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 األوقاف وأثرها يف اجملتمع الكويتي
 م (5191هـ 5331 -م5151 هـ 5331)

 د. عايـد عتيــق جريــد

 المقدمة:
التي ساىمت في  ؛مثمت األوقاؼ الكويتية عصبًا ورافدًا مف أىـ الروافد المالية

حتى أواخر  ,قبؿ توفر الموارد المالية ,سد االحتياجات الرئيسية لممجتمع الكويتي
كونيا تبرز دور األوقاؼ  وتأتي أىمية الدراسةات مف القرف العشريف الميالدي, األربعيني

, وتوثيؽ الترابط االجتماعي واألسري بينيـ ,في توفير االحتياجات األساسية لممجتمع
عمار المساجد واإلنفاؽ عمى العامميف فييا.باإلضافة إلى دورىا      في بناء وا 

إلى بياف إسيامات األوقاؼ في  سة تيدؼفإف ىذه الدرا ؛وانطالقًا مما سبؽ
ـ, مع 5191ىػ 5331 -ـ5151 ىػ5331 المجتمع الكويتي خالؿ الفترة ما بيف عامي

معرفة موقؼ النظاـ السياسي منيا, باإلضافة إلى معرفة تأسيس ) دائرة األوقاؼ العامة ( 
     .ـ ودورىا.5191ىػ 5331في 

ة وتعريؼ الوقؼ, مع التطرؽ إلى مالمح نشأ :في التمييد لقد تناولت ىذه الدراسة
مف األوضاع االقتصادية واالجتماعية في الكويت, ثـ تطرقت الدراسة إلى دور األوقاؼ 

ـ, ثـ 5191 ىػ5331 -ـ5151 ىػ5331 في الفترة ما بيف عامي ,في المجتمع الكويتي
 أىـ ترصدوأخيرًا جاءت الخاتمة ل ( ودورىا,امةدائرة األوقاؼ العتطرقت إلى تأسيس )

 الدراسة. إلييا توصمت التي النتائج
 :التمهيد

التي تسيـ في بث روح  ؛ُيعد الوقؼ اإلسالمي مف أعظـ صور األعماؿ الخيرية
صمى  -التعاوف والمحبة والتكافؿ والمؤاخاة بيف أفراد المجتمع, وانطالقًا مف قوؿ النبي 

(, يكوف معنى سبل ثمرتهااحبس أصمها و ) -رضي اهلل عنو  -لعمر  -اهلل عميو وسمـ 
والتصرؼ في عوائده واستثماراتو في  ,الوقؼ ىو: عدـ التصرؼ في األصؿ الموقوؼ
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مجاالت البر واإلحساف, وتسبيؿ المنفعة أو الثمرة, ومف اآليات الكريمة الداعية إلى 
  .(5)( 19 :) آؿ عمراف ﴾ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ﴿: تعالى قولواستحسانو, 

مف الوقؼ عمى أعماؿ البر  -صمى اهلل عميو وسمـ  -وتطبيقًا لما حث عميو النبي 
( ليصبح أوؿ وقؼ في اإلسالـ, أوؿ مسجد في اإلسالـ )مسجد قباءوالخير, فقد أسس 

صمى اهلل  -المسجد النبوي(, بناه وأوقفو لمعبادة, واقتدى الصحابة األجالء بالنبي )ثـ 
طالب رضي ماف رضي اهلل عنو مف أموالو, وعمي بف أبي فأوقؼ عث ,(9)-عميو وسمـ 

 .(9)حبسًا وصدقة عمى الفقراء والمساكيف (3)(اهلل عنو تصدؽ بأرضو  )ينبع

ما جعمت فيو المنفعة وينقسـ الوقؼ إلى ثالثة أنواع ىي: الوقؼ األىمي ) الُذري ( وىو 
و غيرىـ, وقد يشترط الواقؼ فيو ألفراد معينيف أو لذريتيـ, سواء مف األقرباء أو مف الذرية أ

ما جعمت فيو ) الوقؼ الخيري ( وىو , وأف يؤوؿ إلى جية بر بعد انقطاع الموقوؼ عمييـ
الوقؼ المشترؾ ( , و) (1)المنفعة لجية بر أو أكثر, وكؿ ما يكوف اإلنفاؽ عميو قربة هلل تعالى

كمف يوقؼ أموالو  ,تداء, وقد يتـ الجمع اب( الخيري) و ( األىمي) يجمع بيف الوقؼ وىو 
 .(3)عمى ذريتو مف بعده, مع تحديد سيـ معيف كالثمث الموقوؼ لجية خيرية

                                                 

 . 91,ص9عبد الرحمف الجويبر: األوقاؼ اإلسالمية ودورىا الحضاري الماضي والحاضر والمستقبؿ,طػ (5)

ر بوقؼ ممتمكاتيما ألعماؿ الب ؛السالـ لعمر وألبي طمحة رضي اهلل عنيماو  الصالة بعد أف أقر النبي عميو (9)
  .91-91, لممزيد عبد الرحمف الجويبر: المرجع السابؽ, ص سارع الصحابة في الوقؼ ,والخير

بمغ قطاؼ نخؿ أرض ) ينبع ( في عيده رضي اهلل عنو حمؿ ألؼ بعير, لممزيد انظر عبد الرحمف  (3)
 . 91المرجع السابؽ, ص  الجويبر:

 . 91-91المرجع السابؽ, ص  عبد الرحمف الجويبر: (9)

 . 93, ص 5طػ ,األمانة العامة لألوقاؼ بدولة الكويت أطمس األوقاؼ: (1)

 . 91, ص 5طػ ,الوقؼ اإلسالمي تعريؼ عاـ بأحكامو ومستجداتو المعاصرة محمد الزحيمي: (3)
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 ىػ5331أما عف تاريخ وأىـ مالمح الوقؼ في الكويت؛ فقد شيدت الفترة ما بيف عامي 
-5151ـ, والتي تولى فييا الحكـ الشيخ سالـ مبارؾ الصباح ) 5191 ىػ5331 -ـ5151
ـ (, تطورًا ممحوظًا في األوقاؼ, 5111-5195أحمد الجابر الصباح ) ـ ( ثـ الشيخ 5195

 يمة.ومتطمباتو الموالتي أسيمت بايجابية في توفير احتياجات المجتمع 
نتعرؼ عمى بعض مالمح األوضاع االقتصادية  موضوعنا الرئيس: وقبؿ التطرؽ إلى
األوضاع عف في النصؼ األوؿ مف القرف العشريف, أما  ,واالجتماعية بالكويت

بمغ , حيث (1)المالية (1)واعتبرت مف أىـ الموارد ,فقد ازدىرت تجارة المؤلؤ :االقتصادية
ألؼ جنيو  911 بما يقارب ,القرف العشريف ستة مالييف روبية في أوائؿعائد الغوص 

 .(1)إسترليني, وكاف الغوص يمثؿ النشاط الرئيس لمسكاف
 ,اإلسالـ تسود المجتمع كالتعاوف والتآخي فكانت قيـ: األوضاع االجتماعية عفأما 

 ,(55)المستمرة مع أىؿ المدينة (51)أىؿ البادية كانت ليـ سابمتيـأف  :وخير مثاؿ عمى ذلؾ
: " إف روح حيف قاؿ (59)سكدرالعقد بينيـ, وىذا ما وصفو لويس افكانت الكممة ىي 

منزلة الروح ب عاوفالت بؿ كاف, التعاوف ساعدت عمى تماسؾ المجتمع الكويتي وانتعاشو
 .(53)"رالعظيمة ليذا المجتمع الصغي

                                                 

أنشأىا الشيخ مبارؾ عاـ  الرئيسية لمكويت, والتي المالية مف المواردكانت  إيرادات إدارة الجمارؾ (1)
 .911 ص, التاريخ السياسي لمكويت في عيد مبارؾمدانيا: , ج.ج. سـ5111

 .91-91 ص ,9طػ, س. ستانمي ج. ماليري: الكويت قبؿ النفط, ترجمة وتقديـ: محمد الرميحي (1)

 .15ص صفحات مف تاريخ الكويت,  :يوسؼ القناعي (1)

ؿ تجاري بيف المسابمة: عرض كٍؿ مف أىؿ المدينة وسكاف الصحراء لبضائعيـ, ويحدث تباد  (51)
  .11ص صفحات مف تاريخ الكويت,  :يوسؼ القناعي, وكانت تتم صيف شتاء, للمزيد انظر الطرفيف

 .11ص المرجع السابؽ,  :يوسؼ القناعي (55)

سعاد راضي, حديث  :صحيفة األنباء, لممزيد انظر بف أوؿ طبيب بالكويتلويس أسكدر ا (59)
 . 1ـ, ص 5111أكتوبر  99, 3113العدد  ,الكويت ,الذكريات

 . 1ـ, ص 5111أكتوبر  99, 3113العدد  ,سعاد راضي, حديث الذكريات :صحيفة األنباء (53)
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البر منذ القدـ, والمتأمؿ في الوقؼ بالكويت يدرؾ أف أىؿ الكويت قد جمبوا عمى 
ولمداللة عمى ذلؾ ما ذكره خميفة بف سمة مف سمات المجتمع, ليعبر عف الوقؼ  فجاء

( مكتوب ورقة )حجة شرعيةأنو اطمع عمى  حمد النبياني في كتابو ) التحفة النبيانية (
ـ, قد جدد بناءه عبد اهلل بف عمي بف 5311عاـ  في المبني (59)(مسجد ابف بحر)فييا أف 

ـ, بعد أف حصؿ مف قاضي الكويت عمى اإلذف ببيع 5191ىػ 5511عاـ  ,سعيد البحر
 .(53)لينفؽ ثمنيا عمى تجديده (51)دار كانت موقوفة عمى المسجد

ممجتمع ل االقتصادية واالجتماعيةمالمح األوضاع ف بصورة عامة قد بينا بعضًا م
 (51)الشيخ محمدمنيـ  (51)وفالشرعي ةالقضا (51)الوقؼ فقد تولى توثيقوأما عف  الكويتي,

أوقاؼ و: وكاف مف أبرز مجاالت, (95)ـ5151حتى عاـ  ,(91)بف عبد اهلل العدساني
                                                 

وخطورة تيدمو عمى المصميف, أذف ر بف بحالما ثبت لدى القاضي خراب مسجد  عبد العزيز الرشيد أنو ذكر (59)
ش في ذلؾ الوقت يساوي مائة فمس القر ثالثيف قرشًا )بفبيعت  ,ببيع الدار ليصرؼ ثمنيا عمى تعمير المسجد

 .59 ص ,3مف ىنا بدأت الكويت, طػ :عبد اهلل الحاـت, لممزيد انظر مف العممة الكويتية (

يقع مسجد ) ابف بحر ( قرب قصر السيؼ, وسمي فيما بعد ) مسجد ابف بحر الفرضة ( لمتفريؽ بينو  (51)
د أيضًا مسجد اإلبراىيـ, وكذلؾ مسجد وبيف مسجد البحر الذي يقع قرب سوؽ الفرضة, وسمي فيما بع

 ـ.  9159أكتوبر  1, 59119األبييتو, وقد ىدـ, لممزيد انظر صحيفة القبس: فرحاف الفرحاف, العدد 

 . 93, ص 5طػ ,األمانة العامة لألوقاؼ بدولة الكويت أطمس األوقاؼ: (53)

 اني في الفترة ما بيف عامي العدسمف أبرز الذيف تولوا توثيؽ الوقؼ الشيخ محمد بف عبد اهلل  (51)
مف ىنا بدأت  :عبد اهلل الحاتـ, لممزيد انظر ـ (5151ىػ 5331ـ ( إلى ) 5111ىػ 5919)

 .911 صالكويت, 

, لممزيد انظر أطمس كانت الحجج الوقفية تتـ عمى يد القضاة الشرعييف, الذيف تميزوا بغزارة عمميـ (51)
 . 539المرجع السابؽ, ص  األوقاؼ:

, لممزيد انظر لعدسانية ( نسبة لعائمة العدسانيوثائؽ الوقؼ الشرعية تعرؼ باسـ ) الوثائؽ ا كانت (51)
 . 59ـ, ص 9111, الكويت, 5عادؿ العبد المغني: وثائؽ الوقؼ الكويتية, طػ

 .913-911 , ص3مف ىنا بدأت الكويت, طػ :عبد اهلل الحاتـ( 91)

 . 53ـ, ص 9111, الكويت, 5طػ عادؿ العبد المغني: وثائؽ الوقؼ الكويتية, (95)
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, (قاؼ العشياتأو ) الوقؼ عمى اإلطعاـو الوقؼ عمى عمـو الخيرات, و , (99)المساجد
عمى تغسيؿ الموتى الوقؼ و , والوقؼ عمى األضاحي, والوقؼ عمى الفقراء والمساكيف

 ووقؼ دكاكيف األسواؽ والبيوت السكنية., , ووقؼ آبار المياه(93)وتجييزىـ ودفنيـ
 م:2292هـ2238-م2221هـ2221األوقاف وأثرها في المجتمع الكويتي 

المبارؾ  مع بداية حكـ الشيخ سالـلكويتي, لقد تنوعت أدوار الوقؼ في المجتمع ا
كاف مف أىـ أعمالو تطيير البمد مف , الذي ـ5151 ىػ5331 في عاـ الصباح,
(, ) وقؼ سقي الماءالجميمة التي كاف يقدميا الوقؼ وكاف مف بيف ىذه األدوار, (99)الفسؽ
العظمى التي  وىو النعمة الرتباطو بأىـ عناصر الحياة, ,ُيعد مف أىـ أنواع الوقؼالذي 

قوله أنعـ اهلل عمينا بيا, فقد ورد ذكر الماء في القرآف الكريـ والحديث الشريؼ عدة مرات, 
, أي كؿ شيء ( 22األنبياء:  )  ﴾ َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ َأَفاَل يُ ْؤِمُنونَ  ﴿تعالى: 

 .(91)موجود أصمو مف الماء
ماء ( مف أىـ األوقاؼ في المجتمع الكويتي آنذاؾ, مف ىنا كانت ) أوقاؼ سقيا ال 

نظرًا لما كانت تعانيو الكويت مف شح المياه, وقمة الموارد المالية, حتى منتصؼ القرف 
ـ, قادرة عمى بناء محطات 5193, فمـ تكف قبؿ تصدير النفط, في عاـ (93)العشريف

تحديات التي واجييا الشعب أكبر ال لتقطير وتحمية مياه البحر, فكانت أزمة المياه تشكؿ

                                                 

 . 35, ص 9, طػ9األمانة العامة لألوقاؼ, جػ  ـ:5191-5115سجؿ العطاء مف عاـ  (99)

 . 91 -93المرجع السابؽ, ص  أطمس األوقاؼ: (93)

 .393-391ص  تاريخ الكويت, :العزيز الرشيد عبد (99)

دـ لو وراجعو: صالح الديف مقبوؿ , قجامع البياف في تفسير القرآف: الشافعي السيد معيف الديف (91)
 .315 صـ, 9111ىػ5991 الكويت, غراس لمنشر والتوزيع, ,5أحمد, طػ

) ميناء  تـ بناء أوؿ محطة تقطير ـ5193بعد عاـ  اعتماد الكويت عمى النفط كمورد ماليبعد  (93)
يت المحدودة, مياه الكويت, شركة نفط الكو مجمة الكويتي: ,  لممزيد انظر ـ5111األحمدي ( في عاـ 

 .1ص ,ـ5115يناير 53, 931العدد
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, إال أف الخيرييف ساىموا فى تخفيؼ حدة ىذه األزمة, وذلؾ استرشادًا والنظاـ السياسي
صمى اهلل  -أتى النبي  : أن سعداً عن أنس -صمى اهلل عميو وسمـ  -بحديث النبي 
فقال: يا رسول اهلل! إنِّ أمِّي ّتوفيت ولم توِص أفينفعها أن أتصدق  -عميه وسمم 

 .(91)"نها؟ قال: " نعم, وعميك بالماء ع
التي كانت  (91)أف التاريخي اإلسالمي يحفؿ بالكثير مف الشخصيات :والجدير بالذكر

الذي يعتبر مف أىـ األولويات التي تيتـ  البارزة في مجاؿ األمف المائي, ياليا إسيامات
 التي كانت رومة (, ) بئر شراء حادث ىذه اإلسيامات مف أبرزبيا الشعوب, فكاف 

 يستعذب ماء المنورة بالمدينة يكف ولـ الغفاري, لرومة باعيا ثـ ,مزينة قبيمة مف لرجؿ
 صمى - الرسوؿ سأؿ وقد نبوي, تمر بمد القربة منيا يبيع مالكيا كاف وليذا مائيا, غير
 يابعني: -وسمـ  عميو اهلل صمى - بقولو لممسمميف يبيعيا أف ()رومة  -وسمـ  عميو اهلل

 ذلؾ, أستطيع وال غيرىا, وعيالي لي ليس اهلل رسوؿ يا: الرجؿ لو فقاؿ الجنة, في بعيف
 األولى :دفعتيف عمى منو فاشتراىا ,-عنو  اهلل رضي - عفاف بف عثماف الخبر ىذا فبمغ

 البئر ولصاحب يوـ لو يكوف أف عمى البئر صاحب مع واتفؽ درىـ, ألؼ وثالثيف بخمسة
,  الثانية الدفعة اشترى ثـ يوميف, يكفييـ ما المسمموف ستسقىا عثماف يوـ كاف فإذا يـو

 .(91)المسمميف عمى وقفاً  كميا وجعميا درىـ, آالؼ بثمانية
                                                 

. 9سمسمة األحاديث الصحيحة لمعالمة محمد ناصر الديف األلباني. طػمحمد ناصر الديف األلباني:  (91)
 .331-333, ص اعتنى بو: أبو عبيدة مشيور بف حسف آؿ سميماف

سيامات بارزة في مجاؿ األمف المائي, يحفؿ التاريخ اإلسالمي بأسماء الكثير مف الشخصيات التي كانت ليا إ (91)
مثؿ: أبي جعفر محمد عمي بف أبي منصور, المعروؼ بالجواد األصبياني, وزير صاحب الموصؿ األيوبي, 
فقد بنى وأوقؼ الكثير مف األسبمة في مكة, واختط صياريج الماء, ووضع الجباب في طرؽ الحج لتجميع ماء 

 التنمية في اإلسالمي الوقؼ الفقي, دور عبد القادر محمد إلسالمي:, لممزيد انظر مجمة الوعي االمطر فييا
 ـ. 9151سبتمبر  3, وزارة األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية, الكويت, 139البيئة, العدد  وحماية

, البيئة وحماية التنمية في اإلسالمي الوقؼ دور, الفقي القادر عبد محمد مجمة الوعي اإلسالمي: (91)
 ـ. 9151سبتمبر  3األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية, الكويت, , وزارة 139العدد 
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أما عف أوقاؼ سقيا الماء في الكويت؛ فقد بادر الخيروف بوقؼ أمواليـ عمى حفر 
( دعيجالعزيز محمد ال بدأوقاؼ ع)وكاف مف أبرز ىذه األوقاؼ اآلبار وتسبيميا لمناس, 

دوف توقؼ, وفقًا لما حدده في  أىإلرواء الظم هالتي خصصيا لسبيؿ الماء الذي أنشأ
 .  (35)ـ5151ىػ 5331الموثقة عاـ  (31)وصيتو

ونشير ىنا إلى أف عبد العزيز محمد الدعيج يعتبر مف المؤسسيف األوائؿ لسبيؿ الماء 
د حاجة الفقراء ـ, وقد جعؿ سبيؿ الماء موردًا لس5119ىػ 5311في الكويت عاـ 

والمحتاجيف مف مياه الشرب, حيث اشترى آبار ماء في ) منطقة الشامية (, لتزويد ىذا 
السبيؿ بالمياه, كما اشترى عددًا كبيرًا مف الجماؿ ) اإلبؿ ( خصصيا لنقؿ المياه يوميًا 

 .(39)مف ) الشامية ( إلى السبيؿ في حي الدعيج
آلبار الموجودة في الجماؿ تنقؿ المياه مف اكانت : " الدعيج الرحمف عبدابنو يقوؿ 

 .(33)" , وكانت عممية نقؿ المياه تتـ عمى فترتيف: صباحية ومسائية( منطقة الشامية)
لقد أثنى الحاكـ الشيخ سالـ المبارؾ الصباح عمى الدعيج, حيف قاؿ: " إف ىذا الرجؿ 

يت ", وذلؾ بعد يعمؿ لمكويت بشكؿ يفوؽ عمؿ الكثيريف مف أمثالو التجار في الكو 
 .(39)مشاىدتو لمجماؿ المحممة لمماء يوميًا, مف مقر لو يطؿ عمى بوابة الشامية

(, وأنشئت عمى نفقة الوقؼ )الوصية بعد فترة مف الزمف: تمت توسعة السبيؿ الرئيسي
أوقاؼ الدعيج( أيضًا يقوـ نظار )عدة فروع في أماكف متفرقة مف الكويت, ومف ريع 

 .(31)ى األقارب والفقراء والمحتاجيفالوقؼ باإلنفاؽ عم
                                                 

 ـ.5151ىػ 5331(, الخاص في وصية عبد العزيز الدعيج  5انظر إلى ممحؽ رقـ )  (31)

أبرز الشاىديف في وثيقة الوقؼ حاكـ الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح والشيخ عبد اهلل الجابر  (35)
لد الخضير وشمالف بف عمي آؿ سيؼ, وقاـ بتوثيقيا الصباح وىالؿ فجحاف المطيري وحمد الخا

 . 913الشيخ عبد اهلل خمؼ الدحياف, لممزيد انظر محسنوف مف بمدي: ص 

 .911-913, ص ـ9119ىػ 5999, 5المجمد  5بيت الزكاة الكويتي, طػ محسنوف مف بمدي: (39)

 .ـ9111 ابريؿ 5 ,عاـ 511القبس: أحمد شمس الديف, وثيقة لمتاريخ قبؿ صحيفة  (33)

 .911-919محسنوف مف بمدي: المرجع السابؽ,  ص  (39)

 .911-911محسنوف مف بمدي: المرجع السابؽ, ص  (31)
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 يصمحو  ,المحتاجيف ويعيف ,عمى الفقراء يتصدؽو  ,ينفؽ في سبيؿ اهلل عبد العزيز الدعيجظؿ 
وقتنا حتى  ًا,قائم الذي أوقفو سبيؿ الماء , وما يزاؿ(33ـ)5133ىػ  5311 توفيحتى  ,بيف الناس

 .الكويتأرجاء  كؿفي  سبيالٍ  ئةبما يقارب سبعم منو تفرعحيث  ,(31)في سكة ابف دعيج ىذا,
بنو عبد الرحمف ببعض الوثائؽ والمستندات : زودني اوعف سبيؿ عبد العزيز الدعيج

 الرسمية الخاصة بوثائؽ وقؼ الدعيج, ففي إحدى المستندات الصادرة مف وزارة العدؿ
 ـ, جاء5131ديسمبر  1ىػ 5311جماد الثاني  53(  بتاريخ رعيةالمحكمة الشالكويتية )

أقاـ أخاه عبد الرحمف ناظرًا عمى وقؼ  :فييا أف ناظر الوقؼ صالح عبد العزيز الدعيج
 .   (31)في أي مكاف يراه مناسباً  ؛والده, وأف يقوـ بإيجاد ماء لمسقاية والتسبيؿ

مف المالحظ أف أبناء عبد العزيز الدعيج كانوا حريصيف عمى استمرار ىذا العمؿ 
 جاح وتميز ) سبيؿ الدعيج ( إلى وقتنا ىذا. الخيري, وكاف ىذا سببًا في ن

أيضًا دور في التخفيؼ مف حدة نقص المياه,  (31)لمحاج يوسؼ العبد اليادي الميمـوكاف 
 991ـ, اشترى أرضًا واسعة في ) منطقة الشامية ( بثمف وقدره 5199ىػ 5333ففي غرة صفر 

بارة عف مجموعة مف آبار المياه جنييا إسترلينيًا, وكانت ىذه األرض ع 59روبية, بما يقارب 
الصالحة لمشرب, والتي كانت تمثؿ آنذاؾ أحد أىـ الموارد المائية, فقد أوقؼ الميمـ تمؾ األرض 

 . (91)ليكوف ثوابيا ألختو وألمو وألبيو, كما أراد بيذا الوقؼ والتسبيؿ ثواب اهلل
ومف أبرزىـ كانت:  وفي ىذا المجاؿ أيضًا كاف لممرأة الكويتية دور في تسبيؿ المياه,

منطقة شرؽ( )ـ, بيتًا في 5131ىػ 5313شريفة بنت جبر الغانـ, التي أوقفت, في عاـ 
 .(95)ألعماؿ بر وخير, مف أضاحي في كؿ سنة, ليا ولوالدييا و) تسبيؿ الماء ( واإلطعاـ

                                                 

 .51ـ, ص 9151مايو  1, 55931العدد  ,الراي: سعود الديحاني, حديث الذكرياتصحيفة  (33)

 .ـ9111ابريؿ  5 ,عاـ 511القبس: أحمد شمس الديف, وثيقة لمتاريخ قبؿ صحيفة  (31)

 .ـ5131ديسمبر  1ىػ 5311جماد الثاني  53, الكويت, 919وزارة العدؿ: اعالـ رسمي, رقـ  (31)

 (, الخاص بوثيقة وقؼ آبار يوسؼ العبد اليادي الميمـ. 9انظر إلى ممحؽ رقـ )  (31)

 . 91عادؿ العبد المغني: المرجع السابؽ, ص  (91)

 . 11ـ, ص 9113ىػ 5991عامة لألوقاؼ, الكويت, إيماف محمد الحميداف: المرأة والوقؼ, األمانة ال (95)
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ه, ومف ىنا يتضح دور الدعيج والميمـ والغانـ في توفير احتياجات المجتمع الكويتي مف الميا
 وذلؾ في ظؿ عدـ استطاعة اإلمارة إقامة مشروعات خاصة بتوفير المياه الصالحة لمشرب.

إلى جانب دور الوقؼ في التصدي لمشكمة نقص المياه والتخفيؼ عف غير القادريف, 
كما , الضروريات األساسية ليـ وتوفير ,الفقراء والمعوزيف كاف لموقؼ دور كبير في إعانة

 الترابط االجتماعي واألسري في المجتمع, منيا عمى سبيؿ المثاؿكاف لو دور كبير في 
ـ, والذي أوقؼ 5151يوليو  95ىػ 5331مف شواؿ  9( في )وقؼ أحمد إبراىيـ الوزاف

 ,بيتًا وثمثًا خيريًا ودكاف وبيت, واشترط الواقؼ أف يكوف الوقؼ عمى الُذرية مف أبنائو
 .(99)ؾ مف أعماؿ يعمميا الحي لمميتوما إلى ذل ,وثمث خيري لمكفف والغسؿ والقبر

 51وقؼ راشد البدي( في )ومف األوقاؼ التي ساىمت في إعانة الذرية والفقراء أيضًا 
الذي أوقؼ بيتو, وأوقفو عمى رأسو مدة  ,ـ5195يوليو  91ىػ 5331القعدة مف ذي 

 .(93)ومف بعده عمى ُذريتو وُذرية ُذريتو, يطعموف لو ويضحوف في كؿ سنة ,حياتو
اف المحسنوف دقيقيف في وضع شروط الوقؼ, حتى يتحقؽ ىدفيـ الخيري ليستفاد ك

-ـ5191ىػ5391منو الكثير, فيذا حمد بف عمي بف حمد, الذي أوقؼ بيف عامي 
دقيقة,  اً (, قد وضع شروطكبرى في )محمة العتيقي اصغرى ودار  اـ, دار 5131ىػ 5391

ومف انتفع بالوقؼ يعمؿ  ,تناسموا بأف تكوف الدار الصغرى عمى ابنو وعمى ُذريتو ما
أف تكوف الدار الكبرى عمى ابنو عبد اهلل  :أضحية لجدتو, كما كاف مف بيف الشروط

خوتو األشقاء الذكور ال اإلناث ا وتعاقبوا, وجعؿ فييا ثالث ثـ عمى أوالدىـ ما تناسمو  ,وا 
ع إخوانيـ وواحدة ألبيو عمي, وجعؿ لمف احتاج مف بناتو السكف م ,لو وألمو أضاحٍ 

ينفقيا عمييا  ,ألختو لطيفة (99)ئة لاير نمساويو مفميسكنوا, كما أوصى بأف يخرج مف ثمث

                                                 

 . 13, ص 9, طػ9األمانة العامة لألوقاؼ, جػ  ـ:5191-5115سجؿ العطاء مف عاـ  (99)

 . 31, ص 9, طػ5األمانة العامة لألوقاؼ, جػ  ـ:5111-5195سجؿ العطاء مف عاـ  (93)

لاير فرنسي وىو مف الفضة, يزف ما يقارب اللاير: ىو لاير نمساوي أو لاير الممكة تريزا أو يطمؽ عميو  (99)
غراـ ويعادؿ نحو روبيتيف ونصؼ الروبية ) فضة ( وزنًا وكقيمة شرائية يعتبر أكبر عممة  9171مف 
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 31وأخيو عثماف  ,ألخيو عبد العزيز لاير 91وأوصى أف يخرج  ,ابنو عمي حسب حاجتيا
رياالت لبنت  51رياالت إلبف خالو و 51لاير, وأف يخرج لخالو و 31وألخيو يوسؼ  ,لاير

ذا ,خالو  .   (91)فيصرؼ في وجوه البر مف إطعاـ جائع وكسوة عار   ؛زاد مف الثمث وا 
كذلؾ حرص المحسنوف عمى أف يوقفوا أمالكيـ في الخارج, فيذا غانـ بف جبر الغانـ: 

ـ, بثمث مف أرضو الواقعة في 5139أغسطس  51ىػ 5313جماد أوؿ  1أوصى في 
المزروعة بالنخيؿ واألشجار, المسماة الدواسر, وىي مضافة مف مضافات البصرة في العراؽ, و 

بباب اليواء, الغنية بشيرتيا عف التحديد, كما أوصى بالدكاف الكائف في بمدية الكويت: أف 
يكوف مف ثمثو وأف يصرؼ كؿ مف غالت األرض والدكاف في مصارؼ الخير, ووجوه المبرات 

تخرج مف الغالت المذكورة مف اإلنفاؽ عمى الفقراء والمساكيف, مما يعود نفعو عميو بعد أف 
 .(93)مصالح األرض والدكاف مف بناء وغيره مما تستداـ بو غمتيما

مما يؤكد مكانتيا و كما كاف لممرأة الكويتية الكثير مف اإلسيامات في ىذا المجاؿ, 
ورد في سجؿ العطاء الصادر مف األمانة العامة  ما, (91)قديمًا وسعييا لفعؿ الخير

مف ىذه األوقاؼ ) وقؼ سبيكة محمد السميط ( ف أوقاؼ النساء, مذكر العديد  :لألوقاؼ
ـ, التي أوصت بإنفاؽ ثمث ماليا 5195ديسمبر  35ىػ 5391مف جمادى أوؿ  5في 

 (91)شيخة عبد اهلل الغانـ ( , وأيضًا مف األوقاؼ ) وقؼ(91)عمى أعماؿ البر ووجوه الخير
 .  (11)يتيا, وكاف وقفيا ذرياً ـ, التي أوقفت ب5195يونيو  51ىػ 5331مف شواؿ  55في 

                                                                                                                                 

ـ حتى 511فضة عرفت وتداولت في الكويت, ولقد استمر تداوؿ اللاير فترة طويمة ابتداءًا مف عاـ 
 . 511المصدر السابؽ, ص  ـ:5191-5115ـ, لممزيد انظر سجؿ العطاء مف عاـ 5191عاـ 

 . 11المصدر السابؽ, ص  ـ:5191-5115سجؿ العطاء مف عاـ  (91)

 . 11المصدر السابؽ, ص  ـ:5191-5115سجؿ العطاء مف عاـ  (93)

 . 33المرجع السابؽ, ص  عادؿ العبد المغني: (91)

 . 11المصدر السابؽ, ص  ـ:5191-5115سجؿ العطاء مف عاـ  (91)

 .وقؼ شيخة عبد اهلل الغانـ(, الخاص بوثيقة  3إلى ممحؽ رقـ )  انظر (91)

 . 11المصدر السابؽ, ص  ـ:5111-5195سجؿ العطاء مف عاـ  (11)
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إف مفيـو التكافؿ والتراحـ, ومعنى األخوة بيف طبقات المجتمع, تمثؿ بصورة واضحة في 
وقؼ الوزاف, والبدي, وبف عمي, والسميط, والغانـ, وىو ما ساىـ في جعؿ المجتمع الكويتي 

في دراسة لو عف وعف ذلؾ يقوؿ الدكتور وليد المنيس, أسرة واحدة في ترابطيا وتالحميا, 
الخصائص العامة لوثائؽ الوقؼ الكويتية: إنو يالحظ في الوقؼ الكويتي مف خالؿ نصوصو, 
وشيوده, ومنافعو؛ قوة الترابط األسري والقبمي واالجتماعي مف جية, وقوة االرتباط بالديف 

 .(15)اإلسالمي, الذي يدعو إلى تحقيؽ التآلؼ والترابط, وتسبيؿ المنافع بيف الناس
وؿ الدكتور عادؿ العبد يضًا الحظنا دور المرأة الكويتية في الوقؼ, وعف ذلؾ يقأ

لما  ,يقؼ إعجابًا وتقديرًا وشكرًا وثناءً  ؛الدارس لسيرة المرأة الكويتية في الماضيالمغني: "
 .(19)كانت تقـو بو مف أعماؿ جميمة "

, وحفصة, وأـ عائشة –صمى اهلل عميو وسمـ  –والجدير بالذكر أف زوجات الرسوؿ 
حبيبة, وأـ سممة, وصفية, وابنتو فاطمة, وأسماء بنت أبي بكر, رضي اهلل عنيف جميعا, 
تشاركف الرجاؿ في الوقؼ وغيره مف أعماؿ الخير, وكاف لبعضيف دور ميـ في النظارة 

في صمب  -رضي اهلل عنو  –عمى األوقاؼ, فقد نص الخميفة الراشد عمر بف الخطاب 
صمى اهلل  -, زوج النبي -رضي اهلل عنيا  -وقفو حفصة بنت عمر  وقفيتو: أف ناظر

 . (13)-عميو وسمـ 
أيضًا مف األمثمة عمى ذلؾ: ىناؾ وقفية الست ىانـ بنت عمي حسف, مف مصر, في 

قراريط لخادـ الزاوية المعدة لمصالة, والسبيؿ  1ـ, حيث خصصت منيا ريع 5139عاـ 
 .(19)ـ لترميمياوالحوض المعد لشرب المواشي, وما يمز 

                                                 

الخصائص العامة لوثائؽ الوقؼ الكويتية, األمانة العامة لألوقاؼ, الكويت, جمادي  وليد المنيس: (15)
 . 51ـ, ص 5111ىػ نوفمبر 5953اآلخر 

 . 33المرجع السابؽ, ص  د المغني:عادؿ العب (19)

  .91ـ, ص 9113ىػ 5991إيماف محمد الحميداف: المرأة والوقؼ, األمانة العامة لألوقاؼ, الكويت,  (13)

 . 31المرجع السابؽ, ص  إيماف محمد الحميداف: (19)
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دور رئيس في لو  كافإلى جانب دور الوقؼ في الترابط االجتماعي واألسري, أيضًا 
وكاف المحسنوف يحرصوف عمى ىذا واإلنفاؽ عمى العامميف فييا,  ,عمار المساجدا  بناء و 
لقولو تعالى:  المساجد, مف يعمرلما جاء في اآلية الكريمة التي بينت فضؿ  الدور,

َكبةَ َولَْن يَْخَش إًََِّوب يَ  ﴿ ََلةَ َوآتَى الزَّ ِ َواْليَْىِم اْْلِخِر َوأَقَبَم الصَّ ِ َهْي آَهَي بِبَّللَّ ْعُوُر َهَسبِجَد َّللاَّ

َ فََعَسى أُولَئَِك أَْى يَُكىًُىا ِهَي اْلُوْهتَِدييَ   .(11)(81: التوبة)  ﴾إَِّلَّ َّللاَّ
: وصؿ لدى محسني الكويت ,دلفضؿ بناء المساج ؛ونتيجة ليذا الفيـ وتمؾ العقيدة 

, كما أوقؼ (13)مسجداً  19ـ 5191ىػ 5331عدد المساجد في الكويت حتى عاـ 
المحسنوف العديد مف األوقاؼ عمى إصالح وترميـ المساجد, ومف أبرز ىذه األوقاؼ  

فبراير  51ىػ 5333ربيع ثاني  91, الذي أوقؼ في (11)وقؼ ىالؿ فجحاف المطيري
في )الصفاة(, وبيتيف عمى إماـ ومؤذف )مسجد ىالؿ(, وجاء في ـ: عشريف دكانًا 5151

 :ما يمي محمة الرشايدة(,)في شروط الوقؼ عمى )مسجد اليالؿ( 
 عدد أربعة دكاكيف وقؼ عمى المؤذف. -5

 عدد اثني عشر دكانًا وقؼ عمى اإلماـ. -9

 سجد.عدؿ عدد أربعة دكاكيف مف الموقوفات عمى اإلماـ والمؤذف, وصاروا وقفاً عمى الم -3

حاصؿ الدكاكيف األصؿ إلصالح المسجد, ومف بعد ترميـ المسجد عمارة وترميـ  -9
 الخراب البيف. عمى وىو ما ال يكوف إال ,الدكاكيف

                                                 

قيموف الصالة ويؤتوف تفسير اآلية: ال يعتني ببيوت اهلل ويعمرىا إال الذيف يؤمنوف باهلل واليـو اآلخر, وي (11)
, ىؤالء الُعمَّار ىـ الميتدوف إلى الحؽ , التفسير الميسر: المممكة العربية الزكاة, وال يخافوف في اهلل لومة الـئ

 .511 ص .ـ9159ىػ 5933السعودية, مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ, 

 .1ـ, ص 9111, الكويت, المساجد القديمة مسيرة خير وتواصؿ: األمانة العامة لألوقاؼ (13)

ىالؿ بف فجحاف: أشير أغنياء عصره, ومف تجار المؤلؤ المعروفيف, وكاف محبًا ألعماؿ الخير,  (11)
ـ, وأيضًا كاف مف أبرز المتبرعيف 5155فقد كاف مف أبرز المتبرعيف لتأسيس المدرسة المباركية 

ـ, لممزيد 5195ى في عاـ ـ, كما كاف عضوًا في مجمس الشور 5191ىػ 5331في معركة الجيراء 
 .311-911 ص ـ,5119, 9جػ, : رجاؿ في تاريخ الكويتانظر يوسؼ الشياب
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شيد عمى توثيؽ ىذا الوقؼ: الشيخ جابر الصباح, والشيخ أحمد الجابر الصباح, 
 .  (11)وكانت أرض ىذه الدكاكيف ىبة مف الحاكـ الشيخ سالـ الصباح

دير بالذكر أف ىالؿ المطيري كاف لو الكثير مف اإلسيامات في ىذا المجاؿ, الج
ـ, كما ساىـ 5191ىػ 5399في عاـ  ,(11)منيا تجديده لمسجد المحسف عيسى المناعي

 مسجد الفحيحيؿ القديـ(. )مسجد أحمد عبد اهلل( في منطقة الشرؽ, وساىـ أيضًا في )في 
( إف أحد الشعراء مدح بو )تاريخ الكويتالرشيد في كتا يقوؿ الشيخ عبد العزيز

 ىالؿ بمناسبة إحسانو إلصالح مسجد ىالؿ فقاؿ:
 نــــــــــــــــــــــــــلجالل المَّه رب العالمي              مسجد أّسس عمى التقوى المبين 

 نـــــــــــمن هالل الخير بدر اآلمني        ه ـــــــــــــــــــــمسجد قد أّسست آساس
 (31)أّسس البيت عمى التقوى المبين        ه ــــــــــــــــــــــنطق السعد لدى تاريخ

أوقاؼ المال صالح بف )أيضًا مف األوقاؼ التي ساىمت في ىذا الجانب 
ـ, وأنفؽ عمى بنائو نحو ثالثًة 5151ىػ 5331الذي أسس مسجدًا عاـ (, (35)محمد

(, وقد أوقؼ عميو أوقافًا عديدة جنييًا إسترلينياً  5133قارب )وعشريف ألؼ روبية, بما ي
مف البيوت والدكاكيف, وىو يعتبر اآلف مف المساجد التاريخية في الكويت, حيث وضع 

, وكاف المال صالح ىو الذي (39)حاكـ الكويت الشيخ سالـ أوؿ حجر في أساسو الشمالي
 .(33)يعطي اإلماـ والمؤذف رواتبيما

                                                 

 . 11المصدر السابؽ, ص  ـ:5191-5115سجؿ العطاء مف عاـ  (11)

ـ, وأقاـ بناءه كؿ مف المحسنيف 5113ىػ 5359أسس المحسف عيسى المناعي ) مسجد المناعي ( في عاـ  (11)
براىي  .511ـ إسحؽ, لممزيد انظر محسنوف مف بمدي: المرجع السابؽ, ص إبراىيـ المضؼ وا 

 .535-511محسنوف مف بمدي: المرجع السابؽ, ص  (31)

   , منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائؽ, الكويت, 5محمد الشيباني: سكرتير الحكومة, طػ  (35)
 .99-93ـ, ص 9113     

 .93 ص, ـ5111 الكويت, دار قرطاس لمنشر,, 3ػتاريخ الكويت, ط د:عبد العزيز الرشي( 39)

 .99-93ـ, ص 9113محمد الشيباني: المرجع السابؽ,  (33)



 

 

 

 
 م6102هجلة الوؤرخ العربى اكتىبر 

 229 

اإلسالـ أنشئت في ىذا  الوقؼ في أعماؿ البر واإلحساف, وخدمة: واستكمااًل لدور       
 .(39)( التي دخؿ عمى يدييا الكثيروف في ديف اإلسالـالمسجد )لجنة التعريؼ باإلسالـ

سبتمبر  1ىػ 5391مف محـر  9( في ) وقؼ ناصر بف يوسؼ البدركذلؾ كاف  
أوقؼ البدر عدد واحد ـ, مف األوقاؼ التي ساىمت في العناية بالمساجد, فقد 5195

إماـ  الواقؼ أف تصرؼ عوائدىا جميعًا عمىوثالثيف دكانًا وأرضًا وبيتًا, وكاف شرط 
 .(31)المسجد والمؤذف, وعمى فرش المسجد ومستمزماتو, وتعمير الوقؼ

مف خالؿ ما سبؽ الحظنا مشاركة الحاكـ الشيخ سالـ الصباح, وأفراد األسرة 
 منيـ عمى أىمية الوقؼ ودوره في المجتمع.  الحاكـ في توثيؽ الوقؼ, حرصاً 

لـ يكف المحسنوف ييتموف بأوقافيـ فقط, بؿ كانوا يتسابقوف عمى العناية بالمساجد 
صالح المساجد األخرى, ىو:  األخرى, ففي حادثة دالة عمى حرصيـ عمى المساىمة في بناء وا 

نييار, سارع إليو حمد ( عمى االبمسجد آؿ يعقو )ـ, عندما أوشؾ 5193ىػ 5395أنو في عاـ 
وقاـ ببنائو عمى أحدث طراز, كما حرص عمى إتماـ البناء في ثالثة أشير, وقد بذؿ  (33)الخضير

 .(31)جنييًا إسترلينياً  133روبية, بما يقارب  59111فيو مف الماؿ ما يقدر بحوالى 
صالح المساجد, بؿ كانوا أيضاً   لـ يتوقؼ حرص المحسنيف في أوقافيـ عمى بناء وا 
حريصيف عمى تأميف المسكف لإلماـ والمؤذف, ومف ىذه األوقاؼ )وقؼ خالد بف فايز الخميس( 

                                                 

 .31محسنوف مف بمدي: المرجع السابؽ,  ص  (39)

 . 31-31المصدر السابؽ, ص  ـ:5191-5115سجؿ العطاء مف عاـ  (31)

كاف يؤمف بأىمية التعميـ فبجانب حمد خالد الخضير: كاف مف أبرز المتبرعيف لممدرسة المباركية, و  (33)
( روبية, كرس وقتو كعضو في المجنة المالية  1111ما تبرع بو لممدرسة ) المباركية ( بمبمغ ) 

صالح  , لممزيد انظرالتي انتخبت الستثمار ما تبقى مف التبرعات بعد أف شيدت المدرسة المباركية
 .31-39 ص ,5جػ ماف,تاريخ التعميـ في الكويت والخميج أياـ ز  :جاسـ شياب

 .93-91محسنوف مف بمدي: المرجع السابؽ,  ص  (31)
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ـ, الذي أوقؼ بيتيف, وكاف شرطو عمى مصالح 5133يونيو  31ىػ 5319ربيع أوؿ  1في 
 .(31))مسجد محمد بف بشر الرومي(, وبيت لسكف اإلماـ, وبيت لسكف المؤذف

 أدية الفروض بالمصميف في أوقاتيا.ت جاء ىذا الحرص حتى يتمكف اإلماـ مف
وقؼ أحمد بف عبد المحسف السكف لإلماـ )اىتمت بأمر توفير ومف األوقاؼ التي 

محمة )ـ, الذي أوقؼ بيتًا لو في 5191نوفمبر  5ىػ 5331ذي الحجة  91(, في الخرافي
 .(31)(يتولى اإلمامة في )مسجد الساير فلم اً القبمة(, يكوف سكن

سنوف عمى سد احتياجات أئمة المساجد, فيذا حامد النقيب ابف السيد أيضًا حرص  المح
, وشرط أف (في )محمة القبمة ـ, بيتاً 5131ديسمبر  53ىػ 5313شواؿ  51رجب, أوقؼ في 

(, بحيث تصرؼ غالت ىذا البيت عمى إماـ المسجد يكوف الوقؼ عمى إماـ )مسجد ابف عثماف
 . (11), مما تستداـ بو غمتو وتبقى عينوبعد أف تقاـ مف أجرة البيت مصالح عمارتو

 1ىػ 5311رمضاف  59وفي ىذا المجاؿ أيضًا أوقؼ مبارؾ بف محيسف العمر, في 
ـ, عينو الشرقية يحدىا شرقًا الجادة, وجنوبًا الفحاؿ, ومف جبمة أرض فالح 5131نوفمبر 

)مسجد أبو حميفة(, الرشيدي, وشمااًل البحرة الواقعة في أبو حميفة, وشرط أف يكوف الوقؼ عمى 
 .(15)يتصرؼ بيا إماـ المسجد بحفر األرض, ويأكؿ خفارتيا, ويستثمر النخؿ والشجر

كذلؾ كاف لمخيريف مساٍع خيرة في بناء المساجد, في المناطؽ التي ال يوجد بيا 
مساجد, فالحاج يوسؼ الميمـ بنى مسجدًا في ) منطقة الصبيحية (, التي كاف أىميا في 

 .(19)لؾ, وأيضًا بنى مسجدًا في ) قرية أبرؽ خيطاف (أمس الحاجة لذ

                                                 

 . 11-13المصدر السابؽ, ص  ـ:5191-5115سجؿ العطاء مف عاـ  (31)

 . 513المصدر السابؽ, ص  ـ:5191-5115سجؿ العطاء مف عاـ  (31)

 . 15المصدر السابؽ, ص  ـ:5191-5115سجؿ العطاء مف عاـ  (11)

 . 19المصدر السابؽ, ص  ـ:5191-5115ـ سجؿ العطاء مف عا (15)

 . 91المرجع السابؽ, ص  عادؿ العبد المغني: (19)
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كاف لممرأة الكويتية دور في بناء وتجييز المساجد, ومف  :وفي ىذا المجاؿ أيضاً 
 91ىػ 5331ذي الحجة  3عمي (, التي أوقفت في  تىذه األوقاؼ ) وقؼ آمنة بن

وقؼ عمى  في ) محمة المطبة (, وكاف مف بيف شروط الواقفة, اـ, بيت5151سبتمبر 
بعد أف تقاـ  ,مصالح ) مسجد بف بشر الرومي ( مف بناء وفرش, وما يحتاج إليو المسجد

 . (13)مما تستداـ بو غمتو ,فيو مصالح البيت مف بناء وغيره
سارة بنت برجس, التي أوقفت في  مف بيف الكويتيات في ىذا المجاؿ:أيضًا كاف 

ى بناتيا ومف اف شرط الواقفة عمنصؼ بيتيا, وك ,ـ5191يوليو  3ىػ 5391محـر  91
 . (19)(بعدىـ, عمى مصالح )مسجد الساير( الكائف في )دروازة الفداغ

ـ, 5191يوليو  99ىػ 5391صفر  51في  ,كذلؾ أوقفت منيرة محمد العمراف
( فمسجد النومالح )ليا واقع في ) محمة الحيالة (, وكاف شرط الواقفة عمى مصا اً بيت

 .(11)د الرزاؽ(الواقع في )دروازة العب
قافيـ عمى المساجد لـ تتوقؼ األوقاؼ عند المدينة وضواحييا, بؿ أوقؼ المحسنوف أو 

اؼ, وكانت (, التي كانت تستحوذ عمى عدد اليستياف بو مف األوقالموجودة في )جزيرة فيمكا
( وىو المسجد الجامع في الجزيرة, حيث وقؼ عمى ىذا تتركز في معظميا عمى )مسجد شعيب

أعداد مف البيوت والمزارع والحوطى واألراضي, منيا مثاًل )وقؼ حجي حسيف بف سالـ(,  المسجد
 .(13ـ)5151ىػ 5391شعباف  99الذي أوقؼ أرضو عمى المسجد المذكور في 

مسجد )ـ, لصالح 5151ىػ 5391شواؿ  91كذلؾ أوقؼ المحسف حسيف بف سالـ, في 
عادؿ العبد المغني: " لـ تكف الجزيرة بعيدة  ( يقوؿ الدكتورقؼ في )جزيرة فيمكاشعيب(. وعف الو 

 .(11)عف الوقؼ في الكويت, فقد ناليا الوقؼ كسائر الوقؼ في مدينة الكويت القديمة "
                                                 

 . 13المصدر السابؽ, ص  ـ:5191-5115سجؿ العطاء مف عاـ  (13)

 . 13-19المصدر السابؽ, ص  ـ:5191-5115سجؿ العطاء مف عاـ  (19)

 . 13المصدر السابؽ, ص  ـ:5191-5115سجؿ العطاء مف عاـ  (11)

الخصائص العامة لوثائؽ الوقؼ الكويتية, األمانة العامة لألوقاؼ, الكويت, جمادي  وليد المنيس: (13)
 . 93ـ, ص 5111ىػ نوفمبر 5953اآلخر 

 . 11المرجع السابؽ, ص  عادؿ العبد المغني: (11)
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عمار المساجد, أيضًا لعب دورًا رئيسيًا في  لى جانب دور الوقؼ في بناء وا  وا 
ي ساىمت في ذلؾ مف أىـ مصادر تمويؿ التعميـ, ومف األوقاؼ التدعـ التعميـ, فقد كاف 

عمى مدرسة,  اً ـ, الذي أوقؼ بيت5195ىػ 5391) وقؼ عبد الرحمف الغريب ( بتاريخ 
 ,وقد شرط الواقؼ أف يكوف عمى طمبة العمـ, حيث تولى التدريس فييا الشيخ بف غريب

 .(11)ثـ الشيخ عبد العزيز قاسـ حمادة ,ثـ الشيخ أحمد الفارسي
 531ـ, 5191-5151ة ما بيف عامي خالؿ الفتر  ,لقد بمغ مجموع األوقاؼ

, ومع ىذا النمو دعت الحاجة لتأسيس (11), كاف أغمبيا أوقاؼ البيوت والعقارات(11)وقفاً 
 ؛دائرة األوقاؼ العامة(, وذلؾ حينما شعر المسئولوف ورجاؿ الكويت بضرورة تأسيسيا)

واستغالليا  ,األوقاؼ الخيرية وصيانتيا التتولى اإلشراؼ عمى المساجد وأوقافيا, وكذ
 يعود بالخير عمى ما أوقفت عميو. ,استغالاًل نافعاً 

وبفضؿ جيود العديد مف الشخصيات الكويتية: تأسست الدائرة في غرة ربيع  
, والشيخ (19), وكاف مف أبرزىـ الشيخ عبد اهلل السالـ الصباح(15) ـ5191ىػ 5331األوؿ 

 .(13)بد اهلل العسعوسي مديرًا لياعبد اهلل الجابر الذي ُعيف رئيسًا ليا, كما اختير ع
( ىـ أنفسيـ مف ـ دور في )دائرة األوقاؼ العامةومف المالحظ أف مف كاف لي

ساىموا في تأسيس الدوائر والمجالس األولى في تاريخ الكويت, كدور الشيخ عبد اهلل الجابر 
                                                 

 . 31المصدر السابؽ, ص  ـ:5191-5115سجؿ العطاء مف عاـ  (11)

ذريًا ( لذريتيـ أو ألقربائيـ, أو لتكوف ) وقفًا خيريًا ( عمى إطعاـ  ىذه األوقاؼ إما لتكوف ) وقفاً  (11)
, لممزيد انظر سجؿ وقفًا مشتركًا ( ُذريًا وخيرياً  الفقراء والمحتاجيف والمساكيف والضحايا, أو لتكوف )

 . 553-1المصدر السابؽ, ص ـ:5191-5115العطاء مف عاـ 

 . 553-1السابؽ, ص المصدر ـ:5191-5115سجؿ العطاء مف عاـ  (11)

 .51ـ: مطبعة حكومة الكويت, ص 5111ىػ5311-ـ5191ىػ5331تاريخ دائرة األوقاؼ العامة مف  (15)

, وكاف رئيسًا لممجمس ـ5131ـ حتى عاـ 5111الحكـ في تولى اح الشيخ عبد اهلل السالـ الصب (19)
 ـ.5139ـ وفي عيده صدر دستور الكويت في عاـ 5131التشريعي 

 .53ـ: المرجع السابؽ, ص 5111ىػ5311-ـ5191ىػ5331ائرة األوقاؼ العامة مف تاريخ د (13)
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, وكذلؾ ـ5133ـ, ومجمس ودائرة المعارؼ 5131في تأسيس المجمس البمدي ودائرة البمدية 
ـ, مما يدؿ أف طرح 5131ي الشيخ عبد اهلل السالـ كاف لو دور في تأسيس المجمس التشريع

( كاف مف قبؿ شخصيات ليـ دراية بأىمية تأسيس الدوائر الحكومية, ويدركوف مشروع )الدائرة
 أىمية وجود دائرة تختص بشؤوف األوقاؼ إلدارتيا وتنميتيا. 

لى جانب تأسيس الدائرة؛ تشك  , يعقد اجتماعاتو (11)بالتعييف (19)ؿ مجمٌس لألوقاؼوا 
 .(13)لبحث المواضيع التي تتعمؽ بشؤوف الدائرة واختصاصاتيا, ومناقشة الميزانية العامة ليا

الجدير بالذكر أف الكويت شيدت قبؿ تأسيس ىذا المجمس: قياـ العديد مف المجالس, 
ـ, 5131س المعارؼ( مجم)ـ, و5131المجمس البمدي( )ـ, و5195كمجمس الشورى 

ـ, وىذا يدؿ عمى أف تأسيس مجمس لألوقاؼ ُيعد خطوة متقدمة في 5131و)المجمس التشريعي( 
 أىمية المشاركة الشعبية في إدارة وتنمية األوقاؼ, في منطقة قمما نجد فييا مثؿ ىذه المجالس. 

 قرارات أىميا: ـ, اتخاذ عدة5191ىػ يناير5331ربيع األوؿ مف  51وشيد اجتماع لممجمس في  
 إصدار إعالف لمجميور بطمب أوراؽ األوقاؼ. -5

روبية بما يقارب  991تقرير معاشات لألئمة والمؤذنيف, فجعؿ راتب الدرجة األولى مف األئمة  -9
 .(11)روبية 511روبية, وراتب المؤذف  511جنيياً إسترلينياً, وراتب الدرجة الثاني  51

  

ضافة إلى ذلؾ حددت اختصاصات الدائ رة باإلشراؼ عمى المساجد وأوقافيا, وكذلؾ وا 
 األوقاؼ الذرية والخيرية األىمية وغيرىا.

                                                 

تشكؿ المجمس مف أحمد محمد البحر وسميماف مسمـ ويوسؼ الحميضي وعبد اهلل السدحاف وعبد  (19)
العزيز الراشد وحمد المشاري وحمد المشاري وأضيؼ إلييـ الشيخ يوسؼ القناعي والشيخ محمد 

تاريخ دائرة األوقاؼ أحمد عطية األثري وعبد المطيؼ الشمالف, لممزيد انظر كامؿ الشمسي والشيخ 
 .51ـ: المرجع السابؽ, ص 5111ىػ5311-ـ5191ىػ5331العامة مف 

 .53ـ: المرجع السابؽ, ص 5111ىػ5311-ـ5191ىػ5331تاريخ دائرة األوقاؼ العامة مف  (11)

 .3مة, حكومة الكويت, ص ـ: دائرة األوقاؼ العا5113ىػ5313التقرير السنوي  (13)

 .53ـ: المرجع السابؽ, ص 5111ىػ5311-ـ5191ىػ5331تاريخ دائرة األوقاؼ العامة مف  (11)
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 وأما عن األوقاف التي تشرف عميها الدائرة, فهي عمى النحو اآلتي:
تقـو الدائرة بإدارة األوقاؼ التي لـ يكف ليا قيـ وال ناظر, أو كاف ليا وتوفى, ثـ  -5

 ؾ حسب الحكـ الشرعي.أىممت ولـ يعيف مسئوؿ إلدارتيا, وذل

األوقاؼ التي شرط الواقفوف أف ما زاد عف حاجة المسجد يصرؼ في سبيؿ الخير,  -9
ألقاربيـ أو غيرىـ, أو ما زاد عف الجية المعنية في الوقؼ يصرؼ إلى المسجد, ففي 
الحالة األولى تستوفي الدائرة مف ريع ىذا الوقؼ ما يسد حاجة المسجد, وفي الحالة 

 لي الدائرة عمى ما فضؿ بعد الجية المعنية.الثانية تستو 

 األعياف الموقوفة عمى الذرية وذرية الذرية, ثـ انقرضوا ولـ يبؽ منيـ أحد. -3

ـ  -9 األوقاؼ األىمية اآليمة لمخراب, والتي ـل يستطع مستحقوىا تعيدىا أو امتنعوا, وـل يوجد مف يقو
 مثؿ ما أنفقت, ـث تعيدىا إلى مستحقييا. بذلؾ, تتولى الدائرة تعيدىا أو استغالليا إلى أف تستوفي

 ( قرارًا بأف تكوف إدارتيا بمعرفة الدائرة.األوقاؼ األىمية التي تصدر )المحكمة الشرعية -1

نما ليا فقط اإلشراؼ,  -3 أما باقي األوقاؼ, غير ما سبؽ بيانو, فال تتولى الدائرة إدارتيا, وا 
 ا, واالنتفاع بريعيا والمحافظ عمييا.وتوجيو القائميف عمييا إلى أحسف الوجوه الستغاللي

ـ: أىميا قسـ خاص  ووفقًا ليذه االختصاصات والتبعات قسمت أعماؿ الدائرة إلى عدة أقسا
ـ األمور المالية واإلداريةلألوقاؼ)  . (11)التي تتعمؽ باألوقاؼ (11)الذرية والخيرية واألىمية(, يختص بتنظي

لمجميور بطمب أوراؽ األوقاؼ, وقد القت وفي مستيؿ أعماليا أصدرت الدائرة إعالنًا 
 .(11)الدائرة في بداية األمر مشقة كبيرة في سبيؿ الحصوؿ عمى وثائؽ الوقؼ الشرعية

                                                 

وفتح  ,سجالت خاصة بياب يابحفظ, يكوف لألوقاؼ الذرية والخيرية واألىميةتنظـي األمور المالية واإلدارية  (11)
وصرؼ ما ىو مطموب  ,المستأجريف وتنظيـ عمميات تحصيؿ األجور مف ,حسابات خاصة بكؿ وقؼ

, تاريخ دائرة حسب تعميمات المحكمة الشرعية وتوزيعو عمى الورثة أو في أوجو الخير وأعماؿ البر وغيرىا
 .93-53ـ: المرجع السابؽ, ص 5111ىػ5311-ـ5191ىػ5331األوقاؼ العامة مف 

 .93-53جع السابؽ, ص ـ: المر 5111ىػ5311-ـ5191ىػ5331تاريخ دائرة األوقاؼ العامة مف  (11)

 . 39المرجع السابؽ, ص  عادؿ العبد المغني: (11)
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وقد أشار إلى ذلؾ مدير الدائرة عبد اهلل العسعوسي بقولو: " إف مف أبرز العراقيؿ 
مسئولية التي واجيت عمؿ الدائرة, عند بداية عمميا, ىو معارضة البعض استرداد 

المساجد مف األئمة, ولـ يكف مف سبيؿ سوى المجوء إلى المحاكـ الشرعية, الستصدار 
 .  (15)حكـ يمـز األئمة بتسميـ عممية اإلشراؼ عمى المساجد إلى ) دائرة األوقاؼ ( "

وقد بدأ المواطنوف, بصورة تدريجية, بإدراؾ الدور الميـ الذي أنيط بالدائرة ومياميا الرئيسة  
 .(13), حتى أصبحت الدائرة المرجع األوؿ في جميع األوقاؼ(19)تابعة شؤوف الوقؼفي م

ولـ تكتؼ الدائرة بدورىا الداخمي في إنشاء المساجد, ومتابعة شؤوف الوقؼ فقط, بؿ 
كانت ليا إسياماتيا الفاعمة واإليجابية خارجيًا, حيث ساعدت في بناء وتعمير المساجد 

, كما كاف ليا دور خيري, إلى جانب المجاف الخيرية, (19)في مختمؼ البمداف اإلسالمية
في جمع التبرعات لمدوؿ اإلسالمية عف طريؽ مساجدىا, وكاف مف أبرزىا دعوتيا 

 .   (11)ـ, بعد العدواف الثالثي عمى مصر, لمتبرع ألىالي بورسعيد5113لممواطنيف في عاـ 
جمع التبرعات لمصر, وُجمع إلعادة أنو في ىذا العاـ تأسست لجنة لومما تجد اإلشارة إليو: 

عمار بورسعيد مميونًا إسترلينيًا, ساىـ معظـ  57555مميوف روبية بما يقارب  51مبمغ  ,(13)وا 
, فالمبمغ (11), حتى الموظفيف الذيف ال يممكوف غير رواتبيـ تبرعوا براتب شير(11)الكويتييف فيو

 .(11)ات إعمار بورسعيد (الذي جمع حوؿ إلى الرئيس جماؿ عبد الناصر وسمي ) تبرع
                                                 

 .513 ص ـ,5119وزارة اإلعالـ, سبتمبر  ,9جػ ,رجاؿ في تاريخ الكويت :يوسؼ الشياب (15)

 . 39المرجع السابؽ, ص  عادؿ العبد المغني: (19)

 .91-53السابؽ, ص ـ: المرجع 5111ىػ5311-ـ5191ىػ5331تاريخ دائرة األوقاؼ العامة مف  (13)

 .91-53ـ: المرجع السابؽ, ص 5111ىػ5311-ـ5191ىػ5331تاريخ دائرة األوقاؼ العامة مف  (19)

 .1ـ: دائرة األوقاؼ العامة, حكومة الكويت, ص 5113ىػ5313التقرير السنوي  (11)

 .ـ9159سبتمبر  51لقاء شخصي مع األديب محمد السداح: عف األندية الكويتية,  (13)

 .13 ص ـ,9151وزارة اإلعالـ,  ,3طػ ,5جػ ,رجاؿ في تاريخ الكويت :الشياب يوسؼ (11)

 .511, ص ـ5111الكويت,  ,5طػ ,أحاديث في العروبة :أحمد السقاؼ (11)

 .13 ص المرجع السابؽ, :يوسؼ الشياب (11)
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 :ةـــــــاخلامت

 مف خالؿ ىذه الدراسة توصمنا إلى جممة مف النتائج, يمكف إيجازىا في اآلتي: 

تمسؾ المجتمع الكويتي بالقيـ والمبادئ اإلسالمية, والتي ىي عماد بناء ونيوض  -
 المجتمعات, ساىـ في نمو الوقؼ وتنوعو.

عمى  ـ,5191ىػ 5331 -ـ 5151ىػ 5331عاـ ركزت معظـ األوقاؼ في الفترة ما بيف  -
 سد حاجات المجتمع األساسية, كالمياه والطعاـ وعمارة المساجد والقياـ بشؤونيا. 

أثر  - كاف لدور األوقاؼ الفاعؿ في الرعاية االجتماعية الشاممة لألقرباء والمحتاجيف -
اد المجتمع, بيف أفر  األلفة والمحبة تعميؽ معانيو  ,في تحقيؽ الترابط االجتماعي

شعاره أنو جزء مف المجتمع. ,باإلضافة إلى حفظ كرامة اإلنساف  وا 

بزوغ دور السمطة الحاكمة لمعمؿ الوقفي, مف خالؿ حرصيـ عمى المشاركة في توثيؽ   -
 األوقاؼ, كمشاركة الشيخ سالـ المبارؾ, والشيخ أحمد الجابر, والشيخ عبد اهلل السالـ.

ـ, وخير 5191 ىػ5331يـ قبؿ تأسيس ) دائرة األوقاؼ ( نجح الكويتيوف في إدارة أوقاف -
 مثاؿ عمى ذلؾ ) وقؼ عبد العزيز محمد الدعيج (, الذي ما زاؿ قائمًا إلى وقتنا ىذا.

في مجاؿ الوقؼ, حيث  ,ومشاركات واسعة ,كاف لممرأة الكويتية إسيامات فاعمة -
 كانت أوقاؼ النساء تشكؿ النصؼ مف ىذه األوقاؼ.

 يعود لوجود خبرات عمى دراية تامة بعمؿ الدوائر الحكومية. ( األوقاؼ دائرة) نجاح  -

في  ,ف والمواقعكويتييف الالمحسنيكاف لوثائؽ الوقؼ دور في التعرؼ عمى الكثير مف  -
مف خالؿ وثائؽ  :مدينة الكويت القديمة, وقد أشار الدكتور وليد المنيس إلى أنو

يت كاألحياء والشوارع والمساجد الوقؼ يمكف التعرؼ عمى مكونات مدينة الكو 
 . (511)واألسواؽ, واألسماء المحمية المعروفة بشيرتيا بيف السكاف

 
                                                 

جمادي  الخصائص العامة لوثائؽ الوقؼ الكويتية, األمانة العامة لألوقاؼ, الكويت, وليد المنيس: (511)
 . 53ـ, ص 5111ىػ نوفمبر 5953اآلخر 
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 قـــــــاملالح
 ( 2ممحق رقم ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 م2222هـ 2228الدعيج  محمد وصية عبد العزيز
 .عبد الرحمن عبد العزيز محمد الدعيج :المصدر
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 ( 9ممحق رقم ) 
 

 

 وثيقة وقف آبار يوسف العبد الهادي الميمم.
 .12م, ص 9221, الكويت, 2دل العبد المغني: وثائق الوقف الكويتية, طـعا :المصدر
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 ( 2ممحق رقم ) 
 
 
 
 
 

 

 .م2292يونيو  21هـ 2222شوال  22وثيقة وقف شيخة عبد اهلل الغانم في 
 .33م, ص 9221, الكويت, 2عادل العبد المغني: وثائق الوقف الكويتية, طـ :المصدر
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 قائمة املصادر واملراجع

 أوالً: املصادر: -

ربية السعودية, مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ التفسير الميسر: المممكة الع -2
 .ـ9159ىػ 5933الشريؼ, 

 .ـ: دائرة األوقاؼ العامة, حكومة الكويت5113ىػ 5313التقرير السنوي  -9

عبد الرحمف عبد العزيز : ـ5151ىػ 5331وصية عبد العزيز محمد الدعيج وثيقة  -2
 محمد الدعيج.

ديسمبر  1ىػ 5311جماد الثاني  53, الكويت, 919وزارة العدؿ: اعالـ رسمي, رقـ  -9
 ـ.5131

 : لقاءات:ثانياً  -

 .ـ9159سبتمبر  51لقاء شخصي مع األديب محمد السداح: عف األندية الكويتية,  -2

  :املراجع العربية واملعربةثالثًا:  -
: جامع البياف في تفسير القرآف, قدـ لو وراجعو: صالح السيد معيف الديف الشافعي (5)

 ـ.9111ىػ5991, غراس لمنشر والتوزيع, الكويت, 5الديف مقبوؿ أحمد, طػ

 ـ.9113ىػ 5991إيماف محمد الحميداف: المرأة والوقؼ, األمانة العامة لألوقاؼ, الكويت,  (9)

, 5ترجمة: فتوح الخترش, طػج.ج. سمدانيا: التاريخ السياسي لمكويت في عيد مبارؾ,  (3)
 ـ.5111ىػ 5911الكويت, 

النفط, مذكرات س.ستانمي ج. ماليري الطبيب الكويت قبؿ س. ستانمي ج. ماليري:  (9)
, 9ـ, ترجمة وتقديـ: محمد غانـ الرميحي,  طػ5191-ـ5111في البحريف والكويت 

 ـ.5111دار قرطاس لمنشر, الكويت, 

مطبعة  ,5 جػ تاريخ التعميـ في الكويت والخميج أياـ زماف, :صالح جاسـ شياب (1)
 .ـ5119 -ىػ5911حكومة الكويت, الكويت, 

 ـ.9111, الكويت, 5العبد المغني: وثائؽ الوقؼ الكويتية, طػعادؿ  (3)

المطبعة العصرية, الجميورية المبنانية, , 3مف ىنا بدأت الكويت, طػ :عبد اهلل الحاتـ (1)
 .ـ9119 -ىػ5991

عبد الرحمف الجويبر: األوقاؼ اإلسالمية ودورىا الحضاري الماضي والحاضر  (1)
 .ـ9155ىػ 5939ات, بيروت, الدار العربية لمموسوع, 9والمستقبؿ, طػ

 .ـ5111 الكويت, دار قرطاس لمنشر,, 3تاريخ الكويت, طػ د:عبد العزيز الرشي (1)
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    محمد الزحيمي: الوقؼ اإلسالمي تعريؼ عاـ بأحكامو ومستجداتو المعاصرة,  (51)
 .ـ9153ىػ 5939األمانة العامة لألوقاؼ, الشارقة, , 5طػ    

 , منشورات مركز المخطوطات والتراث 5محمد الشيباني: سكرتير الحكومة, طػ  (55)
 ـ.9113والوثائؽ, الكويت,   

سمسمة األحاديث الصحيحة لمعالمة محمد ناصر محمد ناصر الديف األلباني:  (59)
مكتبة  ,. اعتنى بو: أبو عبيدة مشيور بف حسف آؿ سميماف9الديف األلباني. طػ

 .الرياض, المعارؼ لمنشر والتوزيع

امة لوثائؽ الوقؼ الكويتية, األمانة العامة لألوقاؼ, وليد المنيس: الخصائص الع (53)
 .ـ5111ىػ نوفمبر 5953جمادي اآلخر الكويت, 

 الكويت, , ذات السالسؿ,1 صفحات مف تاريخ الكويت, طػ: يوسؼ القناعي (59)
 .ـ5111ىػ  5911

)  9ـ (, جػ9151(, )  3طػ)  5جػ ,رجاؿ في تاريخ الكويت :يوسؼ الشياب (51)
 اإلعالـ, الكويت. ـ(, وزارة5119سبتمبر 

 رابعًا: الدوريات: -

 صحيفة األنباء: الكويت.   -5

 ـ.5111أكتوبر  99, 3113العدد  -

 الكويت.صحيفة القبس:   -9

 .ـ9111أبريؿ   -

 .ـ9159أكتوبر  1, 59119العدد  -

 الكويت.مجمة الكويتي:   -3

 .ـ5115يناير 53, 931العدد -

 خامسًا: إصدارات. -

 .5قاؼ بدولة الكويت, طػأطمس األوقاؼ: األمانة العامة لألو   -2

 ـ: مطبعة حكومة الكويت.5111ىػ5311-ـ5191ىػ 5331تاريخ دائرة األوقاؼ العامة مف   -9

ـ   -2  ـ.9113, الكويت 9, طػ5األمانة العامة لألوقاؼ, جػ ـ:5111-5195سجؿ العطاء مف عا

ـ   -9  , الكويت.9, طػ9ـ: األمانة العامة لألوقاؼ, جػ 5191-5115سجؿ العطاء مف عا

 ـ.  9119ىػ 5999, 5المجمد  5سنوف مف بمدي: بيت الزكاة الكويتي, طػمح  -1
 


