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 :متهيد

احلمددد  ب ال املنيدددالصال  امللددد ع  املبددد حم د،دددل     دددا  مددد ال   ملددد  

  : صح   أمجنيص  بني 

فإن اإلس حم يتم ز بردايت  مل،فرد  اجملتمعال  حتق ق املتوازن يف اللاحل 

 املني قاتال مبا يؤدي إىل إجياد اجملتمع املفادلال التماسكال التكافلال  إقامة 

ذملك د،ل تلوا  كمال  شامل ملإل بانال  املكونال  احل اعال ذملك املتلوا 

   : ملإل بان املذي أبان دن تكريم اب 

   
   
   

  
    

   :ال  إجياده يف أحبن تقويم: [70]اإلسراء 

    

     :ال [4]املتص 

    

 م ح  املق اع د،ل املتنياافال املتكاملال  املتنيا ن:  ال[3]املتغابن:   [64]غافر: 
    

    
  

    

   ال [13]احلجرات: 
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    :استخ ف  ال [32]املزخرف  

    

    :ال [30]امل قرع  

   

   :تبخري اخل ئق مل   ال[ 165]األ نياحم  

    
    

     :ملذا فقد  جاء  ظاحم ال [13]اجلاث ة

اإلس حم  ققًا مل،بنيادعال مبا تضم   من توج   ملإل بان حنو اخلريال  املل حال 

 امل ماء  اال تفاع مبا سخر مل ال ا تفادًا ي حل حنو املبنيادع امل   ويةال 

األخر يةال  يش ع تط،نيات اإل با  ة املبام ة مع حبم املشرال  دفع و

 يف األاض.  اداملضراال  املفب

  مددن ذملددك توج دد  اإل بددان إىل املتلددرف املرشدد   مبددا اسددتخ،ف  اب   

ف  ال  حث  د،ل بذمل  يف  جوه اخلريال اجلامل ة مل،بنيادع يف امل ااينال مبا ي قل ملد   

مددن أجر،دداال  ينيددود د، دد    تمنيدد  مددن  فنيمدداال مبددا فددت  أمامدد  مددن أبددوال       

   اإلفدادع مدن ال فنيدةال    املل قاتال  امليت م ما املوقف ب مط  الم زال املذي يتد 

مع بقاء األصل الؤدي الستمراا املنيطاءال  تواصل امل ذلال  النيدر فال  ،دو   
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 ا املني دادع  مدا يتني،ددق   د إن ددرف ق دل اإلسد حمال إال أ د  اقتلددر   دذا  د،دل       

ال أمددا يف اإلسدد حم فقدد  جدداء شددامً  ملكددل دمددل خددري  بددرال فت وددد        (1)بمددا

ال  أدي د اًا ائ بددًا يف  شددر (2)مددعاأل قددافال ببددو احلددوائش امل اشدد ة يف اجملت 

املرتب ة  املتني، مال  املتق حم املني،ميال  كان املب و املرئ سال ألغ،و اإلجندازات  

ال  كدان لؤسبدات  أثر،دا املفنيدال يف     (3)املني،م ةال  احلضااية يف تدااي  اإلسد حم  

كمددا أ دد  . (4)دم، ددة املتطددواال  امل مددو االقتلددادي يف رت،ددف دلددوا اإلسدد حم  

ؤسبات خرييةال  أ ظمة متكام،ةال يف إجياد ما يبمل يف أسمم مبا كان مل  من م

ال   مد   (5)املنيلر احل يث )اجملتمع ال  ي(ال ق ل أن تنيرف  املتجربدة األ اب دة  

بدد  ا اجتمدداديال  اقتلدداديال  ثقددايفال كددان ملدد  أثددره يف تك  ددف األجمددزع       

                                           
 .7ا ظر  م  أبو ز،رعال  اضرات يف املوقف ص  ( 1)

ال  د. حبددن د دد  اب األمددصال املوقددف يف املفقدد  اإلسدد مي  8ال 7ا ظددر الرجددع املبددابق ص  ( 2)

 ضمن أباث    ع إدااع  تثمري  ممت،كات املوقف. 97ص

ضدمن أبداث  د  ع إدااع     231ا ظر د   ال،ك أمح  املب  ال امل  ا االجتمادي مل،وقف ص ( 3)

  تثمري ممت،كات املوقف.

 .228ا ظر الرجع املبابق ص ( 4)

ا ظر د.  م  دمدااعال مبدا،مة الؤسبدات اخلرييدة يف ترك دز اجملتمدع الد  يال مقدال يف  ،دة           ( 5)

ال   م  بن د   ابال املوقف يف املفكدر اإلسد مي   30،د  ص 1419 رحم  98اخلريية املني د 

1/34. 
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ال (1)البؤ ملة يف امل  ملةال  ختف ف املوطأع إىل ح  بني  ال د،ل ال زا  ة املنيموم ة

مدد  الؤسبددات االجتماد ددةال بددالوااد الامل ددة املدديت تني  مددا د،ددل أداء اسدداملتما فأ

اإل بدددا  ة امل   ،دددةال ب دددث حتقدددق أ،ددد افما ال اشدددرعال  حتقدددق بمدددا املت م دددة        

االقتلاديةال إذ ،ي  ت جة غري م اشرع ملكل ، ف اجتمادي أق م مل   قف. ملق  

رييدة املديت   كا   األ قاف حجر األساس املذي قام  د، د  كدل الؤسبدات اخل   

ظمددرت يف ديدداا البدد،مصال فقدد  كددا وا ًدد ثون  قفددًا ملكددل مشددر ع يق مو دد   

ضدما ًا السدتمراا تشدغ ، ال  ملدذملك فدإن ،دذه        مل  فق د،   من دخ،د ال  يكدون  

ب  ا،ا يف اجملتمدعال بغد  امل ظدر دمدا ًلدل لدن أ قفمداال مدن          مال شآت تقو

 .(2)طواائ املزمانال أ  ا لراف دن الشر ع إىل سواه

،ذا املتشريع املنيظ مال  ما متخ  د   من  تائشال ثم ما صاا إمل   من  نإ

بني ال  ما يؤمل م   يف البتق لال إلقامة ك ان حضااي شام ال ألمدر يبدتحق   

املتأمل  امل ظر.   ف ما ي،ي  ا ملة إلملقاء املضوء د،ل )املوقدف مكا تد   أ،م تد     

ازال ثدم أبدص   احلضااية( أدرف ف ما باملوقفال  أبص أ وادد ال  مشدر د ت  بإجيد   

 مكا ت   أ،م ت  احلضااية. 

 

                                           
 .1/30م  بن د   ابال املوقف يف املفكر اإلس مي   ( 1)

ضدمن أبداث    31ا ظر صاحل كاملال  اضرع ددن املوقدف  د اه يف املت م دة االقتلدادية ص     ( 2)

    ع حنو د ا ت موي مل،وقفاليف املكوي .
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 ف:تعريف الوق

تنيريددف املوقددف ببددو مددذا، مم ف دد ال  ببددو       اخت،ددف املني،مدداء يف 

إمل د  م مداال فجداءت اإلضدافاتال  املتق د ات       االدت ااات أ  األ ج  امليت  ظر ا

ال (1)مل،تنيريف من أجل ذملكال  بادت اا من يل  م  ال  ما يل  ف د ال  م،ك تد   

ذكره ابن ق ام  يف كتاب  الغينال ح ث قدال يف   جزع اجلامنيةال ما من تنياايف  الو

 @أخذًا من قدول املد      ال(2)(تنيريف  مل،وقف: )حت  س األصل  تب  ل املثمرع

قدال املشد    مد      (3)()إن ش   ح ب  أص،ما  تل ق  بمدا  ملنيمر بن اخلطال

 أبو ز،رع: )أمجع تنيريف لنيا دي املوقددف د د  املدذين أجداز ه أ د  حد س املنيدص       

 تبدد  ل ترتمدداال أ  حدد س دددص مل،تلدد   مب فنيتمدداال أ  كمددا قددال ابددن حجددر       

ملنيص امليت ي  حم اال تفداع  ااملنيبق  ي يف فت  امل ااي: )إ   قطع املتلرف يف اق ة 

بما  صرف ال فنية(ال فقدواحم املوقدف يف ،دذه املتنيريفدات التقاابدةال حد س املنيدص        

بددالرياثال  ال فنيددة  فدد  يتلددرف ف مددا بددامل  عال  املددر،نال  ات ددةال  ال ت تقددل     

 .(4)تلرف جلمات املوقف د،ل مقتضل شر ط املواقفص

                                           
 .88– 5 1/8ا ظر د.  م  املك  بيال أحكاحم املوقف يف املشرينية اإلس م ة  ( 1)

 .8/184الغين ابن ق ام  الق سيال  ( 2)

ال   مد  بدن د د  ابال املوقدف يف     1/88ا ظر د. م  املك  بيال أحكاحم املوقدف اإلسد مي    ( 3)

  س أتي   ختريش احل يث. 1/46املفكر اإلس مي 

 .45– 44 م  أبوز،رعال  اضرات يف املوقف ص ( 4)
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  ف:أنواع الوق

قبم املني،ماء املوقف إىل د ع أ واع ببو االدت ااات املديت  ظدر ا م مدا    

إمل  ال  أشمر،ا بادت اا اجلمة امليت  قف د، ماال  ق  قبم مدن ،دذا املوجد  إىل    

 : ودص

 خريية. د،ل جمةاملوقف اخلريي املذي يوقف ابت اًء  :لاأل 

املوقددف األ،،ددي أ  املددذايال  ،ددو املددذي يوقددف د،ددل املواقددف    :ياملثددا 

أ  أشخاص مني  صال  ملو جنيل  خره جلمة  ،  شخصأ فب ال 

 خريية.

  أما االدت ااات األخرى فمي كما ي،ي:

  .بادت اا  وع الال الوقوف ف  قبم إىل  ودص  ثاب ال  م قول 

 اع  الشداعال  اإلقطداعال  حدق    بادت اا الاملكال  ي قبم إىل د ع أ و

 .(1)االاتفا ال  أااضي احلوزال  اإلاصادال  الر،ونال الؤجر

  (2) بادت اا املزمانال ف  قبم إىل  ودص  مؤب ال  مؤق. 

 (3)إىل  ودص صح  ال  غري صح    بادت اا امللحة ف  قبم. 

                                           
 .146– 140 ، ة املزح ،يال املوصايا  املوقف يف املفق  اإلس مي ص  ( 1)

 .56– 53ز، ي يكنال أحكاحم املوقف ص ا ظر ( 2)

 .25– 24ا ظر الرجعال املبابق ص ( 3)
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  :مشروعية الوقف

)املوقددف  ددوع مددن أ ددواع امللدد قاتال املدديت حددث املشددااع د،ددل فني،ددماال     

املد،ال  وباإل فا  يف  جدوه اخلدري       ل مل،ق احم بماال يتقرل بما املني   إىل اب  

جمددة مددن اجلمددات املنيامددةال كدداملفقراءال  ابددن     ال فددر  يف ذملددك يف  قددف د،ددل  

ال  قد  ذ،دو مجمدوا    (1)املب  لال  ط، ة املني،مال أ   قف د،ل املقرابةال  املذاية

  املني،مدداء د،ددل ال  ذكددر ابددن ،دد ريع اتفددا(2)املني،مدداء إىل جددواز املوقددفال  ملز مدد 

املوقف حت  دموحم اآليدات امل املدة د،دل     .  ي خل(3)ملز م  جوازه  اخت فمم يف

   :كقدددددددددول اب ددددددددددز   جدددددددددل   (4)اإل فددددددددددا  يف املددددددددد، 

    
    

    :ال [115] ل دمدددددددددددران

  تنيددددددددددددددداىل:   قوملددددددددددددددد 

   

  :ال  قوملدددددددددددددددددددددددد  [77]احلددددددددددددددددددددددددش    

  
    
   

                                           
 .56– 53د.  م  املك  بيال أحكاحم املوقف يف املشرينية اإلس م ةال  ص ( 1)

 .339– 6/338ال  املقرط ال اجلامع ألحكاحم املقر ن 6/25 م  املشوكا يال   ل األ طاا  ( 2)

 .2/52ابن ، ريهال اإلفلاح دن منيا ي امللحاح  ( 3)

 .136ا ظر د.  ، ة املزح ،يال املوصايا  املوقف يف املفق  اإلس مي ص ( 4)
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      :ال  قوملدد  [267]امل قددرع: 

     
      ل [

. إىل غري ذملدك مدن اآليدات املديت حتدث د،دل اإل فدا  يف  جدوه اخلدري          [92دمران: 

 .(1) امل،ال  ي خل حتتما املوقف بادت ااه إ فاقًا مل،مال يف جمات امل،

 (2) فني،د   إقدرااه    @ أما املب ة املشريفة فق  ث   املوقف بقول املد    

 مبا  اد يف شأ   من أحاديث د ع م ما: 

)إذا مدات اإل بدان ا قطدع      :قال @أن امل    :< ةدن أبي ،رير – 1

  د،م ي تفع ب ال أ   مل  أث ثة أش اء: ص قة جاايةال  دم،  إال من

 .(3)صاحل ي دو مل (

)أن دمر أصال أاضًا من أااضدي خ د، فقدال: يدا      }دن ابن دمر  – 2

أصد   أاضدًا رب د،ال ص أصدو مدااًل قد  أ فدس د د ي          اسول اب

: إن شددد   ج بددد  أصددد،ماال   @ا تدددأمر يق فقدددال  م ددد ال فمددد 

 تل ق  بما. فتل   بما دمر د،ل أن ال ت اعال  ال تو،دوال  ال  

                                           
 .136ا ظر د.  ، ة املزح ،يال املوصايا  املوقف يف املفق  اإلس مي ص ( 1)

ال  إبددرا، م بددن د دد  اب املغلددنال املتلددرف يف 29ا ظددر ز،دد ي يكددنال أحكدداحم املوقددف ص ( 2)

 .1/64املوقف 

 .ماج  ا اه اجلمادة إال امل خااي  ابن ( 3)
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املقربددل  املرقددالال  املضدد فال  ابددن  تددواثال يف املفقددراءال  ذ ي

املب  لال ال ج اح د،ل من  مل ماال أن يأكل م ما بدالنير ف  يطنيدم   

 .(1)غري متمول(  يف ملفظ )غري متأثل مااًل(

قدد حم ال ي ددةال  ملدد س بمددا مدداء      @)أن املدد    :<ن ددددن دثمددا  – 3

يبتنيذل غري ب ر ا م ال فقال: من يشرتي ب در ا مدة ف جنيدل ف مدا     

دملوه مع دالء الب،مص ربري مل  م ما يف اجل ةال فاشدرتيتما مدن صد،و    

 .(2)(ماملي

: )مدن احتد س فرسدًا    @قال اسدول اب   :قال <دن أبي ،ريرع  – 4

بًا فإن ش ني ال  ا ث ال  بومل ال يف م زا   يف س  ل اب إميا ًاال  احتبا

 .(3)(يوحم املق امة حب ات

 )يددا اسددول اب إن اب يقددول:    :أن أبددا ط،حددة قددال   <دددن أ ددس   – 5
    

   
    :إن أحدددو أمدددواملي إىل  [92] ل دمدددران 

،ا د   ابال فضدنيما يدا   بريحاءال  أ ما ص قة ب أاجو بر،اال  ذخر

                                           
 .ا اه اجلمادة ( 1)

 . املرتمذي  قال ح يث حبن الا اه امل بائي ( 2)

 .ا اه أمح   امل خااي ( 3)
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اسول اب ح ث أاا  ابال فقال: ب .ب  ذملك مال ااب ال مرتصال 

 ق  مسني  أاى أن جتني،ما يف األقربصال فقال أبو ط،حة: أفنيل يدا  

 .(1)(فقبمما أبو ط،حة يف أقااب ال  بين دم  اسول ابال

مل،وقفال فق  ابت أ مببج  ق اءال املذي أسب  املد     @ أما فنيل امل   

ص قدد حم إىل ال ي ددة ق ددل أن ي خ،ددماال ثددم البددج  امل  ددوي يف ال ي ددة      حدد @

س نية حوائ  ملرجل من امل مدود يد دل ررييدقال قتدل      @ال واعال كما أ قف 

يضددنيما  @يددوحم أحدد ال  كددان قدد  أ صددلال إن أصدد   فددأمواملي ملرسددول اب  

 .(2)ح ث أااه اب

خاملد   قدال: )فأمدا    @ال أن املد    < إما إقرااه فقد  ا ى أبدو ،ريدرع    

 .(3)فق  احت س أدااد ال  أدتاده يف س  ل اب(

)ص يكن  :<د،ل جواز املوقفال فق  قال جابر  { ق  أمجع امللحابة 

 ،دذا  ». قال ابدن ق امد :   (4)(ذ  مق اع إال  قف @أح  من أصحال امل   

إمجاع م ممال فإن املذي ق ا د،دل املوقدف مد ممال  قدف.  اشدتمر ذملدك ف،دم        

   أل   إزاملة م،ك ي،زحم باملوص ةال فإذا أجندزه حدال   ي كره أح ال فكان إمجادًا

                                           
 .متفق د،   ( 1)

 .5ال  أمح  اخللافال أحكاحم املوقف ص11ا ظر ملطفل املزاقاءال أحكاحم املوقف ص ( 2)

 .متفق د،   ( 3)

 .8/185ابن ق ام  الق سيال الغين  ( 4)
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 .(1)«احل اعال ملزحم من غري حكم كاملنيتق

)ال ي دداع أصدد،ما  ال  :@ قددال املرتمددذي: مني،قددًا د،ددل قددول املدد     »

املنيمدل  »ي تاعال  ال يو،وال  ال يواث( يف ح يث دمر بن اخلطال التقد حم:  

،ددمال ال  غري @د،دل ،دذا احلدد يث د د  أ،ددل املني،دمال مدن أصددحال املد         

. كما أن جدواز املوقدف  ملز مد  مبدا     (2)« ني،م بص أح  من التق مص م مم خ فًا

يتضددددم   مددددن اللدددد،حة املنيامددددةال  اخلاصددددة يتفددددق مددددع مقاصدددد  املشددددرينية 

املوقف للاحل ال توج  يف سائر املل قات  @فق  سن امل   »ال (3)اإلس م ة

ثدم يف دلال ف حتدا      األخرىال فإن اإل بان امبا يلرف يف س  ل اب مااًل كثريًا

أ مل ك املفقراء تااع أخرىال  جيئ أقواحم  خر ن مدن املفقدراء ف  قدون  در مص.     

فدد  أحبددنال  ال أ فددع مل،نيامددةال مددن أن يكددون شدديء ح بددًا مل،فقددراءال  أب دداء    

 .(4) «املب  لال تلرف د، مم م افني ال  ي قل أص، 

إن س  حاجة النيوزينال ترع من ترات املوقفال  مل بد  كدل مدا ًققد      

                                           
 .6/339 ا ظر املقرط ال اجلامع ألحكاحم املقر ن  8/186الرجع املبابق  ( 1)

 .8/185ابن ق امة الق سي  ( 2)

ا ظدددر د. د ددد  املدددود د املبدددرييتال املوصدددايا  األ قددداف  الواايدددث يف املشدددرينية اإلسددد م ة   ( 3)

 .1/134  د.  م  املك  بيال أحكاحم املوقف يف املشرينية اإلس م ة 164ال163ص

 قدً  ددن د.  مد  املك  بديال أحكداحم       2/116اب امل املغدةال   شاه  ملدي اب املد ،،ويال حجدة    ( 4)

 .1/138املوقف يف املشرينية اإلس م ة 
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ل إفادت  دامة  جلوا و احل اع الخت،فدةال مبدا يدؤدي إمل د  مدن متاسدك اجملتمدعال        ب

  تطواهال  ح وية ش كة د قات  االجتماد ة  غري ذملك من املثمرات املني ي ع.

 

 :مكانة الوقف وأهميته احلضارية

ت ص مما س ق فضل املوقفال  دخوملد  ضدمن مقاصد  املشدرينية اإلسد م ةال      

املدد   ا  اآلخددرعال  مت ددزه دددن امللدد قات األخددرى    اتادفددة إىل إسددنياد امل شددر يف

بث دددوت أصددد، ال  اسدددتمراا  فنيددد   دطائددد ال   دددول فائ تددد  جملددداالت احل ددداع     

إىل فني،دد ال  تبددابقوا يف تقدد يم   {االجتماد ددة امل افنيددةال  ملددذا سددااع األصددحال   

 :أ فس أمواتم يف ،ذا اجملالال بل أمجنيوا د،ل فني،   ذملك ي ل د،ل د ع أموا

 امل ين: املفق  يف  – 1

من ح ث فق  مقاص  املشرينية اإلس م ةال املديت تبدتم ف ملداحل     –  أ 

امل شدددر  مدددن ثدددم البددداادة إىل كدددل دمدددل يدددؤدي ملتحق دددق ،دددذه 

 اللاحل   املوقف من أحبن األدمال امليت تؤدي إىل ذملك.

مددن ح ددث تقدد يم املنيمددل املدد ائم  فمددو أفضددل  أ فددع مددن املنيمددل  –ل 

  ال أ  د احم امل فع مل،مجتمع.ال قطعال سواء يف د احم األجر مللاح 

 قوع اإلميان  فاد، ت  يف األ فس: – 2

 ،ذا ي ل د،دل أثدر املنيامدل اإلميدا ي يف البداادة إىل األدمدال املفاضد،ة        

 اسددتمراا،ا يف األمددةال  قدد  جت،ددل ،ددذا يف سدد،و  األصحدددال بنيامددةال  يف       
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 اجتددا،مم إىل املوقددف رباصددةال كمددا يدد ل د،ددل أثددر اإلميددان يف املت ددافس يف املدد،  

 احلرص د،دل اسدتمراا األجدر      املتقوىال بتق يم األفضلال  األ فس ب 

 بني  املوفاع.  

 املودي بالرح،ة املتااخي ة: – 3

بداملتطوا   {فمذه الباادة إىل دمل اخلدريال تكشدف ددن  ددي امللدحابة      

االجتمادي  احلضاايال املذي كا   تني ش  األمة اإلسد م ةال  مدا ي دتش د د      

ع ف مداال  السد ما مدع اتبداع امل  ملدة اإلسد م ة       من توسع يف احلاجاتال  ت دو 

بدداملفتوحال  دخددول أفددوا  كددثريع ملإلسدد حم حتتددا  مل،تني،دد م  املتثق ددفال  كددذا     

املني اية بما  مدن اجلوا دو األخدرىال كاإلسدكانال  اإلداشدةال  امللدحةال  مدا        

يقتض   املتطوا ال  ي من حاجات أخرى كالواص تال  األمدنال  املبدقايةال   

مما ال ميكن مل،  ملة   ذا  أن تقوحم ب   ح ،اال بل ال بد    املرداية االجتماد ةال 

من تضافر اجلمودال  ال اداات مل، موض باألمة  تطوير،اال  ت،  ة احت اجاتمدا  

التج دعال  كان ملتظافر املفق ال  اإلميانال  املودي أك، األثر يف االسدتجابة إىل  

ال ،ددذا املتطددوا احلضددااي بتط  ددق سدد ة املوقددفال تط  قددًا يتبددم ببددنية األفددق       

 املشمول ملكل دمل خري يبتج و حلاجةال أ  يب  خ، ال أ  يظمدر منير فًا أ  

يقمددع م كددرًاال أ  يدد فع ظ،مددًاال أ  ي بددر د،ددل اخل،ددقال بنيطدداء اابدد  متجدد دال  

أصدد   األذددوذ   املقدد  عال يت اق،دد  اخل،ددف دددن املبدد،ف حتددل اتبددع  طددا        
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ةال األ قافال  استطاع است نيال كل ما جيد  مدن  قدائع يف احلضدااع اإلسد م      

.  ميكن أن (1)بل أثر د،ل األمم اجملا اعال فا تق،  فكرع األ قاف إىل اآلخرين

  ،حظ األ،م ة احلضااية مل،وقف من د ع جوا و:

 أواًل: حكمة تشريعه وموقعه من القيم اإلسالمية: 

حا ل املني،ماء استج ء حكمة املوقف مدن خد ل امل ظدر يف املغايدة م د ال      

ا امل ني  بقوملد : )حكمدة املوقدف أ  سد   ال يف      املثمرع الرتت ة د،  ال  فأمج،م

ال  فلل امل نيد  يف ذملكال (2)امل   ا بر األح الال  يف اآلخرع حتل ل املثوال(

ف ظر إمل   من جمة ص،ت  مبقاص  املشرينيةال  مدن جمدة مدا يمد ف إمل د  بنيامدةال       

فمدددو مدددن ،دددذا اجلا دددو يدددأتي ضدددمن  موددددة مدددن املتشدددرينيات الفر ضدددةال  

 ددق املتكافددلال  املتنيددا نال  املتكامددل يف اجملتمددع   املواج ددةال  البددتح ةال  ملتحق

اإلس ميال  ذملك ملوجود املتفدا تال  االخدت ف يف امللدفاتال  املقد ااتال     

 املطاقدداتال  مددا ي ددتش دددن ذملددكال مددن  جددود ال ددتشال  املنياطددلال  املددذكيال  

 املغدد ال  املقدداداال  املنيدداجزال ممددا يتط،ددو م حظددة بنيضددمم ملدد ني ال  أخددذ  

فدا ال  أفضد،  مدا كدان م تظمدًاال      بنيضمم بأي ي بني ال  من طدر  ذملدك اإل   

مضمون امل قاءال يقدوحم د،دل أسداسال  ي شدأ مدن أجدل املد،  اخلدريال  ،دذا مدا           

                                           
حبن د   املغين أبو غ عال أضواء د،ل املوقف د، املنيلواال مقال يف  ،ة املف للال املنيد د   ( 1)

 .70،د ص1415اجو  217

 .137د.  ، ة املزح ،يال املوصايا  املوقف يف املفق  اإلس مي ص ( 2)
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يؤدي إمل   املوقفال املدذي ًفدظ ملكدثري مدن اجلمدات املنيامدة ح اتمداال  يبداد          

ف ات من اجملتمع د،ل االستمرااال  يتحقق بد  ضدمان املنيد ل املكدريمال حدص      

 .(1)ة املطواائا لراف امل اسال أ  طغ ان اخلطرال أ  حامل

إن أغراض املوقف يف اإلس حم مل بد  قاصدرع د،دل املفقدراء  حد ،مال      »

 .(2)«بل تتني ى ذملك إىل أ، اف اجتماد ة  اسنيةال  أغراض خريع شام،ة

أمددا مددا يمدد ف إمل دد  بلددفة خاصددة فمددو اسددتثماا املدد  افع املذات ددة ملدد ى     

خلطدأال  اإل بان ب اء د،ل ما ج ل د،  ال كاملرغ ة يف املثوالال أ  املدتكفري ددن ا  

املشنيوا بالب ومل ةال أ  د قة املرحم  املقرابدةال أ  ب داء د،دل مدا ينيدرض ملد         أ 

كنيدد حم  جددود املددوااثال أ  االغددرتالال أ  املرغ ددة يف احلفدداظ د،ددل مددا مي،ددك     

 اإلبقداء د، د  يف ذايتد  ف كدون املوقدف  ققدًا لدا يطمد  إمل د  اإل بدان بوجدود            

 ري دن ذملدك املد افع بطريقدة    احلافزال أ  امل افع املذاتيال  إتاحة املفرصة مل  مل،تني

 .(3)بر صح حة تنيود د،   بامل فع  يف  خرت ال   ت فع  تمني  

 ذكر بني  امل احثص جوا و أخرىال بنيضما من اآلثداا املديت ترت د  د،دل     

 جود األ قافال  ال شك بأ ما تد خل ضدمن حكمدة املوقدف يف إطاا،دا املنيداحمال       

مدة بدرد املك د  د مداال     التضمن حتق ق مل،حة املفرد األخر يةال  كذا ملد،حة األ 

                                           
 .138ال 1/137ا ظر د.  م  املك  بيال أحكاحم املوقف يف املشرينية اإلس م ة  ( 1)

 .1/138الرجع املبابق  ( 2)

 .141– 1/139ا ظر الرجع املبابق  ( 3)
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 متاسددك ب ائمدداال  اسددتمراا فاد، تمددا النيرف ددةال  املر ح ددةال  االجتماد ددةال أ        

 بني ااع أدم إذاء اجلا و امللاحلال  دفع املنيوامل املب  ةال مما ذكر ما ي،ي:  

 استزادع الب،م من اخلري بني   فات . -

 إقامة د ا املني ادعال  احملافظة د، ما. -

 مباد ع املضنيفاءال  احملتاجص. -

 احملافظة د،ل امل اح ة املني،م ة يف اجملتمع اإلس مي. -

 تراب  اجملتمعال  إشنياا الب،م مبب ومل ت  جتاه  تمني . -

 ص،ة األاحاحم  األح ال. -

 ددم اجلماد  احملافظة د،ل قوع امل  ملة الب،مة. -

 .(1)ص ا ة األد ان الوقوفة من املني ث -

 ج دع.حتق ق م افع مني ش ةال  اجتماد ةال  ثقاف ة مبتمرعال  مت -

 إطاملة أم  اال تفاع بالال. -

 .(2)إغ اء املذاية -

توفري ضما ات اجتماد ة لواجمة امل وائو  الشدك ت مبدا يكفدل دفدع      -

 األضراا امل فب ة  الادية.

                                           
 .78– 85ا ظر إبرا، م بن د   اب املغلنال املتلرف يف املوقف ص ( 1)

 217ة املف لل املني د ا ظر د. حبن أبو غ عال أضواء د،ل املوقف د، املنيلواال مقال يف  ، ( 2)

 .99– 89،د ص1415اجو 
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 إدخال املبر ا د،ل من ال مي،كون أس اب . -

 .(1)حفظ كرامة اإل بان ح ًا  م تًا -

مدن تدرات املوقدف    إن ما ذكدره امل داحثون ممدا اسدت  طوه مدن امل لدوصال أ        

التحققة د، املتااي  اإلس ميال ي  ا  حت  احلكمة من تشريع املوقف مبا ًققد   

من مقاص  املشرينية اإلس م ةال  إن كان كل باحث  ظدر إمل د  مدن زا يدة مني  دةال      

فذكر ما ظمر مل  من ح ث  ظرال  ممدا ميكدن أن يكشدف ددن ذملدك بشدكل أ دل        

حمال  ق مدد  فمددو تنيدد ري دددن كمددال امل ظددر إمل دد  مددن ح ددث موقنيدد  مددن  ظدداحم اإلسدد  

املتشددريع اإلسدد ميال  ق اتدد  د،ددل اسددت نيال املتطددوا احلضدداايال  االسددتجابة    

ملتج د احلاجاتال مبا ي ئدم ج ،د  اإل بدانال  دوائد  املنيمدرانال  ًقدق املتوسدنية        

د،ل امل داسال بفتحدة جملدال امل فدع االجتمداديال  تكامدل جمدود األمدة  امل  ملدةال          

ع االجتماد ة ملد ى املفدردال  إتاحدة املفرصدة مل مدو       غرس ا ح الب ومل ةال  ال ادا

 تبددمم يف تكامددل اجملتمددع  مؤسبددات أ،، ددة فاد،ددةال ترجددع م،ك تمددا إىل اب  

 ترابط ال  حت  من األ ا  دةال  املذات دة  املتني،دق باملد   ا  املت دافس ف مدا الدؤدي إىل        

أ د   جتا،ل احملتا ال  املضني فال  من ال يرتتو د،ل املني اية ب  م فنية داج،دة. كمدا   

ي مي ا ح األخوعال  يزيل من املق،ول احلق ال  املكرا، ة  باجلم،ة فمدو يكشدف   

                                           
ا ظر د.  م  امل سوقيال د ا املوقف يف املت م ة االجتماد ةال مقال مبج،دة املدودي اإلسد مي     ( 1)

 .229،د ص1417شني ان  372املني د 
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دن د اية اإلس حم باإل بان فردًا   مودًا  يتأسس د،دل قد م دظ مدة تدؤدي إىل     

 ب اء  تمع اش  ال  من أ،م ت،ك املق م:  

 : * املني ودية ب

ملد   ي  غي أن يتدوفر ف د  د لدر اإلخد ص       ذملك بأن املوقف قربة ب 

سدد حا    ابتغدداء  جمدد  د ن سددواه كمددا دملدد  د،ددل ذملددك اآليددات امل اد ددة إىل 

 .(1)اإل فا  )إذا األدمال بامل  اتال  إذا ملكل امرئ ما  وى(

 

 * االستخ ف: 

 م،ك اإل بان مل  دااضال فاملوقف إدادع  فالال يف حق قت  ب 

  األما ة مللاح ماال  إ فاذ ما يرض   ف ما: 

   

    : [7]احل ي. 

 * اإلحبان:  

فاإلحبان ،و الرت ة املني، ا يف امل ينال  ب ،وغد  يتجدا ز اإل بدان أ،دواءه     

د،ل ما حت د   فبد ال بدل يقد حم أ فدس مدا مل يد  تقربدًا ب           يق حم ما ً   اب 

  (2){كما فنيل األصحال. 

                                           
 .ا ه اجلمادة ( 1)

 .}كما  اد ذملك يف  قف دمر بن اخلطالال  أبي ط،حة  ( 2)
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 * املفاد، ة اخلريع: 

از كل دمل خريال  ال،زع خل،ق املتضح ةال  امل ذل يف اجلم  امل افنية إلجن

     الال: 

   
  

      ل [

 .[104دمران: 

 * املتكامل: 

مددةال  قمتمددا:  يف اجلمددودال  املقدد ااتال املطاقاتالمن ق ددل قاددد ع األ   

)امل ين امل ل حة ق، دا: لدنق قدال ب  ملكتابد ال  ملرسدومل ال  ألئمدة البد،مصال        

 .(1) دامتمم(

 * املتكافل:

بص ف ات اجملتمعال  ذملك م،حدوظ يف املني يد  مدن املتشدرينيات املديت جداء       

 بما اإلس حم.

ت،ك ،دي أ،دم املقد م املديت يرتكدز د، مدا املوقدفال  تتج،دل مدن خ تدا           

ء حضاايال يتبم بإد ء ق مة اإل بانال  تكرميد ال  ت بدري   مكا ت  يف إقامة ب ا

 س ل ح ات ال حنو املني ل املكريمال  املب،و  اخلريال امل افع مل، شر. 

                                           
 .ا اه مب،م ( 1)
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 ثانيًا: مثرات الوقف النظرية والعملية:

،ددذا جا ددو  خددر مددن اجلوا ددو املدديت تدد ص دددن مكا ددة املوقددف  أ،م تدد     

ني اايةال أما ، ا فمو احلضاايةال فاجلا و األ ل يكشف دن ذملك من امل اح ة ال

يوضددحما مددن امل اح ددة املواقني ددة أي كمددا حتقددق يف احلضددااع اإلسدد م ة فمددا        

 اإلسمامات امليت ق مما املوقف يف ذملك امل  اء احلضااي املذي استمر قر  ًاق.

إن امل اظر يف احلضااع اإلسد م ةال مل قدف م  ،شدًا مدن اآلثداا املنيظ مدةال       

امل اح دة امل ظريدةال أ  املنيم، دةال    امليت كا   مل،وقدف يف ح داع األمدةال سدواء مدن      

  سوف أشري إىل شيء من ذملك د،ل س  ل اإلجياز:

 من امل اح ة امل ظرية: –أ 

أدى املوقف من ،ذه امل اح ة  إىل ظموا املني ي  من اجلوا و اخلريع د،ل 

مبتويات د ع  النيريفال  املق ميال  املت ظ ميال  االجتمادي  فمن امل اح دة  

 ذدو املني،وحمال احلركدة املني،م دةال  مدن امل اح دة      النيرف ةال كان مل  امل   املطدوملي يف 

املق م ة أتر يف جتب   ق م األخوعال املتكافلال  املتكاملال اإلحبانال  غرس 

ق م البدؤ مل ةال  ال داداعال  أداء املواجدو ملد ى املفدردال غري ذملدك مدن املقد م         

املني ي عال  من امل اح ة املت ظ م ة  أثر يف ظموا فق  املوقف  لا يتط،   من ب ان 

امليت ث د  منيظممدا باجتمداد املفقمداءال باالدتمداد د،دل االستحبدانال         أحكام 
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كما أ   أسمم يف ظموا املفكر اإلدااي  مبا تط، تد    (1) االستل حال  املنيرف

مؤسبات املوقف من إدااعال فق  ظمرت إداات  م ذ املنيم  األمدويال  تواملد    

 .(2)من بني 

ع شدد كة  أمددا مددن امل اح ددة االجتماد ددةال فقدد  ظمددر أثددره يف متاسددكال قو 

املني قات االجتماد ة مل ى األمة اإلس م ةال باملرغم من املكوااثال امل ك ات 

 امليت مرت بما.

 

 امل اح ة املنيم، ة: –ل 

كمددا أن املوقددف خ،ددف  ثددااًا  ظريددةال كددذملك ظمددرت  ثددااه املنيم، ددة مددن  

خ ل اجملاالت الت ودةال  التني دعال امليت  ،  جوا و احل اع االجتماد دةال  

املة ضددخمة يف إقامددة الؤسبددات اخلرييددةال  ادايتمدداال فقدد   مدد  املوقددف برسدد

 بدددرزت أ،م تددد  بوجددد  خددداصال يف تدددوفر املردايدددة االجتماد دددةال مل،ط قدددات   

املضدددني فةال  املفقدددريعال  ملكدددل  تدددا  إىل املنيدددونال  املردايدددةالكابن املبددد  لال 

ال (3) طاملو املني،مال  الري ال بل اتبع  طاق  مل شمل أ ج  احل اع االجتماد ة

                                           
 .137ة املزح ،يال املوصايا  املوقف يف املفق  اإلس مي صا ظر د.  ،  ( 1)

 زااع املشددؤ ن اإلسدد م ة  األ قدداف  املدد دوع  اإلاشددادال األ قدداف يف الم،كددة املنيرب ددة        ( 2)

 .75املبنيودية ص

 .1/11ا ظر  م  بن د   ابال املوقف يف املفكر اإلس مي  ( 3)
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 ود  تني ريًا دن إحباس املواقفصال بأن ، ا  ثغرع يف  تكاثرت األ قافال  ت

اجملتمع ال ب  أن تبدرتال أ  م كدرًا جيدو أن يدز لال أ  منير فدًا مممدً  جيدو أن        

 من ذاذ  ذملك ما ذكره ابن بطوطة دن أ قاف دمشق ح  ما دخ،ما  (1)يرادل

 األ قاف ب مشق ال حتلر أ وادماال ملاافما ملكثرتماال فم ما أ قاف »قال: 

ل املنياجزين دن احلشال ينيطدل لدن ًدش ددن املرجدل مد مم كفايتد ال  م مدا         د،

أ قاف د،ل جتم ز امل  ات إىل أز اجمنال  ،ن امل،واتي ال قد اع أل،،دمن د،دل    

جتم ز،نال  م ما أ قاف ملفكا  األسرىال  م ما أ قاف ألب اء املبد  ل ينيطدون   

 يل م ما ما يأك،ونال  ي، بونال  يتز د ن ملد  د،مال  م مدا أ قداف د،دل تنيد     

املطر ال  اصدفماال ألن أزقدة دمشدق ملكدل  احد  م مدا اصد فان يف ج   د  ميدر          

د، ما الرتج،ونال  مير املرك ان بص ذملكال  م ما أ قاف ملبوى ذملك من أفنيال 

   .(2)«اخلري

 مددن أطددرف أ ددواع املوقددف املدديت حكا،ددا ابددن بطوطددة يف دمشددق  قددف    

وكدًا صدغريًا قد     مرات يومًا ب ني  أزقة دمشقال فرأي  ب  مم،»األ ا ي يقول: 

سددقط  مددن يدد ه صددحفة مددن املفخدداا امللدد ينال  ،ددم يبددمو ما امللددحنال       

                                           
 م ة اجملتمع )ذداذ  منياصدرع ملتط  قاتد     ا ظر  د. مجال برزجنيال املوقف اإلس مي  أثره يف ت ( 1)

ال ضمن أباث    ع حنو د ا ت موي مل،وقف يف املكويد  دداحم   140يف أمريكا املشمامل ة( ص 

 حم.1993

 .104ابن بطوطةال اح،ة ابن بطوطة ص ( 2)
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فتكبرتال  اجتمع د،   امل اسال فقال ملد  بنيضدمم أمجدع شدقفماال  امح،دما      

منيددك مللدداحو  أ قدداف األ ا دديال فجمنيمددا  ذ،ددو املرجددل منيدد  إمل دد ال فددأااه  

إيا،اال ف فع مل  ما اشرتى ب  مثل ذملك امللحنال  ،ذا مدن أحبدن األدمدالال    

ن س   املغ حم ال ب  مل  أن يضرب  د،ل كبر امللحنال أ  ي مدرهال  ،دو أيضدًا    فإ

ي كبر ق،  ال  يتغري ألجل ذملكال فكان ،ذا املوقف ج،ًا مل،ق،دولال جدزى اب   

ال  مدن أ دواع املوقدف  قدف     (1)«خريًا من تبدام  ،متد  يف اخلدري إىل مثدل ،دذا     

ال  أ قدداف (3)ال   قددف خلتددان األطفددال امل تددامل(2)مل،قددرض الدداملي بدد  ن فائدد ع

ال  أ قداف مل، بداء امل دافرات مدن     (5)ال  أ قاف إلي اس الرضدل (4)مل ظافة ال ي ة

ال ،ددذا فضددً  دددن البدداج ال  الدد ااسال    (6)أز اجمددنال  أ قدداف مل،منيدداقص  

 الكت اتال املرب ال البتشدددددف اتال كان احملبددددد ونالي  ون البتشدددددف اتال  

خلدد مات  يوقفددون د، مددا األ قددافال  كددذا الدد ااسال  اجلامنيددات  أ ددواع ا    

 .(7)األخرىال كاملبقايةال املطر ال  الباكنال غري،اال مما يلنيو حلره

                                           
 .137الرجع املبابق ص ( 1)

 .1/135ا ظر  م  بن د   ابال املوقف يف املفكر اإلس مي  ( 2)

 .137ع املبابق صا ظر الرج ( 3)

 .136ا ظر الرجع املبابق ص ( 4)

 .139ا ظر الرجع املبابق ص ( 5)

 .140ا ظر الرجع املبابق ص ( 6)

 .311ال 310ا ظر  اجي منير فال أصاملة احلضااع املنيرب ة ص ( 7)
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،ذه بني  امل ماذ  امليت كا   مل،وقف يف احلضدااع اإلسد م ةال توضد     

 أثره يف احل اع املنيم، ةال  من ذملك:

ظموا اجملتمع ال  يال بواسطة الؤسبدات األ،، دةال املديت ا تظمد       – 1

ااع أ شدطة اجملتمدع  حتق دق     جوه احل اع االجتماد ة  أسمم  يف إد

املتكامددل مددع املبدد،طة  السدد ما يف بنيدد  ال ددادين الممددةال كم دد ان  

املتني،دد م املددذي قامدد  األ قدداف بأد ائدد ال ملددذا ص يوجدد  مل،تني،دد م        

 .(1)ديوانال كاألموا األخرى

 توفري املتني، م اجملا ي أماحم ف ات اجملتمع. – 2

 املق احم ب  ا املتأمص االجتمادي. – 3

 لبتوى امللحيال  تطوير مؤسبات .امل موض با – 4

 إتاحة املفرصة مل،تكوين المين. – 5

 اإلسماحم جبم  ك ري يف إقامة ما يبمل بامل   ة املتحت ة. – 6

 اإلسماحم يف املتطوا املنيمرا ي مل،م ي ة اإلس م ة. – 7

 

 ثالثًا: أثر االحنراف بالوقف: 

                                           
ضمن أباث    ع إدااع  تدثمري   246ا ظر د   ال،ك املب  ال امل  ا االجتمادي مل،وقف ص  ( 1)

 32ال صداحل كامدلال  اضدرع ددن املوقدف  د اه يف املت م دة االقتلدادية ص       ممت،كات املوقف

 ضمن أباث    ع حنو د ا ت موي مل،وقف. يف املكوي .
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ي أ تج  إذا كان اجلا و األ لال  املثا ي ي   ان األثر اإلجيابيال املذ

املوقفال فإن ،ذا اجلا و ي ص األثر اتادحمال أ  املب،  د،ل امل  اء احلضااي 

ح  ما ح ث اإلخ ل بمذا ال  أ املنيظ مال  ق  ب أت أدراض االحنراف يف 

 ق  م كرال ح ث أخذ بني  املواقفص ي حرفون باملوقف دن مقل  املقربة 

بني  موتممال  ظمر ال أ  يف ك،ما املرتكةف  الإىل استخ ام  مل تحكموا يف بني  

ذملك يف  خر دلر امللحابةال  شاع بص املكثريين اختاذ املوقف طريقًا حلرمان 

قامل :   >بني  امل  ات من  ل  منال  ق  است كرت ذملك أحم الؤم ص دائشة 

  :ما  ج ت مل، اس مثً  امل وحم يف ص قاتممال إال كما قال اب 
     

   
   
     

      :ال  اب أ   [139]األ نياحم

مل تل   املرجل باملل قة املنيظ مة د،ل اب ت ال فرتى غضااع ص قت  د، ماال 

ما من  ترى اب ت  األخرىال  إ   ملتنيرف د، ما اخللاصةال لا أبو،ا أخرج

ت،ك كا   امل  اية يف االحنرافال حتول امل  ة من قل  اخلري إىل  .(1)ص قت 

الضااع.  يف ذملك خر  مل،ق م امليت قاحم املوقف د،ل أساسما  ق  ت ع ،ذا 

االحنراف احنرافات أخرى سواء من ق ل أصحال املوقفال أ  من امل ظااال أ  

                                           
 .11ا ظر  م  أبو ز،رعال  اضرات املوقف ص ( 1)
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 فال ممن  قف د،  ال فأضح  بني  األ قاف س  ًا مل، زاعال  االخت

مما جنيل بني   (1) بنيضما حتومل  إىل خرائو تشكل د  ًا د،ل االقتلاد

ال ذملك بأ مم (2)االقتلاديص ي ظر ن إىل األ قاف إىل أ ما مضرع باالقتلاد

 ظر ا إمل ما يف مرح،ة املتخ،فال ال يف مرح،ة امل موضال يف املوق  املذي 

 أسمم  ف   باالحنطاطال مل س يف  ق  فاد، تما  ح ويتما.

                                           
 .19– 11ا ظر الرجع املبابق ص ( 1)

 .17ا ظر ملطفل املزاقاءال أحكاحم املوقف ص ( 2)
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 اخلتام: يـوف

ال  االحنطداط. بطدرح تبدا اًل م،حدًا     االزد،داا فإن ،ذا املواقع مدن ح دث   

يتمثل يف امل حث دن املب  ل إىل إدادع املفاد، ة تدذا ال د أ املنيظد مال  السد ما     

يف ،ددذا املنيلددر التبددم بدداملتطوا يف األداءال  املفاد، ددة يف اإلجنددازال  اإلبدد اع يف 

 االستثماا.

 اإلسماحم يف امل  داء احلضداايال البد  أن    إن  ا ملة إدادع امل  ا مل،وقف يف

 يأخذ يف ادت ااه د ع أموا: 

: املتجربددة املبددابقة يف احلضددااع اإلسدد م ة مل،تنيددرف د،ددل جوا ددو   أ اًل

املضددنيف  املقددوع ف مدداال  إلح دداء فقدد  املوقددفال  اسددتثمااه يف      

  ضع املت ظ مات مل،وقف يف املنيلر احل يث.

غرب ة  امليت طوات فكرع املنيمدل  املتجاال النياصرع يف امل ، ان امل ًا:دددثا  

اخلددريي مل سددتفادع مددن  سددائ،ماال  أسددامل  ماال يف تفني ددل فكددرع   

 املوقف.

ت ددددادل املتجدددداال النياصددددرع يف املدددد  د اإلسدددد م ة يف املقطدددداع  ثاملثددددًا:

احلكوميال األ،،يال  السد ما ف مدا يتني،دق بالشدك ت التني،قدة      

باأل قددداف  سدددواء مدددن ح دددث املتشدددريعال أ  االسدددتثمااال أ     

 ستل ح.اال
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متكام،ة يتنيا ن يف إجناز،ا الختلون من  إسرتات ج ةب اء خطة  ًا:داابني

 د،ماء املشرينيةال  االقتلادال  اإلدااع  يرادل ف ما ما ي،ي: 

إح دددداء االجتمدددداد يف  ددددال املوقدددد  السددددت نيال املتطددددواات    -

 النياصرعال املب ل التج دع أماحم املوقف.

 اخلر   بد    ضع املضواب  امليت حتول د ن احندراف املوقدفال    -

 دن احلكمة املشرد ة امليت  ضع من أج،ماال  تنيط ل م افني .

االسددتفادع مددن املتجربددة املكويت ددة يف إشددرا  األ،دداملي يف إدااع     -

 املوقف.

: ب ددان  مل ددات ت ف ددذ اخلطددة مبددا يددؤدي ملدد فع األمددة مل،مشددااكة يف  خامبددًا

املوقف جبم ع ف اتمداال  ذملدك بإجيداد سد ل م بدرع ملدذملك أمداحم        

يف ،  ددة  (سدد ابل اخلددري)السددتفادع مددن جتربددة امل دداسال  ميكددن ا

 اإلغاثة املنيال ة اإلس م ة.
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 قائمة املراجع

 

 أ اًل: املكتو:

 املقر ن املكريم. (1)

ال 2ابن بطوطة: م  بن إبدرا، مال اح،دة ابدن بطوطدةال داا صدادا بدري ت ط/       (2)

 حم.1998،د / 1418

   صدحة  مد    اخللاف: أبو بكر أمح  بدن دمدر ال أحكداحم األ قدافال ضد ط      (3)

 حم.1999،د /1420ال 1د   املب حم شا،صال داا املكتو املني،م ة بري ت ط/

دمشدقال   –املزح ،ي:  ، ةال املوصايا  املوقف يف املفق  اإلسد ميال داا املفكدر    (4)

 حم.1996–،د 1417حم مل،ط نية املثا  ة الزي ع 1998،د 1419اإلدادع األ ىل 

 1األادن ط/ –دمددان  – املزاقدداء: ملددطفلال أحكدداحم األ قددافال داا دمدداا     (5)

 حم.1997 –،د 1418

املقدا،رع بد  ن    –أبو ز،درع:  مد ال  اضدرات يف املوقدفال داا املفكدر املنيربدي        (6)

 تااي .

املبدددرييت: د ددد  املدددود د  مددد ال املوصدددايا  األ قددداف  الواايدددث يف املشدددرينية  (7)

 حم.1997بري ت  –اإلس م ةال داا امل مضة املنيرب ة 

  ل األ طاا شرح م تقدي األخ دااال مط نيدة احل،د       املشوكا ي:  م  بن د،يال (8)

 ملر ب  ن تااي . –

ابددن د دد  اب:  مدد  بددن د دد  املنيزيددزال املوقددف يف املفكددر اإلسدد ميال  زااع         (9)

 حم.1989 –،د 1416األ قاف  املشؤ ن اإلس م ةالالم،كة الغرب ةال 
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ق دق د. د د  اب   ابن ق ام : موفق امل ين د   اب بن أمح  املق سيال الغينال حت (10)

 حم.1998 –،د 1409املقا،رع  –،جر  1املرتكيال د. د   املفتاح احل،و ط/

املقددرط ال  مدد  بددن أمحدد  األ لدداايال اجلددامع ألحكدداحم املقددر نال داا إح دداء     (11)

 حم.1965املرتاث املنيربي. بري ت 

املك  بددي:  مدد  بددن د  دد ال أحكدداحم املوقددف يف املشددرينية اإلسدد م ةال  زااع         (12)

 حم.1977 –،د 1397بغ اد  –ملنيرا  مط نية اإلاشاد ا –األ قاف 

ال 3منيدددر ف:  ددداجيال أصددداملة احلضدددااع املنيرب دددةال داا املثقافدددةال بدددري ت ط/   (13)

 حم.1975،د / 1395

ابن ، ريع: ً ل بن  م ال اإلفلاح دن منيا ي امللدحاحال الؤسبدة املبدني  ية     (14)

 ،د.1398املرياض  –

ملد دوع  اإلاشدادال األ قداف يف الم،كدة      زااع املشؤ ن اإلس م ة  األ قداف  ا  (15)

 املنيرب ة املبنيوديةال ب  ن املتااي   املط نية.

بد  ن   1صد  ا بدري ت ط/   –يكن: ز، ي ن أحكاحم املوقفال الكت ة املنيلدرية   (16)

 تااي .
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 ثا  ًا  األباث  اجمل ت:

املتلرف يف املوقفال إبدرا، م بدن د د  اب املغلنالاسداملة دكتدوااه يف       (1)

 – ة املشرينيةال جبامنيدة اإلمداحم  مد  بدن سدنيود اإلسد م ة       املفق  من ك،

 ،د  ص تط ع.1409املرياض 

امل  ك اإلس مي مل،ت م ةال النيم  اإلس مي مل، حوث  املت ايوال إدااع  (2)

جددد هال الم،كدددة املنيرب دددة  16 تدددثمري ممت،كدددات املوقدددف  قدددائع  ددد  ع  

 حم حترير د. حبن د   اب األمص.1994 –،د 1415 2املبنيودية ط/

املكوي ال أباث    ع حنو د ا  – زااع األ قاف  املشؤ ن اإلس م ة  (3)

 حم.1993ت موي مل،وقف 

 حم.1998مايو  –،د 1419 رحم  98اخلريية املني د  (4)

/ 1994ي ددداير  –ديبدددم،  –،دددد 1415اجدددو  217املف لدددل املنيددد د  (5)

 حم1995

  حم   1996ديبددم،  –،ددد 1417شددني ان  372املددودي اإلسدد مي املنيدد د   (6)

 حم.1997ي اير 
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