سطفى  ال�سلطان  زوجة  �سلطان  �ساه  3)– مهر 
كثرية،  اأوقافًا  عليها  اأوقفت  اإ�سطنبول،  من  متفرقة  اأحياء  يف  امل�ساجد  من  وعددًا 
اإلى �سرف  اإ�سافًة  املدر�سة،  وحار�س  املقرئني  و�سيخ  املدر�سة  معلم  برواتب  وتكفلت 

رواتب للطلبة وما يلزمهم من املالب�س)8)).

جميع ما �سبق ما هو اإل مناذج حمدودة لأوقاف الن�ساء يف جمتمعات تختلف 
يف ثقافتها واأعرافها وتتفق يف عقيدتها، لت�سبح »اأم هولكو« قائد املغول الذي اأحرق 
جتاوز  لالإ�سالم  اعتناقها  لأن  للعلم  اأوقفن  اللواتي  من  واملدار�س،  والكتب  املكتبات 
ثقافتها املدمرة فاأوقفت الأموال على تاأ�سي�س املدار�س، فاأن�ساأت يف بخارى مدر�ستني، 
اأوقفت على كل منهما مكتبة غنية بالكتب التي جلبتها ما تبقى يف ديار الإ�سالم التي 

وقعت حتت �سيطرة املغول)9)).

 وقف المستشفيات التعليمية 

كانت  بل  للعالج،  اأماكن  جمرد  الإ�سالمي  التاريخ  عرب  امل�ست�سفيات  تكن  مل 
اأي�سًا مراكز للعلم والبحث يف ال�سوؤون الطبية وال�سيدلة، بل اإن اأموال الوقف امتدت 
اإلى تاأ�سي�س م�ست�سفيات علمية متخ�س�سة، فعلى �سبيل املثال اأُحلقت مدر�سة للطب 
باملدر�سة امل�ستن�سرية، وا�سرتطت الوقفية التي اأن�ساأتها اأن يرتدد الأطباء الأ�ساتذة 
مع طلبتهم على مر�سى املدر�سة كل �سباح، كما ا�سرتطت وجود اأق�سام داخلية للطلبة 
العينية)0)).  املواد  عن  زيادة  الطب،  لدار�سي  تدفع  �سهرية  خم�س�سات  �سرف  مع 
مل تكن املراأة امل�سلمة غائبة عن هذا النوع من الوقف، بل برزت فيه كما برزت يف 
اأنواع الوقف الأخرى، فعرفت وقف امل�ست�سفيات التعليمية، ومنهن على �سبيل املثال ل 

احل�سر:

)8)) ماجدة خملوف، احلرمي يف الق�سر العثماين، مرجع �سابق، �س)).

)9)) عفاف، عبدالغفور حميد، م�ساهمات املراأة يف الوقف الإ�سالمي عرب التاريخ، مرجع �سابق، �س8).

)0)) عبدالفتاح، قا�سم نا�سر، اأوقاف املراكز العلمية يف الع�سر ال�سلجوقي: دورها يف النه�سة العلمية الإ�سالمية، ))20، �ص20.
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)– »�سغب« اأم اخلليفة »املقتدر« التي افتتحت م�ست�سفى يف منطقة �سوق 
بيمار�ستان  اأول  باعتباره  التاريخ  واأوقفته. وقد دخل  بغداد  نهر دجلة يف  يحيى على 

تبنيه امراأة)))). 

اأوقفت  القانوين«  »�سليمان  ال�سلطان  زوجة  �سلطان«  خا�سكي  »خّرم   –2
م�ست�سفى مع العديد من املحالت التجارية لالإنفاق عليه، وقد ت�سمن مدر�سة للطب 

اأحلقتها بامل�ست�سفى)2)).

اأن�ساأت  3– »بزم عامل �سلطان« الزوجة الثانية لل�سلطان »حممود الثاين«، 
يف اإ�سطنبول م�ست�سفى للفقراء تقدم فيه العالج جمانًا للمر�سى، اأوقفت عليها وقفية 

تناولت فيها كل ما يتعلق بامل�ست�سفى)3)).

اأوقاف  لها  كان  الرابع«،  »حممد  ال�سلطان  زوجة  �سلطان«  »ك�لن��ص   –4
مبكة  لل�سفاء  دار  على  حجتها  احتوت  وقفية  منها  واإ�سطنبول،  م�سر  يف  عظيمة 

املكرمة)4)).

بعمل  قامت  الثاين«،  »حممود  ال�سلطان  زوجة  �سلطان«  »برتفنيال   –(
املنورة،  واملدينة  املكرمة  امل�سلمني يف مكة  فقراء  م�ست�سفى  وتو�سعات يف  اإ�سالحات 

ووفرت لها اخلدمات كافة، ووظفت فيها اأطباء وقابلة و�سيدلنيًا وجراحًا)))).

امل�ست�سفيات  على  الوقف  فكرة  تطور  ذكرناها  التي  النماذج  من  املالحظ 
ملحوظ،  ب�سكل  العثماين  الع�سر  يف  زادت  حتى  الإ�سالمي،  التاريخ  عرب  التعليمية 
الدرا�سات  بني  يجمعون  اأطباء  تخريج  على  وحر�سهم  والعلم  بالطب  لهتمامهم 

النظرية والدرا�سات ال�سريرية.

)))) حممد، الأرناوؤوط، وقف املراأة يف عامل الإ�سالم: مقاربة جديدة ملكانة املراأة يف املجتمع، مرجع �سابق، �س30.

)2)) ماجدة، خملوف، اأوقاف ن�ساء ال�سالطني العثمانيني: وقفية زوجة ال�سلطان �سليمان القانوين على احلرمني ال�سريفني، مرجع �سابق، 
�ص3).

)3)) اأماين، غازي، مرجع �سابق، �س28).

)4)) اأمرية، املداح، الأوقاف العثمانية مبكة املكرمة ودور املراأة فيها: وقفية كولنو�س والده �سلطان، 403)هـ، �س43.

)))) ماجدة، خملوف، احلرمي يف الق�سر العثماين، مرجع �سابق، �س43.
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اأوقافًا ل  اأوقفت الكثري منهن   مل ت�سذ املراأة العثمانية عن ذلك الأمر؛ حيث 
الطب واخلدمات  الإنفاق على كليات  اأو  اإن�ساء م�ست�سفيات جديدة،  لها على  ح�سر 
الطبية مب�ست�سفيات قائمة، حتى اأ�سبح ذلك تقليدًا متبعًا كما يف حالة وقفية ال�سيدة 

»برتفنيال �سلطان » زوجة ال�سلطان »حممود الثاين« التي اأ�سرنا لها)))).

وا�ستمرت الن�ساء اإلى الع�سور املتاأخرة من عهد الدولة العثمانية، يف تخ�سي�س 
اأوقاف كثرية لالعتناء باملر�سى وتقدمي اخلدمات الطبية لهم، منهن على �سبيل املثال 
ال�سيدة »حنيفة ال�سلحدار« التي خ�س�ست جزءًا من وقفيتها لعالج فقراء امل�سلمني يف 

م�ست�سفى »الق�سر العيني« مبدينة القاهرة)))).

 وقف الكتب والمكتبات والمصاحف واألموال العامة 
لخدمة العلم

تذكر امل�سادر التاريخية اأن وقف الكتب واإن�ساء املكتبات ارتبط تاريخيًا باإن�ساء 
امل�سلمون  فعل  كما  الكتب  باقتناء  اهتمت  اأمة  التاريخ  يعرف  ومل  املدار�س،  ووقف 
الديار  يف  الكتب  وحرق  التتار  حملة  ين�سى  ل  التاريخ  اإن  حتى  نه�ستهم،  ع�سور  يف 

الإ�سالمية.

مل ت�ستطع امل�سادر اأن تغفل بع�س النماذج لإ�سهام املراأة يف وقف مالها على 
الكتب واملكتبات وعلى العلم وطالبه، بدافع الأجر واملثوبة، ومنهن على �سبيل املثال 

ل احل�سر: 

التي خطت امل�سحف  اأيوب«  »اأبي  )– اجلارية القريوانية »ف�سل« مولة 
بيدها واأوقفته على القراء عام ))29هـ/ )90م()8)). 

)))) نف�سه، �س43.

)))) ريهام، اأحمد خفاجي، اأوقاف الن�ساء: مناذج مل�ساركة املراأة يف النه�سة احل�سارية، درا�سة للحالة امل�سرية يف الن�سف الأول من 
القرن الع�سرين، جملة الأوقاف، العدد )2)، 2003، �ص34.

)8)) عقيلة، ح�سني، دور اأوقاف الن�ساء يف النه�سة العلمية يف املجتمع امل�سلم م�سرقًا ومغربًا، مرجع �سابق، �س24.
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2– »فاطمة احلا�سنة«، اأوقفت جمموعة من املوؤلفات النفي�سة على جامع 
»عقبة بن نافع« بالقريوان، يف القرن اخلام�س الهجري)9))

�ستى  يف  الكتب  بجمع  مهتمة  كانت  الف�سيلي«،  حممد  بنت  3– »فاطمة 
الفنون، اأوقفت جميع كتبها على طلبة العلم من احلنابلة)0)).

مهمًا يف  دورًا  لعبت  مكتبة  اأوقفت  العبا�سي«  لدين اهلل  النا�سر  4– »اأم 
ن�سر الثقافة بني جميع طبقات املجتمع، حتى بلغت من الأهمية اأن الإمام اأبا الفرج 
عامل  اأ�سبح  ملا  بوابها  اأجاز  2)2)م(،  )09)هـ  عام  املتوفى  البغدادي  عبدالرحمن 

املكتبة)))).

)– »�سارة بنت ال�سيخ علي بن حممد بن عبدال�هاب«، من ن�ساء القرن 
�سحيح  �سرح  من  الثالث  اجلزء  من  مزخرفة  ن�سخة  اأوقفت  الهجري،  ع�سر  الثالث 

م�سلم »لأبي زكريا يحيى بن �سرف النووي«)2)).

)– »ن�رة بنت الإمام في�سل بن تركي«، اأوقفت عام )283)هـ/ ))8)م(، 
ن�سخة من كتاب »اإغاثة اللهفان من م�سايد ال�سيطان« لبن قيم اجلوزية)3)).

وهناك الواقفات لالأمالك املختلفة، بوقف ريعها لالإنفاق على املدار�س وطلبة 
العلم، طلبًا لالأجر واملثوبة، ومنهن على �سبيل املثال ل احل�سر: 

اأرا�سي ومزارع  اأوقفت  با�سا يف م�سر  اإ�سماعيل  )– »جهان قادين« زوجة 
خ�س�ست ريعها لعلماء الأزهر وطلبته عام 902)م)4)).

)9)) ر�سا، عمر كحالة، اأعالم الن�ساء، بريوت، موؤ�س�سة الر�سالة، 404)هـ، ج4، �ص)3).

)0)) عقيلة ح�سني، دور اأوقاف الن�ساء يف النه�سة العلمية يف املجتمع امل�سلم م�سرقًا ومغربًا، مرجع �سابق، �س)2.

)))) عفاف، عبدالغفور حميد، م�ساهمات املراأة يف الوقف الإ�سالمي عرب التاريخ، مرجع �سابق، �س20.

)2)) دلل، خملد احلربي، ن�ساء �سهريات من جند، دارة امللك عبدالعزيز، الريا�س، 998)، �ص84.

)3)) املرجع ال�سابق، �س4)).

)4)) عفاف، عبدالغفور حميد، م�ساهمات املراأة يف الوقف الإ�سالمي عرب التاريخ، مرجع �سابق، �س)2.
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احلمداين«،  عبداهلل  بن  احل�سن  الدولة  نا�سر  بنت  »جميلة   –2
النبي  اأمواًل طائلة على جامع  اأوقفت  الرابع الهجري،  اأ�سهر ن�ساء القرن  كانت من 

»يون�س«)))).

عظيمة،  اأوقافًا  الأزهر  على  اأوقفت  با�سا«،  علي  حممد  بنت  »زينب   -3
 ((4( على  اأوقافًا  اأوقفت  كما  الأربعة،  املذاهب  على  الفقه  ملدر�سي  اأجورًا  ورتبت 
م�سجدًا، منها امل�سجد احل�سيني يف م�سر، وم�سجد ال�سيدة نفي�سة وال�سيدة زينب)))).

4– »فاطمة بنت اإ�سماعيل بن حممد بن علي« خديوي م�سر، اأوقفت 
اأر�س  قطعة  للجامعة  وهبت  كما  فدانًا،   )((4(  (909 عام  امل�سرية  اجلامعة  على 

م�ساحتها ))( اأفدنة، وجموهرات تقدر بـ)8،000)( جنيه)))).

اأن  اأن املراأة امل�سلمة ا�ستطاعت من خالل نظام الوقف،  جميع ما �سبق يوؤكد 
تنفق اأموالها يف �سبيل الإ�سهام يف تن�سيط احلركة العلمية، وتعزيز التقدم املعريف.

الخاتمة 

دللته  �سوء  يف  التطبيقية  لنماذجه  واملتاأمل  الوقف  نظام  يف  الباحث  اإن 
امل�سوؤولية الجتماعية لدى  الوقف ومفهوم  العالقة بني  الت�سريعية، ل ميكنه جتاهل 
الرحمة  عليها  تغلب  التي  بطبيعتها  املراأة  اأن  اإل  اأنثى.  اأو  كان  ذكرًا  امل�سلم  الفرد 
واإن  الإ�سالمي،  التاريخ  عرب  الوقف  جمال  يف  بارزة  اإ�سهامات  لها  كانت  واملحبة؛ 
اأو جمموعة احللي،  ال�سكن  يتعدى  ُيعد حمدودًا ل  الإ�سالم  اأوقفته يف �سدر  كان ما 
املجتمعات  تنامي مكانتها يف  وا�سح على  موؤ�سر  الزمن، يف  اأنه تطور كثريًا عرب  اإل 
الإ�سالمية املختلفة، وما النماذج التي ا�ستعر�سناها اإل دليٌل على ما قدمته املراأة من 
دعم للطبقة الأ�سعف يف املجتمع، لتتيح لهم جمانية التعليم والعالج من خالل نظام 

الوقف الإ�سالمي.

)))) عقيلة ح�سني، دور اأوقاف الن�ساء يف النه�سة العلمية يف املجتمع امل�سلم م�سرقًا ومغربًا، مرجع �سابق، �س)2.

)))) ر�سا، عمر كحالة، اأعالم الن�ساء، مرجع �سابق، ج2، �ص2)).

)))) امل�سدر نف�سه، ج4، �ص))3.
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