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 متهيد:

        قاااتع ىل:ااات   

         [77]احلج. 

فهذه هي أسبتب الفالح ال:بتدة ىلصاههت ااتف فوماحي تهتىلهات قهاد قتقا ة       

تقا ة  ثتاوة وطريق واصل وف:ل اخلري يؤدي إ  اسومتمة احلهتة اجلمتقهة قهد ق

من اإلميتن وسالمة االجتته فإذا اسو: ت األمة املسهمة اهاذه ال:ا ة مان الصاهة     

  .(1)اتف واسومتمة احلهتة واسومتي ضمريهت فتسومتمت تهتىلهت

وال ريب أن من أهم أقماتع اخلاري هاح الحقاذ الاذي يبماد اصاه  وميوا          

 نف:  لألجهتع قهد وج  الرب واخلري.

            قتع ىل:ت   

        وق  فهم املسهمحن م:ناد هاذا الوحجها     [92]آع قمران ،

اآلهلي وترصحا قهد أن ينتلحا الرب وهح مجتع اخلري كه  ااتلنووع قمات وباحن    

ن املاتع ساةهة اهات نفحساهم ت انوماتر مات هاح أكارب وأف ال          ويبذلحن الطهب م

وهح مرضتة اف فهبحا ىلحجه  راهم الذي ها اهم إ  الارب كها  ياحي ها اهم إ       

اإلسالي ويوحررون اهذه الوهبهة من اسرتقتق املتع ومن شح النفس ومن تاب  

 الذات فهبهغحا اهذا أقهد املراىلاب ت السامح قان مهاذات الا نهت إ  الا رجتت      

                                           
 (.4/2445ت ظالع المرآن )  (1)
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 ال:ال ت مم:  ص ق قن  مههك ممو ر.

  )إذا متت ااان آدي انمطاع قمها  إال مان ثاال        @وقتع رسحع اف 

 .]رواه اإلمتي مسهم[ص قة جترية، أو قهم ينوفع ا ، أو ول  صتحل ي قح ل ( 

وارغبة صتدقة وقوي أكه  ىلنتفس املسهمحن قهد أقمتع المرب ااتلحقذ  

 واملشتت واملكوبتت ودور الرقتية.قهد انتء املستج  وانتء امل ارس 

قااتع  )إن  ات يهحااق املاؤمن ماان    @ وأخار  ااان متجاا  أن رساحع اف   

قمه  وتسنتىل  ا:  محىل  قهمًت نشره أو ول ًا صتحلًت ىلركا  أو مصاحفًت ورثا  أو    

مسج ًا انته أو اهوًت الان السبهل انته أو نهرًا أجراه أو ص قة أخرجهات مان متلا     

 حم  من ا:  محىل (.ت صحو  وتهتىل  ىله

  (1)وق  قتع ال:المة السهحطي ت الحقذ ش:رًا

 إذا ماااتت ااااان آدي لاااهس  اااري

 

 قههاااا  ماااان ف:ااااتع غااااري قشااااااار  

 قهااااااحي اوهاااااات ودقاااااتء  اااااال  

 

 وغرس النةل والصا قتت جتاري   

 وراثاااة مصاااحذ وراااات  ثغاااار   

 

 وتفااااار الب ااااار أو إجاااااراء نهااااااار 

 واهاااات لهغريااااب انااااته ياااااا و   

 

 اتء حماااااال ذكاااااااارإلهااااااا  أو انااااااا 

 وىل:ههااااااااام لمااااااااارآن كرياااااااام  

 

 فةااااذهت مااان أتتديااا   صااااار    

ووقاذ أصاحتا  املساتج  واألرا واآلااتر      @ وق  وقذ رساحع اف   

                                           
 (.5/358تتشهة الشربمهسي اهتمش نهتية احملوت  )  (1)
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 واحل ائق واخلهل وال:وتد ت سبهل اف.

امل يناة وأمار ابناتء املساج       @ قاتع  ملات قا ي رساحع اف      <قن أناس  

كم هاذا( فماتلحا  واف ال نطهاب  نا  إال     قتع  )يت اين النجتر  ثتمنحني  تئط

 .(1)إ  اف ىل:ت . ف خذه فبنته مسج ًا. رواه الوالثة

قتع  )من تفر ا ر رومة فه  اجلناة.   @ أن رسحع اف  <وقن قومتن 

 قتع فحفرىلهت( أخرج  البةتري والرتمذي والنستئي.

 وت روايااة لهبغااحي  إنهاات كتناات لرجاال ماان اااين غفااتر قاا  يمااتع هلاات   

  )ىلب:نههات ا:ا  ت   @ رومة، وكاتن يبهاع منهات المرااة ، ا ا، فماتع لا  الان          

 <اجلنة؟ فمتع  يت رسحع اف لهس لي وال ل:هتلي غريهت، فبها  ذلاك قوماتن    

فمتع  )أجت:ل لي مات   @ فتشرتاهت خبمسة وثالث  ألذ درهم. ثم أىلد الن  

 .(2)ج:هت ل ؟ قتع  ن:م. قتع  ق  ج:هوهت لهمسهم (

 @ أن رساحع اف   <خر  اإلمتي أمحا  والبةاتري قان أااي هريارة      أ

قتع  )من اتوبس فرسًت ت سبهل اف إميتنًت واتوستاًت فإن شب:  وروث  واحل  ت 

 مهوان  يحي المهتمة تسنتت(.

قتع  )أمت ختل  فما    @ أن رسحع اف  <وت ت ي  ختل  ان الحله  

                                           
 .5/479صحهح البةتري   (1)

 .5/478فوح البتري اشرح صحهح البةتري   (2)
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أقواتده ،:ناد  مات أقا ه ا تها  مان       اتوسب أدراقا  وأقواتده ت سابهل اف( و   

 السالح وال واب وآلة احلرب.

 معنى الوقف فـي اللغة وتعريفه فـي االصطالح:

وقذ وقحفًت قتي من جهحس وسكن ا:  املشي وال ار وحنحهت تبساهت ت  

سبهل اف ويمتع وقفهت قهد فالن ول . واملحقاح  قنا  الفمهاتء ال:ا  احملبحساة      

 وإمت قهد مهك اف.إمت قهد مهك الحاقذ، 

والحاقذ احلتاس ل:هن ، إمت قهد مهك ، وإمات قهاد مهاك اف. والحقاذ     

 تبس ال:  قهد مهك الحاقذ. أو قهد مهك اف.

   حتبهس األصل وىلسبهل الومرة.والحقذ ت االصطالح

وميكااان ىل:رياااذ الحقاااذ ،ااات يااا ىلي   حتحيااال األماااحاع مااان وظهفوهااات     

حع رأمستلهة إنوتجهة ىلنوج املنتفع واخلا متت  االسوهالكهة إ  اسوومترهت ت أص

 واإليرادات اليت ىلسوومر ت املسومبل ت أوج  الرب واخلري .

إذن فتلحقذ قمههة جتمع ا  االدختر واالساوومتر م:اًت فهاي ىلوا لذ مان      

اقوطتع أمحاع كتن ميكن لهمتلك أن يساوههكهت إمات مبتشارة أو ا:ا  حتحيهاهت إ       

 و يسوههكهت ورثو  من ا: ه.السهع لهسوههكهت انفس  أ

فتلحاقذ ميوتز ا نا  ن ات اهاذا املاتع قان االساوهالال إ  االساوومتر اها           

زيتدة الوروة اإلنوتجهة ت ا ومع وهذه الوروة اإلنوتجهة املحقحفة ىلناوج خا متت   

ومنااتفع ت الااتالت مو:اا دة منهاات مسااتج  له:بااتدة والو:هااهم، ومنهاات ماا ارس   
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وأقاالي ووساتئل اإلي اتح لهوالمهاذ والطاالب،      ولحازمهت مان ممتقا  وكواب    

ومسوشفهتت ومت يهوي هلت من أسراة وفرش وم: ات وأدوات ودواء ومت ينبغي 

 لكتفة خ متت املرضد.

كمت أن هذه الوروة املحقحفة ميكان أن ىلناوج أي ساه:ة أو خا متت أخار       

ىلبااتع لهمسااوههك  وىلااحزع قتئاا اىلهت الصااتفهة قهااد أغااراا الحقااذ تسااب      

اقذ ونصحص  اليت ال ختتلذ أتكتي الشري:ة فاتلحقذ  اق مهوانا     شرو  الح

اإلسالي تتال أو متاًل ت غتلاب البها ان واملساتس اا  ي ار ا وماع اإلساالمي        

 ضررًا اهان.

ولحال األوقت  اخلريية ملت وجا ت اجلحاماع واملساتج  وامل:تها  واملشاتت      

ال ينمطااع ألن ت واملالجااي ولااحال غااالت األوقاات  ملاات وجاا  امل:ااحزون ماا دًا   

 انمطتع ذلك كل اخلستر لهمجومع اإلسالمي.

وإذن فممت ن ات إله  شري:ة اإلسالي الحقذ اخلريي سحاء كتن لهمرياب  

أو لهغريب أو لستئر مصتحل األمة وقهها  درجات األماة مان فجار اإلساالي إ        

الهحي واملتلاك هاح صاتتب الشا ن ت الوصار  ت متلا  ت شاود أناحاع ال:ماحد          

كتناات قمااحد م:توضااتت ماان اهااع وإجااترة ومسااتقتة وموارقااة أو قمااحد سااحاء 

ىلحثهمتت من رهن وضمتن وكفتلة وتحالة أو قمحد األرفتق من قترية وقرا 

وودي:ااة وقمااحد الوربقااتت ماان وقااذ وهبااة ووصااهة وغااري ذلااك ماان وجااحه     

الوصر  امل:وربة متداي الحاقذ قتقاًل اتلغًت ترا رشه ا مل يفم  شاه ًت مان أهههاة    
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وصاار  وإلهاا  دون ماان سااحاه حت ياا  الشاارو  ت الحقااذ وىل:اا  مصااترف        ال

 متدامت ت أوج  اخلري والرب املشروع.

 حكم الوقف:

احلكاام يطهااق ويااراد ااا  أتاا  أماارين األوع  الصاافة الشاارقهة ماان كحناا   

مطهحب الف:ل أو الرتال، األمر الوتني  ي طهق ويراد ا  األثر املرتىلب قهها  ا:ا    

 وجحده.

 األوع اخوهاااذ الفمهاااتء ت مشاااروقهة الحقاااذ، فمااانهم   ف:هاااد امل:ناااد

 ماان أجااتزه مطهمااًت، وماانهم ماان أجااتزه ت تااتع، ومن:اا  ت أخاار ، وماانهم    

 ماااان ذهااااب إ  المااااحع اتسااااوحبتب الحقااااذ وأناااا  ماااان األقمااااتع البتقهااااة   

 الصااتحلة، ول:اال هااذا هااح الااراجح، وقهااد امل:نااد الوااتني فااإن تكاام الحقااذ  

إلغاات ه أو الرجااحع قناا  إال إذا ىل:طهاات   ا:اا  وجااحده هااح قماا  الزي اليصااح   

 منتف: .

قااتع اااان ق امااة  والحقااذ مسااوحب وم:نااته حتبااهس األصاال وىلساابهل     

 الومرة.

 أدلة مشروعية الوقف:

 أواًل  من الكوتب ال:ويو 

       قاااتع اف ىل:اااااات    – 1
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               البمرة[

110]. 

جتء الوحجه  ت هذه اآلية الكرمية إ  املؤمن  لهشاحنحا أنفساهم اتلطتقاة    

اهلتئهة امل:ربة قن ىل:همهم جبنتب اف ا داء أنحاع من ال:بتدات مان صاالة   

تة وف:ل لهةريات وال ريب أن الحقح  اخلريية مان أاارز أناحاع الارب     وزك

 واخلري.

     قتع اف ىل:ت    – 2

   
  

    
  

  
 

  
    

  
  

    [177]البمرة. 

الرب هح مجتع اخلري، وقهمة إيوتء املتع قهد تب  لاذوي المرااد والهواتمد    

احلرص والشاح واألثارة،    واملستك  واان السبهل هي االن:وتق من قهحد

ان:وتق الروح من تب املتع الذي يمبض األي ي قن اإلنفتق فهي قهماة  

 هنة يشري إلههات ذلاك الانل قهاد تاب املاتع وقهماة شا:حرية أن يبسا           
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اإلنستن ي ه وروت  فهمت  ب من متع فهي قهماة إنساتنهة كارب  ت نمار     

رصااهت اإلسااالي الااذي يساا:د لوحرياار اإلنسااتن ماان وسااتوس نفساا  وت  

وضا:فهت وي:مال قهاد ىلمحياة صاهوهت ااذوي المرااد ملات فههات مان حتمهاق            

مروءة النفس وكرامة األسرة وىلمحية وشتئج المراد واألسرة هاي الناحاة   

األو  لهجمتقة هي لههوتمد ىلكتفل اا  الكباتر والصاغتر واا  األقحياتء      

وال ااا:فتء وىل:اااحيض هلاااؤالء الصاااغتر قااان فمااا ان احلمتياااة والرقتياااة 

  ومحتية لألماة مان ىلشارد صاغترهت وىل:رضاهم لهفساتد، وهاي        األاحيو

لهمستك  الذين ال  ون مت ينفمحن، وهم مع ذلك ستكنحن ال يس لحن 

ضنًت ،تء وجحههم، اتوفتظ هلم اكرامة نفحسهم وصهتنة هلم من البحار 

وإش:تر هلم اتلو تمن والوكتفل ت حمه  اجلمتقة املسهمة اليت ال يهمال  

 .(1)ي هع فههت ق حفههت فرد وال 

         قاااااااااتع اف ىل:ااااااااات     -1

         

         [215]البمرة. 

هذه اآلية ىلب  ا تالت اليت يشرع فههت اإلنفتق فتإلنفاتق ضارورة لمهاتي    

اجلمتقااة املسااهمة وضاارورة ماان نتتهااة الو ااتمن والوكتفاال ااا  أفااراد       

                                           
 (.1/159ت ظالع المرآن )  (1)
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اجلمتقة  ه  يش:ر كل فرد أن  ق حًا ت اجلسا  فاإذا كاتن سا  احلتجاة      

إن ش:حر الفرد املسهم ا ن  جوء من هذا ا وماع أمار   أمر م:ورب ل  قهمو  ف

 الا  من  لهش:حر اتلومتسك والرتاا  ا  أفراد األمة.

       وهلذا جتء اهتن أناحاع اإلنفتق ت هاذه اآلياة    

فهذا اإلنفتق ومق اخلري لصتتب املتع وهاح امل:طاي ووماق     [215]البمرة  

ري لخآخااذ وهااح كااذلك خااري لألمااة ألناا  قماال مااربور وال سااهمت إذا    اخلاا

ترص املنفق قهد أف ل مت ل ي  فتإلنفتق ىلطهري لهمهب وىلوكهة لهانفس  

ثم قحن لخآخرين ملت ومق من مصتحلهم فتآلية ىل قح إ  ىلطحيع الانفس  

 لبذع مت هح خري والرتغهب فه .

 جااال وقاااال  فمصااار  اإلنفاااتق ملااان ج:ااال اف تمهااام ممرتناااًت  مااا    

             [23]اإلساااااراء، 

      ىل ْشاااااااار ك ْحا      [36]النسااااااااتء .

  ذلاك  ماع اا  ف اتت مان الناتس ا: اهم ىلراطا  ااتملنفق          واإلنفتق ا:ا 

رااطاااة النساااب وا: اااهم رااطاااة الااارتم، وا: اااهم رااطاااة الرمحاااة   

وا: هم رااطة اإلنستنهة الشتمهة ت نطتق قمها ة اإلساالي والرتىلهاب ت    

هذه اآلية وت آيتت أخر   تثهة ىلووده ا:ض األتتدي  النبحية وضحتًت 

قتع  @أن رسحع اف  <مسهم قن جتار  واهتنًت كتلذي جتء ت صحهح
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لرجل  )اا أ انفسك فوص ق قهههت فإن ف ل شي فألههك فاإن ف ال   

شيء قن أههك فهذي قرااوك فإن ف ل قان ذي قرااواك شايء فهكاذا     

 .(1) وهكذا..(

ولم  قهم اف أن اإلنستن واب ذاىلا  فا مره أواًل اكفتيوهات قبال أن يا مره       

ل  الطهبتت مان الارزق فتلصا قة ال ىلبا أ     اتإلنفتق قهد من سحاهت وأاتح 

إال ا:اا  الكفتيااة فتملصااطفد الكااريم قههاا  أف اال الصااالة وأ  الوسااههم   

يمحع  )خري الص قة مت كتن قان ظهار غناد والها  ال:ههات خاري مان الها          

 .(2) السفهد واا أ ،ن ىل:حع(

 فتإلنسااتن وااب األقاارا  ماان أفااراد أساارىل  الحالاا ين واألوالد وهااؤالء    

  [176]و  [12– 11]املااريا  نصااهب مفروضااًت كماات جااتء ت اآليااتت   هلاام ت

 فشاارع اف لسنسااتن كفتلااة اآلخاارين ثاام سااتر ااا       (3)ماان سااحرة النسااتء 

                                           
 صحهح مسهم.  (1)

 صحهح مسهم.  (2)

(3)                
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 خطاااااحة ت اإلنفاااااتق وراء أههااااا  األقااااارا  لم اااااتء تتجاااااة هاااااؤالء  

 لهنفااااق قهااااد طحائااااذ أخاااار  يااااوريون ا اااا:هم قتطفااااة النةااااحة       

ثام املساتك  الاذين ال ا ون مات       والرمحة واملشتركة وت أ وهلم الهوتمد

 ينفمااحن ثاام أانااتء الساابهل الااذين قاا  يكااحن هلاام مااتع ولكاانهم انمط:ااحا    

قناا  وهااؤالء مجه:ااًت أق ااتء ت ا ومااع ينو اامحن ت رااطااة الوكتفاال       

 والرتاتاام ثاام ياارا  هااذا كهاا  اااتألفق األقهااد فهسااوجهش ت المهااب         

]البمرة             صهو  اتف فهمت ي:طي 

 اهاااذا يصااال ااااتلمهحب إ  األفاااق األقهاااد وإ  درجاااة الصااافتء       [215

والوجاارد واخلهااحص ف وهااذا هااح املاانهج الرتاااحي الااذي ي اا:  ال:هااهم   

                                           

               

               

               

                

                

          ،      

                 

               

              . 
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 .(1)اخلبري

           قاااتع ىل:ااات     – 4

     [245]البمرة. 

فتملتع ال يذهب اتإلنفتق إمنت هح قرا تسن ف م محن قن ه ي اتقف   

أض:تفًت كورية ي تقف  ت ال نهت متاًل واركة وس:تدة وراتاة وي اتقف  ت   

 اآلخرة ن:همًت ومو:ًت ورضد وقراد من اف.

           وقتع ىل:ت    – 5

          َيَشآ    

               

              البمرة[

261 – 262]. 

االجومتقي الاذي يماحي قهههات     نوب  ت هتىل  اآليو  انتء قحاق  االقوصتد

ا ومااع املسااهم ويوحمااق اهاات ىلنمااهم تهااتة ا ومااع ت الوكتفاال والو:ااتون     

 املومول ت الص قتت واليت من أارز أنحاقهت الحقذ قهد وج  الرب واخلري.

ويوجهد أثار هاذا الباذع وهاذا اإلنفاتق ت اآلداب النفساهة واالجومتقهاة        

لاانفس م:طههاات وقماااًل نتف:ااًت مر ااًت  الاايت جت:اال الصاا قة قماااًل ىلهااذيبهًت  

                                           
 ( اوصر .1/220ت ظالع المرآن )  (1)
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آلخااذيهت وحتااحع ا ومااع إ  أساارة واتاا ة يسااحدهت الو:ااتون والوكتفاال   

واملحدة والرمحة وىلرفاع البشارية إ  مساوح  كاريم يصا ق فها  تا ي         

املصااطفد الكااريم  )مواال املااؤمن  ت ىلااحادهم وىلاارامحهم وىل:ااتطفهم     

اجلسا  اتلساهر    كتجلسا  الحاتا  إذا اشاوكد منا  ق اح ىلا اقد لا  ساتئر        

وإ  جتناب ذلاك الوشابه  الرائاع لرتااا  ا وماع اإلساالمي         (1)واحلمد(

وىلكتفه .. ىلشبه  ال يمل قن  روقة  )املؤمن لهمؤمن كتلبنهتن يش  ا:   

، أي مواال لهوكتفاال االجومااتقي أروع ماان ذلااك الوكتفاال إذا   (2) ا: ااًت(

قنا ه إذا   مرا املسهم وج  أخحىلا  قنا ه إذا ىلا مل املساهم وجا  أخحىلا       

 أملت ا  مصهبة وج  أخحىل  قن ه.

جس  واتا  يوا اقد لكال مات يصاهب ال: اح، ألن ال: اح جاوء منا ،          

جوء قوياو جا  قوياو ويرفاع اإلساالي هاذا الهاحن مان الوكتفال لهج:ها            

يمااحع يااحي المهتمااة ياات اااان آدي مرضاات فهاام  ىل:ااتماًل مااع اف )أن اف 

   فمتع أمات قهمات أن   ىل: ني قتع يترب كهذ أقحدال وأنت رب ال:تمل

قب ي فالنًت مرا فهم ىل: ه؟ أمت أنك لحق ىلا  لحجا ىلين قنا ه( وقاس     

قهد املارا كال أمل.. وقاس قهها  كال مصاهبة مان ااتب أو  وىلكومال          

الصحرة ،ت جتء ت اتقي احل ي   )يت اان آدي اسوط:موك فهام ىلط:ماين   

                                           
 (.2/389صحهح مسهم )  (1)

 صحهح البةتري ومسهم.  (2)
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قااتع يااترب كهااذ أط:مااك وأناات رب ال:ااتمل  قااتع أماات قهماات أناا           

:مك قب ي فالن فهم ىلط:م  أمت قهمت أنك لح أط:موا  لحجا ت   اسوط

ذلك قن ي يت اان آدي اسوسمهوك فهم ىلسمين قتع يات رب كهاذ أسامهك    

وأنت رب ال:تمل ، قتع اسوسمتال قبا ي فاالن فهام ىلسام  أمات إناك لاح        

 .(1) سمهو  لحج ت ذلك قن ي(

حر وإذا قاا نت إ  اآليااة الكرميااة األو  وجاا نتهت ىل:اارا صااحرة ماان صاا

احلهتة النتمهة اليت ىلفهض اتأل قطهتت واهلبتت  الورع هبة من اف الاورع  

الذي ي:طي أض:ت  مت ي خذه ويهب غالىل  م اتقفة فهاي تباة واتا ة     

قتئ هت سب:متئة تبة هذه قمههة تستاهة وإال فف ال اف أوساع وأوفاد    

وأكواار اسااوجتاة له اامري وىلاا ثري ت املشااتقر وشااحذا لهااهمم واسونهتضااًت 

 وائم وتوت قهد اذع املوي  واملوي  من ال:طتء واهلبتت.له:

لهكاحن ال:تئاا  أوسااع وأذاال فهااذا اإلنساتن الكااريم ي خااذ أضاا:ت  ماات   

  ي:طااااااي ومتلاااااا  يااااااوداد أضاااااا:تفًت م ااااااتقفة    

    

      إن  [261]البمااااارة

ي اتقذ مان رزقا  الاذي ال     اف ي تقذ ملن يشتء ي تقذ اال تستب 

ي:هم أت  ت وده، ومن رمحو  اليت ال وه  أت  مان الناتس اشامحهلت    

                                           
 (.2/384صحهح مسهم )  (1)
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واساع ال يانمل قطات ه وال     [261]البمرة        وص اهت 

ين ااب، قهااهم اتلنحاياات.. ي:هاام ختئنااة األقاا  وماات ختفااي الصاا ور. هااذا 

ماتء ويكاحن إنفتقا  ااوغاتء مرضاتة      اجلواء والوحاب ملن أنفق قن أروهاة ون 

 اف.

               وقتع  – 6

              

 .[262]البمرة  

فهذا اإلنفتق النمي الطتهر املو لق الصاتدر مان نفاحس احملسان  الاذين ال      

يوب:حن مت أنفمحا منت وال أذ  إذ لهس املمصحد اتإلنفاتق الارد سا ا اخله اة     

والفتقة وق اتء احلتجاة فحساب وإمنات أراد اف جال وقاال اهاذا اإلنفاتق         

س امل:طاي واسوجتشاة ملشاتقره اإلميتنهاة     الوهذيب والووكهة والوطهري لانف 

وىلذكري ان:مة اف قهه  ا ن ي كل منهت ت غري سار  وال يههاة وأن ينفاق    

منهت ت سبهل اف اغري منا وت هذا ىلرضهة لنفس اآلخاذ وىلطههباًت خلاتطره    

وىلحثهمًت لصهو  ا خه  املسهم وس ًا خلهة احملواتج  مان األماة لوماحي قهاد      

 الو:تون.أستس من الوكتفل و

وهذا املنهج المحيم ت ىلنبه  األغنهتء ا ن املتع متع اف وأن الرزق مان اف  
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 .(1)وهي احلمهمة اليت ال ميتري فههت منصذ قتقل

   ولنت أن نسو ع أي ًت قهد مشروقهة الحقذ امحع اف ىلبترال وىل:ت    – 7

               

              النستء[

114]. 

ها  الارب   وال ريب أن الص قة اجلترية ىلومول ت الحقذ اخلريي الذي ميو  ف

 واإلتستن إ  ال: ي  من التالت احلهتة.

   ونسو ع أي ًت قهد مشروقهة الحقذ امحع اف ىل:ت    – 8

          

        [7]احل ي. 

            وقحلاا  ىل:اات    – 9

       [11]احل ي. 

        وقاااااتع ىل:ااااات    –10

          [18]احل ي. 

ت هذه اآليتت ىلوجهد دقحة اف جال وقاال لهمؤسارين اباذع املويا  مان       

                                           
 (.1/304ت ظالع المرآن )  (1)
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أمحاهلام ت البذع وال:طتء إن  هوت  ماؤثر قنا مت يماحع له:باتد والفماراء      

والااارد  [11]احل يااا              احملاااتويج

ىلصحر املسهم الفمري أن  يمارا راا  املهايء الغاين كفهال اا ن يساترع إ         

البذع والسةتء اتملتع إن النتس لهوساتامحن قاتدة إ  الو:تمال ماع الواري      

منهم ألنهام قهاد يما  ت اسارتداد أماحاهلم فكهاذ إذا كاتنحا يمرضاحن         

ال يكوفي اإقتدة رأس املتع وإمنات ي:ها  هلام أضا:ت      الغين احلمه  الذي 

 أض:ت  أمحاهلم.

]احل ياا    .. اآليااة    ثاام ياا ىلي قااحع اف ىل:اات  

18]. 

فهذا تتفو يشحذ اهلمم ويسونهض ال:وائم ملوي  من اذع املتع ت طرياق  

ملوص ق  واملوص قتت ال يو:تمهحن ماع  الرب واخلري. ته  ىلفه  اآلية ا ن ا

النااتس إمناات هاام يمرضااحن اف ويو:ااتمهحن مااع املهااز الغااين فاا ي تااتفو      

لهص قة أوقع وأقمق من ش:حر امل:طي ا نا  يمارا الغاين احلمها  وأن     

مت ينفم  ت سبهل الرب واخلري يهح  قهه  م تقفًت وأن ل  ا:  ذلاك كها    

ر  ق أو أجار ا:ا ع اهنمات قاتع     أجر كريم فهم يمل البتري جل وقال أج

أجر كريم، والكري فهض فحق ال: ع وفحق احلاق  ها  يكاحن ىلما يره     

 من أكري األكرم  متلك ال نهت وال ين.
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 وخنوم هذه اآليتت ت االسو الع قهد مشروقهة الحقذ.

         امااحع اف جاال وقااال    –11

        [17]الوغتان. 

وت هذه اآلية إغراء اتلبذع والرتغهب ت اإلنفاتق و :ال هاذا قرضاًت ف     

ومان ذا الااذي ال يغواانم هاذه الفرصااة الاايت يو:تمال فههاات احملساان مااع اف    

املغفارة مان    له:حد ل  المرا أض:تفًت م تقفة وماع هاذا فههاذا املمارا    

اف فوبترال اف مت أكرم  ومت أقمم  ومت أتهما  وهاح ينشاز اإلنساتن ثام      

يرزق  ثم يس ل  ف ل مات أقطاته قرضاًت ي اتقف  ثام يشاكر ل:با ه الاذي         

 .(1)أنش ه وأقطته وي:تمه  اتحلهم ت ىلمصريه هح قن شكر محاله

 ثتنهًت  أدلة مشروقهة الحقذ من السنة.

امل يناة أراد اناتء    @ملات قا ي رساحع اف    قاتع    <وقن أنس ان متلاك   -1

يت اين النجتر ثاتمنحني تاتئطكم هاذا، فماتلحا  ال واف     »املسج  وقتع  

 .]صحهح البةتري اتب وقذ األرا لهمسج [« ال نطهب  ن  إال إ  اف

قتع  )ال ىلموسم ورثايت ديناترًا    @  أن رسحع اف <وقن أاي هريرة  -2

]صاحهح  نستئي ومؤنة قتمهي فهاح صا قة(   وال درهمًت مت ىلركت ا:  نفمة 

 .البةتري اتب نفمة المهم لهحقذ[

                                           
 ( اوصر .6/3591ت ظالع المرآن )  (1)
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وقن قمرو ان احلتر  قتع  )واف مت ىلرال رسحع اف دينترا وال درهمات   -3

وال قباا ًا وال أمااة وال شااه ًت إال اغهواا  البه ااتء وسااالت  وأرضاات ىلركهاات   

 .([6/160]سنن البههمي )ص قة( 

ساابع تهطااتن لاا  اتمل ينااة     )ج:اال@أن رسااحع اف  >وقاان قتئشااة  -4

 .([6/160]سنن البههمي الكرب  )ص قة قهد اين قب  املطهب واين هتشم( 

أرضاًت خبهارب فا ىلد الان       <قاتع  أصاتب قمار     }وقن قب اف ان قمار   -5

يسو مره فههت فمتع يت رسحع اف إناي أصابت أرضاًت خبهارب مل أصاب       @

إن شا ت تبسات   ق  متاًل أنفس قن ي من  فمات ىلا مرني فههات؟ فماتع  )    

أصههت وىلص قت اهات غاري أنا  ال يباتع أصاههت وال يبواتع وال يحهاب وال        

يحر (. قتع  فوص ق اهت قمر ت الفمراء وذوي المراد والرقاتب وااان   

الساابهل وال ااهذ، ال جنااتح قهااد ماان ولههاات أن ي كاال منهاات أو يط:اام    

 .]موفق قهه [ص يمًت اتمل:رو  غري مو ثل فه  أو غري مومحع فه . 

أن  قاتع  )إذا ماتت ااان آدي انمطاع قمها  إال مان        @بت قن الن  وث -6

ثال  ص قة جترية أو قهم ينوفع ا  مان ا:ا ه أو ولا  صاتحل يا قح لا (       

 .]ت ي  صحهح رواه مسهم وقتع الرتمذي هذا ت ي  صحهح[

أن  قاتع  يات رساحع اف إن أي سا:  متىلات فا ي        <وقن س:  ان قبتدة  -7

 فر ا رًا وقتع  هذه ألي س: .الص قة أف ل قتع  )املتء( فح

  )اخلهال ت نحاصاههت اخلاري    @قتع قتع رسحع اف  <وقن أاي هريرة  -8
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اخلهل ثالثة فهي لرجل أجر ولرجال سارت وقهاد رجال وزر ف مات الاذي       

هااي لاا  أجاار فتلرجاال يوةااذهت ت ساابهل اف وي:اا هت فااال ىلغهااب شااه ًت ت 

شاه ًت إال كواب لا     اطحنهت إال كوب ل  أجر ولح رقتهت ت مار  مات أكهات    

اهت أجر ولح سمتهت من نهر جتر كتن ل  اكل قطرة ىلغهبهت ت اطحنهت أجار  

تود ذكر األجر ت أاحاهلت وأرواثهت ولح اسونت شرفًت أو شرف  كوب ل  

 .]سنن اان متج  اتب ارىلبت  اخلهل ت سبهل اف[اكل خطحة ختطحهت أجر..( 

ي اتمل يناة ماتاًل، وكاتن    قاتع  كاتن أااح طهحاة أكوار أنصاتر       <وقن أنس  -9

أتب أمحال  إله  َاْهر تتء )اسوتن مان خنهال جباحار املساج  النباحي وكتنات       

ي خهاهت ويشارب مان ماتء فههات       @مسومبهة املساج ، وكاتن رساحع اف    

          طهب، فهمت نولت هذه اآلية  

فمااتع  إن اف ىل:اات   @، قااتي أاااح طهحااة إ  رسااحع اف [92 ]آع قمااران 

]آع قمااران           يمااحع ت كوتااا  

وإن أتب أمحالي إلي اريتتء ، وإنهات صا قة ف أرجاح ارهات وذخرهات       [92

 قن  اف ف :هت يت رسحع اف ته  ش ت.

  )اا  اا  ذلاك ماتع راااح ذلاك ماتع راااح، قا           @رساحع اف   فمتع

مس:ت مت قهات فههات، وإناي أر  أن جت:هاهت ت األقارا ، فمسامهت أااح        

 .]رواه البةتري ومسهم والرتمذي[طهحة ت أقترا  واين قم ( 
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يماحع  )مان    @قاتع مس:ات رساحع اف     <رو  قومتن اان قفاتن    -10

 .(1)  ل  اهوًت ت اجلنة(اند ف مسج ًا ولح كمفحل قطتة اند اف

        وملاات نااوع قحلاا  ىلبااترال وىل:اات        -11

       [245]البمرة. 

قتع الصحتاي أاي ال ت اح أو يساومرا اف مان قبا ه يات رساحع اف،      

يت رسحع اف يا ال، ف شاه ه أنا  ىلصا ق ابساوتن       قتع  ن:م فمتع  ام د 

 الذي ال ميهك غريه وكتن فه  سب:متئة خنهة مومرة.

 ثتلوت  اإلمجتع 

وإن ال:مل اتآليتت واألتتدي  الحاردة ،شاروقهة الحقاذ ظاتهرة جههاة     

ال    ا  أتا  مان أهال ال:هام ت ذلاك اخوالفاًت فما  أمجاع اخلهفاتء األرا:اة           

روقهة الحقذ فما  وقاذ أااح اكار داره قهاد ولا ه،       وستئر الصحتاة قهد مش

وقمر ارا:  قن  املروة قهد ول ه، وقومتن اب ر روماة وىلصا ق قهاي ا رضا      

اهنبااع، وىلصاا ق الااواري ااا اره ،كااة وداره ،صاار وأمحالاا  اتمل ينااة قه حلاا ه،   

 {وهكذا ف:ل س:  ان أااي وقاتص وقمارو اان ال:اتص، وتكاهم اان تاواي         

 .(2)مجه:ًت

                                           
 (، مع اخوال  ت األلفتظ.553(، صحهح مسهم ح )45صحهح البةتري ح )  (1)

 .186، ص  6املغين،     (2)
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ذو مم رة إال  @مل يكن أت  من أصحتب رسحع اف »  <قتع جتار 

 «.وقذ

وقهد هذا فتلراجح هح المحع اتساوحبتب الحقاذأل ألنا  صا قة جترياة      

 ميو  نف:هت وثحااهت.
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 حكمة مشروعية الوقف:

إن وقذ األقهتن سالتًت أو خاهاًل أو قماترًا مان أف ال الصا قتت ومان       

وال ىلحهاااب وال ىلاااحر  أف ااال األقماااتع ألن األصاااحع ىلبماااد ثتاواااة ال ىلباااتع 

ومنتف:هت و راىلهت وخرياىلهت ىلسوفه  منا  األماة جاهال ا:ا  جهال وال يساو ثر اهات        

 أت  كتئنًت من كتن وهذا مت اموتز ا  الحقذ قهد ستئر الص قتت.

لماا  أسااهم الحقااذ ت إرسااتء دقااتئم ا وم:ااتت اإلسااالمهة قهااد ماا     

ااتر وإقا اد الماحة مان     قرون طحاع ت ىلشهه  املستج  وامل ارس واملكوبتت واآل

جتههااو اجلهااحش ،ةوهااذ األسااهحة وماان رااات  اخلهاال ىلرهبااحن ااا  قاا و اف       

 وق وكم.

 شروط صحة الوقف:

أن يكحن الحاقذ جتئو الوصار  اا ن يكاحن قاتقاًل اتلغاًت تارًا رشاه ًا         أوال     

 غري حمجحر قهه  لفهس.

 .أن يكحن الحقذ منجوًا فال يصح ىل:ههم  قهد شر  ثتنهااااًت   

 أن يكحن الحقذ مؤا ًا فال يصح أن يكحن مؤقوًت. ثتلواااااًت 

 أن يكحن ت تتلة الصحة فال يصح ت مرا املحت. راا:اااًت 

 أن يكحن مصر  الحقذ م:هنًت م:هحمًت. ختمسًت 

 أن يكحن املحقح  متاًل مومحمًت م:هحمًت. ستدسًت 

 ستا:ااًت  أن ىلكحن ال:  مهكًت لهحاقذ.
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 ن يكحن الحقذ قهد جهة ار.أ ثتمنااااًت 

 أن يكحن املحقح  قهه  جهة  و ة. ىلتس:اًت 

 أن الي:حد الحقذ قهد الحاقذ نفس ، إال أن يكحن  ت يشمه  مع النتس. قتشرًا 

ويو:  ال:مل قهد ىلنفهذ شر  الحاقذ من اقوبتر وصذ أو ق ما ، أو  

ن شار   مجع أو ىلم يم أو ىلرىلهاب أو ضا ه، ونمار، ويهاوي الحفاتء اشارط  أل      

 الحاقذ كنل الشترع متداي موفمًت مع مبتدئ الشري:ة وقحاق هت ال:تمة.

  شااارو  الحاقاااذ كنصاااحص الشاااترع ت ال اللاااة  ~قاااتع ااااان الماااهم 

وختصل قتمهت ومحال مطهمهات قهاد ممها هت واقوباتر مفهحمهات، كمات ي:وارب         

 منطحقهت.

 أركان الوقف:

لشايء اوحمما    الركن هح مت كتن داخاًل ت قاحاي الشايء يوحماق ذلاك ا    

 وين: ي ا: م  وأركتن الحقذ أرا:ة 

 الحاقذ الذي هح املتلك. -1

 املحقح  قهه  وهح املسوفه  من الحقذ. -2

 املحقح ، وهح ال:  املمهحكة لهحاقذ. -3

 الصهغة اليت ىلص ر من الحاقذ له اللة قهد الحقذ. -4

 ويصح الحقذ اتلمحع والف:ل ال اع قهه .
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 ثالثة كنتية وألفتظ الحقذ سوة، ثالثة صروة، و

فتلصااروة وقفاات، وتبساات، وساابهت، موااد أىلااد احاتاا ة ماان هااذه    

الوال  صتر املتع محقحفًت من غري إضتفة أمر زائ أل ألن هذه األلفاتظ ثبات هلات    

 @قر  االسو:متع ا  النتس، وان م إ  ذلك قر  الشارع اماحع الان     

ت  ل:مر  )إن ش ت تبست أصههت وسابهت  رىلهات(،  فصاترت هاذه األلفاتظ     

 الحقذ ظتهرة جههة ت ال اللة والبهتن.

وأمت ألفتظ الكنتياة فهاي  ىلصا قت وترمات وأاا ت، فههسات صاروة        

ألن لفمة الص قة والوحريم مشرتكة، فإن الص قة ىلسو:مل ت الوكتة واهلبتت 

والوحريم يسو:مل ت المهتر واإليالء واألميتن ويكحن حترميًت قهد نفس  وقهد 

ل ىل اه  الوحريم وىل اها  الحقاذ، ومل يوبات هلاذه األلفاتظ      غريه، والو اه  ووم

قر  االسو:متع ألفتظ الكنتياة له اللاة قهاد الحقاذ، فاإن ان ام إلههات أتا          

 صترت من أشهتء ثالثة تصل الحقذ اهت 

  أن ين اام إلههاات لفمااة أخاار  ختهصااهت ماان األلفااتظ اخلمسااة فهمااحع   أت هاااات

 أو مؤا ة.ص قة محقحفة أو حمبسة أو مسبهة أو حمرمة 

 أو يمحع هذه حمرمة محقحفة أو حمبسة أو مسبهة أو مؤا ة. 

أن يصااتتبهت تكاام الحقااذ فهمااحع صاا قة الىلبااتع وال ىلحهااب وال      والوتناي

 ىلحر  ألن هذه المرينة ىلويل االشرتاال.
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  أن ينااحي الحقااذ فهكااحن قهااد ماات نااح  إال أن النهااة جت:هاا  وقفااًت ت والوتلا  

طااالع قهااد ماات ت ال اامتئر، فااإن     البااتطن دون المااتهر ل:اا ي اال  

اقرت  ،ت نحاه لوي ت احلكام لمهاحره، وإن قاتع مات أردت فاتلمحع      

 قحل  ألن  أقهم ،ت نح .

وظتهر مذهب اإلمتي أمح  أن الحقذ وصل اتلف:ل مع المارائن ال الاة   

 قهه .

مول أن يبين مسج ًا وي ذن لهنتس اتلصالة فها  أو مماربة ويا ذن اتلا فن     

ة وي َذن ت الشرب منهت، فإن  قتع ت رواية أاي طتلب فهمن دخل فههت أو سمتي

اهوًت ف ذان فه  صاتر ااذلك مساج ًا لاهس لا  الرجاحع وكاذلك إذا أتات  أرضات          

وههاا  الحسااتئل الالزماة لهمبااحر وأذن لهناتس اتلاا فن فههات فهااهس لا  الرجااحع..      

 ومود ف:ل الحاقذ مت ي ع قهد الحقذ أو نطق اتلصهغة لوي الحقذ.

 سام الوقف:أق

 ينمسم الحقذ إ  قسم  وقذ أههي، ووقذ خريي.

  وهاااح مااات كاااتن قهاااد األوالد واألتفاااتد واألسااابت  الحقاااذ األههاااي

واألقترب ومن ا: هم إ  الفماراء ويسامد هاذا ااتلحقذ األههاي أو الاذ ريا،       

ويمحي قهد أستس تبس ال:  والوص ق اري:هات قهاد الحاقاذ نفسا  وذريوا       

 طبمًت لهشرو  اليت و دهت الحاقذ. من ا: ه أو غريهم

 وقذ اإلنستن قهد نفس  
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إذا وقااذ اإلنسااتن قهااد نفساا  ثاام قهااد املسااتك  أو قهااد ولاا ه ففهاا      

روايوتن، إت اهمت  ال يصح فإن  قتع ت رواية أاي طتلب وق  س ل قان هاذا   

فمتع  ال أقر  الحقذ إال مت أخرج  ف وت سبهل اف فاإذا وقفا  قهها  تواد     

فال أقرفا ، ف:هاد هاذه الرواياة يكاحن الحقاذ قهها  ااتطاًل وهال يبطال           ميحت 

 الحقذ قهد من ا: ه؟.

قهااد وجهاا  انااتء قهااد الحقااذ املنمطااع االاواا اء وهااذا مااذهب اإلمااتي   

الشتف:ي ألن الحقذ متههاك لهرقباة واملنف:اة وال  احز أن ميهاك اإلنساتن نفسا         

ن الحقاذ قهاد نفسا  إمنات     من نفس  كمت ال  حز أن يبهع لنفس  متع نفس ، وأل

تتصه  منع نفس  الوصر  ت رقبة املهك فهام يصاح ذلاك كمات لاح أفارده اا ن        

يمحع ال أاهع هذا وال أهب  وال أورث  إال إذا كتن وقفًت قتمًت فه  أن ينوفع ا  ماع  

غريه كمن اند مسج ًا أو م رسة أو مسوشفد فه  أن يصهي ويو:هم ويوا او   

وات  لومههاك نفسا  وال أن يحقاذ قهاد ذريوا  ألن       مع غريه فمتلاك املاتع ال و  

الحرثة هلام فاروا مما رة ت كواتب اف فكال وار  يوصار  ت نصاهب  كمات         

يشتء وج:ل املتع وقفًت فه  تجر قهههم وترمتن هلم من الوصر  ت األماحاع  

الاايت آلاات إلااههم ماان اإلر  وألن الحقااذ قهااد الذريااة يف ااي إ  النااواع        

 أو يؤدي إ  حمتاتة ا:ض الحرثة وهاذا فها  مان الشار     والشمتق واإلتن والفنت

 والفستد مت ال خيفد.

وىلم ي املصهحة ،نع الحقذ األههي ملت  ره مان وياالت إ  املساوحم     
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وإ  البه  نفس  ملت  ري مان الناواع واخلصاحمة واخلاال  واإلتان والشاحنتء       

 ا  املسوفه ين من هذا الحقذ.

الحقذ قن  األكورين أن يكحن الحقذ  ومن امل:هحي أن من شرو  صحة

 جلهة ار ال ىلنمطع والذرية مهمت امو ت فهي قرضة لالنمطتع.

وال الااتع ت ذلااك لوساارت اااتلورتع ا:اا  ماات قااتع رجااتع ماان أهاال ال:هاام       

 والف ل رأيهم ت الحقذ األههي.

  ~ووسن أن ىلسوشاه  ،ات قتلا  شاه  اإلساالي حمما  اان قبا الحهتب         

وقت  قهد الحرثة أمحر كورية مان األصاحع والفاروع..    ال لهل قهد اطالن األ»

اقوق سوة أقب  قن دار لهس لا  ماتع    @منهت مت ثبت أن رجاًل ت زمن الن  

غريهم ف قرع اهنهم وجوأهم ثالثة أجاواء فا قوق اثان  وأرق أرا:اة وقاتع فها        

 «.قحاًل ش ي  وت رواية أن  قتع  لح ت رىل  مل ي فن ت ممتار املسهم ..

 لهل الوتني مات أخرجا  اإلماتي أمحا  أن ا:اض الصاحتاة طهاق نساتءه         ال

وقسم متل  ا  انه  فمتع قمر إني أظن الشهطتن قذ  ت قهبك أنك متحت قن 

قريب وأيم اف لرتاج:هان أو أل ورثهان مان متلاك ثام آمار اماربال فريجام كمات          

 …رجم أاي رغتع

ع مات أقار    قن ا:ض مستئل الحقذ فمت <ثتلوًت  جحاب اإلمتي أمح  

 …الحقذ إال مت ااو غي ا  وج  اف

ومن األدلة قهد مشروقهة الحقذ اخلريي قحل   )ص قة جترياة( وموال   
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وقذ قمر وأوقت  أهل املم رة من الصحتاة قهد جهتت الرب اليت أمر اف اهت 

ورسحل  لهس فه  ىلغهري حلا ود اف وأي مسا لونت )وهاي الحقاذ قهاد الذرياة أو       

ي إذا أراد اإلنستن أن يمسم متل  قهد هحاه ورفض قسمة اف ا:ض الحرثة( فه

ومترد قهد دين اف مول أن يري  ا ن ال ىلر  امرأىل  مان هاذا النةال وال ىل كال     

من  إال تهتة قهنهت أو يري  أن يوي  ا:ض أوالده قهاد ا:اض فارارًا مان وصاهة      

ورثو  اهاع هاذا    اف اتل: ع أو يري  أن َيْحري نسل البنتت أو يري  أن وري قهد

 .(1)ال:متر ل ال يفومروا ا: ه

وأجااتب الشااه  قباا الرمحن ااان تساان وأماات الااذي وقااذ قهااد ذريواا    

الذكحر واألنود تهتة قهنهت فهذا وقذ اإلثام واجلناذ ملات فها  مان احلههاة قهاد        

ترمتن أوالد البنتت مت ج:ل اف هلم ت ال:تقبة وهذا الحقذ قهد هاذه اجلهاة   

 اهت من سهطتن وغتيو  ىلغهري فرائض اف جب:ه  الحقذ..ا قة مت أنوع اف 

وأجتب اان  الشه  قب الهطهذ الذي أوصد فهمات خهاذ ااوال  تجاج     

وثال  أضتتي واتقي ثها  متلا  وقفاًت قهاد قهاتع قهتلا  مات ىلنتساهحا وخيال          

، وثبت قن …ال :هذ فإن اسوحوا فهم فه  اتلسحية قهد تسب املريا  إخل

)ال وصهة لحار ( فمات أوصاد اا  املهات لحرثوا  مان       أن  قتع   @رسحع اف 

 الحقذ اتطل..

                                           
 (.265– 5/256من أراد املوي  من اإلي تح والوفصهل. ينمر ال رر السنهة )  (1)
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وأجتب اان  قب اف الذي وقذ الوه  ثم وقذ امهاة مهكا  قهاد أوالده    

قهااد تسااب املااريا  وقفاا  اتطاال ألناا  م ااتد لمساامة اف ت املحارياا  فتلااذي  

 يطهب ىلصحهح هذا مبوهد اتهلح  وم:ترضة الشرع.

.. أن كاتن املحقاح    ~ن قبا الهطهذ  وأجتب الشه  حمم  ان إااراههم اا  

 .(1)قهه  من ورثة الحاقذ كحال ه وحنحهم فهح اتطل وهح وقذ اجلنذ واإلثم

واهااذا نوااب  ماا   منااع ال:همااتء احملمماا  لهحقااذ الااذري أو ماات يساامد    

اااتلحقذ األههااي ملاات فهاا  ماان ال اارر والفسااتد وملاات يف ااي إلهاا  ماان النااواع          

 ة ونصحصهت.واخلصحمة وملةتلفو  لهمحاق  الشرقه

 المسم الوتني  الحقذ اخلريي.

لااهس أدع قهااد رقااي األمااة وجاا ارىلهت اتلريااتدة والمهااتدة وىلبحأ هاات ملكااتن  

الصاا ارة ماان مسااح النوقااة اإلنسااتنهة ت أفرادهاات مسااحا يفااهض اااتخلري والاارب      

 والرمحة قهد طبمتت ا ومع كتفة.

قبههت  اهغت ت ذلك الذروة اليت مل يصل إلههت أت  من @وأمة حمم  

قهد اإلطالق وذلك أن املسهم  أقتمحا مؤسستت اجومتقهة لحجحه من الرب 

واخلري والوكتفل االجومتقي مل ىل:ر  ال نهت هلت موهاًل.  ت ي ع قهد قحة 

النوقة اإلنستنهة والرغبة الصتدقة ت حتمهق اخلري لكل طبمتت األمة وهذه 

                                           
 (.269– 5/266املص ر الستاق )  (1)
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راسةة ت الوحجه  إ  اخلري النوقة اإلنستنهة ىلمحي قهد مبتدئ ستمهة وقحاق  

وال قحة إله  دقحة ىلوالشد م:هت احاق  الشح ووسحسة الشهطتن ت 

 الوةحيذ من الفمر ته  يمحع البتري جل وقال  

  
  

   
   

     

     [268]البمرة. 

وىل ىلي ال قحة قتمة إ  كل إنستن تسب اسوطتقو  غنهًت كاتن أي فماريًا    

الغين يف:ل اخلري جبته  ومتل  والفمري يف:ل اخلري ا:مه  وي ه ولستن  وكل فارد  

 من أفراد املسهم  ال ي: ي وسههة لهجحد ت مهتدين الرب واخلري.

  ل وقال لهنفس البشرية كاي جتاحد ،ات جتا      ولم  جتء خطتب اف ج

       [272]البمااااااااااااارة،       

وهذا األسهحب ل  األثر الف:تع ت دفع اإلنستن إ  ف:ل  اخلاري اال    [46]فصهت  

    نوع قاحع اف ىلباترال وىل:ات       إ  الونتفس ت ف:ل اخلري، ف:ن مت

           [245]البمرة. 

أو يسااومرا اف ماان قباا ه ياات  <قااتع الصااحتاي اجلههاال أاااح ال تاا اح 

ف شااه ه أناا  ىلصاا ق  رسااحع اف. قااتع  ن:اام. فمااتع  اماا د ياات رسااحع اف ياا ال

ابسوتن  الذي ال ميهك غريه وكتن فه  سب:متئة خنهاة مومارة ثام قاتد إ  زوجوا       
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وكتنت ىلمهم هاي وأوالدهات ت هاذا البساوتن ف خربهات ،ات صانع وغاتدرت هاي          

 وأوالدهت البسوتن وهي ىلمحع ل  راح اه:ك يت أات ال ت اح.

       وملاااات نااااوع قااااحع اف ىلبااااترال وىل:اااات    

    يت رسحع اف إن أتب  <. قتع أاح طهحة األنصتري [92]آع قمران

وإنهت ص قة ف أرجح ارهت وذخرهت  –وهي ا ر طهبة املتء  –أمحالي إليا اريتتء 

   )ا  ا @قن  اف ىلبترال وىل:ت  ف :هت يت رسحع اف ته  أراال اف فمتع 

متع رااح، ذلك متع رااح( وكتن هاذا مان الحقاح  األو  ت اإلساالي الاذي      

مياا  املؤسسااتت االجومتقهااة اااتملحارد الاايت ىل:هنهاات قهااد أداء رسااتلوهت اإلنسااتنهة 

 النبههة وال ريب أن الحقح  متول تجر الواوية ت متحيل كل املؤسستت اخلريية.

موا  ت ذلاك فا وقذ    وق  كتن رسحع اف أوع من ضرب املول األقهد أل

سبع استىل  كتن أوصد اهت ا:ض ا ته ين ت  متت أن يرتال أمرهات لرساحع   

وقفًت قهد الفمراء واملستك  وا ته ين  #ي :هت ته  شتء فج:ههت  @اف 

 ساااااااابق إ  الحقااااااااذ  #ت ساااااااابهل اف وذوي احلتجااااااااتت ااااااااال إناااااااا   

فكاتن املساج    قن مت طهب من اين النجاتر أن يبه:احا األرا جل:هاهت مساج ًا     

 النبااحي جتم:ااًت وجتم:اا  ىلمااتي فهاا  الصااهحات وينشاار فهاا  ال:هاام وىل:ماا  فهاا         

 األلحية.

ثم ىلبع اخلهفتء منهج املصاطفد قهها  الصاالة والساالي فا وقذ أااح اكار        
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 أرضاااا  خبهاااارب، وأرضاااا    <داره ،كااااة، وأوقااااذ الفااااتروق   <الصاااا يق 

ا ار   <ذ قوماتن  وأوقذ قهد األ ماة األراضي اليت فوحت قنحة وأوقا  (1)اوم 

أرضاا  اهنبااع وىلوااتاع الصااحتاة ت إيماات  األراضااي    <رومااة، وأوقااذ قهااي  

والبستىل  وال ور واآلاتر ت أقمتع الرب تود أن  مل يبمد صاحتاي لا  ماتع إال    

فمت أقهام أتا ًا ذا مما رة مان أصاحتب رساحع        }أوقذ قتع جتار ان قب اف 

ن متلاا  ت ساابهل اف. ثاام ماان املهااتجرين واألنصااتر إال تاابس شااه ًت ماا @اف 

ىلوتاع املسهمحن ا:  ذلك جهاًل ا:  جهل يسترقحن ت إتهاتء الحقاذ وي:مهاحن    

قهد امتئ  ودواما  تواد اىلسا:ت خرياىلا  وقمات اركتىلا  الاتالت شاود األمار          

الااذي تمااق الكااوري ماان املااحارد السااةهة ت الرقتيااة االجومتقهااة. توااد صااتر     

فها  مان إصاالح تهاتة ا وماع فهاح       الحقذ مان ماآثر اإلساالي ومفاتخره ملات يك     

 مص ر خري لهمجومع السسالمي وال قحة اإلسالمهة.

ولماا  أدت األوقاات  اخلرييااة دورًا مهماات ت نه ااة احلركااة ال:همهااة  وت   

نه ة الو:ههم والونمهة االجومتقهة والنه ة االقوصتدية إذن فاإن لهحقاذ دورًا   

احلهااتة قهااد ماا   قصااحر  ف:ااتاًل ت قمههااة الوطااحر والنمااح ت يوهااذ منااتتي 

اإلسالي فهم  كتن من أ ع الحستئل ت قال  مشكهة الفمر ته  أن املساهم   

                                           

،حضاع ىلهماتء امل يناة فةار  إلها        <    اتلفوح ثم السكحن والغ  متع ل:مر اان اخلطاتب     (1)

يحمًت ففتىلو  صالة ال:صر فمتع شغهوين    قن الصالة اشه كم أنهت صا قة. )م:جام م:اتمل    

 (.2/88احلجتز ل:تىلق ان غه  البالدي )
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ىلوب:حا محاضع احلتجتت مهمت دقت وخفهت فحقفحا هلت تود إنهم قهنحا أوقتفًت 

 ل:ال  احلهحانتت املري ة وأخر  إلط:تي الكالب ال تلة.

ق ال حتصار لكورىلهات   وقهد سبهل املوتع فتألوقت  ت قتصمة الشتي دمشا 

فمنهت أوقت  قهد ال:تجوين قن احلج، ومنهت أوقات  قهاد جتههاو البناتت إ      

أزواجهن، ومنهت أوقت  لفكتال األسر ، ومنهت أوقت  ألانتء السبهل ي:طحن 

منهت مت ي كهحن، ويهبسحن ويووودون تود يصهحا إ  االدهم، ومنهات أوقات    

ن ىلكسر ل  آنهة أو صحت  قهاد  قهد ىل: يل الطرق ورصفهت، ومنهت أوقت  مل

 .(1)أي ي اخل ي رفمًت اهم، ومنهت أوقت  يصر  ري:هت جلر  الوهج من الطرق

ومن ا اتالت الايت فههات الما ح امل:هاد لهحقاذ كفتلاة الارزق له:هماتء،          

ودور ال:هم واجلحامع واملبتني ال:تمة لوبمد دائمة االنوفتع قهاد ما   الا هر،    

حملوااتج  وأصااحتب الومتنااتت وال:تهااتت قاان   وقتماات األوقاات  اساا  قتفااة ا  

 .(2)الوكفذ واالسوج اء وذع السؤاع

وي:  الحقذ من أهم املؤسستت اليت هلت دورهت الف:تع ت قمههة الوطحر 

والنمح االقوصتدي ت يوهذ قصحر اإلسالي.. ومل يموصر ىلا ثري الحقاذ قهاد    

صتدية من أجل املسج  وت ه فم  أوقذ املسهمحن ال: ي  من النشتطتت االقو

ىلطحير الوم:تىلهم جب:ههت أمحااًل محقحفة، ف نش وا املشتت ال: ي ة، وامل ارس، 

                                           
 ي.1903متيح سنة  1ها، 1321فر ص 3، من ا ه  الوتمن وال:شرين، 5املموطذ،     (1)

 املص ر الستاق.  (2)
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 واملكوبتت.. إخل.

 وإذا كنت اص د احل ي  قن التالت الحقذ فإن أوهلت  هي املستج  

فتملسج  هاح م رساة املساهم  األو  القرتانا  اتلصاالة والصاالة قماتد        

األو  ت انتء اجلمتقة اإلسالمهة اليت وضا:هت   ال ين، ولذا كتن املسج  الهبنة

 ت  هتجر إ  امل ينة املنحرة. @رسحع اف 

اتلبهاتن ال:مهاي رساتلة     –قهها  الصاالة والساالي     –وق  وضع الرساحع  

هااذه امل رسااة اإلسااالمهة فاا راد شااراء األرا ماان اااين النجااتر ماان تاار متلاا     

ه الكرمية الهنب واخلشب وأسهم ت البنتء ته  محل قهد قتىلم  الشريذ واه 

واجلري  لهمساج  النباحي وقبها  مساج  قباتء وهاي أوع وقاح  ت اإلساالي،         

ت ذلاك  وكتنات محاضاع     ~وىلب:  من ا: ه السهذ الصتحل فهمحع اان ىلهمهة 

أسس مسج ه املباترال قهاد    @األئمة والتمع األمة هي املستج ، فإن الن  

ر وىل:هاهم ال:هام واخلطاب، وفها      الومح ، ففه  الصالة وىلاالوة المارآن والاذك   

قماا  األلحيااة والرايااتت، وىلاا مري األمااراء، وىل:ريااذ ال:رفااتء، وفهاا   ومااع       

 املسهمحن. أها.

ومن وظتئذ املسج  االجومتقهة أن  مركاو ىلاراا  اجلمتقاة اإلساالمهة،     

ويوالقد فها  أفرادهات لهصاالة وىلباتدع الارأي، وإلها  يرجاع مساتفرهم أوع مات          

إذا قا ي مان سافر اا أ اتملساج  فصاهد        @كتن الان   يرجع لهؤدي رك:و   
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 فه  .

وفه  يوم إاراي قمحد النكتح فوحضاع أساس األسارة املساهمة ت جاح مان       

الومح  واهل اية، وفه  يهناز املساهم إخحانا  اا فراتهم ومنتسابتىلهم الساترة،       

وفه  ي :وي املسهم أخته إذا أصتا  مصاتب، ويماذ فها  املساهمحن قهاد أخباتر       

ويهومااحن ت رتتااا  الطااتهرة قهااد طتقااة اف والو:ااتون قهااد الاارب    إخااحانهم، 

 والومح ، فهح  ق منو اهم ومركو مؤمتراىلهم وحمل ىلشتورهم وىلنتصحهم.

واجومتع املسهم  ت املساتج  ي:كاس روح الا ين احلنهاذ مان مساتواة       

 وأخحة ونمتي وىلراا  ووت ة ت الصذ، ويراههم قهد الوحاضع والوجرد.

وجا نته جتم:اًت    @ت إ  مساج  امل يناة ت قها  الرساحع     وحنن إذا ق ن

وجتم:ة مكتنًت ي:  لهحهتة وي فع لهوم ي ت كل آفتقهت، فكل قبتدة  أو منساك  

أو ش:رية فه  هلت ان:كتساهت قهاد ا وماع خاتر  املساج ، فتملساج  إذن قهاب        

ا ومع وقمه ، وا ومع جسام اإلنساتن وتحاسا ، ولاهس هناتال أي انفصاتي       

فتملسج   –ملسج  اتقوبتره مركو قمل وىلحجه  وا  ا ومع املسهم الكبري ا  ا

مهاا ان ىلطبهمااي لكاال ماات ىل:هماا  املسااهم فهاا  ماان آداب وقااهم ىلراطاا  اااتآلخرين   

وات ومع الذي ي:اهش فها  وهاح املكاتن الطبه:اي لنشار الكهماة املؤمناة األمهناة          

 كال مات يوصال اا محر     املحجهة امل:هماة الايت ىلاوود املساهم  ااتل:هم وامل:رفاة ت      

 دينهم ودنهتهم.
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إن الحظهفااة احلمهمهااة لهمسااج  ت اإلسااالي هااي إقاا اد املسااهم املوكتماال  

البنتء ت خهم  وسهحك  وقمه  وقبتدىل  ت قالقو  ارا  وانفس  وا خها  املساهم   

واتلنااتس مجه:ااًت ووظهفااة املسااتج  ت صااحرىلهت االجومتقهااة الشااتمهة هااي أن    

وىلراهااة  محقااة املسااهم  الااذين يسااكنحن احلااي  ىلكااحن مركااو إشاا:تع وىلحجهاا 

 الذي يمع فه  املسج .

وق  ىلنتفس اخلهفتء ت ىلحس:ة مت أقهم من مساتج  وت إنشاتء املويا  منهات     

وميكن أن نشري هنت إ  مت أنفم  اخلههفة األمحي الحله  ان قب املهك مان أماحاع   

كحفااة والبصاارة طتئهااة قهااد انااتء اجلااتمع األمااحي ت دمشااق، واملسااتج  ت ال  

وجااتمع املنصااحر ت اغاا اد، وجااتمع قماارو ااان ال:ااتص ت م ينااة الفسااطت ،  

واجلتمع األزهر، وجتمع اان طحلحن، وت ذتع أفريمهات واألنا لس  مساج     

 المريوان، وجتمع المروي ، ومسج  قرطبة  وغريهت كوري.

واحل ي  قن املستج  اصفوهت جاوء مان  ارات األوقات  اخلريياة يب:ا        

اإلقجتب واإلكبتر ملت اهغو  النوقة اخلرية من أثر كبري ت نفحس أمة حمم  قهد 

@. 

 ثانيًا: املدارس واملعاهد.

وميو  انت احل ي  قن دور ال:هم من امل ارس وامل:ته ، وق  اهغت هاذه  

امل ارس وامل:ته  تا ًا واسا:ًت ذال كال أحناتء ال:اتمل اإلساالمي وتسابنت أن         

قرية ت طحع ال:تمل اإلسالمي أو قرضا  ختهاح مان     ن:هم أن  ال ىلحج  م ينة أو
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 م رسة، وم ارس أو م:ه  أو م:ته .

وق  كتن املسج  هح النحاة األو  لهم رسة فهاح جتم:اًت وجتم:اًة ياو:هم     

فههاات املسااهم ماان املهاا  إ  الهحاا ، يااو:هم المااراءة والكوتاااة والماارآن الكااريم     

هفة، وق  ىل: دت امل ارس ت وقهحي الشري:ة وقهحي الهغة وفروع ال:هحي املةو

امل ينة الحات ة ته  ق ا اان تحقل ثال تئاة ك وااتب وذكار أن الك وااتب الحاتا       

 كتن يوسع لهم تت أو اآلال  من الطهبة.

و ت يذكر ت ىلتري  أاي المتسم البهةي أن  كتن ل  ك وَّتب ياو:هم اا  ثالثاة    

  أن يساوة ي داااة يطاح     آال  ىلهمهذ وكتن ك وَّتا  فسهحًت ج ًا  ه  ووات  إ 

 اهت أحنتء الك وَّتب.

وكتن الو:ههم ت هذه امل ارس التنهًت ومواحفر لكال ف اتت األماة وشارائح      

ا ومااع وكااتن الطااالب ت هااذه املاا ارس قهااد قساام  قساام ي:هشااحن داخاال   

امل رسة وهلم فههت الساكن واإلقتشاة، وقسام ينصارفحن ت املساتء إ  أههاهم       

  الصبتح وت املستء.ألن ال راسة قن هم ت

وكتناات املاا ارس آيااة ت االىلسااتع واسااوهفتء مجهااع املرافااق فااإ  جتنااب   

قتقتت ال راسة غر  النحي ومكوبة ومطبةًت ومحتمًت ال ق  ىلوسع إ  مالقاب  

الريتضة الب نهاة ومان هاذه املا ارس امل رساة النحريااة الايت أنشا هت ناحر الا ين           

ري  مان أتسان ما ارس الا نهت ممهارًا      الشهه ، وق  قتع قنهت الرتتلاة ااان جاب   

م رسة نحر ال ين وهي قصر من المصاحر األنهماة ينصاب فها  املاتء وسا  نهار        
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قمهم ثم ميو  املتء ت ستقهة مسوطههة إ  أن يمع ت صاهريج  كابري وسا  الا ار     

فوحتر األاصتر ت تسن ذلك املنمر . وفها  قتقاة احملتضارات واملساج  وغرفاة      

واهاات خااتص يسااكن  رئااهس امل رساا  مااع قتئهواا      لهم رساا  واساارتاتوهم 

ومستكن لهطالب وخل ي امل رسة وقتقة الط:تي ومطب  ويون البماحع واملاحاد   

 املةوهفة ومول هذه امل رسة م ارس الش:بتنهة وال:ومتنهة واخلسروية ت تهب.

وأظهر موتع تي هلذه املا ارس اجلاتمع األزهار الاذي حتاه  اا  األروقاة        

من الطاالب وفا وا مان أحناتء ال:اتمل اإلساالمي وحتمال هاذه         اليت ىلؤوي ف تي 

األروقااة أمسااتء االدهاام وال يااواع طااالب األزهاار توااد الهااحي  ي خااذون راىلبااًت 

شهريًت من ريع األوقت . ولما  كاتن األساتىلذة  وامل:هماحن ت األمااة اإلساالمهاة       

يناة  من خارية ال:هماتء وأكوارهم شاهرة ومان أموهاة هاؤالء الفمهاتء الساب:ة اتمل          

املنحرة واإلمتي حمم  ان شهتب الوهاري واحلسان البصاري وقطاتء ومكحاحع      

 وطااتووس واااان أاااي لههااد وقباا اف ااان أاااي شااربمة وقومااتن الاابيت واإلمااتي    

أاح تنهفة واإلمتي األوزاقي واإلمتي متلك واإلمتي الشتف:ي واإلمتي أمح  ان 

 متجااا   تنبااال والبةاااتري ومساااهم وأااااي داود والرتماااذي والنساااتئي وااااان    

 واااان جرياار الطااربي وأاااح المتساام اخلرقااي والمتضااي أاااح ي:هااد واملااتوردي       

واان توي وإماتي احلارم  اجلاحيين وأااي إساحتق الشاريازي واإلماتي الغوالاي         

واااان قمهاال واااان اخلطااتب واااان ال:راااي واااان رشاا  واااان ق امااة والراف:ااي    

مهاة والشاتط    والرازي وسهطتن ال:همتء ال:او اان قب الساالي واإلماتي ااان ىله     
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واان دقهق ال:ه  واإلماتي الناحوي وااان الماهم والاذه  وىلات  الا ين السابكي         

 واااان تجاار ال:ساامالني واااان الصااالح وقمااتد الاا ين ااان كااوري والسااهحطي       

واااان  ااهم واااان قتااا ين وحمماا  قباا ه واملراغااي وقب ا هاا  سااههم وسااههم     

كن رجاتع ال:هام ت   البشري واإلمتي حمم  ان قب الحهتب وغريهم كوري ومل ي

ص ر اإلسالي يومتضحن أجرًا قهد ىل:ههمهم لكن ملت قتمت امل ارس صتر فههم 

ت ت محفحرًا من غالت األوقت  كتنات املا ارس قهاد هاذا وختصاة امل:تها        

ال:ههت متأل م ن ال:تمل اإلسالمي من أقصته إ  أقصته ويذكر الوتري  اكوري من 

ساهم  كتنات هلام الها  الطاح  ت إنشاتء       اإلكبتر واإلقجتب نفرًا من أماراء امل 

امل ارس ت يوهذ األقطتر منهم صالح ال ين األياحاي فما  أنشا  املا ارس ت     

مجهااع املاا ن ت مصاار ودمشااق واملحصاال واهاات املماا س وماانهم نااحر الاا ين     

الشهه  الذي أنش  ت ساحرية وتا هت أرا:اة قشار م:ها ًا منهات ساوة ت دمشاق         

محاتة واثناتن ت محال وواتا  ت ا:هباك ومانهم       وأرا:ة ت تهب واثناتن ت  

نمتي املهك الحزير السهجحقي الذي مأل االد ال:راق  وخراستن اتمل ارس تود 

قهل فه  إن ل  م رسة ت كل م ينة من االد ال:راق واالد خراستن وكتن ينشز 

امل ارس تود ت األمتكن النتئهة فم  أنش  ت جويارة ااان قمارو م رساة كابرية      

كهمت وج  ت اه ة قتملًت ق  متهو وىلبحر ت ال:هم اند ل  م رساة ووقاذ   تسنة و

قهههاات وقفااًت وج:اال فههاات دارًا لهكوااب. وجبتنااب هااؤالء ال:ممااتء كااتن األمااراء  

واألغنهااتء والوجااتر يوسااتامحن ت انااتء املاا ارس والحقااذ قهههاات ،اات ي اامن         
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 اسومرارهت وإقبتع الطالب قهههت.

نهتية ت تحاد  سنة إت   وثالث  وسومتئة قتع اان كوري ت الب اية وال

)فههت كمل انتء امل رسة املسونصرية ابغ اد ومل ينب م رسة قبههت موههت ووقفت 

قهااد املااذاهب األرا:ااة ماان كاال طتئفااة اثنااتن وسااوحن فمههااًت وأرا:ااة م:هاا ين    

وم رس لكل مذهب وشه  تا ي  وقترئاتن وقشارة مساوم:  وشاه  طاب       

حن ا:هم الطب ومكوب لأليوتي وق رًا لهجمهع مان  وقشرة من املسهم  يشوغه

اخلبو والهحم واحلهح  والنفمة مت فه  كفتية وافرة لكال واتا ..( إ  أن قاتع     

)ووقفاات خااوائن كوااب مل يساامع ،وهااهت ت كورىلهاات وتساان نسااةهت وجااحدة     

 الكوب املحقحفة اهت(؟

لماا  كواارت األوقاات  املرصاا ة قهااد املاا ارس واملسااتج  توااد إن حمماا  

ي اتشت قن مت مسح األرا الوراقهة ت مصر وج  أنهت ىلبها  مههاحني فا ان    قه

 .(1)من اهنهت سومتئة ألذ ف ان أراضي محقحفة

قهاد قاراءة المارآن     –مناذ قا يم    –لم  تبس احلكاتي األثرياتء اخلاريون    

ي 1950-هاا 1370أوقتفًت اه  من كورىلهت أن وزارة األوقت  املصرية ت قاتي  

ت األوقت  ومحاردهت قهاد اخاوال  أنحاقهات وقها      ملت أرادت تصر مصروفت

ت ذلك إ  أقساتمهت الكارب  وقو اذ وهاي أقساتي األوقات  واملساتج  والنماتر         

                                           
 مرت مراع(. 4200والف ان الحات  يستوي ) 26حمتضرات ت الحقذ، حمم  أاح زهرة ص    (1)
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ألااذ تجااة ماان تجااج  73فو:ااذر احلصاار ألن ذلااك يسااو قي االطااالع قهااد 

 .(1)األوقت  وم:ممهت يشومل قهد اسوحمتق لهممترئ ولح متاًل

ههم يسوحي ت االساوفتدة منا  الكابري    ويمرر الفمهتء أن اإليمت  قهد الو:

والصااغري والغااين والفمااري، وأن املاا ارس ودور ال:هاام واملكوبااتت واملصااتتذ 

واملستج  ينوفع منهت الفمري، والغين، كمات جار  ال:ار  منهات اتالنوفاتع دون      

 .(2)متههو ا  غين وفمري 

 هاا ت كوتاا  الا ارس ت   927لم  فصل قب  المتدر الن:همي املوحفد سانة  

ىلتري  امل ارس فمتع  إن هنتال أوقتفًت خصصت لشراء ألحاح لهطبهة من صابهة  

مكة وامل ينة وإن اان رزياق قا  أوقاذ قهاههم األماحاع، لوجههاوهم ااتألقالي        

 .(3)وامل اد ومت شتا  من ورق وحمتار

وت ال:ه  املمهحكي    ا نا  قنا  إنشاتء أي م رساة ذات مساوح  قاتع       

رسااة ااو ائهااة لو:هااهم أانااتء الفمااراء والهوااتمد، إذ  ماان الو:هااهم يحقااذ م:هاات م 

 .(4)يوهمحن ىل:ههمًت التنهًت، وىلوودهم الحقح  املرص ة انفمتت امل:هشة األخر 

                                           
ي قن كوتب املمترئ والمراء، 1950قن ىلمرير جلنة فرقهة ت وزارة األوقت  املصرية ت سنة   (1)

 ب:ة الس:تدة.دراسة إسالمهة، له كوحر لبهب الس:ه ، مط

 .42الحقذ ت الشري:ة والمتنحن، زه ي يكن، ص    (2)

 ي.1981سنة  17، ق د 60الهة البتت ، ص    (3)

 .5كوتب اخلط  لهممريوي،     (4)
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وق  كتن يهحق اهذه امل ارس أطباتء لهم:تجلاة ماع محتماتت الساوة اي      

 الطهبة مع مسوشفد ومطتقم ومطتا  لوم يم الط:تي.

 رسااة له:اار  الطهبااة، أوقااتت وكتناات ىل:هااق سااتقة ت وساا  سااتتة امل

الصهحات وأوقتت احملتضرات، وىلنوشر ا  أروقة امل رسة ت ائق، موتع ذلاك  

 امل رسة املسونصرية اليت انتهت اخلههفة املسونصر.

والحقااذ ماان مؤسسااتت حتمهااق الرقتيااة االجومتقهااة وهااح يمااحي قهااد     

أستس تابس قا  م:هناة ق:هاد أن ال ىلكاحن مهكاًت ألتا  مان الناتس وج:ال           

 ري:هت جلهة من جهتت الرب واخلري.

  )إن  ت يهحاق ا ملاؤمن مان    @قتع قتع رسحع اف  <ف:ن أاي هريرة 

قمه  وتسنتىل  ا:  محىل  قهام قهما  ونشاره أو ولا  صاتحل ىلركا  أو مصاحذ        

ورث  أو مسج  انته أو اهت الان السبهل انته أو نهار أجاراه أو صا قة أخرجهات     

 .(1)   محىل (من متل  ت صحو  وتهتىل  يهحم  ا:

 ثالثًا: بناء اخلانات والدور: 

ومن املؤسستت اخلرييةأل انتء اخلتنتت، وال ور لهمساتفرين مان الفماراء    

 واملستك  وأانتء السبهل واهحت لهحجت  ت مكة.

 رابعًا: إجراء املاء: 

                                           
 (.6/29(، قن إرواء الغههل )242اان متج  )  (1)
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 ىلساابهل املااتء ت الطرقااتت ال:تمااة لهنااتس مجه:ااًت لهااري والشاارب وماان      

لورقااتء، وتفاار اآلاااتر ت الفهااحات لساامي املتشااهة   ذلااك قاا  زاهاا ة وال:اا  ا 

والوروع واملستفرين فم  كتنات كاورية جا ًا اا  ال:اراق واحلجاتز واا  الشاتي         

 وامل ينة.

 خامسًا: من أعمال الرب: 

انتء أمكنة املرااطة ت الوغاحر ملحاجهاة خطار الغاوو األجان  قهاد الابالد        

هل اف  ا  فههات ا تها ون    فم  كتنت هنتال مؤسستت ختصة اتملرااط  ت ساب 

كل مت ووتجحن إله  من سالح وذخرية وط:تي وشراب وكاتن هلات أثار كابري ت     

ص  غووات الروي أيتي ال:بتسه  وص  غووات الغراه  ت احلروب الصاههبهة  

قن االد الشاتي ومصار ويوباع ذلاك وقاذ اخلهاحع والساهح  والنباتع وأدوات         

 .اجلهتد قهد املمتىله  ت سبهل اف

 سادسًا: ومن أعمال اخلري: 

 مت كتن وقفًت إلصالح الطرقتت والمنتطر واجلسحر.

 سابعًا: و منها ما كان للمقابر: 

يوربع الرجل اتألرا الحاس:ة لوكحن ممربة قتمة ولشاراء أكفاتن املاحىلد    

 الفمراء وجتههوهم ودفنهم.

األيواتي   أمت املؤسستت اخلريية إلقتمة الوكتفل االجومتقي فووموال ت دور 

ورقتيوهم ودور املم: ين وذوي ال:تهتت ىلؤويهم وىلحفر هلم كل مت وواتجحن  
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من سكن وغذاء ولبتس وىل:ههم أي ًت وهنتال مؤسستت لرقتياة أسار احملواتج     

ومؤسسااتت لوااوويج الشاابتب والفوهااتت ال:ااواب  اان ىل ااهق أياا يهم أو أياا ي  

 أولهتئهم قن مؤن الووا  وأقبتئ  وىلكتلهف .

رب إم اد األمهتت اتحلههب والسكر فم  ج:ل صالح ال ين ومن أوج  ال

ت أتاا  أاااحاب المه:ااة مهوااااًت يسااهل مناا  احلههااب ومهوااااًت آخاار يسااهل مناا  املااتء 

املذاب فها  الساكر ىلا ىلي إلها  األمهاتت مارىل  ت األسابحع له خاذن ألطفاتهلن          

رب . وقا   اىلسا:ت أقماتع الا    (1)وأوالدهن مت ووتجحن إله  من احلههاب والساكر  

تود ذهت قال  احلهحاناتت وإط:اتمهم ورقتيوهات ىلطبهماًت حلا ي  املصاطفد       

ت قصة األقرااي الذي كتن يسري ت فالة فتشو  ا  ال:طاش. فناوع ت ا ار     @

فشرب ثم وج  كهبًت يكتد ي كل الور  من ال:طاش فماتع لما  اها  اا  ال:طاش       

ر  فسامد  مول مات اها  ااي ف:اتد وناوع ت الب ار ومهاز خفا  وأمساك  افها  فةا           

أ لنات ت موال هاذا أجار؟      {الكهب ف:جب اف لصنه:  فغفر لا  فماتع الصاحتاة    

 فمتع قهه  الصالة والسالي ت كل كب  رطبة أجر.

ومن ذلك أي ًت قصة امرأة مان ااين إسارائهل وكتنات  ان يمارت  أاشاع        

 اجلرائم فسمت كهبًت فغفر اف هلت.

                                           
، ماان روائااع ت ااترىلنت، د. مصااطفد    31المااحع الفوااتو  لسمااتي أمحاا  ااان ىلهمهااة،          (1)

 ومت ا: هت. 193لسبتقي، ا
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لحان الرقتياة االجومتقهاة   ونر  ت هذه الحسههة وهي الحقذ، لحنًت من أ

مل يساابق إلهاا  نمااتي ااال ومل ي اناا  نمااتي كااذلك، وذلااك أناا  قماال ميترساا        

املسهمحن اا افع الرغباة ت الارب واخلاري، ويمصا  اا  املنف:اة ال:تماة وال ىلشاحا           

 مصهحة ختصة لهحاقذ.

ولم  جتءت الشري:ة السمحتء لوحمهق مصتحل األماة ت ديانهم ودنهاتهم    

ل قمااهم، وهااح  جهااب املصااتحل لهنااتس ودرء املفتساا   ألنهاات انهاات قهااد أصاا

. ومن ش ن هذه الشاري:ة كاذلك حتصاهل املصاتحل، وىلكوريهات وىلمههال       (1)قنهم

، ألن مبنتهاات وأستساهت قهاد احلكاام ومصاتحل ال:بااتد ت    (2)املفتسا ، وىل:طههاهت  

 .(3)امل:تش وامل:تد، وهي ق ع كههت، ومصتحل كههت وتكم كههت

 أهداف الوقف:

وماق   –قمااًل مان أقماتع الارب واخلاري       –اإلساالي اتقوباتره   والحقذ ت 

ه ف   ه فًت قتمًت وه فًت ختصًت، وذلك أن لهحقذ وظهفة اجومتقهة ق  ىلب و 

ضاارورية ت ا:ااض ا وم:ااتت وت ا:ااض األتااحاع والماارو  الاايت متاار اهاات      

األماام، فهماا  اقو اات تكمااة اف أن يكااحن النااتس يااوهف  ت الصاافتت،        

الطتقااة والما رة، وهااذا ياؤدي اتل اارورة إ  أن يكاحن ت ا ومااع     موباتين  ت 

                                           
 (.1/9قحاق  األتكتي ت مصتحل األنتي له:و ان قب السالي، )  (1)

 (.1/31منهت  السنة، )  (2)

 (.3/2أقالي املحق: ، )  (3)
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الغين والفماري والماحي وال ا:هذ، فهاذا أمار الشاترع احلكاهم الغاين اتل:نتياة          

 اتلفمري والمحي اإقتنة ال :هذ.

وق  أخذ ىلنفهذ هذا األمر ا ستلهب ق ي ة وصحر مو: دة منهات الحاجاب   

مت هاح خاتص ااتخلهق والشامتئل،      ومنهت املسوحب، ومنت مت هح متدي، ومنهت

وهلذا جتء ا ومع املسهم موكتفاًل مرتامحاًت ومو:تطفاًت كتلبناتء املرصاحص يشا       

ا:   ا: ًت، وهذا البنتء يمحي قهد أسس منهت الحقذ الذي  فا  لكاوري مان    

اجلهتت ال:تمة تهتىلهت،  ت ي من لكوري من طبمتت األمة لممة ال:هش الكاريم  

ن ف:ل اخلري، ون حب املاحارد مان الصا قتت ال:هنهاة،     قن  انصرا  النتس ق

وال سااهمت أن أغااراا الحقااذ لهساات قتصاارة قهااد الفمااراء أو دور ال:بااتدة       

فحسااب وإمناات ىلو:اا   إ  أهاا ا  اجومتقهااة واساا:ة، وأغااراا خاارية شااتمهة 

تهااا  أساااهمت األوقااات  ت إرساااتء دقاااتئم ثمتفهاااة مونحقاااة ت ا وم:اااتت     

وامل:ته  ال:همهاة، وىل:اه  امل:هما  هلات واإلنفاتق       اإلسالمهة مول انتء امل ارس

قهد طهبة ال:هم، اتإلضتفة إ  االسوفتدة من املستج  ت الو:ههم اإ تد أروقاة  

ال:هاام  وتهمااتت الاا رس، وال:نتيااة اوااحفري الكوااب واملراجااع املةوهفااة، وقاا    

محهت هذه امل:ته  رساتلة اإلساالي إ  الناتس ونشاطت ت الابالد اإلساالمهة       

لحاس:ة وكحنت تركة قهمهة منمط:ة النمري، ووفرت لهمسهم  نوتجًت قهمهًت ا

 ضةمًت، وىلراثًت إسالمهًت ختل ًا ورجتاًل موبحرين ت قهحي الشري:ة.

وكتن من هذه األوقت  جوء كبري يصل ألانتء السبهل )اخلتنمتهتت(، 
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وكااتن املسااتفرون  اا ون ت هااذه األمااتكن املاا و  وامل كاال، كماات أسااهمت        

 األوقت  ت إنشتء املشتت ودور ال:ال   املترسوتنتت .
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 اهل   اخلتص لهحقذ 

أماات اهلاا   اخلااتص لهحقااذ فااإن اإلنسااتن ي ف:اا  إ  ف:اال اخلااري دوافااع  

ق ي ة، منهت ال افع االجومتقي الذي هح نوهجة لهش:حر اتملساؤولهة اإلنساتنهة   

قهاد هاذه اجلهاة أو    جتته اجلمتقة، فه ف:  ذلك إ  أن يرص  شه ًت مان أمحالا    

 ىلهكأل لوسوفه  من ريع هذا الحقذ.

ويالت  أن مؤسساتت الرقتياة االجومتقهاة المحياة ت الغارب ىل:وما  ت       

ىلحفري اجلتنب األكرب من خ متىلهت قهد مؤسستت خريية قتمت قهاد الوربقاتت   

أو ختصهل مبتل  أو ريع نتىلج من أصحع متلهة أو قمترية لسنفاتق قهاد ىلهاك    

ية كرقتية األيوتي واملشردين وامل:حق . ومن املنتسب اإلشاترة  املشروقتت اخلري

هناات إ  دور اخلاا متت االجومتقهااة ت تركااة الونصااري، فهااي ىلااؤدي اخل مااة      

ال ينهة ت صحرة مستق ة اجومتقهاة، وال ساهمت ت الابالد الايت يانةفض فههات       

 .مسوح  امل:هشة، وال ىلكحن أغهبهوهت الستتمة قتدرة قهد محاجهة احلهتة

وهلاااذا ياااو:  أن ىلمااا ي جهاااتت وأجهاااوة الااا قحة اإلساااالمهة الرقتياااة   

االجومتقهة لطتئفة مان الناتس، ىل لهفاًت لمهاحاهم لسساالي وألهها ، اال ياو:          

قهتي مؤسستت رقتية اجومتقهة إسالمهة ت البالد الفمرية، وال متنع من امو اد 

 خ متىلهت إ  غري املسهم  ت هذه البالد.

مل والمتضااي تريااة ال:ماال اكفااتءة وإخااالص  إن    الحقااذ يههااز له:اات 

الحالء ت اإلسالي هح ف أوال، وهذه من أستسهتت ال:مها ة، لاذا فاإن رجاتع     
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ال:هم سحاء كتنحا قهمتء الشري:ة وفمهتئهات أي قهماتء ال:هاحي الطبه:هاة وغريهات      

من ال:هحي ال نهحياة، كهاهم يشا:رون احاجاب النهاحا ،ات  اب قهاههم مان          

 اة ولرسحل  وألئمة املسهم  وقتموهم.نصح ف ولكوت

و   أن ال:همتء اصحرة قتمة ق  اجوه وا ت اذع ال:هم كمت ف:ل اإلمتي 

أاااح تنهفااة وىلهمهااذه حمماا  ااان احلساان الشااهبتني وأاااح يحسااذ واإلمااتي متلااك   

 واإلمتي الشتف:ي واإلمتي أمح  ان تنبل وغريهم.

هلات م:وما ين قهاد    فم  امي ال:همتء مسومه  قن السهطة غري ختض:  

 األمحاع املحقحفة اليت ىلغ ق قهههم.

كمت امي الم تة قتئم  ااتحلق وكماحن اتل:ا ع وذلاك القوماتد هاؤالء       

قهد مت كتنحا ي يرونا  مان األماحاع املحقحفاة الايت أقطاوهم االساومالع املاتدي         

 والفكري.

واذلك اسوطتع ال:همتء أن يمفحا مع احلق وأن يمفحا مع أتكتي الشاري:ة  

أن  ااربوا السااهطتن لهة ااحع لشاارع اف كماات ف:اال ال:ااو ااان قب السااالي،       و

واإلمتي الناحوي ماع الماتهر اهاربس، واإلماتي البهماهين ضا  املمتلهاك، ومان          

 قبههم اإلمتي أاح تنهفة مع اخلههفة املنصحر قن  اجومتق  اتلفمهتء.

وامهت اهلهمنة والمهحر لشرع اف تواد قصاحر احنساتر قاحة املساهم ،      

لااذا فااإن إدارة املؤسسااتت الو:ههمهااة اصااحرىلهت ال:تمااة ونمااتي الو:هااهم وىل:ااه  و

امل:هم  واألمحاع املحقحفة جل:ل هذه املؤسستت قتدرة قهد أداء رستلوهت صتر 
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 ا ي ي ال:همتء.

لم  كتنت إدارات امل:ته  ال:همهة وىلنمهم أمحرهات ىل:وما  قهاد الماتئم      

 وقهمتئهم.قهههت إذ كتن جههم من أئمة املسهم  

 دور الوقف فـي رفع مستوى املعيشة:

إن إيماات  األمااحاع قهااد نشاار الو:هااهم فااوح الااتاًل لهشاابتب أن يومهااووا     

ويرىلمااحا ت السااهم االجومااتقي وت الواا ثري والنفااحذ توااد لااح كتناات أصااحهلم   

االقوصتدية واالجومتقهة ض:هفة نوهجة مت أىلتتو  هلم أمحاع الحقذ املةصصاة  

ت.. فتلو:ههم اجله  الذي ق  ومه  شةل محهحب قا  ينمها    لهو:ههم من التال

ألن يومرس ت ال:مل اإلداري وىلسهري أمحر ال ولاة أو ت أي مهناة موةصصاة    

كتلطب واإلدارة فحسب إ  منصب الم اتء واإلفواتء، والايت قا  ال ىلواتح لا        

 لحال أن أمحااًل محقحفة ق  ستق ىل  قهد هذا االرىلمتء وسههت ل  سبهل الو:ههم

 واالنومتع واالرىلمتء.

لماا  أدت الطبمااة املو:همااة دورًا رئهسااهًت ت انومااتع امل:رفااة وامل:هحمااتت       

اإلنستنهة وال:همهة واألخالقهة والمهم ال ينهاة اا ن نمهحهات ملةوهاذ أاناتء األماة       

اإلسالمهة وأىلهح لكل فرد من أفراد ا ومع اإلسالمي الفرصة قهاد أن يكاحن   

 ة اليت اىلصفت اتل:هم وامل:رفاة، كمات كتنات املا ارس     ق حًا ف:تاًل ت هذه الف

واملستج  املص ر لونمهة وإم اد األجهوة والا واوين احلكحمهاة ،ات حتوتجا  مان      

 قح  اشرية مؤههة.
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وت الحقت نفس     ا ن الكوريين من املو:هم  والفمهتء الذين اقوم وا 

قات  قا  انا الحا    ت ىل:ههمهم وم:تشاهم احلهاتىلي قهاد أماحاع أما ىلهم اهات األو      

كذلك ت األقمتع االقوصتدية والنشتطتت الوجترية الفردية، فتشوغل ال:هماتء  

والفمهتء وطهبة ال:هم ت السحق، وكاتن وجاحدهم واضاحًت ت ساتتة النشات       

االقوصتدي لهمجومع اإلساالمي، إذ قمهاحا جتاترًا وكوباة وحمتساب  وصاهترفة       

وماع وكاتن ال: يا  مان ال:هماتء      وت غري ذلاك مان املهان الايت ىلحاجا ت ت ا      

يمسمحن نشتطهم الهحمي ا  الوجترة والو:ههم فهشوغهحن ا:اض الحقات جتاترًا    

ت السحق وت الب:ض اآلخر من  إمت أن يكحنحا طهبة ماو:هم  أو أنهام يمحماحا    

 او:ههم غريهم.

 دور الوقف فـي حفظ الصحة وعالج األمراض:

سالي مج:هت ا  تتجاة اجلسام   من املبتدئ اليت قتمت قهههت ت ترة اإل

وتتجااة ال:ماال واقوبترهاات ال:نتيااة اتجلساام ومطتلباا  ضاارورة لوحمهااق ساا:تدة    

اإلنسااتن ألن ال:ماال السااههم ت اجلساام السااههم وماان قحاقاا  اإلسااالي الوتاوااة    

احملتفمة قهد ال رورات اخلمس )وهي تف  ال ين، وتف  النفس، وتف  

 النسل، وتف  ال:مل، وتف  املتع(.

فم  دقد اإلسالي إ  احملتفمة قهد الب ن مان األماراا وال:مال    وهلذا 

قهد مكتفحة الحاتء وحمتراة مت ي:حد قهد اإلنستن اتل رر، ولم  أىلد أمار اف  

  صااروًت واضااحًت ت تفاا  األنفااس وصااهتنة األرواح قااتع ىل:اات      
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      ساااااااااااتء  ]الن

   ، وقااااااااااااااتع جاااااااااااااال قااااااااااااااال    [29

  
    

       

، وهلاذا فماا  قاتع املصااطفد الكاريم قههاا  الصاالة وأ  الوسااههم      [195]البمارة   

واء(، وقحلا   )يات   )لكل داء دواء( وقحل   )مت أنوع اف من داء إال أناوع لا  د  

أن  <سا:  اان أااي وقاتص      #قبتد اف ىل اووا وال ىلوا اووا  اراي( وقا  أمار     

يهومس الطب من احلتر  ان كه ة وأوع  مت قر  املسهمحن املسوشفد املونمل 

قن مت ىل:اب املساهمحن ت محق:اة اخلنا ق خهماة لهجرتاد فما  أمار املصاطفد          

ب اسهم ت أكحهاة ثام ىلحساع    ا:ال  س:  ان م:تذ ت خهمة رفه ة قن مت أصه

اخلهفتء والحالة ت املسوشفهتت املونمهة وزودت اكل مات يهاوي هلات مان األدوات     

وامل: ات واإلس:ت  والا واء وأط:ماة وأشاراة وأطباتء وصاهتدلة ومان أوائال        

املسوشااافهتت الوتاواااة مسوشااافد اخلههفاااة الحلهااا  اااان قبااا املهك وهاااح خاااتص   

هلاام األرزاق ثاام ىل ااتفرت اجلهااحد، ات ااذوم  وج:اال فهاا  األطبااتء وأجاار  

وىلحالت إقتمة املشتت تود اهغت ت ًا يب:  قهد اإلقجتب واإلجاالع تها    

وج  مسوشفد أو أكور ت كل م ينة أو قرية تود أن قرطباة وتا هت كاتن فههات     

 مخسحن مسوشفد.

وق  ىلنتفس املسهمحن وىلستاق احملسنحن قهاد إيمات  دور  وأرا  ل:اال     
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الحقح  الحاس:ة قهد إنشتء املشتت، وق  ت أوقتفهم  املرضد، كمت أوقفحا

مهناة الطاب والوماريض والصاه لة وأوقفااحا اساةتء قهاد ىلطاحير مهناة الطااب         

 والومريض والصه لة وال:هحي املو:همة اتلطب وم:تجلة البشر واحلهحانتت.

وماان الشااحاه  الوترخيهااة قهااد ذلااك، ىلهااك األوقاات  الاايت رصاا ت         

هااا ل:ااال  كاال ف ااتت األمااة   682أنشااز ساانة   لهبهمترسااوتن املنصااحري الااذي 

وطبمتىلهت، والذي وصاف  ااان اطحطاة ا نا  ي:جاو الحاصاذ قان حمتسان  كاتن          

ممسمًت إ  أرا:ة أقستي  لهحمهتت والرم  واجلراتة والنساتء وخصال لكال    

مريض فرش كتمال، وقا  لا  األطباتء والصاهتدلة واخلا ي، كمات زود ،طاب          

 كبري.

خر  م نح منحة وكساحة، وقا رت احلاتالت    وكتن املريض إذا مت ارئ و

اليت ي:تجلهت املسوشفد ت الهحي الحات  ا: ة آال ، وأحلمت ا  م رسة لهطب 

  هس فههت رئهس األطبتء إللمتء ال روس.

والحثهمة الوترخيهة اليت ىلرجاع إ  قها  املمتلهاك ،صار ىلاب  جباالء ىلهاك        

وقااال  املرضااد، فومااحع النمااتذ  املشاارقة ألوقاات  املسااهم  إلقتمااة املشااتت  

الحثهمااة  أنشااز هااذا املترسااوتن )مسوشاافد قااالوون( ملاا اواة مرضااد املسااهم  

الرجااتع والنسااتء ماان األغنهااتء املحساارين والفمااراء امل:ااحزين ا مشااق واغاا اد     

والمتهرة وقرطبة مان املماهم  اهات والحافا ين قهههات قهاد اخاوال  أجنتساهم         

، وشاهبًت وشابتنًت ويماهم اا  املرضاد      وىلبتين أمراضهم، ي خهحن مجتقة وفرادًا
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الفمراء من الرجتع والنستء مل اواىلهم حل  ارئهم وشافتئهم، ويصار  مات هاح     

م:  فه  لهم اواة، ويفرق قهد الب:ه  والمريب واألهل والغرياب، ويصار    

النتظر من ريع الحقذ مت ىل قح تتجة املرضد إلها  مان سارر جريا  أو خشاب      

حمشحة قطنًت، فهج:ل لكل مريض مان السارر    أو حلذ –قهد مت يراه مصهحة 

والفرش قهد تسب تتل  ومت يمو ه  مرض  قتماًل ت تق كال مانهم اوماح     

اف وطتقو ، اتذاًل جه ه وغتية نصاح ، فهام رقهوا  وكال راع مساؤوع قان       

 رقهو .

ويبتشر املطب  اهذا البهمترسوتن مت ي طهد لهمرضد مان دجات  وفاراريج    

مت طاب  لا  ت زا ياة ختصاة اا  مان غاري مشاتركة         وحلم، و :ل لكل مريض 

ملريض آخر ويغطههت ويحصههت لكل مريض إ  أن يوكتمل إط:تمهم ويسوحفد 

 كل منهم غذاءه وقشتءه ومت وصذ ل  اكرة وقشهًت.

ويصر  النتظر مان رياع هاذا الحقاذ ملان ينصاب  مان األطباتء املساهم           

ن قان أتاحاهلم ومات  ا      الذين يبتشرون املرضاد الاوم:  وموناتوا  ويسا لح    

لكل منهم من زيتدة مارا أو نمال، ويكوباحن مات يصاهح لكال ماريض مان         

شاااراب وغاااذاء أو غاااريه ت )دساااوحر ورق( ويهووماااحن املبهااات ت كااال لههاااة    

اتلبهمترسوتن الوم:  ومونتوا  ويبتشرون امل اواة ويوهطفحن فههت، ومن كاتن  

إلها  مات ووتجا  مان األشاراة      مري ًت ت اهو  وهح فمري، كتن لهنتطر أن يصار   
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 .(1)واألدوية وامل:تجل  وغريهت، مع ق ي الو ههق ت الصر 

كمت    أن  ق  خصصت أوقت  ممررة لسنفاتق قهاد ىلا لهذ الكواب ت     

الصه لة والطب واسوطتع األستىلذة أن يكمهحا كوبهم نوهجة مول هذا الو: اه   

 لكوب ال:همي من هذه األمحاع املحقحفة ومن أموهة هذه ا

كوتب البهمترسوتنتت لواه  ال:همتء الفترقي قمه  أت  املشاتت ت المارن    -1

 اخلتمس اهلجري.

 كوتب ممتلة أمهنة ت األدوية البهمترسوتنهة الان الوهمهذ. -2

 صفتت البهمترسوتن لهرازي. -3

أمت ف ل الحقذ قهد ىلم ي ال:هاحي اصافة قتماة، وىلما ي ال:هاحي الطبهاة       

ترة ال:راهاة قا  أنشا ت ال: يا  مان املشاتت       اصفة ختصة فهو اح مان أن احل ا   

توااد إن قاا دهت ت ا:ااض املاا ن جتااتوز أكواار ماان مخساا  مسوشاافد ت وقاات  

وات  فكوتب الكههتت ت الطب الان رش  من أهم اإل تزات ال:همهة وقن مت 

ا أ الغرب يسوهم  أنش وا ل  أوع م:ه  دراسي قهمي ت جنحاي إيطتلهات وهاح   

هت، فرتجام هاذا امل:ها  كواتب الكههاتت ت الطاب إ        أوع م:ه  ت أوروات كها 

ف صبح هح الكوتب الرئهس لو ريس الطب ت  (Colliget)الالىلهنهة حتت قنحان 

                                           
ماان أ اات  ناا وة حنااح دور ىلنمااحي لهحقااذ، وزارة األوقاات          118– 117انماار  ص    (1)

 والشؤون اإلسالمهة، الكحيت.
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أوروات، إذ أن الطب هح أوع دراسة قههت اقوبسهت الغارب مان ال:ارب وأصابح     

يطهق قهد مركو ال راساة هاذا، كمات أطهاق قهاد ال راساة        (Colliget)مفهحي 

وهاذا االصاطالح مات هاح إال      (College)ىلطحرت أخاريًا إ  مفهاحي    نفسهت اليت

 حتحير السم كوتب الكههتت الان رش .

وال ريب أن قجو ماحارد كاوري مان الناتس قان محاجهاة نفماتت ال:اال          

املوةصل يحجب قهد ا ومع أن يو:تض  وي:مال قهاد حتمهاق الوكتفال فهمات      

تجة إله  ولهمساههمن دفاع جاوء    اهنهم وذلك اوم يم ال:ال  وال واء ملن هح  

من زكتة أمحاهلم لهم:تونة ت إقتمة مراكو البح  ال:همي وامل:ته  املوةصصاة  

اليت ىل:ا  قهاد ال راساة واساوح ا  الحساتئل ل:اال  األماراا الفوتكاة اال          

 ومكتفحة كل األمراا.

ولم  انوشر ت كوري من ا وم:اتت أنحاقاًت مان األماراا مل يكان ا: ا        

األجهتع الستامة ك مراا السرطتن ا نحاقا  املو:ا دة وىلههاذ الكبا      م:روفًت ت 

والفشل الكهحي والوهتب المحلحن وقرتة امل:ا ة وىلصاهب الشاراي  والوهاتب     

الرئاااة وجهطاااتت المهاااب والااا متس والوهاااتب الساااحتيت واألماااراا الونتساااههة  

وأماااراا السااال الااايت اساااوفحهت ت ال:اااتمل ت اآلوناااة األخااارية، ومل ىل:ااا   

ات احلهحية جت ي م:هت فوهال وق  اسوشرت واهغت اإلصاتاتت اهات أكوار    امل تد

من قشرين مههحن نسمة ت ال:تمل ويرتل منهم قن ال نهت مههحن  سنحيًت هاذه  

وغريهت مان األماراا الايت ىلفواك اتلرجاتع والنساتء واألطفاتع، األمار الاذي          
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م:تجلوهات قنا    يو:  م:  ىلحفري األمحاع ملكتفحة هذه األمراا والحقتية منهات و 

 اإلصتاة اهت.

ولم  اسوةهل فمهاتء املساهم  مان المارآن الكاريم والسانة املطهارة أن        

 ألتكتي الشري:ة اإلسالمهة ممتص  ضرورية كتنت هي الغتية من ىلشري:تىلهت.

وق  أطهمحا قهههت ال رورات اخلمس وهي تف  ال ين وتفا  الانفس   

ستدساة وهاي تفا      وتف  ال:مل وتف  النسل وتف  املاتع، وزاد ا: اهم  

 ال:را.

ومن املفه  أن نسوشه  اتملوي  ،ت جتء ت السنة املطهرة فم  أخر  اإلماتي  

قتع  جاتء أقراااي فماتع يات رساحع اف       <أمح  من ت ي  أستمة ان شريك 

أال نو او ؟. قتع  ن:م فإن اف مل ينوع داء إال أنوع ل  شفتء قهم  مان قهما    

األقراب يت رساحع اف أال نوا او ؟ قاتع      وجهه  من جهه ، وت لف . قتلت

ن:م. قبتد اف ىل اووا، فإن اف مل ي ع داء إال وضع ل  شفتء أو دواء وأخار   

  )املاؤمن  (1)@قاتع  قاتع رساحع اف     <اان متج  مان تا ي  أااي هريارة     

، وقحة املاؤمن  (2)المحي خري وأتب إ  اف من املؤمن ال :هذ وت كل خري(

وت ا ن  وت قمههو  وسالمة فكاره وت كال شايء ووات  إ       ت صحة قمه ىل 

                                           
من أتتدي  سه  األخهاتر الاان ىلهمهاة وشارت  نهال األوطاتر، لهشاحكتني ت        منومد األخبتر   (1)

 (.2/200اتب الطب، )

 (.1/41سنن اان متج  )  (2)
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 ال:وي وال:ومية وا تل ة.

ومن هنت نر  أن شري:ة اإلسالي ق  جتءت ا قحة صروة ظتهرة لهنتس 

اتحملتفمة قهد أنفسهم وأا انهم صحهحة قحية قتدرة قهد أداء واجبتت الا ين  

 وال نهت.

مااًل له شافد املاريض ويصاري     والو اوي مان املارا ما محرًا اا  شارقًت وق     

ق حًا نتف:ًت ت ا ومع، ولم  جتءت احل ترة احل يواة خباريات كاورية واشارور     

مسوطرية منهت أمراضًت خطريًة فوتكاة قا  انوشارت واسوشارت وأخاذت ىلماحا       

انتء اإلنستن ا:  أن ىلسري ت دمتئ  وأق تئ  ولما  أفاتد ال:هام ت الحقتياة مان      

مل:ته  واملسوشافهتت  املوةصصاة ل:اال  اإلنساتن     األمراا واألوا ة ف قهمت ا

وملت كاتن الكاوري مان الناتس قا  ىل:جاو ماحاردهم قان محاجهاة نفماتت ال:اال             

وجب قهد ا ومع أن ىلومتفر جهحده ويبذع مت ت وس:  من األماحاع ملكتفحاة   

هذه األمراا وال شك أن هاذا األمار يصابح فري اة قهاد الماتدرين. فغرياوة        

تء ىلبمد وىلسومر مع الوكتفل والرتاتم وال:مال قهاد جهاب    تب البمتء مع النم

)موال   #املصتحل ودرء املفتس  وهذا  ت دقت إلها  الشاري:ة ت قاحع املصاطفد     

املؤمن  ت ىلحادهم وىلرامحهم وىل:تطفهم كمول اجلسا  إذا اشاوكد ق اح منا      

  )املاؤمن لهماؤمن كتلبنهاتن    #ىل اقد ل  ستئر اجلس  اتحلمد والسهر( وقحلا   

ا:   ا: ًت( وحنن نشته  اآلن مت ول اتلكوري من البهاحت مان الكاحار      يش 
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ملت يصهب رب األسرة من األمراا الفوتكة اليت ىل:جو إمكتنهتىل  قان قالجهات   

وينوهي أمره اتلرتهل من ال نهت يهفاًت أيوتماًت وأرامال يو:رضاحن لهفمار والفتقاة       

باليات مان شارور مساوطرية     وال هتع والوشرد وي رال ال:مالء مت هلذه الرزايت وال

قهد األسرة وا ومع ومت يصاهب الابالد وال:باتد مان مآساي وآالي ىلاؤثر قهاد        

 تركة النمح االقوصتدي وسالمة ا ومع.

وحنن هنت    أن أوع األصانت  املساوحم  لهوكاتة ارتىلهاب احلاق ىلباترال       

مهاتء  وىل:ت  الفمراء واملستك  وحت ي  م:ند الفمر واملساكنة ىلنحقات أقاحاع الف   

فه  كمت ىلنحع الرأي ت مم ار ال:طاتء ولكننات هنات سان خذ الفماري واملساك  هاح        

صتتب احلتجة ومن ثما ينبغي أن ىلكحن من احلتجتت ىلهسري سابل ال:اال   إذا   

مرا الفمري أو املسك  هح أو أت  أفراد أسرىل  الذين ىلهوم  نفموهم وال يارتال  

ركا  قهاد هاذه احلاتع قوال      هذا اإلنستن لهمارا يفرتسا  ويم اي قهها  ألن ىل    

لهنفس وإلمتء اتله  إ  الوههكة وذلك حمري طب:ًت وشارقًت اتلنصاحص الشارقهة    

 من اآليتت المرآنهة واألتتدي  النبحية.

 دور الوقف فـي خدمة الرعاية الصحية فـي اململكة:

ىلماا ي الرقتيااة الصااحهة لسااكتن املمهكااة ال:راهااة الساا:حدية ماان خااالع      

واملسوشفهتت األهههة واحلكحمهة ىلسومبل هاذه املرافاق    ال:هتدات واملسوحصفتت

الصحهة مت يويا  قان ىلسا:  مههاحن زياترة ت ال:اتي تساب إتصاتئهتت وزارة         

ها أمت الذين يوم ىلنحميهم ت األقستي ال اخههاة  1418الصحة الصتدرة قن قتي 
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 اتملسوشفهتت فبه  ق دهم ت ال:تي نفس  مههحن  ومتئة ومخس  ألذ مريض.

قن البهتن أن املرضاد الاذين يراج:احن هاذه املرافاق الصاحهة إمنات         وغين

يسااا:حن لهحصاااحع قهاااد أسااابتب ال:تفهاااة إمااات ا ساااتلهب الحقتياااة موااال أخاااذ  

الوط:همتت املةوهفة أو الفححص الحقتئهة وإمت قن طريق األساتلهب ال:الجهاة   

املةوهفاة موال األدوياة وال:مههاتت اجلراتهااة وإمات اتساوة اي أساتلهب الو ههاال        

الطاا  مواال  ال:ااال  الطبه:ااي أو ال:ااال  النفسااي أو االسااو:تنة اااتألجهوة        

املساااتق ة موااال مستقاااتت األذان أو األطااارا  الصااانتقهة أو غاااري ذلاااك مااان  

 الحستئل.

غري أن  من امل:رو  أي ًت أن ا:ض األمراا ىل:تجل ت تهنهت وىلربأ وهذا 

صانهفهت إ   يشمل أغهب احلتالت وف احلم  أمت احلاتالت األخار  فاهمكن ىل   

 ثال  ف تت 

ف ة األمراا املومناة الايت ىلوطهاب رقتياة طبهاة مساومرة اوناتوع األدوياة          -

الالزمااة هلاات مواال داء السااكري وغااريه ماان اضااطرااتت وظااتئذ الغاا د    

الصمتء ومرا ارىلفاتع ضاغ  الا ي ومارا الروماتىلهوي ومارا الرااح        

والو رن الرئاحي وا:اض أماراا الكهاد والكبا  وا:اض أماراا الا ي         

فمر ال ي املنجهي وأمراا السرطتن ا نحاقهات إ  جتناب مات ي:ار       مول

ا مراا الشهةحخة ويسوطهع املرضد املصتاحن اهاذه األماراا مواولاة    

 تهتىلهم الهحمهة وال:مههة مت دامحا يسوجهبحن له:ال .
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وقاا  اهناات دراسااة قااتي اهاات  د. ىلحفهااق خحجاا   قاان صااحة األساارة قااتي  

سانة وتواد مرتهاة     15اا  سان   % من المحع الساكتن  22ها أن 1417

 الشهةحخة املو خرة ي:تنحن من أمراا مومنة.

إن ا:ااض هااذه األمااراا قاا  يسااوفحل خطااره اساابب ماات يطاارأ ماان          

م تقفتت ويوححع إ  مرا مسو:صي ي:هاق املصاتب اا  قان  ترساة      

تهتىل  الطبه:هة اشكل ىلاتي وقا  يصابح قاتجوًا قان  ترساوهت وت تتجاة        

ختفاذ مان م اتقفتت املارا موال الغساهل       مسومرة إ  إجراءات طبهة 

الكهحي ت تتلة الفشل الكهاحي، أو اساوة اي األطارا  الصانتقهة ملان      

 ىلطهبت تتلوهم الصحهة ارت طر  مصتب.

وا ون شك فإن املصتا  ا مراا مسو:صهة ميوهاحن ف اة ال يساوهتن اهات     

 من ته  تتجوهت له قم والرقتية االجومتقهة والنفسهة واملتدية.

 الثة أمراا م:روفة قهد سبهل املوتع ونحرد ث

% ماان 38إ   8ماارا فماار الاا ي ا نحاقاا  املةوهفااة  إذ أن ماات ااا    – 1

السكتن مصتاحن انحع أو اآخر مان أناحاع فمار الا ي وا: اهت ينشا        

ماان الااحالدة مواال فماار الاا ي املنجهااد الااحراثي ويسااومر غتلبااًت امهااة   

 .(1)ال:مر

                                           
 ها.1422د. حمسن احلتزمي، ن وة فمر ال ي، المريتت   (1)
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هفة  ته  يبها  قا د املصاتا     مرا الفشل الكهحي ا سبتا  املةو – 2

مااريض ويوواياا  ال:اا د كاال قااتي ىلراكمهااًت  5700 (1)هااا1420قااتي 

 اسبب الطبه:ة املومنة لهمريض.

تتلااة ساارطتن ج ياا ة ت    14529ماارا الساارطتن    ىلسااجهل    – 3

تسب إتصاتءات ساجل األوراي الاحطين     1998و  1997قتمي 

ت السانة  تتلة ج يا ة لكال متئاة ألاذ مان الساكتن        37أي ،: ع 

 الحات ة.

أو  –أمااات الف اااة الوتنهاااة مااان األماااراا فهاااي تاااتالت اإلقتقاااة املبكااارة  -

اإلقتقااتت اخلهمهااة وىلشاامل اإلقتقااتت الذهنهااة واإلقتقااتت احلسااهة الاايت 

ىلصهب السمع أو النطق أو البصر ويم ر قا د املصاتا  اهاذه اإلقتقاتت     

حمما  ااان  وفاق دراساة لهاا كوحر    –اخلهمهاة احاتا  ت املتئااة مان السااكتن    

 مححد الطريمي.

إن ا:ض هذه اإلقتقتت ووت  لرقتياة ىل ههههاة واجومتقهاة دائماة وقهاد      

 األخل اإلقتقتت الذهنهة املصححاة اشهل والدي أو خهل ت النمح.

أمات الف ااة الوتلوااة ماان األمااراا الاايت ىلوطهااب رقتيااة مسااومرة ماان تهاا    -

  الو ههااال والوماااريض فاااإنهم ضاااحتيت احلاااحاد  املرورياااة قهاااد وجااا    

                                           
 ها.1420ىلمرير املركو الس:حدي لوراقة األق تء   (1)
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اخلصحص ون:ر  من دراسة حلحاد  املرور نشرهت ال كوحر  قهاي اان   

% من اإلصتاتت النتش ة قن احلحاد  ىلنوهي اشكل 7س:ه  الغتم ي أن 

مان أشااكتع ال:جااو الا ائم، وتهاا  قاا  اها  قاا د املصااتا  ت تااحاد     

  1750  مصاتاًت فاإن هاذا ي:اين ختهاذ       25078هاا   1417املرور قاتي  

أشاكتع اإلقتقاة خاالع سانة واتا ة، وت قاتي       مصتاًت منهم اشاكل مان   

هااا اهاا  قاا د 1419 ، وت قااتي 28144هااا اهاا  قاا د املصااتا   1418

  مصاااتاًت، واهغااات الحفهاااتت مااان غاااري هاااذا ال:ااا د  31059املصاااتا   

( مصاتاًت واهغات   3236ها اه  ق د املصتا  )1420 . وت قتي 4290 

( 20424 )هااا اهاا  قاا د املصااتا  1421(، وت قااتي 4848الحفهااتت )

هاااا اهااا  قااا د املصاااتا    1422( وت قاااتي 2810واهغااات الحفهاااتت ) 

 (.2303( مصتاًت واهغت الحفهتت )16730)

إن تتالت املرا املسو:صي وتتالت اإلقتقة سحاء ذات املنش  اخلهمي 

 أو النتجتة قن احلحاد  ىلشرتال ت ق ة خصتئل 

ال:مر ومان ثام نسابة     إنهت ىلوواي  ت أق ادهت اسبب الويتدة ت موحس  أوهلت  

املساان  وأمااراا الشااهةحخة ماان جهااة وىلغااري أمناات  امل:هشااة وأنااحاع 

 األمراا من جهة أخر .

أنهت ىلوطهب رقتية مسومرة إمت ا:اال  دائام أو ارقتياة متري اهة دائماة       وثتنههت 

وال شااك أن  –أو اتلو ههاال الطاا  واالجومااتقي أو اهااذه مجه:هاات     
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سوه:تب كتفة هذه احلاتالت وىلاحفري   ق رة املرافق الصحهة احلكحمهة ال

مت حتوت  إله  اصفة دائمة من األسرة واألطباتء والفناه  ومساوهومتت    

 ال:ال  والو ههل حم ودة ،هوانهة ال ولة.

أن  يصتتب هذه احلاتالت قجاو نسا  أو مطهاق ويرتىلاب قهاد هاذا         وثتلوهت 

  ال:جو ىل ثريات سهبهة قهاد  ترساة الحظاتئذ االجومتقهاة ور،ات فما      

ال:مل أو مص ر ا لرزق األمر الذي يوطهب رقتية إنستنهة ىل ت  إ  

 واجب الرقتية الصحهة املبتشرة.

كل ذلك يوطهب من ا ومع ا سرة أن ال يمذ قنا  تا ود مات ي:وما  ت     

 مهوانهة ال ولة.

إذ أن هنااتال تتجااتت صااحهة أخاار  ذات أولحيااة  ااب قهااد ال ولااة        

حقي والواربع والحقاذ ال ينابض النمار     ق ت هت أي ًت ولذلك فإن ال:مال الوطا  

إلههت قهد أنهت ىلمحي ممتي ال ولة أو ىلما ي ال:احن املاتدي هلات اال هاي مان قبهال         

 املسترقة إ  اخلريات ملصهحة أصحتب احلتجة من املرضد وال:جوة وامل:تق .

وإذا أم:نت النمر ت ااتقي مصاتر  الصا قتت  ا  منهات الصانذ الساتاع        

وضاح ال:هماتء ت اهاتن هاذا الصانذ أنا  لاهس ممصاحرًا         )وت سبهل اف( وق  أ

قهد ا ته ين ت سبهل اف وإمنت يشمل جهتت ق ة، والذي نسوةصا  ومنهال   

إ  األخاذ اا  أن سابهل اف يوناتوع املصاتحل ال:تماة الايت قهههات واهات قاحاي أماار           

الا ين وال ولااة وا وماع والاايت ال مهاك فههاات ألتا  وال خيااول اتالنوفاتع اهاات      
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ةل ا:هن  وإمنت  ين  ترهت قباتد اف مان خاالع امل:تها  واملسوشافهتت ماع       ش

اإلنفتق قهههات واساومرار ىلشاغهههت وإما ادهت اتحلا ي  مان األدوات واألدوياة        

وكال مات يسافر قنا  ال:هام مان وسااتئل فهاذا مان أرقاد أناحاع الارب واإلتسااتن            

ردة ت تا ي   وال:مل الصتحل الذي يبمد ويسومر وميول الصا قة اجلترياة الاحا   

  )إذا متت اان آدي انمطع قمها  إال مان ثاال   صا قة جترياة..      #املصطفد 

 إخل(.

والااذي يباا و أن ظااتهر الهفاا  ت اآليااة ال يحجااب قصاار اإلنفااتق قهااد     

ا ته ين ت سبهل اف، وهلذا ىلصر  الص قتت إ  مجهع وجاحه الارب واخلاري    

السااالح وقمااترة  ماان قااال  املرضااد وىلكفاا  املااحىلد وانااتء احلصااحن وجهااب 

املستج  وامل ارس وإقتمة املكوبتت واإلنفتق قهد الم اتة و ال:هماتء ألن قحلا     

 قتي ت هذه األشهتء الوم:ة.     ىل:ت   

وملت كتن ذلك تمًت قهد املساهم  الاذين وجاب ت أماحاهلم تاق م:هاحي       

ن أماحاهلم وقفاًت إلقتماة    لهستئل واحملروي ىل:  قهههم كذلك أن  :هحا جوًءا م

امل:ته  املوةصصة ومراكو البح  ال:همي اليت ىل:  قهد ال رس واسوكشت  

الحستئل واألدوية النتج:ة لهوا اوي ومكتفحاة األماراا واإلرشاتد إ  طارق      

الحقتية منهت ألن ت سالمة األا ان ساالمة ال:ماحع )فتل:مال الساههم ت اجلسام      

املسهم  فتملؤمن المحي خاري وأتاب إ  اف   السههم(، وت هذا قحة لسسالي و

 من املؤمن ال :هذ وت كل خري.
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ونر  أن اإلنفتق قهد األ ت  واجلم:هتت ال:همهة الطبهة وإقتمة مراكو 

لهبحح  من أو  أوج  الحقذ والوربع ته  يمهر من ا:ض ال راستت 

منهت احل يوة قصحر اإلنفتق قهد البحح  اصفة قتمة ففي ال وع النتمهة و

املمهكة ال:راهة الس:حدية نسبة اإلنفتق قهد األ ت  يمل قن نصذ اتطن  من 

ال خل المحمي )النتىلج احملهي اإلمجتلي( ت ت  ىلرتاوح النسبة ت ال:تمل 

 %.3 – 2املوم ي ا  

وحنن ت هذا املمتي نسونهض اهلمم ونسوحذ ال:وائم ونسوجهش 

املستامة ت ف:ل اخلريات، قتع اف  ال متئر احلهة ونوري النفحس اخلرية إ 

          ىل:ت   

          

           [134– 133]آع قمران. 

وله:هم كل حمسن أن  ،سترقو  اتسونمتذ أخه  مان ااراثن املارا وإامتئا      

قاحة  قهد قه  احلهتة فك منت أتهت النتس مجه:ًت وله:هم هذا احملسن أنا  اصا ق  و  

إميتن  واإنفتق  قهد إخحان  كمن وضاع تباة ت أرا خصابة ف نبوات لا  سابع       

 سنتال ت كل سنبهة م ة تبة واف ي تقذ ملن يشتء و اف واسع قههم.

وله:هم هذا احملسن أي ًت أن  ا:طف  قهد إخحان  وشفمو  اهم إمنت يو:تمال  

            مع اف جل وقاال  
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          [245]البمرة. 

ولم  دفع اإلميتن الصتدق أاات ال تا اح )ثتاات( وىلفجارت أروهوا  قنا        

وج:ها  ت سابهل اف و ا ر اكال     مستع هذه اآلية فم ي اساوتنًت ال ميهاك غاريه    

من اسوةهف  اف ت املتع أن  حد قهد إخحان  ويوصحر مت ومم  من اخلري ابذع 

املتع  متية إخحان  من األمراا وقال  مان أصاهب مانهم ومات هلاذا الصانهع       

       ال:مهم من مكتنة قتلهاة قنا  اف جال وقاال     

        [39]سب. 

 الوقف محاية من الداخل واخلارج:

كتناات أمااحاع األوقاات  ىلمااهم لهمجومااع كهتناا  ماان الاا اخل فااال ينهااتر،  

وىلمهم قهه  كهتن  مان اخلاتر  فاال جتوتتا  غاترات ال:ا وان والا متر، وكاتنحا         

 ديتر اإلسالي.يرص ون األوقت  حلراسة احل ود وال فتع قن 

يمحع اان تحقل قن طرسحس ت ود املسهم  مع دولة الاروي ياذكر أن   

اهت متئة ألذ فترس، وكم من سه  تصهذ م ربز يشتر إله  اتل راساة والفهام   

والهممااة وال:هاام، وكااتن ذلااك قاان قاارب قهاا  ماان األيااتي الاايت أدركوهاات           

 وشااته ىلهت. وكااتن الساابب ت ذلااك  أناا  لااهس ماان م ينااة قمهمااة ماان تاا       

سجسااااوتن وكرمااااتن وفااااترس وخحزسااااوتن واجلبااااتع وطربسااااوتن واجلوياااارة 

وأذراهجتن وال:راق واحلجتز والاهمن والشاتي ومصار واملغارب إال اهات ألههاهت       
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دار ينوهلت الته ون ت ىلهك الابالد ويرااطاحن اهات إذا وردوهات، وىلكوار لا يهم       

 الصااالت وىلاارد قهااههم األمااحاع والصاا قتت ال:مهمااة اجلسااهمة، ومل يكاان ت

 نتتهة رئهس وال نفهس إال ول  قهه  وقذ من ضه:ة ذات موارع وغالت.

وت ال:صاار احلاا ي  ا:اا  أن سااهطر ال:اا و قهااد اااالد املسااهم  تااتوع    

ال: و السهطرة قهد الحقذ ومصترف ، وكتن لهمؤسساتت الحقفهاة أكارب األثار     

تج  ت الحقح  أمتي ال: و ت البالد اإلسالمهة املةوهفة، فكاتن له:هماتء واملسا   

وامل:ته  أكور األثر ت ممتومة أق اء دين اف وأامت لسسالي جذوة موم ة وت 

احلفتظ قهاد قهما  واساومرار االقواواز اا ، رغام ىل:ارا ال:هماتء إ  اإلياذاء          

 والنفي والوشري .

كمت قتي هاؤالء ال:هماتء اتلوصا ي حلماالت الونصاري والوهحيا   ات أاماد         

أن ونهسهت والفهاب  والا وع األفريمهاة قهاد     م:مم ال وع اإلسالمهة ت اهلن  و

دينهم، وكتن لهم ارس واملستج  أكرب األثر ت ذلاك وانوشار ت ا:اض الابالد     

ولما  ااذع الغارب الصاهه  مان املاتع       « اإلساالي دياين والك:باة قابهيت    »ش:تر 

واجلهاا  وال:ماال الاا  وب ماان أجاال ىلنصااري وىلهحياا  اااالد ال:ااتمل اإلسااالمي     

 ر لسسالي.وقمهحا قهد طمس كل أث

فكتن له:همتء شر  نصرة ال ين وإاماتء ديان اف ت هاذه الابالد، وكاتن      

له:همتء أكرب األثر ت ذلاك، وقا  كاتن اقوماتد ال:هماتء قهاد أوقات  املا ارس         

واملستج  مول م رسة الماروي  وىلهمساتن وساه ي احما ين وجتم:اة الويوحناة       
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هة، واحلركااة  وماا ارس فااتس ومااراكش والريااذ املغراااي والوكتياات السنحساا      

اإلصالتهة لألمري قب المتدر اجلوائري، و   ت فهسط  احلت  أم  احلسهين 

والشه  قو الا ين المساتي، وت جويارة ال:ارب اإلماتي حمما  اان قبا الحهتب         

وانحه وأتفتده وىلالمهذه  ن هلم الم ح امل :ال ت ىلرسه  ال:مها ة ونشار ال:هام    

 ورفع راية دين اف وممتومة األق اء.

وهذا قههل من كوري من  تر الحقذ اإلسالمي ومت ومق من املصتحل مان  

 خري اإلسالي واملسهم .

وصهد اف وساهم قهاد ساه  األولا  واآلخارين نبهنات حمما  وقهاد آلا           

 وصحب  أمج: .
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 املصادر

 

 المرآن. (1)

 ت ظالع المرآن، لسه  قطب. (2)

  .تتشهة الشربمهسي اهتمش نهتية احملوت (3)

 فوح البتري، صحهح البةتري. (4)

 صحهح مسهم. (5)

 سنن البههمي الكرب . (6)

 املغين الان ق امة. (7)

 ال رر السنهة ت األجحاة النج ية. (8)

 م:جم م:تمل احلجتز، قتئق ان قه  البالدي. (9)

 املموطذ. (10)

 حمتضرات ت الحقذ، حمم  أاح زهرة. (11)

 :ة والمتنحن، زه ي يكن.الحقذ ت الشري (12)

 الهة البتت . (13)

 اخلط  الوحفهمهة، لهممريوي. (14)

 سنن اان متج . (15)

 إرواء الغههل. (16)
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 المحع الفوتو ، لسمتي أمح  ان ىلهمهة. (17)

 من روائع ت ترىلنت، د. مصطفد السبتقي. (18)

 قحاق  األتكتي ت مصتحل األنتي، له:و ان قب السالي. (19)

 منهت  السنة. (20)

 أقالي املحق: . (21)

أ ت  نا وة حناح دور ىلنماحي لهحقاذ، وزارة األوقات  والشاؤون اإلساالمهة،         (22)

 الكحيت.

 منومد األخبتر من أتتدي  سه  األخهتر، الان ىلهمهة. (23)

الفوتو  اإلسالمهة مان دار اإلفواتء املصارية، فواح  الا كوحر  جاتد احلاق قهاي          (24)

 ق.جتد احل
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 (950صفحة رقم )

 فاضيه

 توضع يف ظهر الصفحة السابقة
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