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 مكدمة:

 َؤ ؾوطٚض نْ ػوٓ     إٕ اؿُس هلل مُسٙ ْٚػجعٝٓ٘ ْٚجٛت إيٝ٘ ْٚعوٛش او هلل  

ٚغ٦ٝ خ نعُ يٓ ، َٔ ٜٗسٙ اهلل فال َهٌ ي٘ َٚٔ ٜهًٌ فال ٖ زٟ يو٘ ٚنؾوٗس   

نال إي٘ إال اهلل ٚطسٙ ال ؾطٜو ي٘ ٚنؾٗس نٕ قُسا عبوسٙ ٚضغوٛي٘، قو٢ً اهلل    

 عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚنقظ ا٘ ٚغًِ ثػًُٝ  نذريا.

 نَ  اعس:

ني، ٖٚٛ َٔ فإٕ األٚق ف َٛضز َعني، ٚضافس َٔ ضٚافس اقجك ز املػًُ

ٚس٘ آخط عًِ ع٢ً ايرتاطِ، ٚايجٛاقٌ، ٚايجه فٌ اني املػًُني، دِ ٖٛ 

 ٜجُٝع اأَطٜٔ:

: نٕ زافو  انْ و م فٝو٘ ان،و ٕ، ٚاطجػو ت األسوط ٚايذوٛات. ٖٚوصا         نطسُٖ 

غبة عظِٝ َؤ نغوب ت غود ٤ ايوٓ ؼ انْػو ١ْٝ ٚاوصك ، شيوو نٕ املػوًِ ٜوسضى          

جو ت ٚايػو١ٓ. ٚايٛقوي يوٝؼ قوسق١ فظػوة،       اآلد ض ايهذري٠ يًكسق١ ايٛاضز٠ يف ايه

 ٚإمن  ٖٛ قسق١ س ض١ٜ ٜجطً  احملجػة إىل طٍٛ نَسٖ ، ٜٚبصٍ األغب ت يصيو.

: نٕ األٚق ف غبة َؤ نغوب ت غوس ط سو خ املػوًُني، ٚزعوِ       ايذ ْٞ

األْؿط١ ايسع١ٜٛ، ٚغ ٥ط ايٛسوٛٙ ايؿوطع١ٝ اـريٜو١ ايوا وجو ض فٝٗو  إىل املو ٍ        

 ا غجُطاض زٕٚ اْكط ع.

  األٚق ف عٓس املػًُني ع٢ً اخجالف ايعكٛض ؾ ٖس ع٢ً شيو ٚٚاق
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 َٚٔ األَذ١ً ايا ،هٔ إٜطازٖ  يف ٖصا ايكسز:

 14شنط ناٛ ؾ ١َ يف ثوطاسِ ضسو ٍ ايكوطْني ايػو زؽ ٚايػو ا  م       – 1

نٕ ف ٖس ايسٜٔ ق ، ظ اـ زّ ايطَٚٞ اؿو نِ عًو٢ املٛقوٌ املجوٛف٢     

إيٝووو٘، ٚاملسضغووو١  ٖوووو آووو٢ اؾووو َ  اس ٖوووسٟ املٓػوووٛت 549غووو١ٓ 

ٚايطاوو  ، ٚامل ضغووج ٕ اظوو ٖط املٛقووٌ عًوو٢ زسًوو١، ٚٚقووي عًٝٗوو  

األٚقوو ف، ٚن ْووح ضٚاثووة نووذري٠، عٝوور و ٜووسع يف املٛقووٌ اٝجوو   

 فكريا إال نغ٢ٓ نًٖ٘.

ٜالطوووو  نٕ إْج سٝوووو١ األٚقوووو ف نٚ َوووو  ٜػووووُٝ٘ اعوووو  املوووو ضخني  – 2

َوؤ اعوو   –إٕ ؾوو ٤ اهلل ثعوو ىل  –)االضث وو عع ع يٝوو١ نُوو  غٝجهووغ 

 األَذ١ً يف املك ضف ايا غٝأثٞ شنطٖ  يف ٖصا ايبظر.

مم  ٜؿش  ع٢ً ايٛقوي نٕ ٖٓو ى نٚق فو  نجوة كو  االغوجُطاض َوسزا         – 3

ط١ًٜٛ ثبًؼ ايكطٕٚ، َٚٔ األَذ١ً ع٢ً شيو َ  شنطٙ اأ ايعُو ز يف  

ٖو فكوس شنوط نٕ ؾوٗ ت ايوسٜٔ     946ؾصضاخ ايصٖة يف ٚفٝ خ غ١ٓ 

     ٞ ايؿو فعٞ نو ٕ ْو  طا عًو٢      نمحس اؤ اطنو خ اؤ ايهٝو ٍ ايسَؿوك

. ٚيعظوِٝ ندوط ايٛقوي    <نٚق ف ايكوظ اٞ اؾًٝوٌ غوعس اؤ عبو ز٠      

ٚع ٥سث٘ ع٢ً املػًُني نٚيح ٚظاض٠ ايؿو ٕٚ انغوال١َٝ ٚاألٚقو ف    

ٚايووسع٠ٛ ٚانضؾوو ز يف املًُهوو١ ايعطاٝوو١ ايػووعٛز١ٜ ٖووصا اؾ ْووة َوو     
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ٜػجظك٘ َٔ عٓ ١ٜ  ثجٓ غوة َو  َه ْو١ ايٛقوي ٚشيوو َؤ سٛاْوة        

عكس ايٓسٚاخ املجٓٛع١ كصا ايػطض، َٚٔ ٖوصٙ ايٓوسٚاخ   عس٠ َٓٗ  

 ْس٠ٚ اعٓٛإ: )ايٛقي يف ايؿطٜع١ انغال١َٝ ٚف الث٘ع.

ٚقووس ؾووطفح اووسع٠ٛ ايووٛظاض٠ يووٞ يلغووٗ ّ َوو  ايبوو طذني يف إدووطا٤ ٖووصٙ     

ايٓووس٠ٚ، فهوو ٕ َوؤ ْكووٝيف ايبظوور يف َٛنووٛع عٓٛاْوو٘: )فوو الخ ايٛقووي      

 َٚك ضف٘ يف ايكسِٜ ٚاؿسٜرع.

 إىل دالد١ َب طر: ٚقس قػُج٘

 املبظر األٍٚ: ايجكطف يف غ١ً األَٛاٍ املٛقٛف١.

 ٚفٝ٘ نضاع١ َط ية:

 املطًة األٍٚ: األقٌ يف َكطف ايػ١ً َٚ  ٜػجذ٢ٓ َٓ٘.

 املطًة ايذ ْٞ: نٝ ١ٝ ثكػِٝ ايػ١ً ع٢ً َٔ عٝٓ٘ ايٛاقي.

 املطًة ايذ ير: طهِ ايٛقي املٓكط  َٚكطف٘.

  ٜعني َكطف٘.املطًة ايطاا : إشا ٚقي ٚق   ٚو

 املبظر ايذ ْٞ: ف الخ ايٛقي َٚك ضف٘ يف ايكسِٜ.

 املبظر ايذ ير: ف الخ ايٛقي َٚك ضف٘ ايعكط١ٜ.

ف ملبظر األٍٚ سعًج٘ ن يجُٗٝس يف َػ ٥ٌ فكٗٝو١ و اغوجكل فٝٗو  ْظوطا     

 يهٝل ايٛقح، ٚخؿ١ٝ َٔ ػ ٚظ طشِ ايبظر احملسز.

غووأفٝس َوؤ نجووة اي كوو٘  ٚنَوو  املبظوور ايذوو ْٞ فكووس ثبوو زض إىل شٖووي نْووي
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ٚغ ق١ نجة اي ج ٣ٚ; ٚيهوي و نسوس إال ايكًٝوٌ، ٚننذوط َو  نفوسخ َٓو٘ يف        

 ٖصا املبظر نجة ايج ضٜذ ٚايرتاسِ نُ  ٖٛ َالط  َٔ َك زضٙ.

ٚنٓووح قووس نظَعووح عًوو٢ نٕ نغووجدطض املكوو ضف ايووٛاضز٠ يف األط زٜوور     

ايٛطوووس٠ ٚاآلدووو ض نٚالم دوووِ املكووو زض األخوووط٣، ٚنقػوووُٗ  ثكػوووُٝ  َبٓٝووو  عًووو٢  

املٛنووٛع١ٝ فأسعووٌ َكوو ضف ايووسع٠ٛ َووذال قػووُ ، َٚكوو ضف ايجعًووِٝ قػووُ ،  

َٚك ضف ايكظ١ قػُ .. ٖٚهصا فًِ ٜٓهوب  شيوو يجوساخٌ ٚسوٛٙ املكو ضف،      

فًصيو سعًجٗ  َجػًػ١ً طػة ططٚفٗ . ٚنَ  املبظر ايذ ير فُك زضٙ قوه ى  

األٚق ف اؿسٜذ١، َٚ غػ خ األٚق ف نُ غػ١ ايٛقي انغوالَٞ، ٚنوصيو   

اي ووطٚع ايٛق ٝوو١ يف امل غػوو خ ٚاؾٗوو خ اـريٜوو١ نػووٓ اٌ اـووري يف ٦ٖٝوو١ انغ دوو١ 

انغوووال١َٝ  ايع ملٝووو١ َٚ غػووو١ ا ؿوووطَني اـريٜووو١، ٚايٓوووس٠ٚ ايع ملٝووو١ يًؿوووب ت   

انغالَٞ. ٚقس ن ثبح ٖصٙ اؾٗ خ املوصنٛض٠، ٚاوصيح ايػوبٌ يًظكوٍٛ عًو٢      

اع  آخوط   َعًَٛ خ طٍٛ ٖصا املٛنٛع، فٛقًي سٛات اعهٗ ، ٚو ٜكٌ

َ  نْٞ َٛعوٛز او٘; ٚيهؤ َٛعوس ثػوًِٝ ايبظور غوبل، ٚنعوس إٕ ؾو ٤ اهلل نٕ          

نعٝس ايٓظط إٕ سَس ؾ٤ٞ، ٚناصٍ اؾٗوس إٕ ؾو ٤ اهلل ثعو ىل يالطوالع عًو٢ املعٜوس       

 َٔ املك ضف ٚإدب ثٗ . ٚاهلل ٚيٞ ايجٛفٝل، ٚايػالّ عًٝهِ ٚضمح١ اهلل ٚاطن ث٘.
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 املبحث األول

 ملوقوفة التصرف يف غلة األموال ا

 

ايٛقي ٖٛ ؼبٝؼ األقوٌ ٚثػوبٌٝ ايذُوط٠ نٚ املٓ عو١، ٚايذُوط٠ نٚ ايػًو١       

 إمن  ٖٞ من ٤ يألقٌ فُٔ ٜػجظل نٕ ٜكطف ي٘ ٖصا ايُٓ ٤؟ فٝ٘ َط ية:

 : األصل فـٕ مصسف الػلة ّما ٓطتثيى مً ذلو. املطلب األّل

َٔ ٚقي ٚق  م قظٝظ  فكس ق ضخ اصيو مجٝ  َٓ فع٘ يًُٛقٛف عًٝ٘ 

ٔ ايٛاقي ًَه٘ ًَٚو َٓ فع٘ فًِ هع نٕ ٜٓج   اؿ٤ٞ يهٔ ٜػجذ٢ٓ َٔ ٚظاٍ ع

 شيو َ  ًٜٞ:

نٕ ٜهٕٛ قس ٚقي ؾ٦ٝ م يًُػوًُني فٝوسخٌ يف مجًوجِٗ نوإٔ ٜكوي       – 1

َػووشسام فًوو٘ نٕ ٜكووًٞ فٝوو٘، نٚ َكووي٠ فًوو٘ إ ٜووسفٔ فٝٗوو ، نٚ ا٦ووطام  

: "ال ْعًِ يف ٖوصا نًو٘   ~يًُػًُني فً٘ ايػكٝ  َٓٗ  ق ٍ اأ قسا١َ 

 .ع1)ف م"خال

نٕ ٜؿرت  عٓس ٚق ٘ نٕ ٜأنٌ َٓ٘ فٝهٕٛ ي٘ َكساض َو  ٜؿورت  يهؤ     – 2

ٌٖ ي٘ شيو ٌٖٚ ٜكغ ايٛقي َع٘؟ اخجًي ايعًُ ٤ يف شيو عًو٢  

 قٛيني:

                                           
 ايهٜٛح. –ٖو، ٚظاض٠ األٚق ف 1404ع 1،   )6/215ملػي َ  ايؿطح ايهبري ا  ع1)



 

 

 جماالت الوقف ومصارفه يف الكديم واحلديث 

823 

: نٕ شيو هٛظ ايٛقي َع٘، ٚا٘ ق ٍ ناوٛ ٜٛغوي ٚانَو ّ    ايكٍٛ األٍٚ

 ٚاطجشٛا مب  ٜأثٞ: ع1)نمحس ٖٚٛ ايكٍٛ املك اٌ يألقغ عٓس ايؿ فع١ٝ

: "نٕ ٜأنووٌ نًٖووٗ  َٓٗوو  @: مبوو  ٚضز نٕ يف قووسق١ ضغووٍٛ اهلل     نٚالم

 . ع2)ا ملعطٚف غري املٓهط"

٘  @: مبوو  ضٟٚ عوؤ ايووٓيف  د ْٝوووووو م ٚسوو٘  ع3)نْوو٘ نوو ٕ ٜأنووٌ َوؤ قووسقج

ايسالي١: نٕ املطاز ا يكسق١ املٛقٛف١ ٚال ٜأنٌ َٓٗ  إال ا يؿط  

 .ع4)فسٍ ع٢ً قظج٘

نجو ت ٚق وو٘ "ٚال اوأؽ عًوو٢ َؤ ٚيٝٗوو  نٕ    قوو ٍ يف  <ً: نٕ عُوط  د يذووووو  

                                           
 .3/328ثبٝني اؿك ٥ل  6/225، ٚفجغ ايكسٜط 6/170اكسا١ٜ َ  ايبٓ ١ٜ   ع1)

 .5/321ٚاملبسع  7/18ٚانْك ف  6/215ٚيًظٓ ا١ً: املػي َ  ايؿطح  

 .2/380، َٚػي احملج ض 5/367ٚيًؿ فع١ٝ: ْٗ ١ٜ احملج ض  

َٓو٘   14/167. نجو ت ايبٝوٛع ٚاألقهو١ٝ ٚنوصيو يف     6/253نخطس٘ اأ ناٞ ؾٝب١ املكوٓي    ع2)

، ٚو ٜوبني  6/38نج ت ايوطز عًو٢ ناوٞ طٓٝ و١. ٚو نسوس َؤ شنوطٙ إال األيبو ْٞ يف انضٚا٤         

 زضسج٘ ٚال ثهًِ عًٝ٘.

  ٚيف ، ق ٍ يف ْكة ايطا١ٜ اعوس نٕ نٚضزٙ "قًوح غطٜوة نٜهو    6/226اكسا١ٜ َ  فجغ ايكسٜط   ع3)

َكٓي اأ ناٞ ؾٝب١ يف ا ت األط زٜر ايا اعرتض اٗ  ع٢ً ناٞ طٓٝ ١: طسدٓ  ااؤ عٝٝٓو١   

ٜأنٌ َٓٗو  نًٖوٗ     @عٔ اأ طأٚٚؽ عٔ ناٝ٘ نخيْٞ طشط املسضٟ ق ٍ: يف قسق١ ايٓيف 

عٓوو٘:  6/172ٚقوو ٍ ايعووٝي يف ايبٓ ٜوو١  3/479اوو ملعطٚف غووري املٓهووط "اْجٗوو٢ ْكووة ايطاٜوو١ 

 : ٚاؿسٜر اٗصا ايً   و ٜعطف.6/226ٚق ٍ يف فجغ ايكسٜط  غطٜة يٝؼ ي٘ نقٌ،

 .6/226اكسا١ٜ َ  فجغ ايكسٜط   ع4)
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ٚن ٕ ايٛقي يف  ع1)ٜأنٌ َٓٗ  نٚ ٜطعِ قسٜك م غري َجٍُٛ فٝ٘"

 .<ٜسٙ إىل نٕ َ خ 

: نْ٘ إشا ٚقي ٚق  م ع َ م ن ملػ سس ٚايػك ٜ خ ن ٕ ي٘ االْج  ع ا٘ ضااعووو م

   .ع2)فهصيو ٖ ٖٓ 

 .ع3): نٕ َككووٛز ايٛاقووي ايكطاوو١ ٚيف ايكووطف عًوو٢ ْ ػوو٘ شيووو خ َػوو م

: "ااووسن آ ػووو فجكووسم عًٝٗوو  فووإٕ فهووٌ ؾوو٤ٞ      #يكٛيوو٘ 

 ..اؿسٜر.ع4)فألًٖو"

 : نٕ اؾرتا  ايٛاقي نٕ ٜأنٌ َٔ ٚق ٘ غري س ٥ع.ايكٍٛ ايذ ْٞ

ٚاصيو ق ٍ قُوس اؤ اؿػؤ ٚانَو ّ َ يوو ٚايؿو فعٞ يف األقوغ َؤ         

 .ع5)َصٖب٘

                                           
َٚػوًِ نجو ت    3/191نخطس٘ ايبد ضٟ ا ت ٌٖ ٜٓج   ايٛاقوي اٛق و٘ َؤ نجو ت ايٛقو ٜ         ع1)

 .5/74ايٛق١ٝ ا ت ايٛقي 

 .6/216املػي َ  ايؿطح   ع2)

 .6/226اكسا١ٜ َ  فجغ ايكسٜط   ع3)

 .3/79ضٚاٙ َػًِ، قظٝغ َػًِ، ا ت االاجسا٤ يف ايٓ ك١ ا يٓ ؼ دِ نًٖ٘ دِ ايكطاا١   ع4)

 . 3/328، ثبٝني اؿك ٥ل 6/226، فجغ ايكسٜط 6/172اكسا١ٜ َ  ايبٓ ١ٜ   ع5)

 .2/328ٚانؾطاف  2/206ٚسٛاٖط اننًٌٝ  4/80ٚيًُ يه١ٝ: اْظط ط ؾ١ٝ ايسغٛقٞ 

، ٚؾطح اؾالٍ احملًٞ َ  2/380، َٚػي احملج ض 5/367ٚيًؿ فع١ٝ: اْظط: ْٗ ١ٜ احملج ض  

 .3/100ط ؾٝا ايكًٝٛاٞ ٚعُري٠ 
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ق يٛا: إٕ سعٌ ايػًو١ نًوٗ  يٓ ػو٘ َؤ غوري نٕ ٜعوني َؤ اعوسٙ فو يٛقي          

ٌ اصيو. فوإٕ سعوٌ سوع٤ام يًُػو نني فوال ؾو٤ٞ يو٘ ٚايٛقوي قوظٝغ ٚإٕ          ا ط

ٚقوووي عًووو٢ ْ ػووو٘ دوووِ عًووو٢ املػووو نني قووو ض إىل املػووو نني ٜٚهوووٕٛ َٓكطووو   

 .ع1)االاجسا٤

ٚمم  اطجشٛا ا٘: "نٕ ايٛقي ثيع ع٢ً ٚسو٘ ايجًُٝوو، ف ؾورتا  اعو      

١ ايػ١ً نٚ نًٗ  يٓ ػ٘ ٜبطً٘، ألٕ ايجًُٝو َٔ ْ ػ٘ ال ٜجظكل فكو ض ن يكوسق  

اإٔ ٜجكسم ع٢ً فكري مب ٍ ٜٚػًُ٘ إيٝ٘ ع٢ً نٕ ٜهٕٛ اعه٘ يو٘ فًوِ    ع2)املٓ ص٠

هع إشا و ٜهٔ ممًه  ع٢ً ٖصا ايجكسٜط إال َ  ٚضا٤ شيو ايكسض فهصا يف ايكسق١ 

نٚ ْكوٍٛ: "إشا اؾورت  يٓ ػو٘ َؤ ايػًو١ فهأْو٘ ًَوو ْ ػو٘ ًَهو٘،           ع3)املٛقٛف١

 .ع4)ٖٚصا ؼكٌٝ اؿ قٌ ٖٚٛ ممجٓ "

 الرتجٔح:

ٖٛ ايكٍٛ او ؾٛاظ فٝشوٛظ يًٛاقوي نٕ ٜػوجذي      –ٚاهلل نعًِ  –ٚايطاسغ 

يٓ ػ٘ َٔ ايػ١ً، َٚ  اطوجص او٘ َؤ شٖوة إىل خوالف شيوو فٝشو ت عٓو٘ اوإٔ          

اغجذٓ ٤ ايٛاقي يٓ ػ٘ َؤ ايػًو١ ال ٜعوس كًٝهو م َؤ ْ ػو٘ يٓ ػو٘ اوٌ ٖوٛ إاكو ٤           

                                           
 .4/80، ٚط ؾ١ٝ ايسغٛقٞ 3/100ط ؾ١ٝ عُري٠ َ  ؾطح اؾالٍ احملًٞ   ع1)

 ايكسق١ املٓ ص٠ ٖٞ َك اٌ املٛقٛف١ األقٌ ٚاملككٛز ايكسق١ املعٗٛز٠.  ع2)

 .6/226ايكسٜط  ، َٚ  فجغ172، 6/171اكسا١ٜ َ  ايبٓ ١ٜ   ع3)

 .5/367ْٗ ١ٜ احملج ض:   ع4)
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 يبع  َ  ،ًه٘ يف ًَه٘ ٚيٛ غًِّ فًٝؼ اجظكٌٝ ط قٌ ألَٛض:

: نْ٘ مل  نخطس٘ عٔ ًَهو٘ دوِ اغوجذ٢ٓ فهأْو٘ قوس نخطسو٘ غوري َو          ٍ األٚ

اغجذ٢ٓ، ف ملػجذ٢ٓ ٜعس ا م ع٢ً ًَه٘ نُ  َط ٚشيوو َذوٌ َو     

يٛ اغجذ٢ٓ َٔ األقٌ اإٔ ق ٍ: ٖصٙ األؾش ض ٚايٓدٌٝ ٚقوي  

 إال مخػ م نٚ نصا ٚمٛ شيو.

  .ع1): اغجظك م ايؿ٤ٞ ٚق  م غري اغجظك ق٘ ًَه مايذ ْوٞ

نعجول قو ١ٝ ٚسعوٌ عجكٗو       @ٜ ٜوس شيوو نٕ ضغوٍٛ اهلل     : ممو   ايذ ير

فأخطسٗو  عوؤ ًَهو٘ او يعجل ٚضزٖوو  ا يؿوط  فووسٍ      ع2)قوساقٗ  

 . ع3)ع٢ً عسّ اَجٓ ع شيو

نٕ ضغووٍٛ اهلل ضن٣ ضسووال ٜػووٛم اسْوو١  <: َوو  ضٚاٙ ناووٛ ٖطٜووط٠ ايطااوووو 

: إْٗوو  اسْوو٘، قوو ٍ: @فكوو ٍ: اضنبٗوو ، قوو ٍ ٜوو  ضغووٍٛ اهلل  

ٚٚسٗو٘: نْو٘ إشا سو ظ يو٘      ع4)ٚ ايذ يذو١ اضنبٗ  ًٜٚوو يف ايذ ْٝو١ ن  

                                           
 َ  ط ؾٝا ايكًٝٛاٞ ٚعُري٠. 3/100ؾطح اؾالٍ احملًٞ ع٢ً املٓٗ ض   ع1)

نج ت املػ ظٟ ا ت غع٠ٚ خٝي، ٚق ١ٝ ٖٞ آح طٝوٞ اؤ نخطوة     5/74نخطس٘ ايبد ضٟ   ع2)

ٚثعٚسٗ  ضغوٍٛ   نّ امل َٓني ن ْح ؼح نٓ ١ْ أ ايطاٝ  ايٓهطٟ ٚقجٌ عٓٗ  ّٜٛ خٝي نعجكٗ 

ٖو. ٚقس ِٖٚ ايعضنًٞ فصنط يف األعالّ نْٗو  َؤ اـوعضض ٚإمنو  ٖوٞ      50ثٛفٝح غ١ٓ  @اهلل 

 ع.3/206، ٚاألعالّ 2/231. )غري نعالّ ايٓبال٤ #َٔ شض١ٜ ٖ ضٕٚ 

 .5/473فجغ ايب ضٟ   ع3)

 .3/191قظٝغ ايبد ضٟ   ع4)
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االْج  ع مب  نٖساٙ اعس خطٚسو٘ عؤ ًَهو٘ اػوري ؾوط  فشوٛاظٙ       

 .ع1)ا يؿط  نٚىل

ٚمموو  ٜ ٜووس ضسظوو ٕ ايكووٍٛ ظووٛاظ االغووجذٓ ٤ َوو  غووبل نٕ نٚضزٙ ايكوو ٥ًٕٛ  

 اصيو ٚفٝ٘ ْكٛم قظٝظ١، ٚاهلل نعًِ.

  ض٣ٚ ملو  ع2)إشا اؾرت  نٕ ٜأنٌ نًٖ٘ َٔ ٚق ٘ قغ ايٛقي ٚايؿط  – 3

" ٜأنٌ  @: "نٕ يف قسق١ ايٓيف ع3)اأ ناٞ ؾٝب١ عٔ طشط املسضٟ

 .ع4)َٓٗ  نًٖٗ  ا ملعطٚف غري املٓهط"

 املطلب الثاىٕ: نٔفٔة تكطٔه الػلة على مً عٔيُ الْاقف.

غًوو١ ايٛقووي غووري َوو  اغووجذي مموو  غووبل ثهووٕٛ عًوو٢ َوؤ عٝٓوو٘ ايٛاقووي،  

ايرتثٝوة فريثوة طػوة     فريس  فٝ٘ إىل قٝػ١ ايٛاقي، فإٕ شنط َو  ٜوسٍ عًو٢   

ي ظ٘، ٚإٕ و ٜصنط َ  ٜوسٍ عًو٢ ايرتثٝوة فوإٕ ايػًو١ ثكػوِ عًو٢ َؤ ٜٓطبول          

 عًٝ٘ االغِ نٚ ايٛقي.

                                           
 .5/451فجغ ايب ضٟ   ع1)

 .6/216املػي َ  ايؿطح   ع2)

طشط املسضٟ ق ٍ اأ طشط عٓ٘: نضغوٌ طوسٜذ  فأخطسو٘ اكوٞ اؤ كًوس يف ايكوظ ا١، ٖٚوٛ           ع3)

ِٖٚ فإْ٘ ث اعٞ َعطٚف ض٣ٚ عٔ عًٞ ٚظٜس أ د اح ٚغريُٖ . قو ٍ ايعشًوٞ: ثو اعٞ دكو١     

. ٚيف طبك خ ااؤ غوعس طشوط املوسضٟ َؤ ُٖوسإ ض٣ٚ       1/293َٔ خٝ ض ايج اعني. انق ا١ 

 ٚو نض َٔ اػ  ثطمجج٘. 5/536ايطبك خ عٔ ظٜس أ د اح ٚض٣ٚ عٓ٘ ط ٚٚؽ 

 ٚيعٌ ٖصا اؿسٜر ٖٛ ايصٟ قكسٙ اؿ ف  آْ  . 6/253املكٓي   ع4)
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فإشا ٚقي ع٢ً قّٛ ٚنٚالزِٖ ٚعكبِٗ ْٚػًِٗ ن ٕ ايٛقوي اوني ايكوّٛ    

ٚنٚالزِٖ َٚٔ طسز َٔ ْػًِٗ ع٢ً غبٌٝ االؾورتاى إٕ و ثكورتٕ او٘ قطٜٓو١     

جهٞ ايجؿطٜو فٝؿ ضى اآلخط األٍٚ ٚإٕ ن ٕ َٔ ثكجهٞ ايرتثٝة ألٕ ايٛاٚ ثك

 ايبطٔ ايع ؾط.

ٚإٕ ضثة فك ٍ: ٚق وح عًو٢ ٖو ال٤ ايكوّٛ دوِ نٚالزٖوِ دوِ نط و زِٖ         

فٝهووٕٛ عًوو٢ َوو  ؾووط  ٚال ٜػووجظل ايووبطٔ ايذوو ْٞ ؾوو٦ٝ م طجوو٢ ٜٓكووطض ايووبطٔ  

 .ع1)نً٘

يهوؤ ٜؿوورت  نٕ ٜهووٕٛ َكووطف ايػًوو١ عًوو٢ اووط نوو ي كطا٤ ٚاألقوو ضت         

َعني َػًُ م ن ٕ نٚ شَٝ م ألٕ يف نٌ نٝس ضطبو١ نسوطام إال   ٚاملػ نني ٚنٌ آزَٞ 

َ  اغجذٓ ٙ ايؿ ضع ن ؿطاٞ َذالم، ٚال هوٛظ نٕ ثكوطف إىل غوري ايوي فوال هوٛظ       

ع٢ً ايهٓ ٥ؼ، نٚ طب ع١ ايجٛضا٠ نٚ انلٌٝ ٚنوٌ نجو ت ٜٓو يف انغوالّ، ٚال     

 .ع2)ع٢ً َٔ ال ،ًو ن ملٝح ٚمٛ شيو

                                           
ٚفٝوو٘ ث كووٌٝ ال نض٣ يعَٚوو  يالغووجططاز اووصنطٙ إش       223 – 6/220املػووي َٚعوو٘ ايؿووطح     ع1)

 املككٛز ايجُذٌٝ ٚانؾ ض٠ فك .

 ابع  ثكطف. 450، 2/449ايه يف الأ قسا١َ   ع2)
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 امليكطع ّمصسفُاملطلب الثالث: حهه الْقف 

إشا اْكطعح س١ٗ َكطف ايٛقي ايا عٝٓٗ  ايٛاقي نإٔ ٜكي ع٢ً ف٦و١  

َع١ٓٝ فجٓكطض ٚو ٜهٔ عّٝٔ نطوسام اعوسٖ  ف وٞ قوظ١ ٖوصا ايٛقوي خوالف،        

ٚشيو نٕ ايٛقي إَ  نٕ ٜهوٕٛ َعًوّٛ االاجوسا٤ ٚاالْجٗو ٤ غوري َٓكطو  َذوٌ نٕ        

اْكطانووِٗ فٗووصا هعووٌ عًوو٢ املػوو نني نٚ عًوو٢ ط ٥ وو١ ال هووٛظ عهووِ ايعوو ز٠    

قظٝغ ا الث  م، ٚإَ  نٕ ٜهٕٛ غري َعًّٛ االْجٗو ٤ َذوٌ نٕ ٜكوي عًو٢ قوّٛ      

هٛظ اْكطانِٗ عهِ ايع ز٠، ٚو هعٌ آخطٙ اعسِٖ يًُػ نني ٚال ؾ١ٗ غري 

 َٓكطع١ ٖٚصا قس اخجًي ايعًُ ٤ يف قظج٘.

فصٖة انَ ّ َ يو، ٚناٛ ٜٛغي ٚايؿ فعٞ يف نطوس قٛيٝو٘ ٚنمحوس إىل    

 .ع1)ط٦ٓٝص قظ١ ايٛقي

ٚشٖة ناٛ طٓٝ ١ ٚقُس أ اؿػٔ ٚايؿ فعٞ يف ايكٍٛ اآلخوط إىل عوسّ   

 .ع2)قظ١ ايٛقي

                                           
، 4/85، ٚط ؾ١ٝ ايسغٛقٞ 6/29، َٚٛاٖة اؾًٌٝ 2/82، ٚانؾطاف 6/101ملس١ْٚ ا  ع1)

 .6/213، ٚفجغ ايكسٜط 6/154ٚألاٞ ٜٛغي ٜطس  إىل ايبٓ ١ٜ ؾطح اكسا١ٜ 

 .337، 15/334ثه١ًُ اسُٛع يًُطٝعٞ  3/373ٚيًؿ فع١ٝ: ْٗ ١ٜ احملج ض  

 .4/589ٚاي طٚع  ،4/252، نؿ ف ايكٓ ع 6/239ٚيًظٓ ا١ً: املػي َ  ايؿطح  

 5/326، ٚيًؿو فع١ٝ: ضٚنو١ ايطو يبني    6/213، ٚفوجغ ايكوسٜط   6/154اكسا١ٜ َ  ايبٓ ١ٜ   ع2)

يهٓ٘ شنط نٕ يف قظ١ ايٛقي دالد١ نقٛاٍ: ايكظ١، ايوبطالٕ، ٚايذ يور: إٕ نو ٕ املٛقوٛف     

عك ضام فب طٌ، ٚإٕ ن ٕ طٝٛاْو م قوغ، ألٕ َكوريٙ إىل اكوالى، ٚشنوط نٕ األٍٚ ن ٗوط ٚو       



 

 

 ندوة الوقف يف الشريعة اإلسالمية وجماالته

838 

فُٔ ق ٍ اعسّ ايكظ١ فٝٓجٗٞ األَط اصيو، ٚنَ  َٔ ق ٍ اكظ١ ايٛقوي  

فٝبك٢ ايبظر فُٝ  إشا اْكطعح اؾ١ٗ املع١ٓٝ، نٜٔ ٜهوٕٛ َكوطف غًو١ ايٛقوي     

 اعسٖ ؟

 ٢ً قٛيني:اخجًي َٔ قظغ ايٛقي يف ٖصٙ اؿ ي١ ع

: ٜطث   ايٛقي ٜٚعٛز ًَهو م يًٛاقوي نٚ إىل ٚضدجو٘ إٕ نو ٕ     ايكٍٛ األٍٚ

ٚعًًوٛا كوصا اوإٔ اكو ٤      ع1)َ خ، ٖٚصا قٍٛ عٓوس ايؿو فع١ٝ ٚضٚاٜو١ عؤ نمحوس     

ايٛقووي اووال َكووطف َجعووصض ٚإدبوو خ َكووطف و ٜووصنطٙ ايٛاقووي َثعووس فووجعني     

 .ع2)اضث  ع٘

ٚاأل ٗط عٓوس ايؿو فع١ٝ،   : ٜبك٢ ٚق  م ٖٚصا َصٖة امل يه١ٝ ايكٍٛ ايذ ْٞ

 .ع3)ٚضٚا١ٜ عٔ نمحس ٖٞ املصٖة

 ٚعًٌ نقظ ت ٖصا ايكٍٛ مل  شٖبٛا إيٝ٘ اأَٛض:

                                           
 .3/373نط يف ْٗ ١ٜ احملج ض إال قٛيني ٜص

، ٚشنطٙ يف املبوسع اطجُو الم،   590، 4/589، ٚيًظٓ ا١ً: اي طٚع 5/326ضٚن١ ايط يبني   ع1)

 .5/326املبسع 

 .5/373ْٗ ١ٜ احملج ض   ع2)

، ٚط ؾوو١ٝ ايسغووٛقٞ  7/29، َٚٛاٖووة اؾًٝووٌ  2/82انؾووطاف عًوو٢ َػوو ٥ٌ اـووالف      ع3)

 .2/207، ٚسٛاٖط اننًٌٝ 4/85

 .4/589ٚاي طٚع  30، 7/29، ٚيًظٓ ا١ً انْك ف 5/326ٚيًؿ فع١ٝ: ضٚن١ ايط يبني  
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 .ع1): نٕ ٚن  ايٛقي ايسٚاّ ٚايجأاٝس ن يعجلنطسٖ 

 .ع2): نٕ املًو ظاٍ عٔ امل يو ا يٛقي فال ٜعٛز ًَه مايذ ْٞ

ًو٢  : نٕ َكجه٢ ايٛقي ايذٛات ع٢ً ايجأاٝس فظٌُ فُٝ  مسو ٙ ع ايذ ير

َ  ؾطط٘ ٚفُٝ  غهح عٓو٘ عًو٢ َكجهو ٙ ٜٚكوري نأْو٘ ٚقوي       

 .ع3)َ اس ٜٚكسّ املػ٢ُ ع٢ً غريٙ

ٖووٛ ايكووٍٛ ايذوو ْٞ. ٚنَوو  قووٛكِ: إٕ إدبوو خ     –ٚاهلل نعًووِ  –ٚايووطاسغ 

َكطف و ٜصنطٙ ايٛاقي اعٝس فػري َػًِ ألٕ َكجه٢ ايٛقي طوبؼ األقوٌ   

ٜب ع نقً٘ ٚال ٜٖٛوة ٚال  ٚثػبٌٝ ايذُط٠ ع٢ً ايجأاٝس مل  ٚضز يف اؿسٜر نْ٘ ال 

ٜٛضز، فٗصا ٜسٍ ع٢ً نْ٘ ال ٜعٛز ًَه م اأٟ ٚس٘ َٔ ٚسٛٙ ايجًُوو، دوِ إٕ   

املككووٛز َوؤ ايٛقووي ْ وو  ا حملجوو ض ٚدووٛات ايٛاقووي، ٖٚووصا ٜجظكوول يف ايٛقووي 

املٓكطو  اآلخووط اكووطف غًجوو٘ ا السجٗوو ز، ٚال ،ٓو  ثعٝٝٓوو٘ َوؤ ايٛاقووي ثطبٝوول   

 نعًِ. اؿهِ ايؿطعٞ فٝ٘ ٖٚٛ ايجأاٝس، ٚاهلل

ٚايك ٥ًٕٛ اٗصا ايكٍٛ َ  اث  قِٗ ع٢ً اك ٤ ايٛقوي إال نْٗوِ اخجً وٛا يف    

َكطف٘ اعس اْكط ع املكطف ايصٟ عٝٓ٘ ايٛاقي، ٚكوِ يف شيوو عوس٠ نقوٛاٍ،     

                                           
 .5/373ْٗ ١ٜ احملج ض   ع1)

 .5/326املبسع   ع2)

 .449، 1/448املٗصت   ع3)
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ٚاع  ٖصٙ األقٛاٍ ٜج طع عٓٗ  اخجالف يف ثعٝني املككوٛز او يكٍٛ فُوذالم َؤ     

ؽ إىل ايٛاقي يهؤ َؤ   نقطت األقٛاٍ يف قٌ املكطف نْ٘ ٜهٕٛ يف نقطت ايٓ 

ٖٛ األقطت قٌٝ: عكب١ ايٛاقي، ٚقٌٝ قطاا١ ايططِ، ٚقٌٝ: ايٛضد١ َطًكو م،  

ٚإمنوو  نذووط االخووجالف يعووسّ ايووٓل فظٝوور فكووس  ايووٓل ثعووسزخ اآلضا٤ ٚنذووط    

 اـالف ٖٚصٙ األقٛاٍ يف َكطف ايٛقي املٓكط  نُ  ٜأثٞ:

 : ٜهووٕٛ َكووطف ايٛقووي املٓكطوو  إىل نقووطت ايٓوو ؽ إىل     ايكووٍٛ األٍٚ

ايٛاقووي ٚإىل ٖووصا شٖووة امل يهٝوو١ ٚايؿوو فع١ٝ يف األ ٗووط ٚضٚاٜوو١ عوؤ انَوو ّ      

 .ع1)نمحس

 ٚاطجشٛا ا آلثٞ:

ننذط نْك ضٟ ا ملس١ٜٓ  ع2)ق ٍ: ن ٕ ناٛ طًظ١ <عٔ نْؼ أ َ يو  – 1

َو الم ٚنو ٕ نطوة نَٛايو٘ إيٝو٘ اريطو ٤، ٚن ْوح َػوجكب١ً املػووشس،         

ة، قو ٍ  ٜسخًوٗ  ٜٚؿوطت َؤ َو ٤ فٝٗو  طٝو       @ٚن ٕ ضغوٍٛ اهلل  

                                           
، َٚؤ  6/29، َٚٛاٖة اؾًٝوٌ  2/207، ٚسٛاٖط اننًٌٝ 4/85اْظط ط ؾ١ٝ ايسغٛقٞ   ع1)

، ٚاي وووطٚع 7/29ٚاؿٓ اًووو١: انْكووو ف    .5/326نجوووة ايؿووو فع١ٝ، ضٚنووو١ ايطووو يبني    

 .6/239، ٚاملػي َ  ايؿطح 590، 4/589

ناٛ طًظ١ ٖٛ ظٜس أ غٌٗ أ األغٛز أ ططاّ ايبسضٟ ايٓش ضٟ اـعضسوٞ نو ٕ َؤ ايطَو ٠       ع2)

َٔ ايكظ ا١ ايؿشع ٕ املعسٚزٜٔ يف اؾ ١ًٖٝ ٚانغوالّ ؾوٗس ايعكبو١ ٚاوسضام ٚغو ٥ط املؿو ٖس       

 ع.3/58، األعالّ 2/27، ٚغري نعالّ ايٓبال٤ 3/504غعس  ٖو )طبك خ اا34ٔثٛيف 
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       نْوووؼ: فًُووو  ْعيوووح ٖوووصٙ اآلٜووو١     

   :ٕفك ٍ:  @ق ّ ناٛ طًظ١ إىل ضغٍٛ اهلل  ع92ػآٍ عُطا

       ٜكووووووووٍٛ يف نج اووووووووو٘:   إٕ اهلل 

  ٚإٕ نطووة نَووٛايٞ إيووٞ اريطوو ٤ ٚإْٗوو       ع92طإ: ػآٍ عُوو

قسق١ هلل نضسٛ اطٖ  ٚشخطٖ  عٓس اهلل فهوعٗ  ٜو  ضغوٍٛ اهلل طٝور     

: اذ شيو َو ٍ ضااوغ، قوس مسعوح َو       @ؾ٦ح، ق ٍ ضغٍٛ اهلل 

قًح فٝٗ ، ٚإْٞ نض٣ نٕ ػعًٗ  يف األقطاني "فكػُٗ  ناوٛ طًظو١ يف   

 .ع1)نق ضا٘، ٚاي عُ٘

قوو ٍ: "ايكووسق١ عًوو٢    @ٔ ايووٓيف عوو ع2)عوؤ غووًُ ٕ اوؤ عوو َط    – 2

.ع3)املػهني قسق١ ٚع٢ً شٟ ايططِ ادٓج ٕ قسق١ ٚق١ً

                                           
ا ت ايٓ ك١ ٚايكسق١ ع٢ً األقطاني ٚايعٚض ٚاألٚالز ٚايٛايسٜٔ ٚيٛ ن ْٛا  3/79ضٚاٙ َػًِ   ع1)

 .90َؿطنني َٔ نج ت ايعن ٠ ٚاآل١ٜ َٔ غٛض٠ آٍ عُطإ ضقِ: 

ٚنخجو٘ ط كو١ آوح غورئٜ     غًُ ٕ أ ع َط أ نٚؽ ايهيف غهٔ ايبكوط٠ ض٣ٚ عٓو٘ ااؤ غورئٜ       ع2)

ٚضٚخ عٓ٘ آح نخٝ٘ نّ ايطااغ ايطا ت آح قًٝي قٌٝ َو خ يف خالفو١ عُوط ٚقٝوٌ اوٌ يف خالفو١       

عذُ ٕ ٚقٛت اؿ ف  ثأخط ٚف ث٘ إىل ظَٔ َع ١ٜٚ ْٚكوٌ عؤ ايوساضقطي نٕ عو َطام نو ٕ ؾوٝد م يف       

 ع.4/137، ٚثٗصٜة ايجٗصٜة 2/60، ٚانق ا١ 2/60)االغجٝع ت  @طٝ ٠ ايٓيف 

، 4/17نج ت ايعن ٠ او ت فهوٌ ايكوسق١، َٚػوٓس ا نَو ّ نمحوس        1/340غٓٔ اأ َ س٘   ع3)

، 3/160ٚغٓٔ ايرتَصٟ اؿطح اأ ايعطاٞ نجو ت ايعنو ٠، او ت ايكوسق١ عًو٢ شٟ ايكطااو١       

ٚقوو ٍ ايرتَووصٟ: طووسٜر طػوؤ، ٚقووظظ٘ األيبوو ْٞ قووظٝغ ااوؤ َ سوو٘ ا خجكوو ض ايػووٓس    
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نٕ يف شيو ؼكٝك م ملككس ايٛاقي، ٖٚٛ غس ط س١ احملج ض ٚطكٍٛ  – 3

ايذووٛات; ٚايكطٜووة نطوول َوؤ غووريٙ، ٚقووطفٗ  إيٝوو٘ نعظووِ دٛااوو م      

.ع1)يألط زٜر املجكس١َ

 ٜٚجعًل اٗصا ايكٍٛ فطع ٕ:

ت، نٚ َؤ ٖوٛ نطول األقو ضت؟ يف ٖوصٙ املػوأي١       : َٔ ٖٛ األقطنطسُٖ 

 دالد١ نقٛاٍ:

: نٕ املطاز ا٘ نقطت عكب١ ايٛاقي ٚإيٝو٘ شٖوة امل يهٝو١ ٚاؿٓ اًو١     األٍٚ 

 .ع2)يف ضٚا١ٜ

: نٕ املككٛز ا يكطااو١ قطااو١ ايوططِ فٝكوسّ ااؤ ايبٓوح عًو٢ ااؤ         ايذ ْووٞ

ايعوووِ، ٖٚوووصا نقوووغ ٚسٗوووني عٓوووس ايؿووو فع١ٝ، ٚعًًوووٛا اوووإٔ 

 .ع3)ايططِ املككٛز ق١ً

: نٕ املككووٛز ا يكطااوو١ َوؤ ٜػووجظل انضز، ٖٚووصا ٖووٛ ايٛسوو٘    ايذ يوور

 .ع4)اآلخط عٓس ايؿ فع١ٝ ٚضٚا١ٜ عٔ نمحس ٖٞ املصٖة

                                           
1/309. 

 .15/236ثه١ًُ اسُٛع يًُطٝعٞ   ع1)

 .5/326، ٚاملبسع 7/30، ٚا نْك ف 2/207، ٚسٛاٖط اننًٌٝ 6/29َٛاٖة اؾًٌٝ   ع2)

 .5/326ضٚن١ ايط يبني   ع3)

قو يٛا:   –نٟ اؿٓ ا١ً  –يهِٓٗ  30، 7/29، ٚيًظٓ ا١ً انْك ف 5/326ضٚن١ ايط يبني   ع4)
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 : ٌٖ ىجل ا٘ فكطا٤ األق ضت نّ ٜؿ ضنِٗ األغٓٝ ٤؟اي طع ايذ ْٞ

 يف شيو قٛالٕ:

: ىجل ا٘ اي كطا٤ ٚإيٝو٘ شٖوة امل يهٝو١ ٖٚوٛ ن ٗوط قوٛيني عٓوس        األٍٚ  

 .ع1)ؿ فع١ٝ ٚٚس٘ عٓس اؿٓ ا١ًاي

: ٜؿرتنٕٛ ٖٚٛ ايكٍٛ اآلخط عٓس ايؿ فع١ٝ، ٚايٛس٘ اآلخط عٓوس  ايذ ْوٞ

 .  ع2)اؿٓ ا١ً

: ٜهٕٛ َكطف غ١ً ايٛقي املٓكط  إىل املػ نني، ٚا٘ ق ٍ ايكٍٛ ايذ ْٞ

 .ع3)ناٛ ٜٛغي، ٖٚٛ ٚس٘ عٓس ايؿ فع١ٝ ٚضٚا١ٜ يف َصٖة انَ ّ نمحس

ق خ ٚطكٛم اهلل ثع ىل َؤ ايه و ضاخ ٚمٖٛو     ٚاطجشٛا: اأْ٘ َكطف ايكس

 .ع4)فإشا ٚسسخ قسق١ غري َع١ٓٝ املكطف اْكطفح إيِٝٗ نُ  يٛ ْصض قسق١ َطًك١

                                           
     ٚ ض ٚايعٚسو١  ٜكطف إىل ٚضد١ ايٛاقي ْػب م فكٝسٚٙ ا يٓػة ٚاوصيو ىوطض َؤ عوساِٖ نو يع

 ٚاملعجل ٚاملعجك١.

، ٚضٚن١ 1/449، ٚيًؿ فع١ٝ: املٗصت 4/85، ٚط ؾ١ٝ ايسغٛقٞ 6/29َٛاٖة اؾًٌٝ   ع1)

 .326، ٚاملبسع 32، 7/31، ٚيًظٓ ا١ً: انْك ف 5/326ايط يبني 

 املطاس  ايػ اك١.  ع2)

 ،3/326، ٚثبووووٝني اؿكوووو ٥ل 6/213، ٚفووووجغ ايكووووسٜط 6/154ايبٓ ٜوووو١ ؾووووطح اكساٜوووو١   ع3)

، ٚاي وطٚع  6/239، ٚيًظٓ اًو١: املػوي َو  ايؿوطح     5/326ٚيًؿ فع١ٝ: ضٚنو١ ايطو يبني   

4/590. 

 .6/239املػي َ  ايؿطح   ع4)



 

 

 ندوة الوقف يف الشريعة اإلسالمية وجماالته

836 

: ٜكوطف إىل املكو ا ايع َو١، ٖٚوصا ٚسو٘ عؤ ايؿو فع١ٝ        ايكٍٛ ايذ يور 

 .ع1)ٚضٚا١ٜ عٔ انَ ّ نمحس

 .ع2): ٜكطف إىل َػجظكٞ ايعن ٠ ٖٚصا ٚس٘ عٓس ايؿ فع١ٝايكٍٛ ايطاا 

: هعٌ يف اٝح َو ٍ املػوًُني، ٖٚوصا ضٚاٜو١ عؤ انَو ّ       ايكٍٛ اـ َؼ

 .ع3)نمحس، ٚعًًٛا يصيو اأْ٘ َ ٍ ال َػجظل ي٘ فأؾب٘ َ ٍ َٔ ال ٚاضز ي٘

ٚايصٟ ٜرتسوغ نٕ ٜكو ٍ: ٜٛنو  ايُٓو ٤ ٚايػًو١ طٝور املكوًظ١، ٖٚوٞ         

ؽجًي عػوة ايعَو ٕ ٚاملهو ٕ ٚاؿو ٍ، ٚنَو  عًو٢ ٚسو٘ ايعُوّٛ فو ألٚىل نٕ          

ٕٛ فكطا٤ األق ضت نطل اٗ ; ألٕ فِٝٗ قطاجني: ايكسق١ ٚايك١ً، ٚيف ٖوصا  ٜه

 اط ا يٛاقي اكطف ٚق ٘ إىل نطػٔ ٚسٛٙ ايذٛات.

نَ  األغٓٝ ٤ َٔ األق ضت ف ؿ سو١ يف طكٗوِ َٓج ٝو١، ٚنَو  املػو نني َؤ       

غريِٖ فكس ثطسغ عًوِٝٗ املػوهني ايكطٜوة ا يكطااو١، ٚيهؤ يوٛ و ٜٛسوس إال        

 نني َوؤ غووري األقوو ضت فًعووٌ املػوو نني ٖٓوو  نٚىل ملٛنوو    نقوو ضت نغٓٝوو ٤ َٚػوو

 .–ٚاهلل نعًِ  –اؿ س١ 

                                           
 .4/590، ٚيًظٓ ا١ً: اي طٚع 5/239ضٚن١ ايط يبني   ع1)

 .5/326ضٚن١ ايط يبني   ع2)

 .6/239املػي َ  ايؿطح   ع3)
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 املطلب السابع: إذا ّقف ّقفًا ّمل ٓعني مصسفُ.

: اخجًي ايعًُ ٤ يف قظ١ ايٛقي فُٝ  إشا ق ٍ ايؿودل: ٚق وح    نٚالم

ٚو ٜعني س١ٗ، دِ إٕ ايك ٥ًني اكظ١ ايٛقي ط٦ٓٝص اخجً وٛا يف  

ٖصا َبي ع٢ً َ  ثكسّ يف َكطف  َكطف ايٛقي، ٚاخجالفِٗ

 ايٛقي املٓكط  ٚغأعطض اـالف يف قظ١ ايٛقي ا خجك ض:

: إٕ ايٛقي ٜكوغ ٚيوٛ و ٜعوني َكوطف م، ٚإىل ٖوصا شٖوة       ايكٍٛ األٍٚ

 ع2)، ٖٚووٛ قووٍٛ امل يهٝوو١ ع1)ناووٛ ٜٛغووي، ٚقُووس، ٖٚووالٍ ايووطنٟ َوؤ اؿٓ ٝوو١  

ٛ ايكظٝغ َؤ  ٖٚ ،ع3)َٚك اٌ األ ٗط عٓس ايؿ فع١ٝ قظظ٘ ايؿرياظٟ ٚغريٙ

 ، ٚاطجشٛا مب  ٜأثٞ:ع4)َصٖة اؿٓ ا١ً

                                           
، ٚط ؾوو١ٝ ضز احملجوو ض 5/205بظووط ايطا٥وول ، ٚاي6/202، ٚفووجغ ايكووسٜط 15انغووع ف م   ع1)

، ٖٚالٍ ايطنٟ ٖٛ: ٖالٍ أ و٢ٝ أ َػًِ ايبكطٟ َٔ نعٝو ٕ اؿٓ ٝو١ َؤ نٖوٌ     4/240

ايبكط٠ يكة اٗالٍ يهذط٠ نخصٙ ا يكٝ ؽ ي٘ نج ت "نطهو ّ ايٛقوي" ٚنجو ت "ايؿوطٚ " ثوٛيف      

 .8/92األعالّ  –ٖو 245غ١ٓ 

 .88، 4/87ايسغٛقٞ ، ٚايؿطح ايهبري ع ؾ١ٝ 6/101املس١ْٚ   ع2)

، ٚثهًُوو١ اسُووٛع 5/375، ْٚٗ ٜوو١ احملجوو ض 5/331، ٚضٚنوو١ ايطوو يبني 1/449املٗووصت   ع3)

 .15/336يًُطٝعٞ 

، ٚايوطٚض  4/253، ٚنؿ ف ايكٓو ع  4/590، ٚاي طٚع 6/242املػي َ  ايؿطح ايهبري   ع4)

 ٜعوني غوبًٝ٘   . ٚقس ق ٍ اأ قسا١َ عٔ طهِ ايٛقي ايصٟ و5/545املطا  ع ؾ١ٝ اأ ق غِ 

 ال ْل فٝ٘، ْٚكٌ عٔ ايك نٞ ناٞ ٜع٢ً ؽطه٘ ع٢ً ايٓصض املطًل.

ٚيف انْك ف اعس نٕ شنوط نٕ ايٛقوي قوظٝغ عٓوس األقوظ ت، قو ٍ: "ٚقو ٍ يف ايطٚنو١ عًو٢           
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نْووو٘ إظايووو١ ًَوووو عًووو٢ ٚسووو٘ ايكطاووو١، فٛسوووة نٕ ٜكوووغ َطًكووو م    – 1

 .ع1)ن ألنظ١ٝ ٚايٛق١ٝ

نٕ َ  نطًل َٔ نالّ اآلزَوٝني وُوٌ عًو٢ املعٗوٛز يف ايؿوطع ٚقوس        – 2

.ع2)نَهٔ شيو ٖٓ  فال ٜبطٌ

، ع3)عو  اؿٓ ٝو١  : إٕ ايٛقي ٜبطٌ ط٦ٝٓوص، ٚإيٝو٘ شٖوة ا   ايكٍٛ ايذ ْٞ

 ٚاطجشٛا ا آلثٞ: ع4)ٖٚٛ األ ٗط عٓس ايؿ فع١ٝ

نٕ ايٛقي كًٝو فال ٜكغ َطًك م نُ  يٛ قًح اعح زاضٟ ٖٚٚبوح   – 1

 .ع5)َ يٞ، إش إٕ ايٛقي كًٝو يًُٓ ف  فالاس َٔ َجًُو َعني

نٕ سٗ ي١ املكطف نكٛي٘ َذالم "ٚق وح عًو٢ َؤ ؾو ٤ اهلل" نٚ عًو٢       – 2

.ع6)ايٛقي ثبطً٘ فعسَ٘ نٚىل َٔ ؾ٦ح ٚو ٜعٝٓ٘ عٓس

                                           
يهووِٓٗ و  35، 7/34ايكووظٝغ عٓووسْ " اْجٗوو٢ قوو ٍ املووطزاٟٚ: فظوو ٖطٙ يف ايكووظ١ خالفوو م نٖووو   

 سٛز قٍٛ آخط فُٝ  اطًعح عًٝ٘.ٜصنطٚا َٔ خ يي ٚو ٜكططٛا اٛ

 .6/242، ٚاملػي َ  ايؿطح 1/449املٗصت   ع1)

 اعٜ ز٠ ٜػري٠. 15/236ثه١ًُ اسُٛع يًُطٝعٞ   ع2)

 .15انغع ف م   ع3)

، ٚنَوو  اؿٓ اًوو١ فجكووسَح انؾوو ض٠ إىل نْٗووِ  5/375، ْٚٗ ٜوو١ احملجوو ض 5/231ضٚنوو١ ايطوو يبني   ع4)

 ٛ ايكظٝغ َٔ املصٖة ٚو ٜصنطٚا َٔ ق ٍ غالف شيو.شنطٚا نٕ ايكٍٛ اكظ١ ايٛقي ٖٓ  ٖ

 .5/375، ْٚٗ ١ٜ احملج ض 1/449املٗصت   ع5)

 .5/375ْٗ ١ٜ احملج ض   ع6)
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ٖٛ ايكٍٛ األٍٚ: َٚ  اطجص ا٘ َؤ قو ٍ    –ٚاهلل ثع ىل نعًِ  –ٚايطاسغ 

اعسّ ايكظ١ فشٛاا٘ ا ي طم اني ايبٝ  ٚاكب١ ٚاني ايٛقوي، فوإٕ األٍٚ كًٝوو    

ع٢ً غبٌٝ املع ٚن١ يٝػح يف نقًٗ  َٔ ايكطت فالاس َٔ ايجعٝني فٝٗ  غالف 

س٘ ايكطا١ ٚضس ٤ ايذٛات ٖٚصا َكو ضف٘ َعًَٛو١   ايٛقي فٗٛ إظاي١ ًَو ع٢ً ٚ

 يف ايؿطع فال سٗ ي١ إشٕ.

ٚقس شنط اؿ ف  اأ طشط يف فجغ ايب ضٟ مم  ٜػج  ز َٔ طوسٜر عُوط يف   

 . ٚاهلل نعًِ.ع1)ايٛقي: إْ٘ ال ٜؿرت  ثعٝني املكطف ي ظ م

 اعس شيو َ  َكطف ايٛقي إشا و ٜعٝٓ٘ ٚاق ٘؟

 يٛقي:فٝ٘ دالد١ نقٛاٍ عٓس َٔ قظظٛا ا

: نٕ َكطف٘ َكوطف ايٛقوي املجكوٌ االاجوسا٤ املٓكطو  االْجٗو ٤".       نطسٖ 

 ع2)ٚاووو٘ قووو ٍ ايؿووو فع١ٝ ٚاؿٓ اًووو١ يف ايكوووظٝغ َووؤ املوووصٖة   

 ٚثكسَح طشجِٗ ٖٓ ى.

ايٛاقي يبٝ ٕ املكطف فإٕ ثعصض فٝكطف فُٝ  ٜككوس   إىل: ٜطس  ايذ ْوٞ

ا يجظبٝؼ عًٝ٘ غ يب م يف عطف نٌٖ اًوس ايٛاقوي نأٖوٌ ايعًوِ     

                                           

: إٕ ؾو٦ح طبػوح نقوًٗ  ٚثكوسقح اٗو       @. ٚيعً٘ نخصٙ َٔ قٛيو٘  5/473فجغ ايب ضٟ   ع1)

 ٚو ٜعني ي٘ َكطف م َ  قٛي٘ ألاٞ طًظ١: نض٣ نٕ ػعًٗ  يف األقطاني.

ٚايطٚض ع ؾ١ٝ  4/253، ٚنؿ ف ايكٓ ع 7/35، ٚيًظٓ ا١ً: انْك ف 1/449املٗصت   ع2)

 .5/545اأ ق غِ 
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ٕ و ٜهوؤ ٖٓوو ى عووطف غ يووة فوو ي كطا٤ ٜكووطف عًووِٝٗ      فووإ

 .ع1)ا السجٗ ز ٖٚصا َصٖة امل يه١ٝ

: ٜكطف إىل اي كطا٤ ٚاملػ نني ٖٚٛ قٍٛ َٔ ق ٍ اكوظ١ ايٛقوي   ايذ ير

ٚقووس ثكووسَح طشوو١ شيووو يف ايٛقووي املٓكطوو      ع2)َوؤ اؿٓ ٝوو١ 

 االْجٗ ٤.

ٜوٌ  ٚاألٚىل نٕ ٜهٕٛ طهُ٘ طهِ ايٛقي املٓكط  االْجٗو ٤ ألّْو٘ ًَوو نظ   

 ع٢ً ٚس٘ ايكطا١ ٚو ٜعني َكطف٘.

                                           
ٖهصا شنطٚٙ ٚيف املس١ْٚ: فإٕ ن ٕ ق طة شيو ايصٟ طبؼ ايساض  4/87ط ؾ١ٝ ايسغٛقٞ   ع1)

ٖٚوصا   6/101و ٜػِ ؾ٦ٝ م فإْٗ  ال ثب ع ٚال ثوٛضز ٜػوهٓٗ  األقوطت فو ألقطت نٖوو املسْٚو١       

 إىل قٛكِ يف ايٛقي املٓكط  االْجٗ ٤. نقطت

 .6/202، ٚفجغ ايكسٜط 15انغع ف م   ع2)
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 املبحث الثاني

 جماالت الوقف ومصارفه يف الكديم

 

املككٛز مبك ضف ايٛقي املك ضف ايؿطع١ٝ  ٖٚٞ َ  ن ٕ ع٢ً اطٍّ ٚقطاو١  

هلل ثع ىل ٚنَ  األٚق ف ايوا ؽو يي  ايؿوطع فأٚقو ف نٖوٌ ايبوسع َذوٌ ايٛقوي         

ًو٢ نقوظ اٗ . َٚؤ َكو ضف     ع٢ً آ ٤ ايكبٛض ٚإْ ضثٗ  فٗٞ خػ ض اٌ ٚاو ٍ ع 

 ايٛقي يف ايكسِٜ َ  ٜأثٞ:

 األضسى: – 1

ٚق ووح ايٛقووٛف ي ووو األغووط٣ َوؤ املػووًُني ايووصٜٔ نغووطِٖ األعووسا٤     

ٚاملالط  نٕ ننذط ٖصٙ ايٛقٛف ن ْح طني ن ْح اؿطٚت ايكًٝب١ٝ َٚ  اعسٖ  

 َٚٔ ايُٓ شض ع٢ً شيو:

ًو٢ ايكوسق١   ايك نٞ عبسايططِٝ ايبٝػو ْٞ ابػوساز نٚقوي ٚقٛفو م ع     –ن    

 . ع1)ٚفو األغط٣

شنط اأ نذري يف ايبسا١ٜ نْ٘ ن ٕ يعبس ايططِٝ أ ايك نوٞ األؾوطف    –ت 

ٚايصٟ عٌُ ن ثب  نٜ ّ اي  طُٝني ٚقوالح ايوسٜٔ اوسٜٛإ انْؿو ٤     

                                           
، زاض قو زض ٚزاض اوريٚخ يًطب عو١ ٚايٓؿوط اوريٚخ      12/159ايه ٌَ يف ايج ضٜذ الأ األدوري    ع1)

1965.ّ 
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 .ع1)نٚق ف ع٢ً ؽًٝل األغ ض٣ َٔ ٜس ايٓك ض٣

ٚشنط اأ نذري نٜه  يف ايبسا١ٜ نٕ اع  األٚقو ف يف ايؿو ّ ن ْوح     –ض  

 .ع2)ٛقٛف١ ي و األغ ض٣ َٔ املػًُنيَ

ٚيف ْؿووٛاض احمل نووط٠ يًجٓووٛخٞ نٕ ٖٓوو ى ٚق وو م يف نضض املؿووطنني      –ز  

 .ع3)ع٢ً نغط٣ املػًُني يسِٜٗ

 األطباء: – 2

قووو ٍ ااووؤ ايعُووو ز اؿٓبًوووٞ يف ؾوووصضاخ ايوووصٖة يف نطوووساز غووو١ٓ  ووو ٕ 

ٚعؿطٜٔ ٚغجُ ١٥: "ٚفٝٗو  املٗوصت ايوسخٛاض عبوسايططِٝ اؤ عًوٞ اؤ ط َوس         

ايسَؿوووكٞ ؾوووٝذ ايطوووة ٚٚاقوووي املسضغووو١ ايوووا ا يكووو غ١ ايعجٝكووو١ عًووو٢         

 .ع4)"…األطب ٤

 األقازب: – 3

ق ٍ: ن ٕ ناٛ طًظو١ ننذوط نْكو ضٟ ا ملسٜٓو١ َو ال َؤ نوٌ         <عٔ نْؼ 

ّٞ اريحطو ٤ ٚإْٗو  قوسق١ هلل نضسوٛ اّطٖو         فك ٍ ٜ  ضغٍٛ اهلل، إٕ نطة نَٛايٞ إيو

                                           
 ّ.1977، َهجب١ املع ضف اريٚخ ايطبع١ ايذ ١ْٝ 13/23ايبسا١ٜ الأ نذري   ع1)

 .14/252ايبسا١ٜ   ع2)

 ّ.1973 – 1971ْؿٛاض احمل نط٠ ٚنخب ض املصانط٠ ؼكٝل عبٛز ايؿ ؾٞ اريٚخ   ع3)

ّ. ٚايوساضؽ يف  1979-ٖوو 1399ع 1، زاض اي هوط، اوريٚخ   )  5/127ؾصضاخ ايوصٖة    ع4)

، ؼكٝوول سع ووط اؿػووي  927يعبووس ايكوو زض اوؤ قُووس ايسَؿووكٞ     2/138ثوو ضٜذ املووساضؽ  

 ّ.1948ٖو، 1367َطبع١ ايرتقٞ زَؿل َطبٛع خ اسُ  ايطيف ايعطاٞ اسَؿل 
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ٍب ضااوغ،      ٚشخطٖ  فهعٗ  ٜ  ضغٍٛ اهلل طٝر نضاى اهلل.  فكو ٍ: "اوذذ شيوو َو 

ٚإْٞ نض٣ نٕ ػعًٗ  يف األقطاني. فك ٍ ناٛ طًظ١: نفعٌ ٜ  ضغٍٛ اهلل فكػوُٗ   

ٚيف اع  ضٚاٜ خ ايبد ضٟ "فشعًٗ  ؿػ ٕ  ع1)ناٛ طًظ١ يف نق ضا٘ ٚاي عُ٘"

ّٞ أ نعة"  .ع2)ُٚنا

 األّالد: – 4

 ق ٍ اؿُٝسٟ: "ثكوسم ناوٛ اهوط اوساضٙ عًو٢ ٚيوسٙ، ٚعُوط اطاعو٘ عٓوس         

املط٠ٚ ع٢ً ٚيسٙ، ٚعذُ ٕ اط١َٚ، ٚثكسم عًٞ اأضن٘ اٝٓب  ٚثكوسم ايوعاري   

اووساضٙ مبهوو١ ٚزاضٙ مبكووط، ٚنَٛايوو٘ ا ملسٜٓوو١ عًوو٢ ٚيووسٙ ٚثكووسم غووعس اووساضٙ    

، ع3)ا ملس١ٜٓ ع٢ً ٚيسٙ ٚزاضٙ مبكوط عًو٢ ٚيوسٙ، ٚعُوطٚ اؤ ايعو م او يٖٛ        

ٚيسٙ فوصيو  ٚزاضٙ مبه١ ع٢ً ٚيسٙ، ٚطهِٝ أ طعاّ اساضٙ مبه١ ٚاملس١ٜٓ ع٢ً 

 .ع4)نً٘ إىل ايّٝٛ"

ض٣ٚ ٖؿ ّ أ عوط٠ٚ: "نٕ ايوعاري سعوٌ زحٚضٙ قوسق١ عًو٢ آٝو٘ ال ثبو ع        

                                           
 .290نخطس٘ ايبد ضٟ نج ت ايعن ٠، ا ت ايعن ٠ ع٢ً األق ضت، م   ع1)

 1، زاض ايػوالّ يًٓؿوط ٚايجٛظٜو      557يف ايٛقو ٜ  او ت إشا نٚقوي نٚ نٚقو٢ ألق ضاو٘ م        ع2)

ّ، فًس ٚاطس ٚنخطس٘ َػًِ يف ايعن ٠ ا ت فهٌ ايٓ ك١ ٚايكوسق١ عًو٢   1997–ٖو 1417

 ٖو.1403 –زاض اي هط  7/84اني، قظٝغ َػًِ اؿطح ايٟٓٛٚ األقط

 ايٖٛ : َ  ن ٕ يعُطٚ أ ايع م ا يط ٥ي ع٢ً دالد١ نَٝ ٍ َٔ َطض.  ع3)

ؼكٝول   1409ع 1ايكو ٖط٠   )  –، ٖشط يًطب ع١ ٚايٓؿوط  186، 8/185املػي الأ قسا١َ   ع4)

 .~ز. عبساهلل أ عبساحملػٔ ايرتنٞ ز. عبساي ج ح اؿًٛ 
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ٚال ثٖٛة ٚنٕ يًُطزٚز٠ َٔ آ ث٘ نٕ ثػهٔ غري َهوط٠ ٚال َهوطام اٗو ، فوإٕ     

 .ع1)اغجػٓح اعٚض فال طل ك  يف ايٛقي"

ٚيف ٖصا ظٜ ز٠ ثٓبٝ٘ ع٢ً َكطف شٟ ن١ُٖٝ ٖٚٛ املطًكو خ ٚغ قو١ َؤ    

 ٓ خ ايٛاقي.ا

 األٓتاو: – 5

غو١ٓ ثػو     ~يف ثطمج١ ْٛض ايسٜٔ قُٛز ظْهوٞ   ~شنط اأ ايعُ ز اؿٓبًٞ 

 .ع2)ٚغجني ٚمخػُ ١٥ نْ٘ ا٢ٓ امله ثة يألٜج ّ ٚٚقي عًٝٗ  األٚق ف

ٚشنوط نٜهوو  نٕ عُوو ز ايووسٜٔ عبووسايططِٝ اؤ نمحووس اوؤ عبووسايططِٝ اوؤ   

 .ع3)ّ ٚٚقي عًٝ٘ ٚق  مايرتمج ٕ اؿًيف ن ٕ شا دط٠ٚ ٚا٢ٓ َهجب م يألٜج 

يف ضطًوو١ ااوؤ سووبري خووالٍ ٚقوو ٘ ملسٜٓوو١ زَؿوول قوو ٍ: "ٚيألٜجوو ّ َوؤ      

ايكبٝ ٕ قهط٠ نبري٠ ا يبًس ك  ٚقي نبري ٜأخص َٓ٘ املعًِ كِ ٖٚصا نٜه  َٔ 

 .ع4)نغطت َ  وّسز ا٘ َٔ َ  خط ٖصٙ ايبالز"

 أبياء الطبٔل: – 6

ٍ   }نخطض ايبد ضٟ عٔ ااؤ عُوط    يو٘ عًو٢ عٗوس     : )نٕ عُوط ثكوسم مبو 

                                           
 .206، 8/205املػي الأ قسا١َ   ع1)

 .4/228ؾصضاخ ايصٖة   ع2)

 .6/291املكسض ْ ػ٘   ع3)

 ّ.1980ٖو، 1400زاض ق زض، اريٚخ  245ضط١ً اأ سي   ع4)
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ٚن ٕ نالم، فك ٍ عُط: ٜو  ضغوٍٛ اهلل    –ٚن ٕ ٜك ٍ ي٘  ؼ  – @ضغٍٛ اهلل 

: @إْٞ اغج سخ َ الم ٖٚٛ عٓسٟ ْ ٝؼ فأضزخ نٕ نثكسم او٘ فكو ٍ ايوٓيف    

"ثكسم اأقً٘ ال ٜب ع ٚال ٜٖٛة ٚال ٜٛضز ٚيهٔ ٜٓ ل  طٙ" فجكسم ا٘ عُط 

أنٌ َٓ٘ ا ملعطٚف نٚ ٜٛنوٌ  فكسقج٘ ثًو يف غبٌٝ اهلل ٚيف ايطق ت ٚاملػ نني ٜ

 .ع1)قسٜك م غري َجٍُٛ ا٘"

 @ٚنخطض ايبد ضٟ عٔ عُط اؤ اؿو ضز قو ٍ: "َو  ثوطى ضغوٍٛ اهلل       

زٜٓووو ضام ٚال زضُٖووو  ٚال عبوووسام ٚال نَووو١ إال اػًجووو٘ ايبٝهووو ٤ ايوووا نووو ٕ ٜطنبٗووو  

 .ع2)ٚغالط٘، ٚنضن  سعًٗ  الأ ايػبٌٝ قسق١"

ٜ  يهؤ اوسٕٚ شنوط ااؤ     ٚنخطض ايبد ضٟ ٖوصا اؿوسٜر يف نجو ت ايٛقو     

ايػبٌٝ إمن  ٚضز شنطٙ يف ضٚاٜج٘ ايا نٚضزٖو  يف نجو ت املػو ظٟ. نُو  يف ؽوطٜص      

 اؿسٜر يف اك َـ ايػ ال.

ق ٍ اؿ ف  اأ طشط: "ق ٍ اأ املٓري: نط زٜر ايب ت َط اكو١ يًرتمجو١   

إال طسٜر عُطٚ أ اؿ ضز ٖصا فًٝؼ فٝ٘ يًٛقو١ٝ شنوط قو ٍ:     –ايٛق ٜ   –

ق١ املووصنٛض٠ وجُووٌ نٕ ثهووٕٛ قبًوو٘ ٚوجُووٌ نٕ ثهووٕٛ َٛقوو٢ اٗوو  يهوؤ ايكووس

                                           
قظٝغ ايبد ضٟ يف ايٛق ٜ  او ت َو  يًٛقوٞ نٕ ٜعُوٌ يف َو ٍ ايٝجوِٝ َٚو  ٜأنوٌ َٓو٘ اكوسض             ع1)

 .561عُ يج٘ م 

 .919ٚٚف ث٘ م  @ظٟ ا ت َطض ايٓيف قظٝغ ايبد ضٟ نج ت املػ   ع2)
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 فجط ال ايرتمج١ َٔ ٖصٙ اؿٝذ١ٝ "اْج٢ٗ".

دِ عكة اؿ ف  اكٛي٘: ٜٚظٗط نٕ املط اك١ ؼكٌ ع٢ً االطجُ يني ألْو٘  

ثكسم مبٓ عو١ األضض فكو ض طهُٗو  طهوِ ايٛقوي ٖٚوٛ يف ٖوصٙ ايكوٛض٠ يف         

 .ع1)َع٢ٓ ايٛق١ٝ يبك ٥ٗ  اعس املٛخ"

ااوؤ اطٛطوو١ يف ضطًجوو٘: "نوو ٕ اأٜووسٟ ايكهوو ٠ يف َكووط ٚايؿوو ّ         قوو ٍ

 .ع2)األٚق ف ٚايكسق خ ملػ عس٠ نآ ٤ ايػبٌٝ"

 أتباع املراٍب": – 7

ٜالطوو  نذووط٠ ايٛقووٛف عًوو٢ نثبوو ع املووصاٖة األضاعوو١ نٚ اعهووٗ  إَوو  مموؤ  

ٜٓجػة إىل َوصٖة عًو٢ َصٖبو٘ نٚ َؤ عو و نٚ غوي ٜكوي عًو٢ َوصٖبني نٚ          

١ اٌ ػس اع  عًُ ٤ ايؿو فع١ٝ ٜكوي عًو٢ نثبو ع َوصٖة      ع٢ً املصاٖة األضاع

 انَ ّ نمحس مم  ٜسٍ ع٢ً عسّ ايجعكة ملصٖب٘".

 -ٚغأشنط من شض َٔ شيو:

ناٛ ايين خ نمحس اؤ عًوٞ اؤ عبوساهلل اؿٓبًوٞ نٚقوي زاضا يو٘ يف         –ن   

 .ع3)اػساز ع٢ً نقظ ت نمحس أ طٓبٌ

                                           
 ٖو.1407ع 1ايك ٖط٠،   ) –، زاض ايطٜ ٕ يًرتاز 5/424فجغ ايب ضٟ   ع1)

ٖوو  1399، 2َ غػو١ ايطغو ي١     1/66ؼ ١ ايٓظ ض يف غطا٥ة األَك ض ٚعش ٥ة األغو  ض    ع2)

 ؼكٝل ز. عًٞ املٓجكط ايهٓ ْٞ.

 .4/97ؾصضاخ ايصٖة   ع3)
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ٛقًٞ ايؿ فعٞ نٜ ّ ق نٞ ايكه ٠ نُ ٍ ايسٜٔ قُس أ عبساهلل امل –ت 

ْٛض ايسٜٔ ظْهٞ اؾرت٣ قط١ٜ اك ١َ ٚنٚقي ْكو ٗ  عًو٢ اؿٓ اًو١    

 .ع1)ٚاملك زغ١، ْٚك ٗ  اآلخط ع٢ً فو األغط٣

املػجٓكوووط اووو هلل آووو٢ َسضغووو١ يف اػوووساز ٚنٚق ٗووو  عًووو٢ املوووصاٖة  –ض  

 .ع2)األضاع١

املًو ايظ ٖط اٝيؽ ا٢ٓ َسضغ١ يًؿ فع١ٝ ٚاؿٓ ١ٝ ٚنٚقوي عًٝٗو     –ز   

 .ع3)ٚق ف  نذري٠ن

نٚقي قُس أ َٓكٛض ناٛ غعس ؾطف املًوو اـوٛاضظَٞ َسضغو١     –ٖو  

 .ع4)يف َطٚ ع٢ً نقظ ت ناٞ طٓٝ ١

ا٢ٓ اٗطاّ أ اٗطاّ ناٛ ؾش ع ايبِّٝ  َسضغ١ ألقوظ ت نمحوس اؤ     –ٚ   

 .ع5)طٓبٌ اهًٛاشٟ ٚٚقي قطع١ َٔ نَالن٘ ع٢ً اي كٗ ٤ اٗ 

ًؿو فع١ٝ مبكوط ٚنٚقوي عًٝٗو      ا٢ٓ قالح ايسٜٔ األٜٛاٞ َسضغو١ ي  –ظ 

                                           
 .4/243املكسض ْ ػ٘   ع1)

 .5/209املكسض ْ ػ٘   ع2)

 .5/350املكسض ْ ػ٘   ع3)

 .12/161ايبسا١ٜ ٚايٓٗ ١ٜ الأ نذري   ع4)

 .12/197املكسض ْ ػ٘   ع5)
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 .ع1)ايطٚن١ ٚغريٖ 

آوو٢ مجوو ٍ ايووسٜٔ عبووساهلل اوؤ قُووس اوؤ عٝػوو٢ ايجووسَطٟ َسضغوو١   –ح 

 .ع2)اسَؿل ٚنٚق ٗ  ع٢ً اؿٓ ا١ً

 إعناز األّقاف: – 8

قطض اي كٗ ٤ نٕ ْ ك١ إعُ ض ايٛقي ثهٕٛ َٔ طٝر ؾط  ايٛاقي فإٕ و 

َقي األٚقو ف نطٝو ٤ نٚقو ف    ٚقس ثحٛ ع3)ٜهٔ عني َكسضام فإْٗ  ثهٕٛ َٔ غًج٘

غ اك١ ألُٖٝجٗ  نٚ حملٌ َٛق ٗ  َٚؤ شيوو َو  شنوطٙ ايوعاري اؤ اهو ض نٕ اعو          

خً  ٤ اي ايعب ؽ ن ْٛا ٜٛق ٕٛ غالخ اعو  ايهوٝ ع عًو٢ إعُو ض قوسق خ      

 .ع4)@ايٓيف 

 البـــس: – 9

ٚٚسٛٙ ايي نذري٠ يهؤ ػوس    ع5)األقٌ نٕ ايٛقي ال اس نٕ ٜهٕٛ ع٢ً اط

 نوني َوؤ ٜطًول ٚهعووٌ ٚق و٘ يف ٚسوٛٙ ايووي ٚاعو  اي كٗوو ٤ إشا      يف نٚقو ف امل 

ن ْوح عبوو ض٠ ايٛاقووي ث ٝووس نوٕٛ ٚق وو٘ عًوو٢ اووط ٜكِّٝوس شيووو ا آلٜوو١ ايوووٛاضز٠ يف    

                                           
 .12/263املكسض ْ ػ٘   ع1)

 .14/307املكسض ْ ػ٘   ع2)

 .8/234املػي   ع3)

 ّ.1972ز، اػسا –ؼكٝل غ َٞ َهٞ ايع ْٞ  492، 491األخب ض املٛفكٝ خ يًعاري أ اه ض   ع4)

 .8/238املػي   ع5)
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امَلؿ وطقمق         غوٛض٠ ايبكط٠ ٖٚوٞ قٛيو٘ ثعو ىل:    

         :٘إىل قووٛيوووووووووو    

         

..   :ع77ػايبكط٠
 .ع1) 

اوطاِٖٝ اؤ  وؼ ايوسٜٔ قُوس اؤ       ٚيف ؾصضاخ ايصٖة نٕ اٗ ٤ ايسٜٔ إ

 .ع2)عبسايطمحٔ ايسَؿكٞ نٚقي نٚق ف م ع٢ً ٚسٛٙ ايي

 الربٓد: – 11

ٖووو نْوو٘ ٚضز اـووي إىل   747شنووط قوو طة ايٓشووّٛ ايعاٖووط٠ يف طووٛازز    

ا خجالٍ َطانع اييٜس اططٜل ايؿ ّ ق ٍ: فأخص َٔ نٌ نَوري َكوسّ    ع3)ايػًط ٕ

س٠ يًيٜوس فٛسوس دوالز اوالز     . ُٚنؿي عٔ ايوبالز املطقو  …نيي نضاع١ نفطاؽ

ََٚقَي اعهٗ ، ٚنخطض ا قٝٗ  إقط عو خ،   َٓٗ  ٚقي املًو ايك ا إمس عٌٝ; 

   ٌ يف نووٌ غوو١ٓ  ع4)فووأخطض ايػووًط ٕ عوؤ عٝػوو٢ اوؤ طػوؤ اكشوو ٕ اًووسام ثعُوو

 . ع5)عؿطٜٔ نيي زضِٖ ٚدالد١ آالف إضزّت ٚسعًٗ  َطقس٠ ملطانع اييٜس

                                           
 .6/184ٜٓظط طبك خ ايؿ فع١ٝ يًػبهٞ   ع1)

 .6/54ؾصضاخ ايصٖة   ع2)

 ن ٕ ايػًط ٕ آْصاى ٖٛ ط سٞ أ قُس أ قالٕٚٚ.  ع3)

 ٖهصا ٚقس ٜهٕٛ ايً   "ؼٌُ" ا ؿ ٤ نٟ وٌُ َٓٗ .  ع4)

ٔ طبعو١ زاض ايهجوة،   ، ْػد١ َكوٛض٠ عو  10/157ايٓشّٛ ايعاٖط٠ يف نخب ض َكط ٚايك ٖط٠   ع5)
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 الْقف على البالد املكدضة: – 17

جة ايج ضٜذ ٚايرتاسِ ٚاألزت ٚغريٖ  َٔ نجوة ايورتاز مجًو١    ٚضز يف ن

َوؤ األخبوو ض ايووا ث ٝووس اٛسووٛز نٚقوو ف نووذري٠ عًوو٢ ايووبالز املكسغوو١ َذووٌ َهوو١  

 ٚاملس١ٜٓ نٚ ع٢ً املػشس اؿطاّ ٚاملػشس ايٓبٟٛ ٚاملػشس األقك٢ َٚٔ شيو:

شنط ٜ قٛخ يف َعشِ األزا ٤ نٕ نمحس أ عبسايٖٛ ت اؤ ٖبو١ اهلل    –ن   

 .ع1)ايػٝي َ زت اـً  ٤ ٚقي ٚقٛف م ع٢ً َه١ ٚاملس١ٜٓ اأ

يف قبغ األعؿ٢ ْكٌ عٔ ث ضٜذ املس١ٜٓ الأ ايٓش ض نْ٘ ن ٕ مبكط  –ت 

 َٚطافكوووو٘ َوووؤ إنوووو ٠٤   @نٚقوووو ف عًوووو٢ َػووووشس ايطغووووٍٛ   

 .ع2)ٚثطٝٝة

نٚقي املًوو ايكو ا اؤ قُوس اؤ قوالٕٚٚ ْ طٝو١ غوطزٚؽ عًو٢           –ض 

 .ع3)نػ٠ٛ ايهعب١

                                           
ع ثوأيٝي مجو ٍ ايوسٜٔ ناوٞ احمل غؤ      16ٚو ٜصنط عسز ايطبع١ ٚال ث ضىٗ ، عسز اسًوساخ ) 

 ٜٛغي أ ثػط٣ اطز٣ األث اهٞ.

ع، 1زاض ايهجوة ايعًُٝو١، اوريٚخ،   )    1/465َعشِ األزا ٤ ٜ قٛخ أ عبوساهلل اؿُوٟٛ     ع1)

 ٖو.1411

٠ عؤ ايطبعو١ األَريٜو١، قوٛضثٗ  ٚظاض٠     ْػود١ َكوٛض   4/304قبغ األعؿو٢ يًكًكؿوٓسٟ     ع2)

 ايذك ف١ ٚانضؾ ز ايكَٛٞ مبكط ٚو ثصنط عسز ايطبع١ املكٛض٠ ٚال ث ضىٗ .

ّ ؼكٝل 1966ع 2الأ طشط ايعػكالْٞ َطبع١ املسْٞ، ايك ٖط٠   ) 2/303ايسضض ايه ١َٓ   ع3)

 قُس غٝس س ز اؿل ٚنػ٠ٛ ايهعب١ ،هٔ نٕ ثهٕٛ َكطف م.. َػجكال.
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قوس نٚقوي نٚق فو  عًو٢      ~نذري نٕ قالح ايسٜٔ األٜوٛاٞ  شنط اأ  –ز   

املػشس األقك٢ ٚقب١ ايكدط٠ ٚاملساضؽ ا يكوسؽ اعوس اغوجع زثٗ     

 .ع1)َٔ انفطْص

نؾو ض   ~يف َعشوِ األزاو ٤ نٕ ايوٛظٜط عًوٞ اؤ عٝػو٢ اؤ اؾوطاح          –ٖو 

ع٢ً املكجسض نٕ ٜكي ايعك ض ابػساز ع٢ً اؿوطَني ٚايذػوٛض ٚغًجٗو     

 ض يف نووٌ ؾووٗط ٚايهووٝ ع املٛضٚدوو١ ا يػووٛاز  دالدوو١ عؿووط نيووي زٜٓوو 

ٚاضث  عٗ  ْٝي ٚ  ْٕٛ نيي زٜٓ ض غ٣ٛ ايػ١ً ف عٌ شيو ٚنؾٗس 

 .ع2)ع٢ً ْ ػ٘ ايؿٗٛز ٚنفطز كصٙ ايٛقٛف زٜٛاْ  مس ٙ زٜٛإ ايي

 التصّٓج: – 12

ٖو ٚقي ثعٜٚص األٜو ٢َ ٜعطو٢ نوٌ    878َٔ األٚق ف ايا ٚسسخ غ١ٓ 

 .ع3)َٔ ثعٚض َٔ فكطا٤ اؿٓ ا١ً

 :ع4)الثػـــْز – 13

                                           
 .351، 327، 11/326يبسا١ٜ ٚايٓٗ ١ٜ ا  ع1)

 .4/189َعشِ األزا ٤   ع2)

ٖوو  1927يعبوس ايكو زض اؤ قُوس ايٓعُٝوٞ ايسَؿوكٞ خ        2/126ايساضؽ يف ث ضٜذ املوساضؽ    ع3)

ؼكٝوول سع ووط اؿػووي، َطبٛعوو خ اسُوو  ايعًُووٞ ايعطاووٞ اسَؿوول َطبعوو١ ايرتقووٞ زَؿوول     

 ٖو.1367

اوني اوالز املػوًُني ٚايه و ض. ايكو َٛؽ اي كٗوٞ م        مج  دػط ٖٚٛ املٛن  ايصٟ ٜهٕٛ طسام  ع4)

 ٖو.1402ع 1يػعسٟ ناٛ سٝة، زاض اي هط   ) 51
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َ  غًج٘ ثػعٕٛ نيي زٜٓو ض عًو٢ اؿوطَني     ~نٚقي اـًٝ ١ املكجسض   –ن  

 ٚع٢ً ايذػٛض ٚنْؿأ زٜٛاْ  يًٛقي مس ٙ زٜٛإ ايي.

َ  خالقج٘ نٕ َٛغو٢ اكو زٟ آو٢ َسٜٓو١      ~شنط ٜ قٛخ اؿُٟٛ  –ت 

اإظا٤ قعٜٚٔ ثعطف مبس١ٜٓ َٛغ٢ ٚااج ع نضن م ٚٚق ٗ  ع٢ً َك ا 

سٜٓوو١: ْٚكووٌ عوؤ قُووس اوؤ إاووطاِٖٝ األقووبٗ ْٞ قوو ٍ:      ثًووو امل

"ٚاسج ظ ايطؾٝس اُٗصإ ٖٚٛ ٜطٜس خطاغ ٕ ف عرتن٘ نٖوٌ قوعٜٚٔ   

ٚنخيٚٙ مبهو ِْٗ َؤ اًوس ايعوسٚ ٚعٓو ٥ِٗ يف ف ٖوسثِٗ ٚغوأيٛٙ        

ايٓظط كِ ٚؽ ٝي َ  ًٜعَِٗ َٔ عؿط غالثٗوِ فػو ض إىل قوعٜٚٔ    

ٛح طشط ٚااجو ع  ٚزخًٗ  ٚا٢ٓ س َعٗ  ٚنجة امس٘ ع٢ً ا ا٘ يف ي

اٗ  طٛاْٝح َٚػجػالخ ٚٚق ٗ  ع٢ً َك ا املس١ٜٓ ٚعُ ض٠ قبجٗو   

 ".…ٚغٛضٖ 

 اجلٔض: – 14

نَري اؾٝٛف مبكط اسض اؾُ يٞ ٚقي نوٝ ع م ٚقوط٣ عًو٢ اؾوٝـ      –ن   

 ٜٚػ٢ُ ا ؿبؼ اؾٝٛؾٞ.

ٖووو 458ظٜوؤ ايووسٜٔ عبسايب غوو  خًٝووٌ اوؤ إاووطاِٖٝ ايسَؿووكٞ خ  –ت 

كط١ٜ ٜكي ٚقٛف  عًو٢ اؾوٝـ ٚاملوساضؽ    ْ  ط اؾٝٛف ا يسٜ ض امل
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 .ع1)ا ؿطَني ٚايكسؽ َٚكط ٚزَؿل

ن ْح اع  ايكط٣ ٚق  م ع٢ً املكطعوني نٟ املك ثًو١ غوري املػوشًني      –ض  

 .ع2)يف ايسٜٛإ

 :ع3)الضعفاء – 15

يف اع  ضٚاٜ خ ٚقي عُط نْ٘ ثكسم ا٘ ع٢ً ايهع  ٤ ٚاملػ نني ٚاأ 

 ايػبٌٝ.

 العلناء: – 16

 اٛضٟ عبساملًو أ ناٞ عذُ ٕ أ قُس اؤ إاوطاِٖٝ ٜٛقوي    انَ ّ ايٓٝػ

 .ع4)نٚق ف م ع٢ً اي كطا٤ ٚخعا١ْ نجة ع٢ً ايعًُ ٤

 الفكساء ّاملطانني: – 17

نٚقووي نووٝعجني عًوو٢ فكووطا٤  <، ٚقووس ٚضز نٕ عًٝوو  <فٝوو٘ ٚقووي عُووط 

. ٖٚوصا َؤ نؾوٗط َكو ضف ايٛقوي      ع5)املس١ٜٓ إال نٕ وج سٗ  اؿػؤ نٚ اؿػوني  

                                           
 .15/552، ٜٚٓظط ايٓشّٛ ايعاٖط٠ 2/142ايساضؽ يف ث ضٜذ املساضؽ   ع1)

 ٖو.1306ع 1، املطبع١ اـري١ٜ مبكط   )5/475ث ض ايعطٚؽ يًعاٝسٟ   ع2)

عٝة األضْ ؤٚ  إغٓ زٙ دِ ععاٙ إىل ايبدو ضٟ َؤ   ، ٚنعي ؾ12/159غري نعالّ ايٓبال٤   ع3)

 ططٜل نخط٣ يهٔ َ  يف ايبد ضٟ يٝؼ فٝ٘ شنط يًهع  ٤.

 .17/257غري نعالّ ايٓبال٤   ع4)

َوؤ اؿووطف ٚايكووٓ ٥    @ؽووطٜص ايووسالالخ ايػووُع١ٝ عًوو٢ َوو  نوو ٕ يف عٗووس ضغووٍٛ اهلل      ع5)

ؼكٝول   574 ْٞ، م ٚايعُ الخ ايؿوطع١ٝ، ألاوٞ اؿػؤ عًوٞ اؤ قُوس اـعاعوٞ ايجًُػو        
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 إىل نذط٠ نَذ١ً.فال وج ض 

 

 املدازس الصسعٔة: – 18

عذُ ٕ أ قوالح ايوسٜٔ األٜوٛاٞ ٜوبي املسضغو١ ايععٜعٜو١ اسَؿول         –ن    

 .ع1)ٜٚٛقي عًٝٗ  األٚق ف

ق طة إضاٌ َظ ط ايسٜٔ ناٛ غوعٝس نبوٛضٟ ٜٛقوي نٚق فو  نوذري٠       –ت 

 .ع2)ع٢ً املساضؽ

ٜو   نْو٘ نذوطخ األٚقو ف عًو٢ املوساضؽ ٚايعٚا      ~شنط ااؤ خًوسٕٚ    –ض  

 .ع3) ٚايطا ط خ يف زٚي١ ايرتى )األٜٛإٝٛ ٚاملُ يٝوع

ٖووو 1043نٚقووي إاووطاِٖٝ ا ؾوو  اوؤ عبووساملٓ ٕ ايسَؿووكٞ املجووٛف٢       –ز  

 .ع4)نَالن٘ ٚعك ضاث٘ ع٢ً ثسضٜؼ اي ك٘ اسَؿل

 املطاجد: – 19

                                           
 ّ.1980ايك ٖط٠  –نمحس قُس غالَ٘، ْؿط اسًؼ األع٢ً يًؿ ٕٚ انغال١َٝ 

ؼكٝول   3/270ٚفٝ خ األعٝ ٕ ٚنْب ٤ نآ ٤ ايعَ ٕ ألمحس أ قُس أ ناوٞ اهوط اؤ خًّهو ٕ       ع1)

 ّ.1948ع 1َهجب١ ايٓٗه١ املكط١ٜ ايك ٖط٠   ) –قُس قٝٞ ايسٜٔ عبساؿُٝس 

 .6/205ػ٘ املكسض ْ   ع2)

ايعي ٚزٜٛإ املبجسن ٚاـي يف نٜ ّ ايعطت ٚايعشِ ٚايياط يعبس ايطمحٔ أ قُس أ خًوسٕٚ    ع3)

 ع.2ّ   )1961زاض ايهج ت ايًبٓ ْٞ اريٚخ  779، 1/778

 .1/30خالق١ األدط يف نعٝ ٕ ايكطٕ اؿ زٟ عؿط يًُظيف   ع4)
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و ٜعٍ املػًُٕٛ قوس، م ٚطوسٜذ م ٜبٓوٕٛ املػو سس ٜٚك وٕٛ األٚقو ف عًو٢        

 .ع1)غك ١ٜ ٚغريٖ  ٚاألَذ١ً ع٢ً شيو نذري٠َطافكٗ  َٔ إْ ض٠ ٚفطف ٚ

 املطلنٌْ: – 21

األقٌ يف األٚق ف نٚ غ يبٗ  نٕ ثهٕٛ ع٢ً املػًُني نٚ ع٢ً ف٦و١ َوِٓٗ   

 ٚيهٔ قس ٜهٕٛ ايٛقي ع٢ً عُّٛ املػًُني َٚٔ شيو:

 –نضض ايعٓوو٠ٛ  –اي جووٛح سعووٌ نضض ايػُٓٝوو١  <ملوو  فووجغ عُووط  –ن    

 .ع2)ٗ ٤ٚق  م ع٢ً املػًُني نُ  شنطٙ اي ك

 .ع3)نجب٘ ع٢ً املػًُني ~ٚقي اـطٝة ايبػسازٟ  –ت 

 املصحات ّاملطتصفٔات: – 21

ٜالطووو  نٕ األٚقووو ف عًووو٢ املكوووظ خ ٚاملػجؿووو ٝ خ نوووذري٠ ٚثػووو٢ُ   

فٗصٙ ثٛقي عًٝٗ  األٚق ف املػ١ً، ٚثٛقي عًٝٗ  ايهجة َٚؤ   ع4)ايبُٝ ضغج ٕ

 نَذ١ً شيو:

                                           
 .5/91، ث ضٜذ اأ خًسٕٚ "ايعي" 3/261، ؾصضاخ ايصٖة 3/128ٜٓظط َذال: ٚفٝ خ األعٝ ٕ   ع1)

، زاض إطٝو ٤  2/377َػي احملج ض إىل َعطف١ َع ْٞ ني    املٓٗ ض، حملُس أ نمحس ايؿوطاٝي    ع2)

 ّ.1933ايرتاز ايعطاٞ اريٚخ 

 .1/77ٚفٝ خ األعٝ ٕ   ع3)

ٚ"غوج ٕ" ٖوٛ    ي ظ١ ف ضغ١ٝ اغجعًُجٗ  ايعطت َٚعٓ ٙ "فُ  املطن٢" ألٕ "اُٝ ض" َعٓ ٙ املطض،  ع4)

املٛن . ٜٓظط قكس ايػبٌٝ فُٝ  يف ايًػ١ ايعطا١ٝ َٔ ايسخٌٝ حملُس األَري أ فهٌ اهلل احمليف خ 

 ٖو ؼكٝل ز. عذُ ٕ أ قُٛز ايكٝي.1415ع 1َهجب١ ايجٛا١ ايطٜ ض ) 1/320ٖو 1111
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 ْ  َٚسضغو١ ٚزاض طوسٜر   ْٛض ايسٜٔ قُٛز أ ظْهٞ آو٢ اُٝ ضغوج   –ن   

 .ع1)يف زَؿل ٚنٚقي عًٝٗ  األٚق ف

َعع ايسٚي١ أ اٜٛ٘ ٜبي َ ضغج ْ  ابػساز ٜٚٛقي عًٝ٘ األٚق ف مب   –ت 

 .ع2)قُٝج٘ مخػ١ آالف زٜٓ ض

نٚقووي ْووٛض ايووسٜٔ ظْهووٞ نووذريام َوؤ نجووة ايطووة عًوو٢ اُٝ ضغووج ٕ  –ض 

 .ع3)زَؿل

 ايطووة عًوو٢ نٖووٌ  نٚقووي فدووط ايووسٜٔ املوو ضزٜي ايطبٝووة نجبوو٘ يف   –ز   

 .ع4)َ ضزٜٔ

ا٢ٓ املًو املٓكٛض اُٝ ضغج ْ  يف ايكو ٖط٠ ٚقوطض يو٘ ٚق و م َكوساضٙ يف       –ٖو 

 .ع5)ايػ١ٓ نضاعٕٛ نيي َذك ٍ شٖة

سطاّ فجهٕٛ غ١ً ٖصا ايٛقوي َ ٥و١ ٚغوبعني نيوي      4.25املذك ٍ = 

 سطاّ َٔ ايصٖة.

                                           
 .4/230ؾصضاخ ايصٖة   ع1)

 – 7/33ٔ اوؤ عًووٞ اوؤ اؾووٛظٟ املٓوجظِ يف ثوو ضٜذ املًووٛى ٚاألَووِ ألاووٞ اي وطض عبووسايطمح    ع2)

 ٖو.1358ع 1َطبع١ زا٥ط٠ املع ضف ايعذُ ١ْٝ   )

 .4/24ايٛايف ا يٛفٝ خ قالح ايسٜٔ خًٌٝ أ نٜبو   ع3)

 .3/255املكسض ْ ػ٘   ع4)

ٖوو ؼكٝول   873ظاس٠ نؿي املُ يو ٚاٝ ٕ ايطوطم ٚاملػو يو ـًٝوٌ اؤ ؾو ٖني ايظو ٖطٟ خ         ع5)

 .29ّ م 1894طبع١ اؾُٗٛض١ٜ اٛيؼ ضاٜٚؼ طب  َس١ٜٓ ا ضٜؼ، امل
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عهووس ايسٚيوو١ ايبووٜٛٗٞ ٜووبي امل ضغووج ٕ يف اػووساز ٜٚٛقووي عًٝوو٘        –ٚ 

يف ثطمججوو٘: "ٚاغوووجظسز   ~ألٚقوو ف فكووس قووو ٍ ااوؤ اؾوووٛظٟ    ا

ٚسًة إيٝ٘ َ  ٜكًغ يهٌ فٔ ٚعٌُ اني ٜسٜ٘ غٛق م  …امل ضغج ٕ

يًبعاظٜٔ ٚٚقي عًٝ٘ ٚقٛف م نذري٠ ٚعٌُ يو٘ نضطو ٤ ا يعاٝسٜو١ َؤ     

 .ع1)ْٗط عٝػ٢ ٚٚق ٗ  عًٝ٘"

 املكابـــس: – 22

يًووسفٔ ٚٚقووي  املككووٛز اوو يٛقي عًوو٢ املكوو اط ٖبوو١ األضض، ٚسعًووٗ  ٚق وو م  

األٚق ف يعٌُ ايًي، ٚط ط ايكبٛض، ٚث١٦ٝٗ َ  وج ض إيٝ٘ يسفٔ املٝح، ٚنَ  ايٛقي 

ع٢ً ايكبٛض يبٓ ٤ املؿ ٖس عًٝٗ  ٚإْ ضثٗ  ٚايكطا٠٤ عًٝٗ  فهً٘ َؤ ايبوسع احملسدو١ ايوا     

 نٌ اٗ  نذريٕٚ اػة اؾٌٗ ٚقس ٜكٌ األَط ابع  نقظ اٗ  إىل ايؿطى.

َذًوو١ عًوو٢ ايٛقووي املؿووطٚع عًوو٢ املكوو اط نووذري٠     ْػووأٍ اهلل ايع فٝوو١. ٚاأل 

 .ع2)َؿ ٖس٠ قس،  ٚطسٜذ م ألْٗ  مم  وج ض إيٝ٘ املػًُٕٛ يف نٌ ظَٔ

 املْالٕ : – 23

ٚيف ٖوصا زاليوو١ عًو٢ ضمحوو١ املػووًُني مبوٛايِٝٗ َوؤ ايعبٝوس ٚانَوو ٤ فكووس     

 ٚحق ح عًِٝٗ األٚق ف َٚٔ شيو:

                                           
 .7/114املٓجظِ يف ث ضٜذ املًٛى ٚاألَِ   ع1)

، زاض 473– 2/464. ٚاي جو ٣ٚ اكٓسٜو١ )عو ملهريع    147، 5/122ٜٓظط ؾوصضاخ ايوصٖة     ع2)

 ع.4إطٝ ٤ ايرتاز اريٚخ،   )
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ٞ املهٓ غوٞ املجوٛف٢   ن ٕ عبسايطمحٔ أ نمحس اؤ قُوس انزضٜػو    –ن   

 .ع1)ٜعجل ايعبٝس ٜٚٛقي عًِٝٗ األٚق ف ~ٖو 1085

 نٚقوووو ف ايػووووًُٝ ١ْٝ اسَؿوووول ن ْووووح يًُعووووجكني َوووؤ ايعبٝووووس        –ت 

 .ع2)ٚشضاضِٜٗ

 أٍل البْٔتات ّذّّ األقداز: – 24

قس ثكٝة اع  ع١ًٝ ايكّٛ َك ٥ة ٚنٛاضز، ٚثأا٢ عًوِٝٗ ْ ٛغوِٗ   

ت األَووٛاٍ ٖووصا اؾ ْووة  ٚنقووساضِٖ نٕ ٜػووأيٛا ايٓوو ؽ فطاعوو٢ اعوو  نقووظ    

 ٚنٚق ٛا األٚق ف يف ٖصا املكطف يٝكًٝٛا اٗ  شٟٚ األقساض عذطاثِٗ.

 َٚٔ األَذ١ً ع٢ً ٖصٙ ايٛقٛف:

نٚقي محٝس أ عبساؿُٝس ايطٛغوٞ نوٝ ع م عًو٢ نٖوٌ ايبٝٛثو خ       –ن   

 .ع3)ٚشٟٚ األقساض غًجٗ  َ ١٥ نيي زٜٓ ض نٜ ّ املإَٔٛ

ٖو نضن م يف َسٜٓو١  1035جٛف٢ غ١ٓ نٚقي املًو عٓي ًَو اكٓس امل –ت 

 .ع4)اٝش فٛض يف ايسنٔ ثكطف غالثٗ  ع٢ً ايػ ز٠ ٚايعطت

                                           
 .2/347خالق١ األدط يف نعٝ ٕ ايكطٕ اؿ زٟ عؿط   ع1)

 .386، 4/385املكسض ْ ػ٘   ع2)

ٖوو ؼكٝول   873ظاس٠ نؿي املُ يو ٚاٝ ٕ ايطوطم ٚاملػو يو ـًٝوٌ اؤ ؾو ٖني ايظو ٖطٟ خ         ع3)

 .29ّ م 1894اٛيؼ ضاٜٚؼ طب  َس١ٜٓ ا ضٜؼ املطبع١ اؾُٗٛض١ٜ 

 .3/233خالق١ األدط يف نعٝ ٕ ايكطٕ اؿ زٟ عؿط   ع4)
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نٚقي ناٛ قُوس اؿػؤ اؤ نمحوس اؤ قو ا ا كُوساْٞ ايػوبٝعٞ          –ض  

 .ع1)ٖو مح ّ ايػبٝعٞ ع٢ً ايع371١ًٜٛاؿًيف املجٛف٢ 

 أٍل احلدٓث: – 25

يف املكو زض ممو    ايٛقٛف عًو٢ نٖوٌ اؿوسٜر ايوصٜٔ ٜعجٓوٕٛ ا يػو١ٓ نوذري٠        

َؤ قبوٌ نٖوٌ ايعًوِ ٚنٖوٌ املو ٍ        @ٜسٍ ع٢ً عٓ ١ٜ األَو١ اػو١ٓ ضغوٍٛ اهلل    

 ٚنٌٖ ايػًط ٕ َٚٔ األَذ١ً ع٢ً ٖصا املكطف:

ٜوبي زاضام يًظوسٜر َٚه ثوة يألٜجو ّ      ~ْٛض ايسٜٔ قُوٛز ظْهوٞ    –ن    

ٚاملػ سس يف زَؿل ٜٚكي عًٝٗو  َو  قُٝجو٘ نوٌ ؾوٗط ثػوع١ آالف       

 .ع2)زٜٓ ض قٛض١ٜ

ًَو ايسٜ ض املكط١ٜ ٚايؿ ّ ْ قوط ايوسٜٔ قُوس اؤ ايعو يٞ آو٢ يف        –ت 

 .ع3)ٖو زاض طسٜر ٚضثة ك  ٚق   سٝسام635ايك ٖط٠ غ١ٓ 

ٖوو قوسق خ   351ن ٕ يلَ ّ اي كٝ٘  زعًص أ نمحس املجٛف٢ غو١ٓ   –ض  

 .ع4)س ض١ٜ ع٢ً نٌٖ اؿسٜر مبه١ ٚايعطام ٚغشػج ٕ

                                           
 يرتاز ايعطاٞ.، زاض إطٝ ٤ ا3/952ثصنط٠ اؿ    ألاٞ عبساهلل  ؼ ايسٜٔ قُس ايصٖيف   ع1)

ٖو 665نج ت ايطٚنجني يف نخب ض ايسٚيجني ألاٞ ؾ ١َ عبسايطمحٔ أ إمس عٌٝ املكسغٞ خ   ع2)

 اريٚخ، ٚايسْ ْري ايكٛض١ّٜ ٜظٗط نّْٗ  َٔ نطت َس١ٜٓ قٛض. –، زاض اؾٌٝ 1/10

 .5/172ؾصضاخ ايصٖة   ع3)

 .11/242، ٚايبسا١ٜ الأ نذري 3/881ثصنط٠ اؿ      ع4)
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 زاض آ ٖوووو  ألٖووووٌ ألمحووووس اوووؤ طٛيووووٕٛ نٚقوووو ف سعًٜوووو١ عًوووو٢  –ز   

 .ع1)اؿسٜر

 تألٔف الهتب: – 26

ٖوو ٚقوي ٜػو٢ُ ٚقوي األعوطاض      878َٔ األٚق ف ايا ٚسوسخ غو١ٓ   

ٚقٝ غو م عًٝو٘ يف    ع2)ٜٚحعط٢ َٓ٘ نٌ َٔ نيوي نج او م عًو٢ َوصٖة انَو ّ نمحوس      

ٖصا ايعَ ٕ يٛ ٚق ح ايٛقٛف ايا ٜ خص َٔ ضٜعٗ  يألع ز ايٓ فع١ يًُػًُني 

ّ يف ايبظوٛز ايطبٝو١ ٚاكٓسغو١ٝ ٚغو ٥ط َو  ٜٓج و  اوو٘       غوٛا٤ يف نطهو ّ ايؿوطع ن   

 املػًُٕٛ طكٝك١.

 تعلٔه الكسآٌ الهسٓه: – 27

ٚق ح ايٛقٛف يجعًِٝ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايجؿشٝ  ع٢ً ثعًُّ٘ ٚآ ٤ ايسٚض 

ي٘، ٚممو  هوسض ا ملالطظو١ نٕ اعو  ٖوصٙ األٚقو ف ككول ملؤ ثعًوِ ايكوطإٓ           

ٚايهٍٗٛ طذ م كِ عًو٢ اغوجسضاى    ايهطِٜ ممٔ و ٜػبل كِ ثعًُ٘ َٔ ايؿٝٛر

 نعُ ضِٖ اعظِٝ ٜٓ عِٗ َٚٔ نَذ١ً ايٛقٛف يف ٖصا اس ٍ:

شنووط ااوؤ اطٛطوو١ يف ضطًجوو٘ نٕ َسضغوو١ اووطا  ايكوو ؿ١ٝ  وو ٍ     –ن    

زَؿل ثػو٢ُ َسضغو١ ااؤ عُوط َٛقٛفو١ عًو٢ َؤ نضاز نٕ ٜوجعًِ         

                                           
 .11/103ا١ٜ  ٚايٓٗ ١ٜ ايبس  ع1)

 .2/126ايساضؽ يف ث ضٜذ املساضؽ يًٓعُٝٞ   ع2)
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ايكطإٓ ايهطِٜ َٔ ايؿٝٛر ٚايهٍٗٛ، ٚػوط٣ كوِ ٚملؤ ٜعًُٗوِ     

 .ع1)َٔ املآنٌ ٚاملالاؼن  ٜجِٗ 

شنط ايٓعُٝٞ يف نج ا٘: ايساضؽ يف ث ضٜذ املوساضؽ نٕ ضسوالم ٜكو ٍ     –ت 

ي٘ ظٜٔ ايسٜٔ زال١َ ا٢ٓ زاضام يًكطإٓ ايهطِٜ ٚضثة ك  إَ َ  ِٚقُٝ  

ٚعوو َال ْٚوو  طام ٚهووطٟ عًووِٝٗ ايطٚاثووة ٚاألضظام ٚثووٛيف ٖووصا      

 .ع2)ٖو853ايطسٌ غ١ٓ 

ٖووو زاض 444ؾوو  اوؤ ْظٝووي املجووٛف٢ قوو ٍ ايٓعُٝووٞ اٜهوو : ٚنوو ٕ يط –ض  

َٛقٛف١ ع٢ً ايكطا٤، ٚنصيو شنط نٕ عًِ ايسٜٔ ايك اْٛٞ ٜٛقي 

 .ع3)األٚق ف ع٢ً زاض ايكطإٓ ايك ا١ْٝٛ

ٖو َسضغو١ اسَؿول ٚسعًوٗ  زاضام    749ا٢ٓ ايج سط ا فطٜسٕٚ املجٛف٢  –ز  

 .ع4)يًكطإٓ ٚنٚقي عًٝٗ  نٚق ف  سٝس٠

 احلجس الصحٕ: – 28

يف  ~ٞ ناٛ عبساهلل قُس أ طػٕٛ أ نٜٛت املعسًٟٛ شنط اي كٝ٘ امل يه

َعطض سٛاا٘ عٔ نغ١ً٦ ٚسٗح إيٝ٘ نٕ َٔ األطبو ؽ اكعو١ نو ٕ ايككوس َؤ      

                                           
ؼ ١ ايٓظ ض يف غطا٥ة األَك ض ٚعش ٥ة األغ  ض حملُس أ عبساهلل ايًٛاثٞ املؿوٗٛض او أ اطٛطو١      ع1)

 ٖو ؼكٝل ز. عًٞ املٓجكط ايهٓ ْٞ.1399ع 2، َ غػ١ ايطغ ي١ اريٚخ،   )15، 1/14

 .10، 1/9ساضؽ ايساضؽ يف ث ضٜذ امل  ع2)

 .17– 1/11املكسض ْ ػ٘   ع3)

 .14/277ايبسا١ٜ ٚايٓٗ ١ٜ   ع4)
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ٚق ٗوو  األنووّطا٤ ا ؾووصاّ إشا نذووطٚا يٝهْٛووٛا آ طٝوو١ عوؤ ايٓوو ؽ يوو٦ال ٜهووطٚا      

 .ع1)ا يٓ ؽ

 دّز الضٔافة: – 29

١ عًٝوو٘ نٕ ٖٚووصا املكووطف نعووِ َوؤ َكووطف نآوو ٤ ايػووبٌٝ، َٚوؤ األَذًوو

 .ع2)اـًٝ ١ املػجٓكط نطٝ  نضن م ٚنٚق ٗ  ع٢ً زٚض نٝ ف١ اي كطا٤ يف اػساز

 زصف الطسم ّتعدٓلَا: – 31

شنووط ااوؤ اطٛطوو١ يف ضطًجوو٘ عٓووس طسٜذوو٘ عوؤ نٚقوو ف زَؿوول نٕ َوؤ         

املكوو ضف نٚق فوو  عًوو٢ ثعووسٌٜ ايططٜوول ٚضقوو ٗ  قوو ٍ: ألٕ نظقوو١ زَؿوول يهووٌ 

 .ع3)  ا ملرتسًٕٛ ٚ،ط ايطنب ٕ اني شيوٚاطس َٓٗ  ضقٝ  ٕ يف سٓبٝ٘ ،ط عًُٝٗ

 :@ شّجات الييب – 31

ثكووسم اػووُٗ٘ َوؤ  <يف َطاقووس االطووالع نٕ عبووسايطمحٔ اوؤ عووٛف  

 .ع4)@نَٛاٍ اي ايٓهري ع٢ً ظٚس خ ايطغٍٛ 

 ضكآة املاء ّتْفريِ: – 32

                                           
 –زاض ايػطت انغوالَٞ   39، 7/38ٖو 914املعٝ ض املعطت ألمحس أ و٢ٝ ايْٛؿطٜػٞ خ   ع1)

 ٖو.1401اريٚخ، 

 .17، 16. ٚاْظط ضط١ً اأ سبري 2/953َطاقس االطالع الأ عبساؿل ايبػسازٟ   ع2)

 .1/118يٓظ ض ؼ ١ ا  ع3)

 .2/1191َطاقس االطالع   ع4)
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غك ١ٜ امل ٤ ثؿٌُ ط ط األْٗ ض ٚاآلا ض، ٚإسوطا٤ ايعٝوٕٛ ٚفوجغ ايكٓوٛاخ     

إىل َٛان  ط س١ ايٓ ؽ إيٝٗ  ٚثٛفري آالخ اغجدطاض ٖوصٙ املٝو ٙ   ٚإٜك ٍ املٝ ٙ 

ٖٚصا غبٌٝ قسِٜ قسّ ط س١ ايٓ ؽ إىل امل ٤ َٚٔ طني ؾطع ايٛقي. َٚٔ شيو 

اؾوورت٣ ا٦ووط ضَٚوو١ ٚٚق ٗوو  عًوو٢ املػووًُني، ٚيف اعوو  ضٚاٜوو خ  <نٕ عذُوو ٕ 

قو ٍ ملو  طٛقوط: "نْؿوسنِ اهلل ٚال نْؿوس إال نقوظ ت ايوٓيف         <ايبد ضٟ نْو٘  

يػووجِ ثعًُووٕٛ نٕ ضغووٍٛ اهلل قوو ٍ: َوؤ ط ووط ا٦ووط ضَٚوو١ فًوو٘ اؾٓوو١،        ن @

 .ع1)"…فظ طثٗ ؟

 ضكٕ احلجٔج: – 33

غووك ١ٜ اؿوو ض مموو  ٜجكووطت إىل اهلل ثعوو ىل اوو٘ ٚقووس ن ْووح قووطٜـ ثجٓوو فؼ      

عًٝٗوو ، ٜٚعووسْٚٗ  َوؤ نفهووٌ ايكووطت، ٚاعووس انغووالّ سحعًووح ايػووك ١ٜ إىل     

س ؾشعِٗ عًٝ٘ ايكوال٠  ٚق @ايعب ؽ أ عبساملطًة طني غأك  ضغٍٛ اهلل 

ٚايػالّ ٚق ٍ: "اعًُٛا فإْهِ عًو٢ عُوٌ قو ا" دوِ قو ٍ: "يوٛال نٕ ثػًبوٛا        

       ٘ . َٚؤ  ع2)يٓعيح طج٢ نن  اؿبوٌ عًو٢ ٖوصٙ" ٜعوي ع ثكو٘، ٚاؾو ض إىل ع ثكو

 األَذ١ً ع٢ً شيو:

                                           
 .5/261. ٜٚٓظط يف ٚقي ٚغك ١ٜ امل ٤ ا يكٛض املصنٛض٠: ؾصضاخ ايصٖة 564قظٝغ ايبد ضٟ   ع1)

ّٕ ايعبو ؽ    324قظٝغ ايبد ضٟ   ع2) نٕ ٜبٝوح مبهو١    @اغوجأشٕ ضغوٍٛ اهلل    <: ٚفٝو٘ نٜهو  ن

 يٝ يٞ ٢َٓ َٔ نسٌ غك ٜج٘ فأشٕ ي٘.
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نٚق ح ض١ًَ آح عبساهلل أ عبساملًو أ َطٚإ زاضا مبه١ ٜػوك٢   –ن    

 .ع1)فٝٗ  ايؿطات يًظشٝص

ٖو سسز عني عطف١ ايا يف املٛقي ٚنسوط٣  653إقب ٍ ايؿطااٞ خ  –ت 

 .ع2)َ ٤ٖ  الْج  ع اؿشٝص ا٘ ٚنٚقي ع٢ً شيو نٚق ف م غ١ٝٓ

ٚنعُ ٍ ظاٝس٠ آح سع ط اؤ ناوٞ سع وط ظٚسو١ ايطؾوٝس ضمحٗوِ       

 .ع3)اهلل يف ٖصا اس ٍ نؾٗط َٔ نٕ ثصنط

 ضهيى احلجٔج ّإطعامَه: – 34

 .ع4)زاضٙ ايا يف َه١ ع٢ً اؿش ض < ت نٚقي عُط أ اـط –ن   

 .ع5)اساضٙ ع٢ً اؿش ض ٚاملعجُطٜٔ ~ثكسم عُط أ عبس ايععٜع  –ت 

نٚقي املػوري٠ اؤ عبوس ايوطمحٔ اؤ اؿو ضز اؤ ٖؿو ّ املدعَٚوٞ           –ض  

 .ع6)نٝع١ ي٘ يعٌُ طع ّ مب٢ٓ نٜ ّ اؿص

 طسٓل احلج: – 35

                                           
ؼكٝول ضؾوسٟ ايكو ا     2/249، 244أ عبوساهلل اؤ نمحوس األظضقوٞ خ      نخب ض َه١ حملُس  ع1)

 ّ.1979ع 3ًَظؼ زاض ايذك ف١، اريٚخ   )

 .5/261ؾصضاخ ايصٖة   ع2)

 .327، 237ٜٚٓظط نخب ض َه١   ع3)

 .2/263نخب ض َه١   ع4)

 .2/241املكسض ْ ػ٘   ع5)

 .306، 2/305نج ت ْػة قطٜـ ملكعة ايعاريٟ   ع6)
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ططٜول اؿوص اوني    نٚقي ايػًط ٕ نمحس اؤ قُوس اؤ َوطاز نٚق فو م عًو٢       

 .ع1)َكط َٚه١

 طالب األدب: – 36

 .ع2)نٚق٢ َػ١ًُ أ عبس املًو ا يذًر َٔ َ ي٘ يطالت األزت

 العاجصٌّ عً احلج: – 37

يف ضطًجو٘ ندٓو ٤ طسٜذو٘ عًو٢ األٚقو ف يف زَؿول نٕ        ~شنط اأ اطٛطو١  

َٓٗوو  نٚق فوو م عًوو٢ ايعوو سعٜٔ عوؤ اؿووص ٜعطوو٢ ملوؤ وووص عوؤ ايطسووٌ َووِٓٗ       

 .ع3)ن  ٜج٘

 فـٕ ضبٔل اهلل: – 38

 @قو ٍ: نَوط ضغوٍٛ اهلل     <يف قظٝغ ايبد ضٟ ٚغوريٙ عؤ ناوٞ ٖطٜوط٠     

اكسق١ فكٌٝ َٓ  اأ مجٌٝ ٚخ يس أ ايٛيٝس ٚايعب ؽ أ عبساملطًة فك ٍ ايوٓيف  

: "َوو  ٜووٓكِ ااوؤ مجٝووٌ إال نْوو٘ نوو ٕ فكووريام فأغٓوو ٙ اهلل ٚضغووٛي٘، ٚنَوو  خ يووس  @

 .ع4)" اؿسٜر…نعجسٙ يف غبٌٝ اهللفإْهِ ثظًُٕٛ خ يسام، قس اطجبؼ نزضاع٘ ٚ

                                           
 .1/290دط يف نعٝ ٕ ايكطٕ اؿ زٟ عؿط خالق١ األ  ع1)

 .2/38نخب ض َه١   ع2)

 .1/118ؼ ١ ايٓظ ض   ع3)

 .293، 292قظٝغ ايبد ضٟ   ع4)
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 .ع1)ٚاألَذ١ً ع٢ً شيو نذري٠ ٚيف َ  ثكسّ ن  ١ٜ

 احملآّج ّاألزامل: – 39

ن ٕ يٓٛض ايسٜٔ قُٛز ظْهٞ نٚق ف زاّضٙ ع٢ً مجٝ  ناٛات اـري ٚع٢ً 

 .ع2)األضاٌَ ٚاحمل ٜٚص

 مدازس الطب: – 41

َسضغو١  عبسايططِٝ أ عًوٞ ايوساخٛض )ايطبٝوةع نٚقوي زاضٙ يف زَؿول      

 .ع3)يًطة

 املساصد الفلهٔة: – 41

عّٝٔ ٖٛالنٛ ايجرتٟ ْكري ايسٜٔ ايطٛغٞ عًو٢ املطاقوس اي ًهٝو١ ٚعًو٢     

 .ع4)نٚق فٗ  يف كجًي ايبالز

 املطاجني: – 42

ٖوو  778نٚقي عبوساهلل اؤ َؿوهٛض اؿًويف ْو  ط اؾوٝـ ٚاملجوٛف٢ غو١ٓ         

 .ع5)نٚق ف م ع٢ً املػ سني

                                           
 .9/139، ٚايبسا١ٜ ٚايٓٗ ١ٜ 1/275ٜٓظط غري نعالّ ا يٓبال٤   ع1)

 .12/278ايبسا١ٜ ٚايٓٗ ١ٜ   ع2)

ٙ يف َكوطف )األطبو ٤ع فكوس    . ٜٚظٗط نٕ ٖصا ايٛقي ايصٟ غوبل شنوط  2/315فٛاخ ايٛفٝ خ   ع3)

 شحنط يف دالد١ َك زض يهٔ اخجً ح ايعب ضاخ.

 ّ.1962ْؿط غ١ٓ  183، 1/182ايٛايف ا يٛفٝ خ   ع4)

 .2/412ايسضض ايه ١َٓ   ع5)
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 الْقف على اجلرياٌ: – 43

اي ج ٣ٚ اكٓس١ٜ: "إشا نٚقوي عًو٢ سرياْو٘ ف وٞ ايكٝو ؽ ٜكوطف        ق ٍ يف

 .ع1)إىل املالقل، ٚيف االغجظػ ٕ ٜكطف إىل َٔ هُع٘ ٚإٜ ِٖ َػشس احمل١ً"

 ّقف الهتب ّغريٍا على اجلْامع: – 44

نمحس أ ٜٛغوي املٓو ظٟ ايه ثوة ٚظٜوط نمحوس اؤ َوطٚإ ايهٓوسٟ          –ن 

 ف ضقني ٚنَوس ثوٛيف   ن ٕ ٜٗجِ ظُ  ايهجة ٚٚق ٗ  ع٢ً س َعٞ َٝ

  .ع2)ٖو437غ١ٓ  ~

نٚقووي ْووٛض ايووسٜٔ قُووٛز ظْهووٞ قطٜوو١ عًوو٢ س َعوو٘ ايووصٟ آوو ٙ يف   –ت 

 . ع3)األقٌ

                                           
ٚايكٝ ؽ فُٝ  ٜظٗط َ  ن ٕ عًو٢ ٚفول ايكٛاعوس املكوطض٠ ا ألزيو١،=       2/390اي ج ٣ٚ اكٓس١ٜ   ع1)

يوسيٌٝ، ٚيعوٌ ايوسيٌٝ ٖٓو  ٖوٛ ايعوطف، ٚاهلل ثعو ىل         =ٚاالغجظػ ٕ َ  اغوجذي َؤ ايك عوس٠   

 نعًِ.

 زاض ق زض اريٚخ ؼكٝل/ إطػ ٕ عب ؽ. 1/143ٚ  1/26ٚفٝ خ األعٝ ٕ   ع2)

 .4/229ؾصضاخ ايصٖة   ع3)
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 املبحث الثالث

 جماالت الوقف ومصارفه العصرية

 

َٔ املجكطض ؾطع م نٕ َكطف ايٛقي يف اؾًُو١ ٖوٛ ايوي ٚايكطاو١ ٚٚسوٛٙ      

ٜٓج عووٕٛ اوو٘ يف نَووٛض  ايووي نووذري٠ َٚجشووسز٠ اجشووسز قووٛض ط سوو خ ايٓوو ؽ َٚوو  

زِٜٓٗ ٚنَٛض زْٝ ِٖ. ٖٚصٙ املكو ضف َٓٗو  َكو ضف َجهوطض٠ َؿورتن١ ال فوطم       

فٝٗ  اني ظَؤ ٚظَؤ، ٚإٕ ن ْوح قس،و١ اؾوٓؼ إال نٕ اعو  ٚسوٛٙ ايكوطف         

فٝٗوو  سسٜووس٠ َذووٌ: ثهٝٝووي املػوو سس ٚفطؾووٗ ، ٚطب عوو١ ايهجووة ايؿووطع١ٝ         

اػبة ػوسز   ْٚؿطٖ ، ٚمٛ شيو. َٚٔ ٖصٙ املك ضف َك ضف سسٜس٠ طسدح

إخل  …اؿ س خ ايٓ ػ١ عٔ ثػري نطٛاٍ ايٓ ؽ ٚنٝ ١ٝ طٝ ثِٗ ٚغبٌ َع ؾِٗ

 َٚٔ ٖصٙ املك ضف اؾسٜس٠ َ  ٜأثٞ:

 اإلعالو: – 1

ٚقس عحطِّف انعالّ اأْ٘: )ثعٜٚس ايٓ ؽ ا ألخب ض ايكظٝظ١ ٚاملعًَٛو خ  

 ايػ١ًُٝ، ٚاؿك ٥ل ايذ اج١ ايا ثػو عسِٖ عًو٢ ثهوٜٛٔ ضنٟ قو ٥ة يف ٚاقعو١     

 .ع1) َٔ ايٛق ٥ ، نٚ َؿه١ً َٔ املؿهالخع

                                           
ّ، َهجب١ االلًوٛ  1969ع، 1،   )12انعالّ ٚاالثك ٍ ا ؾُ ٖري، ز. إاطاِٖٝ إَ ّ. م   ع1)

 املكط١ٜ.
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ٚ،هوؤ عوؤ ططٜوول انعووالّ اكوو زف ثبكووري ايٓوو ؽ اووسِٜٓٗ، ٚزطوو     

ايؿبٗ خ، ٚاٝ ٕ انغوالّ عًو٢ طكٝكجو٘، ٚزعو٠ٛ ايٓو ؽ إيٝو٘، ٚثبًٝوؼ زعو٠ٛ         

 .@ايٓيف 

َٚٔ نٖساف انعالّ انغالَٞ إه ز ايبوسٌٜ ايٓو ف  يًُشجُو  املػوًِ،     

ػوًِ; ٖٚوصا نًو٘ زاخوٌ يف او ت ايوي شيوو ايبو ت         ٚيألغط٠ املػ١ًُ ٚيً وطز امل 

ايٛاغوو  املٓهووب  ملكوو ضف ايٛقووي. َٚوؤ طٝوور ايٛاقوو  فووإٕ َ غػوو١ ايٛقووي   

انغالَٞ َٔ ناطظ اؾٗ خ ايٛق ١ٝ ا ملٗج١ُ اٗصا اؾ ْة، فٗٞ ثكوسض فًوا:   

 )األغط٠ع ٚ)َػ ٤ع ا يًػ١ ايعطا١ٝ، ٚف١ً زع ٤ ا يًػ١ ايرتن١ٝ.

 .ع1)ة أّ اإلضَاو فَٔاإقامة الدّزات الصسعٔ – 2

إجياد فسص عنل للعاطلني أّ الرًٓ مل جيدّا دلااًل ٓعنلٌْ  – 3

 .ع2)فُٔ

ٚال ؾو نٕ ٖصا ٜوأثٞ اهوٛااط٘ َؤ اخجٝو ض املو ًٖني َٚطاعو ٠ َكوًظ١        

ٌٍ َٔ ايٛقي ٚاؾ١ٗ املصنٛض٠.  ن

 بياء املطانً ألئنة ّمؤذىٕ املطاجد. – 4

      ً ُو شٕ إع ْو١ عًو٢    فٝٛقي عًو٢ نوٌ َػوشس َػوهٔ يلَو ّ َٚػوهٔ ي

                                           
 ٖو.22/11/1420ٚث ضٜذ  2128/20/28غػ١ اؿطَني اـري١ٜ اطقِ خط ت سٛااٞ َٔ َ   ع1)

ٚنفو ز نٕ ٖوصا    –سوعاٙ اهلل خوريام    –عٔ قوو َكورتح يٛقوي ظٚز او٘ ايوسنجٛض وٝو٢ ايٝظٝو٢          ع2)

 ايكو املكرتح عٌُ ا٘ يف ٚقي ندبح يف احمله١ُ ا يهي٣ يف املس١ٜٓ ايٓب١ٜٛ.
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االْجظ ّ يف اؿهٛض يكطت ايػوهٔ َؤ املػوشس، ٚثؿوشٝع م كُو  عًو٢ ايكٝو ّ        

اطغ ي١ املػشس. ٚقس اْجؿط ٖصا ايٓٛع َؤ ايٛقوي ال غوُٝ  يف ايوبالز ايػوعٛز١ٜ      

ٚهلل اؿُس. ٚايٛقي ع٢ً األ١ُ٥ ٚاملو شْني يف غوري ايػوهٔ َٛسوٛز قبوٌ ثوٛفري       

 .ع1)انع ْ خ ايؿٗط١ٜ َٔ قبٌ ٚال٠ األَط

 .ع2)ختفٔف اآلالو عً املصابني ّأصحاب احلناالت – 5

َٚذٌ ٖصا ايٓٛع َٔ ناٛات ايي قسِٜ قسّ ايؿطا٥  ٚيهٔ اؾس٠ فٝ٘، َؤ  

 طٝر نْٛ٘ َكطف م َٔ َك ضف ايٛقٛف اؿسٜذ١.

ّ املطاعدات – 6 ً طسٓل الكسّض املؤجلة أ ً ع ً املعطسٓ   .ع3)التفسٓج ع

٣ سٛاظ ٚقي ايٓكٛز، ٜٚوجِ شيوو   ٖٚصا َٔ املك ضف ايا شنطٖ  َٔ ٜط

 .ع4)اعس٠ ٚسٛٙ َٓٗ  إقطاض املعػطٜٔ ٚإْظ ضِٖ

ٖٚصا املكطف يف ايكٛض٠ اؿسٜذو١ ٜهوٕٛ او نقطاض َؤ غًو١ ايٛقوي ال       

 َٔ نقً٘ نُ  يف ٚقي ايٓكٛز.

                                           

، 89، 9/88 ~س أ إاطاِٖٝ آٍ ايؿوٝذ  ٜٚٓظط يف شيو فج ٣ٚ ٚضغ ٥ٌ مس ط١ ايؿٝذ قُ  ع1)

 ٖو.1399ع َطبع١ اؿه١َٛ مبه١ املهط١َ 1  ) 113

 عٔ قو َكرتح غبل شنطٙ.  ع2)

 املكسض ايػ ال.  ع3)

ضغوو ي١ يف ٚقووي ايٓكووٛز ألاووٞ ايػووعٛز قُووس اوؤ قُووس اوؤ َكووط ٢ ايعُوو زٟ اؿٓ ووٞ. خ       ع4)

 .1م  1633ٖو، كطٛط١ ا ملهجب١ املطنع١ٜ ظ َع١ املًو غعٛز ف 983
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 تفطري الصائنني:  – 7

ٚيف  ع1)يف ظَ ٕ قطٜة ن ْح ثٛقي األٚق ف ع٢ً ث طري ايك ٥ُني اهذط٠

ط ث طووري ايكوو ٥ُني اهذووط٠ ٚيهوؤ يف ايػ يووة َوؤ قووسق خ     ٖووصا ايٛقووح اْجؿوو 

 َكطٛع١.

 تهٔٔف املطاجد ّتَْٓتَا. – 8

ٚشيو اػبة ثػوري طٝو ٠ ايٓو ؽ ٚطو سجِٗ إىل آالخ ايجٜٗٛو١ ٚايجهٝٝوي       

 ايعكووط١ٜ ٖٚووصا مموو  ٜعووني عًوو٢ اـؿووٛع يف ايكووال٠ ٚعووسّ االْؿووػ ٍ عٓٗوو          

 عًوو٢ نٕ ايكووال٠ اػووبة اؿووط ٚايوويز، ٚقووس ْوول اي كٗوو ٤ ضمحٗووِ اهلل ثعوو ىل   

ٌٍ ؾوووسٜس اؿوووط نٚ ايووويز ألْووو٘ ٜوووصٖة اـؿوووٛع ايوووصٟ ٖوووٛ يوووة    ثهوووطٙ يف قووو

 .ع2)ايكال٠

  .ع3)متْٓل مطابكات إذاعة الكسآٌ الهسٓه  – 9

ٖٚصا املكطف فٝ٘ إع ١ْ ع٢ً ايي ٚايجؿشٝ  عًو٢ ط و  ايكوطإٓ ايهوطِٜ     

  اؾوس٠  ٚايعٓ ١ٜ ا٘ ٖٚٛ َٔ نؾطف املك قس. ٚايعٓ ١ٜ ا يكطإٓ يٝػح سسٜوس٠ إمنو  

 يف ايكٛض٠ املصنٛض٠.

                                           
ٚنصيو عس٠ ٚق ٜ  ٜٚٓظط ايجكطٜط  9/185فج ٣ٚ ٚضغ ٥ٌ مس ط١ ايؿٝذ قُس أ إاطااِٖٝ   ع1)

 .27ٖو مل غػ١ ايٛقي انغالَٞ م 1421– 1420ايػٟٓٛ 

 .9/54املكسض ايػ ال   ع2)

 .2128/20/28خط ت سٛااٞ غ ال َٔ َ غػ١ اؿطَني اـري١ٜ. اطقِ   ع3)
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  .ع1)دعه املسانص اإلضالمٔة  – 11

يف نم ٤ ايع و ٚغ يبٗ  يف االز غوري   –ٚهلل اؿُس  –املطانع انغال١َٝ ثٓجؿط 

املػًُني ث ٝس َٓٗ  األقًٝ خ انغال١َٝ يف ثًو ايبالز فٗٞ َٓو ضاخ خوري ٖٚوس٣،    

خوو ضض االزٖووِ، فٝٗوو  ٚغووبة الثكوو ٍ املػووًُني اووبع ، ٚاثكوو كِ ا ملػووًُني 

ثبكري اأَٛض ايسٜٔ ٚثع ٕٚ ع٢ً ايي ٚايجك٣ٛ، ٖٚصٙ املطانع ؼجو ض إىل املو ٍ ٚإىل   

 ايسع ٠ ٚاألٚق ف َكسض د اح يف ايػ ية فسعُٗ  ا ألٚق ف َجعني.

  .ع2)دعه املعاٍد ّالهلٔات اخلريٓة فـٕ العامل اإلضالمٕ – 11

ف علَٔــا مـــً  دعــه اليصــاطات الدعْٓـــة الــل ال جيــْش الصـــس     – 12

 .ع3)الصناة، ّهلا أٍنٔتَا

زعآة أضس مً غاب عيَه عائلَه ّتْفري االحتٔاجات الالشمة  – 13

 .ع4)هله فرتة غٔاب عائلَه

:"َٔ سٗع غ ظٜ م يف غبٌٝ اهلل فكس غعا َٚٔ @ٚنقٌ شيو قٍٛ ايٓيف 

ٖٚووصا املكووطف َوؤ ايجهوو َٔ     ع5)خًووي غ ظٜوو م يف غووبٌٝ اهلل غوورٍي فكووس غووعا"    

                                           
 املكسض ايػ ال.  ع1)

 كسض ايػ ال.امل  ع2)

 .2128/20/28خط ت سٛااٞ غ ال َٔ َ غػ١ اؿطَني اـري١ٜ. اطقِ   ع3)

 عٔ قو ٚق ٞ َكرتح غبكح انؾ ض٠ إيٝ٘.  ع4)

 .577قظٝغ ايبد ضٟ م   ع5)
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 ٚايرتاطِ اني املػًُني.ٚايجع ٕٚ 

 .ع1)طباعة الهتب ّتْشٓعَا ّىصسٍا – 14

ٖٚووصا املكووطف قووسِٜ اؾووٓؼ سسٜووس ايكووٛض٠، قووٛضث٘ اؾسٜووس٠ نٚغوو   

 اهذري مم  ن ٕ يف امل نٞ. يػٗٛي١ ثٛفري ايٓػذ عٔ ططٜل ايطب ع١.

املصــــازنة ّاإلضــــَاو فـــــٕ تهــــالٔف عــــال  احلــــاالت املس ــــٔة   – 15

ـــٕ  املطتعصـــــٔة ا لـــــل تتطلـــــب عال  ــًا ال ٓتـــــْفس فـــ ــًا  اصـــ جـــ

 .ع2)املطتصفٔات العامة

امليهْبـــٌْ دـــْادا الطـــٔازات ّاهلـــدو ّاحلسائـــل ّغريٍـــا إذا       – 16

 .ع3)احتاجْا بصسط أٌ ال ٓهٌْ املتطبب قد فسط أّ أٍنل

 .ع4)ىطخ ّتْشٓع األشسطة اإلضالمٔة – 17

ٚاألؾطط١ انغال١َٝ يف ٖصا ايعَٔ ؾكٝك١ ايهجو ت ٚندطٖو   و ٖط، فٗوٞ     

نعظووِ اغووب ت ايووسع٠ٛ، فهووِ اٖجووس٣ اٗوو  َوؤ ؾوودل، فٝٗوو  ط وو           َوؤ

 يًُظ نطاخ ٚايٓسٚاخ ٚاي ج ٣ٚ ٚغريٖ ، ٚثػشٌ اعس٠ يػ خ.

                                           
ٚنوصيو قوو    20/28/ 2128خط ت سٛااٞ غو ال َؤ َ غػو١ اؿوطَني اـريٜو١. اوطقِ         ع1)

 ٖو.8/4/1416يف  56/3/11ٚقي ق زض عٔ احمله١ُ ايؿطع١ٝ ا يسو اطقِ 

 عٔ قو ٚق ٞ َكرتح غبكح انؾ ض٠ إيٝ٘.  ع2)

قو ٚق ٞ ق زض َٔ احمله١ُ ايهي٣ ا يطٜ ض و ٜجٝػط اؿكوٍٛ عًو٢ ضقُو٘ ٚقوس اؾورت         ع3)

 ايٛاقي نٕ ٜهٕٛ قٌ ايكطف َٔ نٌٖ ايػ١ٓ ٚاؾُ ع١.

 .20/28/ 2128خط ت سٛااٞ غ ال َٔ َ غػ١ اؿطَني اـري١ٜ. اطقِ   ع4)
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 مصارف أخرى

 

 .ع1)األضاٌَ، ٖٚصا َٛسٛز َٔ قسِٜ – 1

 .ع2)األن طٞ – 2

ٚايٛقٛف ع٢ً األن طٞ نذري٠ سسام ٚغ ق١ عٓس نٌٖ لس يهٓٗ  ٚقٛف 

ٝح نٚ عٔ ٚايسٜ٘ نٚ نطوس نق ضاو٘ نٚ نطب او٘ ٚو    ع٢ً نن ٍح ٜحهظ٢ اٗ  عٔ امل

نسس طػة اطالعٞ يف األٚقو ف ايكس،١ ؾ٦ٝ م َؤ شيوو، ٚإمنو  نو ٕ املهوظٞ      

 ٜهظٞ َٔ َ ٍ اؿ نط ٚال ٜٛقٞ نٚ ٜكي يصيو ٚق  .

 .ع3)اؿص – 3

اع  ايٛقٛف ٜهٕٛ ع٢ً ٚسٛٙ ايي ٜٚصنط َٔ ثًو ايٛسٛٙ اؿوص عٓو٘   

 َط٠ نٚ َطثني نٚ ننذط.

 .ع4)سع٠ٛ إىل اهللاي – 4

ٖٚصا َكطف ع ّ، ٖٚٓ ى َك ضف قوٛضثٗ  سسٜوس٠ ثوسخٌ ؼوح ٖوصا      

                                           
 قو ٚق ٞ َكرتح. غبكح انؾ ض٠ إيٝ٘.  ع1)

 .157، 97، 9/69فج ٣ٚ ٚضغ ٥ٌ ايؿٝذ قُس أ إاطاِٖٝ آٍ ايؿٝذ   ع2)

 ٖو.17/11/1415ٚث ضٜذ  398عٔ قو ٚق ٞ ق زض َٔ قه١ُ ثُٝ ٤ اطقِ   ع3)

، ٚنوصيو قوو   20/28/ 2128خط ت سٛااٞ غ ال َٔ َ غػ١ اؿطَني اـريٜو١. اوطقِ     ع4)

 احمله١ُ ايهي٣ ا يطٜ ض. و ٜجٝػط اؿكٍٛ ع٢ً ضقُ٘.ٚق ٞ ق زض َٔ 
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 املكطف ايع ّ غبل انؾ ض٠ إىل اعهٗ .

 .ع1)ايٝج ٢َ  – 5

ٚايٛقووي عًوو٢ ايٝجوو ٢َ َكووطف َٗووِ ال غووُٝ  يف ٖووصا ايعكووط يهٓوو٘ ال    

ٜٛقي ا ؾس٠، َٚ  ننذط ايٝج ٢َ َٔ املػًُني ايصٜٔ ُفكس آا ؤِٖ ٚنَٗو ثِٗ يف  

 طٚت ايظ مل١ يف نفػ ْػج ٕ، ٚايؿٝؿ ٕ، ٚايبٛغ١ٓ، ٚنٛغٛف ، ٚنؿُري.اؿ

 .ع2)آ ٤ املػ سس – 6

 ٖٚٛ َكطف َجشسز كؼ اؿ س١ إيٝ٘ زا٥ُ م.

 .ع3)ػٗٝع ايػعا٠ – 7

 .ع4)ؼ ٝ  ايكطإٓ ايهطِٜ – 8

 .ع5)ثٛظٜ  املك طي – 9

 .ع6)ثٛفري ايػهٔ امل قح يطًب١ ايعًِ احملج سني – 10

                                           
 قو ٚق ٞ َكرتح. غبكح انؾ ض٠ إيٝ٘.  ع1)

،  ٚنوصيو قوو   20/28/ 2128خط ت سٛااٞ غ ال َٔ َ غػ١ اؿطَني اـري١ٜ. اوطقِ    ع2)

 ٚق ٞ ق زض َٔ احمله١ُ ايهي٣ ا يطٜ ض. و ٜجٝػط اؿكٍٛ ع٢ً ضقُ٘.

 ٖو.1/7/1420ٚث ضٜذ  54/5/3ايسو اطقِ  عٔ قو ٚق ٞ ق زض َٔ قه١ُ  ع3)

ٖوو. ٚنوصيو   22/8/1418ٚثو ضٜذ   159/1عٔ قو ٚق ٞ ق زض َٔ قه١ُ ثُٝو ٤ اوطقِ     ع4)

 قو ٚق ٞ ق زض َٔ احمله١ُ ايهي٣ ا يطٜ ض. و ٜجٝػط اؿكٍٛ ع٢ً ضقُ٘.

 ٖو.8/4/1416ٚث ضٜذ  56/3/11عٔ قو ٚق ٞ ق زض َٔ قه١ُ ايسو اطقِ   ع5)

 ٚق ٞ َكرتح غبكح انؾ ض٠ إيٝ٘.عٔ قو   ع6)
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 .ع1)يػهٔ املال٥ِ يًُظج سني عٔ ططٜل ايكطض نٚ ايجيعثٛفري ا – 11

 .ع2)زٚضاخ املٝ ٙ ظ ْة املػ سس ٚايططم ٚغريٖ  – 12

 .ع3)غحكٝ  امل ٤ ٚثيٜسٙ – 13

 .ع4)قٝ ١ْ األٚق ف – 14

 .ع5)َػ عس٠ اي كطا٤ ٚاحملج سني – 15

                                           
 املكسض ايػ ال.  ع1)

 ٖو.1414ع 2مج  قُس أ عبسايععٜع املػٓس. زاض ايٛطٔ، ايطٜ ض   ) 3/23فج ٣ٚ إغال١َٝ   ع2)

 ٖو.1/7/1420ٚث ضٜذ  54/5/3عٔ قو ٚق ٞ ق زض َٔ قه١ُ ايسو اطقِ   ع3)

 .20/28/ 2128خط ت سٛااٞ غ ال َٔ َ غػ١ اؿطَني اـري١ٜ. اطقِ   ع4)

 املكسض ْ ػ٘.  ع5)



 

 

 جماالت الوقف ومصارفه يف الكديم واحلديث 

877 

 خالصة البحث

 

يٓ ػو٘   ايطاسغ نْ٘ هوٛظ يًٛاقوي نٕ ٜأنوٌ َؤ ٚق و٘، ٚنٕ ٜػوجذي       – 1

.َ٘ٓ 

 ثكػِ ايػ١ً ع٢ً َٔ عٝٓ٘ ايٛاقي عػة قٝػج٘. – 2

ايطاسغ نٕ ايٛقي املٓكطو  قوظٝغ ٜٚٛنو  طٝور املكوًظ١ ٚنٚىل       – 3

 س١ٗ ِٖ اي كطا٤ َٔ نق ضت ايٛاقي.

إشا ٚقي انْػ ٕ ٚق  م ٚو ٜعني َكطف٘ فٗٛ قظٝغ ٚطهُ٘ طهِ  – 4

 ايٛقي املٓكط  االْجٗ ٤.

5 –   ِ  –األقوو ضت  –األطبوو ٤  –: )األغووط٣ َوؤ َكوو ضف ايٛقووي ايكووسٜ

 –إعُ ض األٚقو ف   –نثب ع املصاٖة  –نآ ٤ ايػبٌٝ  –األٜج ّ  –األٚالز 

 –اؾوووٝـ  –ايذػوووٛض  –ايجوووعٜٚص  –ايوووبالز املكسغووو١  –اييٜوووس  –ايوووي 

 –املوووساضؽ ايؿوووطع١ٝ   –اي كوووطا٤ ٚاملػووو نني   –ايعًُووو ٤  –ايهوووع  ٤ 

نٖوٌ ايبٝوٛخ    –املٛايٞ  –اط املك  –املػجؿ ٝ خ  –املػًُٕٛ  –املػ سس 

 –ثعًووِٝ ايكووطإٓ  –ثووأيٝي ايهجووة  –نٖووٌ اؿووسٜر  –ٚشٟٚ األقووساض 

غوك ١ٜ   –ضقوي ايطوطم ٚثعسًٜوٗ      –زٚض ايهوٝ ف١   –اؿشط ايكظٞ 

 –طوطم اؿوص    –إغوه ٕ اؿشوٝص ٚإطعو َِٗ     –غكٞ اؿشوٝص   –امل ٤ 

احملووو ٜٚص  –يف غووبٌٝ اهلل   –ايعوو سعٕٚ عوؤ اؿووص     –طووالت األزت  
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 –اؾريإ  –املػ سني  –املطاقس اي ًه١ٝ  –َساضؽ ايطة  –ٌَ ٚاألضا

 ٚقي ايهجة ٚغريٖ  ع٢ً اؾٛاَ .

إق ١َ ايسٚضاخ ايؿطع١ٝ  –َٔ َك ضف ايٛقي ايعكط١ٜ: )انعالّ   – 6

 –آوو ٤ َػوو نٔ يأل٥ُوو١ ٚاملوو شْني   –إهوو ز فووطم عُووٌ يًعوو طًني   –

عوؤ  ايج ووطٜص –ؽ ٝووي اآلالّ عوؤ املكوو اني ٚنقووظ ت اؿُوو الخ   

ثهٝٝوي   –ث طوري ايكو ٥ُني    –املعػطٜٔ عٔ ططٜل ايكطض نٚ ايجويع  

زعوِ املطانوع    –كٌٜٛ املػو اك خ يف ط و  ايكوطإٓ ايهوطِٜ      –املػ سس 

ضع ٜو١ نغوط    –ايوسع٠ٛ إىل اهلل   –زعِ املساضؽ ايؿوطع١ٝ   –انغال١َٝ 

املؿوو ضن١ يف  –طب عوو١ ايهجووة ٚثٛظٜعٗوو   –َوؤ غوو ت عووِٓٗ ع ٥ًووِٗ 

املٓهٛإٛ عوٛازز ايػوٝ ضاخ،    –طن١ٝ املػجعك١ٝ عالض اؿ الخ امل

ثوٛفري   –ػٗٝع ايػوعا٠   –ْػذ ٚثٛظٜ  األؾطط١ انغال١َٝ  –ٚاكسّ.. 

ثووٛفري ايػووهٔ املال٥ووِ يًُظجوو سني    –ايػووهٔ امل قووح يطًبوو١ ايعًووِ   

 قطن  نٚ ثيع .
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