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متَيد:
قاااتٍ ث:اااتؾت        :

       ػاذتص77 :ع.
ؾٗذ ٖٞ ٙأصبتت ايؿ٬ح اي:بتد ٠ثؾاًٗت ااتف ؾجكا ّٛطٝتثٗات قًا ٢قتقا ٠
دتاجٚ ١طزٜل ٚاؽٌ ٚؾ ٌ:ارترل ٪ٜد ٟإؾت اصجكتَ ١اذتٝت ٠ادتُتق ١ٝقً ٢قتقا ٠
َٔ اٱقتتٕ ٚص ١َ٬ا٫جتت ٙؾإذا اصج :خ ا٭َ ١انتضًُ ١اٗاذ ٙاي:ا َ ٠أ ايؾاً١
اتف ٚاصجكتَ ١اذتٝتٚ ٠اصجكتّ فُرلٖت ؾتصجكتَح طٝتثٗت(.)1
 ٫ٚرٜة إٔ َٔ أِٖ أقُاتٍ ارتارل ٖا ٛايٛقاـ اياذٜ ٟبكا ٢اؽاً٘ ٚقتجا
ْؿ ٘:يٮسٝتٍ قًٚ ٢س٘ ايدل ٚارترل.
قتٍ ث:تؾت            :

      ػآٍ قُزإ92 :عٚ ،ق ؾِٗ انتضًُٓ:َ ٕٛاٖ ٢اذا ايجٛسٝا٘
اٯشلٚ ٞطزؽٛا قً ٢إٔ ٜٓتيٛا ايدل  ٖٛٚكتتع ارترل نً٘ ااتيٓش ٍٚقُات عتبإٛ
ٜٚبذي ٕٛايطٝة َٔ انتتٍ صد ١ٝاٗت ْؿٛصِٗ وت اْجٌتتر َت ٖ ٛأندل ٚأؾقٌ ٖٛٚ
َزفاات ٠اف ؾًبااٛا ثٛسٝاا٘ راٗااِ ايااذ ٖ ٟا اِٖ إؾت اياادل نًاا٘ ٜاا ٖ ّٛا اِٖ إؾت
اٱصٜٚ ّ٬جظزر ٕٚاٗذ ٙايجًب َٔ ١ٝاصذلقتم انتتٍ  َٔٚعغ ايٓؿط  َٔٚطاة
ايذاخ ؾٝبًػٛا اٗذا أقً ٢انتزاثاة وت ايضاُ ٛقأ ًَاذاخ ايا ْٝت إؾت ايا رستخ
( )1وت ًت ٍ٬ايكزإٓ (.)2445/4
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اي ٬:وت َك :ؽ م قٓ ًَٝو َكج ر.

ٚقتٍ رص ٍٛاف @( :إذا َتخ ااأ آدّ اْكطاع قًُا٘ إَ ٫أ دا٬ز:
ؽ ق ١ستر ،١ٜأ ٚقًِ ٜٓجؿع ا٘ ،أٚ ٚي ؽتحل  ٜق ٛي٘) ػرٚا ٙاٱَتّ َضًِع.
ٚازغب ١ؽتدقٚ ١قشّ أن ٝثٓتؾط انتضًُ ٕٛقً ٢أقُتٍ ايكزت ااتيٛقـ
قً ٢آت ٤انتضتس ٚآت ٤انت ارظ ٚانتغتوت ٚانتهجبتخ ٚدٚر ايزقت.١ٜ
ٚأخازض ااأ َتساا٘ إٔ رصا ٍٛاف @ قااتٍ( :إٕ هتات ًٜظاال انتاَ َٔ٪اأ
قًُ٘ ٚطضٓتث٘ اَٛ :ث٘ قًُتً ْغز ٙأٚ ٚي اً ؽتذتتً ثزنا٘ أَ ٚؾاظؿتً ٚردا٘ أٚ
َضش اً آت ٙأ ٚاٝجتً ٫أ ايضب ٌٝآت ٙأْٗ ٚزاً أسزا ٙأ ٚؽ ق ١أخزسٗات َأ َتيا٘
وت ؽظج٘ ٚطٝتث٘ ثًظك٘ َٔ اَٛ :ث٘).
ٚق قتٍ اي ١َ٬:ايضٛٝط ٞوت ايٛقـ ع:زاً(:)1
قًٝاااا٘ َاااأ ؾ:ااااتٍ غاااارل قغاااااااز

إذا َاااتخ ااااأ آدّ ياااٝط ظتااازٟ

ٚغزظ ايٓدٌ ٚايؾا قتخ جتازٟ

قًاااااا ّٛاذٗاااااات ٚدقااااات ٤صتااااااٌ

ٚطؿاااااز ايب٦اااااز أ ٚإسااااازاْٗ ٤اااااااز

ٚراداااَ ١ؾاااظـ ٚرااااتيت دػااااز

إيٝااااااا٘ أ ٚآااااا اات ٤ستااااااٌ ذنااااااااز

ٚاٝااااح يًػزٜااااة آااااتٜ ٙاااااا ٣ٚ

ؾدااااذٖت َااأ أطتدٜااار ؾاااااز

ٚثًٝ:اااااااااِ يكااااااااازإٓ نزٜااااااااِ

ٚق ٚقـ رصا ٍٛاف @ ٚٚقاـ أؽاظتا٘ انتضاتس ٚا٭را ٚاٯااتر
( )1طتع ١ٝايغدلًَض ٞاٗتَػ ْٗت ١ٜاحملجتض (.)358/5
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ٚاذت ا٥ل ٚارتٚ ٌٝاي:جتد وت صب ٌٝاف.
قٔ أْاط > قاتٍ :نتات قا ّ رصا ٍٛاف @ انت ٜٓاٚ ١أَاز ابٓات ٤انتضاش
قتٍٜ( :ت اين ايٓشتر :دتَٓ ْٞٛت٥طهِ ٖاذا) ؾكاتيٛاٚ :اف ْ ٫طًاة ٓا٘ إ٫
إؾت اف ث:تؾت .ؾ خذ ٙؾبٓتَ ٙضش اً .رٚا ٙايذ٬د.)1(١
ٚقٔ قذُتٕ > إٔ رص ٍٛاف @ قتٍ َٔ( :طؿز ا٦ز ر ١َٚؾً٘ ادتٓا.١
قتٍ ؾظؿزثٗت) أخزس٘ ايبدترٚ ٟايذلَذٚ ٟايٓضت.ٞ٥
ٚوت رٚا ١ٜيًبػ :ٟٛإْٗت نتْح يزسٌ َٔ اين غؿتر قؽت ٜكتٍ شلت ر،١َٚ
ٚنااتٕ ٜبٝااع َٓٗاات ايكزااا ١ٴؿتا  ،ؾكااتٍ ياا٘ اياآ

@( :ثبٗٝٓ:اات ا:ااؽت وت ادتٓاا١

ؾكااتٍٜ :اات رصاا ٍٛاف يااٝط ياا ٫ٚ ٞيٝ:ااتي ٞغرلٖاات ،ؾبًااؼ ذيااو قذُااتٕ >
ؾتعذلاٖت خبُضٚ ١د٬دؽت أيـ درِٖ .دِ أث ٢ايٓ @ ؾكتٍ( :أجت ٌ:يَ ٞات
سً:ح ي٘ قتٍ .ِ:ْ :قتٍ :ق سً:جٗت يًُضًُؽت)(.)2

أخزض اٱَتّ ألتا ٚايبداتر ٟقأ أااٖ ٞزٜاز > ٠إٔ رصا ٍٛاف @
قتٍ َٔ( :اطجبط ؾزصتً وت صب ٌٝاف إقتتًْت ٚاطجضتاتً ؾإٕ عبٚ ٘:رٚد٘ ٚاٛي٘ وت
َٝشاْ٘  ّٜٛايكٝتَ ١طضٓتخ).
ٚوت ط ٜر ختي أ ايٛي > ٝإٔ رص ٍٛاف @ قتٍ( :أَت ختي ؾكا
( )1ؽظٝغ ايبدتر.479/5 ٟ
( )2ؾجغ ايبتر ٟاغزح ؽظٝغ ايبدتر.478/5 ٟ
998

الىقف اخلريٍ ومتًزه عن الىقف
األهلٌ

اطجضة أدراقا٘ ٚأقجاتد ٙوت صاب ٌٝاف) ٚأقجاتد ٙؿتٓ:اَ :٢ات أقا  ٙا تٖا َأ
ايض٬ح ٚاي ٚات ٚآي ١اذتزت.
معيى الوقف فـي اللغة وتعريفُ فـي االصطالح:

ٚقـ ٚقٛؾتً قتّ َٔ سًٛظ ٚصهٔ ا :انتغٚ ٞاي ار ٚضتٖٛت طبضاٗت وت
صب ٌٝاف ٜٚكتٍ ٚقؿٗت قً ٢ؾٚ ٕ٬ي٘ٚ .انتٛقاٛف قٓا ايؿكٗات ٤اي:اؽت احملبٛصا١
إَت قًًَ ٢و ايٛاقـٚ ،إَت قًًَ ٢و اف.
ٚايٛاقـ اذتتاط ي ،٘ٓٝ:إَت قًًَ ٢ه٘ٚ ،إَات قًاًَ ٢او افٚ .ايٛقاـ
طبط اي:ؽت قًًَ ٢و ايٛاقـ .أ ٚقًًَ ٢و اف.
ٚايٛقـ وت ا٫ؽط٬ح :حتبٝط ا٭ؽٌ ٚثضب ٌٝايذُز.٠
ٚقتهااأ ث:زٜاااـ ايٛقاااـ ؿتااات ٜا ا ث :ٞحتٜٛاااٌ ا٭َاااٛاٍ َااأ ًٚتٝؿجٗااات
ا٫صجٗ٬ن ١ٝإؾت اصجذُترٖت وت أؽ ٍٛرأزلتي ١ٝإْجتس ١ٝثٓجص انتٓتؾع ٚارتا َتخ
ٚاٱٜزاداخ اييت ثضجذُز وت انتضجكبٌ وت أٚس٘ ايدل ٚارترل .
إذٕ ؾتيٛقـ قًُ ١ٝجتُع اؽت ا٫دختر ٚا٫صاجذُتر َ:اتً ؾٗا ٞثجا يـ َأ
اقجطتع أَٛاٍ نتٕ قتهٔ يًُتيو إٔ ٜضاجًٗهٗت إَات َبتعاز ٠أ ٚا:ا حتًٜٛاٗت إؾت
ايضًع يٝضجًٗهٗت آؿض٘ أٜ ٚضجًٗهٗت ٚردج٘ َٔ ا.ٙ :
ؾتيٛاقـ قتجتس ا ْا٘ ْ٦ات اٗاذا انتاتٍ قأ ا٫صاجٗ٬ى إؾت ا٫صاجذُتر اٗا ف
سٜتد ٠ايذز ٠ٚاٱْجتس ١ٝوت ا جُع ٖٚذ ٙايذز ٠ٚاٱْجتس ١ٝانتٛقٛؾ ١ثٓاجص خا َتخ
َٓٚااتؾع وت زتاات٫خ َج :ا دَٗٓ ٠اات َضااتس يً:بااتدٚ ٠ايجً:ااَٗٓٚ ،ِٝاات َ ا ارظ
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ٚيٛاسَٗت َأ َكتقا ٚنجاة ٚأقاٚٚ ّ٬صات ٌ٥اٱٜقاتح يًجَٝ٬اذ ٚايطا٬ت،
َٚضجغؿٝتخ َٚت ًٜشّ شلت َٔ أصزٚ ٠ؾزؼ  :َٚاخ ٚأدٚاخ ٚدٚاَٚ ٤ت ٜٓبػٞ
يهتؾ ١خ َتخ انتزف.٢
نُت إٔ ٖذ ٙايذز ٠ٚانتٛقٛؾ ١قتهأ إٔ ثٓاجص أ ٟصاً ١:أ ٚخا َتخ أخاز٣
ثبااتع يًُضااجًٗهؽت ٚثااٛسع قت ٥ا اثٗت ايؾااتؾ ١ٝقًاا ٢أغاازاا ايٛقااـ طضااة
عزٚيت ايٛاقـ ْٚؾٛؽ٘ اييت  ٫ختتيـ أطهتّ ايغز ١:ٜؾاتيٛقـ ال َٝشاْا٘
اٱص ّ٬طت ٫أَ ٚت ً٫وت غتياة ايبًا إ ٚانتضاتظ اا٘ ٜقاز ا جُاع اٱصاَٞ٬
فزراً ا.ٔٝ
ٚي ٫ٛا٭ٚقتف ارترل ١ٜنتت ٚسا خ ادتٛاَاع ٚانتضاتس ٚانت:تٖا ٚانتغاتوت
ٚانت٬سااٚ ٞياا ٫ٛغاا٬خ ا٭ٚقااتف نتاات ٚس ا انت:ااٛس َ ٕٚا داً ٜٓ ٫كطااع ٭ٕ وت
اْكطتع ذيو نٌ ارتضتر يًُشجُع اٱص.َٞ٬
ٚإذٕ ؾُُت ْ اح إي ٘ٝعز ١:ٜاٱص ّ٬ايٛقـ ارترل ٟصٛا ٤نتٕ يًكزٜاة
أ ٚيًػزٜة أ ٚيضت٥ز َؾتحل ا٭َٚ ١قًٝا٘ درساح ا٭َاَ ١أ ؾشاز اٱصا ّ٬إؾت
ايٚ ّٛٝانتتياو ٖا ٛؽاتطة ايغا ٕ وت ايجؾازف وت َتيا٘ وت عاج ٢أْاٛاع اي:كاٛد
صااٛا ٤نتْااح قكااٛد َ:تٚفااتخ َاأ اٝااع ٚإسااترَٚ ٠ضااتقتَٚ ٠شارقاا ١أ ٚقكااٛد
ثٛدٝكتخ َٔ رٖٔ ٚفُتٕ ٚنؿتيٚ ١طٛاي ١أ ٚقكٛد ا٭رؾتم َٔ قترٚ ١ٜقزا
ٚٚد:ٜااٚ ١قكااٛد ايجدلقااتخ َاأ ٚقااـ ٖٚبااٚٚ ١ؽااٚ ١ٝغاارل ذيااو َاأ ٚسااٙٛ
ايجؾزف انت:جدلَ ٠تداّ ايٛاقـ قتق ً٬اتيػتً طزا رع ٝا مل ٜؿك عا٦ٝتً َأ أًٖٝا١
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ايجؾاازف ٚإيٝاا٘ دَ ٕٚاأ صااٛا ٙحت  ٜا ايغاازٚيت وت ايٛقااـ ٚث:ااؽت َؾااترؾ٘
َتداَح وت أٚس٘ ارترل ٚايدل انتغزٚع.
حكه الوقف:

اذتهااِ ٜطًاال ٜٚاازاد ااا٘ أطا أَااز ٜٔا٭ :ٍٚايؾااؿ ١ايغاازقَ ١ٝاأ نْٛاا٘
َطًٛت ايؿ ٌ:أ ٚايذلى ،ا٭َز ايذتْٜ :ٞٴطًل ٜٚزاد ا٘ ا٭دز انتذلثة قًٝا٘ ا:ا
ٚسٛد.ٙ
ؾً:ااا ٢انتٓ:ااا ٢ا٭ ٍٚاخجًاااـ ايؿكٗااات ٤وت َغااازٚق ١ٝايٛقاااـ ،ؾُااآِٗ
َاأ أسااتسَ ٙطًك اتًَٚ ،اآِٗ َاأ أسااتس ٙوت طااتٍ:َٓٚ ،اا٘ وت أخاازَٚ ،٣اآِٗ
َاااأ ذٖااااة إؾت ايكاااا ٍٛاتصااااجظبتت ايٛقااااـ ٚأْاااا٘ َاااأ ا٭قُااااتٍ ايبتقٝاااا١
ايؾااتذتٚ ،١ي:ااٌ ٖااذا ٖاا ٛاياازاسغٚ ،قًاا ٢انتٓ:اا ٢ايذااتْ ٞؾااإٕ طهااِ ايٛقااـ
ا :ا ٚسااٛدٖ ٙاا ٛقك ا ٫سّ ٜ٫ؾااغ إيػاات ٙ٩أ ٚايزسااٛع قٓاا٘ إ ٫إذا ث:طًااح
َٓتؾ.٘:
قااتٍ اااأ ق اَااٚ :١ايٛقااـ َضااجظة ٓ:َٚاات ٙحتبااٝط ا٭ؽااٌ ٚثضاابٌٝ
ايذُز.٠
أدلة مصروعية الوقف:

أ َٔ :ً٫ٚايهجتت اي:شٜش:
 – 1قاااتٍ اف ث:ااااااتؾت:
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:٠ ػايبكز            

.ع110
١ا أْؿضاِٗ اتيطتقاٛٓغاظَٝٓؽت ي٪ إؾت انت١ ايهزقت١ٜ اٯٙ٘ وت ٖذٝسٛ ايج٤ست
٠٬بتداخ َأ ؽا:اع َٔ ايْٛ أ٤ًكِٗ جبٓتت اف ا دا: قٔ ث٠دل: انت١ً٥اشلت
اع ايادلٛ َأ أاازس أْا١ٜف ارترلٛقٛة إٔ ايٜ ر٫ٚ ٌ يًدرلاخ:ؾٚ ٠سنتٚ
.ارترلٚ
      

:تؾت: – قتٍ اف ث2

    
















     
    

.ع177 :٠ػايبكز
٢َجاتٝايٚ ٢ ايكزااٟٚ طب٘ ياذ٢ً انتتٍ ق٤جتٜ إ١ُٝقٚ ، كتتع ارترلٖٛ ايدل
،٠ا٭دازٚ ايغاغٚ د اذتزـٛٝجتم َٔ ق:ْ٫ اٖٞ ٌٝاأ ايضبٚ انتضتنؽتٚ
١ُاٝ قٞٗ قٔ اٱْؿتم ؾٟ ٜكبض ا٭ٜ ٟح َٔ طة انتتٍ ايذٚجتم ايز:ْا
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ٜ ١ٓٝغرل إيٗٝات ذياو ايآؿ قًا ٢طاة انتاتٍ ٚقُٝا ١عاٛ:ر ١ٜإٔ ٜبضاىت
اٱْضتٕ ٚ ٙ ٜرٚط٘ ؾُٝت ظتة َٔ َتٍ ؾٗ ٞقُٝا ١إْضاتْ ١ٝنادل ٣وت ٌْتاز
اٱصاا ّ٬ايااذٜ ٟضاا ٢:يجظزٜااز اٱْضااتٕ َاأ ٚصااتٚظ ْؿضاا٘ ٚطزؽااٗت
ٚفا:ؿٗت ُ:ٜٚاٌ قًا ٢ثكٜٛا ١ؽاًجٗت ااذ ٟٚايكزاا ٢نتات ؾٗٝات َأ حتكٝال
َز ٠٤ٚايٓؿط ٚنزاَ ١ا٭صزٚ ٠ثكٚ ١ٜٛعت٥ص ايكزاٚ ٢ا٭صزٖ ٠ا ٞايٓاٛا٠
ا٭ٚؾت يًشُتق ٖٞ ١يًٝجتَ ٢ثهتؾٌ ااؽت ايهباتر ٚايؾاػتر ٚااؽت ا٭قٜٛات٤
ٚايقااا:ؿتٚ ٤ث:اااٜٛض شلااا ٤٫٪ايؾاااػتر قااأ ؾكاا إ اذتُتٜاااٚ ١ايزقتٜااا١
ا٭اٜٛج ؽت ٚلتت ١ٜيٮَاَ ١أ ثغازد ؽاػترٖت ٚث:زفاِٗ يًؿضاتدٖٚ ،اٞ
يًُضتنؽت ايذ٫ ٜٔظت َ ٕٚت ٜٓؿكَ ِٖٚ ،ٕٛع ذيو صتنٜٓ ٫ ٕٛض يٕٛ
فٓتً ؿتتٚ ٤س ،ِٖٗٛاطجؿتًت شلِ اهزاَْ ١ؿٛصِٗ ٚؽٝتْ ١شلِ َٔ ايبٛار
ٚإع:تر شلِ اتيجقتَٔ ٚايجهتؾٌ وت ستٝىت ادتُتق ١انتضًُ ١اييت ُٜٗ ٫اٌ
ؾٗٝت ؾزد ٜ ٫ٚقٝع ؾٗٝت قق.)1(ٛ
-1

قاااااااااتٍ اف ث:اااااااااتؾت         :
        

       ػايبكز215 :٠ع.
ٖذ ٙاٯ ١ٜثبؽت ا ت٫خ اييت ٜغزع ؾٗٝت اٱْؿتم ؾتٱْؿاتم فازٚر ٠يكٝاتّ
( )1وت ًت ٍ٬ايكزإٓ (.)159/1
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ادتُتقاا ١انتضااًُٚ ١فاازٚرَ ٠اأ ْتطٝاا ١ايجقااتَٔ ٚايجهتؾااٌ اااؽت أؾاازاد
ادتُتقٝ ١ر ٜغ:ز نٌ ؾزد أْ٘ ققٛاً وت ادتضا ؾاإذا ناتٕ صا اذتتسا١
أَز َ:جدل ي٘ قُٝج٘ ؾإٕ عٛ:ر ايؿزد انتضًِ ا ْ٘ سشٖ َٔ ٤ذا ا جُاع أَاز
٫ا َٓ٘ يًغٛ:ر اتيجُتصو ٚايذلااىت اؽت أؾزاد ا٭َ.١
ٚشلذا ست ٤اٝتٕ أْاٛاع اٱْؿتم

وت ٖاذ ٙاٯٜا       :١

ػايبكز215 :٠ع ؾٗذا اٱْؿتم عتكل ارترل يؾتطة انتتٍ ٖٚا ٛانت:طاٚ ٞعتكال
ارت ارل يٰخااذ ٖٚاا ٛنااذيو خاارل يٮَاا ١٭ْاا٘ قُااٌ َاادلٚر  ٫ٚصااُٝت إذا
طزـ انتٓؿل قً ٢أؾقٌ َت ي  ٜ٘ؾتٱْؿتم ثطٗرل يًكًة ٚثشن ١ٝيًآؿط
دِ ق ٕٛيٰخز ٜٔنتت عتكل َٔ َؾتذتِٗ ؾتٯ ١ٜث ق ٛإؾت ثطٜٛع ايآؿط
يبذٍ َت ٖ ٛخرل ٚايذلغٝة ؾ.٘ٝ
ؾُؾااازف اٱْؿاااتم نتااأ س:اااٌ اف طكٗاااِ َكذلْا اتً كااا٘ ساااٌ ٚقااا:٬
           ػاٱصااااازا23 :٤ع،
    ثٴغٵاااااااازنٛٵا     ػايٓضاااااااات36 :٤ع.
ٚاٱْؿتم ا:ا ذياو ظتُاع ااؽت ؾ٦اتخ َأ ايٓاتظ ا:قاِٗ ثزاطا٘ ااتنتٓؿل
رااطااا ١ايٓضاااة ٚا:قاااِٗ رااطااا ١ايااازطِٚ ،ا:قاااِٗ رااطااا ١ايزلتااا١
ٚا:قِٗ رااط ١اٱْضتْ ١ٝايغتًَ ١وت ْطتم قكٝا  ٠اٱصاٚ ّ٬ايذلثٝاة وت
ٖذ ٙاٯٚ ١ٜوت آٜتخ أخز ٣هتتدً ١ثشٚد ٙا:ض ا٭طتدٜر ايٓبٚ ١ٜٛفٛطتً
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ٍٍ اف @ قتٛغ َضًِ قٔ ستاز > إٔ رصٝ وت ؽظ٤ ستٟتْتً نتيذٝاٚ
ٌ ؾٮًٖو ؾاإٕ ؾقاٞٗت ؾإٕ ؾقٌ عًٝ (اا أ آؿضو ؾجؾ م ق:ٌيزس
 ؾٗهاذا٤ٞ قزااجاو عاٟ قزااجو ؾإٕ ؾقٌ قأ ذٟ قٔ أًٖو ؾًذ٤ٞع
.)1( )..ٖهذاٚ
ٙا َزٜ ٕجٗات قباٌ أًٜ اهؿت٫ٚ أٙيك قًِ اف إٔ اٱْضتٕ عتاة ذاثا٘ ؾا َزٚ
 ثبا أ٫ ١بتخ َأ ايازسم ؾتيؾا قٝأاتح ي٘ ايطٚ اٖتٛ َٔ ص٢ًاتٱْؿتم ق
ًِٝأ ايجضااٚ ٠٬اا٘ أؾقااٌ ايؾااًِٝ قٜ ايهااز٢ ؾتنتؾااطؿ١ااٜ ا ايهؿت: ا٫إ
اٝات خارل َأ ايًٝ:ا ايٝايٚ ٢ َت نتٕ قأ ًتٗاز غٓا١ (خرل ايؾ ق:ٍٛكٜ
.)2( )ٍٛ:اا أ ؿتٔ ثٚ ٢ًايضؿ
٤٫٪ٖااٚ د٫ٚا٭ٚ ٜٔ اي اٛؾتٱْضااتٕ عتااة ا٭قاازاؽت َاأ أؾاازاد أصاازث٘ اي
ع176 ػٚ ع12– 11ااتخ ػٜ وت اٯ٤ف اتً نُاات سااتٚة َؿزٝشلااِ وت انتاارلاز ْؾاا

٘ٔ دااِ صااتر اااٜ اٯخااز١) ؾغاازع اف يٲْضااتٕ نؿتياا3(٤ ايٓضاات٠رَٛاأ صاا
.ًِغ َضٝ) ؽظ1(
.ًِغ َضٝ) ؽظ2(
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٤٫٪ ٖااااا١ طتسااااا٤ أًٖااااا٘ ا٭قااااازاؽت يكقااااات٤راٚ  وت اٱْؿاااااتم٠ٛخطااااا
٠ٛ ايٓداااا١ِٗ قتطؿاااا:ٕ اقااااٚااااذرلٜ ٣ااااـ أخااااز٥اٛ ط٢ٓؿاااال قًااااٝي
ٕ َاتٚ ظتا٫ ٜٔ داِ انتضاتنؽت اياذ٢َجتٝشلِ ايٚ وت أٚ ١انتغترنٚ ١ايزلتٚ
اٛاا:يهاآِٗ اْكطٚ ٍٕ شلااِ َااتٛهااٜ ٔ ق اٌٜ ايااذٝ ايضااب٤ٕ دااِ أآااتٛٓؿكااٜ
ٌ ايجهتؾاا١ٕ وت رااطااُٛٓجقااٜ  وت ا جُااع٤ اتً أققاات:ٝ كت٤٫٪ٖااٚ ٘قٓاا
ػ وت ايكًااةٝضااجشٝ ؾ٢اازاىت ٖااذا نًاا٘ ااات٭ؾل ا٭قًااٜ ِايذلاطااِ دااٚ
:٠ ػايبكز           ٞط:ٜ ُتٝؽًج٘ اتف ؾ

٤ ايؾاااؿت١إؾت درساااٚ ٢ت إؾت ا٭ؾااال ا٭قًاااًٛؾاااٌ ااااتيكٜ ع اٗاااذا215
               
              
              
              
               
               
     

،         

                
              

.              
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ًِٝاا:٘ اي:قااٜ ٟ ايااذٟٛ انتاآٗص ايذلاااٖٛااذا ٖااٚ ـ فٛارتًااٚ ايجشاازدٚ
.)1(ارتبرل
           :اااتؾت:قاااتٍ ث

.ع245 :٠ػايبكز

–4

 

٘قاتقؿٜ ٙ ٕٓ قُٛ قزا طضٔ ف َقٖٛ ذٖة اتٱْؿتم إفتتٜ ٫ ٍؾتنتت
قاتقؿ٘ وتٜٚ ١راطاٚ ٠تد:صٚ ١ازنٚ ٫
ً ت َتْٝ قتقؿ٘ وت ايٜ ٠تؾتً نذرل:أف
. َٔ اف٢قزاٚ ٢رفٚ ًت:َجٚ ًُتٝ:ْ ٠اٯخز
          

:تؾت:قتٍ ثٚ – 5

   ٳغٳآٜ          
              

:٠ ػايبكز           

.ع262 – 261
ٗاتًّٝ قٛكاٜ ٟ اياذٞسجُتق٫قجؾتد ا٫اق اٛ ق٤جؽت آتْٜجبؽت وت ٖتثؽت اٯ
ٕٚاات:ايجٚ ٌ ا جُااع وت ايجهتؾاا٠ااتِٝ طٝجظكاال اٗاات ثٌٓتااٜٚ ًِا جُااع انتضاا
.ارترلٚ س٘ ايدلٚ ٢ًقـ قٛاقٗت ايْٛاييت َٔ أازس أٚ انتجُذٌ وت ايؾ قتخ
١اٝسجُتق٫اٚ ١ٖٝاذا اٱْؿاتم وت اٯدات ايٓؿضاٚ ٍ أداز ٖاذا ايباذ٢ًجشٜٚ
.) اجؾزف220/1( ٍٕ ايكزآ٬) وت ًت1(
988

ندوَ الىقف يف الشريعُ اإلسالمًُ وجماالته

اياايت جت:ااٌ ايؾ ا ق ١قُ ا ً٬ثٗااذٜبٝتً ياآؿط َ:طٗٝاات ٚقُ اْ ً٬تؾ :اتً َز اتً
ٯخااذٜٗت ٚحتاا ٍٛا جُااع إؾت أصاازٚ ٠اط ا ٜ ٠ضااٛدٖت ايج:ااتٚ ٕٚايجهتؾااٌ
ٚانتٛدٚ ٠ايزلتٚ ١ثزؾاع ايبغاز ١ٜإؾت َضاج ٣ٛنازٜ ِٜؾا م ؾٝا٘ طا ٜر
انتؾااطؿ ٢ايهاازَ( :ِٜذااٌ انتاآَ٪ؽت وت ثااٛادِٖ ٚثاازالتِٗ ٚث:ااتطؿِٗ
نتدتضا ايٛاطا إذا اعاجهَٓ ٢ا٘ ققا ٛثا اق ٢يا٘ صات٥ز ادتضا اتيضاٗز
ٚاذتُٚ )1()٢إؾت ستْاة ذياو ايجغاب ٘ٝايزا٥اع يذلاااىت ا جُاع اٱصاَٞ٬
ٚثهتؾً٘ ..ثغبٜ ٫ ٘ٝكٌ قٓ٘ رٚق( :١انت َٔ٪يًُ َٔ٪نتيبٓٝتٕ ٜغ ا:ق٘
ا:ق اتً) ( ،)2أَ ٟذااٌ يًجهتؾااٌ ا٫سجُااتق ٞأرٚع َاأ ذيااو ايجهتؾااٌ إذا
َزا انتضًِ ٚس أخٛثا٘ قٓا  ٙإذا ثا مل انتضاًِ ٚسا أخٛثا٘ قٓا  ٙإذا
أنتح ا٘ َؾٝبٚ ١س أخٛث٘ قٓ .ٙ
سض ٚاطا ٜجا اق ٢يهاٌ َات ٜؾاٝة اي:قا ،ٛ٭ٕ اي:قا ٛساشَٓ ٤ا٘،
سش ٤قشٜاش سا قشٜاش ٜٚزؾاع اٱصاٖ ّ٬اذا ايًاَ ٕٛأ ايجهتؾاٌ يٝشً:ا٘
ث:ااتََ ً٬ااع اف (إٔ اف ٜ كااٜ ٍٛاا ّٛايكٝتَااٜ ١اات اااأ آدّ َزفااح ؾًااِ
ث ْٞ :قتٍ ٜترت نٝـ أقٛدى ٚأْح رت اي:تنتؽت :ؾكتٍ أَات قًُاح إٔ
قب  ٟؾْ٬تً َزا ؾًِ ث ٙ :أَت أْو يٛق ثا٘ يٛسا ثين قٓا ٚ )ٙقاط
قً ٢انتازا ناٌ أملٚ ..قاط قًٝا٘ ناٌ َؾاٝبَ ١أ ااتت أٚؾت ٚثهجُاٌ
( )1ؽظٝغ َضًِ (.)389/2
( )2ؽظٝغ ايبدترَٚ ٟضًِ.
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ايؾٛر ٠ؿتت ست ٤وت اتق ٞاذت ٜرٜ( :ت اأ آدّ اصجطُ:جو ؾًاِ ثطُ:اين
قااتٍ ٜااترت نٝااـ أطُ:ااو ٚأْااح رت اي:ااتنتؽت قااتٍ أَاات قًُااح أْاا٘
اصجطُ:و قب  ٟؾ ٕ٬ؾًِ ثط ُ٘:أَت قًُح أْو ي ٛأطُ:جا٘ يٛسا خ
ذيو قٓ ٜ ٟت اأ آدّ اصجضكٝجو ؾًِ ثضكين قتٍ ٜات رت نٝاـ أصاكٝو
ٚأْح رت اي:تنتؽت ،قتٍ اصجضكتى قبا  ٟؾا ٕ٬ؾًاِ ثضاك٘ أَات إْاو ياٛ
صكٝج٘ يٛس خ ذيو قٓ .)1( )ٟ
ٚإذا قا ْت إؾت اٯٜاا ١ايهزقتاا ١ا٭ٚؾت ٚسا ْتٖت ث:اازا ؽااٛرَ ٠اأ ؽاٛر
اذتٝت ٠ايٓتَ ١ٝاييت ثؿٝض ات٭قطٝتخ ٚاشلبتخ :ايشرع ٖب َٔ ١اف اياشرع
ايذ:ٜ ٟط ٞأف:تف َت  ٜخذٜٗٚ ٙة غ٬ث٘ َقاتقؿ ١ؾٗا ٞطباٚ ١اطا ٠
قتٖ ٥ت صبُ:ت ١٥طبٖ ١ذ ٙقًُ ١ٝطضتاٚ ١ٝإ ٫ؾؿقاٌ اف أٚصاع ٚأٚؾا٢
ٚأنذااز اصااجشتا ١يًقااُرل ٚثا درل وت انتغااتقز ٚعااظذا يًااُِٗ ٚاصجٓٗتفاتً
يً:شاٚ ِ٥طذت قً ٢اذٍ انتشٚ ٜانتش َٔ ٜاي:طتٚ ٤اشلبتخ.
يٝها ٕٛاي:ت٥ا أٚصااع ٚأسلااٌ ؾٗااذا اٱْضاتٕ ايهااز ٜ ِٜخااذ أفاا:تف َاات
:ٜطااَٚ ٞتياا٘ ٜااشداد أفاا:تؾتً َقااتقؿ    :١

      ػايبكاز261 :٠ع إٕ اف ٜقتقـ
نتٔ ٜغتٜ ٤قاتقـ اا ٬طضاتت ٜقاتقـ َأ رسقا٘ اياذً:ٜ ٫ ٟاِ أطا
( )1ؽظٝغ َضًِ (.)384/2
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ط ٚد َٔٚ ،ٙرلتج٘ اييت  ٫عتٝىت أط َٔ ايٓتظ اغُٛشلت ٚؽا
   

اٖت 

ػايبكااز261 :٠ع ٚاصااع ٜ ٫اآكؿ قطااتٜٓ ٫ٚ ٙ٩قااة،

قًاا ِٝاتيٓٛاٜااتً:ٜ ..ااِ ختٓ٥اا ١ا٭قااؽت َٚاات ختؿاا ٞايؾ ا ٚرٖ .ااذا ادتااشا٤
ٚايذٛات نتٔ أْؿل قٔ أرعتْٚ ١ٝكتٜٚ ٤ه ٕٛإْؿتق٘ ااجػتَ ٤زفت ٠اف.
ٚ – 6قتٍ :

            

  
           

ػايبكز262 :٠ع.
ؾٗذا اٱْؿتم ايٓك ٞايطتٖز انتج يل ايؾاتدر َأ ْؿاٛظ احملضآؽت اياذ٫ ٜٔ
ٜجبَ ٕٛ:ت أْؿكٛا َٓت  ٫ٚأذ ٣إذ يٝط انتكؾٛد اتٱْؿاتم زتازد صا ارتًا١
ٚايؿتقٚ ١ققات ٤اذتتسا ١ؾظضاة ٚإفتات أراد اف ساٌ ٚقا ٬اٗاذا اٱْؿاتم
ايجٗذٜة ٚايجشنٚ ١ٝايجطٗرل يآؿط انت:طاٚ ٞاصجشتعا ١نتغاتقز ٙاٱقتتْٝا١
ٚثذنرل آ ١ُ:اف قً ٘ٝا ٕ  ٜنٌ َٓٗت وت غرل صازف  ٫ٚشتًٝاٚ ١إٔ ٜٓؿال
َٓٗت وت صب ٌٝاف اػرل َٔ ٚوت ٖذا ثزف ١ٝيٓؿط اٯخاذ ٚثطٝٝباتً رتاتطزٙ
ٚثٛدٝكتً يؾًج٘ ا خ ٘ٝانتضًِ ٚص اً رتً ١احملجاتسؽت َأ ا٭َا ١يجكا ّٛقًا٢
أصتظ َٔ ايجهتؾٌ ٚايج:ت.ٕٚ
ٖٚذا انتٓٗص ايك ِٜٛوت ثٓب ٘ٝا٭غٓٝت ٤ا ٕ انتتٍ َتٍ اف ٚإٔ ايزسم َأ اف
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.)1(ٌٗت َٓؾـ قتقٝ ؾٟ قتتر٫  اييت١كٝ اذتكٖٞٚ

   :تؾت:ثٚ ٍ اف ثبترىٛقـ اكٛ اي١ٝقٚ َغز٢ًقتً قٍٜ أ

يٓت إٔ ْضجٚ – 7

              

:٤ ػايٓضت           

.ع114
ا٘ ايادلٝ قتج ؾٟ ايذٟقـ ارترلٛ ثجُذٌ وت اي١ٜ ادتتر١ة إٔ ايؾ قٜ ر٫ٚ
.٠تٝخ اذت٫ َٔ زتتٜ :اٱطضتٕ إؾت ايٚ
  

:تؾت:ٍ اف ثٛقـ اكٛ اي١ٝقٚ َغز٢ًقتً قْٜضج ٍ أٚ – 8

         

.ع7 : ٜ

 ػاذت    

           :ااتؾت:ياا٘ ثٛقٚ – 9

.ع11 :

ٜ  ػاذت   

        :اااااتؾت:قاااااتٍ ثٚ –10

.ع18 :

ٜ  ػاذت      

ٔا َأٜ اباذٍ انتشٜصاز٪ًُ ي٬قاٚ ٌ اف سا٠ٛ دق٢ًتخ ثجشٜ اٯٙوت ٖذ
.)304/1( ٍٕ ايكزآ٬) وت ًت1(
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أَٛاشلاِ وت ايبذٍ ٚاي:طت ٤إْ٘ ٖجتف َا٪دز قٓا َت ٜكا ٍٛيً:باتد ٚايؿكازا٤
احملاااتٜٚص          ػاذت ٜااا

11 :ع ٚزتااازد

ثؾٛر انتضًِ ايؿكرل أْ٘ ٜكازا راا٘ انتًا ٤ٞايػاين نؿٝاٌ اا ٕ ٜضاترع إؾت
ايبذٍ ٚايضدت ٤اتنتتٍ إٕ ايٓتظ يٝجضاتاك ٕٛقاتد ٠إؾت ايج:تَاٌ َاع ايذازٟ
َِٓٗ ٭ْٗاِ قًاٜ ٢كاؽت وت اصاذلداد أَاٛاشلِ ؾهٝاـ إذا ناتْٛا ٜكزفإٛ
ايػين اذتُ ٝايذٜ ٫ ٟهجؿ ٞاإقتد ٠رأظ انتتٍ ٚإفتات ٝ:ٜا شلاِ أفا:تف
أف:تف أَٛاشلِ.
دااِ  ٜا ث ٞقاا ٍٛاف ث:ااتؾت  ..    اٯٜاا ١ػاذت  ٜا :

18ع.
ؾٗذا طتؾش ٜغظذ اشلُِ ٜٚضجٓٗض اي:شا ِ٥نتش َٔ ٜاذٍ انتتٍ وت طزٜال
ايدل ٚارترل .طٝر ثؿ ٝاٯ ١ٜا ٕ انتجؾ قؽت ٚانتجؾ قتخ ٜ ٫ج:تًََ ٕٛاع
ايٓااتظ إفتاات ٖااِ ٜكزفاا ٕٛاف ٜٚج:ااتًََ ٕٛااع انتًاا ٧ايػااين ؾ ا  ٟطااتؾش
يًؾ ق ١أٚقع ٚأقُل َٔ عٛ:ر انت:ط ٞا ْا٘ ٜكازا ايػاين اذتُٝا ٚإٔ
َت ٜٓؿك٘ وت صب ٌٝايدل ٚارترل شتًٛف قًَ ٘ٝقتقؿتً ٚإٔ ي٘ ا :ذياو نًا٘
أسز نز ِٜؾًِ ٜكٌ ايبتر ٟسٌ ٚق ٬أسز ل أ ٚأساز ا:ا ٍ آُٝات قاتٍ
أسز نزٚ ،ِٜايهزّ ؾٝض ؾٛم ايٚ ٍ :ؾٛم اذتال ٝار ٜها ٕٛثكا ٜزٙ
َٔ أنزّ ا٭نزَؽت َتيو اي ْٝت ٚاي .ٜٔ
989

الىقف اخلريٍ ومتًزه عن الىقف
األهلٌ

ٚطتجِ ٖذ ٙاٯٜتخ وت ا٫صج  ٍ٫قًَ ٢غزٚق ١ٝايٛقـ.
 –11اكاا ٍٛاف سااٌ ٚقاا         :٬

      ػايجػتأ17 :ع.
ٚوت ٖذ ٙاٯ ١ٜإغزا ٤اتيبذٍ ٚايذلغٝة وت اٱْؿاتم ٚظت:اٌ ٖاذا قزفاتً ف
َٚأ ذا ايااذٜ ٫ ٟػجاآِ ٖاذ ٙايؿزؽاا ١اياايت ٜج:تَاٌ ؾٗٝاات احملضاأ َااع اف
يٛ:ٝد ي٘ ايكزا أف:تؾتً َقتقؿَٚ ١اع ٖاذا ؾًٗاذا انتكازا انتػؿازَ ٠أ
اف ؾجبترى اف َت أنزَ٘ َٚت أقٌتُ٘ َٚت أطًُا٘ ٖٚآٜ ٛغا ٧اٱْضاتٕ داِ
ٜزسق٘ دِ ٜض ي٘ ؾقٌ َات أقطات ٙقزفاتً ٜقاتقؿ٘ داِ ٜغاهز ي:با  ٙاياذٟ
أْغ ٚ ٙأقطت:ٜٚ ٙتًَ٘ اتذتًِ وت ثكؾرل ٖٛ ٙقٔ عهز َ.)1(ٙ٫ٛ
دتْٝتً :أديَ ١غزٚق ١ٝايٛقـ َٔ ايضٓ.١
ٚ -1قٔ أْط أ َتياو > قاتٍ :نتات قا ّ رصا ٍٛاف @ انت ٜٓا ١أراد آات٤
انتضش ٚقتٍٜ« :ت اين ايٓشتر داتَٓ ْٞٛطات٥طهِ ٖاذا ،ؾكاتيٛاٚ ٫ :اف
ْ ٫طًة

ٓ٘ إ ٫إؾت اف» ػؽظٝغ ايبدتر ٟاتت ٚقـ ا٭را يًُضش

ع.

ٚ -2قٔ أاٖ ٞزٜز :> ٠إٔ رص ٍٛاف @ قتٍ ٫( :ثكجضِ ٚردايت دٜٓاتراً
 ٫ٚدرُٖتً َت ثزنح اْ :ؿكْ ١ضت ١ْ٪َٚ ٞ٥قتًَ ٞؾٗا ٛؽا

ق )١ػؽاظٝغ

ايبدتر ٟاتت ْؿك ١ايك ِٝيًٛقـع.
( )1وت ًت ٍ٬ايكزإٓ ( )3591/6اجؾزف.
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ٚ -3قٔ قُز ٚأ اذتترز قتٍٚ( :اف َت ثزى رص ٍٛاف دٜٓترا  ٫ٚدرُٖات
 ٫ٚقب ا اً  ٫ٚأَاا ٫ٚ ١عاا٦ٝتً إ ٫اػًجاا٘ ايبٝقااتٚ ٤صاا٬ط٘ ٚأرفاات ثزنٗاات
ؽ ق )١ػصٓٔ ايبٗٝك)160/6( ٞع.
ٚ -4قاأ قت٥غاا < ١إٔ رصاا ٍٛاف @( :س:ااٌ صاابع طٝطااتٕ ياا٘ اتنت ٜٓاا١
ؽ ق ١قً ٢اين قب انتطًة ٚاين ٖتعِ) ػصٓٔ ايبٗٝك ٞايهدل)160/6( ٣ع.
ٚ -5قٔ قب اف أ قُاز { قاتٍ :أؽاتت قُاز > أرفاتً خبٝادل ؾا ث ٢ايآ
@ ٜضج َز ٙؾٗٝت ؾكتٍ ٜت رص ٍٛاف إْا ٞأؽابح أرفاتً خبٝادل مل أؽاة
قىت َت ً٫أْؿط قٓ  َ٘ٓ ٟؾُات ثا َزْ ٞؾٗٝات ؾكاتٍ( :إٕ عا٦ح طبضاح
أؽًٗت ٚثؾ قح اٗات غارل أْا٘ ٜ ٫باتع أؽاًٗت ٜ ٫ٚبجاتع ٖٜٛ ٫ٚاة ٫ٚ
ٜٛرز) .قتٍ :ؾجؾ م اٗت قُز وت ايؿكزاٚ ٤ذ ٟٚايكزاٚ ٢ايزقاتت ٚااأ
ايضاابٚ ٌٝايقااٝـ ٫ ،سٓااتح قًااَ ٢اأ ٚيٗٝاات إٔ  ٜنااٌ َٓٗاات أٜ ٚط:ااِ
ؽ ٜكتً اتنت:زٚف غرل َج دٌ ؾ ٘ٝأ ٚغرل َجُ ٍٛؾ .٘ٝػَجؿل قً٘ٝع.
ٚ -6دبح قٔ ايٓ @ أْ٘ قاتٍ( :إذا َاتخ ااأ آدّ اْكطاع قًُا٘ إَ ٫أ
د٬ز ؽ ق ١ستر ١ٜأ ٚقًِ ٜٓجؿع ا٘ َأ ا:ا  ٙأٚ ٚيا ؽاتحل ٜا ق ٛيا٘)
ػط ٜر ؽظٝغ رٚاَ ٙضًِ ٚقتٍ ايذلَذٖ ٟذا ط

ٜر ؽظٝغع.

ٚ -7قٔ ص :أ قبتد > ٠أْ٘ قاتٍٜ :ات رصا ٍٛاف إٕ أّ صاَ :تثاح ؾا ٟ
ايؾ ق ١أؾقٌ قتٍ( :انتت )٤ؾظؿز ا٦زًا ٚقتٍٖ :ذ ٙ٭ّ ص. :
ٚ -8قٔ أاٖ ٞزٜز > ٠قتٍ قتٍ رص ٍٛاف @( :ارتٝاٌ وت ْٛاؽاٗٝت ارتارل
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ارت ٌٝد٬د ١ؾٗ ٞيزسٌ أسز ٚيزساٌ صاذل ٚقًا ٢رساٌ ٚسر ؾ َات اياذٟ
ٖاا ٞياا٘ أسااز ؾتيزسااٌ ٜجدااذٖت وت صااب ٌٝاف :ٜٚا ٖت ؾاا ٬ثػٝااة عاا٦ٝتً وت
اطْٗٛت إ ٫نجة ي٘ أسز ٚي ٛرقتٖت وت َازض َات أنًاح عا٦ٝتً إ ٫نجاة يا٘
اٗت أسز ٚي ٛصكتٖت َٔ ْٗز ستر نتٕ ي٘ اهٌ قطز ٠ثػٝبٗت وت اطْٗٛت أساز
طج ٢ذنز ا٭سز وت أاٛاشلت ٚأرٚادٗت ٚي ٛاصجٓح عزؾتً أ ٚعزؾؽت نجة ي٘
اهٌ خط ٠ٛختطٖٛت أسز )..ػصٓٔ اأ َتس٘ اتت ارثبتيت ارت ٌٝوت صب ٌٝافع.
ٚ -9قٔ أْط > قاتٍ :ناتٕ أاا ٛطًظا ١أنذاز أْؾاتر ٟاتنت ٜٓاَ ١اتٚ ،ً٫ناتٕ
أطة أَٛاي٘ إي ٘ٝاٳٝٵزٴطت( ٤اضجتٕ َأ طتٝاٌ جباٛار انتضاش ايٓباٚ ٟٛنتْاح
َضجكبً ١انتضاش ٚ ،ناتٕ رصا ٍٛاف @  ٜخًاٗت ٜٚغازت َأ َات ٤ؾٗٝات
طٝة ،ؾًُت ْشيح ٖذ ٙاٯ         :١ٜ

ػآٍ قُاازإ92 :ع ،قااتّ أااا ٛطًظاا ١إؾت رصاا ٍٛاف @ ؾكااتٍ :إٕ اف ث:ااتؾت
ٜكاا ٍٛوت نجتااا٘          ػآٍ قُاازإ:

92ع ٚإٕ أطة أَٛاي ٞإي ٞارلطت٤ٴٚ ،إْٗات ؽا ق ١ف أرسا ٛازٖات ٚذخزٖات
قٓ اف ؾقٗ:ت ٜت رص ٍٛاف طٝر ع٦ح.
ؾكتٍ رصا ٍٛاف @ ( :ااذ ااذ ذياو َاتٍ راااغ ذياو َاتٍ راااغ ،قا
زل:ح َت قًاح ؾٗٝاتٚ ،إْا ٞأر ٣إٔ جتً:اٗت وت ا٭قازاؽت ،ؾكضاُٗت أااٛ
طًظ ١وت أقترا٘ ٚاين قُ٘) ػرٚا ٙايبدترَٚ ٟضًِ ٚايذلَذٟع.
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 -10ر ٣ٚقذُتٕ اأ قؿاتٕ > قاتٍ زل:اح رصا ٍٛاف @ ٜكاَ( :ٍٛأ
آ ٢ف َضش ًا ٚي ٛنُؿظؿ قطت ٠آ ٢اف ي٘ اٝجتً وت ادتٓ.)1( )١
-11

ٚنتاات ْااشٍ قٛياا٘ ثبااترى ٚث:ااتؾت        :

     ػايبكز245 :٠ع.
قتٍ ايؾظتا ٞأا ٞاي ط اح أٜ ٚضاجكزا اف َأ قبا ٜ ٙات رصا ٍٛاف،
قتٍ ِ:ْ :ؾكتٍ :اَ د ٜت رص ٍٛاف ٜا ى ،ؾ عاٗ  ٙأْا٘ ثؾا م ابضاجتْ٘
ايذ ٫ ٟقتًو غرلٚ ٙنتٕ ؾ ٘ٝصبُ:ت ١٥طتًَ ١ذُز.٠
دتيذت :اٱكتتع:
ٚإٕ اي ٌُ:اتٯٜتخ ٚا٭طتدٜر ايٛارد ٠ؿتغازٚق ١ٝايٛقاـ ًتاتٖز ٠سًٝا١
 ٫صت اؽت أطا َأ أٖاٌ ايً:اِ وت ذياو اخج٬ؾاتً ؾكا أكتاع ارتًؿات ٤ا٭را:ا١
ٚصت٥ز ايؾظتا ١قًَ ٢غزٚق ١ٝايٛقـ ؾكا ٚقاـ أاا ٛاهاز دار ٙقًاٚ ٢يا ،ٙ
ٚقُز ازا ٘:قٓ انتز ٠ٚقًٚ ٢ي ٚ ،ٙقذُتٕ اب٦ز رَٚاٚ ١ثؾا م قًا ٞا رفا٘
آٝبااعٚ ،ثؾ ا م ايااشارل ا ا ار ٙؿتهااٚ ١دار ٙؿتؾااز ٚأَٛاياا٘ اتنت ٜٓاا ١قًٛ٣ي ا ،ٙ

ٖٚهذا ؾ ٌ:ص :أ أااٚ ٞقاتـ ٚقُاز ٚاأ اي:اتـٚ ،طها ِٝاأ طاشاّ }
كت:ٝتً(.)2
( )1ؽظٝغ ايبدتر ٟح ( ،)45ؽظٝغ َضًِ ح (َ ،)553ع اخج٬ف وت ا٭يؿتًت.
( )2انتػين ،ض  ،6ـ.186 :
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قتٍ ستاز >« :مل ٜهٔ أط َٔ أؽظتت رص ٍٛاف @ ذَ ٚك ر ٠إ٫
ٚقـ».
ٚقًٖ ٢ذا ؾتيزاسغ ٖ ٛايك ٍٛاتصاجظبتت ايٛقاـ; ٭ْا٘ ؽا ق ١سترٜا١
قتج ْؿٗ:ت ٚدٛااٗت.

888

ندوَ الىقف يف الشريعُ اإلسالمًُ وجماالته

حكنة مصروعية الوقف:

إٕ ٚقـ ا٭قٝتٕ ص٬طتً أ ٚخا ً٬ٝأ ٚقكاتراً َأ أؾقاٌ ايؾا قتخ َٚأ
أؾقاااٌ ا٭قُاااتٍ ٭ٕ ا٭ؽااا ٍٛثبكااا ٢دتاجااا ٫ ١ثباااتع  ٫ٚثٖٛاااة  ٫ٚثاااٛرز
َٓٚتؾٗ:ت  ٚزاثٗت ٚخرلاثٗت ثضجؿَٓ ٝا٘ ا٭َا ١سا ٬ٝا:ا سٝاٌ ٜ ٫ٚضاج دز اٗات
أط نتٓ٥تً َٔ نتٕ ٖٚذا َت اَجتس ا٘ ايٛقـ قً ٢صت٥ز ايؾ قتخ.
يك ا أصااِٗ ايٛقااـ وت إرصاات ٤دقاات ِ٥ا جُ:ااتخ اٱصاا ١َٝ٬قًاا َ ٢ا ٣
قز ٕٚطٛاٍ وت ثغ ٝٝانتضتس ٚانت ارظ ٚانتهجبتخ ٚاٯااتر ٚإقا اد ايكاَ ٠ٛأ
جتٗٝااش ادتٝااٛؼ ؿتدجًااـ ا٭صااًظَٚ ١اأ راااتيت ارتٝااٌ ثزٖباا ٕٛااا٘ ق ا  ٚاف
ٚق ٚنِ.
شروط صخة الوقف:

أ : ٫ٚإٔ ٜه ٕٛايٛاقـ ست٥ش ايجؾازف اا ٕ ٜها ٕٛقاتق ً٬اتيػاتً طازاً رعا ٝاً
غرل ستشٛر قً ٘ٝيؿًط.
دتْٝااااتً :إٔ ٜه ٕٛايٛقـ َٓششاً ؾٜ ٬ؾغ ثًٝ:ك٘ قً ٢عزيت.
دتيذاااااتً :إٔ ٜه ٕٛايٛقـ َ٪ا اً ؾٜ ٬ؾغ إٔ ٜه٪َ ٕٛقجتً.
راا:اااتً :إٔ ٜه ٕٛوت طتي ١ايؾظ ١ؾٜ ٬ؾغ وت َزا انتٛخ.
ختَضتً :إٔ ٜهَ ٕٛؾزف ايٛقـ َٓٝ:تً ًََٛ:تً.
صتدصتً :إٔ ٜه ٕٛانتٛقٛف َتَ ً٫جكَٛتً ًََٛ:تً.
صتا:ااتً :إٔ ثه ٕٛاي:ؽت ًَهتً يًٛاقـ.
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ثتص:اتً :إٔ ٜه ٕٛانتٛقٛف قً ٘ٝسٗ ١هتج .٠
قتعزاً :إٔ ٛ:ٜ٫د ايٛقـ قً ٢ايٛاقـ ْؿض٘ ،إ ٫إٔ ٜه ٕٛهتت ٜغًُ٘ َع ايٓتظ.
ٜٚج:ؽت اي ٌُ:قً ٢ثٓؿٝذ عزيت ايٛاقـ َٔ اقجبتر ٚؽـ أ ٚق َا٘ ،أٚ
كتع أ ٚثك  ِٜأ ٚثزثٝاة أ ٚفا ٌْٚ ،ٙتازًٜٚ ،اشّ ايٛؾات ٤اغازط٘ ٭ٕ عازيت
ايٛاقـ نٓؿ ايغترع َتداّ َجؿكتً َع َبتد ٨ايغزٚ ١:ٜقٛاق ٖت اي:تَ.١
قاااتٍ ااااأ ايكااا :~ ِٝعااازٚيت ايٛاقاااـ نٓؾاااٛـ ايغاااترع وت اي ٫يااا١
ٚختؾؿ قتَٗت ٚلتاٌ َطًكٗات قًاَ ٢كٝا ٖت ٚاقجباتر َؿَٗٗٛات ،نُات :ٜجادل
َٓطٛقٗت.
أركاٌ الوقف:

ايزنٔ َٖ ٛت نتٕ داخ ً٬وت قاٛاّ ايغاٜ ٤ٞجظكال ذياو ايغا ٤ٞاجظككا٘
 ّ :ٜٓٚاٚ َ٘ :أرنتٕ ايٛقـ أرا:١:
 -1ايٛاقـ ايذ ٖٛ ٟانتتيو.
 -2انتٛقٛف قً ٖٛٚ ٘ٝانتضجؿ َٔ ٝايٛقـ.
 -3انتٛقٛف ٖٛٚ ،اي:ؽت انتًُٛن ١يًٛاقـ.
 -4ايؾٝػ ١اييت ثؾ ر َٔ ايٛاقـ يً ٫ي ١قً ٢ايٛقـ.
ٜٚؾغ ايٛقـ اتيكٚ ٍٛايؿ ٌ:اي اٍ قً.٘ٝ
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ٚأيؿتًت ايٛقـ صج ،١د٬د ١ؽزعتٚ ،١د٬د ١نٓت:١ٜ
ؾتيؾاازعتٚ ١قؿااحٚ ،طبضااحٚ ،صاابًحَ ،جاا ٢أثاا ٢اٛاط ا َ ٠اأ ٖااذٙ
ايذ٬ز ؽتر انتتٍ َٛقٛؾتً َٔ غرل إفتؾ ١أَز سا ; ٥٭ٕ ٖذ ٙا٭يؿاتًت دباح شلات

قزف ا٫صجُ:تٍ اؽت ايٓتظٚ ،اْقِ إؾت ذيو قزف ايغازع اكا ٍٛايآ @
يُ:ز( :إٕ ع٦ح طبضح أؽًٗت ٚصابًح زثٗات) ،ؾؾاترخ ٖاذ ٙا٭يؿاتًت وت
ايٛقـ ًتتٖز ٠سً ١ٝوت اي ٫يٚ ١ايبٝتٕ.
ٚأَت أيؿتًت ايهٓتٜا ١ؾٗا :ٞثؾا قح ٚطزَاح ٚأاا خ ،ؾًٝضاح ؽازعت١
٭ٕ يؿٌت ١ايؾ قٚ ١ايجظزَ ِٜغذلن ،١ؾإٕ ايؾ ق ١ثضج ٌُ:وت ايشنتٚ ٠اشلبتخ
ٚايجظزٜ ِٜضج ٌُ:وت ايٌتٗتر ٚاٱٚ ٤٬ٜا٭قتتٕ ٜٚه ٕٛحتزقتًت قًْ ٢ؿض٘ ٚقً٢
غرلٚ ،ٙايج ا ٝعتجٌُ ث ا ٝايجظزٚ ِٜث اٝا ايٛقاـٚ ،مل ٜذباح شلاذ ٙا٭يؿاتًت
قزف ا٫صجُ:تٍ أيؿتًت ايهٓتٜا ١يً ٫يا ١قًا ٢ايٛقاـ ،ؾاإٕ اْقاِ إيٗٝات أطا
ؽترخ َٔ أعٝت ٤د٬د ١طؾٌ ايٛقـ اٗت:
أط ٖاااات :إٔ ٜٓقااِ إيٗٝاات يؿٌتاا ١أخااز ٣ختًؾااٗت َاأ ا٭يؿااتًت ارتُضاا ١ؾٝكااٍٛ
ؽ قَٛ ١قٛؾ ١أ ٚستبض ١أَ ٚضبً ١أ ٚستزَ ١أ٪َ ٚا .٠
أٜ ٚكٖ ٍٛذ ٙستزََٛ ١قٛؾ ١أ ٚستبض ١أَ ٚضبً ١أ٪َ ٚا .٠
ٚايذتْا :ٞإٔ ٜؾااتطبٗت طهااِ ايٛقااـ ؾٝكاا ٍٛؽ ا ق٫ ١ثبااتع  ٫ٚثٖٛااة ٫ٚ
ثٛرز ٭ٕ ٖذ ٙايكز ١ٜٓثش ٌٜا٫عذلاى.
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ٚايذتيار :إٔ ٜٓاا ٟٛايٛقااـ ؾٝهاا ٕٛقًااَ ٢اات ْاا ٣ٛإ ٫إٔ ايٓٝاا ١جتً:اا٘ ٚقؿاتً وت
ايبااتطٔ د ٕٚايٌتااتٖز ي:اا ّ ا٫طاا٬ع قًااَ ٢اات وت ايقااُت٥ز ،ؾااإٕ
اقذلف ؿتت ْٛا ٙيشّ وت اذتهاِ يٌتٗاٛرٚ ،ٙإٕ قاتٍ َات أردخ ؾاتيكٍٛ
قٛي٘ ٭ْ٘ أقًِ ؿتت ْ.٣ٛ
ًٚتتٖز َذٖة اٱَتّ ألت إٔ ايٛقـ عتؾٌ اتيؿَ ٌ:ع ايكازا ٔ٥اي ايا١
قً.٘ٝ
َذٌ إٔ ٜبين َضش اً  ٜٚذٕ يًٓتظ اتيؾ ٠٬ؾٝا٘ أَ ٚكادلٜٚ ٠ا ذٕ اتيا ؾٔ
ؾٗٝت أ ٚصكت ٜٚ ١ٜذٳٕ وت ايغزت َٓٗت ،ؾإْ٘ قتٍ وت رٚا ١ٜأا ٞطتية ؾ ُٔٝدخٌ
اٝجتً ؾ ذٕ ؾ ٘ٝؽاتر ااذيو َضاش اً ياٝط يا٘ ايزساٛع ٚناذيو إذا أطاتيت أرفات
ٖٝٚا ايٛصاات ٌ٥اي٬سَا ١يًكبااٛر ٚأذٕ يًٓاتظ اتيا ؾٔ ؾٗٝات ؾًااٝط يا٘ ايزسااٛع..
َٚج ٢ؾ ٌ:ايٛاقـ َت  ٍ ٜقً ٢ايٛقـ أْ ٚطل اتيؾٝػ ١يشّ ايٛقـ.
أقساو الوقف:

ٜٓكضِ ايٛقـ إؾت قضُؽت ٚقـ أًٖٚٚ ،ٞقـ خرل.ٟ
ايٛقاااـ ا٭ًٖاااٖٚ :ٞاااَ ٛااات ناااتٕ قًااا ٢ا٭٫ٚد ٚا٭طؿاااتد ٚا٭صااابتيت
ٚا٭قترت  َٔٚا ِٖ :إؾت ايؿكازاٜٚ ٤ضاُٖ ٢اذا ااتيٛقـ ا٭ًٖا ٞأ ٚاياذر،ٟ
ٜٚك ّٛقً ٢أصتظ طبط اي:ؽت ٚايجؾ م ازٗ:ٜات قًا ٢ايٛاقاـ ْؿضا٘ ٚذرٜجا٘
َٔ ا ٙ :أ ٚغرلِٖ طبكتً يًغزٚيت اييت عت دٖت ايٛاقـ.
ٚقـ اٱْضتٕ قًْ ٢ؿض٘:
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إذا ٚقااـ اٱْضااتٕ قًااْ ٢ؿضاا٘ دااِ قًاا ٢انتضااتنؽت أ ٚقًااٚ ٢ي ا  ٙؾؿٝاا٘
رٚاٜجتٕ ،إط اُٖتٜ ٫ :ؾغ ؾإْ٘ قتٍ وت رٚا ١ٜأا ٞطتية ٚق ص ٌ٦قأ ٖاذا
ؾكتٍ ٫ :أقزف ايٛقـ إَ ٫ت أخزس٘ ف ٚوت صب ٌٝاف ؾاإذا ٚقؿا٘ قًٝا٘ طجا٢
قتٛخ ؾ ٬أقزؾا٘ ،ؾً:اٖ ٢اذ ٙايزٚاٜاٜ ١ها ٕٛايٛقاـ قًٝا٘ ااتطٖٚ ً٬اٌ ٜبطاٌ
ايٛقـ قً َٔ ٢ا. ٙ :
قًااٚ ٢سٗااؽت آاات ٤قًاا ٢ايٛقااـ انتٓكطااع ا٫اجا اٖٚ ٤ااذا َااذٖة اٱَااتّ
ايغتؾ ٞ:٭ٕ ايٛقـ ـتًٝاو يًزقباٚ ١انتٓؿ:ا ٫ٚ ١ظتاٛس إٔ قتًاو اٱْضاتٕ ْؿضا٘
َٔ ْؿض٘ نُت  ٫ظتٛس إٔ ٜبٝع يٓؿض٘ َتٍ ْؿض٘ٚ ،٭ٕ ايٛقاـ قًاْ ٢ؿضا٘ إفتات
طتؽً٘ َٓع ْؿض٘ ايجؾزف وت رقب ١انتًو ؾًاِ ٜؾاغ ذياو نُات يا ٛأؾازد ٙاا ٕ
ٜك ٫ ٍٛأاٝع ٖذا  ٫ٚأٖب٘  ٫ٚأٚرد٘ إ ٫إذا نتٕ ٚقؿًت قتَتً ؾً٘ إٔ ٜٓجؿع ا٘ َاع
غرل ٙنُٔ آَ ٢ضش اً أ َ ٚرص ١أَ ٚضجغؿ ٢ؾً٘ إٔ ٜؾًٜٚ ٞجٜٚ ًِ:جا ا٣ٚ
َع غرل ٙؾُتياو انتاتٍ  ٫عتجاتض يجًُٝاو ْؿضا٘  ٫ٚإٔ ٜٛقاـ قًا ٢ذرٜجا٘ ٭ٕ
ايٛرد ١شلاِ ؾازٚا َكا ر ٠وت نجاتت اف ؾهاٌ ٚارز ٜجؾازف وت ْؾاٝب٘ نُات
ٜغتٚ ٤س ٌ:انتتٍ ٚقؿتً ؾ ٘ٝطشز قًٚ ِٗٝطزَتٕ شلِ َٔ ايجؾزف وت ا٭َاٛاٍ
اياايت آيااح إيااَ ِٗٝاأ اٱرز ٚ٭ٕ ايٛقااـ قًاا ٢ايذرٜااٜ ١ؿقاا ٞإؾت ايٓااشاع
ٚايغكتم ٚاٱطٔ ٚايؿؼت أ٪ٜ ٚد ٟإؾت ستتات ٠ا:ض ايٛردٖٚ ١اذا ؾٝا٘ َأ ايغاز
ٚايؿضتد َت  ٫غتؿ.٢
ٚثكق ٞانتؾًظ ١ؿتٓع ايٛقـ ا٭ًٖ ٞنتت ظتزَ ٙأ ٜٚا٬خ إؾت انتضاجظكؽت
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ٚإؾت ايبً ْؿض٘ نتت ظتزَ ٟأ ايٓاشاع ٚارتؾاٚ ١َٛارتا٬ف ٚاٱطأ ٚايغاظٓت٤
اؽت انتضجؿٖ َٔ ٜٔ ٝذا ايٛقـ.
 َٔٚانت ًّٛ:إٔ َٔ عزٚيت ؽظ ١ايٛقـ قٓ ا٭نذز ٜٔإٔ ٜه ٕٛايٛقـ
دتٗ ١از  ٫ثٓكطع ٚايذرَُٗ ١ٜت اَج خ ؾٗ ٞقزف ١يْ٬كطتع.
 ٫ٚزتااتٍ وت ذيااو يجضااذل اااتيجذلع ا :ا َاات قااتٍ رسااتٍ َاأ أٖااٌ ايً:ااِ
ٚايؿقٌ رأ ِٜٗوت ايٛقـ ا٭ًٖ.ٞ
ٚعتضٔ إٔ ثضجغاٗ ؿتات قتيا٘ عاٝذ اٱصا ّ٬ستُا اأ قبا ايٖٛتت ~:
«اي ي ٌٝقً ٢اط ٕ٬ا٭ٚقتف قً ٢ايٛرد ١أَٛر نذرلَ ٠أ ا٭ؽاٚ ٍٛايؿازٚع..
َٓٗت َت دبح إٔ رس ً٬وت سَٔ ايٓ @ اقجل صج ١أقب قٔ داز يٝط يا٘ َاتٍ
غرلِٖ ؾ قزع اٚ ِٗٓٝسشأِٖ د٬د ١أساشا ٤ؾا قجل ادآؽت ٚأرم أرا:اٚ ١قاتٍ ؾٝا٘
ق ً٫ٛع ٚ ٜوت رٚا ١ٜأْ٘ قتٍ :ي ٛطقزث٘ مل  ٜؾٔ وت َكتاز انتضًُؽت.»..
اي ي ٌٝايذتَْ ٞات أخزسا٘ اٱَاتّ ألتا إٔ ا:اض ايؾاظتا ١طًال ْضاتٙ٤
ٚقضِ َتي٘ اؽت آ ٘ٝؾكتٍ قُز إْ ٞأًتٔ ايغٝطتٕ قذف وت قًبو أْو ـتٛخ قٔ
قزٜة ٚأ ِٜاف يذلاسٗ:أ أ ٚ٭ٚردٗأ َأ َتياو داِ آَاز اكادلى ؾرلساِ نُات
رسِ أا ٞرغتٍ…
دتيذتً :سٛات اٱَتّ ألت > قٔ ا:ض َضت ٌ٥ايٛقـ ؾكتٍ َات أقازف
ايٛقـ إَ ٫ت ااجٴػ ٞا٘ ٚس٘ اف…
 َٔٚا٭دي ١قًَ ٢غزٚق ١ٝايٛقـ ارترل ٟقٛي٘( :ؽ ق ١سترٜاَٚ )١ذاٌ
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ٚقـ قُز ٚأٚقتف أٌٖ انتك ر َٔ ٠ايؾظتا ١قً ٢سٗتخ ايدل اييت أَز اف اٗت
ٚرصٛي٘ يٝط ؾ ٘ٝثػٝرل ذتا ٚد اف ٚأّ َضا يجٓت (ٖٚا ٞايٛقاـ قًا ٢ايذرٜا ١أٚ
ا:ض ايٛرد )١ؾٗ ٞإذا أراد اٱْضتٕ إٔ ٜكضِ َتي٘ قًٖٛ ٢اٚ ٙرؾض قضُ ١اف
ٚـتزد قً ٢د ٜٔاف َذٌ إٔ ٜز ٜا ٕ  ٫ثزز اَزأث٘ َأ ٖاذا ايٓداٌ  ٫ٚث ناٌ
َٓ٘ إ ٫طٝت ٠قٗٓٝت أٜ ٚز ٜإٔ ٜش ٜا:ض أ٫ٚد ٙقًا ٢ا:اض ؾازاراً َأ ٚؽا١ٝ
اف اتي ٍ :أٜ ٚز ٜإٔ ٜٳظٵزّ ْضٌ ايبٓتخ أٜ ٚز ٜإٔ عتزّ قًٚ ٢ردج٘ اٝاع ٖاذا
اي:كتر يٜ ٬٦ؿجكزٚا ا.)1(ٙ :
ٚأسااتت ايغااٝذ قب ا ايزلتٔ ااأ طضاأ ٚأَاات ايااذٚ ٟقااـ قًاا ٢ذرٜجاا٘
ايذنٛر ٚا٭ْذ ٢طٝت ٠قٗٓٝت ؾٗذا ٚقـ اٱداِ ٚادتٓاـ نتات ؾٝا٘ َأ اذتًٝا ١قًا٢
طزَتٕ أ٫ٚد ايبٓتخ َت س ٌ:اف شلِ وت اي:تقبٖٚ ١ذا ايٛقـ قًٖ ٢اذ ٙادتٗا١
ا قَ ١ت أْشٍ اف اٗت َٔ صًطتٕ ٚغتٜج٘ ثػٝرل ؾزا٥ض اف جب ً٘:ايٛقـ..
ٚأستت اآ٘ ايغٝذ قب ايًطٝـ ايذ ٟأٚؽ ٢ؾُٝات خًاـ ااذ٬ز طشاص
ٚد٬ز أفتطٚ ٞاتق ٞدًار َتيا٘ ٚقؿاتً قًا ٢قٝاتٍ قٝتيا٘ َات ثٓتصاًٛا ٚغتاؿ
ايقٝ:ـ ؾإٕ اصجٚٛا ؾِٗ ؾ ٘ٝاتيض ١ٜٛقً ٢طضة انترلاز إخل…ٚ ،دبح قٔ
رص ٍٛاف @ أْ٘ قتٍٚ ٫( :ؽ ١ٝيٛارز) ؾُات أٚؽا ٢اا٘ انتٝاح يٛردجا٘ َأ
ايٛقـ اتطٌ..
( َٔ )1أراد انتش َٔ ٜاٱٜقتح ٚايجؿؾٌٜٓ .ٌٝتز اي رر ايضٓ.)265– 256/5( ١ٝ
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ٚأستت اآ٘ قب اف ايذٚ ٟقـ ايذًر دِ ٚقـ اكٝاًَ ١ها٘ قًا ٢أ٫ٚدٙ
قًاا ٢طضااة انتاارلاز ٚقؿاا٘ اتطااٌ ٭ْاا٘ َقااتد يكضااُ ١اف وت انتٛارٜاار ؾتيااذٟ
ٜطًة ثؾظٝغ ٖذا َبجً ٢اتشل:َٚ ٣ٛترف ١ايغزع.
ٚأستت ايغٝذ ستُ أ إاازاٖ ِٝاأ قبا ايًطٝـ ~ ..إٔ ناتٕ انتٛقاٛف
قًٚ َٔ ٘ٝرد ١ايٛاقـ نٛاي ٚ ٙضت ِٖٛؾٗ ٛاتطٌ ٚ ٖٛٚقـ ادتٓـ ٚاٱدِ(.)1
ٚاٗااذا ْجاابؽت َ ا َٓ ٣ااع ايًُ:اات ٤احملككااؽت يًٛقااـ ايااذر ٟأَ ٚاات ٜضااُ٢
اااتيٛقـ ا٭ًٖاا ٞنتاات ؾٝاا٘ َاأ ايقاازر ٚايؿضااتد ٚنتاات ٜؿقاا ٞإيٝاا٘ َاأ ايٓااشاع
ٚارتؾٚ ١َٛنتدتيؿج٘ يًكٛاق ايغزقْٚ ١ٝؾٛؽٗت.
ايكضِ ايذتْ :ٞايٛقـ ارترل.ٟ
يااٝط أدٍ قًاا ٢رقاا ٞا٭َااٚ ١سا ارثٗت اتيزٜااتدٚ ٠ايكٝااتدٚ ٠ثبٛأٖاات نتهااتٕ
ايؾ ا ارَ ٠اأ زلاا ٛايٓشقاا ١اٱْضااتْ ١ٝوت أؾزادٖاات زلااٛا ٜؿااٝض اااترترل ٚاياادل
ٚايزلت ١قً ٢طبكتخ ا جُع نتؾ.١
ٚأَ ١ستُ @ اًػح وت ذيو ايذر ٠ٚاييت مل ٜؾٌ إيٗٝت أط َٔ قبًٗت
قً ٢اٱط٬م ٚذيو إٔ انتضًُؽت أقتَٛا َ٪صضتخ اسجُتق ١ٝيٛس َٔ ٙٛايدل
ٚارترل ٚايجهتؾٌ ا٫سجُتق ٞمل ث:زف اي ْٝت شلت َذ .ً٬ٝهتت  ٍ ٜقً ٢ق٠ٛ
ايٓشق ١اٱْضتْٚ ١ٝايزغب ١ايؾتدق ١وت حتكٝل ارترل يهٌ طبكتخ ا٭َٖٚ ١ذٙ
( )1انتؾ ر ايضتال (.)269– 266/5
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ايٓشق ١اٱْضتْ ١ٝثك ّٛقًَ ٢بتد ٨صتَٚ ١ٝقٛاق راصد ١وت ايجٛس ٘ٝإؾت ارترل
ٚاي ق ٠ٛإي ٘ٝدق ٠ٛثج٬عٗ:َ ٢ت اٛاقر ايغغ ٚٚصٛص ١ايغٝطتٕ وت
ايجدٜٛـ َٔ ايؿكز طٝر ٜك ٍٛايبتر ٟسٌ ٚق:٬

 

     
       
 

ػايبكز268 :٠ع.

ٚث ث ٞاي ق ٠ٛقتَ ١إؾت نٌ إْضتٕ طضة اصجطتقج٘ غٓٝتً ناتٕ أّ ؾكارلاً:
ايػين ٜؿ ٌ:ارترل جبتٖ٘ َٚتي٘ ٚايؿكرل ٜؿ ٌ:ارترل اٚ ٙ ٜٚ ًُ٘:يضتْ٘ ٚنٌ ؾازد
َٔ أؾزاد انتضًُؽت ٚ ّ :ٜ ٫ص ١ًٝيًشٛد وت َٝتد ٜٔايدل ٚارترل.
ٚيك ست ٤خطتت اف سٌ ٚق ٬يًٓؿط ايبغز ١ٜنا ٞجتاٛد ؿتات جتا

 

     ػايبكاااااااااااااز272 :٠ع      ،

ػؾؾًح46 :ع ٖٚذا ا٭صًٛت ي٘ ا٭دز ايؿ:تٍ وت دؾع اٱْضتٕ إؾت ؾ ٌ:ارتارل ااٌ
إؾت ايجٓتؾط وت ؾ ٌ:ارترل ،ؾَ ٓ:ت

ْشٍ قا ٍٛاف ثباترى ٚث:اتؾت    :

         ػايبكز245 :٠ع.
قااتٍ ايؾااظتا ٞادتًٝااٌ أااا ٛاي طا اح > أٜ ٚضااجكزا اف َاأ قبا ٜ ٙاات
رصاا ٍٛاف .قااتٍ:ْ :ااِ .ؾكااتٍ :اَا د ٜاات رصاا ٍٛاف ٜا ى ؾ عااٗ  ٙأْاا٘ ثؾا م
ابضجتْ٘ ايذ ٫ ٟقتًو غرلٚ ٙنتٕ ؾ ٘ٝصبُ:ت ١٥طتًاَ ١ذُاز ٠داِ قاتد إؾت سٚسجا٘
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ٚنتْح ثكٖ ِٝاٚ ٞأ٫ٚدٖات وت ٖاذا ايبضاجتٕ ؾ خدلٖات ؿتات ؽآع ٚغاتدرخ ٖاٞ
ٚأ٫ٚدٖت ايبضجتٕ  ٖٞٚثك ٍٛي٘ راغ ا:ٝو ٜت أات اي ط اح.
ٚنتاااات ْااااشٍ قاااا ٍٛاف ثبااااترى ٚث:ااااتؾت       :

  ػآٍ قُزإ92 :ع .قتٍ أا ٛطًظ ١ا٭ْؾترٜ > ٟت رص ٍٛاف إٕ أطة
أَٛاي ٞإي ٞارلطت ٖٞٚ – ٤ا٦ز طٝب ١انتتٚ – ٤إْٗت ؽ ق ١ف أرس ٛازٖت ٚذخزٖت
قٓ اف ثبترى ٚث:تؾت ؾقٗ:ت ٜت رص ٍٛاف طٝر أراى اف ؾكتٍ @( :اذ اذ
َتٍ رااغ ،ذيو َتٍ رااغ) ٚنتٕ ٖاذا َأ ايٛقاٛف ا٭ٚؾت وت اٱصا ّ٬اياذٟ
قتا انت٪صضااتخ ا٫سجُتقٝاا ١اااتنتٛارد اياايت ثٗٓٝ:اات قًاا ٢أدا ٤رصااتيجٗت اٱْضااتْ١ٝ
ايٓب ٫ٚ ١ًٝرٜة إٔ ايٛقٛف ـتذٌ طشز ايشا ١ٜٚوت ـت ٌٜٛنٌ انت٪صضتخ ارترل.١ٜ
ٚق نتٕ رص ٍٛاف أ َٔ ٍٚفزت انتذٌ ا٭قً ٢٭َجا٘ وت ذياو ؾا ٚقـ
صبع اضتثؽت نتٕ أٚؽ ٢اٗت ا:ض ا تٖ  ٜٔطؽت َتخ إٔ ٜذلى أَزٖات يزصاٍٛ
اف @ ٜقٗ:ت طٝر عت ٤ؾشًٗ:ت ٚ #قؿتً قً ٢ايؿكزاٚ ٤انتضتنؽت ٚا تٖ ٜٔ
وت صااااااااب ٌٝاف ٚذ ٟٚاذتتسااااااااتخ اااااااااٌ إْاااااااا٘  #صاااااااابل إؾت ايٛقااااااااـ
قٓ َت طًة َٔ اين ايٓشاتر إٔ ٜب:ٝاٛا ا٭را دتً:اٗت َضاش اً ؾهاتٕ انتضاش
ايٓباا ٟٛستَ :اتً ٚستَ:اا٘ ثكااتّ ؾٝاا٘ ايؾااًٛاخ ٜٓٚغااز ؾٝاا٘ ايً:ااِ ٚث:ك ا ؾٝاا٘
ا٭ي.١ٜٛ
دِ ثبع ارتًؿتَٗٓ ٤ص انتؾاطؿ ٢قًٝا٘ ايؾاٚ ٠٬ايضا ّ٬ؾا ٚقـ أاا ٛاهاز
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ايؾاا ا ٜل > دار ٙؿتهااااٚ ،١أٚقااااـ ايؿااااترٚم > أرفاااا٘ خبٝاااادلٚ ،أرفاااا٘
اذُؼ(ٚ )1أٚقـ قً ٢ا٭َ ١ا٭راف ٞاييت ؾجظح قٓٚ ٠ٛأٚقاـ قذُاتٕ > ا٦از
رَٚااٚ ،١أٚقااـ قًاا > ٞأرفاا٘ آٝبااع ٚثجااتاع ايؾااظتا ١وت إٜكااتف ا٭رافااٞ
ٚايبضتثؽت ٚاي ٚر ٚاٯاتر وت أقُتٍ ايدل طج ٢أْ٘ مل ٜبك ٢ؽاظتا ٞيا٘ َاتٍ إ٫
أٚقـ قتٍ ستاز أ قب اف { ؾُت أقًاِ أطا اً ذا َكا رَ ٠أ أؽاظتت رصاٍٛ
اف @ َاأ انتٗااتسزٚ ٜٔا٭ْؾااتر إ ٫طاابط عاا٦ٝتً َأ َتياا٘ وت صااب ٌٝاف .دااِ
ثجتاع انتضًُ ٕٛا :ذيو س ً٬ٝا :سٜ ٌٝضترق ٕٛوت إطٝات ٤ايٛقاـ ًُ:ٜٚإٛ
قً ٢اكتٚ ٘٥دٚاَا٘ طجا ٢اثضا:ح خرلاثا٘ ٚقُاح ازنتثا٘ زتات٫خ عاج ٢ا٭َاز
ايااذ ٟطكاال ايهااذرل َاأ انتااٛارد ايضااد ١ٝوت ايزقتٜاا ١ا٫سجُتقٝاا .١طجاا ٢ؽااتر
ايٛقـ َأ َاآدز اٱصاَٚ ّ٬ؿاتخز ٙنتات ٜهؿًا٘ َأ إؽا٬ح طٝات ٠ا جُاع ؾٗاٛ
َؾ ر خرل يًُشجُع ايٲصٚ َٞ٬اي ق ٠ٛاٱص.١َٝ٬
ٚيك ا أدخ ا٭ٚقااتف ارترلٜاا ١دٚراً َُٗاات وت ْٗقاا ١اذتزناا ١ايًُٝ:ااٚ ١وت
ْٗق ١ايجٚ ًِٝ:ايجُٓ ١ٝا٫سجُتقٚ ١ٝايٓٗق ١ا٫قجؾتد ١ٜإذٕ ؾاإٕ يًٛقاـ دٚراً
ؾ:اات ً٫وت قًُٝاا ١ايجطااٛر ٚايُٓاا ٛوت شتجًااـ َٓااتط ٞاذتٝاات ٠قًااَ ٢ا  ٣قؾااٛر
اٱص ّ٬ؾًك نتٕ َٔ أصتع ايٛصت ٌ٥وت ق٬ض َغهً ١ايؿكز طٝر إٔ انتضاًُؽت
()1

ؼ :اتيؿجغ دِ ايضهٚ ٕٛايػؽت َتٍ يُ:ز اأ ارتطاتت > ؿتٛفاع ثًكات ٤انت ٜٓا ١ؾدازض إيٝا٘
َٜٛتً ؾؿتثج٘ ؽ ٠٬اي:ؾز ؾكتٍ عػًجين ؼ قٔ ايؾ ٠٬اعٗ نِ أْٗت ؽا ق:َ( .١شاِ َ:اتمل
اذتشتس ي:تثل أ غٝر ايب٬د.)88/2( ٟ
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ثجبٛ:ا َٛافع اذتتستخ َُٗت دقح ٚخؿٝح ؾٛقؿٛا شلت طج ٢إِْٗ قٛٓٝا أٚقتؾتً
ي٬:ض اذتٛٝاْتخ انتزٜقٚ ١أخز ٣ٱط:تّ ايه٬ت ايقتي.١
ٚقً ٢صب ٌٝانتذتٍ ؾت٭ٚقتف وت قتؽُ ١ايغتّ دَغال  ٫حتؾاز يهذزثٗات
ؾُٓٗت أٚقتف قً ٢اي:تسش ٜٔقٔ اذتصَٗٓٚ ،ت أٚقاتف قًا ٢جتٗٝاش ايبٓاتخ إؾت
أسٚاسَٗٔٗٓٚ ،ت أٚقتف يؿهتى ا٭صزَٗٓٚ ،٣ت أٚقتف ٭آت ٤ايضب:ٜ ٌٝطٕٛ
َٓٗت َت  ٜنًًٜٚ ،ٕٛبضٜٚ ٕٛجشٚد ٕٚطجٜ ٢ؾًٛا إؾت ا٬دَِٖٗٓٚ ،ات أٚقاتف
قً ٢ث ٌٜ :ايطزم ٚرؽؿٗتَٗٓٚ ،ت أٚقتف نتٔ ثهضز ي٘ آْ ١ٝأ ٚؽظتف قًا٢
أ ٟ ٜارت ّ رؾكتً اَِٗٗٓٚ ،ت أٚقتف ٜؾزف رٗ:ٜت دتزف ايذًص َٔ ايطزم(.)1
 َٔٚا ات٫خ ايايت ؾٗٝات ايكا ح انتً:ا ٢يًٛقاـ نؿتيا ١ايازسم يًًُ:ات،٤
ٚدٚر ايٚ ًِ:ادتٛاَع ٚانتبتْ ٞاي:تَ ١يجبك ٢دا ١ُ٥اْ٫جؿتع قًاَ ٢ا  ٣ايا ٖز،
ٚقتَااح ا٭ٚقااتف اض ا قتؾاا ١احملجااتسؽت ٚأؽااظتت ايشَتْااتخ ٚاي:تٖااتخ قاأ
ايجهؿـ ٚا٫صجش اٚ ٤ذٍ ايض٪اٍ(.)2
 :ٜٚايٛقـ َٔ أِٖ انت٪صضتخ اييت شلت دٚرٖت ايؿ:تٍ وت قًُ ١ٝايجطٛر
ٚايُٓ ٛا٫قجؾتد ٟوت شتجًـ قؾٛر اٱصٚ ..ّ٬مل ٜكجؾز ثا درل ايٛقاـ قًا٢
انتضش ٚط  ٙؾك أٚقـ انتضًُ ٕٛاي َٔ ٜ :ايٓغتطتخ ا٫قجؾتد َٔ ١ٜأسٌ
ثطٜٛز زتجُ:تثِٗ جبًٗ:ت أَٛاَٛ ً٫قٛؾ ،١ؾ ْغ ٚا انتغتوت ايٚ ،٠ ٜ :انت ارظ،
( )1انتكجطـ ،ض  َٔ ،5ا ً ايذتَٔ ٚاي:غز 3 ،ٜٔؽؿز ٖ1321اَ 1 ،ت ٜٛصٓ.ّ1903 ١
( )2انتؾ ر ايضتال.
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ٚانتهجبتخ ..إخل.
ٚإذا نٓت اؾ د اذت ٜر قٔ زتت٫خ ايٛقـ ؾإٕ أٚشلت ٖٞ :انتضتس :
ؾتنتضش ٖا َ ٛرصا ١انتضاًُؽت ا٭ٚؾت ٫قذلاْا٘ اتيؾاٚ ٠٬ايؾا ٠٬قُاتد
اي ٚ ،ٜٔيذا نتٕ انتضش ايًبٓ ١ا٭ٚؾت وت آت ٤ادتُتق ١اٱص ١َٝ٬اييت ٚفاٗ:ت
رص ٍٛاف @ طؽت ٖتسز إؾت انت  ١ٜٓانتٓٛر.٠
ٚق ٚفع ايزصا – ٍٛقًٝا٘ ايؾاٚ ٠٬ايضا – ّ٬اتيبٝاتٕ ايًُ:ا ٞرصاتي١
ٖااذ ٙانت رصاا ١اٱصاا ١َٝ٬ؾ ا راد عاازا ٤ا٭را َاأ اااين ايٓشااتر َاأ طااز َتياا٘
ٚأصِٗ وت ايبٓت ٤طٝر لتٌ قً ٢قتثك٘ ايغزٜـ ٚا ٙ ٝايهزقت ١ايًػت ٚارتغة
ٚادتز ٜيًُضاش ايٓباٚ ٟٛقبًا٘ َضاش قباتٖٚ ٤ا ٞأٚ ٍٚقاٛف وت اٱصا،ّ٬
ٚثب َٔ ٘:ا ٙ :ايضًـ ايؾتحل ؾٝك ٍٛاأ ث ~ ١ُٝٝوت ذياوٚ :نتْاح َٛافاع
ا٭ٚ ١ُ٥زتتَع ا٭َ ٖٞ ١انتضتس  ،ؾإٕ ايٓ @ أصط َضش  ٙانتباترى قًا٢
ايجك ،٣ٛؾؿ ٘ٝايؾٚ ٠٬ثا ٠ٚ٬ايكازإٓ ٚاياذنز ٚثً:ا ِٝايً:اِ ٚارتطاةٚ ،ؾٝا٘
قك ا ا٭يٜٛااٚ ١ايزاٜااتخٚ ،ث ا َرل ا٭َاازاٚ ،٤ث:زٜااـ اي:زؾااتٚ ،٤ؾٝاا٘ ظتجُااع
انتضًُ .ٕٛأٖا.
ًٚ َٔٚتت٥ـ انتضش ا٫سجُتق ١ٝأْ٘ َزناش ثازااىت ادتُتقا ١اٱصا،١َٝ٬
ٜٚج٬ق ٢ؾٝا٘ أؾزادٖات يًؾاٚ ٠٬ثباتدٍ ايازأٚ ،ٟإيٝا٘ ٜزساع َضاتؾزِٖ أَ ٍٚات
ٜزسع ي٪ٝد ٟرن:جؽت نتٕ ايآ @ إذا قا ّ َأ صاؿز اا أ اتنتضاش ؾؾاً٢
888

الىقف اخلريٍ ومتًزه عن الىقف
األهلٌ

ؾ. ٘ٝ

ٚؾٜ ٘ٝجِ إازاّ قكٛد ايٓهتح ؾجٛفاع أصاط ا٭صاز ٠انتضاًُ ١وت ساَ ٛأ
ايجكٚ ٣ٛاشل اٚ ،١ٜؾٜٓٗ ٘ٝا ٧انتضاًِ إخٛاْا٘ اا ؾزاطِٗ َٓٚتصابتثِٗ ايضاتر،٠
ٚؾٜ ٘ٝٴ:ش ٟانتضًِ أخت ٙإذا أؽتا٘ َؾاتتٜٚ ،كاـ ؾٝا٘ انتضاًُ ٕٛقًا ٢أخباتر
إخااٛاًِْٜٗٚ ،جكاا ٕٛوت رطتااا٘ ايطااتٖز ٠قًاا ٢طتقاا ١اف ٚايج:اات ٕٚقًاا ٢اياادل
ٚايجك ،٣ٛؾٗ ٛل َٓج اِٖ َٚزنش َ٪ـتزاثِٗ ٚستٌ ثغتٚرِٖ ٚثٓتؽظِٗ.
ٚاسجُتع انتضًُؽت وت انتضاتس :ٜهاط رٚح ايا  ٜٔاذتٓٝاـ َأ َضاتٚا٠
ٚأخٌْٚ ٠ٛتتّ ٚثزااىت ٚٚط  ٠وت ايؾـٜٚ ،زا ِٗٝقً ٢ايجٛافع ٚايجشزد.
ٚضتٔ إذا ق ْت إؾت َضاش انت ٜٓا ١وت قٗا ايزصاٚ @ ٍٛسا ْت ٙستَ:اتً
ٚستََ ١:هتْتً  :ٜيًظٝت ٜٚ ٠ؾع يًجك ّ وت نٌ آؾتقٗت ،ؾهٌ قبتد ٠أَٓ ٚضاو
أ ٚع:رل ٠ؾ ٘ٝشلت اْ:هتصاٗت قًا ٢ا جُاع خاترض انتضاش  ،ؾتنتضاش إذٕ قًاة
ا جُع ٚقكً٘ٚ ،ا جُع سضاِ اٱْضاتٕ ٚطٛاصا٘ٚ ،ياٝط ٖٓاتى أ ٟاْؿؾاتّ
اؽت انتضش اتقجبترَ ٙزنش قٌُ ٚثٛسٚ ٘ٝاؽت ا جُع انتضًِ ايهبرل – ؾتنتضش
َٝا إ ثطبٝكاا ٞيهااٌ َاات ثًُ:اا٘ انتضااًِ ؾٝاا٘ َاأ آدات ٚقاا ِٝثزاطاا٘ اااتٯخزٜٔ
ٚات جُع ايذ:ٜ ٟاٝػ ؾٝا٘ ٖٚا ٛانتهاتٕ ايطب:ٝا ٞيٓغاز ايهًُا ١انتَٓ٪ا ١ا٭َٓٝا١
انتٛسٗ ١انتًُ:ا ١ايايت ثاشٚد انتضاًُؽت ااتيٚ ًِ:انت:زؾا ١وت ناٌ َات ٜجؾاٌ اا َٛر
دٚ ِٜٗٓدْٝتِٖ.
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إٕ ايًٛتٝؿاا ١اذتكٝكٝاا ١يًُضااش وت اٱصااٖ ّ٬اا ٞإقا اد انتضااًِ انتجهتَااٌ
ايبٓت ٤وت خًك٘ ٚصًٛن٘ ٚقًُ٘ ٚقبتدث٘ وت ق٬قج٘ ازا٘ ٚآؿض٘ ٚا خٝا٘ انتضاًِ
ٚاتيٓااتظ كت :ٝاتً ًٚٚتٝؿاا ١انتضااتس وت ؽااٛرثٗت ا٫سجُتقٝاا ١ايغااتًَٖ ١اا ٞإٔ
ثهااَ ٕٛزنااش إعاا:تع ٚثٛسٝاا٘ ٚثزاٝااُٛ ١قاا ١انتضااًُؽت ايااذٜ ٜٔضااهٓ ٕٛاذتااٞ
ايذٜ ٟكع ؾ ٘ٝانتضش .
ٚق ثٓتؾط ارتًؿت ٤وت ثٛصَ ١:ت أقَ َٔ ِٝضاتس ٚوت إْغات ٤انتشٜا َٓٗات
ٚقتهٔ إٔ ْغرل ٖٓت إؾت َت أْؿك٘ ارتًٝؿ ١ا٭َ ٟٛايٛي ٝأ قب انتًو َأ أَاٛاٍ
طتً٥اا ١قًاا ٢آاات ٤ادتااتَع ا٭َاا ٟٛوت دَغاالٚ ،انتضااتس وت ايهٛؾااٚ ١ايبؾااز٠
ٚسااتَع انتٓؾااٛر وت اػا ادٚ ،سااتَع قُااز ٚااأ اي:ااتـ وت َ ٜٓاا ١ايؿضااطتيت،
ٚادتتَع ا٭سٖزٚ ،ستَع اأ طٛيٚ ،ٕٛوت سلتٍ أؾزٜكٝات ٚا٭ْا يط َضاش
ايكرلٚإٚ ،ستَع ايكزٜٚؽتَٚ ،ضش قزطبٚ ١غرلٖت نذرل.
ٚاذت ٜر قٔ انتضتس اؾؿجٗت ساشَ ٤أ ازاخ ا٭ٚقاتف ارترلٜاٜ ١ب:ار
قً ٢اٱقشتت ٚاٱنبتر نتت اًػج٘ ايٓشق ١ارترل َٔ ٠أدز نبرل وت ْؿٛظ أَ ١ستُ
@.
ثاىياً :املدارس واملعاٍد.

ٚقتج آت اذت ٜر قٔ دٚر اي َٔ ًِ:انت ارظ ٚانت:تٖ ٚ ،ق اًػح ٖاذٙ
انت ارظ ٚانت:تٖ طا اً ٚاصا:تً سلاٌ ناٌ أضتات ٤اي:اتمل اٱصاٚ َٞ٬طضابٓت إٔ
ْ ًِ:أْ٘  ٫ثٛس َ  ١ٜٓأ ٚقز ١ٜوت ط ٍٛاي:تمل اٱص َٞ٬أ ٚقزفا٘ ختًاَ ٛأ
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ٚق نتٕ انتضش ٖ ٛايٓٛا ٠ا٭ٚؾت يًُ رص ١ؾٗا ٛستَ:اتً ٚستَ:اٜ ً١اجًِ:
ؾٗٝاات انتضااًِ َاأ انتٗ ا إؾت ايًظ ا ٜ ،ااج ًِ:ايكاازاٚ ٠٤ايهجتاااٚ ١ايكاازإٓ ايهاازِٜ
ٚقً ّٛايغزٚ ١:ٜقً ّٛايًػٚ ١ؾزٚع اي ًّٛ:انتدجًؿٚ ،١ق ث :دخ انت ارظ وت
انت  ١ٜٓايٛاط  ٠طٝر ق اأ طٛقٌ د ٬ت٥ا ١نجاتت ٚذناز إٔ ايهجاتت ايٛاطا
نتٕ ٜجضع يًُ٦تخ أ ٚاٯ٫ف َٔ ايطًب.١
ٚهتت ٜذنز وت ثترٜذ أا ٞايكتصِ ايبًد ٞأْ٘ نتٕ ي٘ نجَّتت ٜاج ًِ:اا٘ د٬دا١
آ٫ف ثًُٝذ ٚنتٕ نجَّتا٘ ؾضٝظتً س اً ٝر عتجاتض إؾت إٔ ٜضاجد ّ داااٜ ١طاٛف
اٗت أضتت ٤ايهجَّتت.
ٚنتٕ ايج ًِٝ:وت ٖذ ٙانت ارظ زتتْٝتً َٚجاٛؾز يهاٌ ؾ٦اتخ ا٭َاٚ ١عازا٥غ
ا جُااع ٚنااتٕ ايطاا٬ت وت ٖااذ ٙانت ا ارظ قًاا ٢قضااُؽت قضااِ ٝ:ٜغاا ٕٛداخااٌ
انت رصٚ ١شلِ ؾٗٝت ايضاهٔ ٚاٱقتعاٚ ،١قضاِ ٜٓؾازؾ ٕٛوت انتضات ٤إؾت أًٖاِٗ
٭ٕ اي راص ١قٓ ِٖ وت ايؾبتح ٚوت انتضت.٤
ٚنتْااح انت ا ارظ آٜاا ١وت ا٫ثضااتع ٚاصااجٝؿت ٤كتٝااع انتزاؾاال ؾااإؾت ستْااة
قتقتخ اي راص ١غزف ايَٓٚ ّٛهجبَٚ ١طبدتً ٚلتتَتً اٌ ق ثجضع إؾت َ٬قاة
ايزٜتف ١ايب ْٝاَٚ ١أ ٖاذ ٙانتا ارظ انت رصا ١ايٓٛرٜا ١ايايت أْغا ٖت ْاٛر ايا ٜٔ
ايغٗٚ ، ٝق قتٍ قٓٗت ايزطتيا ١ااأ سابرل َأ أطضأ َا ارظ ايا ْٝت ٌَتٗازاً
َ رصْٛ ١ر اي  ٖٞٚ ٜٔقؾز َٔ ايكؾاٛر ا٭ْٝكآٜ ١ؾاة ؾٝا٘ انتاتٚ ٤صاىت ْٗاز
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قٌت ِٝدِ قتج انتت ٤وت صتقَ ١ٝضجط ١ًٝإؾت إٔ ٜكع وت ؽاٗزٜص نابرل ٚصاىت ايا ار
ؾجظتر ا٭اؾتر وت طضٔ ذيو انتٌٓتز ٚ .ؾٝا٘ قتقا ١احملتفازاخ ٚانتضاش ٚغزؾا١
يًُ رصااؽت ٚاصااذلاطجِٗ ٚاٝااح خااتـ ٜضااهٓ٘ ر٥ااٝط انت رصااؽت َااع قتً٥جاا٘
َٚضتنٔ يًط٬ت ٚرت ّ انت رصٚ ١قتق ١ايط:تّ َٚطبذ ٚشتشٕ ايبكاٚ ٍٛانتاٛاد
انتدجًؿَٚ ١ذٌ ٖذ ٙانت رص َ ١ارظ ايغ:بتْٚ ١ٝاي:ذُتْٚ ١ٝارتضز ١ٜٚوت طًة.
ٚأًتٗز َذتٍ ط ٞشلذ ٙانتا ارظ ادتاتَع ا٭سٖاز اياذ ٟحتاٝىت اا٘ ا٭رٚقا١
اييت ث ٟٚ٪ؾ٦تّ َٔ ايطا٬ت ٚؾا ٚا َأ أضتات ٤اي:اتمل اٱصاٚ َٞ٬حتُاٌ ٖاذٙ
ا٭رٚقاا ١أزلاات ٤ا٬دٖااِ ٜ ٫ٚااشاٍ طاا٬ت ا٭سٖااز طجاا ٢ايٝاا ٜ ّٛخااذ ٕٚراثباتً
عٗزٜتً َٔ رٜع ا٭ٚقتفٚ .يكا ناتٕ ا٭صاتثذٚ ٠انتًُ:ا ٕٛوت ا٭َا ١اٱصا١َٝ٬
َٔ خارل ٠ايًُ:اتٚ ٤أنذازِٖ عاٗزَٚ ٠أ أَذًاٖ ١ا ٤٫٪ايؿكٗات ٤ايضاب ١:اتنت ٜٓا١
انتٓٛرٚ ٠اٱَتّ ستُ أ عٗتت ايشٖازٚ ٟاذتضأ ايبؾازٚ ٟقطاتَٚ ٤هظاٍٛ
ٚطااتٚٚظ ٚاااأ أااا ٞيًٝااٚ ٢قب ا اف ااأ أااا ٞعاادلَٚ ١قذُااتٕ اياابيت ٚاٱَااتّ
أا ٛطٓٝؿٚ ١اٱَتّ ا٭ٚساقٚ ٞاٱَتّ َتيو ٚاٱَتّ ايغتؾٚ ٞ:اٱَتّ ألت أ
طٓباااٌ ٚايبداااترَٚ ٟضاااًِ ٚأاااا ٞداٚد ٚايذلَاااذٚ ٟايٓضاااتٚ ٞ٥ااااأ َتسااا٘
ٚاااأ سزٜااز ايطاادلٚ ٟأااا ٛايكتصااِ ارتزقااٚ ٞايكتفاا ٞأاااً:ٜ ٛااٚ ٢انتااتٚردٟ
ٚاأ طشّ ٚإَاتّ اذتازَؽت ادتاٜٛين ٚأاا ٞإصاظتم ايغارلاسٚ ٟاٱَاتّ ايػشاياٞ
ٚاااأ قكٝااٌ ٚاااأ ارتطااتت ٚاااأ اي:زاااٚ ٞاااأ رع ا ٚاااأ ق اَااٚ ١ايزاؾ:ااٞ
ٚايزاسٚ ٟصًطتٕ ايًُ:ت ٤اي:اش اأ قب ايضاٚ ّ٬اٱَاتّ ااأ ثُٝٝاٚ ١ايغاتط
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ٚاأ دقٝل ايٚ ٝ:اٱَاتّ ايٓاٚ ٟٚٛااأ ايكاٚ ِٝاياذٖ ٚثاتض ايا  ٜٔايضابهٞ
ٚاااأ طشااز اي:ضااكٚ ْٞ٬اااأ ايؾاا٬ح ٚقُااتد اي ا  ٜٔااأ نااذرل ٚايضااٛٝطٞ
ٚاااأ صتااٚ ِٝاااأ قتا ا ٚ ٜٔستُ ا قب ا ٚ ٙانتزاغااٚ ٞقب ا  ٝا صااًٚ ِٝصااًِٝ
ايبغزٚ ٟاٱَتّ ستُ أ قب ايٖٛتت ٚغرلِٖ نذرل ٚمل ٜهٔ رساتٍ ايً:اِ وت
ؽ ر اٱصٜ ّ٬جكتف ٕٛأسزاً قً ٢ث ًُِٗٝ:يهٔ نتت قتَح انت ارظ ؽتر ؾِٗٝ
طقت َٛؾٛراً َٔ غ٬خ ا٭ٚقتف نتْاح انتا ارظ قًاٖ ٢اذا ٚختؽا ١انت:تٖا
ايًٝ:ت ـتٮ َ ٕ اي:تمل اٱص َٔ َٞ٬أقؾت ٙإؾت أقؾتٜٚ ٙذنز ايجترٜذ اهذرل َٔ
اٱنبتر ٚاٱقشتت ْؿزاً َٔ أَازا ٤انتضاًُؽت نتْاح شلاِ ايٝا ايطاٛؾت وت إْغات٤
انت ارظ وت شتجًـ ا٭قطتر َِٓٗ ؽ٬ح اي  ٜٔا٭ٜاٛا ٞؾكا أْغا انتا ارظ وت
كتٝااع انت ا ٕ وت َؾااز ٚدَغاال ٚانتٛؽااٌ ٚاٝااح انتك ا ظ َٚاآِٗ ْااٛر اي ا ٜٔ
ايغٗ ٝايذ ٟأْغ وت صاٛرٚ ١ٜطا ٖت أرا:ا ١قغاز َٗ:ا اً َٓٗات صاج ١وت دَغال
ٚأرا ١:وت طًة ٚادٓاتٕ وت لتاتٚ ٠ادٓاتٕ وت لتاؿ ٚٚاطا وت اً:باو َٚآِٗ
ٌْتتّ انتًو ايٛسٜز ايضًشٛق ٞايذَ ٟٮ ا٬د اي:زام ٚخزاصتٕ اتنت ارظ طج٢
ق ٌٝؾ ٘ٝإٕ ي٘ َ رص ١وت نٌ َ  َٔ ١ٜٓا٬د اي:زام ٚا٬د خزاصتٕ ٚنتٕ ٜٓغ٧
انت ارظ طج ٢وت ا٭َتنٔ ايٓت ١ٝ٥ؾك أْغ وت سشٜاز ٠ااأ قُاز َ ٚرصا ١نابرل٠
طضٓٚ ١نًُت ٚس وت اً  ٠قتنتتً ق ـتٝش ٚثبظز وت اي ًِ:آ ٢ي٘ َ رصاٚٚ ١قاـ
قًٗٝاات ٚقؿاتً ٚس:ااٌ ؾٗٝاات داراً يًهجااةٚ .جبتْااة ٖاا ٤٫٪ايٌ:تُاات ٤نااتٕ ا٭َاازا٤
ٚا٭غٓٝااتٚ ٤ايجشااتر ٜجضااتاك ٕٛوت آاات ٤انتاا ارظ ٚايٛقااـ قًٗٝاات ؿتاات ٜقاأُ
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اصجُزارٖت ٚإقبتٍ ايط٬ت قًٗٝت.
قتٍ اأ نذرل وت ايب اٚ ١ٜايٓٗت ١ٜوت طٛادز صٓ ١إط ٚ ٣د٬دؽت ٚصجُت١٥
(ؾٗٝت نٌُ آت ٤انت رص ١انتضجٓؾز ١ٜابػ اد ٚمل ٜػت َ رص ١قبًٗت َذًٗت ٚٚقؿح
قًاا ٢انتااذاٖة ا٭را:ااَ ١اأ نااٌ طت٥ؿاا ١ادٓااتٕ ٚصااج ٕٛؾك ٗٝاتً ٚأرا:اا ٝ:َ ١ا ٜٔ
 َٚرظ يهٌ َذٖة ٚعٝذ طا ٜر ٚقتر٥اتٕ ٚقغازَ ٠ضاجُ:ؽت ٚعاٝذ طاة
ٚقغز َٔ ٠انتضًُؽت ٜغجػً ٕٛا ًِ:ايطة َٚهجة يٮٜجتّ ٚق راً يًشُٝع َأ
ارتبش ٚايًظِ ٚاذتًٚ ٣ٛايٓؿكَ ١ت ؾ ٘ٝنؿتٚ ١ٜاؾز ٠يهاٌ ٚاطا  )..إؾت إٔ قاتٍ:
(ٚٚقؿااح خااشا ٔ٥نجااة مل ٜضااُع ؿتذًااٗت وت نذزثٗاات ٚطضاأ ْضاادٗت ٚسااٛد٠
ايهجة انتٛقٛؾ ١اٗت)
يكا نذاازخ ا٭ٚقااتف انتزؽا  ٠قًاا ٢انتا ارظ ٚانتضااتس طجاا ٢إٕ ستُا
قً ٞاتعت قٓ َت َضغ ا٭را ايشراق ١ٝوت َؾز ٚس أْٗت ثبًاؼ ًَٝا ْٞٛؾا إ
َٔ اٗٓٝت صجُت ١٥أيـ ؾ إ أرافَٛ ٞقٛؾ.)1(١
يك طبط اذتهاتّ ا٭دزٜات ٤ارتارلَٓ – ٕٚاذ قا  – ِٜقًا ٢قازا ٠٤ايكازإٓ
أٚقتؾتً اًؼ َٔ نذزثٗت إٔ ٚسار ٠ا٭ٚقتف انتؾز ١ٜوت قاتّ ٖ1370ااّ1950 -
نتت أرادخ طؾز َؾزٚؾتخ ا٭ٚقتف َٛٚاردٖت قًا ٢اخاج٬ف أْٛاقٗات ٚقٗا
وت ذيو إؾت أقضاتَٗت ايهادلٚ ٣قج٦اذ ٖٚا ٞأقضاتّ ا٭ٚقاتف ٚانتضاتس ٚايٌٓتاتر
( )1ستتفزاخ وت ايٛقـ ،ستُ أا ٛسٖز ٠ـٚ 26 :ايؿ إ ايٛاط ٜضتَ 4200( ٟٚذل َزاع).
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ؾج:ااذر اذتؾااز ٭ٕ ذيااو ٜضااج ق ٞا٫طاا٬ع قًاا 73 ٢أيااـ طشااَ ١اأ طشااص
ا٭ٚقتف ٌ:َٚتُٗت ٜغجٌُ قً ٢اصجظكتم يًُكترٚ ٨يَ ٛت.)1(ً٫
ٜٚكزر ايؿكٗت ٤إٔ اٱٜكتف قً ٢ايجٜ ًِٝ:ضج ٟٛوت ا٫صاجؿتدَٓ ٠ا٘ ايهابرل
ٚايؾااػرل ٚايػااين ٚايؿكاارلٚ ،إٔ انتا ارظ ٚدٚر ايً:ااِ ٚانتهجبااتخ ٚانتؾااتطـ
ٚانتضتس ٜٓجؿع َٓٗت ايؿكرلٚ ،ايػين ،نُات ساز ٣اي:ازف َٓٗات اتْ٫جؿاتع دٕٚ
ـتٝٝش اؽت غين ٚؾكرل (.)2
يك ؾؾٌ قب ايكتدر ايٓ ُٞٝ:انتجٛؾ ٢صآٖ927 ١اا وت نجتاا٘ ايا ارظ وت
ثترٜذ انت ارظ ؾكتٍ :إٕ ٖٓتى أٚقتؾتً خؾؾح يغزا ٤أيٛاح يًطبً َٔ ١ؽاب١ٝ
َهٚ ١انت ٚ ١ٜٓإٕ اأ رسٜال قا أٚقاـ قًا ِٗٝا٭َاٛاٍ ،يجشٗٝاشِٖ اات٭قّ٬
ٚانت اد َٚت عتا٘ َٔ ٚرم ٚستتاز(.)3
ٚوت اي ٗ:انتًُٛن ٞصت ا ْا٘ قٓا إْغات ٤أ َ ٟرصا ١ذاخ َضاج ٣ٛقاتٍ
َاأ ايجً:ااٜٛ ِٝقااـ َٗ:اات َ رصاا ١ااج اٝ٥اا ١يجً:اا ِٝأآاات ٤ايؿكاازاٚ ٤ايٝجااتَ ،٢إذ
ٜجًك ٕٛثًُٝ:تً زتتْٝتًٚ ،ثشٚدِٖ ايٛقٛف انتزؽ  ٠آؿكتخ انتٝ:غ ١ا٭خز.)4(٣
( )1قٔ ثكزٜز دتٓ ١ؾزق ١ٝوت ٚسار ٠ا٭ٚقتف انتؾز ١ٜوت صٓ ّ1950 ١قٔ نجتت انتكترٚ ٨ايكزا،٤
دراص ١إص ،١َٝ٬يً نجٛر يبٝة ايضَ ، ٝ:طب ١:ايض:تد.٠
( )2ايٛقـ وت ايغزٚ ١:ٜايكتْ ،ٕٛسٖ ٜ ٟهٔ ،ـ.42 :
( )3زتً ١ايبتطر ،ـ ،60 :ق د  17صٓ.ّ1981 ١
( )4نجتت ارتطىت يًُكزٜش ،ٟض .5
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ٚق نتٕ ًٜظل اٗذ ٙانت ارظ أطبات ٤يًُ:تدتاَ ١اع لتتَاتخ ٫صاجد اّ
ايطًبَ ١ع َضجغؿَٚ ٢طتقِ َٚطتاذ يجك  ِٜايط:تّ.
ٚنتْااح ثً:اال صااتق ١وت ٚصااىت صااتط ١انت رصاا ١ي:ٝاازف ايطًباا ،١أٚقااتخ
ايؾًٛاخ ٚأٚقتخ احملتفزاخٚ ،ثٓجغز اؽت أرٚق ١انت رص ١ط ا٥لَ ،ذتٍ ذياو
انت رص ١انتضجٓؾز ١ٜاييت آتٖت ارتًٝؿ ١انتضجٓؾز.
ٚايٛقااـ َاأ َ٪صضااتخ حتكٝاال ايزقتٜاا ١ا٫سجُتقٝااٖٚ ١ااٜ ٛكاا ّٛقًاا٢
أصتظ طابط قاؽت َٓٝ:ا ١قً:ا ٢إٔ  ٫ثهاًَ ٕٛهاتً ٭طا َأ ايٓاتظ ٚس:اٌ
رٗ:ٜت دتٗ َٔ ١سٗتخ ايدل ٚارترل.
ؾ ٔ:أاٖ ٞزٜز > ٠قتٍ قتٍ رص ٍٛاف @( :إٕ هتت ًٜظال ا نتاَ َٔ٪أ
قًُ٘ ٚطضٓتث٘ اَٛ :ث٘ قًاِ قًُا٘ ْٚغاز ٙأٚ ٚيا ؽاتحل ثزنا٘ أَ ٚؾاظـ
ٚرد٘ أَ ٚضش آت ٙأ ٚاٝح ٫أ ايضب ٌٝآت ٙأْٗ ٚاز أسازا ٙأ ٚؽا ق ١أخزسٗات
َٔ َتي٘ وت ؽظج٘ ٚطٝتث٘ ًٜظك٘ اَٛ :ث٘) (.)1
ثالجاً :بياء اخلاىات والدور:

 َٔٚانت٪صضتخ ارترل ;١ٜآت ٤ارتتْتخٚ ،اي ٚر يًُضاتؾزَ ٜٔأ ايؿكازا٤
ٚانتضتنؽت ٚأآت ٤ايضبٚ ٌٝاٛٝخ يًظشتض وت َه.١
رابعاً :إجراء املاء:
( )1اأ َتس٘ ( ،)242قٔ إرٚا ٤ايػً.)29/6( ٌٝ
888

الىقف اخلريٍ ومتًزه عن الىقف
األهلٌ

ثضااب ٌٝانتاات ٤وت ايطزقااتخ اي:تَاا ١يًٓااتظ كت :ٝاتً يًاازٚ ٟايغاازت َٚاأ
ذيااو قااؽت سا ٝا ٚ ٠اي:ااؽت ايشرقااتٚ ،٤طؿااز اٯاااتر وت ايؿًااٛاخ يضااك ٞانتتعاا١ٝ
ٚايشرٚع ٚانتضتؾز ٜٔؾك نتْاح ناذرل ٠سا اً ااؽت اي:ازام ٚاذتشاتس ٚااؽت ايغاتّ
ٚانت .١ٜٓ
خامساً :مً أعنال الرب:

آت ٤أَهٓ ١انتزااط ١وت ايذػاٛر نتٛاسٗا ١خطاز ايػاش ٚا٭سآ قًا ٢اياب٬د
ؾك نتْح ٖٓتى َ٪صضتخ ختؽ ١اتنتزااطؽت وت صاب ٌٝاف ظتا ؾٗٝات ا تٖا ٕٚ
نٌ َت عتجتس ٕٛإي َٔ ٘ٝص٬ح ٚذخرلٚ ٠ط:تّ ٚعزات ٚناتٕ شلات أداز نابرل وت
ؽ غشٚاخ ايز ّٚأٜتّ اي:بتصٝؽت ٚؽ غشٚاخ ايػزاٝؽت وت اذتزٚت ايؾاًٝب١ٝ
قٔ ا٬د ايغاتّ َٚؾاز ٜٚجباع ذياو ٚقاـ ارتٝاٚ ٍٛايضاٛٝف ٚايٓباتٍ ٚأدٚاخ
ادتٗتد قً ٢انتكتثًؽت وت صب ٌٝاف.
سادساً :ومً أعنال اخلري:

َت نتٕ ٚقؿتً ٱؽ٬ح ايطزقتخ ٚايكٓتطز ٚادتضٛر.
سابعاً :و ميَا ما كاٌ للنكابر:

ٜجدلع ايزسٌ ات٭را ايٛاص ١:يجهَ ٕٛكدل ٠قتَٚ ١يغازا ٤أنؿاتٕ انتاٛث٢
ايؿكزاٚ ٤جتٗٝشِٖ ٚدؾِٓٗ.
أَت انت٪صضتخ ارترل ١ٜٱقتَ ١ايجهتؾٌ ا٫سجُتق ٞؾججُذاٌ وت دٚر ا٭ٜجاتّ
ٚرقتٜجِٗ ٚدٚر انتكٚ ٜٔ :ذ ٟٚاي:تٖتخ ثٚ ِٜٗٚ٪ثٛؾز شلِ نٌ َت عتجاتسٕٛ
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َٔ صهٔ ٚغذاٚ ٤يبتظ ٚث ًِٝ:أٜقتً ٖٓٚتى َ٪صضتخ يزقتٜا ١أصاز احملجاتسؽت
٪َٚصضااتخ يجااشٜٚص ايغاابتت ٚايؿجٝااتخ اي:ااشات هتاأ ثقااٝل أٜا  ِٜٗأ ٚأٜا ٟ
أٚيٝت ِٗ٥قٔ َ ٕ٪ايشٚاض ٚأقبتٚ ٘٥ثهتيٝؿ٘.
 َٔٚأٚس٘ ايدل إَ اد ا٭َٗتخ اتذتًٝة ٚايضهز ؾك س ٌ:ؽ٬ح اي ٜٔ
وت أطا أاااٛات ايكً:ااَٝ ١شاااتً ٜضاآَ ٌٝاا٘ اذتًٝااة َٝٚشاااتً آخااز ٜضاآَ ٌٝاا٘ انتاات٤
انتذات ؾٝا٘ ايضاهز ثا ث ٞإيٝا٘ ا٭َٗاتخ َازثؽت وت ا٭صابٛع ي ٝخاذٕ ٭طؿاتشلٔ
ٚأ٫ٚدٖٔ َت عتجتس ٕٛإي َٔ ٘ٝاذتًٝاة ٚايضاهز(ٚ .)1قا اثضا:ح أقُاتٍ ايادل
طج ٢سلًح ق٬ض اذتٛٝاْاتخ ٚإط:اتَِٗ ٚرقتٜجٗات ثطبٝكاتً ذتا ٜر انتؾاطؿ٢
@ وت قؾ ١ا٭قزاا ٞايذ ٟنتٕ ٜضرل وت ؾ ٠٬ؾتعج ا٘ اي:طاػ .ؾٓاشٍ وت ا٦از
ؾغزت دِ ٚس نًبتً ٜهتد  ٜنٌ ايذز َٔ ٣اي:طاػ ؾكاتٍ يكا اًاؼ اا٘ اي:طاػ
َذٌ َات اًاؼ اا ٞؾ:اتد ْٚاشٍ وت ايب٦از ًَٚا ٧خؿا٘ ٚأَضاه٘ اؿٝا٘ ؾدازض ؾضاك٢
ايهًة ؾ:شة اف يؾٓ ٘:ٝؾػؿز يا٘ ؾكاتٍ ايؾاظتا } ١أ يٓات وت َذاٌ ٖاذا أساز
ؾكتٍ قً ٘ٝايؾٚ ٠٬ايض ّ٬وت نٌ نب رطب ١أسز.
 َٔٚذيو أٜقتً قؾ ١اَزأَ ٠أ ااين إصازاٚ ٌٝ٥نتْاح هتأ ٜكاذلف أاغاع
ادتزا ِ٥ؾضكح نًبتً ؾػؿز اف شلت.
( )1زتُااٛع ايؿجاات ٣ٚيٲَااتّ ألتاا ااأ ثُٝٝاا ،١ض َ ،31اأ رٚا٥ااع طقااترثٓت ،دَ .ؾااطؿ٢
ايضبتقَٚ 193 ،ٞت اٖ :ت.
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ْٚز ٣وت ٖذ ٙايٛص ٖٞٚ ١ًٝايٛقـ ،يْٛتً َٔ أيٛإ ايزقتٜا ١ا٫سجُتقٝا١
مل ٜضاابل إيٝاا٘ ٌْتااتّ اااٌ ٚمل  ٜاْاا٘ ٌْتااتّ نااذيوٚ ،ذيااو أْاا٘ قُااٌ قتترصاا٘
انتضًُ ٕٛاا اؾع ايزغبا ١وت ايادل ٚارتارلٜٚ ،كؾا اا٘ انتٓؿ:ا ١اي:تَا ٫ٚ ١ثغاٛا٘
َؾًظ ١ختؽ ١يًٛاقـ.
ٚيك ست٤خ ايغز ١:ٜايضُظت ٤يجظكٝل َؾتحل ا٭َا ١وت دٜآِٗ ٚدْٝاتِٖ
٭ْٗاات آٝااح قًاا ٢أؽاٌ قٌتااٖٚ ،ِٝاا :ٛسًااة انتؾااتحل يًٓااتظ ٚدر ٤انتؿتصا
قِٓٗ( َٔٚ .)1ع ٕ ٖذ ٙايغاز ١:ٜناذيو حتؾا ٌٝانتؾاتحلٚ ،ثهذرلٖات ٚثكًٝاٌ
انتؿتصا ٚ ،ث:طًٝاٗت( ،)2٭ٕ َبٓتٖاات ٚأصتصاٗت قًا ٢اذتهااِ َٚؾاتحل اي:بااتد وت
انت:تؼ ٚانت:تد ٖٞٚ ،ق ٍ نًٗتَٚ ،ؾتحل نًٗت ٚطهِ نًٗت(.)3
أٍداف الوقف:

ٚايٛقـ وت اٱصا ّ٬اتقجباتر – ٙقُاَ ً٬أ أقُاتٍ ايادل ٚارتارل – عتكال
ٖ ؾؽت ٖ :ؾتً قتَتً  ٖٚؾتً ختؽتًٚ ،ذيو إٔ يًٛقـ ًٚتٝؿ ١اسجُتق ١ٝق ثب ٚ
فاازٚر ١ٜوت ا:ااض ا جُ:ااتخ ٚوت ا:ااض ا٭طااٛاٍ ٚايٌتاازٚف اياايت ـتااز اٗاات
ا٭َااِ ،ؾًكاا اقجقااح طهُاا ١اف إٔ ٜهاا ٕٛايٓااتظ شتااجًؿؽت وت ايؾااؿتخ،
َجباتٜٓؽت وت ايطتقااٚ ١ايكا رٖٚ ،٠ااذا ٜا٪د ٟاتيقاازٚر ٠إؾت إٔ ٜها ٕٛوت ا جُااع
( )1قٛاق ا٭طهتّ وت َؾتحل ا٭ْتّ يً:ش أ قب ايض.)9/1( ،ّ٬
(َٗٓ )2تض ايضٓ.)31/1( ،١
( )3أق ّ٬انتٛق:ؽت.)2/3( ،
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ايػين ٚايؿكارل ٚايكاٚ ٟٛايقاٝ:ـ ،ؾًاذا أَاز ايغاترع اذتها ِٝايػاين اتيٓ:تٜا١
اتيؿكرل ٚايك ٟٛاإقتْ ١ايقٝ:ـ.
ٚق أخذ ثٓؿٝذ ٖذا ا٭َز ا صتيٝة ق ٚ ٠ ٜؽٛر َج :دَٗٓ ٠ات ايٛاساة
َٗٓٚت انتضجظةَٓٚ ،ت َت َٖ ٛتدَٗٓٚ ،ٟت َت ٖا ٛخاتـ ااترتًل ٚايغاُت،ٌ٥
ٚشلذا ست ٤ا جُع انتضًِ َجهتؾَ ً٬ذلالتاتً َٚج:تطؿاتً نتيبٓات ٤انتزؽاٛـ ٜغا
ا:ق٘ ا:قتًٖٚ ،ذا ايبٓتٜ ٤ك ّٛقً ٢أصط َٓٗت ايٛقـ ايذ ٟؿاٍت يهاذرل َأ
ادتٗتخ اي:تَ ١طٝتثٗت ،هتت ٜقُٔ يهذرل َٔ طبكتخ ا٭َ ١يكُ ١ايٝ:ػ ايهازِٜ
قٓ اْؾزاف ايٓتظ قٔ ؾ ٌ:ارترلْٚ ،قٛت انتاٛارد َأ ايؾا قتخ ايٝٓٝ:ا،١
 ٫ٚصااُٝت إٔ أغاازاا ايٛقااـ يٝضااح قتؽااز ٠قًاا ٢ايؿكاازا ٤أ ٚدٚر اي:بااتد٠
ؾظضااة ٚإفتاات ثج:ا  ٣إؾت أٖا اف اسجُتقٝااٚ ١اصااٚ ،١:أغاازاا خاارل ٠عااتًَ١
طٝااار أصاااُٗح ا٭ٚقاااتف وت إرصااات ٤دقااات ِ٥دكتؾٝاااَ ١جٓٛقااا ١وت ا جُ:اااتخ
اٱصَ ١َٝ٬ذٌ آت ٤انت ارظ ٚانت:تٖ ايًُٝ:اٚ ،١ث:اٝؽت انتًُ:اؽت شلات ٚاٱْؿاتم
قً ٢طًب ١اي ،ًِ:اتٱفتؾ ١إؾت ا٫صجؿتد َٔ ٠انتضتس وت ايج ًِٝ:اإظتتد أرٚقا١
ايً:ااِ ٚطًكااتخ ايا رظٚ ،ايٓ:تٜاا ١اجااٛؾرل ايهجااة ٚانتزاسااع انتدجًؿااٚ ،١ق ا
لتًح ٖذ ٙانت:تٖ رصاتي ١اٱصا ّ٬إؾت ايٓاتظ ْٚغاطح وت اياب٬د اٱصا١َٝ٬
ايٛاصٚ ١:نْٛح طزن ١قًَُٓ ١ٝكط ١:ايٌٓترلٚٚ ،ؾزخ يًُضًُؽت ْجتستً قًُٝتً
فدُتًٚ ،ثزادتً إصَٝ٬تً ختي اً ٚرستَ ً٫جبظز ٜٔوت قً ّٛايغز.١:ٜ
ٚنتٕ َٔ ٖذ ٙا٭ٚقتف سش ٤نبرل شتؾؿ ٭آت ٤ايضب( ٌٝارتتْكتٖتخ)،
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ٚنااتٕ انتضااتؾز ٕٚظت ا  ٕٚوت ٖااذ ٙا٭َااتنٔ انتاا ٚ ٣ٚانت نااٌ ،نُاات أصااُٗح
ا٭ٚقتف وت إْغت ٤انتغتوت ٚدٚر اي٬:ض انتترصجتْتخ .
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اشل ف ارتتـ يًٛقـ:
أَاات اشلا ف ارتااتـ يًٛقااـ ؾااإٕ اٱْضااتٕ  ٜؾ:اا٘ إؾت ؾ:ااٌ ارتاارل دٚاؾااع
ق َٗٓ ،٠ ٜت اي اؾع ا٫سجُتق ٞايذْ ٖٛ ٟجٝش ١يًغٛ:ر اتنتضاٚ٪ي ١ٝاٱْضاتْ١ٝ
جتت ٙادتُتق ،١ؾ ٝؾ ٘:ذيو إؾت إٔ ٜزؽ ع٦ٝتً َأ أَٛايا٘ قًاٖ ٢اذ ٙادتٗا ١أٚ
ثًو; يجضجؿ َٔ ٝرٜع ٖذا ايٛقـ.
٬ٜٚطٍت إٔ َ٪صضاتخ ايزقتٜا ١ا٫سجُتقٝا ١ايكٜٛا ١وت ايػازت ث:جُا وت
ثٛؾرل ادتتْة ا٭ندل َٔ خ َتثٗت قً٪َ ٢صضتخ خرل ١ٜقتَح قًا ٢ايجدلقاتخ
أ ٚختؾٝؿ َبتيؼ أ ٚرٜع ْتثص َٔ أؽَ ٍٛتي ١ٝأ ٚقكتر ١ٜيٲْؿاتم قًا ٢ثًاو
انتغزٚقتخ ارترل ١ٜنزقت ١ٜا٭ٜجتّ ٚانتغزدٚ ٜٔانتٛ:قؽت َٔٚ .انتٓتصة اٱعاتر٠
ٖٓاات إؾت دٚر ارت ا َتخ ا٫سجُتقٝاا ١وت طزناا ١ايجٓؾاارل ،ؾٗاا ٞثاا٪د ٟارت َاا١
اي  ١ٜٝٓوت ؽٛرَ ٠ضتق  ٠اسجُتقٝا ٫ٚ ،١صاُٝت وت اياب٬د ايايت ٜآدؿض ؾٗٝات
َضج ٣ٛانتٝ:غ ٫ٚ ،١ثه ٕٛأغًبٝجٗت ايضتطك ١قتدر ٠قًَٛ ٢اسٗ ١اذتٝت.٠
ٚشلاااذا ٜاااج:ؽت إٔ ثكا ا ّ سٗاااتخ ٚأسٗاااش ٠ايا ا ق ٠ٛاٱصااا ١َٝ٬ايزقتٜااا١
ا٫سجُتق ١ٝيطت٥ؿَ ١أ ايٓاتظ ،ث يٝؿاتً يكًاٛاِٗ يٲصاٚ ّ٬٭ًٖا٘ ،ااٌ ٜاج:ؽت
قٝتّ َ٪صضتخ رقت ١ٜاسجُتق ١ٝإص ١َٝ٬وت ايب٬د ايؿكرلَ ٫ٚ ،٠تْع َٔ اَج اد
خ َتثٗت إؾت غرل انتضًُؽت وت ٖذ ٙايب٬د.
ايٛقااـ ٜٝٗاا ٧يً:ااتمل ٚايكتفاا ٞطزٜاا ١ايُ:ااٌ اهؿااتٚ ٠٤إخاا٬ـ :إٕ
اي ٤٫ٛوت اٱص ٖٛ ّ٬ف أٖٚ ،٫ٚذ َٔ ٙأصتصٝتخ اي:كٝا  ،٠ياذا ؾاإٕ رساتٍ
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اي ًِ:صٛا ٤نتْٛا قًُت ٤ايغزٚ ١:ٜؾكٗتٗ٥ات أّ قًُات ٤ايً:ا ّٛايطبٝ:ٝاٚ ١غرلٖات
َٔ اي ًّٛ:اي ْٜٛٝا ،١نًاِٗ ٜغا:ز ٕٚاٛاساة ايٓٗاٛا ؿتات ظتاة قًاَ ِٗٝأ
ْؾغ ف ٚيهجتاٚ ١يزصٛي٘ ٚ٭ ١ُ٥انتضًُؽت ٚقتَجِٗ.
ٚصت إٔ ايًُ:ت ٤اؾٛر ٠قتَ ١ق اسجٗ ٚا وت اذٍ اي ًِ:نُت ؾ ٌ:اٱَتّ
أااا ٛطٓٝؿااٚ ١ثًُٝااذ ٙستُ ا ااأ اذتضاأ ايغااٝبتْٚ ٞأاااٜٛ ٛصااـ ٚاٱَااتّ َتيااو
ٚاٱَتّ ايغتؾٚ ٞ:اٱَتّ ألت أ طٓبٌ ٚغرلِٖ.
ؾك اك ٞايًُ:تَ ٤ضجكًؽت قٔ ايضًط ١غرل ختف:ؽت شلات َ:جُا  ٜٔقًا٢
ا٭َٛاٍ انتٛقٛؾ ١اييت ثػ م قً.ِٗٝ
نُت اك ٞايكقت ٠قتُ٥ؽت ااتذتل عتهُا ٕٛاتي:ا ٍ ٚذياو ٫قجُاتد ٖا٤٫٪
قًَ ٢ت نتْٛا ٜ ٜزْٚا٘ َأ ا٭َاٛاٍ انتٛقٛؾا ١ايايت أقطاجِٗ ا٫صاجك ٍ٬انتاتدٟ
ٚايؿهز.ٟ
ٚاذيو اصجطتع ايًُ:ت ٤إٔ ٜكؿٛا َع اذتل ٚإٔ ٜكؿٛا َع أطهتّ ايغاز١:ٜ
ٚإٔ ظتاادلٚا ايضااًطتٕ يًدقااٛع يغاازع اف نُاات ؾ:ااٌ اي:ااش ااأ قب ايضاا،ّ٬
ٚاٱَتّ ايٓاَ ٟٚٛاع ايٌتاتٖز اٝادلظٚ ،اٱَاتّ ايبًكاٝين فا انتُتيٝاوَٚ ،أ
قبًِٗ اٱَتّ أا ٛطٓٝؿَ ١ع ارتًٝؿ ١انتٓؾٛر قٓ اسجُتق٘ اتيؿكٗت.٤
ٚاكٝح اشلٚ ١ُٓٝايٌتٗٛر يغزع اف طجا ٢قؾاٛر اضتضاتر قا ٠ٛانتضاًُؽت،
ٚيااذا ؾااإٕ إدار ٠انت٪صضااتخ ايجًُٝٝ:اا ١اؾااٛرثٗت اي:تَااٌْٚ ١تااتّ ايجً:ااٚ ِٝث:ااٝؽت
انتًُ:ؽت ٚا٭َٛاٍ انتٛقٛؾ ١دتٖ ٌ:ذ ٙانت٪صضتخ قتدر ٠قً ٢أدا ٤رصتيجٗت ؽتر
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ا  ٟ ٜايًُ:ت.٤
يك نتْح إداراخ انت:تٖ ايٚ ١ًُٝ:ثٌٓت ِٝأَٛرٖات ث:جُا قًا ٢ايكاتُ٥ؽت
قًٗٝت إذ نتٕ سًِٗ َٔ أ ١ُ٥انتضًُؽت ٚقًُت.ِٗ٥
دور الوقف فـي رفع مستوى املعيصة:

إٕ إٜكااتف ا٭َااٛاٍ قًااْ ٢غااز ايجً:اا ِٝؾااجغ زتاات ً٫يًغاابتت إٔ ٜجُٝااشٚا
ٜٚزثكااٛا وت ايضااًِ ا٫سجُااتقٚ ٞوت ايج ا درل ٚايٓؿااٛذ طجاا ٢ياا ٛنتْااح أؽااٛشلِ
ا٫قجؾتدٚ ١ٜا٫سجُتق ١ٝفٝ:ؿْ ١جٝشَ ١ت أثتطج٘ شلِ أَٛاٍ ايٛقـ انتدؾؾا١
يًج َٔ ًِٝ:زتت٫خ ..ؾتيج ًِٝ:ادت ٝايذ ٟق عتًُ٘ عدؿ َٖٛٛت قا ٜٓكًا٘
٭ٕ ٜجُزظ وت اي ٌُ:اٱدارٚ ٟثضٝرل أَٛر اي ٚيا ١أ ٚوت أَٓٗ ٟاَ ١جدؾؾا١
نتيطة ٚاٱدار ٠ؾظضة إؾت َٓؾة ايكقاتٚ ٤اٱؾجاتٚ ،٤ايايت قا  ٫ثجاتح يا٘
ي ٫ٛإٔ أَٛاَٛ ً٫قٛؾ ١ق صتق ث٘ قًٖ ٢ذا ا٫رثكتٚ ٤صًٗح ي٘ صب ٌٝايجًِٝ:
ٚاْ٫جكتٍ ٚا٫رثكت.٤
يكاا أدخ ايطبكاا ١انتجًُ:اا ١دٚراً رٝ٥ضااٝتً وت اْجكااتٍ انت:زؾااٚ ١انتًَٛ:ااتخ
اٱْضتْٚ ١ٝايٚ ١ًُٝ:ا٭خ٬قٚ ١ٝايك ِٝاي ٜٝٓا ١اا ٕ ْكًٖٛات نتدجًاـ أآات ٤ا٭َا١
اٱصٚ ١َٝ٬أثٝغ يهٌ ؾزد َٔ أؾزاد ا جُع اٱص َٞ٬ايؿزؽ ١قًا ٢إٔ ٜهإٛ
ققٛاً ؾ:ت ً٫وت ٖذ ٙايؿ ١٦اييت اثؾؿح اتيٚ ًِ:انت:زؾا ،١نُات نتْاح انتا ارظ
ٚانتضتس انتؾ ر يجُٓٚ ١ٝإَ اد ا٭سٗشٚ ٠ايا ٚا ٜٔٚاذتهَٝٛا ١ؿتات حتجتسا٘ َأ
ق ٣ٛاغز.١ًٖ٪َ ١ٜ
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ٚوت ايٛقح ْؿض٘ صت ا ٕ ايهذرل َٔ ٜٔانتجًُ:ؽت ٚايؿكٗت ٤ايذ ٜٔاقجُ ٚا
وت ث:َٚ ًُِٗٝ:تعاِٗ اذتٝاتث ٞقًا ٢أَاٛاٍ أَا ثِٗ اٗات ا٭ٚقاتف قا اْا زتٛا
نذيو وت ا٭قُتٍ ا٫قجؾتدٚ ١ٜايٓغتطتخ ايجشتر ١ٜايؿزد ،١ٜؾتعجػٌ ايًُ:ات٤
ٚايؿكٗتٚ ٤طًب ١اي ًِ:وت ايضٛمٚ ،ناتٕ ٚساٛدِٖ ٚافاظتً وت صاتط ١ايٓغاتيت
ا٫قجؾتد ٟيًُشجُع اٱصا ،َٞ٬إذ قًُاٛا جتاتراً ٚنجباٚ ١ستتصابؽت ٚؽاٝترؾ١
ٚوت غرل ذياو َأ انتٗأ ايايت ثٛاسا خ وت ا جُاع ٚناتٕ ايٜ :ا َأ ايًُ:ات٤
ٜكضُْ ٕٛغتطِٗ اي َٞٛٝاؽت ايجشترٚ ٠ايج ًِٝ:ؾٝغجػً ٕٛا:اض ايٛقاح جتاتراً
وت ايضٛم ٚوت ايب:ض اٯخز َٓ٘ إَت إٔ ٜهْٛٛا طًبَ ١اجًُ:ؽت أ ٚأْٗاِ ٜكَٛاٛا
اج ًِٝ:غرلِٖ.
دور الوقف فـي حفظ الصخة وعالج األمراض:

َٔ انتبتد ٨اييت قتَح قًٗٝت طقتر ٠اٱص ّ٬كتٗ:ت اؽت طتسا ١ادتضاِ
ٚطتساا ١اي:كااٌ ٚاقجبترٖاات ايٓ:تٜاا ١اتدتضااِ َٚطتيباا٘ فاازٚر ٠يجظكٝاال صاا:تد٠
اٱْضااتٕ ٭ٕ اي:كااٌ ايضااً ِٝوت ادتضااِ ايضااًَٚ ِٝاأ قٛاق ا اٱصاا ّ٬ايذتاجاا١
احملتؾٌت ١قً ٢ايقزٚراخ ارتُط ( ٖٞٚطؿٍت اي ٚ ،ٜٔطؿٍت ايٓؿطٚ ،طؿٍت
ايٓضٌٚ ،طؿٍت اي:كٌٚ ،طؿٍت انتتٍ).
ٚشلذا ؾك دق ٢اٱص ّ٬إؾت احملتؾٌت ١قً ٢ايب ٕ َأ ا٭َازاا ٚايُ:اٌ
قًَ ٢هتؾظ ١ايٛاتٚ ٤ستتراَ ١ت ٛ:ٜد قً ٢اٱْضتٕ اتيقزرٚ ،يك أث ٢أَاز اف
ؽااازعتتً ٚافاااظتً وت طؿاااٍت ا٭ْؿاااط ٚؽاااٝتْ ١ا٭رٚاح قاااتٍ ث:اااتؾت  :
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ػايٓضااات29 :٤عٚ ،قاااتٍ ساااٌ قااا     :٬
      
 

ػايبكاز195 :٠عٚ ،شلذا ؾكا قاتٍ انتؾاطؿ ٢ايهاز ِٜقًٝا٘

ايؾٚ ٠٬أ ايجضً( :ِٝيهٌ دا ٤دٚاٚ )٤قٛيَ٘( :ات أْاشٍ اف َأ دا ٤إ ٫أْاشٍ
ي٘ دٚاٚ ،)٤قٛيٜ٘( :ت قبتد اف ث اٚٚا  ٫ٚثج اٚٚا زاّ) ٚق أَز  #ص :أ
أاااٚ ٞقااتـ > إٔ ًٜااجُط ايطااة َاأ اذتااترز ااأ نًاا ٚ ٠أَ ٍٚاات قاازف
انتضااًُ ٕٛانتضجغااؿ ٢انتجٓكااٌ قٓ ا َت ث:ااة انتضااًُ ٕٛوت َٛق:اا ١ارتٓ ا م خُٝاا١
يًشزط ٢ؾك أَز انتؾطؿ ٢ا٬:ض ص :أ َ:تذ وت خ ١ُٝرؾ ٠ ٝقٓ َت أؽٝة
اضِٗ وت أنظً ١دِ ثٛصع ارتًؿتٚ ٤اي ٠٫ٛوت انتضجغؿٝتخ انتجٓكًٚ ١سٚدخ اهاٌ
َت ًٜشّ شلت َٔ ا٭دٚاخ ٚانت :اخ ٚاٱص:تف ٚاي ٚاٚ ٤أطٚ ١ُ:أعزاٚ ١أطبت٤
ٚؽٝتدي َٔٚ ١أٚا ٌ٥انتضجغؿٝتخ ايذتاجَ ١ضجغؿ ٢ارتًٝؿ ١ايٛيٝا اأ قبا انتًو
 ٖٛٚختـ ات ذَٚؽت ٚس ٌ:ؾ ٘ٝا٭طبتٚ ٤أسز ٣شلاِ ا٭رسام داِ ثقاتؾزخ
ادتٗااٛدٚ ،ثٛايااح إقتَاا ١انتغااتوت طجاا ٢اًػااح ط ا اً ٜب:اار قًاا ٢اٱقشااتت
ٚاٱس ٍ٬طٝر ٚس َضجغؿ ٢أ ٚأنذز وت نٌ َ ٜٓا ١أ ٚقزٜا ١طجا ٢إٔ قزطبا١
ٚط ٖت نتٕ ؾٗٝت متضَ ٕٛضجغؿ.٢
ٚق ثٓتؾط انتضًُٚ ٕٛثضتال احملضٓ ٕٛقًا ٢إٜكاتف دٚر ٚأرا ي:ا٬ض
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انتزف ،٢نُت أٚقؿٛا ايٛقٛف ايٛاص ١:قً ٢إْغت ٤انتغتوتٚ ،قق خ أٚقتؾِٗ
َٗٓا ١ايطاة ٚايجُازٜض ٚايؾا ٝيٚ ١أٚقؿااٛا اضادت ٤قًا ٢ثطاٜٛز َٗٓا ١ايطااة
ٚايجُزٜض ٚايؾ ٝيٚ ١اي ًّٛ:انتجً:ك ١اتيطة :َٚتدت ١ايبغز ٚاذتٛٝاْتخ.
َٚاأ ايغااٛاٖ ايجترغتٝاا ١قًاا ٢ذيااو ،ثًااو ا٭ٚقااتف اياايت رؽاا خ
يًبُٝترصااجتٕ انتٓؾااٛر ٟايااذ ٟأْغاا ٧صاآٖ682 ١ااا ي:اا٬ض نااٌ ؾ٦ااتخ ا٭َاا١
ٚطبكتثٗتٚ ،ايذٚ ٟؽاؿ٘ ااأ اطٛطا ١ا ْا٘ :ٜشاش ايٛاؽاـ قأ ستتصآ٘ ناتٕ
َكضُتً إؾت أرا ١:أقضتّ :يًظُٝتخ ٚايزَ ٚادتزاطٚ ١ايٓضاتٚ ٤خؾاؿ يهاٌ
َزٜض ؾزؼ نتَاٌٚ ،قاؽت يا٘ ا٭طباتٚ ٤ايؾاٝتديٚ ١ارتا ّ ،نُات سٚد ؿتطابذ
نبرل.
ٚنتٕ انتزٜض إذا َت ازٚ ٨خزض َٴٓغ َٓظٚ ١نضاٚ ،٠ٛقا رخ اذتات٫خ
اييت :ٜتدتٗت انتضجغؿ ٢وت اي ّٛٝايٛاط ا ٠ :آ٫فٚ ،أذتكح ا٘ َ رص ١يًطة
ظتًط ؾٗٝت رٝ٥ط ا٭طبت ٤ٱيكت ٤اي رٚظ.
ٚايٛدٝك ١ايجترغت ١ٝاييت ثزساع إؾت قٗا انتُتيٝاو ؿتؾاز ثابؽت جبا ٤٬ثًاو
ايُٓااتذض انتغاازق ١٭ٚقااتف انتضااًُؽت ٱقتَاا ١انتغااتوت ٚقاا٬ض انتزفاا ،٢ؾجكااٍٛ
ايٛدٝكاا :١أْغااٖ ٧ااذا انتترصااجتٕ (َضجغااؿ ٢قاا )ٕٚٚ٬نتا اٚاَ ٠زفاا ٢انتضااًُؽت
ايزسااتٍ ٚايٓضااتَ ٤اأ ا٭غٓٝاات ٤انتٛصاازٚ ٜٔايؿكاازا ٤انت:ااٛس ٜٔا َغاال ٚاػ ا اد
ٚايكتٖزٚ ٠قزطبَ ١أ انتكاُٝؽت اٗات ٚايٛاؾا  ٜٔقًٗٝات قًا ٢اخاج٬ف أسٓتصاِٗ
ٚثبت ٜٔأَزافِٗ ٜ ،خً ٕٛكتتقٚ ١ؾزاداًٚ ،عاٝبتً ٚعابتْتً ٜٚكا ِٝاا٘ انتزفا٢
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ايؿكزا َٔ ٤ايزستٍ ٚايٓضت ٤نت اٚاثِٗ ذتؽت ازٚ ِٗ٥عاؿتٜٚ ،ِٗ٥ؾازف َات ٖاٛ
َ :ؾ ٘ٝيًُ اٚاٜٚ ،٠ؿزم قً ٢ايبٚ ٝ:ايكزٜة ٚا٭ٌٖ ٚايػزٜاةٜٚ ،ؾازف
ايٓتًتز َٔ رٜع ايٛقـ َت ث ق ٛطتس ١انتزف ٢إيٝا٘ َأ صازر سزٜا أ ٚخغاة
قًَ ٢ت ٜزاَ ٙؾًظ – ١أ ٚذتـ ستغ ٠ٛقطٓتً ،ؾٝش ٌ:يهٌ َزٜض َأ ايضازر
ٚايؿزؼ قً ٢طضة طتي٘ َٚت ٜكجقَ ٘ٝزف٘ قتَ ً٬وت طل ناٌ َآِٗ اجكا٣ٛ
اف ٚطتقج٘ ،اتذ ً٫سٗ ٚ ٙغتْ ١ٜؾاظ٘ ،ؾٗاِ رقٝجا٘ ٚناٌ راع َضا ٍٚ٪قأ
رقٝج٘.
ٜٚبتعز انتطبذ اٗذا ايبُٝترصجتٕ َت ٜٴطٗ ٢يًُزفَ ٢أ دساتض ٚؾازارٜص
ٚذتِٚ ،ظت ٌ:يهٌ َزٜض َت طابذ يا٘ وت سا ٜا ١ختؽا ١اا٘ َأ غارل َغاترن١
نتزٜض آخز ٜٚػطٗٝت ٜٛٚؽًٗت يهٌ َزٜض إؾت إٔ ٜجهتٌَ إط:تَِٗ ٜٚضجٛؾ٢
نٌ َِٓٗ غذاٚ ٙ٤قغتَٚ ٙ٤ت ٚؽـ ي٘ اهزٚ ٠قغٝتً.
ٜٚؾزف ايٓتًتز َأ رٜاع ٖاذا ايٛقاـ نتأ ٜٓؾاب٘ َأ ا٭طبات ٤انتضاًُؽت
ايذٜ ٜٔبتعز ٕٚانتزفا ٢زتاجُ:ؽت َٚجٓاتٚاؽت ٜٚضا ي ٕٛقأ أطاٛاشلِ َٚات ظتا
يهٌ َِٓٗ َٔ سٜتدَ ٠ازا أْ ٚكاؿٜٚ ،هجباَ ٕٛات ٜؾاًغ يهاٌ َازٜض َأ
عااازات ٚغاااذا ٤أ ٚغااارل ٙوت (دصاااجٛر ٚرم) ًٜٚجشَااا ٕٛانتبٝاااح وت ناااٌ يًٝااا١
اتيبُٝترصجتٕ زتجُ:ؽت َٚجٓتٚاؽت ٜٚبتعز ٕٚانت اٚاٜٚ ٠جًطؿ ٕٛؾٗٝت َٔٚ ،ناتٕ
َزٜقتً وت اٝج٘  ٖٛٚؾكرل ،نتٕ يًٓتطز إٔ ٜؾازف إيٝا٘ َات عتجتسا٘ َأ ا٭عازا١
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ٚا٭دٚ ١ٜٚانت:تدتؽت ٚغرلٖتَ ،ع ق ّ ايجقٝٝل وت ايؾزف(.)1
نُت صت أْ٘ ق خؾؾح أٚقتف َكزر ٠يٲْؿاتم قًا ٢ثا يٝـ ايهجاة وت
ايؾ ٝيٚ ١ايطة ٚاصجطتع ا٭صتثذ ٠إٔ ٜهًُٛا نجبِٗ ْجٝشَ ١ذٌ ٖذا ايج:قاٝ
ايٖ َٔ ًُٞ:ذ ٙا٭َٛاٍ انتٛقٛؾ َٔٚ ١أَذًٖ ١ذ ٙايهجة:
 -1نجتت ايبُٝترصجتْتخ يشاٖ ايًُ:ت ٤ايؿترق ٞقُ ٝأط انتغاتوت وت ايكازٕ
ارتتَط اشلشز.ٟ
 -2نجتت َكتي ١أَ ١ٓٝوت ا٭د ١ٜٚايبُٝترصجتْ٫ ١ٝأ ايجًُٝذ.
 -3ؽؿتخ ايبُٝترصجتٕ يًزاس.ٟ
أَت ؾقٌ ايٛقـ قً ٢ثك ّ ايً:ا ّٛاؾاؿ ١قتَاٚ ،١ثكا ّ ايً:ا ّٛايطبٝا١
اؾؿ ١ختؽ ١ؾٝجقاغ َأ إٔ اذتقاتر ٠اي:زاٝا ١قا أْغا خ ايٜ :ا َأ انتغاتوت
طجاا ٢إٕ قا دٖت وت ا:ااض انتا ٕ جتااتٚس أنذااز َاأ متضااؽت َضجغااؿ ٢وت ٚقااح
ٚاط ؾهجتت ايهًٝتخ وت ايطة ٫أ رع َٔ أِٖ اٱصتتساخ ايٚ ١ًُٝ:قٓ َت
ا أ ايػزت ٜضجٝكٍت أْغ ٚا ي٘ أ ٗ:َ ٍٚدراص ٞقًُ ٞوت سٓٛا ٞإٜطتيٝات ٖٚاٛ
أ ٗ:َ ٍٚوت أٚرٚات نًاٗت ،ؾذلساِ ٖاذا انتٗ:ا نجاتت ايهًٝاتخ وت ايطاة إؾت
اي٬ث ١ٝٓٝحتح قٓٛإ ) (Colligetؾ ؽبغ ٖ ٛايهجتت ايزٝ٥ط يج رٜط ايطة وت

( )1اٌْتااز :ـَ 118– 117 :اأ أ ااتز ْاا  ٠ٚضتاا ٛدٚر ثُٓاا ٟٛيًٛقااـٚ ،سار ٠ا٭ٚقااتف
ٚايغ ٕٚ٪اٱص ،١َٝ٬ايهٜٛح.
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أٚرٚات ،إذ إٔ ايطة ٖ ٛأ ٍٚدراص ١قًٝت اقجبضٗت ايػازت َأ اي:ازت ٚأؽابغ
َؿٜٗ (Colliget) ّٛطًل قًَ ٢زنش اي راصاٖ ١اذا ،نُات أطًال قًا ٢اي راصا١
ْؿضٗت اييت ثطٛرخ أخارلاً إؾت َؿٗاٖٚ (College) ّٛاذا ا٫ؽاط٬ح َات ٖا ٛإ٫
حتٜٛز ٫صِ نجتت ايهًٝتخ ٫أ رع .
 ٫ٚرٜة إٔ قشش َاٛارد ناذرل َأ ايٓاتظ قأ َٛاسٗاْ ١ؿكاتخ اي:ا٬ض
انتجدؾؿ ٜٛسة قً ٢ا جُع إٔ ٜج:تف ُ:ٜٚاٌ قًا ٢حتكٝال ايجهتؾاٌ ؾُٝات
اٚ ِٗٓٝذيو اجك  ِٜاي٬:ض ٚاي ٚا ٤نتٔ ٖ ٛتس ١إيٚ ٘ٝيًُضاً ُٔٝدؾاع ساش٤
َٔ سنت ٠أَٛاشلِ يًُ:ت ١ْٚوت إقتََ ١زانش ايبظر ايٚ ًُٞ:انت:تٖ انتجدؾؾا١
اييت ث:اؽت قًا ٢اي راصاٚ ١اصاجظ از ايٛصات ٌ٥ي:ا٬ض ا٭َازاا ايؿجتنا ١ااٌ
َٚهتؾظ ١نٌ ا٭َزاا.
ٚيك اْجغز وت نذرل َٔ ا جُ:اتخ أْٛاقاتً َأ ا٭َازاا مل ٜهأ ا:قا٘
َ:زٚؾتً وت ا٭سٝتٍ ايضتاك ١ن َزاا ايضزطتٕ ا ْٛاقا٘ انتج:ا دٚ ٠ثًٝاـ ايهبا
ٚايؿغٌ ايهًٚ ٟٛايجٗتت ايكٛيٚ ٕٛقزط ١انت:ا ٚ ٠ثؾاًة ايغازاٜؽت ٚايجٗاتت
ايز٥اااٚ ١سًطاااتخ ايكًاااة ٚاياا َتؽ ٚايجٗاااتت ايضاااظتٜت ٚا٭َااازاا ايجٓتصاااً١ٝ
ٚأَااازاا ايضاااٌ ايااايت اصاااجؿظًح وت اي:اااتمل وت اٯْٚااا ١ا٭خااارلٚ ،٠مل ث:اا
انتقتداخ اذت ١ٜٛٝجت ٗ:َ ٟت ؾجٚ ٬ٝق اصجغزخ ٚاًػح اٱؽاتاتخ اٗات أنذاز
َٔ قغزْ ًَٕٛٝ ٜٔضُ ١وت اي:تمل ٜٚزطٌ َِٓٗ قٔ اي ْٝت ًَْٛٝؽت صٜٓٛتً ٖاذٙ
ٚغرلٖت َأ ا٭َازاا ايايت ثؿجاو اتيزساتٍ ٚايٓضاتٚ ٤ا٭طؿاتٍ ،ا٭َاز اياذٟ
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ٜج:ؽت َ ٘:ثٛؾرل ا٭َٛاٍ نتهتؾظٖ ١ذ ٙا٭َزاا ٚايٛقتَٗٓ ١ٜات :َٚتدتجٗات قٓا
اٱؽتا ١اٗت.
ٚيك اصجدًؿ ؾكٗات ٤انتضاًُؽت َأ ايكازإٓ ايهازٚ ِٜايضآ ١انتطٗاز ٠إٔ
٭طهتّ ايغز ١:ٜاٱصَ ١َٝ٬كتؽ فزٚر ١ٜنتْح ٖ ٞايػت َٔ ١ٜثغز:ٜتثٗت.
ٚق أطًكٛا قًٗٝت ايقزٚراخ ارتُط  ٖٞٚطؿٍت اي ٚ ٜٔطؿاٍت ايآؿط
ٚطؿٍت اي:كٌ ٚطؿٍت ايٓضٌ ٚطؿٍت انتاتٍٚ ،ساد ا:قاِٗ صتدصاٖٚ ١ا ٞطؿاٍت
اي:زا.
 َٔٚانتؿ ٝإٔ ْضجغٗ اتنتش ٜؿتت ست ٤وت ايضٓ ١انتطٗز ٠ؾك أخزض اٱَاتّ
ألت َٔ ط ٜر أصتَ ١أ عزٜو > قتٍ :سات ٤أقزااا ٞؾكاتٍ ٜات رصا ٍٛاف
أْ ٫ج ا . ٣ٚقتٍ ِ:ْ :ؾإٕ اف مل ٜٓشٍ دا ٤إ ٫أْشٍ ي٘ عؿت ٤قًُ٘ َأ قًُا٘
ٚسًٗ٘ َٔ سًٗ٘ٚ ،وت يؿٍت .قتيح ا٭قزات ٜت رصا ٍٛاف أْ ٫جا ا ٣ٚقاتٍ:
ْ .ِ:قبتد اف ث اٚٚا ،ؾإٕ اف مل ٜقع دا ٤إٚ ٫فع ي٘ عؿت ٤أ ٚدٚاٚ ٤أخازض
اأ َتس٘ َأ طا ٜر أااٖ ٞزٜاز > ٠قاتٍ :قاتٍ رصا ٍٛاف @(( :)1انتأَ٪
ايك ٟٛخرل ٚأطة إؾت اف َٔ انت َٔ٪ايقٝ:ـ ٚوت نٌ خرل)(ٚ ،)2ق ٠ٛانتأَ٪
وت ؽظ ١قك ٝث٘ ٚوت ا ْ٘ ٚوت قكًٝج٘ ٚص ١َ٬ؾهازٚ ٙوت ناٌ عا ٤ٞعتجاتض إؾت
(َٓ )1جك ٢ا٭خبتر َٔ أطتدٜر ص ٝا٭خٝاتر ٫اأ ثُٝٝاٚ ١عازط٘ ْٝاٌ ا٭ٚطاتر ،يًغاٛنتْ ٞوت
اتت ايطة.)200/2( ،
( )2صٓٔ اأ َتس٘ (.)41/1
888

ندوَ الىقف يف الشريعُ اإلسالمًُ وجماالته

اي:شّ ٚاي:شقتٚ ١ا تي .٠
ٖٓ َٔٚت ْز ٣إٔ عز ١:ٜاٱص ّ٬ق ست٤خ ا ق ٠ٛؽزعتً ١تتٖز ٠يًٓتظ
اتحملتؾٌت ١قً ٢أْؿضِٗ ٚأا اِْٗ ؽظٝظ ١ق ١ٜٛقتدر ٠قً ٢أداٚ ٤اسبتخ ايا ٜٔ
ٚاي ْٝت.
ٚايج اَ ٟٚأ انتازا َا َٛراً اا٘ عازقتً ٚقكا ً٬يٝٴغاؿ ٢انتازٜض ٜٚؾارل
ققٛاً ْتؾ:تً وت ا جُعٚ ،يك ست٤خ اذتقتر ٠اذت ٜذا ١خبارلاخ ناذرلٚ ٠اغازٚر
َضجطرلَٗٓ ٠ت أَزافتً خطرل ً٠ؾجتنا ١قا اْجغازخ ٚاصجغازخ ٚأخاذخ ثكاٛا
آت ٤اٱْضتٕ ا :إٔ ثضز ٟوت دَتٚ ٘٥أققتٚ ٘٥يكا أؾاتد ايً:اِ وت ايٛقتٜاَ ١أ
ا٭َزاا ٚا٭ٚا ١٦ؾ قُٝح انت:تٖ ٚانتضجغاؿٝتخ انتجدؾؾا ١ي:ا٬ض اٱْضاتٕ
ٚنتت ناتٕ ايهاذرل َأ ايٓاتظ قا ث:شاش َاٛاردِٖ قأ َٛاسٗاْ ١ؿكاتخ اي:ا٬ض
ٚسة قً ٢ا جُع إٔ ثجٌتتؾز سٗٛدٜٚ ٙبذٍ َت وت ٚص َٔ ٘:ا٭َاٛاٍ نتهتؾظا١
ٖذ ٙا٭َزاا  ٫ٚعو إٔ ٖاذا ا٭َاز ٜؾابغ ؾزٜقا ١قًا ٢ايكاتدر .ٜٔؾػزٜاش٠
طة ايبكتَ ٤ع ايٓكت ٤ثبكٚ ٢ثضجُز َع ايجهتؾٌ ٚايذلاطِ ٚايُ:اٌ قًا ٢سًاة
انتؾتحل ٚدر ٤انتؿتص ٖٚذا هتت دقح إيٝا٘ ايغاز ١:ٜوت قا ٍٛانتؾاطؿَ( # ٢ذاٌ
انتَٓ٪ؽت وت ثٛادِٖ ٚثزالتِٗ ٚث:تطؿِٗ نُذٌ ادتضا إذا اعاجه ٢ققآَ ٛا٘
ث اق ٢ي٘ صت٥ز ادتض اتذتُٚ ٢ايضٗز) ٚقٛيا٘ ( :#انتا َٔ٪يًُا َٔ٪نتيبٓٝاتٕ
ٜغ ا:ق٘ ا:قتً) ٚضتٔ ْغتٖ اٯٕ َت عتٌ اتيهذرل َٔ ايبٝاٛخ َأ ايهاٛارز
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نتت ٜؾٝة رت ا٭صز َٔ ٠ا٭َزاا ايؿجتن ١اييت ث:شش إَهتْٝتث٘ قأ ق٬سٗات
ٜٓٚجٗ ٞأَز ٙاتيزط َٔ ٌٝاي ْٝت شتًؿاتً أٜجتَاتً ٚأراَاٌ ٜج:زفا ٕٛيًؿكاز ٚايؿتقا١
ٚايقٝتع ٚايجغزد  ٜٚرى اي:كَ ٤٬ت شلذ ٙايزساٜت ٚايبٜ٬ات َأ عازٚر َضاجطرل٠
قً ٢ا٭صزٚ ٠ا جُع َٚت ٜؾاٝة اياب٬د ٚاي:باتد َأ َآصاٚ ٞآ ّ٫ثا٪دز قًا٢
طزن ١ايُٓ ٛا٫قجؾتدٚ ٟص ١َ٬ا جُع.
ٚضتٔ ٖٓت صت إٔ أ ٍٚا٭ؽآتف انتضاجظكؽت يًشنات ٠اذلثٝاة اذتال ثباترى
ٚث:تؾت ايؿكزاٚ ٤انتضتنؽت ٚحت  ٢ٓ:َ ٜايؿكز ٚانتضاهٓ ١ثٓٛقاح أقاٛاٍ ايؿكٗات٤
ؾ ٘ٝنُت ثٓٛع ايزأ ٟوت َك ار اي:طاتٚ ٤يهٓٓات ٖٓات صآ خذ ايؿكارل ٚانتضاهؽت ٖاٛ
ؽتطة اذتتس َٔٚ ١دِ ٜٓبػ ٞإٔ ثه َٔ ٕٛاذتتستخ ثٝضرل صابٌ اي:ا٬ض إذا
َزا ايؿكرل أ ٚانتضهؽت ٖ ٛأ ٚأط أؾزاد أصزث٘ ايذ ٜٔثًشَ٘ ْؿكجِٗ ٜ ٫ٚاذلى
ٖذا اٱْضتٕ يًُازا ٜؿذلصا٘ ٜٚكقا ٞقًٝا٘ ٭ٕ ثزنا٘ قًاٖ ٢اذ ٙاذتاتٍ قجاٌ
يًٓؿط ٚإيكت ٤اتي ٝإؾت ايجًٗهٚ ١ذيو ستزّ طب:تً ٚعازقتً اتيٓؾاٛـ ايغازق١ٝ
َٔ اٯٜتخ ايكزآْٚ ١ٝا٭طتدٜر ايٓب.١ٜٛ
دور الوقف فـي خدمة الرعاية الصخية فـي املنلكة:

ثك ا ّ ايزقتٜاا ١ايؾااظ ١ٝيضااهتٕ انتًُهاا ١اي:زاٝاا ١ايضااٛ:دَ ١ٜاأ خااٍ٬
ايٝ:تداخ ٚانتضجٛؽؿتخ ٚانتضجغؿٝتخ ا٭ًٖٚ ١ٝاذته ١َٝٛثضجكبٌ ٖاذ ٙانتزاؾال
ايؾظَ ١ٝت ٜشٜا قأ ثضا:ؽت ًَٝا ٕٛسٜاتر ٠وت اي:اتّ طضاة إطؾاتٝ٥تخ ٚسار٠
ايؾظ ١ايؾتدر ٠قٔ قتّ ٖ1418ا أَت ايذٜ ٜٔجِ ثٓٛقتِٗ وت ا٭قضتّ اي اخًٝا١
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اتنتضجغؿٝتخ ؾبًؼ ق دِٖ وت اي:تّ ْؿض٘ ًَْٛٝؽت َٚتٚ ١٥متضؽت أيـ َزٜض.
ٚغين قٔ ايبٝتٕ إٔ انتزفا ٢اياذٜ ٜٔزاس:اٖ ٕٛاذ ٙانتزاؾال ايؾاظ ١ٝإفتات
ٜضااا ٕٛ:يًظؾااا ٍٛقًااا ٢أصااابتت اي:تؾٝااا ١إَااات ا صاااتيٝة ايٛقتٜاااَ ١ذاااٌ أخاااذ
ايجطُٝ:تخ انتدجًؿ ١أ ٚايؿظٛـ ايٛقتٚ ١ٝ٥إَت قٔ طزٜل ا٭صاتيٝة اي٬:سٝا١
انتدجًؿاَ ١ذاٌ ا٭دٜٚاٚ ١ايًُٝ:اتخ ادتزاطٝااٚ ١إَات اتصاجد اّ أصاتيٝة ايج ٖٝااٌ
ايطاا َذااٌ :اي:اا٬ض ايطب:ٝاا ٞأ ٚاي:اا٬ض ايٓؿضاا ٞأ ٚا٫صااج:تْ ١ااات٭سٗش٠
انتضاااتق َ ٠ذاااٌ زلتقاااتخ ا٭ذإ أ ٚا٭طااازاف ايؾااآتق ١ٝأ ٚغااارل ذياااو َااأ
ايٛصت.ٌ٥
غرل أْ٘ َٔ انت:زٚف أٜقتً إٔ ا:ض ا٭َزاا ث:تجل وت طٗٓٝت ٚثدلأ ٖٚذا
ٜغٌُ أغًة اذتت٫خ ٚف اذتُ أَت اذتات٫خ ا٭خاز ٣ؾاُٝهٔ ثؾآٝؿٗت إؾت
د٬ز ؾ٦تخ:
-

ؾ ١٦ا٭َزاا انتشَٓا ١ايايت ثجطًاة رقتٜا ١طبٝاَ ١ضاجُز ٠اجٓات ٍٚا٭دٜٚا١
اي٬سَاا ١شلاات َذااٌ دا ٤ايضااهزٚ ٟغاارلَ ٙاأ افااطزااتخ ًٚتاات٥ـ ايػ ا د
ايؾُتَٚ ٤زا ارثؿاتع فاػىت ايا ّ َٚازا ايزَٚاتثٝشّ َٚازا ايزااٛ
ٚايج رٕ ايز٥اٚ ٟٛا:اض أَازاا ايهًاٚ ٢ايهبا ٚا:اض أَازاا ايا ّ
َذٌ ؾكز اي ّ انتٓشًٚ ٞأَزاا ايضزطتٕ ا ْٛاقٗات إؾت ستْاة َات :ٜازف
ا َزاا ايغٝدٛخٜٚ ١ضجطٝع انتزف ٢انتؾتا ٕٛاٗاذ ٙا٭َازاا َشاٚيا١
طٝتثِٗ ايٚ ١َٝٛٝايَ ١ًُٝ:ت داَٛا ٜضجشٝب ٕٛيً٬:ض.
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ٚقا آٝااح دراصاا ١قااتّ اٗاات د .ثٛؾٝاال خٛساا٘ قاأ ؽااظ ١ا٭صااز ٠قااتّ
ٖ1417ا إٔ  َٔ %22زتُٛع ايضاهتٕ ااؽت صأ  15صآٚ ١طجاَ ٢زطًا١
ايغٝدٛخ ١انتج خز:ٜ ٠تْ َٔ ٕٛأَزاا َشَٓ.١
إٕ ا:ااض ٖااذ ٙا٭َاازاا قاا ٜضااجؿظٌ خطااز ٙاضاابة َاات ٜطاازأ َاأ
َقتقؿتخ ٜٚجظ ٍٛإؾت َزا َضج:ؾٝ:ٜ ٞال انتؾاتت اا٘ قأ هتترصا١
طٝتث٘ ايطب ١ٝ:ٝاغهٌ ثاتّ ٚقا ٜؾابغ قاتسشاً قأ هتترصاجٗت ٚوت طتسا١
َضجُز ٠إؾت إسزا٤اخ طب ١ٝختؿاـ َأ َقاتقؿتخ انتازا َذاٌ ايػضاٌٝ
ايهً ٟٛوت طتي ١ايؿغٌ ايهًا ،ٟٛأ ٚاصاجد اّ ا٭طازاف ايؾآتق ١ٝنتأ
ثطًبح طتيجِٗ ايؾظ ١ٝاذل طزف َؾتت.
ٚا  ٕٚعو ؾإٕ انتؾتاؽت ا َزاا َضج:ؾ ١ٝقتذًا ٕٛؾ٦اٜ ٫ ١ضاجٗتٕ اٗات
َٔ طٝر طتسجٗت يً قِ ٚايزقت ١ٜا٫سجُتقٚ ١ٝايٓؿضٚ ١ٝانتتد.١ٜ
ْٛٚرد د٬د ١أَزاا َ:زٚؾ ١قً ٢صب ٌٝانتذتٍ:
َ – 1اازا ؾكااز ايا ّ ا ْٛاقاا٘ انتدجًؿاا :١إذ إٔ َاات اااؽت  8إؾت َ %38اأ
ايضهتٕ َؾتا ٕٛآٛع أ ٚاآخز َأ أْاٛاع ؾكاز ايا ّ ٚا:قاٗت ٜٓغا
َاأ اياا٫ٛدَ ٠ذااٌ ؾكااز اي ا ّ انتٓشًاا ٢ايااٛرادٜٚ ٞضااجُز غتيب اتً اكٝاا١
ايُ:ز(.)1
( )1د .ستضٔ اذتتسَ ٠ٚ ْ ،ٞؾكز اي ّ ،ايكزٜتخ ٖ1422ا.
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َ – 2زا ايؿغٌ ايهً ٟٛا صبتا٘ انتدجًؿ :١طٝر ٜبًاؼ قا د انتؾاتاؽت
قااتّ ٖ1420ااا(َ 5700 )1اازٜض ٜٚجشاٜا اي:ا د نااٌ قااتّ ثزانُٝاتً
اضبة ايطب ١:ٝانتشَٓ ١يًُزٜض.
َ – 3اازا ايضاازطتٕ :ثضااش 14529 ٌٝطتياا ١صاازطتٕ س  ٜا  ٠وت
قتَ 1998 ٚ 1997 ٞطضة إطؾات٤اخ صاشٌ ا٭ٚراّ اياٛطين
أ ٟؿت 37 ٍ :طتي ١س ٜا  ٠يهاٌ َت٥ا ١أياـ َأ ايضاهتٕ وت ايضآ١
ايٛاط .٠
-

أَااات ايؿ٦ااا ١ايذتْٝاااَ ١ااأ ا٭َااازاا ؾٗااا ٞطااات٫خ اٱقتقااا ١انتبهاااز – ٠أٚ
اٱقتقااتخ ارتًكٝااٚ ١ثغااٌُ اٱقتقااتخ ايذٖٓٝااٚ ١اٱقتقااتخ اذتضاا ١ٝاياايت
ثؾٝة ايضُع أ ٚايٓطل أ ٚايبؾز ٜٚك ر قا د انتؾاتاؽت اٗاذ ٙاٱقتقاتخ
ارتًكٝا ١اٛاطا وت انتت٥ااَ ١أ ايضااهتٕ – ٚؾال دراصا ١يًا نجٛر ستُا ااأ
لتٛد ايطزٜك.ٞ
إٕ ا:ض ٖذ ٙاٱقتقتخ عتجتض يزقتٜا ١ث ًٖٝٝاٚ ١اسجُتقٝا ١داُ٥اٚ ١قًا٢
ا٭خؿ اٱقتقتخ ايذٖٓ ١ٝانتؾظٛا ١اغًٌ ٫ٚد ٟأ ٚخًٌ وت ايُٓ.ٛ

-

أَات ايؿ٦اا ١ايذتيذااَ ١اأ ا٭َاازاا اياايت ثجطًااة رقتٜااَ ١ضااجُزَ ٠اأ طٝاار
ايج ٖٝاااٌ ٚايجُااازٜض ؾاااإِْٗ فاااظتٜت اذتاااٛادز انتزٚرٜااا ١قًاااٚ ٢سا ا٘

( )1ثكزٜز انتزنش ايضٛ:د ٟيشراق ١ا٭ققتٖ1420 ٤ا.
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ارتؾٛـ :ْٚزف َٔ دراص ١ذتٛادز انتزٚر ْغزٖت اي نجٛر :قًا ٞاأ
ص ٝ:ايػتَ  ٟإٔ  َٔ %7اٱؽتاتخ ايٓتع ١٦قٔ اذتٛادز ثٓجٗ ٞاغهٌ
َأ أعااهتٍ اي:شااش ايا اٚ ،ِ٥طٝاار قا اًاؼ قا د انتؾااتاؽت وت طااٛادز
انتزٚر قاتّ ٖ1417اا َ 25078ؾاتاتً ؾاإٕ ٖاذا :ٜاين ختًاـ 1750
َؾتاتً َِٓٗ اغاهٌ َأ أعاهتٍ اٱقتقا ١خا ٍ٬صآٚ ١اطا ٚ ،٠وت قاتّ
ٖ1418ااا اًااؼ قا د انتؾااتاؽت ٚ ، 28144وت قااتّ ٖ1419ااا اًااؼ قا د
انتؾاااتاؽت َ 31059ؾاااتاتًٚ ،اًػاااح ايٛؾٝاااتخ َااأ غااارل ٖاااذا اي:اا د
ٚ . 4290وت قتّ ٖ1420ا اًؼ ق د انتؾتاؽت (َ )3236ؾاتاتً ٚاًػاح
ايٛؾٝااتخ (ٚ ،)4848وت قااتّ ٖ1421ااا اًااؼ ق ا د انتؾااتاؽت ()20424
ٚاًػاااح ايٛؾٝاااتخ (ٚ )2810وت قاااتّ ٖ1422اااا اًاااؼ قا ا د انتؾاااتاؽت
(َ )16730ؾتاتً ٚاًػح ايٛؾٝتخ (.)2303
إٕ طت٫خ انتزا انتضج:ؾٚ ٞطت٫خ اٱقتق ١صٛا ٤ذاخ انتٓغ ارتًكٞ
أ ٚايٓتجت ١قٔ اذتٛادز ثغذلى وت ق  ٠خؾت٥ؿ:
أٚشلت :إْٗت ثجشا ٜوت أق ادٖت اضبة ايشٜتد ٠وت َجٛصىت ايُ:ز َٚأ داِ ْضاب١
انتضاآؽت ٚأَاازاا ايغااٝدٛخَ ١اأ سٗااٚ ١ثػاارل أفتااتيت انتٝ:غااٚ ١أْااٛاع
ا٭َزاا َٔ سٗ ١أخز.٣
ٚدتْٗٝت :أْٗت ثجطًة رقتَ ١ٜضجُز ٠إَت ا:ا٬ض دا٥اِ أ ٚازقتٜا ١ـتزٜقا ١ٝداُ٥ا١
أ ٚاتيج ٖٝااٌ ايطاا ٚا٫سجُااتق ٞأ ٚاٗااذ ٙكتٗ:ٝاات –  ٫ٚعااو إٔ
888

ندوَ الىقف يف الشريعُ اإلسالمًُ وجماالته

ق ر ٠انتزاؾل ايؾظ ١ٝاذته٫ ١َٝٛصج:ٝتت نتؾٖ ١ذ ٙاذتات٫خ ٚثاٛؾرل
َت حتجتض إي ٘ٝاؾؿ ١دا َٔ ١ُ٥ا٭صزٚ ٠ا٭طباتٚ ٤ايؿٓاٝؽت َٚضاجًشَتخ
اي٬:ض ٚايج ٖ ٌٝست ٚد ٠ؿتٝشاْ ١ٝاي ٚي.١
ٚدتيذٗت :أْ٘ ٜؾتطة ٖذ ٙاذتات٫خ قشاش ْضا أَ ٚطًال ٜٚذلثاة قًاٖ ٢اذا
اي:شش ث درلاخ صًب ١ٝقًا ٢هتترصا ١ايًٛتات٥ـ ا٫سجُتقٝاٚ ١رؿتات ؾكا
اي ٌُ:أَ ٚؾ ر ا يزسم ا٭َز ايذٜ ٟجطًة رقت ١ٜإْضتْ ١ٝثقتف إؾت
ٚاسة ايزقت ١ٜايؾظ ١ٝانتبتعز.٠
نٌ ذيو ٜجطًة َٔ ا جُع ا صز ٠إٔ ٜ ٫كـ قٓا طا ٚد َات :ٜجُا وت
َٝشاْ ١ٝاي ٚي.١
إذ إٔ ٖٓااتى طتسااتخ ؽااظ ١ٝأخااز ٣ذاخ أٚيٜٛاا ١ظتااة قًاا ٢اي ٚياا١
ققتٖ٩ت أٜقتً ٚيذيو ؾإٕ ايُ:اٌ ايجطاٛقٚ ٞايجادلع ٚايٛقاـ ٜٓ ٫ابض ايٌٓتاز
إيٗٝت قً ٢أْٗت ثكَ ّٛكتّ اي ٚي ١أ ٚثكا ّ اي:ا ٕٛانتاتد ٟشلات ااٌ ٖاَ ٞأ قبٝاٌ
انتضترق ١إؾت ارترلاخ نتؾًظ ١أؽظتت اذتتس َٔ ١انتزفٚ ٢اي:ششٚ ٠انت:تقؽت.
ٚإذا أَٓ:ت ايٌٓتز وت ااتقَ ٞؾاترف ايؾا قتخ صتا َٓٗات ايؾآـ ايضاتاع
(ٚوت صب ٌٝاف) ٚق أ ٚفاغ ايًُ:ات ٤وت اٝاتٕ ٖاذا ايؾآـ أْا٘ ياٝط َكؾاٛراً
قً ٢ا تٖ  ٜٔوت صب ٌٝاف ٚإفتت ٜغٌُ سٗتخ ق ٚ ،٠ايذْ ٟضجدؾا٘ ٚفتٝاٌ
إؾت ا٭خاذ اا٘ إٔ صاب ٌٝاف ٜجٓات ٍٚانتؾاتحل اي:تَا ١ايايت قًٗٝات ٚاٗات قاٛاّ أَااز
ايا ٚ ٜٔاي ٚيااٚ ١ا جُاع ٚاياايت ًَ ٫او ؾٗٝاات ٭طا  ٫ٚغتااجؿ اتْ٫جؿاتع اٗاات
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عدؿ اٚ ٘ٓٝ:إفتت ظتين ترٖت قباتد اف َأ خا ٍ٬انت:تٖا ٚانتضجغاؿٝتخ َاع
اٱْؿتم قًٗٝات ٚاصاجُزار ثغاػًٗٝت ٚإَا ادٖت اتذتا ٜر َأ ا٭دٚاخ ٚا٭دٜٚا١
ٚناٌ َات ٜضاؿز قٓا٘ ايً:اِ َأ ٚصاات ٌ٥ؾٗاذا َأ أرقا ٢أْاٛاع ايادل ٚاٱطضااتٕ
ٚاي ٌُ:ايؾتحل ايذٜ ٟبكٜٚ ٢ضجُز ٚقتذٌ ايؾا ق ١ادتترٜا ١اياٛارد ٠وت طا ٜر
انتؾطؿ( :# ٢إذا َتخ اأ آدّ اْكطع قًُا٘ إَ ٫أ دا٬ز :ؽا ق ١سترٜا..١
إخل).
ٚايااذٜ ٟب ا  ٚإٔ ًتااتٖز ايًؿااٍت وت اٯٜااٜٛ ٫ ١سااة قؾااز اٱْؿااتم قًاا٢
ا تٖ  ٜٔوت صب ٌٝافٚ ،شلذا ثؾزف ايؾ قتخ إؾت كتٝع ٚسا ٙٛايادل ٚارتارل
َاأ قاا٬ض انتزفااٚ ٢ثهؿااؽت انتااٛثٚ ٢آاات ٤اذتؾااٚ ٕٛسًااة ايضاا٬ح ٚقُااتر٠
انتضتس ٚانت ارظ ٚإقتَ ١انتهجبتخ ٚاٱْؿتم قً ٢ايكقات ٚ ٠ايًُ:ات ٤٭ٕ قٛيا٘
ث:تؾت      :قتّ وت ٖذ ٙا٭عٝت ٤زتجُ.١:
ٚنتت نتٕ ذيو طكتً قً ٢انتضاًُؽت اياذٚ ٜٔساة وت أَاٛاشلِ طال ًَ:اّٛ
يًضتٚ ٌ٥احملز ّٚث:ؽت قً ِٗٝنذيو إٔ ظتًٛ:ا سش٤ٶا َٔ أَاٛاشلِ ٚقؿاتً ٱقتَا١
انت:تٖ انتجدؾؾَٚ ١زانش ايبظر اي ًُٞ:اييت ث:ؽت قً ٢اي رظ ٚاصجهغتف
ايٛصتٚ ٌ٥ا٭د ١ٜٚايٓتس ١:يًجا اَٚ ٟٚهتؾظا ١ا٭َازاا ٚاٱرعاتد إؾت طازم
ايٛقتَٗٓ ١ٜت ٭ٕ وت ص ١َ٬ا٭ا إ صا ١َ٬اي:كا( ٍٛؾتي:كاٌ ايضاً ِٝوت ادتضاِ
ايضًٚ ،)ِٝوت ٖذا ق ٠ٛيٲصٚ ّ٬انتضًُؽت ؾتنت َٔ٪ايك ٟٛخارل ٚأطاة إؾت اف
َٔ انت َٔ٪ايقٝ:ـ ٚوت نٌ خرل.
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ْٚز ٣إٔ اٱْؿتم قً ٢ا٭ تز ٚادتُٝ:تخ اي ١ًُٝ:ايطبٚ ١ٝإقتََ ١زانش
يًبظٛز َٔ أٚؾت أٚس٘ ايٛقـ ٚايجدلع طٝر ٌٜتٗز َٔ ا:ض اي راصتخ
اذت ٜذ ١قؾٛر اٱْؿتم قً ٢ايبظٛز اؾؿ ١قتَ ١ؾؿ ٞاي  ٍٚايٓتََٗٓٚ ١ٝت
انتًُه ١اي:زا ١ٝايضٛ:دْ ١ٜضب ١اٱْؿتم قً ٢ا٭ تز ٜكٌ قٔ ْؾـ اتطٓ٘ َٔ
اي خٌ ايك( َٞٛايٓتثص احملً ٞاٱكتتي )ٞوت طؽت ثذلاٚح ايٓضب ١وت اي:تمل
انتجك ّ اؽت .%3 – 2
ٚضتٔ وت ٖذا انتكتّ ْضجٓٗض اشلُِ ْٚضجظذ اي:شاْٚ ِ٥ضجشٝػ
ايقُت٥ز اذتْٚ ١ٝذرل ايٓؿٛظ ارترل ٠إؾت انتضتاك ١وت ؾ ٌ:ارترلاخ ،قتٍ اف
ث:تؾت:

         

         

         ػآٍ قُزإ134– 133 :ع.
ٚي ًِ:ٝنٌ ستضٔ أْ٘ ؿتضترقج٘ اتصجٓكتذ أخَ ٘ٝأ اازادٔ انتازا ٚإاكت٥ا٘
قً ٢ق ٝاذتٝت ٠ؾه فتت أطٝت ايٓتظ كت:ٝتً ٚيٖ ًِ:ٝذا احملضٔ أْا٘ اؾا ق٘ ٚقا٠ٛ
إقتتْ٘ ٚاإْؿتق٘ قً ٢إخٛاْ٘ نُٔ ٚفاع طبا ١وت أرا خؾاب ١ؾ ْبجاح يا٘ صابع
صٓتاٌ وت نٌ صٓبً ١٦َ ١طبٚ ١اف ٜقتقـ نتٔ ٜغت ٚ ٤اف ٚاصع قً.ِٝ
ٚيٖ ًِ:ٝذا احملضٔ أٜقتً أْ٘ ا:طؿ٘ قً ٢إخٛاْ٘ ٚعؿكج٘ اِٗ إفتت ٜج:تَاٌ
َع اف سٌ ٚقا           :٬
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        ػايبكز245 :٠ع.
ٚيك دؾع اٱقتتٕ ايؾتدم أاات اي طا اح (دتااح) ٚثؿشازخ أرعتٝجا٘ قٓا
زلتع ٖذ ٙاٯ ١ٜؾك ّ اضجتْتً  ٫قتًو غرلٚ ٙس ً٘:وت صب ٌٝاف ٚظت ر اهٌ َٔ
اصجدًؿ٘ اف وت انتتٍ إٔ ظتٛد قً ٢إخٛاْا٘ ٜٚجؾاٛر َات عتككا٘ َأ ارتارل اباذٍ
انتتٍ ُت ١ٜإخٛاْ٘ َٔ ا٭َزاا ٚق٬ض َأ أؽاٝة َآِٗ َٚات شلاذا ايؾآٝع
ايٌ:تَ َٔ ِٝهتْ ١قتيٝا ١قٓا

اف ساٌ ٚقا       ٬

     ػصب 39 :ع.
الوقف محاية مً الداخل واخلارج:

نتْااح أَااٛاٍ ا٭ٚقااتف ثكاا ِٝيًُشجُااع نٝتْاا٘ َاأ ايا اخٌ ؾااٜٗٓ ٬ااتر،
ٚثك ِٝقً ٘ٝنٝتْ٘ َأ ارتاترض ؾا ٬جتجتطا٘ غاتراخ اي:ا ٚإ ٚايا َترٚ ،ناتْٛا
ٜزؽ  ٕٚا٭ٚقتف ذتزاص ١اذت ٚد ٚاي ؾتع قٔ دٜتر اٱص.ّ٬
ٜك ٍٛاأ طٛقٌ قٔ طزصٛظ ط ٚد انتضًُؽت َع دٚي ١ايازٜ ّٚاذنز إٔ
اٗت َت ١٥أيـ ؾترظٚ ،نِ َٔ ص ٝطؾٝـ َٴدلس ٜغتر إي ٘ٝاتي راصاٚ ١ايؿٗاِ
ٚايٝكٌتااٚ ١ايً:ااِٚ ،نااتٕ ذيااو قاأ قاازت قٗاا َاأ ا٭ٜااتّ اياايت أدرنجٗاات
ٚعااتٖ ثٗتٚ .نااتٕ ايضاابة وت ذيااو :أْاا٘ يااٝط َاأ َ ٜٓاا ١قٌتُٝااَ ١اأ ط ا
صشضااااجتٕ ٚنزَااااتٕ ٚؾااااترظ ٚخٛسصااااجتٕ ٚادتبااااتٍ ٚطدلصااااجتٕ ٚادتشٜااااز٠
ٚأذراٝشتٕ ٚاي:زام ٚاذتشتس ٚاياٚ ُٔٝايغاتّ َٚؾاز ٚانتػازت إ ٫اٗات ٭ًٖاٗت
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دار ٜٓششلت زتتٖ  ٕٚوت ثًو اياب٬د ٜٚزااطا ٕٛاٗات إذا ٚردٖٚاتٚ ،ثهذاز يا ِٜٗ
ايؾاا٬خ ٚثاازد قًاا ِٗٝا٭َااٛاٍ ٚايؾا قتخ ايٌ:تُٝاا ١ادتضااٚ ،١ُٝمل ٜهاأ وت
ْتط ١ٝرٝ٥ط ْ ٫ٚؿٝط إٚ ٫ي٘ قًٚ ٘ٝقـ َٔ ف ١:ٝذاخ َشارع ٚغ٬خ.
ٚوت اي:ؾااز اذت ا ٜر ا :ا إٔ صااٝطز اي :ا  ٚقًاا ٢ااا٬د انتضااًُؽت طااتٍٚ
اي ٚ :ايضٝطز ٠قً ٢ايٛقـ َٚؾترؾ٘ٚ ،نتٕ يًُ٪صضاتخ ايٛقؿٝا ١أنادل ا٭داز
وت ايٛقٛف أَتّ اي ٚ :وت ايب٬د اٱص ١َٝ٬انتدجًؿ ،١ؾهاتٕ يًًُ:اتٚ ٤انتضاتس
ٚانت:تٖ أنذز ا٭دز وت َكت ١َٚأق ا ٤د ٜٔاف ٚأاكح يٲص ّ٬سذَ ٠ٚجك ٚ ٠وت
اذتؿتًت قًا ٢قُٝا٘ ٚاصاجُزار ا٫قجاشاس اا٘ ،رغاِ ث:ازا ايًُ:ات ٤إؾت اٱٜاذا٤
ٚايٓؿٚ ٞايجغز. ٜ
نُت قتّ ٖا ٤٫٪ايًُ:ات ٤اتيجؾا  ٟذتُا٬خ ايجٓؾارل ٚايجٜٗٛا هتات أاكا٢
ٌَ:تِ اي  ٍٚاٱص ١َٝ٬وت اشلٓ ٚأْ ْٝٚضٝت ٚايؿًابؽت ٚايا  ٍٚا٭ؾزٜكٝا ١قًا٢
دٚ ،ِٜٗٓنتٕ يًُ ارظ ٚانتضتس أندل ا٭دز وت ذياو ٚاْجغاز وت ا:اض اياب٬د
ع:تر «اٱصا ّ٬دٜاين ٚايه:با ١قابًيت» ٚيكا ااذٍ ايػازت ايؾاًَ ٝأ انتاتٍ
ٚادتٗ ا ٚايُ:ااٌ اي ا ٚ٩ت َاأ أسااٌ ثٓؾاارل ٚثٗ ٜٛا ااا٬د اي:ااتمل اٱصااَٞ٬
ٚقًُٛا قً ٢طُط نٌ أدز يٲص.ّ٬
ؾهتٕ يًًُ:ت ٤عزف ْؾز ٠اي ٚ ٜٔإاكات ٤دٜأ اف وت ٖاذ ٙاياب٬دٚ ،ناتٕ
يًًُ:ت ٤أندل ا٭دز وت ذياوٚ ،قا ناتٕ اقجُاتد ايًُ:ات ٤قًا ٢أٚقاتف انتا ارظ
ٚانتضتس َذٌ َ رص ١ايكازٜٚؽت ٚثًُضاتٕ ٚصا ٟ ٝاَٛا ٚ ٜٔستَ:ا ١ايشٜجْٛا١
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َٚاا ارظ ؾااتظ َٚاازانػ ٚايزٜااـ انتػزاااٚ ٞايجهتٜاات ايضٓٛصااٚ ،١ٝاذتزناا١
اٱؽ٬ط ١ٝيٮَرل قب ايكتدر ادتشا٥زٚ ،ٟصت وت ؾًضطؽت اذتتض أَؽت اذتضٝين
ٚايغٝذ قش ايا  ٜٔايكضاتّٚ ،وت سشٜاز ٠اي:ازت اٱَاتّ ستُا اأ قبا ايٖٛتت
ٚآٚ ٙٛأطؿتدٚ ٙثَٝ٬ذ ٙهتٔ شلِ ايك ح انت ٬:وت ثزصٝذ اي:كٝا ْٚ ٠غاز ايً:اِ
ٚرؾع را ١ٜد ٜٔاف َٚكت ١َٚا٭ق ا.٤
ٖٚذا قً َٔ ٌٝنذرل َٔ تر ايٛقـ اٱصَٚ َٞ٬ت عتكل َٔ انتؾتحل َأ
خرل اٱصٚ ّ٬انتضًُؽت.
ٚؽً ٢اف ٚصاًِ قًا ٢صا ٝا٭ٚياؽت ٚاٯخازْ ٜٔبٓٝات ستُا ٚقًا ٢آيا٘
ٚؽظب٘ أكت:ؽت.
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املصادر
ايكزإٓ.

()1

وت ًت ٍ٬ايكزإٓ ،يض ٝقطة.

()2

طتع ١ٝايغدلًَض ٞاٗتَػ ْٗت ١ٜاحملجتض.

()3

ؾجغ ايبتر ،ٟؽظٝغ ايبدتر.ٟ

()4

ؽظٝغ َضًِ.

()5

صٓٔ ايبٗٝك ٞايهدل.٣

()6

انتػين ٫أ ق اَ.١

()7

اي رر ايضٓ ١ٝوت ا٭سٛا ١ايٓش .١ٜ

()8

َ:شِ َ:تمل اذتشتس ،قت٥ل أ قٝر ايب٬د.ٟ

()9

انتكجطـ.

()10

ستتفزاخ وت ايٛقـ ،ستُ أا ٛسٖز.٠

()11

ايٛقـ وت ايغزٚ ١:ٜايكتْ ،ٕٛسٖ ٜ ٟهٔ.

()12

زتً ١ايبتطر.

()13

ارتطىت ايجٛؾٝك ،١ٝيًُكزٜش.ٟ

()14

صٓٔ اأ َتس٘.

()15

إرٚا ٤ايػً.ٌٝ

()16
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األهلٌ

()17

َٔ رٚا٥ع طقترثٓت ،دَ .ؾطؿ ٢ايضبتق.ٞ

()18

قٛاق ا٭طهتّ وت َؾتحل ا٭ْتّ ،يً:ش أ قب ايض.ّ٬

()19

َٓٗتض ايضٓ.١

()20

أق ّ٬انتٛق:ؽت.

()21

أ تز ْا  ٠ٚضتا ٛدٚر ثُٓا ٟٛيًٛقاـٚ ،سار ٠ا٭ٚقاتف ٚايغا ٕٚ٪اٱصا)22( ،١َٝ٬
ايهٜٛح.
()23

َٓجك ٢ا٭خبتر َٔ أطتدٜر ص ٝا٭خٝتر٫ ،أ ث.١ُٝٝ

ايؿجت ٣ٚاٱصَ ١َٝ٬أ دار اٱؾجات ٤انتؾاز ،١ٜؾجا ٣ٛايا نجٛر :ساتد اذتال قًا)24( ٞ
ستد اذتل.
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صفحُ رقم ()058
فاضًه
تىضع يف ظهر الصفحُ الشابقُ
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