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 مقدمة:

  ور روأوف نن سون     إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونتوب إليه ونعوو  او هلل  

وسيئ ت نعم لن ،  ر يهده اهلل فال  ضل له و ر يضلل فال ه دي لوه ونروهد   

نال إله إال اهلل وحده ال رأيك له ونرهد نن حممدا عبوده وفسووله، ىولهلل اهلل    

 عليه وعلهلل آله ونىح اه وسلم تسليم  كثريا.

 ن   اعد:

ني، وهو  ر فإن األوق ف  وفد  عني، وفافد  ر فوافد اقتص د املسلم

وجه آخأ علم علهلل الرتاحم، والتواىل، والتك فل اني املسلمني، ثم هو 

 يتميز اأ أير:

: نن دافو  انن و ف فيوه ان،و ن، واحتسو ب األجوأ والثوواب. وهو ا         نحدهم 

سبب عظيم  ور نسوب ب سو  ل الون ن اننسو نيهل واو ك ،  لوك نن املسولم يودف           

تو ب والسونهل. والوقوي لوين ىودقهل فحسوب،       اآلث ف الكثرية للصدقهل الوافدة يف الك

 وإمن  هو ىدقهل ج فيهل يتطل  احملتسب إىل طول ن ده ، ويب ل األسب ب ل لك.

: نن األوق ف سبب  ور نسوب ب سود ح جو ت املسولمني، ودعوم       الث ني

األنشطهل الدعويهل، وس ئأ الوجووه الشوأعيهل ايرييوهل الوا  تو ا فيهو  إىل املو ل        

 ا ستمأاف دون انقط ع.

  األوق ف عند املسلمني علهلل اختالف العصوف ر هد علهلل  لك وواق
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 و ر األ ثلهل الا ،كر إيأاده  يف ه ا الصدد:

 14 كأ ناو ر  هل يف توأاجم فجو ل القوأنني السو دل والسو ا          – 1

نن جم هد الدير ق ، ز اي دم الأو ي احلو كم علوهلل املوىول املتووفهلل     

إليوووه، واملدفسوووهل  هوووو انوووهلل اجملووو    اس هووودي املنسووووب 549سووونهل 

والأاوو  ، وامل فسووت ن اظوو هأ املوىوول علووهلل دجلووهل، ووقووي عليهوو  

األوقوو ف، وك نووا فواتووب كووثرية، عيووا و يوودع يف املوىوول ايتوو   

 فقريا إال نغنهلل نهله.

يالحوووو  نن إنت جيووووهل األوقوووو ف نو  وووو  يسووووميه اعوووو  املوووو فخني  – 2

 وور اعوو   –إن روو ل اهلل تعوو ىل  –)االفت وو عع ع ليووهل كموو  سيتضوو  

 األ ثلهل يف املص فف الا سيأتي  كأه  يف ه ا البحا.

مم  يشج  علهلل الوقوي نن هنو   نوق فو  كتوب كو  االسوتمأاف  وددا         – 3

طويلهل تبلغ القأون، و ر األ ثلهل علهلل  لك     كأه اار العمو د يف  

هو فقود  كوأ نن روه ب الودير     946ر فات ال هب يف وفي ت سنهل 

الشو فعي كو ن نو  أا علوهلل      نمحد اور اأكو ت اور الكيو ل الد شوقي     

. ولعظويم نثوأ الوقوي    <نوق ف الصوح اي اجملليول سوعد اور عبو دة      

وع ئدته علهلل املسلمني نولا وزافة الشو ون انسوال يهل واألوقو ف    

والوودعوة وانفروو د يف اململكووهل العأايووهل السووعوديهل هوو ا اجمل نووب  وو     
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يستحقه  ر عن يهل  تتن سوب  و   ك نوهل الوقوي و لوك  ور جوانوب        

عقد الندوات املتنوعهل ك ا الغأض، و ر هو ه النودوات   عدة  نه  

 ندوة اعنوان: )الوقي يف الشأيعهل انسال يهل وجم التهع.

وقوود رووأفا اوودعوة الوووزافة لووي للسووه م  وو  البوو حثني يف إثووأال هوو ه     

النوودوة، فكوو ن  وور نصووييف البحووا يف  و:وووع عنوانووه: )جموو الت الوقووي      

 و ص ففه يف القديم واحلدياع.

 إىل ثالثهل  ب حا: وقد قسمته

 املبحا األول: التصأف يف غلهل األ وال املوقوفهل.

 وفيه نفاعهل  ط لب:

 املطلب األول: األىل يف  صأف الغلهل و   يستثنهلل  نه.

 املطلب الث ني: كي يهل تقسيم الغلهل علهلل  ر عينه الواقي.

 املطلب الث لا: حكم الوقي املنقط  و صأفه.

  يعني  صأفه.املطلب الأاا : إ ا وقي وق   وو

 املبحا الث ني: جم الت الوقي و ص ففه يف القديم.

 املبحا الث لا: جم الت الوقي و ص ففه العصأيهل.

ف ملبحا األول جعلته ك لتمهيد يف  س ئل فقهيوهل و اسوتقف فيهو  نظوأا     

 لضيق الوقا، وخشيهل  ر جت وز حجم البحا احملدد.

سووأفيد  وور كتووب ال قووه  ون وو  املبحووا الثوو ني فقوود تبوو دف إىل  هووي ننووي
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وخب ىهل كتب ال ت وى؛ ولكوي و نجود إال القليول، ونكثوأ  و  نفودت  نوه يف        

 ه ا املبحا كتب الت فيخ والرتاجم كم  هو  الح   ر  ص دفه.

وكنووا قوود نز عووا علووهلل نن نسووت أا املصوو فف الوووافدة يف األح ديووا     

الوحووودة واآلثووو ف نوالم ثوووم املصووو دف األخوووأى، ونقسووومه  تقسووويم   بنيووو  علوووهلل  

املو:وووعيهل فأجعوول  صوو فف الوودعوة  ووثال قسووم ، و صوو فف التعلوويم قسووم ،  

و ص فف الصحهل قسم .. وهك ا فلم ينضوب   لوك لتوداخل وجووه املصو فف،      

فل لك جعلته   تسلسلهل حسب حأوفه . ون   املبحا الث لا فمص دفه ىوك    

األوق ف احلديثهل، و  سس ت األوق ف كم سسهل الوقي انسوال ي، وكو لك   

ال ووأوع الوق يووهل يف امل سسوو ت واجملهوو ت ايرييووهل كسوون ال ايووري يف هيئووهل انغ ثووهل 

انسوووال يهل  الع مليوووهل و  سسوووهل ا حلوووأ ني ايرييوووهل، والنووودوة الع مليوووهل للشوووب ب   

انسال ي. وقد ك تبا ه ه اجمله ت املو كوفة، واو لا السوبل للحصوول علوهلل      

اع  آخوأ    علو  ت حول ه ا املو:وع، فوىلي جواب اعضه ، وو يصل

   نني  وعوود اوه؛ ولكور  وعود تسوليم البحوا سوبق، ونعود إن رو ل اهلل نن          

نعيد النظأ إن جَد ريل، ونا ل اجملهود إن رو ل اهلل تعو ىل لالطوالع علوهلل املزيود       

  ر املص فف وإثب ته . واهلل ولي التوفيق، والسالم عليكم وفمحهل اهلل واأك ته.
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 املبحث األول

 ملوقوفة التصرف يف غلة األموال ا

 

الوقي هو حتبين األىول وتسوبيل الثموأة نو املن عوهل، والثموأة نو الغلوهل       

 إمن  هي من ل لألىل فمر يستحق نن يصأف له ه ا النم ل؟ فيه  ط لب:

 : األصل فـي مصرف الغلة وما يستثنى من ذلك. املطلب األول

 ر وقي وق  م ىحيح  فقد ى فت ا لك مجي   ن فعه للموقوف عليه 

ر الواقي  لكه و لك  ن فعه فلم جيز نن ينت   اشيل لكر يستثنهلل  ر وزال ع

  لك    يلي:

نن يكون قد وقي ريئ م للمسولمني فيودخل يف مجلوتهم كوأن يقوي       – 1

 سووجدام فلووه نن يصوولي فيووه، نو  قووية فلووه ان يوودفر فيهوو ، نو ائووأام  

: "ال نعلم يف هو ا كلوه   ~للمسلمني فله السقي   نه  ق ل اار قدا هل 

 .ع1)ف م"خال

نن يشرت  عند وق ه نن يأكل  نه فيكون له  قداف  و  يشورت  لكور     – 2

هل له  لك وهل يص  الوقي  عه؟ اختلي العلم ل يف  لك علوهلل  

 قولني:

                                           
 الكويا. –هو، وزافة األوق ف 1404ع 1،   )6/215ملغي    الشأح الكبري ا  ع1)
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: نن  لك جيوز الوقي  عه، واه ق ل ناوو يوسوي وان و م    القول األول

 واحتجوا مب  يأتي: ع1)نمحد وهو القول املق ال لألى  عند الش فعيهل

: "نن يأكوول نهلووه   نهوو  @: مبوو  وفد نن يف ىوودقهل فسووول اهلل     نوالم

 . ع2)ا ملعأوف غري املنكأ"

وجووه  ع3)ننووه كوو ن يأكوول  وور ىوودقته  @: مبوو  فوي عوور الوونيف  ث نيوووووو م

الداللهل: نن املأاد ا لصدقهل املوقوفهل وال يأكل  نه  إال ا لشأ  

 .ع4)فدل علهلل ىحته

كتو ب وق ووه "وال اوأل علووهلل  ور وليهوو  نن    قوو ل يف  <ً: نن عموأ  ث لثووووو  

                                           
 .3/328تبيني احلق ئق  6/225، وفت  القديأ 6/170اكدايهل    البن يهل   ع1)

 .5/321واملبدع  7/18واننص ف  6/215وللحن الهل: املغي    الشأح  

 .2/380، و غي احملت ا 5/367وللش فعيهل: نه يهل احملت ا  

 نوه   14/167. كتو ب البيووع واألقضويهل وكو لك يف     6/253نخأجه اار ناي ريبهل املصوني    ع2)

، وو يوبني  6/38كت ب الوأد علوهلل ناوي حني وهل. وو نجود  ور  كوأه إال األلبو ني يف انفوال         

 دفجته وال تكلم عليه.

  ويف ، ق ل يف نصب الأايهل اعود نن نوفده "قلوا غأيوب نيضو    6/226اكدايهل    فت  القديأ   ع3)

 صني اار ناي ريبهل يف ا ب األح ديا الا اعرتض اه  علهلل ناي حني هل: حدثن  ااور عيينوهل   

يأكل  نهو  نهلوه     @عر اار طأوول عر نايه نخيني حجأ املدفي ق ل: يف ىدقهل النيف 

عنووه:  6/172وقوو ل العوويي يف البن يووهل  3/479اوو ملعأوف غووري املنكووأ "انتهووهلل نصووب الأايووهل 

 : واحلديا اه ا الل   و يعأف.6/226وق ل يف فت  القديأ  غأيب لين له نىل،

 .6/226اكدايهل    فت  القديأ   ع4)
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وك ن الوقي يف  ع1)يأكل  نه  نو يطعم ىديق م غري  تمول فيه"

 .<يده إىل نن   ت 

: ننه إ ا وقي وق  م ع   م ك ملس جد والسق ي ت ك ن له االنت  ع اه فااعووو م

   .ع2)فك لك ه هن 

 .ع3): نن  قصووود الواقووي القأاووهل ويف الصووأف علووهلل ن سووه  لووك خ  سوو م

: "ااوودن ان سووك فتصوودف عليهوو  فووإن فضوول روويل      #لقولووه 

 ..احلديا.ع4)فألهلك"

 : نن اررتا  الواقي نن يأكل  ر وق ه غري ج ئز.القول الث ني

وا لك ق ل حممود اور احلسور وان و م   لوك والشو فعي يف األىو   ور         

 .ع5)  هبه

                                           
و سولم كتو ب    3/191نخأجه الب  في ا ب هل ينت   الواقوي اوق وه  ور كتو ب الوىو ي         ع1)

 .5/74الوىيهل ا ب الوقي 

 .6/216املغي    الشأح   ع2)

 .6/226اكدايهل    فت  القديأ   ع3)

 .3/79فواه  سلم، ىحي   سلم، ا ب االاتدال يف الن قهل ا لن ن ثم نهله ثم القأااهل   ع4)

 . 3/328، تبيني احلق ئق 6/226، فت  القديأ 6/172اكدايهل    البن يهل   ع5)

 .2/328وانرأاف  2/206وجواهأ انكليل  4/80وللم لكيهل: انظأ ح ريهل الدسوقي 

، ورأح اجملالل احمللي    2/380، و غي احملت ا 5/367وللش فعيهل: انظأ: نه يهل احملت ا  

 .3/100ح ريا القليواي وعمرية 
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ق لوا: إن جعل الغلوهل كلوه  لن سوه  ور غوري نن يعوني  ور اعوده فو لوقي          

ل ا لك. فوإن جعول جوزلام للمسو كني فوال رويل لوه والوقوي ىوحي  وإن          ا ط

وقوووي علوووهلل ن سوووه ثوووم علوووهلل املسووو كني ىووو ف إىل املسووو كني ويكوووون  نقطووو   

 .ع1)االاتدال

ومم  احتجوا اه: "نن الوقي تيع علهلل وجوه التمليوك، ف رورتا  اعو      

هل الغلهل نو كله  لن سه يبطله، ألن التمليك  ر ن سه ال يتحقق فصو ف ك لصودق  

اأن يتصدف علهلل فقري مب ل ويسلمه إليه علهلل نن يكون اعضه لوه فلوم    ع2)املن  ة

جيز إ ا و يكر مملك  علهلل ه ا التقديأ إال    وفال  لك القدف فك ا يف الصدقهل 

نو نقوول: "إ ا ارورت  لن سوه  ور الغلوهل فكأنوه  لوك ن سوه  لكوه،           ع3)املوقوفهل

 .ع4)وه ا حتصيل احل ىل وهو ممتن "

 الرتجيح:

هو القول او جملواز فيجووز للواقوي نن يسوتثي      –واهلل نعلم  –والأاج  

لن سه  ر الغلهل، و   احوت  اوه  ور  هوب إىل خوالف  لوك فيجو ب عنوه اوأن          

استثن ل الواقي لن سه  ور الغلوهل ال يعود كليكو م  ور ن سوه لن سوه اول هوو إاقو ل           

                                           
 .4/80، وح ريهل الدسوقي 3/100ح ريهل عمرية    رأح اجملالل احمللي   ع1)

 الصدقهل املن  ة هي  ق ال املوقوفهل األىل واملقصود الصدقهل املعهودة.  ع2)

 .6/226القديأ  ، و   فت 172، 6/171اكدايهل    البن يهل   ع3)

 .5/367نه يهل احملت ا:   ع4)
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 لبع     ،لكه يف  لكه ولو سّلم فلين اتحصيل ح ىل أل وف:

: ننه مل  نخأجه عر  لكوه ثوم اسوتثنهلل فكأنوه قود نخأجوه غوري  و          ل األو

استثنهلل، ف ملستثنهلل يعد ا ف علهلل  لكه كم   أ و لوك  ثول  و     

لو استثنهلل  ر األىل اأن ق ل: ه ه األرج ف والن يل وقوي  

 إال مخس م نو ك ا وحنو  لك.

  .ع1): استحق ف الشيل وق  م غري استحق قه  لك مالث نوي

نعتوق ىو يهل وجعول عتقهو       @ي يود  لوك نن فسوول اهلل     : ممو   الث لا

فأخأجهو  عوور  لكوه او لعتق وفدهوو  ا لشوأ  فوودل      ع2)ىوداقه  

 . ع3)علهلل عدم ا تن ع  لك

نن فسووول اهلل فنى فجووال يسوووف ادنووهل  <:  وو  فواه ناووو هأيووأة الأااوووو 

: إنهوو  ادنووه، قوو ل: @فقوو ل: افكبهوو ، قوو ل يوو  فسووول اهلل  

ووجهوه: ننوه إ ا جو ز لوه      ع4)و الث لثوهل افكبه  ويلوك يف الث نيوهل ن  

                                           
    ح ريا القليواي وعمرية. 3/100رأح اجملالل احمللي علهلل املنه ا   ع1)

كت ب املغ زي ا ب غزوة خيي، وى يهل هي انا حيوي اور نخطوب     5/74نخأجه الب  في   ع2)

وتزوجه  فسوول   نم امل  نني ك نا حتا كن نهل ار الأاي  النضأي وقتل عنه  يوم خيي نعتقه 

هو. وقد وهم الزفكلي ف كأ يف األعالم ننهو   ور ايوزفا وإمنو  هوي      50توفيا سنهل  @اهلل 

 ع.3/206، واألعالم 2/231. )سري نعالم النبالل # ر  فيهل ه فون 

 .5/473فت  الب في   ع3)

 .3/191ىحي  الب  في   ع4)
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االنت  ع مب  نهداه اعد خأوجوه عور  لكوه اغوري روأ  فجووازه       

 .ع1)ا لشأ  نوىل

ومموو  ي يوود فجحوو ن القووول تووواز االسووتثن ل  وو  سووبق نن نوفده القوو ئلون  

 ا لك وفيه نصو  ىحيحهل، واهلل نعلم.

  فوى ملو  ع2)إ ا اررت  نن يأكل نهله  ر وق ه ى  الوقي والشأ  – 3

" يأكل  @: "نن يف ىدقهل النيف ع3)اار ناي ريبهل عر حجأ املدفي

 .ع4) نه  نهله  ا ملعأوف غري املنكأ"

 املطلب الثاني: كيفية تقسيم الغلة على من عينه الواقف.

غلووهل الوقووي غووري  وو  اسووتثي مموو  سووبق تكووون علووهلل  وور عينووه الواقووي،  

الرتتيوب فريتوب حسوب     فريج  فيه إىل ىيغهل الواقي، فإن  كأ  و  يودل علوهلل   

ل ظه، وإن و ي كأ    يودل علوهلل الرتتيوب فوإن الغلوهل تقسوم علوهلل  ور ينطبوق          

 عليه االسم نو الوىي.

                                           
 .5/451فت  الب في   ع1)

 .6/216املغي    الشأح   ع2)

حجأ املدفي ق ل اار حجأ عنه: نفسول حوديث  فأخأجوه اقوي اور  لود يف الصوح اهل، وهوو           ع3)

وهم فإنه ت اعي  عأوف فوى عر علي وزيد ار ث اا وغريهم . قو ل العجلوي: تو اعي ثقوهل     

. ويف طبق ت ااور سوعد حجوأ املودفي  ور همودان فوى       1/293 ر خي ف الت اعني. انى اهل 

 وو نف  ر اس  تأمجته. 5/536الطبق ت عر زيد ار ث اا وفوى عنه ط وول 

 ولعل ه ا احلديا هو ال ي قصده احل ف  آن  . 6/253املصني   ع4)
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فإ ا وقي علهلل قوم ونوالدهم وعقبهم ونسلهم ك ن الوقوي اوني القووم    

ونوالدهم و ر حدث  ر نسلهم علهلل سبيل االرورتا  إن و تقورتن اوه قأينوهل     

تضي التشأيك فيش ف  اآلخأ األول وإن ك ن  ر تقتضي الرتتيب ألن الواو تق

 البطر الع رأ.

وإن فتب فق ل: وق وا علوهلل هو الل القووم ثوم نوالدهوم ثوم نح و دهم         

فيكووون علووهلل  وو  رووأ  وال يسووتحق الووبطر الثوو ني روويئ م حتووهلل ينقووأض الووبطر  

 .ع1)كله

لكوور يشوورت  نن يكووون  صووأف الغلووهل علووهلل اووأ كوو ل قأال واألقوو فب         

 عني  سلم م ك ن نو   ي م ألن يف كل كيد فطبوهل نجوأام إال   واملس كني وكل آد ي 

   استثن ه الش فع ك حلأاي  ثالم، وال جيووز نن تصوأف إىل غوري الوي فوال جيووز       

علهلل الكن ئن، نو طب عهل التوفاة نو انجنيل وكول كتو ب ينو يف انسوالم، وال     

 .ع2)علهلل  ر ال ،لك ك مليا وحنو  لك

                                           
وفيووه ت صوويل ال نفى لزو وو  لالسووتطأاد اوو كأه إ        223 – 6/220املغووي و عووه الشووأح     ع1)

 املقصود التمثيل وانر فة فق .

 ابع  تصأف. 450، 2/449الك يف الار قدا هل   ع2)
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 املنقطع ومصرفهاملطلب الثالث: حكم الوقف 

إ ا انقطعا جههل  صأف الوقي الا عينه  الواقي كأن يقي علهلل فئوهل  

 عينهل فتنقأض وو يكر عّير نحودام اعوده  ف وي ىوحهل هو ا الوقوي خوالف،        

و لك نن الوقي إ   نن يكوون  علووم االاتودال واالنتهو ل غوري  نقطو   ثول نن        

انقأا:ووهم فهوو ا جيعوول علووهلل املسوو كني نو علووهلل ط ئ ووهل ال جيوووز عكووم العوو دة    

ىحي  ا الت  ف، وإ   نن يكون غري  علوم االنتهو ل  ثول نن يقوي علوهلل قووم      

جيوز انقأا:هم عكم الع دة، وو جيعل آخأه اعدهم للمس كني وال جملههل غري 

  نقطعهل وه ا قد اختلي العلم ل يف ىحته.

ف هب ان  م   لك، وناو يوسي والش فعي يف نحود قوليوه ونمحود إىل    

 .ع1)حينئ  ىحهل الوقي

و هب ناو حني هل وحممد ار احلسر والش فعي يف القول اآلخوأ إىل عودم   

 .ع2)ىحهل الوقي

                                           
، 4/85، وح ريهل الدسوقي 6/29، و واهب اجملليل 2/82، وانرأاف 6/101ملدونهل ا  ع1)

 .6/213، وفت  القديأ 6/154وألاي يوسي يأج  إىل البن يهل رأح اكدايهل 

 .337، 15/334تكملهل اسموع للمطيعي  3/373وللش فعيهل: نه يهل احملت ا  

 .4/589وال أوع  ،4/252، كش ف القن ع 6/239وللحن الهل: املغي    الشأح  

 5/326، وللشو فعيهل: فو:وهل الطو لبني    6/213، وفوت  القوديأ   6/154اكدايهل    البن يهل   ع2)

لكنه  كأ نن يف ىحهل الوقي ثالثهل نقوال: الصحهل، الوبطالن، والث لوا: إن كو ن املوقووف     

عق فام فب طل، وإن ك ن حيوانو م ىو ، ألن  صوريه إىل اكوال ، و كوأ نن األول ن هوأ وو       
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فمر ق ل اعدم الصحهل فينتهي األ أ ا لك، ون    ر ق ل اصحهل الوقوي  

فيبقهلل البحا فيم  إ ا انقطعا اجملههل املعينهل، نير يكوون  صوأف غلوهل الوقوي     

 اعده ؟

 لهلل قولني:اختلي  ر ىح  الوقي يف ه ه احل لهل ع

: يأت   الوقي ويعود  لكو م للواقوي نو إىل وفثتوه إن كو ن     القول األول

وعللووا كو ا اوأن اقو ل      ع1)  ت، وه ا قول عنود الشو فعيهل وفوايوهل عور نمحود     

الوقووي اووال  صووأف  تعوو ف وإثبوو ت  صووأف و يوو كأه الواقووي َتعوود فووتعني     

 .ع2)افت  عه

واأل هأ عنود الشو فعيهل،   : يبقهلل وق  م وه ا   هب امل لكيهل القول الث ني

 .ع3)وفوايهل عر نمحد هي امل هب

 وعلل نىح ب ه ا القول مل   هبوا إليه اأ وف:

                                           
 .3/373كأ يف نه يهل احملت ا إال قولني ي 

، و كأه يف املبودع احتمو الم،   590، 4/589، وللحن الهل: ال أوع 5/326فو:هل الط لبني   ع1)

 .5/326املبدع 

 .5/373نه يهل احملت ا   ع2)

، وح روويهل الدسوووقي  7/29، و واهووب اجملليوول  2/82انرووأاف علووهلل  سوو ئل ايووالف      ع3)

 .2/207، وجواهأ انكليل 4/85

 .4/589وال أوع  30، 7/29، وللحن الهل اننص ف 5/326وللش فعيهل: فو:هل الط لبني  
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 .ع1): نن و:  الوقي الدوام والتأايد ك لعتقنحده 

 .ع2): نن امللك زال عر امل لك ا لوقي فال يعود  لك مالث ني

لوهلل  : نن  قتضهلل الوقي الثواب علهلل التأايد فحمل فيم  مسو ه ع الث لا

   رأطه وفيم  سكا عنوه علوهلل  قتضو ه ويصوري كأنوه وقوي       

 .ع3)  اد ويقدم املسمهلل علهلل غريه

هووو القووول الثوو ني. ون وو  قوووكم: إن إثبوو ت     –واهلل نعلووم  –والووأاج  

 صأف و ي كأه الواقي اعيد فغري  سلم ألن  قتضهلل الوقي حوبن األىول   

يب ع نىله وال يوهوب وال  وتسبيل الثمأة علهلل التأايد مل  وفد يف احلديا ننه ال 

يوفث، فه ا يدل علهلل ننه ال يعود  لك م اأي وجه  ر وجوه التملوك، ثوم إن   

املقصووود  وور الوقووي ن وو  ا حملتوو ا وثووواب الواقووي، وهوو ا يتحقووق يف الوقووي 

املنقطو  اآلخووأ اصووأف غلتووه ا الجتهوو د، وال ،نو  تعيينووه  وور الواقووي تطبيووق   

 نعلم. احلكم الشأعي فيه وهو التأايد، واهلل

والق ئلون اه ا القول    ات  قهم علهلل اق ل الوقوي إال ننهوم اختل ووا يف    

 صأفه اعد انقط ع املصأف ال ي عينه الواقي، وكوم يف  لوك عودة نقووال،     

                                           
 .5/373نه يهل احملت ا   ع1)

 .5/326املبدع   ع2)

 .449، 1/448امله ب   ع3)
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واع  ه ه األقوال يت أع عنه  اختالف يف تعيني املقصوود او لقول فموثالم  ور     

ل إىل الواقي لكور  ور   نقأب األقوال يف حمل املصأف ننه يكون يف نقأب الن 

هو األقأب قيل: عصبهل الواقي، وقيل قأااهل الأحم، وقيل: الوفثهل  طلقو م،  

وإمنوو  كثووأ االخووتالف لعوودم الوونف فحيووا فقوود  الوونف تعووددت اآلفال وكثووأ    

 ايالف وه ه األقوال يف  صأف الوقي املنقط  كم  يأتي:

 : يكووون  صووأف الوقووي املنقطوو  إىل نقووأب النوو ل إىل     القووول األول

الواقووي وإىل هوو ا  هووب امل لكيووهل والشوو فعيهل يف األ هووأ وفوايووهل عوور ان وو م      

 .ع1)نمحد

 واحتجوا ا آلتي:

نكثأ ننص في ا ملدينهل  ع2)ق ل: ك ن ناو طلحهل <عر ننن ار   لك  – 1

 و الم وكو ن نحوب ن والوه إليوه اريحو ل، وك نوا  سوتقبلهل املسووجد،         

ب، قو ل  يدخلوه  ويشوأب  ور  و ل فيهو  طيو       @وك ن فسوول اهلل  

                                           
، و ور  6/29، و واهب اجملليول  2/207، وجواهأ انكليل 4/85انظأ ح ريهل الدسوقي   ع1)

، وال وووأوع 7/29واحلن الوووهل: اننصووو ف    .5/326كتوووب الشووو فعيهل، فو:وووهل الطووو لبني    

 .6/239، واملغي    الشأح 590، 4/589

ناو طلحهل هو زيد ار سهل ار األسود ار حأام البدفي النج في ايزفجوي كو ن  ور الأ و ة       ع2)

 ر الصح اهل الشجع ن املعدودير يف اجمل هليهل وانسوالم روهد العقبوهل واودفام وسو ئأ املشو هد       

 ع.3/58، األعالم 2/27، وسري نعالم النبالل 3/504سعد  هو )طبق ت اار34تويف 
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       ننووون: فلمووو  نزلوووا هووو ه اآليوووهل     

   :فق ل:  @ق م ناو طلحهل إىل فسول اهلل  [92]آل عمأان

       يقووووووووول يف كت اوووووووووه:   إن اهلل 

  وإن نحووب ن وووالي إلووي اريحوو ل وإنهوو       [92أان: ]آل عموو

ىدقهل هلل نفجو اأه  و خأه  عند اهلل فضوعه  يو  فسوول اهلل حيوا     

: اخ  لك  و ل فااو ، قود مسعوا  و       @رئا، ق ل فسول اهلل 

قلا فيه ، وإني نفى نن جتعله  يف األقأاني "فقسمه  ناوو طلحوهل يف   

 .ع1)نق فاه، واي عمه

قوو ل: "الصوودقهل علووهلل    @ر الوونيف عوو ع2)عوور سوولم ن اوور عوو  أ    – 2

.ع3)املسكني ىدقهل وعلهلل  ي الأحم اثنت ن ىدقهل وىلهل

                                           
ا ب الن قهل والصدقهل علهلل األقأاني والزوا واألوالد والوالدير ولو ك نوا  3/79فواه  سلم   ع1)

 .90 شأكني  ر كت ب الزك ة واآليهل  ر سوفة آل عمأان فقم: 

ونختوه ح صوهل انوا سوريير     سلم ن ار ع  أ ار نول الضيف سكر البصوأة فوى عنوه ااور سوريير       ع2)

وفوت عنه انا نخيه نم الأاا  الأا ب انا ىليي قيل  و ت يف خالفوهل عموأ وقيول اول يف خالفوهل       

عثم ن وىوب احل ف  تأخأ وف ته إىل ز ر  ع ويهل ونقول عور الودافقطي نن عو  أام كو ن روي  م يف       

 ع.4/137، وته يب الته يب 2/60، وانى اهل 2/60)االستيع ب  @حي ة النيف 

، 4/17كت ب الزك ة او ب فضول الصودقهل، و سوند ا ن و م نمحود        1/340سنر اار   جه   ع3)

، 3/160وسنر الرت  ي اشأح اار العأاي كتو ب الزكو ة، او ب الصودقهل علوهلل  ي القأااوهل       

وقوو ل الرت وو ي: حووديا حسوور، وىووححه األلبوو ني ىووحي  ااوور   جووه ا ختصوو ف السووند    
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نن يف  لك حتقيق م ملقصد الواقي، وهو سد ح جهل احملت ا وحصول  – 3

الثووواب؛ والقأيووب نحووق  وور غووريه، وىووأفه  إليووه نعظووم ثوااوو م      

.ع1)لألح ديا املتقد هل

 ويتعلق اه ا القول فأع ن:

ب، نو  ور هوو نحوق األقو فب؟ يف هو ه املسوألهل       :  ر هو األقأنحدهم 

 ثالثهل نقوال:

: نن املأاد اه نقأب عصبهل الواقي وإليوه  هوب امل لكيوهل واحلن الوهل     األول 

 .ع2)يف فوايهل

: نن املقصود ا لقأااوهل قأااوهل الوأحم فيقودم ااور البنوا علوهلل ااور         الث نووي

العوووم، وهووو ا نىووو  وجهوووني عنووود الشووو فعيهل، وعللووووا اوووأن 

 .ع3)الأحم املقصود ىلهل

: نن املقصووود ا لقأااووهل  وور يسووتحق انفث، وهوو ا هووو الوجووه    الث لووا

 .ع4)اآلخأ عند الش فعيهل وفوايهل عر نمحد هي امل هب

                                           
1/309. 

 .15/236تكملهل اسموع للمطيعي   ع1)

 .5/326، واملبدع 7/30، وا ننص ف 2/207، وجواهأ انكليل 6/29 واهب اجملليل   ع2)

 .5/326فو:هل الط لبني   ع3)

قو لوا:   –ني احلن الهل  –لكنهم  30، 7/29، وللحن الهل اننص ف 5/326فو:هل الط لبني   ع4)
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 : هل خيتف اه فقأال األق فب نم يش فكهم األغني ل؟ال أع الث ني

 يف  لك قوالن:

: خيتف اه ال قأال وإليوه  هوب امل لكيوهل وهوو ن هوأ قوولني عنود        األول  

 .ع1)ش فعيهل ووجه عند احلن الهلال

: يشرتكون وهو القول اآلخأ عند الش فعيهل، والوجه اآلخأ عنود  الث نوي

 .  ع2)احلن الهل

: يكون  صأف غلهل الوقي املنقط  إىل املس كني، واه ق ل القول الث ني

 .ع3)ناو يوسي، وهو وجه عند الش فعيهل وفوايهل يف   هب ان  م نمحد

ق ت وحقوف اهلل تع ىل  ور الك و فات وحنوهو     واحتجوا: اأنه  صأف الصد

 .ع4)فإ ا وجدت ىدقهل غري  عينهل املصأف انصأفا إليهم كم  لو ن ف ىدقهل  طلقهل

                                           
ا والزوجوهل  يصأف إىل وفثهل الواقي نسب م فقيدوه ا لنسب واو لك خيوأا  ور عوداهم كو لزو     

 واملعتق واملعتقهل.

، وفو:هل 1/449، وللش فعيهل: امله ب 4/85، وح ريهل الدسوقي 6/29 واهب اجملليل   ع1)

 .326، واملبدع 32، 7/31، وللحن الهل: اننص ف 5/326الط لبني 

 املأاج  الس اقهل.  ع2)

 ،3/326، وتبوووويني احلقوووو ئق 6/213، وفووووت  القووووديأ 6/154البن يووووهل رووووأح اكدايووووهل   ع3)

، وال وأوع  6/239، وللحن الوهل: املغوي  و  الشوأح     5/326وللش فعيهل: فو:وهل الطو لبني   

4/590. 

 .6/239املغي    الشأح   ع4)
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: يصوأف إىل املصو ا الع  وهل، وهو ا وجوه عور الشو فعيهل        القول الث لوا 

 .ع1)وفوايهل عر ان  م نمحد

 .ع2): يصأف إىل  ستحقي الزك ة وه ا وجه عند الش فعيهلالقول الأاا 

: جيعل يف ايا  و ل املسولمني، وهو ا فوايوهل عور ان و م       القول اي  ن

 .ع3)نمحد، وعللوا ل لك اأنه   ل ال  ستحق له فأربه   ل  ر ال وافث له

وال ي يرتجو  نن يقو ل: يو:و  النمو ل والغلوهل حيوا املصولحهل، وهوي         

ختتلي عسوب الز و ن واملكو ن واحلو ل، ون و  علوهلل وجوه العمووم فو ألوىل نن          

ون فقأال األق فب نحق اه ؛ ألن فيهم قأاتني: الصدقهل والصلهل، ويف هو ا  يك

 اأ ا لواقي اصأف وق ه إىل نحسر وجوه الثواب.

ن   األغني ل  ر األق فب ف حل جوهل يف حقهوم  نت يوهل، ون و  املسو كني  ور       

غريهم فقد تأج  علويهم املسوكني القأيوب ا لقأااوهل، ولكور لوو و يوجود إال        

 كني  وور غووري األقوو فب فلعوول املسوو كني هنوو  نوىل ملو:وو    نقوو فب نغنيوو ل و سوو

 .–واهلل نعلم  –احل جهل 

                                           
 .4/590، وللحن الهل: ال أوع 5/239فو:هل الط لبني   ع1)

 .5/326فو:هل الط لبني   ع2)

 .6/239املغي    الشأح   ع3)
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 املطلب الرابع: إذا وقف وقفًا ومل يعني مصرفه.

: اختلي العلم ل يف ىحهل الوقي فيم  إ ا ق ل الشو ف: وق وا    نوالم

وو يعني جههل، ثم إن الق ئلني اصحهل الوقي حينئ  اختل ووا يف  

ه ا  بي علهلل    تقدم يف  صأف   صأف الوقي، واختالفهم

 الوقي املنقط  وسأعأض ايالف يف ىحهل الوقي ا ختص ف:

: إن الوقي يصو  ولوو و يعوني  صوأف م، وإىل هو ا  هوب       القول األول

 ع2)، وهووو قووول امل لكيووهل ع1)ناووو يوسووي، وحمموود، وهووالل الووأني  وور احلن يووهل  

و الصحي   ور  وه ،ع3)و ق ال األ هأ عند الش فعيهل ىححه الشريازي وغريه

 ، واحتجوا مب  يأتي:ع4)  هب احلن الهل

                                           
، وح روويهل فد احملتوو ف 5/205بحووأ الأائووق ، وال6/202، وفووت  القووديأ 15انسووع ف     ع1)

، وهالل الأني هو: هالل ار  يهلل ار  سلم البصأي  ر نعيو ن احلن يوهل  ور نهول     4/240

البصأة لقب اهالل لكثأة نخ ه ا لقي ل له كت ب "نحكو م الوقوي" وكتو ب "الشوأو " توويف      

 .8/92األعالم  –هو 245سنهل 

 .88، 4/87الدسوقي ، والشأح الكبري ع ريهل 6/101املدونهل   ع2)

، وتكملووهل اسموووع 5/375، ونه يووهل احملتوو ا 5/331، وفو:ووهل الطوو لبني 1/449املهوو ب   ع3)

 .15/336للمطيعي 

، والوأوض  4/253، وكش ف القنو ع  4/590، وال أوع 6/242املغي    الشأح الكبري   ع4)

 يعوني سوبيله   . وقد ق ل اار قدا هل عر حكم الوقي ال ي و5/545املأا  ع ريهل اار ق سم 

 ال نف فيه، ونقل عر الق :ي ناي يعلهلل ختأجيه علهلل الن ف املطلق.

ويف اننص ف اعد نن  كوأ نن الوقوي ىوحي  عنود األىوح ب، قو ل: "وقو ل يف الأو:وهل علوهلل           
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ننوووه إزالوووهل  لوووك علوووهلل وجوووه القأاوووهل، فوجوووب نن يصووو   طلقووو م    – 1

 .ع1)ك أل:حيهل والوىيهل

نن    نطلق  ر كالم اآلد ويني  مول علوهلل املعهوود يف الشوأع وقود        – 2

.ع2)ن كر  لك هن  فال يبطل

، ع3)عو  احلن يوهل  : إن الوقي يبطل حنيئو ، وإليوه  هوب ا   القول الث ني

 واحتجوا ا آلتي: ع4)وهو األ هأ عند الش فعيهل

نن الوقي كليك فال يص   طلق م كم  لو قلا اعا دافي ووهبوا   – 1

 .ع5)  لي، إ  إن الوقي كليك للمن ف  فالاد  ر  تملك  عني

نن جه لهل املصأف كقوله  ثالم "وق وا علوهلل  ور رو ل اهلل" نو علوهلل       – 2

.ع6)الوقي تبطله فعد ه نوىل  ر رئا وو يعينه عند

                                           
لكوونهم و  35، 7/34الصووحي  عنوودن " انتهووهلل قوو ل املووأداوي: فظوو هأه يف الصووحهل خالفوو م نهووو   

 جود قول آخأ فيم  اطلعا عليه.ي كأوا  ر خ لي وو يصأحوا او

 .6/242، واملغي    الشأح 1/449امله ب   ع1)

 ازي دة يسرية. 15/236تكملهل اسموع للمطيعي   ع2)

 .15انسع ف     ع3)

، ون وو  احلن الووهل فتقوود ا انروو فة إىل ننهووم  5/375، ونه يووهل احملتوو ا 5/231فو:ووهل الطوو لبني   ع4)

 و الصحي   ر امل هب وو ي كأوا  ر ق ل خبالف  لك. كأوا نن القول اصحهل الوقي هن  ه

 .5/375، ونه يهل احملت ا 1/449امله ب   ع5)

 .5/375نه يهل احملت ا   ع6)
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هو القول األول: و   احت  اه  ور قو ل    –واهلل تع ىل نعلم  –والأاج  

اعدم الصحهل فجوااه ا ل أف اني البي  واكبهل واني الوقوي، فوإن األول كليوك    

علهلل سبيل املع و:هل ليسا يف نىله   ر القأب فالاد  ر التعيني فيه  خبالف 

جه القأاهل وفج ل الثواب وه ا  صو ففه  علو وهل   الوقي فهو إزالهل  لك علهلل و

 يف الشأع فال جه لهل إ ن.

وقد  كأ احل ف  اار حجأ يف فت  الب في مم  يست  د  ر حوديا عموأ يف   

 . واهلل نعلم.ع1)الوقي: إنه ال يشرت  تعيني املصأف ل ظ م

 اعد  لك     صأف الوقي إ ا و يعينه واق ه؟

 لوقي:فيه ثالثهل نقوال عند  ر ىححوا ا

: نن  صأفه  صوأف الوقوي املتصول االاتودال املنقطو  االنتهو ل".       نحده 

 ع2)واوووه قووو ل الشووو فعيهل واحلن الوووهل يف الصوووحي   ووور املووو هب   

 وتقد ا حجتهم هن  .

الواقي لبي ن املصأف فإن تع ف فيصأف فيم  يقصود   إىل: يأج  الث نوي

ا لتحبين عليه غ لب م يف عأف نهل الود الواقوي كأهول العلوم     

                                           

: إن روئا حبسوا نىوله  وتصودقا اهو       @. ولعله نخ ه  ر قولوه  5/473فت  الب في   ع1)

 وو يعني له  صأف م    قوله ألاي طلحهل: نفى نن جتعله  يف األقأاني.

والأوض ع ريهل  4/253، وكش ف القن ع 7/35، وللحن الهل: اننص ف 1/449امله ب   ع2)

 .5/545اار ق سم 
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ن و يكوور هنوو   عووأف غ لووب فوو ل قأال يصووأف علوويهم      فووإ

 .ع1)ا الجته د وه ا   هب امل لكيهل

: يصأف إىل ال قأال واملس كني وهو قول  ر ق ل اصوحهل الوقوي   الث لا

وقوود تقوود ا حجووهل  لووك يف الوقووي املنقطوو      ع2) وور احلن يووهل 

 االنته ل.

يول  واألوىل نن يكون حكمه حكم الوقي املنقط  االنتهو ل ألّنوه  لوك نز   

 علهلل وجه القأاهل وو يعني  صأفه.

                                           
هك ا  كأوه ويف املدونهل: فإن ك ن ى حب  لك ال ي حبن الداف  4/87ح ريهل الدسوقي   ع1)

وهو ا   6/101و يسم ريئ م فإنه  ال تب ع وال تووفث يسوكنه  األقوأب فو ألقأب نهوو املدونوهل       

 إىل قوكم يف الوقي املنقط  االنته ل. نقأب

 .6/202، وفت  القديأ 15انسع ف     ع2)
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 املبحث الثاني

 جماالت الوقف ومصارفه يف القديم

 

املقصود مبص فف الوقي املص فف الشأعيهل  وهي    ك ن علهلل اأٍّ وقأاوهل  

هلل تع ىل ون   األوق ف الوا ختو لي  الشوأع فأوقو ف نهول البودع  ثول الوقوي         

لوهلل نىوح اه . و ور  صو فف     علهلل ان ل القبوف وإن فته  فهي خس ف ال واو ل ع 

 الوقي يف القديم    يأتي:

 األسرى: – 1

وق ووا الوقوووف ل ووك األسووأى  وور املسوولمني الوو ير نسووأهم األعوودال     

واملالح  نن نكثأ ه ه الوقوف ك نا حني ك نا احلأوب الصليبيهل و   اعده  

 و ر النم  ا علهلل  لك:

لوهلل الصودقهل   الق :ي عبدالأحيم البيسو ني ابغوداد نوقوي وقوفو م ع     –ن    

 . ع1)وفك األسأى

 كأ اار كثري يف البدايهل ننه ك ن لعبد الأحيم ار الق :وي األروأف    –ب 

وال ي عمل ك تب  ني م ال  طميني وىوالح الودير اوديوان اننشو ل     

                                           
، داف ىو دف وداف اوريوت للطب عوهل والنشوأ اوريوت      12/159الك  ل يف الت فيخ الار األثوري    ع1)

 م.1965
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 .ع1)نوق ف علهلل ختليف األس فى  ر يد النص فى

و كأ اار كثري نيض  يف البدايهل نن اع  األوقو ف يف الشو م ك نوا     –ا  

 .ع2)وقوفهل ل ك األس فى  ر املسلمني 

ويف نشووواف احمل :ووأة للتنوووخي نن هنوو   وق وو م يف نفض املشووأكني      –د  

 .ع3)علهلل نسأى املسلمني لديهم

 األطباء: – 2

قووو ل ااووور العمووو د احلنبلوووي يف رووو فات الووو هب يف نحوووداث سووونهل  ووو ن 

وعشأير وستم ئهل: "وفيهو  املهو ب الودخواف عبودالأحيم اور علوي اور ح  ود         

الد شوووقي رووويخ الطوووب وواقوووي املدفسوووهل الوووا ا لصووو غهل العتيقوووهل علوووهلل         

 .ع4)"…األطب ل

 األقارب: – 3

ق ل: ك ن ناو طلحوهل نكثوأ ننصو في ا ملدينوهل  و ال  ور  ول         <عر ننن 

فق ل ي  فسول اهلل، إن نحب ن والي إلوّي اريححو ل وإنهو  ىودقهل هلل نفجوو اّأهو        

                                           
 م.1977،  كتبهل املع فف اريوت الطبعهل الث نيهل 13/23البدايهل الار كثري   ع1)

 .14/252البدايهل   ع2)

 م.1973 – 1971نشواف احمل :أة ونخب ف امل اكأة حتقيق عبود الش جملي اريوت   ع3)

م. والودافل يف  1979-هوو 1399ع 1، داف ال كوأ، اوريوت   )  5/127ر فات الو هب    ع4)

، حتقيووق جع ووأ احلسووي  927لعبوود القوو دف اوور حمموود الد شووقي     2/138توو فيخ املوودافل  

 م.1948هو، 1367 طبعهل الرتقي د شق  طبوع ت اسم  الطيف العأاي اد شق 
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فقو ل: "اوخذ  لوك  و لب فااو ،      و خأه  فضعه  ي  فسول اهلل حيا نفا  اهلل. 

وإني نفى نن جتعله  يف األقأاني. فق ل ناو طلحهل: نفعل ي  فسول اهلل فقسومه   

ويف اع  فواي ت الب  في "فجعله  حلس ن  ع1)ناو طلحهل يف نق فاه واي عمه"

 .ع2)وُناّي ار كعب"

 األوالد: – 4

 ق ل احلميدي: "تصودف ناوو اكوأ اودافه علوهلل ولوده، وعموأ اأاعوه عنود         

املأوة علهلل ولده، وعثم ن اأو هل، وتصدف علي اأف:ه اينب  وتصودف الوزاري   

اوودافه مبكووهل ودافه مبصووأ، ون والووه ا ملدينووهل علووهلل ولووده وتصوودف سووعد اوودافه    

، ع3)ا ملدينهل علهلل ولده ودافه مبصوأ علوهلل ولوده، وعموأو اور العو   او لوه        

ولده فو لك  ودافه مبكهل علهلل ولده، وحكيم ار حزام ادافه مبكهل واملدينهل علهلل 

 .ع4)كله إىل اليوم"

فوى هش م ار عوأوة: "نن الوزاري جعول دحوفه ىودقهل علوهلل انيوه ال تبو ع        

                                           
 .290نخأجه الب  في كت ب الزك ة، ا ب الزك ة علهلل األق فب،     ع1)

 1، داف السوالم للنشوأ والتوزيو      557يف الوىو ي  او ب إ ا نوقوي نو نوىوهلل ألق فاوه          ع2)

م، جملد واحد ونخأجه  سلم يف الزك ة ا ب فضل الن قهل والصودقهل علوهلل   1997–هو 1417

 هو.1403 –داف ال كأ  7/84اني، ىحي   سلم اشأح النووي األقأ

 الوه :    ك ن لعمأو ار الع   ا لط ئي علهلل ثالثهل ن ي ل  ر  أا.  ع3)

حتقيوق   1409ع 1القو هأة   )  –، هجأ للطب عهل والنشوأ  186، 8/185املغي الار قدا هل   ع4)

 .~د. عبداهلل ار عبداحملسر الرتكي د. عبدال ت ح احللو 
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وال توهب ونن للمأدودة  ر ان ته نن تسكر غري  ضوأة وال  ضوأام اهو ، فوإن     

 .ع1)استغنا ازوا فال حق ك  يف الوقي"

ويف ه ا زي دة تنبيه علهلل  صأف  ي نهميهل وهو املطلقو ت وخب ىوهل  ور    

 ن ت الواقي.ا

 األيتام: – 5

سونهل تسو     ~يف تأمجهل نوف الدير حممود زنكوي   ~ كأ اار العم د احلنبلي 

 .ع2)وستني ومخسم ئهل ننه انهلل املك تب لأليت م ووقي عليه  األوق ف

و كوأ نيضوو  نن عموو د الوودير عبوودالأحيم اور نمحوود اوور عبوودالأحيم اوور   

 .ع3)م ووقي عليه وق  مالرتمج ن احلليف ك ن  ا ثأوة وانهلل  كتب م لأليت 

يف فحلووهل ااوور جووبري خووالل وىوو ه ملدينووهل د شووق قوو ل: "ولأليتوو م  وور      

الصبي ن حمضأة كبرية ا لبلد ك  وقي كبري يأخ   نه املعلم كم وه ا نيض   ر 

 .ع4)نغأب     ّدث اه  ر    خأ ه ه البالد"

 أبناء السبيل: – 6

لوه علوهلل عهود     : )نن عموأ تصودف مبو ل   }نخأا الب  في عر ااور عموأ   

                                           
 .206، 8/205املغي الار قدا هل   ع1)

 .4/228ر فات ال هب   ع2)

 .6/291املصدف ن سه   ع3)

 م.1980هو، 1400داف ى دف، اريوت  245فحلهل اار جي   ع4)
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وك ن  الم، فق ل عمأ: يو  فسوول اهلل    –وك ن يق ل له  غ  – @فسول اهلل 

: @إني است دت   الم وهو عندي ن ين فأفدت نن نتصدف اوه فقو ل الونيف    

"تصدف اأىله ال يب ع وال يوهب وال يوفث ولكر ين ق  أه" فتصدف اه عمأ 

أكل  نه ا ملعأوف نو يوكول  فصدقته تلك يف سبيل اهلل ويف الأق ب واملس كني ي

 .ع1)ىديق م غري  تمول اه"

 @ونخأا الب  في عر عمأ اور احلو فث قو ل: " و  توأ  فسوول اهلل       

دينووو فام وال دفهمووو  وال عبووودام وال ن وووهل إال اغلتوووه البيضووو ل الوووا كووو ن يأكبهووو  

 .ع2)وسالحه، ونف:  جعله  الار السبيل ىدقهل"

ي  لكور اودون  كوأ ااور     ونخأا الب  في هو ا احلوديا يف كتو ب الوىو     

السبيل إمن  وفد  كأه يف فوايته الا نوفدهو  يف كتو ب املغو زي. كمو  يف ختوأي       

 احلديا يف اك  ش الس اق.

ق ل احل ف  اار حجأ: "ق ل اار املنري: نح ديا الب ب  ط اقوهل للرتمجوهل   

إال حديا عمأو ار احل فث ه ا فلين فيه للوىويهل  كوأ قو ل:     –الوى ي   –

قهل املوو كوفة  تموول نن تكووون قبلووه و تموول نن تكووون  وىووهلل اهوو  لكوور الصوود

                                           
ىحي  الب  في يف الوى ي  او ب  و  للوىوي نن يعمول يف  و ل اليتويم و و  يأكول  نوه اقودف             ع1)

 .561عم لته   

 .919ووف ته    @زي ا ب  أض النيف ىحي  الب  في كت ب املغ   ع2)
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 فتط اق الرتمجهل  ر ه ه احليثيهل "انتههلل".

ثم عقب احل ف  اقوله: ويظهأ نن املط اقهل حتصل علهلل االحتم لني ألنوه  

تصدف مبن عوهل األفض فصو ف حكمهو  حكوم الوقوي وهوو يف هو ه الصووفة يف         

 .ع1) عنهلل الوىيهل لبق ئه  اعد املوت"

ااوور اطوطووهل يف فحلتووه: "كوو ن اأيوودي القضوو ة يف  صووأ والشوو م         قوو ل

 .ع2)األوق ف والصدق ت ملس عدة نان ل السبيل"

 أتباع املذاهب": – 7

يالحوو  كثووأة الوقوووف علووهلل نتبوو ع املوو اهب األفاعووهل نو اعضووه  إ وو  مموور  

ينتسب إىل  و هب علوهلل   هبوه نو  ور عو و نو غوي يقوي علوهلل  و هبني نو          

هل ال جتد اع  علم ل الشو فعيهل يقوي علوهلل نتبو ع  و هب      علهلل امل اهب األفاع

 ان  م نمحد مم  يدل علهلل عدم التعصب مل هبه".

 -وسأ كأ من  ا  ر  لك:

ناو اليك ت نمحد اور علوي اور عبوداهلل احلنبلوي نوقوي دافا لوه يف         –ن   

 .ع3)اغداد علهلل نىح ب نمحد ار حنبل

                                           
 هو.1407ع 1الق هأة،   ) –، داف الأي ن للرتاث 5/424فت  الب في   ع1)

هوو  1399، 2  سسوهل الأسو لهل     1/66حت هل النظ ف يف غأائب األ ص ف وعج ئب األسو  ف    ع2)

 حتقيق د. علي املنتصأ الكن ني.

 .4/97ر فات ال هب   ع3)
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وىلي الش فعي ني م ق :ي القض ة كم ل الدير حممد ار عبداهلل امل –ب 

نوف الدير زنكي اررتى قأيهل اك  هل ونوقي نصو ه  علوهلل احلن الوهل    

 .ع1)واملق دسهل، ونص ه  اآلخأ علهلل فك األسأى

املستنصوووأ اووو هلل انوووهلل  دفسوووهل يف اغوووداد ونوق هووو  علوووهلل املووو اهب  –ا  

 .ع2)األفاعهل

امللك الظ هأ اييل انهلل  دفسهل للش فعيهل واحلن يهل ونوقوي عليهو     –د   

 .ع3)وق ف  كثريةن

نوقي حممد ار  نصوف ناو سعد رأف امللوك ايووافز ي  دفسوهل     –هو  

 .ع4)يف  أو علهلل نىح ب ناي حني هل

انهلل اهأام ار اهأام ناو رج ع البيِّ   دفسهل ألىوح ب نمحود اور     –و   

 .ع5)حنبل اكلوا ي ووقي قطعهل  ر ن الكه علهلل ال قه ل اه 

لشو فعيهل مبصوأ ونوقوي عليهو      انهلل ىالح الدير األيواي  دفسوهل ل  –ز 

                                           
 .4/243املصدف ن سه   ع1)

 .5/209املصدف ن سه   ع2)

 .5/350املصدف ن سه   ع3)

 .12/161البدايهل والنه يهل الار كثري   ع4)

 .12/197املصدف ن سه   ع5)
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 .ع1)الأو:هل وغريه 

انووهلل مجوو ل الوودير عبووداهلل اوور حمموود اوور عيسووهلل التوود أي  دفسووهل   –ح 

 .ع2)اد شق ونوق ه  علهلل احلن الهل

 إعمار األوقاف: – 8

قأف ال قه ل نن ن قهل إعم ف الوقي تكون  ر حيا رأ  الواقي فإن و 

َقي األوقو ف نحيو ل نوقو ف    وقد تحو ع3)يكر عني  صدفام فإنه  تكون  ر غلته

س اقهل ألهميته  نو حملل  وق ه  و ور  لوك  و   كوأه الوزاري اور اكو ف نن اعو          

خل  ل اي العب ل ك نوا يوق ون غالت اعو  الضوي ع علوهلل إعمو ف ىودق ت      

 .ع4)@النيف 

 البـــر: – 9

ووجوه الي كثرية لكور جتود    ع5)األىل نن الوقي ال اد نن يكون علهلل اأ

 :وني  وور يطلوق وجيعوول وق وه يف وجووه الووي واعو  ال قهوو ل إ ا      يف نوقو ف امل 

ك نوا عبوو فة الواقووي ت يوود كوون وق ووه علووهلل اووأ يقيِّود  لووك ا آليووهل الووووافدة يف    

                                           
 .12/263املصدف ن سه   ع1)

 .14/307املصدف ن سه   ع2)

 .8/234املغي   ع3)

 م.1972د، اغدا –حتقيق س  ي  كي الع ني  492، 491األخب ف املوفقي ت للزاري ار اك ف   ع4)

 .8/238املغي   ع5)
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امَلش وأقفق         سووفة البقأة وهوي قولوه تعو ىل:    

         :إىل قووولووووووووووه    

         

..   :[77]البقأة
 .ع1) 

اوأاهيم اور  ون الودير حممود اور       ويف ر فات ال هب نن اه ل الدير إ

 .ع2)عبدالأمحر الد شقي نوقي نوق ف م علهلل وجوه الي

 الربيد: – 10

هووو ننووه وفد ايووي إىل   747 كووأ ىوو حب النجوووم الزاهووأة يف حوووادث    

ا ختالل  أاكز الييد اطأيق الش م ق ل: فأخ   ر كل ن وري  قودم    ع3)السلط ن

دة للييود فوجود ثوالث اوالد     . وُكشي عر الوبالد املأىو  …نلي نفاعهل نفأال

 نه  وقي امللك الص ا إمس عيل؛ َوَقَي اعضه ، ونخأا ا قيه  إقط عو ت،  

يف كوول سوونهل  ع4)فووأخأا السوولط ن عوور عيسووهلل اوور حسوور اكجوو ن الوودام تعموول   

 . ع5)عشأير نلي دفهم وثالثهل آالف إفدّب وجعله   أىدة ملأاكز الييد

                                           
 .6/184ينظأ طبق ت الش فعيهل للسبكي   ع1)

 .6/54ر فات ال هب   ع2)

 ك ن السلط ن آن ا  هو ح جي ار حممد ار قالوون.  ع3)

 هك ا وقد يكون الل   "حتمل" ا حل ل ني  مل  نه .  ع4)

ر طبعوهل داف الكتوب،   ، نس هل  صووفة عو  10/157النجوم الزاهأة يف نخب ف  صأ والق هأة   ع5)



 

 

 ندوة الوقف يف الشريعة اإلسالمية وجماالته

850 

 الوقف على البالد املقدسة: – 17

تب الت فيخ والرتاجم واألدب وغريه   ر كتوب الورتاث مجلوهل    وفد يف ك

 وور األخبوو ف الووا ت يوود اوجووود نوقوو ف كووثرية علووهلل الووبالد املقدسووهل  ثوول  كووهل  

 واملدينهل نو علهلل املسجد احلأام واملسجد النبوي واملسجد األقصهلل و ر  لك:

 كأ ي قوت يف  عجم األدا ل نن نمحد ار عبدالوه ب اور هبوهل اهلل    –ن   

 .ع1)السيي   دب ايل  ل وقي وقوف م علهلل  كهل واملدينهل اار

يف ىب  األعشهلل نقل عر ت فيخ املدينهل الار النج ف ننه ك ن مبصأ  –ب 

 و أافقووووه  وووور إ:وووو لة   @نوقوووو ف علووووهلل  سووووجد الأسووووول   

 .ع2)وتطييب

نوقي امللوك الصو ا اور حممود اور قوالوون ن حيوهل سوأدول علوهلل           –ا 

 .ع3)كسوة الكعبهل

                                           
ع توأليي مجو ل الودير ناوي احمل سور      16وو ي كأ عدد الطبعهل وال ت فخيه ، عدد اسلودات ) 

 يوسي ار تغأى اأدى األت اكي.

ع، 1داف الكتوب العلميوهل، اوريوت،   )    1/465 عجم األدا ل ي قوت ار عبوداهلل احلمووي     ع1)

 هو.1411

ة عور الطبعوهل األ رييوهل، ىووفته  وزافة     نسو هل  صووف   4/304ىب  األعشوهلل للقلقشوندي     ع2)

 الثق فهل وانفر د القو ي مبصأ وو ت كأ عدد الطبعهل املصوفة وال ت فخيه .

م حتقيق 1966ع 2الار حجأ العسقالني  طبعهل املدني، الق هأة   ) 2/303الدفف الك  نهل   ع3)

 حممد سيد ج د احلق وكسوة الكعبهل ،كر نن تكون  صأف م..  ستقال.
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قود نوقوي نوق فو  علوهلل      ~كثري نن ىالح الدير األيوواي   كأ اار  –د   

املسجد األقصهلل وقبهل الص أة واملدافل ا لقودل اعود اسوتع دته     

 .ع1) ر انفأن 

نرو ف   ~يف  عجوم األداو ل نن الووزيأ علوي اور عيسوهلل اور اجملوأاح          –هو 

علهلل املقتدف نن يقي العق ف ابغداد علهلل احلوأ ني والثغووف وغلتهو     

 ف يف كوول رووهأ والضووي ع املوفوثووهل ا لسووواد  ثالثووهل عشووأ نلووي دينوو 

وافت  عه  نيي و  نون نلي دين ف سوى الغلهل ف عل  لك ونرهد 

 .ع2)علهلل ن سه الشهود ونفأد ك ه الوقوف ديوان  مس ه ديوان الي

 التزويج: – 12

هو وقي تزوي  األيو  هلل يعطوهلل كول    878 ر األوق ف الا وجدت سنهل 

 .ع3) ر تزوا  ر فقأال احلن الهل

 :ع4)الثغـــور – 13

                                           
 .351، 327، 11/326لبدايهل والنه يهل ا  ع1)

 .4/189 عجم األدا ل   ع2)

هوو  1927لعبود القو دف اور حممود النعيموي الد شوقي ت        2/126الدافل يف ت فيخ املودافل    ع3)

حتقيووق جع ووأ احلسووي،  طبوعوو ت اسموو  العلمووي العأاووي اد شووق  طبعووهل الرتقووي د شووق     

 هو.1367

اوني اوالد املسولمني والك و ف. القو  ول ال قهوي          مج  ثغأ وهو املو:  ال ي يكون حدام  ع4)

 هو.1402ع 1لسعدي ناو جيب، داف ال كأ   ) 51
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   غلته تسعون نلي دينو ف علوهلل احلوأ ني     ~نوقي ايلي هل املقتدف   –ن  

 وعلهلل الثغوف وننشأ ديوان  للوقي مس ه ديوان الي.

   خالىته نن  وسوهلل اكو دي انوهلل  دينوهل      ~ كأ ي قوت احلموي  –ب 

اإزال قزوير تعأف مبدينهل  وسهلل واات ع نف: م ووق ه  علهلل  ص ا 

دينووهل: ونقوول عوور حمموود اوور إاووأاهيم األىووبه ني قوو ل:      تلووك امل

"واجت ز الأريد اهم ان وهو يأيد خأاس ن ف عرت:ه نهول قوزوير   

ونخيوه مبكو نهم  ور الود العودو وعنو ئهم يف جم هودتهم وسوألوه        

النظأ كم وخت يي    يلز هم  ر عشأ غالتهوم فسو ف إىل قوزوير    

وح حجأ وااتو ع  ودخله  وانهلل ج  عه  وكتب امسه علهلل ا اه يف ل

اه  حوانيا و ستغالت ووق ه  علهلل  ص ا املدينهل وعم فة قبتهو   

 ".…وسوفه 

 اجليش: – 14

ن ري اجمليوش مبصأ ادف اجملم لي وقي :وي ع م وقوأى علوهلل اجملويش      –ن   

 ويسمهلل ا حلبن اجمليوري.

هووو 458زيوور الوودير عبدالب سوو  خليوول اوور إاووأاهيم الد شووقي ت  –ب 

صأيهل يقي وقوف  علوهلل اجملويش واملودافل    ن  أ اجمليوش ا لدي ف امل
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 .ع1)ا حلأ ني والقدل و صأ ود شق

ك نا اع  القأى وق  م علهلل املقطعوني ني املق تلوهل غوري املسوجلني      –ا  

 .ع2)يف الديوان

 :ع3)الضعفاء – 15

يف اع  فواي ت وقي عمأ ننه تصدف اه علهلل الضع  ل واملس كني واار 

 السبيل.

 العلماء: – 16

 اوفي عبدامللك ار ناي عثم ن ار حممد اور إاوأاهيم يوقوي    ان  م النيس

 .ع4)نوق ف م علهلل ال قأال وخزانهل كتب علهلل العلم ل

 الفقراء واملساكني: – 17

نوقووي :وويعتني علووهلل فقووأال  <، وقوود وفد نن عليوو  <فيووه وقووي عمووأ 

. وهو ا  ور نروهأ  صو فف الوقوي      ع5)املدينهل إال نن  ت جه  احلسور نو احلسوني  

                                           
 .15/552، وينظأ النجوم الزاهأة 2/142الدافل يف ت فيخ املدافل   ع1)

 هو.1306ع 1، املطبعهل ايرييهل مبصأ   )5/475ت ا العأول للزايدي   ع2)

عيب األفن ؤو  إسن ده ثم عزاه إىل الب و في  ور   ، و:عي ر12/159سري نعالم النبالل   ع3)

 طأيق نخأى لكر    يف الب  في لين فيه  كأ للضع  ل.

 .17/257سري نعالم النبالل   ع4)

 وور احلووأف والصوون ئ    @ختووأي  الوودالالت السوومعيهل علووهلل  وو  كوو ن يف عهوود فسووول اهلل      ع5)

حتقيوق   574 ني،   والعم الت الشوأعيهل، ألاوي احلسور علوي اور حممود ايزاعوي التلمسو        
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 إىل كثأة ن ثلهل.فال  ت ا 

 

 املدارس الشرعية: – 18

عثم ن ار ىوالح الودير األيوواي يوبي املدفسوهل العزيزيوهل اد شوق         –ن    

 .ع1)ويوقي عليه  األوق ف

ى حب إفال  ظ أ الدير ناو سوعيد كبووفي يوقوي نوق فو  كوثرية       –ب 

 .ع2)علهلل املدافل

يو   ننوه كثوأت األوقو ف علوهلل املودافل والزوا      ~ كأ ااور خلودون    –ا  

 .ع3) والأا ط ت يف دولهل الرت  )األيوايون واملم ليكع

هووو 1043نوقووي إاووأاهيم ا روو  اوور عبووداملن ن الد شووقي املتوووفهلل       –د  

 .ع4)ن الكه وعق فاته علهلل تدفين ال قه اد شق

 املساجد: – 19

                                           
 م.1980الق هأة  –نمحد حممد سال ه، نشأ اسلن األعلهلل للش ون انسال يهل 

حتقيوق   3/270وفي ت األعي ن وننب ل نان ل الز  ن ألمحد ار حممد ار ناوي اكوأ اور خّلكو ن       ع1)

 م.1948ع 1 كتبهل النهضهل املصأيهل الق هأة   ) –حممد حميي الدير عبداحلميد 

 .6/205سه املصدف ن   ع2)

العي وديوان املبتدن وايي يف ني م العأب والعجم والياأ لعبد الأمحر ار حممد ار خلودون    ع3)

 ع.2م   )1961داف الكت ب اللبن ني اريوت  779، 1/778

 .1/30خالىهل األثأ يف نعي ن القأن احل دي عشأ للمحيف   ع4)
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و يزل املسلمون قود، م وحوديث م يبنوون املسو جد ويق وون األوقو ف علوهلل        

 .ع1)سق يهل وغريه  واأل ثلهل علهلل  لك كثرية أافقه   ر إن فة وفأش و

 املسلمون: – 20

األىل يف األوق ف نو غ لبه  نن تكون علهلل املسلمني نو علهلل فئوهل  ونهم   

 ولكر قد يكون الوقي علهلل عموم املسلمني و ر  لك:

 –نفض العنوووة  –ال توووح جعوول نفض الغنيمووهل  <ملوو  فووت  عمووأ  –ن    

 .ع2)ه لوق  م علهلل املسلمني كم   كأه ال ق

 .ع3)كتبه علهلل املسلمني ~وقي ايطيب البغدادي  –ب 

 املصحات واملستشفيات: – 21

يالحووو  نن األوقووو ف علوووهلل املصوووح ت واملستشووو ي ت كوووثرية وتسووومهلل   

فه ه توقي عليه  األوق ف املغلهل، وتوقي عليه  الكتب و ور   ع4)البيم فست ن

 ن ثلهل  لك:

                                           
 .5/91، ت فيخ اار خلدون "العي" 3/261، ر فات ال هب 3/128ينظأ  ثال: وفي ت األعي ن   ع1)

، داف إحيو ل  2/377 غي احملت ا إىل  عأفهل  ع ني نل    املنه ا، حملمد ار نمحد الشوأايي    ع2)

 م.1933الرتاث العأاي اريوت 

 .1/77وفي ت األعي ن   ع3)

و"سوت ن" هوو    ل ظهل ف فسيهل استعملته  العأب و عن ه "جمم  املأ:هلل" ألن "ايم ف"  عن ه املأض،  ع4)

املو: . ينظأ قصد السبيل فيم  يف اللغهل العأايهل  ر الدخيل حملمد األ ري ار فضل اهلل احمليف ت 

 هو حتقيق د. عثم ن ار حممود الصيي.1415ع 1 كتبهل التواهل الأي ض ) 1/320هو 1111
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 ن  و دفسوهل وداف حوديا   نوف الدير حممود ار زنكي انوهلل ايم فسوت   –ن   

 .ع1)يف د شق ونوقي عليه  األوق ف

 عز الدولهل ار اويه يبي   فست ن  ابغداد ويوقي عليه األوق ف مب   –ب 

 .ع2)قيمته مخسهل آالف دين ف

نوقووي نوووف الوودير زنكووي كووثريام  وور كتووب الطووب علووهلل ايم فسووت ن  –ا 

 .ع3)د شق

 الطووب علووهلل نهوول  نوقووي ف ووأ الوودير املوو فديي الطبيووب كتبووه يف   –د   

 .ع4)  فدير

انهلل امللك املنصوف ايم فست ن  يف القو هأة وقوأف لوه وق و م  قودافه يف       –هو 

 .ع5)السنهل نفاعون نلي  ثق ل  هب

جأام فتكون غلهل ه ا الوقوي   ئوهل وسوبعني نلوي      4.25املثق ل = 

 جأام  ر ال هب.

                                           
 .4/230ر فات ال هب   ع1)

 – 7/33ر اوور علووي اوور اجملوووزي املنوتظم يف توو فيخ امللووو  واأل ووم ألاووي ال وأا عبوودالأمح    ع2)

 هو.1358ع 1 طبعهل دائأة املع فف العثم نيهل   )

 .4/24الوايف ا لوفي ت ىالح الدير خليل ار نيبك   ع3)

 .3/255املصدف ن سه   ع4)

هوو حتقيوق   873زادة كشي املم لك واي ن الطوأف واملسو لك يليول اور رو هني الظو هأي ت         ع5)

 .29م   1894طبعهل اجملمهوفيهل اولن فاوين طب   دينهل ا فين، امل
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عضوود الدولووهل البووويهي يووبي امل فسووت ن يف اغووداد ويوقووي عليووه        –و 

يف تأمجتووه: "واسوووتحدث   ~ألوقوو ف فقوود قووو ل ااوور اجملووووزي    ا

وجلب إليه    يصل  لكل فر وعمل اني يديه سوق م  …امل فست ن

للبزازير ووقي عليه وقوف م كثرية وعمل لوه نفحو ل ا لزايديوهل  ور     

 .ع1)نهأ عيسهلل ووق ه  عليه"

 املقابـــر: – 22

للوودفر ووقووي  املقصووود اوو لوقي علووهلل املقوو اأ هبووهل األفض، وجعلووه  وق وو م  

األوق ف لعمل اللنب، وح أ القبوف، وتهيئهل     ت ا إليه لدفر امليا، ون   الوقي 

علهلل القبوف لبن ل املش هد عليه  وإن فته  والقأالة عليه  فكله  ور البودع احملدثوهل الوا     

 :ل اه  كثريون اسب اجملهل وقد يصل األ أ ابع  نىح اه  إىل الشأ .

 ثلووهل علووهلل الوقووي املشووأوع علووهلل املقوو اأ كووثرية     نسووأل اهلل الع فيووهل. واأل 

 .ع2) ش هدة قد،  وحديث م ألنه  مم   ت ا إليه املسلمون يف كل ز ر

 املوالي : – 23

ويف هو ا داللووهل علوهلل فمحووهل املسوولمني مبوواليهم  وور العبيود وان وو ل فقوود     

 وحق ا عليهم األوق ف و ر  لك:

                                           
 .7/114املنتظم يف ت فيخ امللو  واأل م   ع1)

، داف 473– 2/464. وال تو وى اكنديوهل )عو ملكريع    147، 5/122ينظأ رو فات الو هب     ع2)

 ع.4إحي ل الرتاث اريوت،   )
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ي املكن سوي املتووفهلل   ك ن عبدالأمحر ار نمحد اور حممود اندفيسو    –ن   

 .ع1)يعتق العبيد ويوقي عليهم األوق ف ~هو 1085

 نوقوووو ف السووووليم نيهل اد شووووق ك نووووا للمعووووتقني  وووور العبيوووود        –ب 

 .ع2)و فافيهم

 أهل البيوتات وذوو األقدار: – 24

قد تصيب اع  عليهل القوم  ص ئب وكوافث، وتأاهلل علويهم ن وسوهم   

ب األ وووال هوو ا اجمل نووب  ونقوودافهم نن يسووألوا النوو ل فأاعووهلل اعوو  نىووح    

 ونوق وا األوق ف يف ه ا املصأف ليقيلوا اه   وي األقداف عثأاتهم.

 و ر األ ثلهل علهلل ه ه الوقوف:

نوقي محيد ار عبداحلميد الطوسوي :وي ع م علوهلل نهول البيوتو ت       –ن   

 .ع3)و وي األقداف غلته    ئهل نلي دين ف ني م املأ ون

هو نف: م يف  دينوهل  1035توفهلل سنهل نوقي امللك عني  لك اكند امل –ب 

 .ع4)ايج فوف يف الدكر تصأف غالته  علهلل الس دة والعأب

                                           
 .2/347خالىهل األثأ يف نعي ن القأن احل دي عشأ   ع1)

 .386، 4/385املصدف ن سه   ع2)

هوو حتقيوق   873زادة كشي املم لك واي ن الطوأف واملسو لك يليول اور رو هني الظو هأي ت         ع3)

 .29م   1894اولن فاوين طب   دينهل ا فين املطبعهل اجملمهوفيهل 

 .3/233خالىهل األثأ يف نعي ن القأن احل دي عشأ   ع4)
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نوقي ناو حممود احلسور اور نمحود اور ىو ا ا كموداني السوبيعي          –ا  

 .ع1)هو مح م السبيعي علهلل العلويهل371احلليف املتوفهلل 

 أهل احلديث: – 25

يف املصو دف ممو    الوقوف علوهلل نهول احلوديا الو ير يعتنوون ا لسونهل كوثرية        

 ور قبول نهول العلوم ونهول املو ل        @يدل علهلل عن يهل األ وهل اسونهل فسوول اهلل    

 ونهل السلط ن و ر األ ثلهل علهلل ه ا املصأف:

يوبي دافام للحوديا و ك توب لأليتو م      ~نوف الدير حمموود زنكوي    –ن    

واملس جد يف د شق ويقي عليهو   و  قيمتوه كول روهأ تسوعهل آالف       

 .ع2)دين ف ىوفيهل

 لك الدي ف املصأيهل والش م ن ىوأ الودير حممود اور العو لي انوهلل يف        –ب 

 .ع3)هو داف حديا وفتب ك  وق   جيدام635الق هأة سنهل 

هوو ىودق ت   351ك ن لل  م ال قيه  دعل  ار نمحد املتوفهلل سونهل   –ا  

 .ع4)ج فيهل علهلل نهل احلديا مبكهل والعأاف وسجست ن

                                           
 لرتاث العأاي.، داف إحي ل ا3/952ت كأة احل    ألاي عبداهلل  ن الدير حممد ال هيف   ع1)

هو 665كت ب الأو:تني يف نخب ف الدولتني ألاي ر  هل عبدالأمحر ار إمس عيل املقدسي ت   ع2)

 اريوت، والدن نري الصوفّيهل يظهأ نّنه   ر :أب  دينهل ىوف. –، داف اجمليل 1/10

 .5/172ر فات ال هب   ع3)

 .11/242، والبدايهل الار كثري 3/881ت كأة احل      ع4)
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 داف ان هوووو  ألهوووول ألمحوووود اوووور طولووووون نوقوووو ف جزيلووووهل علووووهلل  –د   

 .ع1)احلديا

 تأليف الكتب: – 26

هوو وقوي يسومهلل وقوي األعوأاض      878 ر األوق ف الا وجودت سونهل   

وقي سو م عليوه يف    ع2)ويحعطهلل  نه كل  ر نلوي كت او م علوهلل  و هب ان و م نمحود      

ه ا الز  ن لو وق ا الوقوف الا ي خ   ر فيعه  لألع ث الن فعهل للمسلمني 

م يف البحووث الطبيوهل واكندسويهل وسو ئأ  و  ينت و  اووه       سووال يف نحكو م الشوأع ن   

 املسلمون حقيقهل.

 تعليم القرآن الكريم: – 27

وق ا الوقوف لتعليم القأآن الكأيم والتشجي  علهلل تعّلمه وان ل الدوف 

له، وممو  جيودف ا ملالحظوهل نن اعو  هو ه األوقو ف  صوف ملور تعلوم القوأآن           

والكهول حث م كم علوهلل اسوتدفا     الكأيم ممر و يسبق كم تعلمه  ر الشيوخ

 نعم فهم اعظيم ين عهم و ر ن ثلهل الوقوف يف ه ا اس ل:

 كووأ ااوور اطوطووهل يف فحلتووه نن  دفسووهل اووأا  الصوو حليهل  وو ل     –ن    

د شق تسومهلل  دفسوهل ااور عموأ  وقوفوهل علوهلل  ور نفاد نن يوتعلم         

                                           
 .11/103ايهل  والنه يهل البد  ع1)

 .2/126الدافل يف ت فيخ املدافل للنعيمي   ع2)
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القأآن الكأيم  ر الشيوخ والكهول، وجتوأى كوم وملور يعلمهوم     

 .ع1) ر املآكل واملالانك  يتهم 

 كأ النعيمي يف كت اه: الدافل يف ت فيخ املودافل نن فجوالم يقو ل     –ب 

له زير الدير دال هل انهلل دافام للقأآن الكأيم وفتب ك  إ     وِقيم  

وعوو  ال ونوو  أام وجيووأي علوويهم الأواتووب واألفزاف وتووويف هوو ا      

 .ع2)هو853الأجل سنهل 

هووو داف 444روو  اوور نظيووي املتوووفهلل قوو ل النعيمووي ايضوو : وكوو ن لأ –ا  

 وقوفهل علهلل القأال، وك لك  كأ نن علم الدير الص اوني يوقي 

 .ع3)األوق ف علهلل داف القأآن الص اونيهل

هو  دفسوهل اد شوق وجعلوه  دافام    749انهلل الت جأ ا فأيدون املتوفهلل  –د  

 .ع4)للقأآن ونوقي عليه  نوق ف  جيدة

 احلجر الصحي: – 28

 ~ي ناو عبداهلل حممد اور حسوون اور نيووب املزجلووي       كأ ال قيه امل لك

يف  عأض جوااه عر نسئلهل وجها إليه نن  ر األحب ل اقعهل ك ن القصد  ر 

                                           
حت هل النظ ف يف غأائب األ ص ف وعج ئب األس  ف حملمد ار عبداهلل اللواتي املشوهوف او ار اطوطوهل      ع1)

 هو حتقيق د. علي املنتصأ الكن ني.1399ع 2،   سسهل الأس لهل اريوت،   )15، 1/14

 .10، 1/9دافل الدافل يف ت فيخ امل  ع2)

 .17– 1/11املصدف ن سه   ع3)

 .14/277البدايهل والنه يهل   ع4)
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وق هوو  األ:ووّأال ا جملوو ام إ ا كثووأوا ليكونوووا ان حيووهل عوور النوو ل لووئال يضووأوا      

 .ع1)ا لن ل

 دور الضيافة: – 29

هل عليووه نن وهوو ا املصووأف نعووم  وور  صووأف نانوو ل السووبيل، و وور األ ثلوو

 .ع2)ايلي هل املستنصأ نحي  نف: م ونوق ه  علهلل دوف :ي فهل ال قأال يف اغداد

 رصف الطرق وتعديلها: – 30

 كووأ ااوور اطوطووهل يف فحلتووه عنوود حديثووه عوور نوقوو ف د شووق نن  وور         

املصوو فف نوق فوو  علووهلل تعووديل الطأيووق وفىوو ه  قوو ل: ألن نزقووهل د شووق لكوول 

 .ع3)  ا ملرتجلون و،أ الأكب ن اني  لكواحد  نه  فىي  ن يف جنبيه ،أ عليهم

 :@ زوجات النيب – 31

تصوودف اسووهمه  وور  <يف  أاىوود االطووالع نن عبوودالأمحر اوور عوووف  

 .ع4)@ن وال اي النضري علهلل زوج ت الأسول 

 سقاية املاء وتوفريه: – 32

                                           
 –داف الغأب انسوال ي   39، 7/38هو 914املعي ف املعأب ألمحد ار  يهلل الونشأيسي ت   ع1)

 هو.1401اريوت، 

 .17، 16. وانظأ فحلهل اار جبري 2/953 أاىد االطالع الار عبداحلق البغدادي   ع2)

 .1/118لنظ ف حت هل ا  ع3)

 .2/1191 أاىد االطالع   ع4)
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سق يهل امل ل تشمل ح أ األنه ف واآلا ف، وإجوأال العيوون وفوت  القنووات     

إىل  وا:  ح جهل الن ل إليه  وتوفري آالت است أاا هو ه امليو ه   وإيص ل املي ه 

وه ا سبيل قديم قدم ح جهل الن ل إىل امل ل و ر حني رأع الوقي. و ر  لك 

اروورتى ائووأ فو ووهل ووق هوو  علووهلل املسوولمني، ويف اعوو  فوايوو ت  <نن عثموو ن 

قو ل ملو  حوىوأ: "ننشودكم اهلل وال ننشود إال نىوح ب الونيف         <الب  في ننوه  

لسووتم تعلمووون نن فسووول اهلل قوو ل:  وور ح ووأ ائووأ فو ووهل فلووه اجملنووهل،        ن @

 .ع1)"…فح أته ؟

 سقي احلجيج: – 33

سووق يهل احلوو ا مموو  يتقووأب إىل اهلل تعوو ىل اووه وقوود ك نووا قووأيش تتنوو فن      

عليهوو ، ويعوودونه   وور نفضوول القووأب، واعوود انسووالم جحعلووا السووق يهل إىل     

د رجعهم عليه الصوالة  وق @العب ل ار عبداملطلب حني سأك  فسول اهلل 

والسالم وق ل: "اعملوا فإنكم علوهلل عمول ىو ا" ثوم قو ل: "لووال نن تغلبووا        

. و ور  ع2)لنزلا حتهلل ن:  احلبول علوهلل هو ه" يعوي ع تقوه، وارو ف إىل ع تقوه       

 األ ثلهل علهلل  لك:

                                           
 .5/261. وينظأ يف وقي وسق يهل امل ل ا لصوف امل كوفة: ر فات ال هب 564ىحي  الب  في   ع1)

نن يبيوا مبكوهل    @اسوتأ ن فسوول اهلل    <: وفيوه نيضو  نّن العبو ل    324ىحي  الب  في   ع2)

 لي لي  نهلل  ر نجل سق يته فأ ن له.
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نوق ا ف لهل انا عبداهلل ار عبدامللك ار  أوان دافا مبكهل يسوقهلل   –ن    

 .ع1)فيه  الشأاب للحجي 

هو جدد عني عأفهل الا يف املوقي ونجوأى  653إقب ل الشأااي ت  –ب 

 .ع2)  له  النت  ع احلجي  اه ونوقي علهلل  لك نوق ف م سنيهل

ونعم ل زايدة انا جع أ اور ناوي جع وأ زوجوهل الأرويد فمحهوم       

 .ع3)اهلل يف ه ا اس ل نرهأ  ر نن ت كأ

 سكنى احلجيج وإطعامهم: – 34

 .ع4)دافه الا يف  كهل علهلل احلج ا < ب نوقي عمأ ار ايط –ن   

 .ع5)ادافه علهلل احلج ا واملعتمأير ~تصدف عمأ ار عبد العزيز  –ب 

نوقي املغورية اور عبود الوأمحر اور احلو فث اور هشو م امل زو وي           –ا  

 .ع6):يعهل له لعمل طع م مبنهلل ني م احل 

 طريق احلج: – 35

                                           
حتقيوق فرودي الصو ا     2/249، 244ار عبوداهلل اور نمحود األزفقوي ت      نخب ف  كهل حملمد  ع1)

 م.1979ع 3 لحن داف الثق فهل، اريوت   )

 .5/261ر فات ال هب   ع2)

 .327، 237وينظأ نخب ف  كهل   ع3)

 .2/263نخب ف  كهل   ع4)

 .2/241املصدف ن سه   ع5)

 .306، 2/305كت ب نسب قأيش ملصعب الزاريي   ع6)
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طأيوق احلو  اوني    نوقي السلط ن نمحد اور حممود اور  وأاد نوق فو م علوهلل       

 .ع1) صأ و كهل

 طالب األدب: – 36

 .ع2)نوىهلل  سلمهل ار عبد امللك ا لثلا  ر   له لطالب األدب

 العاجزون عن احلج: – 37

يف فحلتوه نثنو ل حديثوه علوهلل األوقو ف يف د شوق نن        ~ كأ اار اطوطوهل  

 نهوو  نوق فوو م علووهلل العوو جزير عوور احلوو  يعطووهلل ملوور  وو  عوور الأجوول  وونهم       

 .ع3)ك  يته

 فـي سبيل اهلل: – 38

 @قو ل: ن وأ فسوول اهلل     <يف ىحي  الب  في وغوريه عور ناوي هأيوأة     

اصدقهل فقيل  ن  اار مجيل وخ لد ار الوليد والعب ل ار عبداملطلب فق ل الونيف  

: " وو  يوونقم ااوور مجيوول إال ننووه كوو ن فقووريام فأغنوو ه اهلل وفسوووله، ون وو  خ لوود  @

 .ع4)" احلديا…نعتده يف سبيل اهللفإنكم تظلمون خ لدام، قد احتبن ندفاعه و

                                           
 .1/290ثأ يف نعي ن القأن احل دي عشأ خالىهل األ  ع1)

 .2/38نخب ف  كهل   ع2)

 .1/118حت هل النظ ف   ع3)

 .293، 292ىحي  الب  في   ع4)
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 .ع1)واأل ثلهل علهلل  لك كثرية ويف    تقدم ك  يهل

 احملاويج واألرامل: – 39

كوو ن لنوووف الوودير حممووود زنكووي نوقوو ف داّفه علووهلل مجيوو  ناووواب ايووري    

 .ع2)وعلهلل األفا ل واحمل وي 

 مدارس الطب: – 40

 دفسوهل  عبدالأحيم ار علوي الوداخوف )الطبيوبع نوقوي دافه يف د شوق      

 .ع3)للطب

 املراصد الفلكية: – 41

عّير هوالكو الترتي نصري الدير الطوسي علوهلل املأاىود ال لكيوهل وعلوهلل     

 .ع4)نوق فه  يف  تلي البالد

 املساجني: – 42

هوو  778نوقي عبوداهلل اور  شوكوف احللويف نو  أ اجملويش واملتووفهلل سونهل         

 .ع5)نوق ف م علهلل املس جني

                                           
 .9/139، والبدايهل والنه يهل 1/275ينظأ سري نعالم ا لنبالل   ع1)

 .12/278البدايهل والنه يهل   ع2)

ه يف  صوأف )األطبو لع فقود    . ويظهأ نن ه ا الوقي ال ي سوبق  كوأ  2/315فوات الوفي ت   ع3)

  حكأ يف ثالثهل  ص دف لكر اختل ا العب فات.

 م.1962نشأ سنهل  183، 1/182الوايف ا لوفي ت   ع4)

 .2/412الدفف الك  نهل   ع5)



 

 

 جماالت الوقف ومصارفه يف القديم واحلديث 

867 

 الوقف على اجلريان: – 43

ال ت وى اكنديهل: "إ ا نوقوي علوهلل جريانوه ف وي القيو ل يصوأف        ق ل يف

 .ع1)إىل املالىق، ويف االستحس ن يصأف إىل  ر جيمعه وإي هم  سجد احمللهل"

 وقف الكتب وغريها على اجلوامع: – 44

نمحد ار يوسوي املنو زي الك توب وزيوأ نمحود اور  وأوان الكنودي          –ن 

 ف فقني ون ود توويف   ك ن يهتم تم  الكتب ووق ه  علهلل ج  عي  ي

  .ع2)هو437سنهل  ~

نوقووي نوووف الوودير حممووود زنكووي قأيووهل علووهلل ج  عووه الوو ي انوو ه يف   –ب 

 . ع3)األىل

                                           
والقي ل فيم  يظهأ    ك ن علوهلل وفوق القواعود املقوأفة ا ألدلوهل،=       2/390ال ت وى اكنديهل   ع1)

لودليل، ولعول الودليل هنو  هوو العوأف، واهلل تعو ىل         =واالستحس ن    اسوتثي  ور الق عودة   

 نعلم.

 داف ى دف اريوت حتقيق/ إحس ن عب ل. 1/143و  1/26وفي ت األعي ن   ع2)

 .4/229ر فات ال هب   ع3)
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 املبحث الثالث

 جماالت الوقف ومصارفه العصرية

 

 ر املتقأف رأع م نن  صأف الوقي يف اجململوهل هوو الوي والقأاوهل ووجووه      

ينت عووون اووه يف ن وووف  الووي كووثرية و تجووددة اتجوودد ىوووف ح جوو ت النوو ل و وو  

دينهم ون وف دني هم. وه ه املصو فف  نهو   صو فف  تكوأفة  شورتكهل ال فوأف       

فيه  اني ز ور وز ور، وإن ك نوا قد،وهل اجملونن إال نن اعو  وجووه الصوأف         

فيهوو  جديوودة  ثوول: تكييووي املسوو جد وفأرووه ، وطب عووهل الكتووب الشووأعيهل         

اسبب جتودد   ونشأه ، وحنو  لك. و ر ه ه املص فف  ص فف جديدة حدثا

إخل  …احل ج ت الن جتهل عر تغري نحوال الن ل وكي يهل حي تهم وسبل  ع رهم

 و ر ه ه املص فف اجملديدة    يأتي:

 اإلعالم: – 1

وقد عحأِّف انعالم اأنه: )تزويد الن ل ا ألخب ف الصحيحهل واملعلو و ت  

 السليمهل، واحلق ئق الث اتهل الا تسو عدهم علوهلل تكووير فني ىو ئب يف واقعوهل     

 .ع1)  ر الوق ئ ، نو  شكلهل  ر املشكالتع

                                           
م،  كتبهل االجنلوو  1969ع، 1،   )12انعالم واالتص ل ا جملم هري، د. إاأاهيم إ  م.     ع1)

 املصأيهل.
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و،كوور عوور طأيووق انعووالم اكوو دف تبصووري النوو ل اوودينهم، ودحوو     

الشبه ت، واي ن انسوالم علوهلل حقيقتوه، ودعووة النو ل إليوه، وتبليوغ دعووة         

 .@النيف 

و ر نهداف انعالم انسال ي إجي د البوديل النو ف  للمجتمو  املسولم،     

سولم؛ وهو ا كلوه داخول يف او ب الوي  لوك البو ب         ولألسأة املسلمهل ولل وأد امل 

الواسوو  املنضووب  ملصوو فف الوقووي. و وور حيووا الواقوو  فووإن   سسووهل الوقووي   

انسال ي  ر ناأز اجمله ت الوق يهل ا ملهتمهل اه ا اجمل نب، فهي تصودف جملوا:   

 )األسأةع و) س لع ا للغهل العأايهل، وجملهل دع ل ا للغهل الرتكيهل.

 .ع1)ة أو اإلسهام فيهاإقامة الدورات الشرعي – 2

إجياد فرص عمل للعاطلني أو الذين مل جيدوا جمااًل يعملون  – 3

 .ع2)فيه

وال رك نن ه ا يوأتي اضووااطه  ور اختيو ف املو هلني و أاعو ة  صولحهل        

 كٍل  ر الوقي واجملههل امل كوفة.

 بناء املساكن ألئمة ومؤذني املساجد. – 4

مو  ن إع نوهل علوهلل    فيوقي علوهلل كول  سوجد  سوكر لل و م و سوكر لل      

                                           
 هو.22/11/1420وت فيخ  2128/20/28سسهل احلأ ني ايرييهل اأقم خط ب جوااي  ر     ع1)

ونفو د نن هو ا    –جوزاه اهلل خوريام    –عر ىوك  قورتح لوقوي زود اوه الودكتوف  يوهلل اليحيوهلل          ع2)

 الصك املقرتح عمل اه يف وقي نثبا يف احملكمهل ا لكيى يف املدينهل النبويهل.
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االنتظ م يف احلضوف لقأب السوكر  ور املسوجد، وتشوجيع م كمو  علوهلل القيو م        

اأس لهل املسجد. وقد انتشأ ه ا النوع  ور الوقوي ال سويم  يف الوبالد السوعوديهل      

وهلل احلمد. والوقي علهلل األئمهل واملو  نني يف غوري السوكر  وجوود قبول تووفري       

 .ع1)انع ن ت الشهأيهل  ر قبل والة األ أ

 .ع2)ختفيف اآلالم عن املصابني وأصحاب احلماالت – 5

و ثل ه ا النوع  ر ناواب الي قديم قدم الشأائ  ولكر اجملدة فيه،  ور  

 حيا كونه  صأف م  ر  ص فف الوقوف احلديثهل.

  .ع3)التفريج عن املعسرين عن طريق القروض املؤجلة أو املساعدات – 6

ى جواز وقي النقود، ويوتم  لوك   وه ا  ر املص فف الا  كأه   ر يأ

 .ع4)اعدة وجوه  نه  إقأاض املعسأير وإنظ فهم

وه ا املصأف يف الصوفة احلديثوهل يكوون او نقأاض  ور غلوهل الوقوي ال       

  ر نىله كم  يف وقي النقود.

                                           

، 89، 9/88 ~د ار إاأاهيم آل الشويخ  وينظأ يف  لك فت وى وفس ئل مس حهل الشيخ حمم  ع1)

 هو.1399ع  طبعهل احلكو هل مبكهل املكأ هل 1  ) 113

 عر ىك  قرتح سبق  كأه.  ع2)

 املصدف الس اق.  ع3)

فسوو لهل يف وقووي النقووود ألاووي السووعود حمموود اوور حمموود اوور  صووط هلل العموو دي احلن ووي. ت       ع4)

 .1   1633هو،  طوطهل ا ملكتبهل املأكزيهل ت  عهل امللك سعود ف 983
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 تفطري الصائمني:  – 7

ويف  ع1)يف ز  ن قأيب ك نا توقي األوق ف علهلل ت طري الص ئمني اكثأة

أ ت طووري الصوو ئمني اكثووأة ولكوور يف الغ لووب  وور ىوودق ت     هوو ا الوقووا انتشوو 

  قطوعهل.

 تكييف املساجد وتهويتها. – 8

و لك اسبب تغوري حيو ة النو ل وحو جتهم إىل آالت التهويوهل والتكييوي       

 العصووأيهل وهوو ا مموو  يعووني علووهلل ايشوووع يف الصووالة وعوودم االنشووغ ل عنهوو          

 علووهلل نن الصووالة اسووبب احلووأ والوويد، وقوود نووف ال قهوو ل فمحهووم اهلل تعوو ىل   

 تكوووأه يف حموووٍل روووديد احلوووأ نو الووويد ألنوووه يووو هب ايشووووع الووو ي هوووو لوووب  

 .ع2)الصالة

  .ع3)متويل مسابقات إذاعة القرآن الكريم  – 9

وه ا املصأف فيه إع نهل علهلل الي والتشجي  علوهلل ح و  القوأآن الكوأيم     

  اجملودة  والعن يهل اه وهو  ر نرأف املق ىد. والعن يهل ا لقأآن ليسا جديودة إمنو  

 يف الصوفة امل كوفة.

                                           
وك لك عدة وى ي  وينظأ التقأيأ  9/185فت وى وفس ئل مس حهل الشيخ حممد ار إاأااهيم   ع1)

 .27هو مل سسهل الوقي انسال ي   1421– 1420السنوي 

 .9/54املصدف الس اق   ع2)

 .2128/20/28خط ب جوااي س اق  ر   سسهل احلأ ني ايرييهل. اأقم   ع3)
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  .ع1)دعم املراكز اإلسالمية  – 10

يف نحن ل الع و وغ لبه  يف االد غوري   –وهلل احلمد  –املأاكز انسال يهل تنتشأ 

املسلمني ت يد  نه  األقلي ت انسال يهل يف تلك البالد فهي  نو فات خوري وهودى،    

خوو فا االدهووم، فيهوو  وسووبب التصوو ل املسوولمني اووبع ، واتصوو كم ا ملسوولمني 

تبصري اأ وف الدير وتع ون علهلل الي والتقوى، وه ه املأاكز حتتو ا إىل املو ل وإىل   

 الدع ة واألوق ف  صدف ث اا يف الغ لب فدعمه  ا ألوق ف  تعني.

  .ع2)دعم املعاهد والكليات اخلريية فـي العامل اإلسالمي – 11

ف عليهــا مـــن  دعــم النشــاطات الدعويـــة الــل ال جيــوز الصـــر     – 12

 .ع3)الزكاة، وهلا أهميتها

رعايــــة أســــر مــــن غــــاب عــــنهم عائلــــهم وتــــوفري االحتياجــــات   – 13

 .ع4)الالزمة هلم فرتة غياب عائلهم

:" ر جهز غ زي م يف سبيل اهلل فقد غزا و ر @ونىل  لك قول النيف 

وهوو ا املصووأف  وور التضوو  ر     ع5)خلووي غ زيوو م يف سووبيل اهلل خبوورٍي فقوود غووزا"    

                                           
 املصدف الس اق.  ع1)

 صدف الس اق.امل  ع2)

 .2128/20/28خط ب جوااي س اق  ر   سسهل احلأ ني ايرييهل. اأقم   ع3)

 عر ىك وق ي  قرتح سبقا انر فة إليه.  ع4)

 .577ىحي  الب  في     ع5)
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 والرتاحم اني املسلمني.والتع ون 

 .ع1)طباعة الكتب وتوزيعها ونشرها – 14

وهوو ا املصووأف قووديم اجملوونن جديوود الصوووفة، ىوووفته اجملديوودة نوسوو   

 اكثري مم  ك ن يف امل :ي. لسهولهل توفري النسخ عر طأيق الطب عهل.

املشــــاركة واإلســــهام فـــــي تكــــاليف عــــال  احلــــاالت املر ــــية   – 15

ـــي  املستعصـــــية ا لـــــل تتطلـــــب عال  ــًا ال يتـــــوفر فـــ ــًا  اصـــ جـــ

 .ع2)املستشفيات العامة

املنكوبـــون دـــوادا الســـيارات واهلـــدم واحلرائـــق وغريهـــا إذا       – 16

 .ع3)احتاجوا بشرط أن ال يكون املتسبب قد فرط أو أهمل

 .ع4)نسخ وتوزيع األشرطة اإلسالمية – 17

واألرأطهل انسال يهل يف ه ا الز ر رقيقهل الكتو ب ونثأهو   و هأ، فهوي     

نعظووم اسووب ب الوودعوة، فكووم اهتوودى اهوو   وور روو ف، فيهوو  ح وو            وور

 للمح :أات والندوات وال ت وى وغريه ، وتسجل اعدة لغ ت.

                                           
وكو لك ىوك    20/28/ 2128خط ب جوااي سو اق  ور   سسوهل احلوأ ني ايرييوهل. اوأقم         ع1)

 هو.8/4/1416يف  56/3/11وقي ى دف عر احملكمهل الشأعيهل ا لدو اأقم 

 عر ىك وق ي  قرتح سبقا انر فة إليه.  ع2)

ىك وق ي ى دف  ر احملكمهل الكيى ا لأي ض و يتيسأ احلصوول علوهلل فقموه وقود ارورت         ع3)

 الواقي نن يكون حمل الصأف  ر نهل السنهل واجملم عهل.

 .20/28/ 2128خط ب جوااي س اق  ر   سسهل احلأ ني ايرييهل. اأقم   ع4)
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 مصارف أخرى

 

 .ع1)األفا ل، وه ا  وجود  ر قديم – 1

 .ع2)األ: حي – 2

والوقوف علهلل األ: حي كثرية جدام وخب ىهل عند نهل جند لكنه  وقوف 

يا نو عر والديه نو نحود نق فاوه نو نحب اوه وو    علهلل ن: ٍح يحضحهلل اه  عر امل

نجد حسب اطالعي يف األوقو ف القد،هل ريئ م  ور  لوك، وإمنو  كو ن املضوحي      

 يضحي  ر   ل احل :أ وال يوىي نو يقي ل لك وق  .

 .ع3)احل  – 3

اع  الوقوف يكون علهلل وجوه الي وي كأ  ر تلك الوجوه احلو  عنوه   

  أة نو  أتني نو نكثأ.

 .ع4)دعوة إىل اهللال – 4

وه ا  صأف ع م، وهن    ص فف ىووفته  جديودة تودخل حتوا هو ا      

                                           
 ىك وق ي  قرتح. سبقا انر فة إليه.  ع1)

 .157، 97، 9/69فت وى وفس ئل الشيخ حممد ار إاأاهيم آل الشيخ   ع2)

 هو.17/11/1415وت فيخ  398عر ىك وق ي ى دف  ر حمكمهل تيم ل اأقم   ع3)

، وكو لك ىوك   20/28/ 2128خط ب جوااي س اق  ر   سسهل احلأ ني ايرييوهل. اوأقم     ع4)

 احملكمهل الكيى ا لأي ض. و يتيسأ احلصول علهلل فقمه.وق ي ى دف  ر 
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 املصأف الع م سبق انر فة إىل اعضه .

 .ع1)اليت  هلل  – 5

والوقووي علووهلل اليتوو  هلل  صووأف  هووم ال سوويم  يف هوو ا العصووأ لكنووه ال    

يوىي ا جملدة، و   نكثأ اليت  هلل  ر املسلمني ال ير ُفقد آا ؤهم ون هو تهم يف  

 أوب الظ ملهل يف نفغ نست ن، والشيش ن، والبوسنهل، وكوسوف ، وكشمري.احل

 .ع2)ان ل املس جد – 6

 وهو  صأف  تجدد كن احل جهل إليه دائم م.

 .ع3)جتهيز الغزاة – 7

 .ع4)حت ي  القأآن الكأيم – 8

 .ع5)توزي  املص حي – 9

 .ع6)توفري السكر امل قا لطلبهل العلم احملت جني – 10

                                           
 ىك وق ي  قرتح. سبقا انر فة إليه.  ع1)

،  وكو لك ىوك   20/28/ 2128خط ب جوااي س اق  ر   سسهل احلأ ني ايرييهل. اوأقم    ع2)

 وق ي ى دف  ر احملكمهل الكيى ا لأي ض. و يتيسأ احلصول علهلل فقمه.

 هو.1/7/1420وت فيخ  54/5/3الدو اأقم  عر ىك وق ي ى دف  ر حمكمهل  ع3)

هوو. وكو لك   22/8/1418وتو فيخ   159/1عر ىك وق ي ى دف  ر حمكمهل تيمو ل اوأقم     ع4)

 ىك وق ي ى دف  ر احملكمهل الكيى ا لأي ض. و يتيسأ احلصول علهلل فقمه.

 هو.8/4/1416وت فيخ  56/3/11عر ىك وق ي ى دف  ر حمكمهل الدو اأقم   ع5)

 وق ي  قرتح سبقا انر فة إليه.عر ىك   ع6)
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 .ع1)لسكر املالئم للمحت جني عر طأيق القأض نو التيعتوفري ا – 11

 .ع2)دوفات املي ه ت نب املس جد والطأف وغريه  – 12

 .ع3)سحقي  امل ل وتييده – 13

 .ع4)ىي نهل األوق ف – 14

 .ع5) س عدة ال قأال واحملت جني – 15

                                           
 املصدف الس اق.  ع1)

 هو.1414ع 2مج  حممد ار عبدالعزيز املسند. داف الوطر، الأي ض   ) 3/23فت وى إسال يهل   ع2)

 هو.1/7/1420وت فيخ  54/5/3عر ىك وق ي ى دف  ر حمكمهل الدو اأقم   ع3)

 .20/28/ 2128خط ب جوااي س اق  ر   سسهل احلأ ني ايرييهل. اأقم   ع4)

 املصدف ن سه.  ع5)
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 خالصة البحث

 

لن سوه   الأاج  ننه جيووز للواقوي نن يأكول  ور وق وه، ونن يسوتثي       – 1

  نه.

 تقسم الغلهل علهلل  ر عينه الواقي عسب ىيغته. – 2

الأاج  نن الوقي املنقطو  ىوحي  ويو:و  حيوا املصولحهل ونوىل       – 3

 جههل هم ال قأال  ر نق فب الواقي.

إ ا وقي اننس ن وق  م وو يعني  صأفه فهو ىحي  وحكمه حكم  – 4

 الوقي املنقط  االنته ل.

 –األقوو فب  –األطبوو ل  –: )األسووأى  وور  صوو فف الوقووي القووديم   – 5

 –إعم ف األوقو ف   –نتب ع امل اهب  –نان ل السبيل  –األيت م  –األوالد 

 –اجملووويش  –الثغووووف  –التوووزوي   –الوووبالد املقدسوووهل  –الييووود  –الوووي 

 –املووودافل الشوووأعيهل   –ال قوووأال واملسووو كني   –العلمووو ل  –الضوووع  ل 

نهول البيووت    –املوالي  –اأ املق  –املستش ي ت  –املسلمون  –املس جد 

 –تعلوويم القووأآن  –تووأليي الكتووب  –نهوول احلووديا  –و وي األقووداف 

سوق يهل   –فىوي الطوأف وتعديلوه      –دوف الضوي فهل   –احلجأ الصحي 

 –طوأف احلو     –إسوك ن احلجوي  وإطعو  هم     –سقي احلجوي    –امل ل 

احملووو وي   –يف سووبيل اهلل   –العوو جزون عوور احلوو      –طووالب األدب  
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 –اجملريان  –املس جني  –املأاىد ال لكيهل  – دافل الطب  – ل واألفا

 وقي الكتب وغريه  علهلل اجملوا  .

إق  هل الدوفات الشأعيهل  – ر  ص فف الوقي العصأيهل: )انعالم   – 6

 –انوو ل  سوو كر لألئمووهل واملوو  نني   –إجيوو د فووأ  عموول للعوو طلني   –

عوور  الت ووأي  –خت يووي اآلالم عوور املصوو اني ونىووح ب احلموو الت   

تكييوي   –ت طوري الصو ئمني    –املعسأير عر طأيق القأض نو التويع  

دعوم املأاكوز    –كويل املسو اق ت يف ح و  القوأآن الكوأيم      –املس جد 

فع يوهل نسوأ    –الودعوة إىل اهلل   –دعم املدافل الشوأعيهل   –انسال يهل 

املشوو فكهل يف  –طب عووهل الكتووب وتوزيعهوو   – وور غوو ب عوونهم ع ئلووهم 

املنكواون عووادث السوي فات،    –أ:يهل املستعصيهل عالا احل الت امل

تووفري   –جتهيز الغوزاة   –نسخ وتوزي  األرأطهل انسال يهل  –واكدم.. 

توووفري السووكر املالئووم للمحتوو جني    –السووكر امل قووا لطلبووهل العلووم   

 قأ:  نو تيع .
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 (878صفحة رقم )

 فاضيه

 توضع يف ظهر الصفحة السابقة

 
 
 
 
 
 
 


