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إن احلؿد هلل كحؿده وكستعقـه وكستغػره وكعوذ باهلل من رشور أكػسـا
وسقئات أعاملـا ،من هيده اهلل فال مضل له ومن يضؾل فال هادي له ،وأشفد أن ال
إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأشفد أن حمؿدً ا عبده ورسوله.
ىمول شمعومم ﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾

[آل قمؿران.] 201 :
ىمول شمعومم﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﴾ [اًمـًوء.]2 :
ىمول شمعومم﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﴾ [إطمزاب.]12 :
ىمصقر،
كؼص وٓ
أما بعد :ومنن اًمنميعي اإلؾمالمقي ذيعي يمومؾي ٓ ،يشقهبو ٌ
ٌ
ٌ
ُ
وقمدل ذم
اًمٌوـمؾ مـ سملم يدهيو وٓ مـ ظمؾػفو ،صدق ذم أظمٌورهو،
وٓ يلشمقفو
ٍ
أطمؽومفو ،ضموءت ّ
مجوقموت وأومرا ًدا ذم ديـفو ودكقوهو.
سمؽؾ مو حتتوضمف اًمٌنميي
ِ
إظمقة اإليامكقي ،وأن يؽقن
ومدقمً وطمثً قمغم اًمتؽوومؾ آضمتامقمل ،وإىمومي
سمعضو ،ويًدّ همـقفؿ طموضمي
اعمًؾؿقن مجق ًعو يموجلًد اًمقاطمد،
سمعضفؿ ً
يعلم ُ
ُ
ومؼػمهؿ ومعقزهؿ ،ويع ّؾؿ قموعمفؿ ضموهؾفؿ ،وًمقس هـوك أومصح سمقوكًو ،وأسمؾغ
سمعضو ،مـ ىمقًمف ط:
شمصق ًيرا ذم سمقون مو جيى أن يؽقن قمؾقف اعمممـقن دموه سمعضفؿ ً
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« ُ
مثل ادممـني يف توادهم وترامحفم وتعاصػفم كؿثل اجلسد ،إذا اشتؽى مـه
عضو ،تداعى له سائر اجلسد بالسفر واحلؿى»(.)2
ٌ
ومؼد اؿمتؿؾ هذا اعمثؾ اًمـٌقي اًمٌؾقغ قمغم ومقائد ضمؾقؾي ،منوا:
 oأن التواد والرتاحم من صػات ادممـني ،ويم ّؾام ازداد اًمعٌدُ إيامكًو ،ازداد و ًّدا
ً
ورمحي إلظمقاكف اعمممـلم.
 oعطف الرمحة عذ الود دلقل ادغايرة ،وموًمرمحي هـو  -واهلل أقمؾؿ  -صمؿرة اًمق ّد
وهمويتف وكتقجتف ،وموًمقد ذم اًمؼؾى ،واًمرمحي ٌ
قمؿؾ ،وىمد يؼول :اًمقد قموم واًمرمحي
ظموصي ،وموًمرمحي ؿمػؼي ورأومي حلول اًمضعقػ واعمحتوج.
بعضا ،هوشمون اًمصػتون :اًمق ّد
 oأن دلقل تالحم ادممـني وأمارة والية بعضفم ً
واًمرمحي ،وطمقٌ اكعدمً أو وعػً ،ومال شمالطمؿ سمقـفؿ ،وٓ وٓيي ،وٓ ْ
شمًؾ
سمعد ذًمؽ قمـفؿ ذم أي ٍ
واد هؾؽقا .ومو وعػً إمي اإلؾمالمقي ،و ُىم ّقض
مؾؽفو ذم يمثػم مـ سمؾدان اًمعومل ،إٓ قمـدمو وًمقا هوشملم اًمصػتلم فمفقرهؿ،
وشمـؽّر اًمؼريى ًمؼريٌف ،واًمصوطمى ًمصوطمٌف ،وؾمعك يمؾ مـفؿ ذم مصؾحي
كػًف ،وأؾمؾؿ أظموه ًمـقائى اًمدهر وومجوئعف.

 oأن ادممـني جسد واحد ال عـرصية فقه وال متايز وتػاخر بني أعضائه ،وموًمغـل
اعمقه ٓ يٌغل سمغـوه ،ومقتؽؼم قمغم اًمػؼػم ،واًمعومل ٓ يػخر سمعؾؿف قمغم اجلوهؾ
ودورا وؿـ هذه اعمـظقمي اإلؾمالمقي
ومقؿـعف أو يؼفره ،سمؾ اجلؿقع يمدي رؾموًمي
ً
ٍ
واطمد
بعضا» ٕضمؾ قمضق
اًمعظقؿي ،ومؽام أن اجلًد يمؾف يتداقمك «يدعو بعضه ً
( )2رواه اًمٌخوري ( ،)1022ومًؾؿ ( ،)1851واًمؾػظ ًمف قمـ اًمـعامن سمـ سمشػم ،وضموء سملًمػوظ وزيودات
قمـد همػمهؿ ومعـد احلؿقدي ذم اعمًـد ( :)499مثؾ اعمممـلم ذم شمٌوذهلؿ وشمقادهؿ وشمرامحفؿ ،...وكحقه
قمـد اًمطؼماين ذم اًمؽٌػم ( )94وقمـده ( :)282مثؾ اعمممـلم ذم شمقاصؾفؿ ،ويمذا ذم مؽورم إظمالق ًمف
( )40وىمول سمعده :رأيً اًمـٌل ط ذم اعمـوم ومًلًمً قمـ هذا احلديٌ وملؿمور سمقده صحقح صمال ًصمو وهذه
إًمػوظ أووح وأىمرب إمم مو ًمف ذيمركو احلديٌ.
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ؾمؼؿ ومقف ،ومتعؾـ ومقف طموًمي اًمطقارئ  -يمام يؼول -سموحلؿك واًمًفر وٓ هيدأ أو
يرشموح ،طمتك شمزول اًمعؾي ،ويؼمأ اًمًؼقؿ.

ومنن ذم ىمقًمف «تداعى» ٌ
سمعضو إمم اًمتعوون
دًمقؾ قمغم أن اعمممـلم يدقمق سمعضفؿ ً
واًمتؽوومؾ ،وحيٌ يمؾ ٍ
ومرد مـفؿ أظموه قمغم ذًمؽ ،وذم اًمتداقمل واعمداقموة رومع
سمعضو
ًمؾصقت ،وإظمٌور سملمهقي اًمشلن وظمطقرشمف ،ويمذًمؽ اعمممـقن يقيص سمعضفؿ ً
سموخلػم ويـنموكف ويرومعقكف.
هذه سمعض ومقائد هذا احلديٌ اًمـٌقي اًمعظقؿ ،اًمذي جيتؿع مـطقىمف
ٍ
سمعض.
ومػفقمف قمغم ضورة اًمتعوون سملم اعمممـلم ،وحتًس سمعضفؿ طموضمي
وىمد ينت اًمنميعي اًمًؿحي ؾمٌؾ اخلػم ،ووؾمعً ـمرىمف وجموٓشمف ،وٓ
هيؾؽ قمغم اهلل إٓ هوًمؽ ،ومؿـ أراد كػع كػًف سمنقموكي همػمه مـ اعمًؾؿلم واعمممـلم،
ومنن ؾمٌؾ ذًمؽ رطمٌي ومًقحي ،إٓ أن مـ أهؿ وأكػع اًمقؾموئؾ وأىمقم ـمرق اخلػم
ً
صدىمي مـ اًمصدىموت اعمرهمى ومقفو ،ومنن
واإلقموكي «اًمقىمػش ومنن «اًمقىمػش مع يمقكف
ديؿقمتف واؾمتؿرار كػعف ًمؾؿقىمقف قمؾقفؿ ،أطمؾف مـفو مؽوكًو قمؾ ًقو.
وموًمقىمػ يعد صقرة مـ صقر اًمتعوون قمغم اًمؼم واًمتؼقى ،وؾمٌٌ ًو ٓؾمتؿرار
ً
وؾمٌقال إمم قمظقؿ إضمر وزيودة اًمثقاب ،ومػل صحقح
اًمعؿؾ سمعد مقت صوطمٌف،
ىمول :ىمول رؾمقل اهلل ط« :إذا مات اإلكسان اكؼطع
مًؾؿ :قمـ أيب هريرة
عؿؾه إال من ثالث :صدقة جارية أو عؾم يـتػع به أو ولد صالح يدعو له»(.)2
قمؼم سمـ «ضمورييش دون
ّالصدق٘ اجلارٓ٘ :هل اًمدائؿي اعمًتؿرة ،وإكام ّ
«مًتؿرةش أو «دائؿيش ٕن ذم اجلريون معـًك سمدي ًعو وهق :اًمتـٌقف قمغم أن صمقاهبو ٍ
ضمور
ٓ يؼؾ أو يـؼص ،ومـ سموب أومم ٓ يـؼطع ،وومقف إؿمورة إمم اؾمتحٌوب وىمػ مو ٓ

( )2رواه مًؾؿ ذم صحقحف ،يمتوب اًمقصقي ،سموب مو يؾحؼ اإلكًون مـ اًمثقاب سمعد ووموشمف ،سمرىمؿ (.)2142
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يـػؽ قمـ اكتػوع اًمـوس سمف ذم معظؿ إوىموت يموعمًوضمد ،وأسمور ،واعمصوطمػ،
واًمؽتى اًمـوومعي؛ ومنن اعمـتػع هبو ٓ شمؽود متر قمؾقف ؾموقمي إٓ وحيتوج إًمقفو.
وهذا اًمتقضمقف اًمـٌقي اعمٌورك ،مدقموة ًمٌذل اعمًؾؿلم مـ أمقاهلؿ متخػميـ
أك َػ ًَفو وأقمزهو؛ ًمقؼػقه قمغم ؾمٌؾ اخلػم؛ ًمقعؿ كػعف ويؽثر صمقاسمف ،وشمثؼؾ مقازيـفؿ
يقم احلًوب ،ومنن رؾمقل اهلل ىمد ضمعؾ ممو يؾحؼ اعمممـ مـ قمؿؾف وطمًـوشمف
ورصمف ،أو مًجدً ا
حلو شمريمف ،أو مصح ًػو ّ
قمؾام قمؾؿف وكنمه ،أو وًمدً ا صو ً
سمعد مقشمف « ً
هنرا أضمراه ،أو صدىمي أظمرضمفو مـ موًمف ذم
سمـوه ،أو سمقتًو ٕسمـوء اًمًٌقؾ سمـوه ،أو ً
صحتف وطمقوشمف ،يؾحؼف مـ سمعد مقشمفش(.)2
وىمد طمرص يمثػم مـ اعمًؾؿلم اعمقهيـ قمغم وىمػ إقمقون ًمقـػؼ مـفو قمغم
ضمفوت اًمؼم اعمختؾػيً ،مقجؿعقا سملم َظمػمي اًمدكقو وأظمرة.
أمو ظمػم اًمدكقو وموعمحوومظي قمغم اًمعلم اعمقىمقومي طمقٌ ٓ شمٌُوع ،وٓ شمقهى ،وٓ
شمقرث ،ممو يضؿـ سمؼوء مـػعتفو يمصدىمي ضموريي ذم ىمضوء مصوًمح مـ وىمػً قمؾقف،
وأمو ظمػم أظمرة ومفق امتداد صمقاهبو إمم صوطمٌفو سمعد مقشمف.
وموٕوىموف اإلؾمالمقي طمصـ طمصلم ًمؾؿًؾؿلم إذا ُأطمًـ اًمؼقوم قمؾقفو
ِّ
واحلٌ اعمًتؿر قمغم اكضامم إهمـقوء إمم ريموهبو سمٌعض
سموؾمتثامرهو وشمـؿقي مقاردهو،
أمقاهلؿ شمؼر ًسمو إمم اهلل شمعومم ،واىمتداء سمرؾمقًمف  ،وصحوسمتف  -روقان اهلل قمؾقفؿ-
ومـ شمٌعفؿ سمنطمًون إمم يقم اًمديـ(.)1
عؾام ،إكه
كسلل اهلل أن يعؾؿـا ما يـػعـا ،وأن يـػعـا بام عؾؿـا ،وأن يزيدكا ً
سؿقع جمقب.
( )2ؾمــ اسمـ موضمف ،طمديٌ رىمؿ( ،)195واسمـ ظمزيؿي ( )1940قمـ أيب هريرة وطمًـ إؾمـوده اعمـذري
وإًمٌوين ذم اإلرواء ( )14/1وذم ؾمـده مرزوق سمـ أيب اهلذيؾ خمتؾػ ومقفً ،مؽـ يشفد ًمف مو شمؼدم،
ومنن مجقع مو ذيمر داظمؾ ذم ىمقًمف «صدىمي ضمورييش« ،واًمقًمدش مذيمقر ومقفو.
( )1اًمقىمػ وأصمره قمغم اًمـوطمقتلم :آضمتامقمقي ،واًمثؼوومقي ص( )211 – 211سمتٍمف.
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املبحث األول :




معي ٙاملصزف لػً٘:

يؼقل اسمـ ومورس« :اًمصود واًمراء واًمػوء معظؿ سموسمف يدل قمغم رضمع اًمٌمء ،مـ
ذًمؽ :سومً اًمؼقم س ًومو ،واكٍمومقا إذا رضمعتفؿ ومرضمعقاش.
واعمٍمف سمؽن اًمراء ومجعف مصورف :هل إمويمـ واجلفوت اًمتل شمٍمف
إًمقفو إؿمقوء ىمول شمعومم﴿ :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﴾ أي إمم
همػمهو ،واًمؽن إمو ًمؾػرق وإمو ٕن اعمضورع مؽًقر وملضمري قمؾقف آؾمؿ(.)2
معي ٙاملصزف اصطالحًا:
اعمصورف مجع َم ْ ِ
ٍمف وهق مؽون اًمٍمف ،أي :اعمؽون اًمنمقمل اًمذي
شمٍمف إًمقف وومقف إمقال مـ زيمقات واضمٌي أو صدىموت أو ذمء أو همـقؿي أو وىمػ
وكحق ذًمؽ.
ّاملكصْد مبصارف الْقف :
اعمصورف اًمنمقمقي وهل :إمويمـ واجلفوت اًمتل ُيٍمف هلو ريع اًمقىمػ
وصمؿرشمف ويؾزم يمقهنو ضمفوت ٍّسمر وىمرسمي يمؿصورف اًمزيموة ذم اظمتصوصفو سمام يمون ومقف
إضمر واًمثقاب.


( )2معجؿ مؼويقس اًمؾغي (ص ،)811:معجؿ ًمغي اًمػؼفوء (ص ،)949:اعمصٌوح اعمـػم (،)100/1
اًمقؾمقط (. )824/2
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املبحث الثاين:





معي ٙالْقف لػً٘:
يطؾؼ ويراد سمف احلٌس ،واعمـع ،وموًمقىمػ سمؿعـك احلٌس مصدر مـ ىمقًمؽ:
وىمػً اًمٌمء وىم ًػو ،أي طمًٌتف ،ومـعً اًمتٍمف ومقف ،ومـف وىمػ إرض قمغم
اعمًويملم وًمؾؿًويملم ،وإصؾ« :وىمػش ،وملمو «أوىمػش ومفل ًمغي رديئي( ،)2وىمقؾ:
«وىمػش وأوىمػ ؾمقاء.
ًًٌ  ،وسمف ضموء احلديٌ « :إن شئت َحبست أص ً
ال وتصدقت
ويؼولَ :طم ُ
هباش(.)1
وؾمؿل اعمقىمقف «وىمػ ًوش مـ سموب إـمالق اعمصدر وإرادة اؾمؿ اعمػعقل ،وهلذا
مجع قمغم «أومعولش شمؼقل« :وىمػش و«أوىموفش يمقىمً وأوىموت.
تعزٓف الْقف اصطالحاً:

ٍ
يمثػمة وخمتؾػي شمٌ ًعو ٓظمتالف مذاهٌفؿ ذم
سمتعوريػ
قمرف اًمػؼفوء اًمقىمػ
َ
اًمقىمػ  ،ومؽؾ مـفؿ يعرومف شمعري ًػو يـًجؿ مع آرائف ذم مًوئؾف اجلزئقي.

( )2اكظر ًمًون اًمعرب ( .) 410 -484/4
( )1أظمرضمف اًمٌخوري ذم سموب اًمنموط ذم اًمقىمػ  ،مـ يمتوب اًمنموط  ،وذم سموب مو ًمؾقيص أن يعؿؾ ذم
مول اًمقتقؿ  ،وسموب اًمقىمػ يمقػ يؽتى  ،ومـ يمتوب اًمقصويو ( ،)29 ، 21 ،22/9 ، 110/4
ومًؾؿ ذم سموب اًمقىمػ مـ يمتوب اًمقصقي ( .) 2181 ، 2188/4
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أّالً  :تعزٓف الْقف عيد احليفٔ٘:

ًمؼد ذيمر سمعض ومؼفوء احلـػقي شمعريػ اًمقىمػ سمام يشٌف رأي اإلموم أيب طمـقػي ،
وسمعضفؿ كص ذم شمعريػف قمغم أكف هق كػس شمعريػ اًمقىمػ قمـد أيب طمـقػي.
أ -ومـجد اإلموم اًمنظمز ىمد قمرومف سمؼقًمف « :طمٌس اعمؿؾقك قمـ اًمتؿؾقؽ مـ
اًمغػمش(.)2
ب -وكجد اعمرهمقـوين( )1يعرف اًمقىمػ ومقؼقل« :وهق ذم اًمنمع قمـد أيب
طمـقػي  :طمٌس اًمعلم قمغم مؾؽ اًمقاىمػ واًمتصدق سموعمـػعيش(.)4
وإذا يمون هذا اًمتعريػ هق شمعريػ اًمقىمػ قمـد أيب طمـقػي ،ومفق ذم احلؼقؼي
شمعريػ ًمؾقىمػ همػم اًمالزم ،ومنن هموًمٌقي ومؼفوء احلـػقي يـؼؾقن قمـف أكف يرى ضمقاز
اًمقىمػ إٓ أكف همػم ٓزم يموًمعوريي(.)9
ج  -شمعريػ اًمقىمػ قمـد اًمصوطمٌلم [حمؿد سمـ احلًـ – أيب يقؾمػ]:
ىمول صوطمى «شمـقير إسمصورش :وقمـدمهو هق :طمًٌفو قمغم مؾؽ اهلل شمعومم،
وسف مـػعتفو قمغم مـ أطمى(. )8


ثاىًٔا :تعزٓف الْقف عيد املالكٔ٘ :

أمثؾ شمعريػ ًمؾقىمػ قمـد اعموًمؽقي مو قمرومف سمف اسمـ قمرومي طمقٌ ىمول« :هق
شمؼديراش(.)1
إقمطوء مـػعي رء مدة وضمقده ٓز ًمو سمؼوؤه ذم مؾؽ معطقفو وًمق
ً
( )2اكظر :اعمًٌقط ًمؾنظمز ( .) 11/21
()1اكظر :اهلدايي ( .)24/4
( )4اكظر :طموؿمقي اسمـ قموسمديـ ( .) 441/9
( )9اكظر :طموؿمقي اسمـ قموسمديـ ( . )441/9
( )8اكظر :شمـقير إسمصور مع ذطمف اًمدر اعمختور وطموؿمقي اسمـ قموسمديـ ( .) 444-445/9
( )1اكظر :ذح مـح اجلؾقؾ ( .) 49/9
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ثالجًا  :تعزٓف الْقف عيد الشافعٔ٘:

ىمول حمرر اعمذهى اإلموم اًمـقوي ذم شمعريػف ًمؾقىمػ سملكف «طمٌس مول يؿؽـ
آكتػوع سمف مع سمؼوء قمقـف سمؼطع اًمتٍمف ذم رىمٌتف وشمٍمف مـوومعف إمم اًمؼم شمؼر ًسمو إمم

اهلل شمعوممش(.)2


رابعًا :تعزٓف الْقف عيد احليابل٘:

قمرومف اسمـ ىمدامي ذم اعمؼـع سملكف « :حتٌقس إصؾ وشمًٌقؾ اعمـػعيش(.)1
وقمرومف ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي :سملكف « يمؾ قملم دمقز قموريتفوش.)4(.


التعزٓف املختار :

وموًمراضمح ًمدي مـ اًمتعوريػ اًمًوسمؼي هق ىمقل اسمـ ىمدامي

 ،ومـ واومؼف سملن

اًمقىمػ «حتٌقس إصؾ وشمًٌقؾ اعمـػعيش ،وقد اخرتت هذا التعريف لألسباب اآلتقة:
ً
أوال :أن هذا اًمتعريػ اىمتٌوس مـ ىمقل اًمـٌل
وؾم ٌِّؾ اًمثؿرةش( )9واًمرؾمقل
«طم ٌِّس إصؾ َ

ًمعؿر سمـ اخلطوب

:

أومصح اًمعرب ًمًوكًو ،وأيمؿؾفؿ

سمقوكًو ،وأقمؾؿفؿ سموعمؼصقد مـ ىمقًمف.

( )2اكظر :شمقًػم اًمقىمقف قمغم همقامض أطمؽوم اًمقىمقف ًمؾؿـووي ص(.)24/15
( )1اكظر :اعمؼـع ( .) 401/1
( )4اكظر :آظمتقورات اًمػؼفقي ( ص .)212/
( )9أظمرضمف اًمٌخوري ذم اًمقصويو (  )2021/4سمؾػظ( :شمصدق سملصؾف ٓ يٌوع وٓ يقهى وٓ يقرث
وًمؽـ يـػؼ صمؿره) ،واًمـًوئل ذم إطمٌوس ( )141/1واسمـ موضمي ذم إطمؽوم (  ) 89/1رىمؿ
( )1924واًمشوومعل ذم مًـده ( ص  )444واإلموم أمحد ذم مًـده ( ،)229/1واًمطحووي ذم
معوين أصمور ( ،)48/9واًمٌقفؼل ذم اًمًــ اًمؽؼمى (  ،) 211/1ىمول إًمٌوين ذم إرواء اًمغؾقؾ
(( :)42/1صحقح) .ا.هـ.
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ثاك ًقا :أن هذا اًمتعريػ ضمومع ٕكقاع اعمحدود موكع مـ دظمقل همػمه مـ

احلدود ومقف  ،ىمد ؾمؾؿ مـ آقمؽماووت اًمتل اقمؽمض هبو قمغم اًمتعريػوت إظمرى .
خمتٍم يمدي اعمعـك احلؼقؼل ًمؾقىمػ ،سملىمٍم قمٌورة
ثال ًثا :أن هذا اًمتعريػ
ٌ

شمػقد اعمؼصقد مـف  ،دون اًمدظمقل ذم شمػصقالت ضموكٌقي يمٌؼقي اًمتعوريػ إظمرى .

راب ًعا :أن ذيمر إريمون واًمنموط وإطمؽوم وؿـ اًمتعريػ خيرضمف قمـ
اًمغرض اًمذي ووع ٕضمؾف ،وهق إمر اًمذي ظمال مـف اًمتعريػ اعمختور.
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املبحث الثالث:




لؾعؾامء يف مرشوعقة الوقف مذاهب:

ً
ً
مطؾؼو ،ومـفؿ مـ أضموزه ذم طمول
مطؾؼو ،ومـفؿ مـ مـعف
مـفؿ مـ أضموزه
ومـعف ذم أظمرى.
ذقمو ذم يمؾ رء يـتػع سمف.
فذهب اجلؿفور من العؾامء :إمم أن اًمقىمػ ضموئز ً
وهق ىمقل احلـوسمؾي( )2واعموًمؽقي( )1واًمشوومعقي وروايي قمـ أيب طمـقػي( )4مع
اظمتالف سمقـفؿ ذم سمعض اًمنموط.
ً
مطؾؼو ،وهق ىمقل :ذيح وأيب طمـقػي ذم
وذهب آخرون :إمم مـع اًمقىمػ
روايي قمـف  ،وهق مذهى أهؾ اًمؽقومي(.)9
وذهب آخرون :إمم ضمقازه ذم اًمؽراع واًمًالح ومؼط وروي هذا اًمؼقل قمـ
اسمـ مًعقد  ،وقمكم  ،واسمـ قمٌوس

(.)8

( )2اكظر :اعمغـل (  )844-841/8واعمٌدع ٓسمـ مػؾح ( )421/8
( )1اكظر :اعمدوكي اًمؽؼمى ( ) 45/1
( )4اكظر :اعمجؿقع ذح اعمفذب (  ،)121/29واكظر سمدائع اًمصـوئع (  ،)125/1وطموؿمقي اسمـ قموسمديـ
( . )949/4
( )9اكظر :أطمؽوم اًمقىمػ هلالل اًمرأي ( ص  ، ) 8واعمحغم ٓسمـ طمزم (  ،)219/20اعمًٌقط ًمؾنظمز
( ،)14/21واعمغـل ٓسمـ ىمدامي ( ، )845/8ومتح اًمٌوري ( .)19/8
( )8اكظر :اعمحغم (  ،)219/20أطمؽوم اًمقىمػ ذم اًمنميعي اإلؾمالمقي ًمؾؽٌقز ( .) 42/2
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وحيًـ يب ذم هذا اعمؼوم ذيمر مو اؾمتدل سمف يمؾ ومريؼ قمغم رأيف ،وملىمقل وسموهلل اًمتقومقؼ:


أّالً :أدل٘ اجلنَْر :

 -2األدلة العامة :ؿمؿؾً مجقع أكقاع اًمتؼمقموت ومـفو اًمقىمػ ،ىمول شمعومم ﴿ :ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾ [آل قمؿران ]41 :أي
مـ اًمصدىموت واًمقىمػ مـفو سمؾ هق رأس ومقفو ،ومفق مـدوب إًمقف.
ومثؾ أيي اعمووقي هبذا اعمعـك :ىمقًمف شمعومم ﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ﴾ [احلٍ ]11 :وىمول شمعومم﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ﴾ [آل قمؿران:

 ]228وىمول شمعومم﴿ :ﯯ ﯰﯱﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ﴾ [اًمٌؼرة.]150 :
أن اًمـٌل

ومو صمًٌ قمـ أيب هريرة

ىمول« :إذا مات ابن آدم اكؼطع

عؿؾه إال من ثالث :صدقة جارية  ،أو عؾم يـتػع به  ،أو ولد صالح يدعو لهش(.)2
ىمول ذم يمػويي

إظمقور()1

اجلوريي قمغم اًمقىمػ ،ىمول ضموسمر

سمعد ذيمر هذا احلديٌ« :ومحؾ اًمعؾامء اًمصدىمي
 :مو سمؼل أطمد مـ أصحوب رؾمقل اهلل

ًمف

مؼدرة إٓ وىمػش.
 - 2األدلة عذ جواز الوقف ،يمقىمػ اًمـٌل

 ،من ذلك:
قمـد مقشمف

أ -مو ورد قمـ قمؿرو سمـ احلورث أكف ىمول« :مو شمرك رؾمقل اهلل
ديـورا ،وٓ قمٌدً ا ،وٓ ً
أمي ـ وٓ ؿمق ًئو ،إٓ سمغؾتف اًمٌقضوء وؾمالطمف
مهو ،وٓ
ً
در ً
وأروو ضمعؾفو صدىميش(.)4
ً

( )2شمؼدم خترجيف.
( )1يمػويي إظمقور (.)104/2
( )4أظمرضمف اًمٌخوري رىمؿ ( )1855واًمؾػظ ًمف.
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إرض صدىمي ،وٓ يتلشمك ذًمؽ إٓ

سمحًٌفو قمغم مو هل قمؾقف ،وهذا هق اًمقىمػ.
ب-روي قمـ قموئشي

أن رؾمقل اهلل

ضمعؾ ؾمٌع طمقائط ًمف سموعمديـي

صدىمي قمغم سمـل اعمطؾى وسمـل هوؿمؿ(.)2
وىموًمقا  :شمؾؽ إطموديٌ كص ذم ضمقاز اًمقىمػ ًمػعؾ اًمـٌل
 - 3االستدالل بام ثبت من وقف أصحاب الـبي

.

وموافؼته عذ ذلك وطمثف

قمؾقفً ،منوا:
أ -مو ورد ذم وىمػ قمؿر سمـ اخلطوب اعمشفقر أكف شمصدق سمامل ًمف يؼول ًمف صمؿغ
قمغم قمفد رؾمقل اهلل

ويمون كخالً ،ومؼول قمؿر :يو رؾمقل اهلل إين اؾمتػدت موًٓ

وهق قمـدي كػقس وملردت أن أشمصدق سمف ومؼول اًمـٌل

« :تصدق بلصؾه ال يباع

وال يوهب وال يورث ولؽن يـػق ثؿره» ومتصدق سمف قمؿر( )1وومقف أمر اًمرؾمقل
ًمف ،وهق سيح ذم ذًمؽ.
ىمول اًمـقوي ذم اًمؽالم قمغم هذا احلديٌ« :ومقف دًمقؾ قمغم صحي أصؾ اًمقىمػ،
وأكف خموًمػ ًمشقائى اجلوهؾقيش(. )4

( )2رواه اسمـ ؿمٌي ذم شموريخ اعمديـي ( )214/2سمًـده قمـ اًمزهري سمف وهق مرؾمؾ ،ورواه اسمـ قمًويمر
( )114/20مـ ـمريؼ اًمقاىمدي وهق متفؿ ،واكظر :مغوزي اًمقاىمدي ( ،)415/2واًمروض إكػ
ًمؾًفقكم (ً ،)14/1مؽـ ىمد رواه اخلصوف ذم أطمؽوم إوىموف سمًـده قمـ قمؿر سمـ قمٌد اًمعزيز ،ىمقًمف:
ؾمؿعً سموعمديـي واًمـوس هبو يقمئذ يمثػم مـ مشقخي مـ اعمفوضمريـ وإكصور إن طمقائط رؾمقل اهلل
اًمًٌعي اًمتل وىمػ مـ أمقال خمػميؼ.
( )1أظمرضمف اًمٌخوري رىمؿ ( ،)1124ومًؾؿ كحقه.
( )4اكظر :ذح اًمـقوي ًمصحقح مًؾؿ ( .)51/22
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ب-مو ورد ذم وىمػ قمثامن سمـ قمػون

« :من

ًمٌئر رومي طملم ىمول اًمـٌل

(.)2

يشرتي بئر رومة فقؽون دلوه فقفا كدالء ادسؾؿني» وموؿمؽماهو قمثامن

أكف ىمول  :يمون أسمق ـمؾحي أيمثر إكصور

ج -ورد قمـ أكس سمـ موًمؽ
سموعمديـي موًٓ مـ كخؾ ،ويمون أطمى أمقاًمف إًمقف «سمػمطموءش ،ويموكً مًتؼٌؾي اعمًجد
ويمون رؾمقل اهلل

يدظمؾفو وينمب مـ موء ومقفو ـمقى  ،ىمول أكس  :ومؾام كزًمً هذه

أيي ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ﴾ [آل قمؿران ]41 :ىموم أسمق ـمؾحي إمم رؾمقل
اهلل

ومؼول :يو رؾمقل اهلل :إن اهلل شمٌورك وشمعومم يؼقل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ﴾ وإن أطمى أمقازم إزم «سمػمطموءش وإهنو صدىمي هلل أرضمق سمرهو وذظمرهو قمـد
اهلل ومضعفو يو رؾمقل اهلل طمقٌ أراك اهلل ىمول :ومؼول رؾمقل اهلل

« :بخ ذلك مال

رابح ذلك مال رابح ،وقد سؿعت ما قؾت ،وإين أرى أن جتعؾفا يف األقربني» ومؼول
أسمق ـمؾحي :أومعؾ يو رؾمقل اهلل ،ومؼًؿفو أسمقـمؾحي ذم أىمورسمف وسمـل قمؿف(.)1
ومو ورد قمـ أكس سمـ موًمؽ

أكف ىمول :عمو ىمدم رؾمقل اهلل

اعمديـي أمر

سموعمًجد وىمول« :يا بـي الـجار ثامـوين حائطؽم هذاش ومؼوًمقا ٓ :واهلل ٓ كطؾى
صمؿـف إٓ إمم اهلل(.)4
د -واؾمتدل اجلؿفقر سمنمجوع اًمعؾامء مـ اًمًؾػ ومـ سمعدهؿ قمغم اًمؼقل
سمصحي اًمقىمػ ،ىمول اسمـ ىمدامي (« :)9وأيمثر أهؾ اًمعؾؿ مـ اًمًؾػ ومـ سمعدهؿ
( )2رواه اًمٌخوري شمعؾقؼ ًو ذم اًمنماب (  ، )514/1وذم اًمقصويو (  ،)2012/4واًمؽممذي ذم اعمـوىمى
( ،)155/8واًمـًوئل ذم إطمٌوس ( ،)141/1وطمًـف إًمٌوين ذم اإلرواء (.)45/1
( )1أظمرضمف اًمٌخوري ذم اًمزيموة سموب اًمزيموة ذم إىمورب ( 840/1رىمؿ  )2441واًمؾػظ ًمف ،ومًؾؿ ذم
اًمزيموة سموب ومضؾ اًمـػؼي واًمصدىمي قمغم إىمرسملم (  144/1رىمؿ  )445و( .)149/1
( )4أظمرضمف اًمٌخوري ذم اًمصالة ،سموب هؾ شمـٌش ىمٌقر منميمل اجلوهؾقي؟ (  218/2رىمؿ .)925
( )9اكظر :اعمغـل ( .)845-841/8
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قمغم اًمؼقل سمصحي اًمقىمػ ،ىمول ضموسمر :مل يؽـ أطمد مـ أصحوب اًمـٌل
مؼدرة إٓ

وىمػ)2(...

ذو

وهذا إمجوع مـفؿ ،ومنن اًمذي ىمدر قمغم اًمقىمػ وىمػ

إمجوقموش.
واؿمتفر ذًمؽ ومؾؿ يـؽره أطمد ومؽون
ً
وىمول اًمؼرـمٌل(« :)1ومنن اعمًلًمي إمجوع مـ اًمصحوسمي  ،وذًمؽ أن أسمو سمؽر وقمؿر
وقمثامن وقمؾ ًقو وقموئشي ووموـمؿي وقمؿرو سمـ اًمعوص واًمزسمػم وضموسمر

يمؾفؿ

أوىمػقا إوىموفش.
ومفذه اًمـؼقل شمدل قمغم إمجوع اًمصحوسمي واًمًؾػ اًمصوًمح روقان اهلل قمؾقفؿ
قمغم اًمقىمػ وصحتف وأكف منموع سمؾ مـدوب إًمقف.


ثاىًٔا :أدل٘ الفزٓل الجاىٕ:

وهم الؼائؾون بؿـع الوقف مطؾ ًؼا ،واألدلة هي كالتايل:
 -2اؾمتدًمقا سمؼقًمف شمعومم﴿ :ﯴﯵﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻﯼﯽﯾ﴾ [ؾمقرة اعموئدة].
ومؼد قموب اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم قمغم اًمعرب مو يموكً شمػعؾف ،مـ شمًققى اًمٌفوئؿ
ومحويتفو قمـ آكتػوع هبو واًمقىمػ مثؾ ذًمؽ.
وأضمقى قمـ آطمتجوج سمؤيي :سملن اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم إكام قموب قمؾقفؿ أهنؿ
شمٍمومقا سمعؼقهلؿ سمغػم ذع شمقضمف إًمقفؿ ،أو شمؽؾقػ ومرض قمؾقفؿ ذم ىمطع
ـمريؼ آكتػوع ،وإذهوب كعؿي اهلل وإزاًمي اعمصؾحي ًمؾعٌود ذم شمؾؽ اإلسمؾ

( )2هذا إصمر رواه اخلصوف ذم أطمؽوم إوىموف ،ص( )28وذم ؾمـده اًمقاىمدي ،واكظر :رؾموًمي «اًمقىمػش
ًمؾؿمًمػ ،ص(.)....
( )1شمػًػم اًمؼرـمٌل ( .)444/4
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وكحقهو ،وهبذا ومورىمً هذه إمقر إطمٌوس واًمقىمقف؛ ٕكف إكام ىمصد هبو
كػع اًمعٌود(.)2
صمؿ إن اًمقىمػ همروف آكتػوع سمؿـوومعف مـ ِىم ٌَ ِؾ اعمقىمقف قمؾقفؿ  ،قمغم قمؽس
إهدار اعمـوومع ومقام ذيمر ذم أيي اًمؽريؿي.

 -1مو روي أن قمٌد اهلل سمـ زيد سمـ قمٌد رسمف ضموء إمم رؾمقل اهلل

ومؼول :يو رؾمقل

اهلل :إن طموئطل هذا صدىمي وهق إمم اهلل شمعومم ورؾمقًمف ،ومجوء أسمقاه ومؼوٓ :يو
رؾمقل اهلل :يمون ىمقام قمقشـو ،ومرده رؾمقل اهلل

قمؾقفام ،صمؿ موشمو ،ومقرصمفام

سمعدمهو(.)1
ورد هذا احلديٌ سمام ىموًمف اًمٌقفؼل سمعد روايتف ًمؾحديٌ طمقٌ ىمول« :هذا
مرؾمؾش وقمغم ومرض صحتف ومنن اًمرؾمقل

أسمطؾف سمًٌى أكف مجقع مو يؿؾؽ،

وًمقس ٕطمد أن يي سمـػًف وسمؿـ يعقل سمًٌى اًمقىمػ.
ىمول اسمـ ىمدامي( :)4ذم معرض اًمرد قمغم احلديٌ « :وطمديٌ قمٌد اهلل سمـ زيد
إن صمًٌ ومؾقس ومقف ذيمر اًمقىمػ ،واًمظوهر أكف ضمعؾف صدىمي همػم مقىمقومي
اؾمتـوب ومقفو رؾمقل اهلل

ومرأى واًمديف أطمؼ اًمـوس سمٍمومفو إًمقفام  ،وحيتؿؾ

أن احلوئط يمون هلام ،ويمون هق يتٍمف ومقف سمحؽؿ اًمـقوسمي ومتٍمف هبذا
اًمتٍمف سمغػم إذهنام ومؾؿ يـػذاه وملشمقو اًمـٌل

ومرده إًمقفامش .

( )2راضمع شمػًػم اًمؼرـمٌل ( . )444-445/4
( )1أظمرضمف اًمدارىمطـل مـ قمدة ـمرق ذم إطمٌوس ( ،)102-100/9واسمـ طمزم ذم اعمحغم
( ،)215/20واًمٌقفؼل ذم اًمًــ اًمؽؼمى ( )214/1مـ ـمريؼ أيب سمؽر سمـ طمزم قمـ قمٌد اهلل سمـ زيد
اسمـ قمٌد رسمف ،ىمول اًمٌقفؼل « :هذا مرؾمؾ  ،أسمق سمؽر سمـ طمزم مل يدرك قمٌدرسمف سمـ زيد ،وروي مـ أوضمف
آظمر قمـ قمٌد اهلل سمـ زيد  ،يمؾفـ مراؾمقؾش.
( )4اعمغـل (.)844/8
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وىمول اسمـ طمزم( :)2سمعد ذيمره احلديٌ  ٓ« :طمجي هلؿ ومقف ًمقضمقه .أوهلو  :أكف
مـؼطع ،واًمثوين  :أن ومقف ىمقام قمقشفؿ وًمقس ٕطمد أن يتصدق سمؼقام قمقشف،
سمؾ هق مػًقخ إن ومعؾفش .


ثالجًا :أدل٘ الفزٓل الجالح:

وهم الؼائؾون بجواز الوقف يف السالح والؽراع فؼط.
واؾمتدًمقا سمحديٌ قمؿر سمـ اخلطوب
ممو أوموء اهلل قمغم رؾمقًمف
ًمرؾمقل اهلل

ىمول« :يموكً أمقال سمـل اًمـضػم

ممو مل يقضمػ اعمًؾؿقن قمؾقف سمخقؾ وٓ ريموب ومؽوكً

ظموصي ،ويمون يـػؼ قمغم أهؾف كػؼي ؾمـتف صمؿ جيعؾ مو سمؼل ذم

اًمًالح واًمؽراع قمدة ذم ؾمٌقؾ اهللش(.)1
ورد آؾمتدٓل هبذا احلديٌ :سملن ذًمؽ ٓ يعـل مـع اًمقىمػ ذم همػم اًمًالح
واًمؽراع ،يمام أكف

ىمد صمًٌ قمـف اًمقىمػ ذم همػم اًمًالح واًمؽراع ،قمغم مو ؾمٌؼ ذم

أدًمي اجلؿفقر ،يمام ذم روايي قمؿرو سمـ احلورث وروايي قموئشي اعمتؼدمتلم ذم أدًمي
اجلؿفقر ومقضمى إظمذ هبو.
 اخلالصة:
ممو شمؼدم كعؾؿ أن اًمؼقل سمصحي اًمقىمػ هق اًمؼقل احلؼ ،ومل يزل اعمًؾؿقن مـ
قمفد رؾمقل اهلل

إمم قمٍمكو هذا يقىمػقن اًمقىمقف مـ همػم كؽػم وًمق مل يؽـ ذم

إمر إٓ وىمػ قمؿر سمـ اخلطوب ًمؽػك دًمق ً
ال قمغم ضمقازه  ،ومنكف ىمد وىمع مـف سملمر
اًمـٌل

 ....واهلل أقمؾؿ.

( )2اعمحغم (.)214/2
( )1أظمرضمف اًمٌخوري ذم اجلفود (  2019/4رىمؿ  ،) 1195ومًؾؿ ذم اجلفود (  2411/4رىمؿ .)2181
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املبحث الرابع:





قبل أٌ ىكف عل ٙأٍداف الْقف ّاحلكن٘ ميُ ٓيبػٕ ليا أٌ ىتصْر
األمْر التالٔ٘:
 -2أن اإلسالم دين شامل ًمؽؾ مو يعقد سموًمـػع قمغم اإلكًون ؾمقاء ذم أمقر ديـف أو
دكقوه.
 -1أن ذلك الشؿول يتؿشى مع متطؾبات ادرء سمام حيؼؼ ًمف اًمعزة واًمؽرامي ذم
اًمداريـ.
 -4أن أحؽام اإلسالم جاءت متػؼة مع حاجة اإلكسان ،ؾمؾقؿي مـ يمؾ قمقى أو
كؼص خيؾ هبو قمـد شمطٌقؼفو؛ ٕهنو يمؾفو ضموءت مـ قمـد احلؽقؿ اًمعؾقؿ ،اًمذي
يع ؾؿ سمحؽؿتف مو يصؾح ًمف ومو ٓ يصؾح  ،وملرؿمده إمم مو ومقف اخلػم يمؾ اخلػم،
وطمذره قمام ومقف اًمنم.
 -9أن الرشيعة اإلسالمقة جاءت لتحؼقق مصالح العبد ؾمقاء ذم أمقر ديـف ،أو ذم
مصوحلف اًمدكققيي اًمتل يتؿتع هبو ذم طمقوشمف ،ويًتعلم هبو قمغم شملديي مو وضمى
قمؾقف دموه ظموًمؼف ومـشئف.
 -8أن اإلكسان مفام أويت من ذكاء وفطـة ودراية ،وملطمؽومف قمٌورة قمـ كظريوت
ىموسمؾي ًمؾصقاب واخلطل ،همػم مالئؿي ًمؽؾ اعمجتؿعوت ،وقمغم هذا ومؽؾ مو
ووعف مـ طمؾقل عمشؽالت اعمجتؿع ومنكف يـطٌؼ قمؾقف هذا اًمقصػ.
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ومؽؾ هذه إمقر جمتؿعي دمعؾـو كجد أن ذم اًمقىمػ اًمذي أىمره اًمنمع احلـقػ
ً
حتؼقؼو ًمؽثػم مـ اعمصوًمح اًمديـقي اًمتل شمعقد قمغم اًمـقاىمػ ذم أظمرة  ،يمام أن ومقف
معوجلي طمؼقؼقي ًمؽثػم مـ اطمتقوضموت اعمجتؿع اًمدكققيي اًمتل ٓ همـك ًمف قمـفو ،ومنن
اعمًؾؿ ملمقر ومققمقد؛ ملمقر سموإلكػوق ًمؾتقؾمعي قمغم مـ هق ذم طموضمي مـ اًمعٌود،
وًمرومع اًمضقؼ واحلرج واعمشؼي قمـفؿ؛ وًمتفقئي ؾمٌؾ اًمراطمي واًمطؿلكقـي ًمؾؿًؾؿلم،
ومققمقد مؼوسمؾ ذًمؽ سموٕضمر اجلزيؾ مـ اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم.
وهلذا كجد أن اهلل ؾمٌحوكف وشمعومم ىمد رهمى ذم اًمٌذل واإلكػوق ذم يمثػم مـ
أيوت ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ :ىمول شمعومم ﴿ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﴾ [اًمٌؼرة .]198 :وىمول شمعومم ﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﴾ [اًمٌؼرة.]112 :
يمام أن اًمرؾمقل ىمد طمٌ قمغم اًمتصدق وومعؾ اعمعروف ،وشمؼدم ىمقًمف :
«إذا مات ابن آدم اكؼطع عؿؾه إال من ثالث  :صدقة جارية  ،أو عؾم يـتػع به  ،أو
ولد صالح يدعو له»( )2وهـوك آيوت وأطموديٌ يمثػمة طمثً قمغم اًمتصدق واًمٌذل
واإلكػوق ذم وضمقه اًمؼم واإلطمًون  ،وًمًـو ذم صدد طمٍمهو وًمؽـ يؽػقـو مو
ذيمركوه إلفمفور شمرهمقى اًمنميعي اإلؾمالمقي هبذا إمر.
ّتظَز حكن٘ اهلل ّعدلُ بني خلكُ لضناٌ ٍذا احلل لتلك الف٘ٝ
بأسلْبني :
أحدمها :إًمزامل وهق احلؼ اعمتؿثؾ ذم اًمزيموة اًمقاضمٌي قمغم أصحوب إمقال
ًمتؾؽ اًمػئي؛ وًمًـو سمصدد احلديٌ قمـفو.
( )2شمؼدم خترجيف.
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الثاين :أؾمؾقب شمطققمل رهمى اإلؾمالم ومقف وطمٌ قمؾقف وهق أكقاع اًمصدىموت
إظمرى ،واًمقىمػ كقع مـ أكقاع اًمصدىموت ،وىمد شمريمً اًمنميعي اإلؾمالمقي
ًمؾامًمؽلم ؾمعي مـ أمرهؿ ذم أن حيؼؼقا مو يروكف مـوؾم ًٌو مـ أوضمف اإلكػوق.
 أهم أهداف الوقف:

 -2حتؼقؼ مٌدأ اًمتؽوومؾ سملم إمي اعمًؾؿي وإجيود اًمتقازن ذم اعمجتؿع.
 -1ذم اًمقىمػ وامن ًمٌؼوء اعمول ودوام آكتػوع سمف وآؾمتػودة مـف مدة ـمقيؾي ،ومنن
اعمقىمقف حمٌقس أسمدً ا قمغم مو ىمصد ًمف ٓ ،جيقز ٕطمد أن يتٍمف سمف شمٍم ًومو
يػؼده صػي اًمديؿقمي واًمٌؼوء.
 -4ذم اًمقىمػ اؾمتؿرار ًمؾـػع إظمروي اًمعوئد مـ اعمول اعمحٌس ،ومثقاسمف مًتؿر
عمقىمػف طم ًقو أو مقتًو وداظمؾ ذم اًمصدىمي اجلوريي اًمتل أظمؼم اًمرؾمقل أهنو مـ
اًمعؿؾ اًمذي ٓ يـؼطع(.)2
ً -9مؾقىمػ هدف أقمغم وأؾمؿك مـ سمؼقي إهداف وهق امتثول أمر اهلل –ؾمٌحوكف
وشمعومم – سموإلكػوق واًمتصدق واًمٌذل ذم وضمقه اًمؼم.
 -8ذم اًمقىمػ حتؼقؼ ٕهداف اضمتامقمقي واؾمعي ،وأهمراض ظمػميي ؿمومؾي ،يمدور اًمعؾؿ
واًمقىمػ قمغم ـمؾٌي اًمعؾقم اًمنمقمقي ،واًمعؾقم اعمٌوطمي اًمتل شمعقد سموًمـػع قمغم
اعمًؾؿلم ،واًمتل هل مـ متطؾٌوت اعمجتؿع اعمًؾؿ  ،ومو يتٌع ذًمؽ مـ أسمحوث
ودراؾموت شمؽقن مـ وؾموئؾ شمـؿقي اعمجتؿع اعمًؾؿ وإهمـوئف قمام سمقد قمدوه(.)1
ومؿـ اًمقىمػ يؿؽـ إجيود ممؾمًوت وىمػقي  ،شمعؿؾ سمحريي يمومؾي سمعقدً ا قمـ
أهمراوو متعددة ختدم اعمجتؿع  ،وشمًفؿ
همروو أو
ً
اعممصمرات اخلورضمقي  ،شممدي ً
( )2اكظر :أطمؽوم اًمقىمػ ذم اًمنميعي اإلؾمالمقي ًمؾؽٌقز ( .)245/2
( )1اعمرضمع اًمًوسمؼ (.)245/2
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كنم اإلؾمالم وشمٌؾغ رؾموًمتف شمدقمؿ شمؾؽ اعممؾمًوت اًمقىمػقي ِم ْـ ِىم ٌَ ِؾ َم ْـ ين
اهلل هلؿ أمقآً شمزيد قمـ طموضمتفؿ .

ً
حتؼقؼو ًمغرض يمثػم مـ إومراد اًمذيـ يرهمٌقن ذم
يمام أن ذم شمؾؽ اعممؾمًوت
ومعؾ اخلػم وًمؽـ أقمامهلؿ واًمتزاموهتؿ متـعفؿ مـ ذًمؽ ،أو ًمقس ًمدهيؿ اخلؼمة
اًمؽوومقي ًمؾؼقوم سمتؾؽ إقمامل ،ومنذا وضمد مـ خيدمفؿ سموؾمتغالل مو يـػؼقكف قمغم
ؾمٌؾ اخلػم مـ اعمتخصصلم ذم جمول آؾمتػودة سمف سمام حيؼؼ اًمغويي مـف؛ دومعفؿ
هذا إمم يمثرة اإلكػوق ٓـمؿئـوهنؿ إمم أن قموئد مو يـػؼقكف ؾمقف يٍمف ذم
مٍمومف اًمًؾقؿ .
 -1سموًمقىمػ يؿؽـ ًمؾؿرء أن يممـ مًتؼٌؾف ومًتؼٌؾ ذريتف سمنجيود مقرد صموسمً
يضؿـف ويؽقن واىم ًقو هلؿ قمـ احلوضمي واًمعقز واًمػؼر ،ومؼد ضمٌؾً اًمـػس
اًمٌنميي قمغم احلرص قمغم اعمول ،وذم اًمقىمػ وؾمقؾي مٌوطمي ًمتحؼقؼ شمؾؽ اًمرهمٌي.
 -1ذم اًمقىمػ [وٓ ؾمقام اًمذري] محويي ًمؾامل وحموومظي قمؾقف مـ قمٌٌ اًمعوسمثلم،
يمنهاف وًمد أو شمٍمف ىمريى ومقٌؼك اعمول وشمًتؿر آؾمتػودة مـ ريعف،
ويدوم ضمريون أضمره ًمف.
 -5ذم اًمقىمػ سمر ًمؾؿقىمقف قمؾقف ،وىمد طمٌ اًمنمع اًمؽريؿ قمغم اًمؼم ورهمى ومقف،
ومػل اًمؼم شمدوم اًمصؾي وشمـؼطع اًمٌغضوء ويتحوب اًمـوس ،ومتًؿق اهلؿؿ،
وشملشمؾػ اًمؼؾقب وشمتعوون قمغم إمقر اًمـوومعي ،وشمتجـى اًمؽقد ًممظمريـ،
وشمتجف إمم اًمعؿؾ اعمـتٍ اًمـوومع(.)2


( )2اكظر :اإلؾمعوف ذم أطمؽوم إوىموف ،ص( ،)24واكظر :اًمقىمػ ودوره ذم اًمتـؿقي آىمتصوديي
ًمؾديمتقر ؾمؾقؿ هوين ،ص( 48ومو سمعده) واًمقىمػ ودوره ذم اًمتـؿقي آضمتامقمقي ًمف ،ص( 95ومو
سمعده) ،ط دار اًمٌشوئر اإلؾمالمقي.
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ىمًؿ ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي إقمامل اعمنموـمي ذم اًمقىمػ قمغم إمقر
اًمديـقي مثؾ :اًمقىمػ قمغم إئؿي واعممذكلم واعمشتغؾلم سموًمعؾؿ مـ اًمؼرآن ،واحلديٌ
واًمػؼف وكحق ذًمؽ أو سموًمعٌودات أو سموجلفود ذم ؾمٌقؾ اهلل إمم صمالصمي أىمًوم:
الؼسم األول :قمؿؾ يتؼرب سمف إمم اهلل شمعومم وهق اًمقاضمٌوت واعمًتحٌوت اًمتل
رهمى رؾمقل اهلل ط ومقفو ،وطمض قمغم حتصقؾفو ،ومؿثؾ هذا اًمنمط جيى اًمقوموء
سمف ،ويؼػ اؾمتحؼوق اًمقىمػ قمغم طمصقًمف ذم اجلؿؾي.
الؼسم الثاين :قمؿؾ هنك اًمـٌل ط قمـف هنل حتريؿ أو هنل شمـزيف وموؿمؽماط مثؾ
هذا اًمعؿؾ سموـمؾ سموشمػوق اًمعؾامء.
الؼسم الثالث :قمؿؾ ًمقس سمؿؽروه ذم اًمنمع ،وٓ مًتحى سمؾ هق مٌوح
مًتقي اًمطروملم ،ومفذا ىمول سمف سمعض اًمعؾامء سمقضمقب اًمقوموء سمف ،واجلؿفقر مـ
اًمعؾامء مـ أهؾ اعمذاهى اعمشفقرة وهمػمهؿ قمغم أن ذـمف سموـمؾ ،ومال يصح
قمـدهؿ أن ينمط إٓ مو يمون ىمرسمي إمم اهلل شمعومم؛ وذًمؽ ٕن اإلكًون إذا يمون طم ًّقو
ومؾف أن يٌذل موًمف ذم حتصقؾ إهمراض اعمٌوطمي؛ ٕكف يـتػع سمذًمؽ ،وملمو اعمقً ومام
سمؼل سمعد اعمقت يـتػع مـ أقمامل إطمقوء؛ إٓ سمعؿؾ صوًمح ىمد أمر سمف ،أو أقمون
قمؾقف ،أو أهدى إًمقف ،وكحق ذًمؽ ،وملمو إقمامل اًمتل ًمقًً ـموقمي هلل ورؾمقًمف ومال
يـتػع هبو اعمقً سمحول؛ ومنذا اؿمؽمط اعمقيص أو اًمقاىمػ قمؿ ً
ال أو صػي ٓ صمقاب
ومقفو؛ يمون اًمًعل ذم حتصقؾفو ؾمع ًقو ومقام ٓ يـتػع سمف ذم دكقوه ،وٓ ذم آظمرشمف ،ومثؾ
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هذا ٓ جيقز ،وهذا إكام مؼصقده سموًمقىمػ اًمتؼرب إمم اهلل شمعومم ،وموًمقاضمى أن يعؿؾ
ذم ذوـمفؿ سمام ذـمف اهلل وروقف ذم ذوـمفؿ(.)2
يمام َو ٌَ َط اًمعالمي اسمـ اًمؼقؿ ذوط اًمقاىمػلم ذم أصمـوء يمالمف قمغم اإلومتوء ذم
ذوط اًمقاىمػلم.
ومؼول ذم اًمػوئدة اًمًوسمعي قمنمة« :إذا ؾمئؾ قمـ مًلًمي ومقفو ذط واىمػ مل حيؾ
ًمف أن يؾزم سموًمعؿؾ سمف ،سمؾ وٓ يًقهمف قمغم اإلـمالق ،طمتك يـظر ذم ذًمؽ اًمنمط،
ومنن يمون خيوًمػ طمؽؿ اهلل ورؾمقًمف ومال طمرمي ًمف ،وٓ حيؾ ًمف شمـػقذه ،وٓ يًقغ
شمـػقذه ،وإن مل خيوًمػ طمؽؿ اهلل ورؾمقًمف ومؾقـظر :هؾ ومقف ىمرسمي أو رضمحون قمـد
اًمشورع أم ٓ؟ ومنن مل يؽـ ومقف ىمرسمي ،وٓ رضمحون مل جيى اًمتزامف ،ومل حيرم ،ومال
شمي خموًمػتف ،وإن يمون ومقف ىمرسمي وهق راضمح قمغم ظمالومف ومؾقـظر :هؾ يػقت سموًمتزامف
واًمتؼققد سمف مو هق أطمى إمم اهلل ورؾمقًمف وأرى ًمف وأكػع ًمؾؿؽؾػ وأقمظؿ
حتصقال عمؼصقد اًمقاىمػ مـ إضمر؟ ومنن وموت ذًمؽ سموًمتزامف مل جيى اًمتزامف وٓ
اًمتؼققد سمف ىمط ًعو ،وضموز اًمعدول سمؾ يًتحى إمم مو هق أطمى إمم اهلل ورؾمقًمف وأكػع
ً
حتصقال عمؼصقد اًمقاىمػ .وإن يمون ذم ىمرسمي وـموقمي ومل يػً
ًمؾؿؽؾػ وأيمثر
سموًمتزامف مو هق أطمى إمم اهلل ورؾمقًمف مـف وشمًووى هق وهمػمه ذم شمؾؽ اًمؼرسمي،
وحيصؾ همرض اًمقاىمػ سمحقٌ يؽقن هق وهمػمه ـمريؼلم مقصؾلم إمم مؼصقده
ومؼصقد اًمشورع مـ يمؾ وضمف ومل يتعلم قمؾقف اًمتزام اًمنمط ،سمؾ ًمف اًمعدول قمـف إمم
مو هق أؾمفؾ قمؾقف ،وأرومؼ سمف ،وإن شمرضمح مقضمى اًمنمط ويمون ىمصد اًمؼرسمي
واًمطوقمي ومقف أفمفر وضمى اًمتزامف ،ومفذا هق اًمؼقل اًمؽكم ذم ذوط اًمقاىمػلم ،ومو
جيى اًمتزامف مـفو ،ومو يًقغ ،ومو ٓ جيى ،ومـ ؾمؾؽ همػم هذا اعمًؾؽ شمـوىمض
أفمفر شمـوىمض ،ومل يثًٌ ًمف ىمدم يعتؿد قمؾقفش( .)1ا.هـ.
( )2جمؿقع ومتووى اسمـ شمقؿقي (.)10 ،84 ،85/12
( )1إقمالم اعمقىمعلم (.)15/1

25

مصارف الوقف

25




يشؽمط ذم اًمٌمء اعمقىمقفً ،مؽل يصح وىمػف ،عدة شسًط هي:
 -2أن يؽقن موًٓ متؼق ًمو.
 -1أن يؽقن معؾق ًمو.
 -4أن يؽقن مؾؽًو ًمؾقاىمػ.

قمؼورا سموًمتخصقص ،أو ممو ضمرى اًمعرف قمغم
قمؼورا سمطٌقعتف ،أو ً
 -9أن يؽقن ً
وىمػف.
مػرزا.
 -8أن يؽقن ً
وؾمـتؽؾؿ قمـ يمؾ ذط مـ هذه اًمنموط سمٌمء مـ اًمتػصقؾ:
 الشزط األّل :أٌ ٓكٌْ املْقْف ماال( )1متكْمًا:
ذقمو ذم طمول
ادال ادتؼوم ،هق :مو يمون ذم طمقوزة اإلكًون وضموز آكتػوع سمف ً
اًمًعي وآظمتقور .يموًمـؼقد ،واًمؽتى ،اًمعؼورات.

( )2قمرف اعمول سمتعوريػ يمثػمة ومعرومف اسمـ قموسمديـ سمؼقًمف« :مو يؿقؾ إًمقف اًمطٌع ويؿؽـ ادظموره ًمقىمً
احلوضميش .اكظر :رد اعمحتور قمغم اًمدر اعمختور :ج 9ص ،4وقمرومف اًمشقخ اخلػقػ سمؼقًمف« :اعمول يمؾ مو
يؿؽـ طمقوزشمف وآكتػوع سمف قمغم وضمف معتودش .اكظر :اعمدظمؾ ًمدراؾمي اًمنميعيً .مؾديمتقر قمٌد اًمؽريؿ
زيدان ص( .)121وقمغم هذا ومامًمقي اًمٌمء شمتحؼؼ إذ شمقاومر ومقف أمران:
-2إمؽون طمقوزشمف.

-1إمؽون آكتػوع سمف.
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ويؽمشمى قمغم ذًمؽ أن مو ًمقس ذم طمقوزة اإلكًون ٓ يعتؼم موًٓ متؼق ًمو :يموًمطػم
ذم اهلقاء ،واًمًؿؽ ذم اعموء ،ويمذًمؽ مو ٓ يٌوح ًمإلكًون آكتػوع سمف :يموخلؿر،
واخلـزير سموًمـًٌي ًمؾؿًؾؿ.
أما ادال غر ادتؼوم ،ومفق مو ٓ يؿؽـ آكتػوع سمف طمول اًمًعي وآظمتقور ومل
يؽـ ذم طمقوزة اإلكًون .ومل جيعؾ ًمف اًمنمع ىمقؿي وٓ محويي قمـد إشمالومف:
يموعمًؽرات ،واعمحرموت سموًمـًٌي ًمؾؿًؾؿ.
وضمومع ذًمؽ :أن مو يصح وىمػف هق :يمؾ مو ضموز سمقعف ،وضموز آكتػوع سمف(.)2
 الشزط الجاىٕ :أٌ ٓكٌْ معلْمًا :
قمؾام
يشؽمط اًمػؼفوء ًمصحي اًمقىمػ – ً
أيضو :-أن يؽقن اعمقىمقف معؾق ًمو ً
يـػل اجلفوًمي قمـف ،مـ ًعو ًمؾـزاع.
وقمغم هذا ،ومؾق ىمول اًمقاىمػ :وىمػً ضمز ًءا مـ أريض ،ومل يعقـف ،يمون اًمقىمػ

سموـمالً .ويمذًمؽ ًمق ىمول :وىمػً إطمدى داري هوشملم ،ومل يعلم(.)1

إٓ أكف ًمق ىمول :وىمػً مجقع طمصتل مـ هذه إرض أو اًمدار ،ومل يذيمر
مؼدارهو ،صح اًمقىمػ اؾمتحًوكًو؛ ٕكف وىمػ يمؾ مو يؿؾؽ ذم هذه إرض ،أو
شمؾؽ اًمدار ،ومؾؿ يمد إمر إمم اًمـزاع .ىمول اسمـ طمجر« .ذيمر اًمغزازم ذم ومتوويف أن مـ
ىمول :اؿمفدوا قمكم أن مجقع أماليمل وىمػ قمغم يمذا وذيمر مٍمومفو ،ومل حيدد ؿمق ًئو
مـفو :صورت مجقعفو وىم ًػو وٓ يي ضمفؾ اًمشفقد سموحلدودش(.)4
( )2اكظر :اعمغـل هبومش اًمنمح اًمؽٌػم ،)141/1( :وذائع اإلؾمالم.)191/2( :
( )1اكظر :مغـل اعمحتوج ،)411/1( :واًمٌحر اًمزظمور.)282/9( :
( )4اكظر :ومتح اًمٌوري.)181/8( :
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أروو ومقفو أؿمجور ،واؾمتثـك إؿمجور سمؿقاوعفو ،مل جيز اًمقىمػ؛
وًمق وىمػ ً

ٕن اًمداظمؾ حتً اًمقىمػ جمفقل اعمؼدار .كؼؾف ذم اًمٌحر قمـ اعمحقط(.)2
وًمق ىمول :وىمػً داري اًمػالكقي ،أو أريض اًمتل ذم ضمفي يمذا ،ويمون مو وىمػف
معرو ًومو سموًمشفرة ٓ يؾتٌس سمغػمه ،صح اًمقىمػ ،وٓ طموضمي إمم ذيمر احلدود(.)1
قمغم أن مو جيري قمؾقف اًمعؿؾ أن ذم يمؾ شمٍمف كوىمؾ ًمؾؿؾؽقي ،هق ضورة
ذيمر احلدود إرسمعي ،وقمدم آيمتػوء سموًمشفرة؛ ٕن هذه اًمتٍموموت شمًتؿر أطمؽومفو
آمو ًدا ـمقيؾي ،وىمد يليت وىمً شمزول ؿمفرهتو مع سمؼوء طمؽؿفو ،ومقجى أن شمؽقن
ىموئام وذًمؽ سمحدهو سموحلدود إرسمعي اعمحقطي هبو.
اًمقصمقؼي ؿمومؾي ًمٌقوهنو مو دام طمؽؿفو ً
 الشزط الجالح :أٌ ٓكٌْ ملكًا للْاقف:
ذهى مجفقر اًمػؼفوء إمم أكف يشؽمط ًمصحي اًمقىمػ أن يؽقن اعمقىمقف ممؾقيمًو
ًمؾقاىمػ ؾموقمي اًمقىمػ مؾؽًو شمو ًّمو ،ومنن مل يؽـ يمذًمؽ يمون اًمقىمػ سموـم ً
ال(.)4
ّٓتفزع عً ٍذا الشزط عدٗ مساٜل :
-2أن اعمقهقب ًمف إذا وىمػ اًمعلم اعمقهقسمي ىمٌؾ أن يؼٌضفو ٓ يصح وىمػف؛
صحقحو،
ىمٌضو
ٕن اعمقهقب ٓ يدظمؾ ذم مؾؽ اعمقهقب ًمف إٓ سمعد أن يؼٌضف ً
ً
ومقؽقن اًمقاىمػ قمـدئذ ىمد وىمػ اًمعلم ىمٌؾ أن شمدظمؾ ذم مؾؽف.
-1أن اعمقص ًمف سمعلم مـ إقمقون ٓ يؿؾؽ وىمػفو ىمٌؾ مقت اعمقيص؛ ٕن
اًمقصقي ٓ شمػقد اعمؾؽ ًمؾؿقص ًمف إٓ سمعد مقت اعمقيص ،ويمذًمؽ ًمق يمون ًمف صمقب
أو قمٌد سمذمي همػمه أو كحقهً ،معدم اعمؾؽ ذم احلول(.)9
( )2اكظر :اًمٌحر اًمرائؼ.)121/8( :
( )1اكظر :اإلؾمعوف :ص( ،)21واعمفذب ،)990/2( :ومـتفك اإلرادات.)8/1( :
( )4طموؿمقي اسمـ قموسمديـ (.)941/4
( )9ومتح اًمؼدير (.)10/8
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-4أن اعمشؽمي إذا وىمػ اًمعؼور اًمذي اؿمؽماه صمؿ شمٌلم أكف مل يؽـ مؾؽًو ًمؾٌوئع،
وإكام هق ًمشخص آظمر ادقموه ،وأصمًٌ دقمقاه سموًمٌقـي ،وىميض سموؾمتحؼوىمف عموًمؽف ،ومنن
اًمقىمػ يؽقن همػم صحقحٕ .كف فمفر أن اًمقاىمػ ىمد وىمػ مو ٓ يؿؾؽ(.)2
أروو اؿمؽماهو صمؿ أظمذت سمعد ذًمؽ سموًمشػعي ،ومال يصح وىمػفو.
-9إذا وىمػ ً
ٕكف شمٌلم أن اًمعلم ًمقًً ممؾقيمي ًمؾقاىمػ ؾموقمي اًمقىمػ(.)1
 -8ويدظمؾ ذم هذا قمـد سمعض اًمػؼفوء :وىمػ اعمرهقن واًمعلم اعمًتلضمرة،
ومنن اعمؾؽ ومقفام مل خيؾص ًمؾقاىمػ(.)4
 الشزط الزابع :أٌ ٓكٌْ مفزسًا:
اظمتؾػ اًمػؼفوء ذم ضمقاز وىمػ اعمشوع شمٌ ًعو ٓظمتالومفؿ ذم اؿمؽماط اًمؼٌض
«وموًمػؼفوء اًمذيـ اقمتؼموا اًمقىمػ شمو ًمو مـ همػم طموضمي إمم اًمؼٌض جيقزون اًمقىمػ مع

اًمشققع ،واًمذيـ ىمد اؿمؽمـمقا اًمؼٌض طمؽؿقا سملن اًمقىمػ ٓ يتؿ مع اًمشققع ،سمؾ

ٓسمد مـ اإلومراز واًمؼًؿيش(.)9
وموإلموم موًمؽ رمحف اهلل يشدد ذم اؿمؽماط اًمؼٌض ،وٓ يؽتػل مـف سموًمتؿؽلم،
سمؾ يشؽمط احلقوزة ؾمـيً ،مذًمؽ ومؼد مـع وىمػ اعمشوع ىمٌؾ ىمًؿتفٕ ،ن احلقوزة ٓ
شمتؿ مع اًمشققع.
وحمؿد سمـ احلًـ اًمذي يشؽمط اًمؼٌض ًمتامم اًمقىمػ ،يرى أن وىمػ اعمشوع ٓ
يتؿ إٓ سمعد ىمًؿتف إذا يمون ىموسم ً
ال ًمؾؼًؿي( .)8وىمد أضموز أسمق يقؾمػ وهمػمه وىمػ
( )2مغـل اعمحتوج (.)415/1
( )1طموؿمقي اسمـ قموسمديـ (.)941/4
( )4اكظر :اًمقىمػ اًمعؼوري ًمؾؿمًمػ ىمقد اًمطٌع.
( )9حموضات ذم اًمقىمػ ًمؾشقخ حمؿد أسمق زهرة ص(.)229
( )8اهلدايي هبومش اًمػتح ( ،)99/8اعمًٌقط (.)41/21

مصارف الوقف

29

29

اعمشوع مـ همػم طموضمي إمم اًمؼًؿي ،ؾمقاء أيمون ً
ىموسمال ًمؾؼًؿي أم مل يؽـ ،شمقؾمعي قمغم
ً
وشمًفقال قمؾقفؿ(.)2
اًمـوس
ومع اظمتالف اًمػؼفوء ذم ؿملن وىمػ اعمشوع ذًمؽ آظمتالف ،ومؼد اشمػؼقا قمغم
أن وىمػ اعمًجد واعمؼؼمة ٓ يتؿ إٓ سمعد اًمؼًؿي؛ ٕكف ٓ يتصقر آكتػوع ومقفام إٓ
سموإلومراز وآؾمتؼالل .وٕن اعمًجد يؼتيض اخلؾقص هلل شمعومم ،وذًمؽ ٓ يتؿ مع
اًمشققع .ويمذًمؽ اعمؼؼمة ٓ يتؿ حتؼؼ يمقهنو مؼؼمة خمصصي هلذا اًمـقع مـ طموضموت
اعمًؾؿلم إٓ سموإلومراز(.)1
املوقوف عليٌ وما يشرتط فيٌ:
مـ اعمعؾقم أن اًمغويي مـ اًمقىمػ هل دوام اًمثقاب ًمؾقاىمػ قمغم وضمف اًمؼم
واخلػم ِ
واإلطمًون ًمؾـوس ،وىمد سمقـو ذم اعمٌحٌ اًمًوسمؼ اًمنموط اًمقاضمى شمقاومرهو
ذم اعمقىمقف ،وكتـاول هـا الرشوط الواجب توافرها يف ادوقوف عؾقه وجمؿل هذه
الرشوط:
 -2أن يؽقن اعمقىمقف قمؾقف ضمفي سمر ،وومقف ظمالف ؾمقليت سمقوكف هـوك.
 -1أن يؽقن قمغم ضمفي يصح مؾؽفو أو اًمتؿؾؽ هلو.
 -4أن شمؽقن اجلفي اعمقىمقف قمؾقفو همػم مـؼطعي.
وكـتؼؾ مـ ِ
اإلمجول إمم اًمتػصقؾ.

( )2اعمًٌقط ( ،)41 – 41/21اإلؾمعوف ص(.)12
( )1اعمًٌقط ( ،)41/21ومتح اًمؼدير (.)91/8
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أن يؽقن اعمقىمقف قمؾقف مـ ضمفوت اًمؼم واإلطمًون ،وأوٓهو إىمرسمقن
واًمقتومك واعمًويملم وإرامؾ ،وذم ؾمٌقؾ اهلل واسمـ اًمًٌقؾ؛ ٕن إصؾ ذم
منموقمقي اًمقىمػ أن يؽقن صدىمي يتؼرب هبو اًمعٌد إمم اهلل.
ىمول اإلموم اسمـ ىمدامي« :وإذا مل يؽـ اًمقىمػ قمغم معروف أو سمر ومفق سموـمؾش()2

وممدى ذًمؽ أن إقمامل اًمتل ًمقًً ـموقمي هلل ورؾمقًمف ومال يـتػع هبو اعمقً سمحول؛
ومنذا اؿمؽمط اعمقيص أو اًمقاىمػ قمؿ ً
ال أو صػي ٓ صمقاب ومقفو؛ يمون اًمًعل ذم
حتصقؾفو ؾمع ًقو ومقام ٓ يـتػع سمف ذم دكقوه ،وٓ ذم آظمرشمف ،ومثؾ هذا ٓ جيقز ،وهذا
إكام مؼصقده سموًمقىمػ اًمتؼرب إمم اهلل شمعومم يمٌـوء اعمًوضمد واًمؼـوـمر ،ويمتى اًمػؼف
واًمعؾؿ ،وٓ يصح قمغم معصقي يمٌقً اًمـور واًمٌقع واًمؽـوئس ،وٓ قمغم يمتى إحلود
أو زكدىمي أو ومًقق(.)1
الشزط الجاىٕ:
أن يؽقن اًمقىمػ قمغم ضمفي يصح مؾؽفو يموإلكًون ،أو اًمتؿؾؽ هلو يموعمًوضمد
واعمدارس واعمشوذم؛ ٕن هذا هق اعمتػؼ قمؾقف قمـد مجفقر اًمػؼفوء( ،)4يًتقي ذم
ذًمؽ مـ ىمول سملن مؾؽقي اًمعلم اعمقىمقومي شمـتؼؾ إمم طمؽؿ مؾؽ اهلل ،أو شمٌؼك قمغم
مؾؽ اًمقاىمػ ،أو شمـتؼؾ إمم مؾؽ اعمقىمقف قمؾقف.

( )2اعمغـل هبومش اًمنمح اًمؽٌػم (.)144/1
( )1مغـل اعمحتوج (.)452/1
( )4مقاهى اجلؾقؾ ( ،)11/1احلووي اًمؽٌػم ( ،)401/1مطوًمى أوزم اًمـفل ( ،)154/9اًمٌحر اًمزظمور
(.)284/9
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الشزط الجالح :أٌ تكٌْ اجلَ٘ املْقْف علَٔا غري ميكطع٘:
إن اًمقىمػ اًمذي ٓ اظمتالف ذم صحتف ،هق :مو يمون معؾقم آسمتداء وآكتفوء

همػم مـؼطع ،مثؾ أن جيعؾ قمغم اعمًويملم أو ـموئػي ٓ جيقز سمحؽؿ اًمعودة اكؼراوفؿ
يمؼراء اًمؼرآن اًمؽريؿ ً
مثال.
ّللْقف عيد احليابل٘ عدٗ صْر:
إحداها :متصؾ آسمتداء واًمقؾمط وآكتفوء يملن يؼػ قمغم قمؿر صمؿ ورصمتف صمؿ
اعمًويملم.
الثاكقة :مـؼطع آسمتداء متصؾ آكتفوء ،مثؾ أن يؼػ قمغم اًمؽـقًي صمؿ قمغم
اعمًويملم.
الثالثة :متصؾ آسمتداء مـؼطع آكتفوء قمؽس اًمذي ىمٌؾف يملن يؼػ قمغم وًمده
وٓ يزيد.
الرابعة :متصؾ آسمتداء وآكتفوء مـؼطع اًمقؾمط يملن يؼػ قمغم وًمده صمؿ قمغم
قمٌقده صمؿ قمغم اًمؽـقًي.
اخلامسة :قمؽس اًمتل ىمٌؾفو مـؼطع اًمطروملم صحقح اًمقؾمط يموًمقىمػ قمغم
ممؾقيمف صمؿ قمغم وًمده صمؿ اًمؽـقًي.
السادسة :مـؼطع إول واًمقؾمط وإظمػم ،يموًمقىمػ قمغم اًمٌِ َق ِع واًمؽـوئس.
ّالصْرٗ األّىل :صحقحي سموشمػوق مـ ىمول سمصحي اًمقىمػ .وهق اًمقىمػ اًمتوم
اًمؽومؾ اًمنموط.
ّالصْرٗ األخريٗ :سموـمؾي سمال كزاع قمـد أصحوب اإلموم أمحد.
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ومنذا يمون اًمقىمػ معؾقم آكتفوء ،مثؾ أن يؼػ قمغم مجوقمي جيقز اكؼراوفؿ
سمحؽؿ اًمعودة ،ومل جيعؾ آظمره ًمؾؿًويملم ،وٓ جلفي همػم مـؼطعي ،ومؼد اظمتؾػ
اًمػؼفوء ومقف.


حكم الوقف املهكطع:

اختلف العلنا ٛيف حكه الْقف امليكطع عل ٙقْلني:
الؼول األول :أن اًمقىمػ سموـمؾ .وسمف ىمول اإلموم أسمق طمـقػي ،وحمؿد سمـ
احلًـ( ،)2واإلموم اًمشوومعل ذم ىمقل(.)1
ىمول قمـف اًمغزازم :إصح اًمذي سمف اًمػتقى( ،)4وىمول قمـف اًمـقوي :صححف
اعمًعقدي ،واإلموم(.)9
وعؾؾوا لذلك :سملن مؼته اًمقىمػ اًمتلسمقد ،وهذا ًمقس سمؿمسمد؛ ٕن كًؾف ىمد
يـؼطع ،ومؾؿ يصح اًمقىمػ ،يمام ًمق يمون جمفقل آسمتداء وآكتفوء(.)8

( )2اًمنظمز اعمًٌقط ( ،)99/21واعمرهمقـوين اهلدايي مع ومتح اًمؼدير ( ،)91/8واًمًؿرىمـدي اًمػؼف
اًمـوومع ( ،)2001/4واعمقصكم آظمتقور ًمتعؾقؾ اعمختور ( ،)91/4واًمعقـل اًمٌـويي قمغم اهلدايي
( ،)289/1واًمؽوؾموين سمدائع اًمصـوئع ( ،)495/1واعمقداين اًمؾٌوب ( ،)251/1واًمٌوسمريت ذح
اًمعـويي قمغم اهلدايي (.)91/8
( )1اًمـقوي رووي اًمطوًمٌلم ( ،)411/8واًمٌغقي اًمتفذيى ( ،)824/9واًمعؿراين اًمٌقون (،14/5
واًمراومعل اًمعزيز (.)111/1
( )4اًمقؾمقط (.)191/9
( )9رووي اًمطوًمٌلم (.)411/8
()8اًمعؿراين اًمٌقون (.)14/5
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الؼول الثاين :أن اًمقىمػ صحقح .وسمف ىمول اإلموم موًمؽ( ،)2وأسمق يقؾمػ(،)1

واإلموم اًمشوومعل ذم اًمؼقل أظمر( ،)4واحلـوسمؾي(.)9
ىمول اًمٌغقي :وهق إصح واعمـصقص قمؾقف(.)8
وىمول اًمـقوي :هق إفمفر قمـد إيمثريـ؛ مـفؿ اًمؼضوة أسمق طمومد واًمطؼمي،
واًمرويوين ،وهق كصف ذم «اعمختٍمش(.)1
ىمول اًمزريمٌم :هذا مذهٌـو(.)1
وىمول اعمرداوي :قمغم اًمصحقح مـ اعمذهى ،وقمؾقف إصحوب( .)5ا.هـ.
وقمؾؾقا ًمذًمؽ :سملن اعمؼصقد سموًمقىمػ اًمؼرسمي واًمثقاب ،ومنذا سملم مٍمومف ذم
احلول ،ؾمفؾ إدامتف قمغم ؾمٌؾ اخلػم(.)4
( )2اًمؼويض قمٌد اًمقهوب اإلذاف ( ،)51/1واسمـ قمٌد اًمؼم اًمؽوذم ( ،)2029/1وإزهري اًمػقايمف
اًمدواين (.)118/1
( )1اعمرهمـوين اهلدايي مع ومتح اًمؼدير ( ،)91/8واًمنظمز اعمًٌقط ( ،)99/21واًمًؿرىمـدي حتػي
اًمػؼفوء ( ،)182/4واًمؽوؾموين سمدائع اًمصـوئع ( ،)495/1واعمقداين اًمؾٌوب (.)251/1
( )4اًمـقوي رووي اًمطوًمٌلم ( ،)411/8واًمعؿراين اًمٌقون ( ،)14/5واًمٌغقي اًمتفذيى (،)824/9
واًمراومعل اًمعزيز (.)111/1
( )9اًمؼويض أسمق يعغم اجلومع اًمصغػم ( ،)100واسمـ ىمدامي اًمؽوذم ( ،)811/4واعمغـل ( ،)122/5واسمـ
أيب قمومر اًمنمح اًمؽٌػم ( ،)905/21واسمـ مػؾح اعمٌدع ( ،)411 ،418/8واحلجووي اإلىمـوع
( ،)14/4وجمؿققمي اًمرؾموئؾ واعمًوئؾ اًمـجديي ( ،)299/2واًمزريمٌم ذح خمتٍم اخلرىمل
( ،)152/9واسمـ هٌػمة اإلومصوح (.)88/1
( )8اًمتفذيى (.)824/9
( )1رووي اًمطوًمٌلم ( ،)411/8ويـظر احلصـل يمػويي إظمقور (.)108/2
( )1ذح خمتٍم اخلرىمل (.)152/9
( )5اإلكصوف (.)928/21
( )4اًمراومعل اًمعزيز ( ،)111/1واخلطقى اًمنمسمقـل اإلىمـوع ( ،)14/1واحلصـل يمػويي إظمقور (.)108/2
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وٕن اسمتداء اًمقىمػ معؾقم ،ويؿؽـ كؼؾف إمم همػمه سمعد اكؼراوف ،ومصح ،يمام
ًمق يمون معؾقم آسمتداء وآكتفوء(.)2
وٕن اًمقىمػ مؼتضوه اًمتلسمقد ،ومحؿؾ ومقام ؾمامه قمغم مو ذـمف ،وومقام ؾمؽً
قمـف قمغم مؼتضوه ويصػم يملكف وىمػ ممسمدً ا ،وىمدم اعمًؿك قمغم همػمه(.)1
يؼقل اًمؽوؾموين ً
معؾال ًمؼقل أيب يقؾمػ :أكف صمًٌ اًمقىمػ قمـ رؾمقل اهلل ط
ذيمرا وشمًؿقي ،وٕن ىمصد اًمقاىمػ
وقمـ اًمصحوسمي  ،ومل يثًٌ قمـفؿ هذا اًمنمط ً
أن يؽقن آظمره ًمؾػؼراء ،وإن مل يًؿفؿ هق اًمظوهر مـ طموًمف ،ومؽون شمًؿقي هذا
كصو( .)4ا.هـ.
اًمنمط صموسمتًو دًٓمي ،واًمثوسمً دًٓمي يموًمثوسمً ًّ
وذيمر اًمغزازم( )9ىمقًٓ صموًم ًثو ذم اعمًلًمي كؼ ً
ال قمـ صوطمى «اًمتؼريىش أن ذًمؽ
يؿتـع ذم اًمعؼور دون احلققان.
قمؼورا
يمام أورده اًمـقوي( ،)8ومل يـًٌف إمم أطمد .وىمول :إن يمون اعمقىمقف
ً
ومٌوـمؾ ،وإن يمون طمققاكًو صح؛ ٕن مصػمه إمم اهلالك ورسمام هؾؽ ىمٌؾ اعمقىمقف
قمؾقف(.)1
واًمذي يظفر وهق اًمراضمح قمـدي – واهلل أقمؾؿ  :-هق اًمؼقل اًمثوين اًمؼوئؾ سمصحي
اًمقىمػ إذا يمون معؾقم آسمتداء جمفقل آكتفوء؛ ٕن اعمؼصقد مـ اًمقىمػ اًمؼرسمي،
(.)108/2
( )2اًمعؿراين اًمٌقون (.)14/5
( )1اسمـ ىمدامي اًمؽوذم (.)811/4
( )4سمدائع اًمصـوئع (.)494 ،495/1
( )9اًمقؾمقط (.)191/9
( )8رووي اًمطوًمٌلم (.)411/8
( )1رووي اًمطوًمٌلم (.)411/8
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ومؼته اًمقىمػ اًمتلسمقد ،واًمؼقل سمنسمطول اًمقىمػ خيرضمف قمـ مؼصقده ومؼتضوه.
وجيوب قمام قم ّؾؾ سمف أصحوب اًمؼقل إول :سملكف شمٍمف معؾقم اعمٍمف،
وًمقس سمؿجفقل ،ومصح ،يمام ًمق سح سمؿٍمومف اعمتصؾ ،وٕن اإلـمالق إذا يمون ًمف
وقم ْرف اعمٍمف ،وهوهـو هؿ أومم اجلفوت سمف ،ومؽلكف
قمرفُ ،محِ َؾ قمؾقف ،يمـؼد اًمٌؾد ُ

قمقـفؿ(.)2

يؼقل اسمـ أيب قمؿر ذم «اًمنمح

اًمؽٌػمش()1

قمغم «اعمؼـعش :اًمقىمػ اًمذي ٓ

اظمتالف ذم صحتف قمـد اًمؼوئؾلم سمصحي اًمقىمػ ،مو يمون معؾقم آسمتداء وآكتفوء
همػم مـؼطع ،مثؾ أن جيعؾ قمغم اعمًويملم ،أو ـموئػي ٓ :جيقز سمحؽؿ اًمعودة
اكؼراوفؿ .ا.هـ.
ومنذا قملم اًمقاىمػ ضمفي ٓ شمـؼطع ،يٍمف اًمقىمػ إًمقفو ومنكف يٍمف إمم هذه
اجلفي اًمتل قمقـفو اًمقاىمػ.
أمو إذا قملم ضمفي يٍمف اًمقىمػ إًمقفو وموكؼطعً شمؾؽ اجلفي ،ومل حيدد أطمدً ا
سمعدهو ومنكف يؽقن وىم ًػو معؾقم آسمتداء همػم معؾقم آكتفوء؛ يملن يؼػ قمغم رضمؾ
سمعقـف وٓ حيدد مٍم ًومو سمعد ووموة اعمقىمقف قمؾقف ،أو يؼػ قمغم ىمقم جيقز اكؼراوفؿ
سمحؽؿ اًمعودة ،وٓ جيعؾ آظمره ًمؾؿًويملم ،وٓ جلفي همػم مـؼطعي ،يؼقل اعمقومؼ:
وٓ يؽقن اًمقىمػ إٓ قمغم ؾمٌقؾ همػم مـؼطع؛ يموًمػؼراء ،واعمًويملم ،وـمؾٌي اًمعؾؿ،
واعمًوضمد أو قمغم رضمؾ سمعقـف ،صمؿ قمغم مو ٓ يـؼطع(.)4

( )2اسمـ أيب قمؿر اًمنمح اًمؽٌػم ( ،)905/21واسمـ مػؾح اعمٌدع ( ،)411/8واسمـ ىمدامي اعمغـل (.)122/5
( )1اعمفذب ( ،)992/2مغـل اعمحتوج (.)450/1
( )4اسمـ ىمدامي اًمؽوذم (.)811/4
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ُ
وظم ِّرج وضمف سموًمٌطالن ومقفو سمـو ًء قمغم اًمؼقل سمعدم صحي شمػريؼ اًمصػؼي؛ ٕكف
مجع سملم مو جيقز اًمقىمػ قمؾقف ومو ٓ جيقز.
ىمول اسمـ ىمدامي« :اًمقىمػ اًمذي ٓ اظمتالف ذم صحتف ،مو يمون معؾقم آسمتداء
وآكتفوء همػم مـؼطع مثؾ أن جيعؾ قمغم اعمًويملم أو ـموئػي ٓ جيقز سمحؽؿ اًمعودة
اكؼراوفؿ ،وإن يمون همػم معؾقم آكتفوء مثؾ أن يؼػ قمغم ىمقم جيقز اكؼراوفؿ
سمحؽؿ اًمعودة ،ومل جيعؾ آظمره ًمؾؿًويملم وٓ جلفي همػم مـؼطعي ،ومنن اًمقىمػ
يصح .وسمف ىمول موًمؽ وأسمق يقؾمػ واًمشوومعل ذم أطمد ىمقًمقفش .ا.هـ(.)2
ووضمف اًمؼقل سموًمصحي :أكف شمٍمف معؾقم اعمٍمف ومصح يمام ًمق سح
سمؿٍمومف اعمتصؾ.
وٕن اإلـمالق إذا يمون ًمف قمرف محؾ قمؾقف يمـؼد اًمٌؾد ،واعمًؽلم أومم
اجلفوت ،ومؽلكف قمقـفؿ.
ً
مطؾؼو اعموًمؽقي سمـوء قمغم أصؾفؿ ذم
وىمد وومؼ اًمؼقل سمصحي اًمقىمػ اعمـؼطع
ضمقاز اًمقىمػ اعممىمً(.)1
وأسمق يقؾمػ مـ احلـػقي سمـوء قمغم قمدم اؿمؽماط اًمتلسمقد ذم اًمقىمػ قمـده(.)4
وسمعض اًمشوومعقي ،معؾؾلم سملكف إذا يمون إصؾ مقضمق ًدا مل حيتٍ إمم ذيمر مـ
يـتؼؾ إًمقف ،يموًمقصويو واهلٌوت(.)9

( )2اعمغـل ( ،)114/ 8واكظر اإلكصوف (.)49،40،14 /1
( )1اعمدوكي اًمؽؼمى (.)201 /1
( )4اهلدايي ( ،)28/4اسمـ قموسمديـ (.)495/9
( )9يمػويي إظمقور (.)108/2

37

مصارف الوقف

37

وىمول اإلموم أسمق طمـقػي

وحمؿد سمـ احلًـ ،وسمعض اًمشوومعقي ٓ :يصح

صحقحو
اًمقىمػ إذا يمون قمغم ضمفي حتتؿؾ آكؼطوع وقمغم هذا ٓ يعتؼم اًمقىمػ
ً
قمـدهؿ إٓ إذا يمون قمغم ضمفي ٓ شمـؼطع مثؾ اعمًويملم ومصوًمح احلرملم وكحق ذًمؽ
ٕن اًمقىمػ مؼتضوه اًمتلسمقد؛ ومنذا يمون مـؼط ًعو صور وىم ًػو قمغم جمفقل؛ ومؾؿ يصح يمام
ًمق وىمػ قمغم جمفقل آسمتداء(.)2

واًمراضمح – واهلل أقمؾؿ – صحي اًمقىمػ اعمـؼطع؛ ٕن اًمقاىمػ وىمػف ًمغرض
معلم وىمد حتؼؼ همروف ،وهق همرض ذقمل ٓ همٌور قمؾقف.
بياى مصرف الوقف املهكطع عهد مو يكول بصحتٌ:
ؾمٌؼ اًمؽالم ذم اعمٌحٌ اًمثوًمٌ قمـ طمؽؿ اًمقىمػ اعمـؼطع ،وشمٌلم زم أن اًمذي
يظفر هق صحي اًمقىمػ اعمـؼطع ومٌـو ًء قمغم هذا اًمؼقل أيـ يؽقن مٍمف اًمقىمػ
سمعد اكؼطوقمف؟
اظمتؾػ اًمؼوئؾقن سمصحي اًمقىمػ اعمـؼطع أظمر ذم سمقون مٍمومف سمعد آكؼطوع
قمغم ىمقًملم:
الؼول األول :أكف يٌؼك وىم ًػو وسمف ىمول اعموًمؽقي( ،)1وهق إفمفر قمـد
اًمشوومعقي( .)4ىمول اًمراومعل :هق إصح( ،)9وروايي قمـ اإلموم أمحد( .)8ىمول
( )2اهلدايي ( ،)28/4يمػويي إظمقور ( ،)108/2اسمـ قموسمديـ (.)495 :9
( )1احلطوب مقاهى اجلؾقؾ ( ،)14/1واًمدؾمقىمل طموؿمقتف قمغم اًمنمح اًمؽٌػم ( ،)910/8واًمؼويض
قمٌداًمقهوب اإلذاف (.)51/1
( )4اًمـقوي رووي اًمطوًمٌلم ( ،)411/8واًمرمكم هنويي اعمحتوج ( ،)414/8واًمنمسمقـل مغـل اعمحتوج
( ،)459/1وزيمريو إكصوري اًمغرر اًمٌفقي (.)921/1
( )9اًمعزيز (.)111/1
( )8اسمـ مػؾح اًمػروع ( ،)491/1واعمرداوي اإلكصوف (.)904/21
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اعمرداوي :قمغم اًمصحقح مـ اعمذهى ،كص قمؾقف ،وىمطع سمف اًمؼويض(.)2
وعؾؾوا لذلك :سملن ووع اًمقىمػ قمغم أن يدوم ،ويؽقن صدىمي ضموريي،
وذًمؽ ممو يـوومقف احلؽؿ سموكؼطوقمف.
وٕن اًمقاىمػ سف موًمف إمم ضمفي ىمرسمي ،ومال يعقد مؾؽًو(.)1
الؼول الثاين :أكف يرشمػع اًمقىمػ ويعقد مؾؽًو ًمؾقاىمػ ،أو إمم ورصمتف إن يمون
موت ،وهق ىمقل قمـد اًمشوومعقي(.)4
ىمول اًمراومعل :وحيؽك هذا قمـ اعمزين(.)9
وهق روايي قمـ اإلموم أمحد(.)8
وعؾؾوا لذلك :سملن سمؼوء اًمقىمػ سمال مٍمف متعذر ،وإصمٌوت مٍمف مل
يتعرض ًمف اًمقاىمػ سمعقد ،ومقتعلم ارشمػوقمف(.)1
واًمذي يؽمضمح وهق اًمذي يظفر قمـدي – واهلل أقمؾؿ  :-هق اًمؼقل إول
اًمؼوئؾ سملكف يٌؼك وىم ًػو ،وٓ يعقد مؾؽًو ًمقاىمػف؛ ٕن اًمؼقل سمعقدشمف مؾؽًو ًمقاىمػف
ظمالف اعمؼصقد مـ اًمقىمػ ويمدي إمم شمعطقؾ إوىموف.
( )2اإلكصوف (.)904/21
( )1اًمراومعل اًمعزيز ( ،)115 ،111/1وزيمريو إكصوري اًمغرر اًمٌفقي (.)921/1
( )4اًمغزازم اًمقؾمقط ( ،)191/9واًمراومعل اًمعزيز ( ،)111/1واًمـقوي رووي اًمطوًمٌلم (،)411/8
واًمنمسمقـل مغـل اعمحتوج (.)459/1
( )9اًمراومعل اًمعزيز (.)111/1
( )8اسمـ أيب مقؾمك اإلرؿمود ( ،)190واسمـ مػؾح اًمػروع ( ،)491/1واعمرداوي اإلكصوف (.)920/21
(.)920/21
( )1اًمراومعل اًمعزيز (.)111/1
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وجيوب قمام قمؾؾ سمف أصحوب اًمؼقل اًمثوين :سملن اعمؼصقد سموًمقىمػ هق اًمؼرسمي

ودوام آكتػوع؛ ًمقؽقن صدىمي ضموريي مع سمؼوء قمقـف؛ ًمؼقًمف ط« :إذا مات اإلكسان
اكؼطع عؿؾه إال من ثالثة :إال من صدقة جارية ،أو عؾم يـتػع به ،أو ولد صالح
يدعو له»(.)2
وىمد محؾ اًمعؾامء اًمصدىمي اجلوريي قمغم اًمقىمػ(.)1
وٕن اًمـٌل

ىمول ًمعؿر

« :إن شئت حبست أصؾفا ،وتصدقت هبا»(.)4

وموًمقىمػ هق حتٌقس إصؾ وشمًٌقؾ اًمثؿرة ،وقمقدشمف ًمقؽقن مؾؽًو ًمؾقاىمػ
خيرضمف قمـ هذا اعمؼصقد.
ومعغم اًمؼقل سملكف يٌؼك وىم ًػو ،وٓ يعقد مؾؽًو ًمقاىمػف ومػل مٍمومف ظمالف سملم
اًمعؾامء قمغم قمدة أىمقال أوصؾفو سمعضفؿ إمم أرسمعي:
الؼول األول :أكف يٍمف إمم أىمرب اًمـوس إمم اًمقىمػ يقم اكؼراض اعمذيمقر.
وسمف ىمول اعموًمؽقي( ،)9وهق إفمفر قمـد اًمشوومعقي(.)8
ىمول اًمعؿراين :وهق اًمصحقح ،ومل يذيمر أصحوسمـو اًمٌغداديقن همػمه(.)1
( )2شمؼدم خترجيف.
( )1اًمراومعل اًمعزيز ( ،)180/1واسمـ يمثػم إرؿمود اًمػؼقف (.)200/1
( )4ؾمٌؼ خترجيف.
( )9احلطوب مقاهى اجلؾقؾ ( ،)194/1واًمدؾمقىمل طموؿمقتف قمغم اًمنمح اًمؽٌػم ( ،)910/8واعمقاق
اًمتوج واإليمؾقؾ ( ،)194/1واًمدردير اًمنمح اًمؽٌػم (.)910/8
( )8اًمـقوي رووي اًمطوًمٌلم ( ،)411/8واًمٌغقي اًمتفذيى ( ،)824/9واخلطقى اًمنمسمقـل اإلىمـوع
( ،)14/1واًمرمكم هنويي اعمحتوج ( ،)414/8واًمغزازم اًمقؾمقط ( ،)191/9واًمشػمازي اعمفذب
( ،)994/2وزيمريو إكصوري اًمغرر اًمٌفقي (.)921/1
( )1اًمٌقون (.)14/5
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وهق روايي قمـ اإلموم أمحد(.)1
وهق اعمشفقر ذم اعمذهى( )4قمـد احلـوسمؾي.
ىمول اعمقومؼ :وهق فموهر اعمذهى(.)9
وىمول اعمرداوي ذم «اإلكصوفش( :)8وهق اعمذهى.
وىمول اًمشقخ حمؿد سمـ إسمراهقؿ :وهذا اعمػتك سمف قمـدكو(.)1
وعؾؾوا لذلك :سملن مؾؽف ىمد زال قمـف قمغم وضمف اًمؼرسمي ،ومؾؿ يعد إًمقف ،يمام ًمق
أقمتؼ قمٌدً ا ،وإذا مل يعد مؾؽف إًمقف يمون أىمورسمف سمعد مـ ؾمامه أومم؛ ٕكف ىمصد ضمفي
اًمثقاب وأومم ضمفوت اًمثقاب أىمورسمف( )1ومنهنؿ أطمؼ اًمـوس سمصدىمتف(.)5
وٕهنؿ أومم سمصدىموشمف اًمـقاومؾ واعمػروووت ،يمذًمؽ صدىمتف اعمـؼقًمي(.)4
وىمد ىمول اًمـٌل ط ٕيب ـمؾحي« :اجعؾفا يف فؼراء قرابتك».
وىمد شمرضمؿ قمؾقف اًمٌخوري ذم «صحقحفش ومؼول :سموب إذا ىمول :داري صدىمي هلل
( )2اًمعزيز (.)115/1
( )1اسمـ ىمدامي اًمؽوذم ( ،)811/4واسمـ مػؾح اًمػروع (.)491 ،492/1
( )4اًمػتقطمل مـتفك اإلرادات وذطمف ًمؾٌفقيت ( ،)491/9واسمـ أيب قمؿر اًمنمح اًمؽٌػم (.)905/21
( )9اًمؽوذم (.)811/4
(.)901/21( )8
( )1ومتووى ورؾموئؾ (.)251/4
( )1اًمعؿراين اًمٌقون (.)14/5
( )5اسمـ ىمدامي اًمؽوذم ( ،)811/4واًمزريمٌم ذح خمتٍم اخلرىمل (.)151/9
( )4اسمـ ىمدامي اًمؽوذم ( ،)121/5واسمـ أيب قمؿر اًمنمح اًمؽٌػم (.)921/21
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ومل يٌلم ًمؾػؼراء أو همػمهؿ ومفق ضموئز ويضعفو ذم إىمرسملم أو طمقٌ أراد(.)2

صمؿ اظمتؾػ اًمؼوئؾقن سموًمؼراسمي هؾ هؿ ىمراسمي اًمرطمؿ أم ىمراسمي اإلرث؟ وهؾ
يرضمع إمم اًمػؼراء وإهمـقوء أم خيتص سموًمػؼراء ومؼط؟
فَيا مسألتاٌ:
األوىل :اعمراد سموًمؼراسمي؟
الثاكقة :هؾ يشورك إهمـقوء اًمػؼراء أم خيتص سمػؼراء اًمؼراسمي؟
ادسللة األوىل :اعمراد سموًمؼراسمي؟
اظمتؾػ اًمؼوئؾقن سملكف يٍمف إمم اًمؼراسمي ذم حتديد هذه اًمؼراسمي قمغم صمالصمي أىمقال:
الؼول األول :أن اعمراد هبؿ أىمرب قمصٌي اًمقاىمػ كً ًٌو ،وسمف ىمول اعموًمؽقي(،)1
واحلـوسمؾي ذم روايي(.)4
الؼول الثاين :أن اعمراد سموًمؼراسمي ىمراسمي اًمرطمؿ ،وهق وضمف :قمـد اًمشوومعقي :وهق

( )2اًمٌخوري ،يمتوب اًمقصويو رىمؿ اًمؽممجي (.)29
( )1احلطوب مقاهى اجلؾقؾ ( ،)194/1واعمقاق اًمتوج واإليمؾقؾ ( ،)194/1واًمدردير اًمنمح اًمؽٌػم
( ،)910/8واًمدؾمقىمل طموؿمقتف قمغم اًمنمح اًمؽٌػم (.)910/8
( )4اسمـ مػؾح اعمٌدع ( ،)411/8وجمؿققمي اًمرؾموئؾ اًمـجديي ( ،)824 ،821/2واسمـ ىمدامي اعمغـل
( ،)121/5وىمول :وهذا ٓ يؼقى قمـدي ،ومنن اؾمتحؼوىمفؿ هلذا دون همػمهؿ مـ اًمـوس ٓ يؽقن إٓ
كصو ،وٓ إمجوقمًو ،وٓ يصح ىمقوؾمف قمغم مػماث وٓء
سمدًمقؾ ،مـ كص أو إمجوع أو ىمقوس وٓ كعؾؿ ومقف ًّ
اعمقازم؛ ٕن قمؾتف ٓ شمتحؼؼ هوهـو ،وأطمرى إىمقال ومقف سومف إمم اعمًويملمٕ ،هنؿ مصورف مول اهلل
شمعومم وطمؼقىمف ،ومنن يمون ذم أىمورب اًمقاىمػ مًويملم يموكقا أومم سمف ٓ قمغم ؾمٌقؾ اًمقضمقب ،يمام أهنؿ
أومم سمزيموشمف ِ
وصالشمِف مع ضمقاز اًمٍمف إمم همػمهؿ ،وٕكـو إذا سومـوه إمم أىمورسمف قمغم ؾمٌقؾ اًمتعقلم،
أيضو ضمفي مـؼطعي ،ومال يتحؼؼ اشمصوًمف إٓ سمٍمومف إمم اعمًويملم .ا.هـ .ويـظر اسمـ أيب قمؿر اًمنمح
ومفل ً
اًمؽٌػم (.)924 ،921/21
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وىمول اًمرمكم :وهق إفمفر(.)1
ومقؼدم اسمـ سمـً قمغم اسمـ قمؿٕ ،ن اعمعتؼم صؾي اًمرطمؿ ،وإذا اضمتؿع مجوقمي
وموًمؼقل ذم إىمرب(.)4
الؼول الثالث :أن اعمراد سموًمؼراسمي مـ يًتحؼ اإلرث ،وهق وضمف قمـد
اًمشوومعقي( ،)9وروايي قمـد احلـوسمؾي(.)8
كؽوطمو وٓ وٓ ًء(.)1
وىمقده احلـوسمؾي مـ يرصمف كً ًٌو يعـل ٓ ً
ادسللة الثاكقة :هؾ يشورك إهمـقوء اًمػؼراء أم خيتص سمػؼراء اًمؼراسمي؟
خالف بني العؾامء عذ قولني:
األول :أكف خيتص سمف اًمػؼراء ،وسمف ىمول اعموًمؽقي( ،)1وهق إفمفر قمـد اًمشوومعقي(.)5
اًمشوومعقي(.)5
( )2اًمراومعل اًمعزيز ( ،)115/1واًمـقوي رووي اًمطوًمٌلم ( ،)411/8واًمنمسمقـل مغـل اعمحتوج
(.)459/1
( )1هنويي اعمحتوج ( ،)414/8واإلىمـوع (.)14/1
( )4اًمـقوي رووي اًمطوًمٌلم (.)411/8
( )9اًمـقوي رووي اًمطوًمٌلم (.)411/8
( )8اعمرداوي اإلكصوف (.)901/21
( )1قمثامن اًمـجدي طموؿمقتف قمغم اعمـتفك (.)498/4
( )1احلطوب مقاهى اجلؾقؾ ( ،)194/1واًمدردير اًمنمح اًمؽٌػم ( ،)910/8واًمدؾمقىمل طموؿمقتف قمغم
اًمنمح اًمؽٌػم (.)910/8
( )5اًمشػمازي اعمفذب ( ،)994/2واًمـقوي رووي اًمطوًمٌلم ( ،)411/8ىمول احلصـل ذم يمػويي إظمقور
إظمقور ( :)101 ،108/2وهؾ ذًمؽ قمغم ؾمٌقؾ اًمقضمقب أم آؾمتحٌوب؟ ومقف ظمالف ،مل يرضمح
اًمشقخون ذم ذًمؽ ؿمقئًو .ا.هـ.
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ىمول قمـف اًمراومعل :وأصحفام آظمتصوص(.)2
وىمول احلصـل :اًمراضمح اظمتصوص اًمػؼراء(.)1
وهق ىمقل ذم مذهى احلـوسمؾي( ،)4وذيمره اعمقومؼ ذم «اًمؽوذمش()9
ً
اطمتامٓ.

وعؾؾوا لذلك :سملن اًمؼصد هق اًمؼرسمي واًمثقاب( )8واًمؼم واًمصؾي ،واًمػؼراء
أومم هبذا اعمعـك مـ همػمهؿ(.)1
الثاين :أن إهمـقوء يشوريمقن اًمػؼراء ،وهق ىمقل ًمؾشوومعقي ،مؼوسمؾ إفمفر(،)1
إفمفر( ،)1وىمقل ذم مذهى احلـوسمؾي( .)5ىمول قمـف اعمقومؼ :ومظفر يمالم أمحد،
واخلرىمل أكف يرضمع إمم إهمـقوء واًمػؼراء مـ إىمورب(.)4
واًمذي يظفر هق اظمتصوص ذًمؽ سموًمػؼراء دون إهمـقوء يميد ذًمؽ اؿمؽماط
سمعض اًمعؾامء( )20أن شمؽقن اجلفي اعمقىمقف قمؾقفو ضمفي سمر ومال جيقزون اًمقىمػ قمغم
إهمـقوء ،وهق اظمتقور ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي؛ ٕكف يشؽمط ذم اًمقىمػ أن يؽقن
ىمرسمي وـموقمي هلل ورؾمقًمف ،ومال جيقز اًمقىمػ قمغم إهمـقوء وٓ قمغم ؾموئر اًمصػوت
( )2اًمعزيز ( ،)114/1ويـظر اًمنمسمقـل اإلىمـوع (.)14/1
( )1يمػويي إظمقور (.)108/2
( )4اعمرداوي اإلكصوف ( ،)905/21واسمـ أيب قمؿر اًمنمح اًمؽٌػم (.)922/21
(.)811/4( )9
( )8اًمراومعل اًمعزيز (.)114/1
( )1اسمـ مػؾح اعمٌدع (.)411/8
( )1اًمشػمازي اعمفذب ( ،)994/2واًمـقوي رووي اًمطوًمٌلم (.)411/8
( )5اسمـ مػؾح اعمٌدع ( ،)411/4واسمـ أيب قمؿر اًمنمح اًمؽٌػم (.)920/21
( )4اًمؽوذم (.)811/4
( )20اسمـ اهلامم ومتح اًمؼدير ( ،)41/8واعمرداوي اإلكصوف (.)452 ،450/21
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اعمٌوطمي؛ ٕن اًمعؾؿ إذا مل يؽـ ىمرسمي مل يؽـ اًمقاىمػ مثو ًسمو قمغم سمذل اعمول ومقف ،ومقؽقن
ىمد سف اعمول ومقام ٓ يـػعف ٓ ،ذم طمقوشمف وٓ ذم مموشمف(.)2
الؼول الثاين :أكف يرضمع إمم اعمًويملم.
وسمف ىمول أسمق يقؾمػ( ،)1وهق وضمف قمـد اًمشوومعقي(.)4
وروايي قمـ اإلموم أمحد( ،)9اظمتورهو اًمؼويض( ،)8واسمـ أيب مقؾمك(،)1
واًمنميػ أسمق ضمعػر(.)1
قال الؼايض أبو يعذ :ومنذا اكؼرض اعمقىمػ قمؾقفؿ صور إمم اًمػؼراء
واعمًويملم(.)5
وعؾؾوا لذلك :سملهنؿ مصورف اًمصدىموت اعمػروووت؛ وطمؼقق اهلل شمعومم مـ

( )2جمؿقع اًمػتووى (.)48 ،49 ،41 ،42 ،29 ،24/42
( )1اًمزيؾعل شمٌقلم احلؼوئؼ (ٕ ،)411/4كف جيقز اًمقىمػ قمـده قمغم ضمفي شمـؼطع ويصػم سمعدهو ًمؾػؼراء
وإن مل يًؿفؿ.
( )4اًمعؿراين اًمٌقون ( ،)14/5واًمراومعل اًمعزيز ( ،)115/1واًمـقوي رووي اًمطوًمٌلم (،)411/8
واًمنمسمقـل مغـل اعمحتوج ( ،)459/1واًمرمكم هنويي اعمحتوج (.)414/8
( )9اسمـ ىمدامي اعمؼـع ( ،)411/8مع اعمٌدع ،واًمؽوذم ( ،)811/4واعمغـل ( ،)122/5واسمـ مػؾح
اًمػروع ( ،)491/1واسمـ مػؾح اعمٌدع ( ،)411/8واًمزريمٌم ذح خمتٍم اخلرىمل (،)154/9
واسمـ أيب قمؿر اًمنمح اًمؽٌػم (.)904/21
( )8اجلومع اًمصغػم (.)100
( )1اإلرؿمود (.)190
( )1اًمزريمٌم ذح خمتٍم اخلرىمل ( ،)154/9واسمـ أيب قمؿر اًمنمح اًمؽٌػم ( ،)904/21واسمـ ىمدامي
اعمغـل (.)122/5
( )5اجلومع اًمصغػم (.)100
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اًمزيمقات واًمؽػورات( )2وكحقهو.
ىمول اًمغزازمٕ :كف أقمؿ ضمفوت اخلػم(.)1
ىمول اسمـ مػؾح ذم «اعمٌدعش( :)4وإًمقف مول اعممًمػ – يعـل اسمـ ىمدامي صوطمى

اعمؼـع.-
الؼول الثالث :أكف يٍمف ذم اعمصوًمح اًمعومي ،وهق وضمف قمـد اًمشوومعقي(،)9
وروايي قمـ اإلموم أمحد(.)8
وعؾؾوا لذلك :سملن اعمصوًمح اًمعومي أقمؿ اخلػمات ،وإقمؿ أهؿ(.)1
الؼول الرابع :أكف يٍمف إمم مًتحؼل اًمزيموة ،وهق وضمف قمـد اًمشوومعقي(. )1
ىمول اًمراومعل :طمؽوه ذم ذح «خمتٍم اجلقيـلش(.)5
واًمذي يظفر هق اًمؼقل إول :وهق اظمتصوص ذًمؽ سمػؼراء اًمؼراسمي؛ ٕن
( )2اسمـ ىمدامي اًمؽوذم ( ،)811/4واعمغـل ( ،)122/5واسمـ أيب قمؿر اًمنمح اًمؽٌػم (.)904/21
( )1اًمقؾمقط (.)191/9
(.)411/8( )4
( )9اًمغزازم اًمقؾمقط ( ،)191/9واًمراومعل اًمعزيز ( ،)115/1واًمـقوي رووي اًمطوًمٌلم (.)144/8
( )8اسمـ مػؾح اًمػروع ( ،)491/1واسمـ مػؾح اعمٌدع ( ،)411/8وهـو روايي قمـ اإلموم أمحد أكف جيعؾ
ذم سمقً اعمول .ىمول اًمزريمٌم ذم ذطمف عمختٍم اخلرىمل ( :)154 ،151/9واًمروايي اًمثوكقي جيعؾ ذم
سمقً اعمول يٍمف ذم مصوحلفؿ ،وهل أكص اًمروايوت قمـف؛ ٕكف مول ٓ مًتحؼ ًمف ،أؿمٌف مول مـ ٓ
وارث ًمف .ا.هـ .وًمعؾ هذه اًمروايي هل اعمؼصقدة مـ سومف ذم اعمصوًمح اًمعومي.
ويـظر :أسمق اخلطوب اهلديي ( ،)105/2واعمجد اعمحرر ( ،)414/2واسمـ أيب قمؿر اًمنمح اًمؽٌػم
(.)904/21
( )1اًمراومعل اًمعزيز (.)115/1
( )1اًمـقوي رووي اًمطوًمٌلم ( ،)411/8واًمراومعل اًمعزيز (.)115/1
( )5اًمعزيز (.)115/1
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اًمصدىمي قمغم إىمورب أومضؾ اًمؼرسموت ،ومنذا يمون ًمؾقاىمػ أىمورب ومؼراء اظمتصقا
سمذًمؽ ،ويؼدمقن قمغم اًمػؼراء واعمًويملم مـ همػمهؿ.
أمو سومف ذم اعمصوًمح اًمعومي عمًتحؼل اًمزيموة ،ومال يظفر مع وضمقد أىمورب
ومؼراء ًمؾقاىمػ.


الوقف املطلل:

اظمتؾػ اًمعؾامء ذم صحي اًمقىمػ ومقام إذا ىمول اًمشخص :وىمػً ومل يعلم ضمفي،
ٍ
طمقـئذ اظمتؾػقا ذم مٍمف اًمقىمػ ،واظمتالومفؿ هذا
صمؿ إن اًمؼوئؾلم سمصحي اًمقىمػ
مٌـل قمغم مو شمؼدم ذم مٍمف اًمقىمػ اعمـؼطع ،وؾملقمرض اخلالف سموظمتصور ذم
صحي اًمقىمػً ،فيى مبحثان:
حكه الْقف إٌ مل ٓعني الْاقف مصزفُ:
إذا مل يذيمر اًمقاىمػ مٍم ًومو ًمقىمػف سملن ىمول :هذه اًمدار مقىمقومي وؾمؽً ،ومل
يذيمر مٍم ًومو ًمؾقىمػ ،ومام طمؽؿ هذا اًمقىمػ ،وقمغم اًمؼقل سمصحتف ومليـ يٍمف؟
اختؾف العؾامء يف حؽم هذا الوقف عذ قولني:
الؼول األول :أكف يصح اًمقىمػ ،وإن مل يعلم اًمقاىمػ مٍمومف .وسمف ىمول أسمق
يقؾمػ( ،)2واعموًمؽقي( ،)1وهق مؼوسمؾ إفمفر قمـد اًمشوومعقي( ،)2وصححف
( )2اسمـ كجقؿ اًمٌحر اًمرائؼ ( ،)108/8وىمول :ذم اًمؾػظ اخلومس مـ أًمػوظ اًمقىمػ :مقىمقومي ومؼط ٓ
يصح إٓ قمـد أيب يقؾمػ ومنكف جيعؾفو سمؿجرد هذا اًمؾػظ مقىمقومي قمغم اًمػؼراء .ا.هـ.
أيضو :ا.هـ ،اسمـ كجقؿ
ىمول اًمصدر اًمشفقد :ومشويخ سمؾخ يػتقن سمؼقل أيب يقؾمػ وكحـ كػتل سمؼقًمف ً
اًمٌحر اًمرائؼ ( ،)108/8واًمنمكٌالزم طموؿمقتف قمغم اًمدرر احلؽوم (.)244/1
( )1اسمـ ؿموش قمؼد اجلقاهر اًمثؿقـي ( ،)90/4واسمـ رؿمد اًمٌقون واًمتحصقؾ ( ،)11/25واًمؼراذم
اًمذظمػمة ( ،)411/1واعمدوكي ( ،)44/1واسمـ أيب زيد اًمـقادر واًمزيودات ( ،)21/21واًمؼمزازم
ضمومع مًوئؾ إطمؽوم ( ،)411/8واسمـ اجلالب اًمتػريع (.)401/1
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اًمشػمازي ذم

«اعمفذبش(،)1

واًمرويوين ذم

«اًمٌحرش(،)4

وصوطمى

«اًمشومؾش(،)9

وإًمقف مول اًمشقخ أسمق طمومد( ،)8مـ اًمشوومعقي ،وهق اًمصحقح مـ مذهى
احلـوسمؾي(.)1
ىمول اسمـ أيب قمؿر :ومنن ىمول :وىمػً هذا وؾمؽً ،أو ىمول :صدىمي مقىمقومي ،ومل
يذيمر ؾمٌقؾف ،ومال كص ومقف ،وىمول اسمـ طمومد :يصح اًمقىمػ.
ىمول اًمؼويض :هق ىمقوس ىمقل أمحد ،ومنكف ىمول ذم اًمـذر اعمطؾؼ يـعؼد مقضم ًٌو
ًمؽػورة اًمقؿلم ،وهق ىمقل موًمؽ ،واًمشوومعل ذم أطمد ىمقًملم( .)1ا.هـ.
وىمول اعمرداوي قمـد ىمقل اعمقومؼ ذم «اعمؼـعش :ىمقًمف أو ىمول :وىمػً ،وؾمؽً
يعـل أن ىمقًمف :وىمػً ،وؾمؽً طمؽؿف طمؽؿ اًمقىمػ اعمـؼطع آكتفوء ،وموًمقىمػ
صحقح قمـد إصحوب ،وىمطعقا سمف وىمول ذم «اًمروويش قمغم اًمصحقح قمـدكو،
ومظوهره أن ذم اًمصحي ظمال ًومو(.)5
( )2اًمٌغقي اًمتفذيى ( ،)824/9واًمـقوي رووي اًمطوًمٌلم ( ،)442/8واًمدمػمي اًمـجؿ اًمقهوج
(.)951/8
(.)994/2( )1
( )4اًمدمػمي اًمـجؿ اًمقهوج (.)951/8
( )9اًمدمػمي اًمـجؿ اًمقهوج (.)951/8
( )8اًمـقوي رووي اًمطوًمٌلم ( ،)442/8واًمنمسمقـل مغـل اعمحتوج ( ،)459/1واًمدمػمي اًمـجؿ اًمقهوج
(.)951/8
( )1اًمٌفقيت ذح مـتفك اإلرادات ( ،)491/9واًمػتقطمل مـتفك اإلرادات ( ،)498/4واسمـ مػؾح
اعمٌدع ( ،)411 ،418/8واًمؼويض أسمق يعغم اجلومع اًمصغػم ( ،)100واعمرداوي اإلكصوف
( ،)928/21واسمـ مـؼقر اًمػقايمف اًمعديدة ( ،)915/1واسمـ هٌػمة اإلومصوح (.)88/1
( )1اًمنمح اًمؽٌػم (.)921 ،928/21
( )5اإلكصوف (.)928/21
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وعؾؾوا لذلك :سملن مؼته اًمقىمػ اًمتلسمقد ،ومقحؿؾ قمغم مؼتضوه ،وٓ يي
شمريمف ذيمر مٍمومف؛ ٕن اإلـمالق إذا يمون ًمف قمرف صح ومحؾ قمؾقف ،وقمرف
اعمٍمف هـو أومم اجلفوت سمف ،وورصمتف أطمؼ اًمـوس سمؼمه ،ومؽلكف قمقـفؿ ًمٍمومف(.)2
ً
مطؾؼو؛ يموٕوحقي واًمقصقي(.)1
وسملكف إزاًمي مؾؽ قمغم وضمف اًمؼرسمي ،ومصح
الؼول الثاين :أكف يٌطؾ اًمقىمػ ،وسمف ىمول أيمثر احلـػقي( )4وهق إفمفر قمـد
اًمشوومعقي(.)9
ىمول اًمٌغقي وهق اًمصحقح( ،)8وىمول اعمووردي :وهق إىمقس( ،)1وىمول
اًمـقوي :أفمفرمهو قمـد إيمثريـ(.)1
وسمف ىمول سمعض احلـوسمؾي.
( )2اًمٌفقيت ذح مـتفك اإلرادات (.)491/9
( )1اًمشػمازي اعمفذب ( ،)994/2واسمـ أيب قمؿر اًمنمح اًمؽٌػم (.)921/21
( )4اسمـ كجقؿ اًمٌحر اًمرائؼ (.)129 ،108/8
يؼقل اسمـ قموسمديـ ذم مـحي اخلوًمؼ ( )129/8كؼ ً
ال قمـ اخلوكقيً :مق ىمول أريض مقىمقومي ومل يزد قمغم هذا ٓ
جيقز قمـد قمومي جمقزي اًمقىمػ ،وىمول أسمق يقؾمػ :جيقز ويؽقن وىم ًػو قمغم اعمًويملم .ا.هـ ،وممو يـٌغل اًمتـٌقف
قمؾقف أن احلـػقي يػرىمقن سملم أن يؼقل :أريض مقىمقومف ،وسملم أن يؼقل :مقىمقومي صدىمي ،أو صدىمي مقىمقومي
وٓ يزيد قمغم ذًمؽ ،وموٕومم :اًمقىمػ صحقح قمـد أيب يقؾمػ ،وهل اًمػرع اًمذي ذيمركوه ،واًمثوكقي :اًمقىمػ
صحقح ذم ىمقل أيب يقؾمػ ،وحمؿد ،وهالل اًمرأي ،ويؽقن وىم ًػو قمغم اًمػؼراء .اسمـ كجقؿ اًمٌحر اًمرائؼ
( ،)108/8واسمـ قموسمديـ مـحي اخلوًمؼ ( )129/8هبومش اًمٌحر اًمرائؼ.
( )9اًمـقوي رووي اًمطوًمٌلم ( ،)442/8واًمدمػمي اًمـجؿ اًمقهوج ( ،)951/8واًمٌقضووي اًمغويي اًمؼصقى
متعذرا ،واًمنمسمقـل مغـل اعمحتوج
( ،)199/1واًمرمكم هنويي اعمحتوج ( ،)418/8وىمول :أو ذيمر مٍم ًومو
ً
( ،)459/4واإلىمـوع ( ،)14/1ومل يذيمر ىمقًٓ همػمه ،وأـمؾؼفو ذم طمؾقي اًمعؾامء (.)10/1
( )8اًمتفذيى (.)824/9
( )1احلووي ( )810/1وذيمرمهو وضمفلم .وىمول اًمـقوي ذم اًمرووي ( :)442/8ومؼقٓن وىمقؾ :وضمفون.
وضمفون.
( )1رووي اًمطوًمٌلم (.)442/8
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ىمول احلجووي :وإن ىمول :وىمػً يمذا ،وؾمؽً ،ومل يذيمر مٍمومف ،وموٕفمفر

سمطالكف؛ ٕن اًمقىمػ يؼتيض اًمتؿؾقؽ ،وٕن ضمفوًمي اعمٍمف مٌطؾي ومعدم ذيمره
أومم(.)2
وعؾؾوا لذلك :سملن اًمقىمػ يؼتيض متؾقؽ اعمـوومع ،ومنذا مل حيدد اًمقاىمػ ضمفي
اعمؾؽ سمطؾ يموًمٌقع(.)1
وٕن ضمفوًمي اعمٍمف يمؼقًمف :قمغم مـ ؿمئً ومل يعقـف قمـد اًمقىمػ ،أو مـ
ؿموء اهلل شمٌطؾ اًمقىمػ ،ومعدم ذيمر اعمٍمف مـ سموب أومم(.)4
واًمذي يظفر – واهلل أقمؾؿ – هق اًمؼقل سمصحي اًمقىمػ ،وإن مل يعلم اعمقىمػ
مٍم ًومو ًمقىمػف؛ ٕن مؼته اًمقىمػ اًمتلسمقد ،وٓ يي شمرك اعمٍمف ،وٕن اًمؼقل
سمعدم صحي اًمقىمػ يمدي إمم إسمطول يمثػم مـ إوىموف ،وهق ظمالف ىمصد
اًمشورع ،وىمصد اًمقاىمػ.
وجيوب قمام قمؾؾ سمف أصحوب اًمؼقل اًمثوين سموًمؼقوس قمغم اًمٌقع :سملكف ىمقوس مع
( )2اإلىمـوع ( ،)15/4وذيمر اًمشقخ حمؿد سمـ إسمراهقؿ ذم اًمػتووى واًمرؾموئؾ اًمؼقًملم ( ،)18/4ومل يرضمح
أطمدمهو طمقٌ ىمول ذم اًمػتقى رىمؿ( :)1154إذا أوىمػ ومل يعلم ضمفي يٍمف قمؾقفو سملن ىمول :هذا=
= وىمػ وؾمؽً .ومفذه اعمًلًمي ىمد اظمتؾػ ومقفو اًمعؾامء ،ومؿـفؿ مـ صحح اًمقىمػ ،ومـفؿ مـ أسمطؾف.
ىمول ذم «اعمغـلش :وأمو إذا وىمػ وىم ًػو ومل يذيمر ًمف مٍم ًومو سموًمؽؾقي ،سملن ىمول :وىمػً هذا .وؾمؽً ومل
يذيمر ؾمٌقؾف ومال كص ومقف ،واسمـ طمومد يصحح اًمقىمػ ىمول اًمؼويض :هق ىمقوس ىمقل أمحد ،وإذا صح
صح مصورف اًمقىمػ اعمـؼطع .ا.هـ.
وذم «اعمـتفكش :ويٍمف مو وىمػف وؾمؽً سملن ىمول :هذه اًمدار وىمػ .ومل يذيمر مٍمومو ،سف إمم
كؽوطمو قمغم ىمدر إرصمفؿ مـ اًمقاىمػ وىم ًػو قمؾقفؿ ،ويؼع احلجى سمقـفؿ يمقىمققمف
اًمقرصمي كً ًٌو ٓ وٓ ًء وٓ
ً
ذم إرث ،ىموًمف اًمؼويض ،ومنن قمدمقا ومفق ًمؾػؼراء واعمًويملم وىم ًػو قمؾقفؿ .ىمول :وقمؾؿ مـف صحي اًمقىمػ
وإن مل يعلم ًمف مٍم ًومو ،ظمال ًومو عمو ذم «اإلىمـوعش .ا.هـ .مـ «اعمـتفك وذطمفش.
( )1اًمرمكم هنويي اعمحتوج (.)418/8
( )4اًمرمكم هنويي اعمحتوج ( ،)418/8واحلجووي اإلىمـوع (.)154
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اًمػرق؛ ٕن اًمٌقع متؾقؽ قمغم ؾمٌقؾ اعمعوووي وٓ ىمرسمي ومقف( ،)2وموؿمؽمط ومقف اًمتعقلم.
أمو اًمقىمػ ومفق إزاًمي مؾؽ قمغم وضمف اًمؼرسمي وموًمؼصد مـ اًمٌقع هق اعمعوووي،
واًمؼصد مـ اًمقىمػ هق اًمؼرسمي واًمثقاب وموظمتؾػو ،واًمؼقل سملن ضمفوًمي اعمٍمف مٌطؾي
ًمؾقىمػ همػم مًؾؿ؛ ومنن اجلفوًمي ٓ شمي؛ ٕن اًمقىمػ مٍمومفٕ ،ن اًمقاىمػ ىمد ريض
أن يتؼرب هبذا اًمقىمػ ،وًمق مل يٌلم ًمف مٍم ًومو ،يمام ًمق ىمول :هلل قمكم أن أشمصدق سمؽذا
ومنكف يصح ،وإن مل يٌلم مٍمف اًمصدىمي ،ويمذًمؽ إوحقي ،واًمقصقي.
بٔاٌ مصزف ٍذا الْقف عيد مً ٓكْل بصختُ:
ومعغم اًمؼقل إول أكف يصح اًمقىمػ إذا مل يعقـف اًمقاىمػ ،اظمتؾػ اًمػؼفوء ذم
مٍمومف قمغم صمالصمي أىمقال هل صمالصمي أوضمف قمـد اًمشوومعقي طمؽوهو أسمق اًمعٌوس اسمـ
هيٍ(.)1
األول :أن طمؽؿف طمؽؿ اًمقىمػ اعمـؼطع آكتفوء وسمف ىمول اًمشوومعقي( ،)4وهق
اًمصحقح ذم مذهى احلـوسمؾي(.)9
الثاين :أكف يٍمف إمم اًمػؼراء واعمًويملم.
وسمف ىمول أسمق يقؾمػ( ،)8واإلموم موًمؽ( .)1ومؼد ؾمئؾ

قمـ رضمؾ أوص

( )2وهذا ٓ يعورض أن إومعول اعمٌوطمي سموًمـقي احلًـي ُيثوب قمؾقفو اإلكًون؛ ًمؼقًمف
صدىميش.

« :وذم سمضع أطمديمؿ

( )1اًمؼػول طمؾقي اًمعؾامء ( ،)10/1واعمووردي احلووي (.)810/1
( )4اًمـقوي رووي اًمطوًمٌلم ( ،)442/8واًمغزازم اًمقؾمقط (.)180/9
( )9اسمـ أيب قمؿر اًمنمح اًمؽٌػم ( ،)921/21واعمرداوي اإلكصوف (.)921 ،928/21
( )8اسمـ كجقؿ اًمٌحر اًمرائؼ ( ،)108/8واسمـ قموسمديـ مـحي اخلوًمؼ ( )129/8هبومش اًمٌحر اًمرائؼ.
( )1اعمدوكي ( ،)44/1واكظر اسمـ ؿموس قمؼد اجلقاهر اًمثؿقـي ( ،)90/4واًمؼراذم اًمذظمػمة (.)411/1
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سمقصقي وأوص ومقفو سملمقر ،ومؽون ومقام أوص سمف أن ىمول :داري طمٌس ومل جيعؾ هلو

خمرضمو ،ومال كدري أيمون ذًمؽ مـف كًقوكًو أو ضمفؾ اًمشفقد أن يذيمروه؟ ومؼول موًمؽ:
ً
طمًٌو ذم اًمػؼراء واعمًويملم.
أراهو ً
وىمول اعمووردي :وهق إصح(.)2
وىمول اًمؼػول :أصحفام(.)1
وىمقده اعموًمؽقي :سمام إذا مل يؽـ هـوك قمرف هموًمى ،ومل خيتص اعمقىمقف سمجامقمف
معقـي وإٓ سف هلؿ يمؽتى اًمعؾؿ ،ومنن مل يؽـ هلؿ قمرف هموًمى ومنكف يٍمف قمغم
اًمػؼراء سموٓضمتفود(.)4
الؼول الثالث :أكف جيقز ًمؾؼقؿ أن يٍمومف ذم أي وضمقه اًمؼم ؿموء ممو يعقد إمم
صالح اعمًؾؿلم مـ أهؾ اًمزيموة ،وإصالح اًمؼـوـمر وؾمد اًمثغقر ودومـ اعمقشمك وؾموئر
وضمقه اًمؼم؛ يمام ًمق وىمػ ؿمق ًئو قمغم وضمقه اًمؼم سف إمم مجقع هذه اًمقضمقه(.)9
وهذا اًمؼقل مؼقد سموكؼراض اًمقرصمي ،وهق مذهى اسمـ هيٍ(.)8


( )2احلووي (.)810/1
( )1طمؾقي اًمعؾامء (.)10/1
( )4اًمدردير اًمنمح اًمصغػم ( ،)400/1وصوًمح إزهري ضمقاهر اإليمؾقؾ ( ،)105/1واًمصووي سمؾغي
اًمًوًمؽ (.)400/1
( )9اًمٌغقي اًمتفذيى ( ،)824/9واًمؼػول طمؾقي اًمعؾامء ( ،)10/1واعمووردي احلووي (.)810/1
( )8اًمٌغقي اًمتفذيى ( ،)810/9واًمـقوي رووي اًمطوًمٌلم (.)441 ،442/8
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أصمرا ذم اًمتعريػ ،وذم
اعمعرفً ،
ومنن ٓظمتالف اًمػؼفوء ذم أريمون وذوط ّ
شمػريع اعمًوئؾ ،ومصورف اًمقىمػ مٌـقي قمغم ظمالف اًمػؼفوء ذم ذوط اجلفي
اعمقىمقف قمؾقفو ،ومؿـ اؿمؽمط ذم اعمقىمقف قمؾقف أن يؽقن ذم وضمف ٍّسمر وىمرسمي مل جيعؾ
إهمـقوء معر ًومو ،ومـ اؿمؽمط أٓ يعقد اًمقىمػ قمغم اًمقاىمػ ،مل جيعؾ اًمـػس مٍم ًومو
مـ مصورف اًمقىمػ ،ويمذا مـ اؿمؽمط ذم اجلفي قمدم آكؼطوع ،مل جيعؾ إوٓد
مٍم ًومو وٓ زيدً ا مـ اًمـوس ،وهؽذا ذم سمؼقي اًمنموط اًمتل يؿؽـ أن شمشؽمط ذم
اجلفي اعمقىمقف قمؾقفو.
وإن ممو يـٌغل اًمعـويي سمشلكف ،وآطمتػول سملمره ،أن مصورف اًمقىمػ ًمقًً ذم
مرشمٌي واطمدة ودرضمي ؾمقاء ،مـ طمقٌ اًمػضؾ واًمثقاب ،اعمرشمى قمغم مدى كػع
اعمقىمقف قمؾقفؿ ،ومدى طموضمتفؿ ،ومؿـ يؼػ قمغم اًمعؾامء وـمؾٌي اًمعؾؿ ذم ٍ
سمؾد
اؿمتدت ومقف همرسمي اإلؾمالم ،وادهلؿً ومقف قمغم اًمـوس مًوًمؽفً ،مقس يمؿـ يؼػ
قمغم همػمهؿ ،ومـ يؼػ قمغم إـمٌوء ذم وىمً وسموء قموم ،وقموهوت مًتديؿيً ،مقس
يمؿـ يؼػ قمؾقفؿ ذم وىمً آظمر ،ومؾؾحول واًمزمون وإصمر اعمؽمشمى قمغم يمػويي
اعمقىمقف قمؾقفؿ أصمر ذم صمقاب اًمقىمػ وأضمره.
وموحلوصؾ أكف يمؾام قمظؿ كػع اعمقىمقف قمؾقفؿ ًمؾؿًؾؿلم ،واؿمتدت احلوضمي
إًمقفؿ ،ويموكقا سمحوضمي إمم مموكي شمؽػقفؿ ًمؾتػرغ هلذا اًمـػع ،ومنن اًمقىمػ قمؾقفؿ
يؽثر صمقاسمف ،ويتضوقمػ أضمره.
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واعمقومؼ مـ قمرف ظمػم اخلػميـ ،وموظمتور أقمظؿفو كػ ًعو ،وأؿمؿؾفو وموئدة،
وأمًف إمم طموضمي اًمـوس.
ي
ادجّلً :مق أن ً
رضمال أراد وىمػ مًجد ذم مؽون ومقف مًوضمد ،وًمؽـفؿ
ومثاله
ذم طموضمي موؾمي إمم سمئر ،ومنن اًمٌئر  -واحلوًمي مو ذيمر  -أومم مـ سمـوء اعمًجد ،وهؾؿ
ضمرا(.)2
ًّ
كققمو مو قمـ اعمصورف ذم اًمعٍم
وىمد يمون ًمؾقىمػ ذم اًمؼديؿ مصورف ختتؾػ ً
احلوض ،وذًمؽ راضمع إمم اًمتقؾمع ذم طموضمقوت اًمـوس ،ومتطؾٌوت طمقوهتؿ ،ومؼد
شمطقر ذم اًمتؼـقي ،ومـوومع يمثػمة
يمثر اًمـوس ذم اًمعصقر احلوضة ،وشمٌع ذًمؽ
ٌ
ومضور ،مـفو :إمراض اعمًتعصقي اًمتل مل شمؽـ ذم إؾمالف ،يموًمنـمون ،وداء
اًمؽغم ،ومو ؿموسمف ذًمؽ.
وموطمتوج ذًمؽ إمم اًمـظر إمم اعمصورف سمـظرة شمقؾمعقي ،شمقايمى اًمتقؾمع اًمذي
يشفده اًمعٍم احلوض.
وومقام يكم سمقون ٕهؿ وأؿمفر مصورف اًمقىمػ ذم اًمعٍم اًمؼديؿ.
 1ـ ـ األسز:ٚ
وىمػً اًمقىمقف ًمػؽ إهى مـ اعمًؾؿلم اًمذيـ أههؿ إقمداء واعمالطمظ
أن أيمثر هذه اًمقىمقف يموكً طملم يموكً احلروب اًمصؾقٌقي.
وذم قمٍمكو احلوض يؽود هذا اعمٍمف يؽقن معدو ًمو ،وًمقس ذًمؽ راضم ًعو إمم

قمدم وضمقد إهى مـ اعمًؾؿلم ،وموٕهى -وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سموهلل  -مـ
اعمًؾؿلم سمؤٓف ،وًمؽـ ًمضعػ اعمًؾؿلم ،وظمؾقدهؿ إمم إرض ،وظمضققمفؿ
وظمـققمفؿ ًمعدوهؿ ،كًقا أو أكًقا سموًمؼقة اًمػؽر ذم هذا اعمٍمف.
( )2اكظر :شمقضمقف مصورف اًمقىمػ ،ص(ً )21معٌد اهلل اًمًدطمون.
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 2ـ ـ األقارب:
وذم طمديٌ أكس

ذم ىمصي َسم ُػمطموء اًمتل وىمػفو أسمق ـمؾحي ىمول ًمف ط:

«وإين أرى أن جتعؾفا يف األقربني ،فؼال أبو صؾحة :أفعل يا رسول اهلل فؼسؿفا
أبوصؾحة يف أقاربه وبـي عؿه».
واًمقاىمػ قمغم إىمورب ضمومع سملم أمريـ:
اًمقىمػ اًمعوم ،واًمثقاب اعمؽمشمى قمؾقف.صؾي أىمورسمف ،وؾمد قمقزهؿ ،وىمضوء طموضمتفؿ. 3ـ ـ األّالد:
ىمول احلؿقدي« :شمصدق أسمق سمؽر سمداره قمغم وًمده ،وقمؿر سمرسمعف قمـد اعمروة قمغم
وًمده ،وقمثامن سمئر رومي ،وشمصدق قمكم سملروف يـٌع ،وشمصدق اًمزسمػم سمداره سمؿؽي
وداره سمؿٍم وأمقاًمف سموعمديـي قمغم وًمده ،وشمصدق ؾمعد سمداره سموعمديـي قمغم وًمده
وداره سمؿٍم قمغم وًمده ،وقمؿرو سمـ اًمعوص سموًمقهط وداره سمؿؽي قمغم وًمده،
وطمؽقؿ سمـ طمزام سمداره سمؿؽي واعمديـي قمغم وًمده ومذًمؽ يمؾف إمم اًمققم(.)2
واًمقىمػ قمغم إوٓد حيػظ اًمعلم اعمقىمقومي قمؾقفؿ مـ اًمعٌٌ هبو مـ ىمٌؾفؿ،
ويعلم وعقػفؿ وصغػمهؿ.
ومقام ًمق يموكً مطؾؼي ،ويممـ هلؿ مو يًدُّ طموضمتفؿ،
ُ
-9إيتوم.
-8أسمـوء اًمًٌقؾ.
 6ـ ـ أتباع املذاٍب:
( )2اعمغـل ٓسمـ ىمدامي (.)251 ،258/5
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ِ
ٍ
مذهى
قمؼورا وكحقه قمغم أشمٌوع
اعمٍمف يمون
وهذا
مشفقرا ،يؼػ اًمقاىمػ ً
ً

دارا ًمف ذم سمغداد قمغم
معلم ،يمام وىمػ أسمق اًمؼميموت أمحد سمـ قمكم سمـ قمٌد اهلل احلـٌكم ً
أصحوب أمحد سمـ طمـٌؾ ،وىمد طمػظً ًمـو يمتى اًمؽماضمؿ اًمؽثػم مـ هذا اًمـقع،
ِ
اعمٍمف إمم إجيود شمؼؾقد ؿمديد عمذهى مـ وىمػً إوىموف قمغم
وىمد شمًٌى هذا
مذهٌف ،ومال خيرج اًمػؼقف قمـ أىمقال هذا اإلموم ،طمتك وإن فمفر ًمف اًمدًمقؾ ،وٓح ًمف
احلؼ ،وىمد قمقى قمغم ؿمقخ اإلؾمالم اسمـ شمقؿقي أظمذه مـ إوىموف اعمقىمقومي قمغم
أشمٌوع اعمذهى احلـٌكم ،وهق خيوًمػف ذم مًوئؾ ومؼول :إكام آظمذ عمعرومتل سموعمذهى ٓ
ًمتؼؾقدي ًمف ،سمؾ ىمد يمون سمعضفؿ إسمون اكتشور اعمذهى إؿمعري يؼػ قمغم
إؿموقمرة ومقشؽمط ذم اعمدرس سموعمدرؾمي اعمقىمقومي أن يؽقن أؿمعر ًّيو ،فمـًّو مـ اًمقاىمػ
أكف اعمذهى احلؼ.
 -1إـمٌوء.
 -5إقمامر إوىموف.
 -4اًمؼميد.
 -20اًمقىمػ قمغم اًمٌالد اعمؼدؾمي.
 -22اًمتزويٍ.
 -21اًمثغقر.
 -24اجلقش.
 -29اًمضعػوء.
 -28اًمعؾامء.

56

مصارف الوقف

 -21اًمػؼراء واعمًويملم.
 -21اعمدارس اًمنمقمقي.
 -25اعمًوضمد.
-24اعمصحوت واعمًتشػقوت.
 -10اعمؼوسمر.
 -12اعمقازم.
-11أهؾ اًمٌققشموت وذووا إىمدار.
-14أهؾ احلديٌ.
-19شملًمقػ اًمؽتى.
-18شمعؾقؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ.
-11احلجر اًمصحل.
-11دور اًمضقوومي.
-15رصػ اًمطرق وشمعديؾفو.
-14ؾمؼويي اعموء وشمقومػمه.
-40ؾمؼل احلجقٍ.
-42ؾمؽـك احلجقٍ وإـمعومفؿ.
-41ـمريؼ احلٍ.
-44ـمالب إدب.
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-49اًمعوضمزون قمـ احلٍ.
-48ذم ؾمٌقؾ اهلل.
-41اعمحوويٍ وإرامؾ.
-41مدارس اًمطى.
-45اعمراصد اًمػؾؽقي.
-44اعمًوضملم.
-90اًمقىمػ قمغم اجلػمان.
-92وىمػ اًمؽتى وهمػمهو قمغم اجلقامع.
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شمقؾمعً مصورف اًمقىمػ ذم اًمعٍم احلوض كتقجي آكػجور اًمًؽوين اهلوئؾ،
ومو شمٌع ذًمؽ مـ شمطقر هوئؾ ذم اًمتؼـقي وًمقازمفو ،وٕن ًمؽؾ رء ضيٌي ،وًمؽؾ
أيضو.
كظرا آظمر ً
طمتام سمؿضور وآوموت ،شمطؾًٌ ً
شمطقر آوموت ومنن ذًمؽ متٌقع ً


أوالً :جماال الوقف ومصارفٌ العصرية:

ذقمو أن مصورف اًمقىمػ ذم اجلؿؾي هق اًمؼم واًمؼرسمي ووضمقه اًمؼم
مـ اعمتؼرر ً
يمثػمة ومتجددة سمتجدد صقر طموضموت اًمـوس ومو يـتػعقن سمف ذم أمقر ديـفؿ وأمقر
دكقوهؿ ،وهذه اعمصورف مـفو مصورف متؽررة مشؽميمي ٓ ومرق ومقفو سملم زمـ
وزمـ ،وإن يموكً ىمديؿي اجلـس إٓ أن سمعض وضمقه اًمٍمف ومقفو ضمديدة مثؾ:
شمؽققػ اعمًوضمد وومرؿمفو ،وـمٌوقمي اًمؽتى اًمنمقمقي وكنمهو ،ومـ هذه اعمصورف
مصورف ضمديدة طمدصمً سمًٌى دمدد احلوضموت اًمـودمي قمـ شمغػم أطمقال اًمـوس
ويمقػقي طمقوهتؿ وؾمٌؾ معوؿمفؿ ..اًمخً .من هري املصازف اجلديدة ما يأتي:
 0ـ اإلعالم:
ىمد ُقم ِّرف اإلقمالم سملكف« :شمزويد اًمـوس سموٕظمٌور اًمصحقحي واعمعؾقموت
اًمًؾقؿي ،واحلؼوئؼ اًمثوسمتي اًمتل شمًوقمدهؿ قمغم شمؽقيـ رأي صوئى ذم واىمعي مـ
اًمقىموئع ،أو مشؽؾي مـ اعمشؽالتش (.)2

( )2اإلقمالم وآشمصول سموجلامهػم ،د .إسمراهقؿ إموم .ص( ،21ط(2414 ،)2م ،مؽتٌي إكجؾق اعمٍميي.
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ويؿؽـ قمـ ـمريؼ اإلقمالم اهلودف شمٌصػم اًمـوس سمديـفؿ ،ودطمض اًمشٌفوت،

وإفمفور اإلؾمالم قمغم طمؼقؼتف ،ودقمقة اًمـوس إًمقف ،وشمٌؾقغ دقمقة اًمـٌل ط.
ومـ أهداف اإلقمالم اإلؾمالمل إجيود اًمٌديؾ اًمـوومع ًمؾؿجتؿع اعمًؾؿ،
وًمألهة اعمًؾؿي وًمؾػرد اعمًؾؿ؛ وهذا يمؾف داظمؾ ذم سموب اًمؼم ذًمؽ اًمٌوب اًمقاؾمع
اعمـضٌط عمصورف اًمقىمػ ،ومـ طمقٌ اًمقاىمع ومنن ممؾمًي اًمقىمػ اإلؾمالمل مـ
أسمرز اجلفوت اًمقىمػقي اعمفتؿي هبذا اجلوكى ،ومفل شمصدر جمؾتل( :إهة) و(مًوء)
سموًمؾغي اًمعرسمقي ،وجمؾي دقموء سموًمؾغي اًمؽميمقي.
 -2إقامة الدورات الرشعقة أو اإلسفام فقفا(.)2
 -3إجياد فرص عؿل لؾعاصؾني أو الذين مل جيدوا جماالً يعؿؾون فقه(.)1
وٓ ؿمؽ أن هذا يليت سمضقاسمطف مـ اظمتقور اعممهؾلم ومراقموة مصؾحي ٍّ
يمؾ مـ
اًمقىمػ واجلفي اعمذيمقرة.
 -4بـاء ادساكن ألئؿة وممذين ادساجد.
ومققىمػ قمغم يمؾ مًجد مًؽـ ًمإلموم ومًؽـ ًمؾؿمذن إقموكي قمغم آكتظوم
ذم احلضقر ًمؼرب اًمًؽـ مـ اعمًجد ،وشمشجق ًعو هلام قمغم اًمؼقوم سمرؾموًمي اعمًجد.
وىمد اكتنم هذا اًمـقع مـ اًمقىمػ ٓ ؾمقام ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمًعقديي (.)4
 -5ختػقف اآلالم عن ادصابني وأصحاب احلامالت(.)4
( )2ظمطوب ضمقايب مـ ممؾمًي احلرملم اخلػميي سمرىمؿ( )15/10/1215وشموريخ 2910/22/11هـ.
( )1قمـ صؽ مؼؽمح ًمقىمػ أصمًٌ ذم اعمحؽؿي اًمؽؼمى ذم اعمديـي اًمـٌقيي.
( )4ويـظر ذم ذًمؽ ومتووى ورؾموئؾ ؾمامطمي اًمشقخ حمؿد سمـ إسمراهقؿ آل اًمشقخ رمحف اهلل (،54 ،55/4
 224ط( ))2مطٌعي احلؽقمي سمؿؽي اعمؽرمي 2444هـ.
( )9قمـ صؽ مؼؽمح ؾمٌؼ ذيمره.
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ومثؾ هذا اًمـقع مـ أسمقاب اًمؼم ىمديؿ ىمدم اًمنمائع وًمؽـ اجلدة ومقف ،مـ
طمقٌ يمقكف مٍم ًومو مـ مصورف اًمقىمقف احلديثي.
 -6التػريج عن ادعرسين عن صريق الؼروض ادمجؾة أو ادساعدات(.)0
وهذا مـ اعمصورف اًمتل ذيمرهو مـ يرى ضمقاز وىمػ اًمـؼقد ،ويتؿ ذًمؽ سمعدة
وضمقه مـفو إىمراض اعمعنيـ وإكظورهؿ(.)1
وهذا اعمٍمف ذم اًمصقرة احلديثي يؽقن سموإلىمراض مـ همؾي اًمقىمػ ٓ مـ
أصؾف يمام ذم وىمػ اًمـؼقد ،أي سملن شمدومع مضورسمي ويتصدق سمػضؾفو ورسمحفو ذم
اًمقضمف اًمذي وىمػ قمؾقف.
 -7تػطر الصائؿني:
ذم زمون ىمريى يموكً شمقىمػ إوىموف قمغم شمػطػم اًمصوئؿلم سمؽثرة( ،)4وذم
هذا اًمقىمً اكتنم شمػطػم اًمصوئؿلم سمؽثرة وًمؽـ ذم اًمغوًمى مـ صدىموت مؼطققمي.
 -8تؽققف ادساجد وهتويتفا:
وذًمؽ سمًٌى شمغػم طمقوة اًمـوس وطموضمتفؿ إمم آٓت اًمتفقيي واًمتؽققػ
اًمعٍميي وهذا ممو يعلم قمغم اخلشقع ذم اًمصالة وقمدم آكشغول قمـفو سمًٌى احلر
واًمؼمد ،وىمد كص اًمػؼفوء رمحفؿ اهلل شمعومم قمغم أن اًمصالة شمؽره ذم ٍ
حمؾ ؿمديد احلر
ًمى اًمصالة(.)9
أو اًمؼمد؛ ٕكف يذهى اخلشقع اًمذي هق ّ
( )2اعمصدر اًمًوسمؼ.
( )1رؾموًمي ذم وىمػ اًمـؼقد ٕيب اًمًعقد حمؿد سمـ حمؿد سمـ مصطػك اًمعامدي احلـػل .ت 454هـ ،سموعمؽتٌي
اعمريمزيي سمجومعي اعمؾؽ ؾمعقد ص( ،)2144ص(.)2
( )4ومتووى ورؾموئؾ ؾمامطمي اًمشقخ حمؿد سمـ إسمراهقؿ ( ،)258/4ويمذًمؽ قمدة وصويو ويـظر اًمتؼرير
اًمًـقي (2912-2910هـ) عممؾمًي اًمقىمػ اإلؾمالمل ص(.)11
( )9اعمصدر اًمًوسمؼ (.)89/4
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 -9متويل مسابؼات إذاعة الؼرآن الؽريم:
وهذا اعمٍمف ومقف إقموكي قمغم اًمؼم واًمتشجقع قمغم طمػظ اًمؼرآن اًمؽريؿ واًمعـويي سمف

وهق مـ أذف اعمؼوصد ،واًمعـويي سموًمؼرآن ًمقًً ضمديدة إكام اجلدة ذم اًمصقرة
اعمذيمقرة.
 -01دعم ادراكز اإلسالمقة(:)0
اعمرايمز اإلؾمالمقي شمـتنم – وهلل احلؿد -ذم أكحوء اًمعومل وهموًمٌفو ذم سمالد همػم
اعمًؾؿلم شمػقد مـفو إىمؾقوت اإلؾمالمقي ذم شمؾؽ اًمٌالد ومفل مـورات ظمػم وهدى،
وؾمٌى ٓشمصول اعمًؾؿلم سمٌعض ،واشمصوهلؿ سموعمًؾؿلم ظمورج سمالدهؿ ،وومقفو
شمٌصػم سملمقر اًمديـ وشمعوون قمغم اًمؼم واًمتؼقى ،وهذه اعمرايمز حتتوج إمم اعمول وإمم
اًمدقموة وإوىموف مصدر صموسمً ذم اًمغوًمى ومدقمؿفو سموٕوىموف متعلم.
 -00دعم ادعاهد والؽؾقات اخلرية يف العامل اإلسالمي(:)2
 -02دعم الـشاصات الدعوية التي ال جيوز الرصف عؾقفا من الزكاة ،وهلا
أمهقتفا.
 -03رعاية أرس من غاب عـفم عائؾفم وتوفر االحتقاجات الالزمة هلم
فرتة غقاب عائؾفم.
وأصؾ ذًمؽ ىمقل اًمـٌل ط« :من جفز غاز ًيا يف سبقل اهلل فؼد غزا ومن
ٍ
بخر فؼد غزا»( )4وهذا اعمٍمف مـ اًمتضومـ واًمتعوون
خؾف غاز ًيا يف سبقل اهلل
واًمؽماطمؿ سملم اعمًؾؿلم.
( )2اعمصدر اًمًوسمؼ.
( )1اعمصدر اًمًوسمؼ.
( )4صحقح اًمٌخوري.
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وهذا اعمٍمف ىمديؿ اجلـس ضمديد اًمصقرة ،صقرشمف اجلديدة أوؾمع سمؽثػم ممو
يمون ذم اعمويض؛ ًمًفقًمي شمقومػم اًمـًخ قمـ ـمريؼ اًمطٌوقمي.
-05ادشاركة واإلسفام يف تؽالقف عالج احلاالت ادرضقة ادستعصقة اًمتل
ظموصو ٓ يتقومر ذم اعمًتشػقوت اًمعومي.
شمتطؾى
قمالضمو ًّ
ً
-06ادـؽوبون بحوادث السقارات واهلدم واحلرائق وغرها إذا احتاجوا
سمنمط أن ٓ يؽقن اعمتًٌى ىمد ومرط أو أمهؾ.
-07كسخ وتوزيع األرشصة اإلسالمقة:
وإذـمي اإلؾمالمقي ذم هذا اًمزمـ ؿمؼقؼي اًمؽتوب وأصمرهو فموهر ،ومفل مـ
أقمظؿ أؾمٌوب اًمدقمقة ،ومؽؿ اهتدى هبو مـ ؿمخص ،ومقفو طمػظ ًمؾؿحوضات
واًمـدوات واًمػتووى وهمػمهو ،وشمًجؾ سمعدة ًمغوت.


ثانيًا :جماال جديدة للوقف:

يمون اًمقىمػ سملؿمؽوًمف اعمختؾػي – يمام رأيـو -مـ أسمرز اًمطرق اًمتل ىمودت
اًمـفضي اًمػؽريي واًمعؾؿقي وآضمتامقمقي وآىمتصوديي ذم اعمجتؿعوت اإلؾمالمقي،
قمغم مدار اًمعصقر اًمًوسمؼي.
ويؿؽـ ًمؾقىمػ أن يؼقم سموًمدور كػًف -إذا اؾمتعود مؽوكتف اًمًوسمؼي -قمغم أكف
يؿؽـ أن يًفؿ اًمقىمػ ذم طمؾ اعمشؽالت اًمتل شمعوكك مـفو اعمجتؿعوت اإلؾمالمقي
ذم اًمقىمً احلوزم ،مثؾ :مشؽؾي إمقي ،واًمٌطوًمي ،واًمتخؾػ اًمعؾؿل واًمتؼـل،
ومشؽالت اًمتـؿقي آىمتصوديي ،وهق مو ؾمـتـووًمف سمٌمء مـ اًمتػصقؾ ومقام يليت:
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أ ـ ـ الْقف ّمشكل٘ األمٔ٘(:)1
قمغم اًمرهمؿ مـ أن اإلؾمالم يدقمق إمم اًمعؾؿ واًمتعؾقؿ ،إٓ أكف –ًمألؾمػ-

يالطمظ ارشمػوع كًٌي إمقي ذم اًمعومل اإلؾمالمل ،واًمتل سمؾغ متقؾمطفو طمقزم
 %80.1مـ اًمًؽون ،سمقـام شمرشمػع هذه اًمـًٌي ًمدى سمعض اًمدول اإلؾمالمقي إمم
 %11ذم اًمصقمول %14 ،ذم اًمًقدان %12 ،ذم أومغوكًتون ،ويمذًمؽ قمدم اهتامم
اًمدول اإلؾمالمقي سموًمتعؾقؿ اًمعؿكم ،واًمؽميمقز قمغم اًمتعؾقؿ اًمـظري(.)1
واًمعؾؿ ذم اإلؾمالم ًمقس جمرد اًمؼراءة واًمؽتوسمي ومعرومي إطمؽوم اًمنمقمقي،
سمؾ يشؿؾ يموومي اًمعؾقم اًمتطٌقؼقي واإلكًوكقي ،ويمذا معرومي إؾموًمقى احلديثي ذم
اًمصـوقمي واًمزراقمي ،واًمعؿؾ قمغم اًمتؼدم ذم إسمحوث ذم خمتؾػ اعمجوٓت،
وموًمتعؾقؿ هق ظمػم ـمريؼ إلقمودة سمـوء إمي اإلؾمالمقي ورومعتفو.
وٓ ؿمؽ أن وىمػ إمقال إلكشوء اعممؾمًوت اًمعؾؿقي ذم اعمراطمؾ اعمختؾػي،
يًوقمد قمغم حمق اًمؽثػم مـ إمقي ،وهمرس اًمعؾؿ واًمثؼوومي ًمدى مجقع اعمقاـمـلم .يمام
شمًفؿ أمقال اًمقىمػ ذم اًمرومع مـ ؿملن اًمعؾؿ واًمعؾامء ،وذًمؽ سموعمًوقمدة ذم
متطؾٌوت اًمتعؾقؿ مـ يمتى ومًويمـ ًمؾطالب ذوي اًمدظمقل اعمـخػضي ،ويمذًمؽ
ختصقص ضمزء مـ أمقال اًمقىمػ عمـحفو ًمؾؿتػقىملم مـ اخلرجيلم وإوائؾ ذم
اعمراطمؾ اًمتعؾقؿقي اعمختؾػي.

( )2اًمقىمػ واًمتـؿقي اًمٌنميي ،د .إؾمامقمقؾ قمٌد اًمرطمقؿ ؿمؾٌل –ص( 5-1سمتٍمف).
( )1شمؼرير اًمٌـؽ اًمدوزم قمـ اًمتـؿقي ذم اًمعومل 2448م-ص. 150
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يؿؽـ ًمؾقىمػ اإلؾمفوم ذم منموقموت ختدم اًمـوطمقي اًمعؾؿقي واًمثؼوومقي ذم
اعمجتؿعوت اإلؾمالمقي ،نركس منوا اآلتي:
-2إكشوء ىمـقات شمؾقػزيقكقي قمـ ـمريؼ أؾمفؿ وىمػقي شمطرح قمغم اعمًؾؿلم
اؾمتثامرا.
اًمؼودريـ ،ويؿؽـ أن يؽقن سمعض إؾمفؿ وىم ًػو وسمعضفو
ً
 -1إكشوء ضمرائد وجمالت إؾمالمقي سموًمؾغوت احلقي ذم قمقاصؿ اًمعومل ،وذم
اًمٌالد اإلؾمالمقي اعمحرومي مـ هذه اجلرائد واعمجالت مثؾ اهلـد وسمويمًتون.
 -4إكشوء سمعض اجلومعوت اإلؾمالمقي اًمعٍميي ،ورقمويي مئوت اعمعوهد
واًمؽؾقوت واعمدارس اعمقضمقدة ذم اًمٌالد اعمحتوضمي ،يموهلـد وسمويمًتون وإكدوكقًقو
وسمعض دول أومريؼقو اًمػؼػمة اًمتل يقضمد هبو أىمؾقوت مًؾؿي.
 -9إكشوء مؽتٌوت قمومي إؾمالمقي وقمؾؿقي ذم اًمؼرى واعمدن ،ويؿؽـ
ًمؾؼودريـ ذم يمؾ سمؾد أن يتؼمقمقا ًمذوهيؿ هبذه اعمؽتٌوت؛ ومنن هلذه اعمؽتٌوت اًمقىمػقي
مـ اًمػوئدة ،ومجقؾ اًمعوئدة مو يصقره ىمقل يوىمقت احلؿقي :وأيمثر ومقائد هذا
اًمؽتوب (يؼصد معجؿ اًمٌؾدان) وهمػمه ممو مجعتف ،ومفق مـ شمؾؽ اخلزائـ يعـل
اعمؽتٌوت اًمقىمػقي اًمتل ذيمرهو ؾمؾ ًػو(.)1
-8اًمتشجقع قمغم اًمتؼمع سمؿؽتٌوت مـ اًمدول اًمغـقي وإومراد إهمـقوء ذم
اًمعومل اإلؾمالمل إلظمقاكف ذم اًمٌالد اًمػؼػمة.
( )2دور اًمقىمػ ذم شمـؿقي اعمجتؿع اإلؾمالمل صمؼووم ًقو واضمتامقم ًقو – د .قمٌد احلؾقؿ قمقيس وؿـ جمؿققمي
اًمٌحقث اعمؼدمي ًمـدوة «إطمقوء دور اًمقىمػ ذم اًمدول اإلؾمالمقيش اعمـعؼدة ذم سمقرؾمعقد مـ 24-22
حمرم 2924هـ -ص( 920-905سمتٍمف).
( )1معجؿ اًمٌؾدان (.)41/5
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-1إكشوء دور كنم إؾمالمقي ذم اًمٌالد اعمختؾػي ،شمرصد ضمز ًءا مـ رأؾمامهلو

وأرسموطمفو ًمتقًػم وصقل اًمؽتوب اإلؾمالمل ًمطالب اًمعؾؿ واًمٌوطمثلم ذم يمؾ
مؽون-سملؾمعور مـوؾمٌي.
-1اؾمتئجور مقىمع قمغم ؿمٌؽي اعمعؾقموت اًمعوعمقي «اإلكؽمكًش وختصقصفو
ًمـنم شمعوًمقؿ اًمديـ اإلؾمالمل ،وشمعريػ اًمعومل سموإلؾمالم وأطمؽومف.
ج ـ ـ مشزّعات ّقفٔ٘ يف جمال البخح العلنٕ(:)1
يمثػما قمـ اًمدول اًمغرسمقي ذم
ممو ٓ ؿمؽ ومقف أن اًمدول اإلؾمالمقي ىمد ختؾػً ً

جمول اًمٌحٌ اًمعؾؿل واؾمتخدام اًمتؼـقي احلديثي ذم اًمزراقمي واًمصـوقمي وهمػمهو.

ويؿؽـ ًمؾقىمػ أن يًفؿ ذم هنقض اًمدول اإلؾمالمقي ذم هذا اعمجول قمـ
ـمريؼ منموقموت خمتؾػي – كذيمر مـفو أيت:
 -2إكشوء مرايمز احلوؾمى أزم «اًمؽؿٌققشمرش ًمؾتعؾقؿ وًمرصد اًمٌقوكوت
واعمعؾقموت اعمختؾػي وحتؾقؾفو وشمؼديؿ هذه اعمعؾقموت إمم اجلفوت اًمتل شمطؾٌفو
سمدون مؼوسمؾ أو سمؿؼوسمؾ رمزي.
 -1إكشوء معومؾ ًمؾٌحقث اًمزراقمقي واًمصـوقمقي واًمطٌقيً ،مؾؼقوم سمعؿؾ
اًمدراؾموت واًمٌحقث اعمعؿؾقي اًمتل حتتوج إًمقفو سمعض اجلفوت.
 -4إكشوء أوىموف ظموصي سمرقمويي اًمٌحٌ اًمعؾؿل ومًوقمدة اًمٌوطمثلم ورصد
اجلقائز اعموًمقي ًمؾؿتػقىملم مـفؿ ًمتشجقعفؿ.

( )2اًمقىمػ ذم اًمنميعي اإلؾمالمقي وأصمرة ذم شمـؿقي اعمجتؿع أ.د .حمؿد اًمصوًمح ص(.)125
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 -9رسمط كتوئٍ اًمٌحقث اًمعؾؿقي وشمطٌقؼفو سمؿجوٓت اإلكتوج اعمختؾػي ،مـ
ظمالل شمرويٍ هذه اًمٌحقث وكتوئجفو وسمقعفو ًمقطمدات اإلكتوج ،مع ختصقص ضمزء
مـ قموئدهو ًمؾعؾامء واًمٌوطمثلم أصحوب هذه اًمٌحقث.
 -8ختصقص سمعض أمقال اًمقىمػ ٓؾمتـٌوط احلؾقل اًمعؾؿقي اعمـوؾمٌي ًمٌعض
اعمشؽالت آىمتصوديي اًمتل يعوكك مـفو اعمجتؿع ،وذًمؽ سموؾمتخدام اًمتؼـقي احلديثي
مثؾ :زيودة مقارد اعمقوه ،ومعوجلي مؾقطمي إرض ،واًمتخؾص اعمػقد اعمرسمح مـ
اعمؾقصموت واًمـػويوت اًمضورة ،مثؾ شمقًمقد اًمطوىمي اًمؽفرسموئقي مـفو ،أو حتقيؾفو إمم
أؾمؿدة.
 -1إكشوء اعمؽتٌوت اًمعؾؿقي وشمزويدهو سملطمدث اًمؽتى واعمراضمع اًمعؾؿقي اًمتل
حيتوج إًمقفو اًمٌوطمثقن ذم قمؿؾفؿ.
د ـ ـ الْقف ّمعاجل٘ مشكل٘ البطال٘(:)1
مشؽؾي اًمٌطوًمي ذم اًمقىمً اًمراهـ متثؾ إطمدى اًمؼضويو إؾموؾمقي اًمتل شمقاضمف
معظؿ دول اًمعومل ،ومفل شمعد مـ أسمرز ؾمامت إزمي آىمتصوديي اًمعوعمقي.
واًمٌطوًمي هل اجلزء اًمغػم مًتغؾ مـ اًمطوىمي اإلكتوضمقي ًمؾؿجتؿع ،ومـ صمؿ
ومفل قمٌورة قمـ وؾموئؾ إكتوج معطؾي ومفدرة.
وًمؾٌطوًمي قمدة أؿمؽول أمهفو :اًمٌطوًمي اًمًوومرة أو اعمزمـي ،واًمٌطوًمي اعمؼـعي،
واًمٌطوًمي اًمدوريي أو اعمقؾمؿقي داظمؾ صـوقمي أو طمرومي معقـي ،أو ومـقي شمـشل قمـ شمؼدم
قمؾؿل ذم وؾموئؾ اإلكتوج.

( )2اًمقىمػ واًمتـؿقي اًمٌنميي ص(( )1-4سمتٍمف).
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ويالطمظ أن اًمؼقى اًمٌنميي شمعتؼم اًمدقمومي اًمرئقًي ًمؾـظوم آىمتصودي ًمؽؾ

دوًمي مـ دول اًمعومل ،وًمذا هتتؿ اًمدول اًمًوقمقي ًمؾـؿق سمدراؾمي هذه اًمؼقى عمو هلو مـ
آصمور اىمتصوديي واضمتامقمقي ،طمقٌ إهنو أطمد اًمعقامؾ اًمرئقًي ًمإلكتوج ذم اًمقـمـ.
ويالطمظ أن هـوك شمٌويـًو ذم طمجؿ اًمؼقى اًمٌنميي ًمدى اًمدول اًمعرسمقي
واإلؾمالمقي ،ومٌعضفو يعوكك مـ قمجز يمٌػم ذم إيدي اًمعومؾي ،رهمؿ شمقاومر جموٓت
اًمعؿؾ ،ذم طملم أن هـوك ً
دوٓ أظمرى متتؾؽ مًوطموت صغػمة مـ إرايض
اًمزراقمقي ،وًمدهيو قمامًمي يمثػمة ووموئضي قمـ احلوضمي ،ومـ صمؿ شمقضمد سمطوًمي مؼـعي
ومقؾمؿقي ذم هذا اعمجول مـ اًمعؿؾ.
وممو ٓ ؿمؽ ومقف أكف يؿؽـ أن يؼقم اًمقىمػ اخلػمي سمدور يمٌػم ذم اًمؼضوء قمغم
مشؽؾي اًمٌطوًمي ،طمقٌ يؿؽـ قمـ ـمريؼ وىمػ سمعض إمقال مـ إكشوء سمعض
اًمصـوقموت احلرومقي ًمتشغقؾ اًمؽثػم مـ اًمعوـمؾلم هبو ،يمذًمؽ يؿؽـ قمـ ـمريؼ
أمقال اًمقىمػ إمداد سمعض اًمعوـمؾلم سموعمول اًمالزم قمغم ؾمٌقؾ اًمؼرض احلًـ مـ
أضمؾ آدمور ومقفو سمؿعرومي ذوي اخلؼمة مـفؿ ذم هذا اعمجول ،يمام يؿؽـ اؾمتغالل
ضمزء آظمر ذم إكشوء ممؾمًي شمعؾقؿقي ًمٌعض احلرف اًمصـوقمقي اعمختؾػيً ،مؾرومع مـ
يمػوءة وشمدريى همٓء اًمعوـمؾلم متفقدً ا ًمتشغقؾفؿ ذم اعمصوكع وذيموت اإلكتوج
اعمختؾػي ،أو اًمعؿؾ قمغم مدهؿ سموعمعدات اإلكتوضمقي اًمالزمي ًمصـوقموهتؿ ،يمام يؿؽـ
متقيؾ ذوي إومؽور وأصحوب اخلؼمات واًمتخصصوت ،طمتك يتؿقًمقا إمم
أصحوب أقمامل ومفـ.
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يؿؽـ اؾمتثامر أمقال اًمقىمػ ذم اعمنموقموت آىمتصوديي اًمعؿالىمي اًمتل حتؼؼ
أرسموطمو يمٌػمةٓ ،ؾمتغالل قموئدهو ذم اإلكػوق قمغم أسمقاب اخلػم اعمختؾػي ،كذيمر مـفو:
ً
 -2آؾمتثامر ذم منموقموت اإلكتوج اًمزراقمل مثؾ :مزارع اًمػقايمف واحلٌقب،
مزارع اًمدواضمـ ،ومـتجوهتو ،مزارع إسمؼور ومـتجوت إًمٌون ،اعمزارع اًمًؿؽقي،
شمعٌئي ودمؿقد اًمؾحقم واًمػقايمف واخليوات وهمػمهو.
 -1آؾمتثامر ذم اؾمتصالح واؾمتزراع مًوطموت واؾمعي مـ إرايض
اًمصحراويي واعمـوـمؼ اًمـوئقي ،صمؿ اؾمتغالهلو إمو سمطريؼ اًمتلضمػم ،أو اعمشوريمي مع
اًمغػم ذم زراقمتفو.
 -4اؾمتثامر إرايض اعمقىمقومي – داظمؾ اعمدن -ذم منموقموت اإلؾمؽون اًمتل
شمًفؿ ذم طمؾ أزمي اًمًؽـ ،وذم اًمقىمً كػًف حتؼؼ دظم ً
يمٌػما ًمصوًمح اًمقىمػ.
ال ً
-9اؾمتثامر أمقال اًمقىمػ ذم منموقموت اخلدموت احلديثي اًمتل شمدر قموئدً ا
يمٌػما مثؾ :اًمؼميد اًمدوزم اًمنيع ،اهلوشمػ اجلقال (أو اعمحؿقل) ،إىمامر اًمصـوقمقي
ً

وهمػمهو.

-8صـوقمي وإكتوج أضمفزة احلوؾمى أزم (اًمؽؿٌققشمر) واًمؼمامٍ اعمختؾػي،
ًمتحؾ حمؾ اًمؼمامٍ اعمًتقردة مـ اًمغرب.
وسموجلؿؾي ومنن مصورف اًمقىمػ ٓ طمٍم هلوٕ ،هنو مٌـقي قمغم اخلالف ذم
أصمرا ذم اؾمتحداث
اًمنموط وإريمون ،يمام أؾمؾػـو ،وٕن ًمتطقر اًمعصقر وشمؼدمفو ً
( )2اًمقىمػ ذم اًمنميعي اإلؾمالمقي وأصمرة ذم شمـؿقي اعمجتؿع أ.د .حمؿد اًمصوًمح ص(.)111
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مصورف وىمػقي مل شمؽـ معروومي مـ ىمٌؾ ،وًمذًمؽ ومنن حمووًمي طمٍم اعمصورف -

واحلول يمذًمؽ -متعذر.
ومنن مـ يرى ضمقاز وىمػ مو ٓ يـتػع سمف إٓ سمنشمالومف ،جيقز وىمػ اًمرحيون
ًمقشؿف اعمصؾقن ،ومـ يرى ضمقاز وىمػ اعمـؼقل وهؿ اجلؿفقر ،جيقز وىمػ
وأيضو ومنن اكتشور إمراض ذم إزمـي اعمعوسة،
إيمًقي وإهمطقي ًمؾؿحتوضملمً ،
أطمقج طموضمي موؾمي إمم اؾمتحداث مصورف يؽقن ريعفو ًمصوًمح همٓء اعمرى،
يمون يًتحدث وىم ًػو عمرى اًمنـمون ،وكحق ذًمؽ.
وصػوة الؼول :أكف إذا أمؽــو إقمودة اًمقىمػ إمم ؾموسمؼ قمفده ًمقؼقم سمدوره ذم
شمـؿقي اعمجتؿع ،ومنكف ًمـ يعقد سملؿمؽوًمف اًمؼديؿي مثؾ اًمؽتوشمقى واًمزوايو واعمالضمئ
واًمتؽويو ،وإكام ؾمقعقد سملؿمؽول ضمديدة شمتؿشك مع احلقوة اعمعوسة سمؽؾ ومـقهنو
وشمؼـقوهتو احلديثي.


صور مو مصارف ال يصح الوقف عليًا:

 ٓ-2يصح اًمقىمػ قمغم اًمؽؾى همػم اعمعؾؿ ،وؾموئر اًمٌفوئؿ واخلـوزير.
حل ْؿ ِؾ ،واعم َؾ ِؽ(.)2
 ٓ-1يصح اًمقىمػ قمغم أم اًمقًمد واعمرهقن واخلؿر ،وا َ
 ٓ-4يصح اًمقىمػ مـ اعمًؾؿ وهمػم اعمًؾؿ قمغم اعمحرموت واعمـؽرات اًمتل
ٓ ختتؾػ ذم حتريؿفو سملم ديـ وديـ :يملكديي اًمؼامر ،ودور اًمؾفق اعمحرم(.)1

( )2اسمـ قموسمديـ ،)941/4( :ومغـل اعمحتوج ،)115/1( :واًمٌحر اًمزظمور.)281/8( :
( )1ومتح اًمؼدير.)45/8( :
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 ٓ-9يصح اًمقىمػ مـ اعمًؾؿ ومـ همػم اعمًؾؿ قمغم اًمؽـوئس ،وسمققت اًمـور
واًمٌقع ،ويمتوسمي اًمتقراة واإلكجقؾ ،وإطمقوء اًمشعوئر اًمديـقي وهمػم اإلؾمالمقي(.)2
اًمذميٍ ،
 ٓ-8يصح اًمقىمػ ذم ِّ
يمعٌد ودار ،وٓ همػم معلم(.)1
يب ،وٓ مرشمد(.)4
 ٓ-1يصح اًمقىمػ قمغم طمر ٍّ
أيضو يمام شمؼدم مٌـل قمغم اخلالف ذم مًوئؾ اًمقىمػ وذوـمف ،وموخلالف
وهذا ً
يمثػم.
ومقف ٌ


( )2أطمؽوم اًمقىمػ ًمؾخصوف :ص(.)441
( )1اعمؼـع (.)419/21
( )4اعمؼـع (.)458/21
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وسمعد اؾمتعراوـو عمصورف اًمقىمػ مـ طمقٌ اجلفي اًمتل يصح اًمقىمػ قمؾقفو،
واجلفي اًمتل ٓ يصح اًمقىمػ قمؾقفو ،واًمقىمػ اعمـؼطع ،واًمقىمػ اعمطؾؼ ،ومصورف
مقضمزا عمصورومفو إذ مجقع هذه اعمصورف يعؿؾ هبو مو
وىمػ معوسة حيًـ أن كذيمر
ً
دامً احلوضمي ىموئؿي ،ويؼدم مـفو مو يمون أكػع ًمؾؿقىمػ وأقمظؿ مصؾحي
ًمؾؿًؾؿلم مع مراقموة اظمتالف إوىموت واحلوضموت ومؼد يؽقن سمعض هذه
اعمصورف ذم زمـ أكػع مـف ذم زمـ آظمر  ،ويمؾام أمؽـ ؿمؿقل اًمريع هلذه اعمصورف
أو أهمؾٌفو ومفق إومم وإطمى ًمؾؿ ِ
قىمػً ،ذلك حسب اجملاالت التالية:
ُ
أ-ادجال التعؾقؿي« :مـ سمـوء مدارس ومعوهد ودقمؿفو ،ويمػوًمي ـموًمى
ومعؾؿ ،ومـح دراؾمقي ،وإىمومي دورات ومًوسمؼوت قمؾؿقي ،وـمٌوقمي يمتى ،وكًخ
أذـمي ،وشمعؾقؿ ًمؾؼرآن ،يمػوًمي حمػظ وحمػظي ،وقمؼد دورات ًمؾؿحػظلم
واعمحػظوتش.
ب -ادجال االجتامعي واإلغاثي« :يمػوًمي إيتوم وإرامؾ ،ومًوقمدة
اًمػؼراء واعمًويملم ،ومًوقمدة أصحوب اًمديي واحلقادث  ،واإلقموكي قمغم اًمزواج،
وإـمعوم ؾمؼقو احلجوج ،وشمػطػم اًمصوئؿلم ذم رمضون ،وطمػر أسمور وووع
اًمؼمادات  ،ودقمؿ ذم طموًمي اًمؽقارث واًمطقارئش.
ج -ادجال الدعوي« :اعمرايمز اًمصقػقي ،واعمخقامت واًمؾؼوءات اًمدقمقيي،
اجلقٓت اًمدقمقيي ،اًمؽتى وإذـمي ،يمػوًمي اًمدقموة ،اعممؾمًوت اًمدقمقيي ،هقئوت
إمر سموعمعروف ،مؽوشمى اًمدقمقة واجلوًمقوتش.
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د-ادساجد« :اًمٌـوء واًمتلؾمقس  ،اًمؽممقؿ واًمتقؾمعي  ،شململم مصوطمػ  ،شململم
إضمفزة وإدوات  ،اًمـشوط اًمدقمقي  ،يمػوًمي إموم  ،اعمؽتٌوت اخلػميي  ،مغوؾمؾ
إمقاتش.
هـ-ادجال الصحي « :شململم إضمفزة وإدوات ًمؾؿرى واعمعوىملم  ،اًمدقمؿ
ذم طموًمي اًمطقارئ وإمراض اًمعوروي  ،اًمتعوون مع مًتشػقوت إمؾ واًمـؼوهي،
دقمؿ اًمـنمات واًمؽتقٌوت اًمصحقي وكحقهو ،دقمؿ اعمرايمز اًمصحقي اعمحتوضمي ،شململم
قمالج ًمؾؿرىش.
و-ادجال اإلعالمي« :إكشوء ىمـقات شمؾػزيقكقي يٌٌ مـ ظمالهلو كنم اًمعؼقدة
اًمصحقحي ،واًمؼرآن اًمؽريؿ ،واًمًـي اًمـٌقيي اًمصحقحي ،واًمدروس واًمدورات
اًمعؾؿقي اعمؽثػي اًمتل يًتػقد مـفو قمومي اعمًؾؿلم وقمؿقم ـمالب اًمعؾؿ واًمدقموة إمم
اهلل – إكشوء ضمرائد وجمالت إؾمالمقي – إكشوء سمعض اجلومعوت اإلؾمالمقي – رقمويي
اعمعوهد واعمدارس واًمؽؾقوت ذم اًمدول اإلؾمالمقي ،أو اًمتل يقضمد هبو أىمؾقوت
إؾمالمقي –إكشوء مؽتٌوت قمومي إؾمالمقي وقمؾؿقي ذم اًمؼرى واعمدن – اًمتشجقع قمغم
اًمتؼمع سمنماء مؽتٌوت قمؾؿقي متؽومؾي – اًمتؿؾؽ ًمٌعض اعمقاىمع قمغم ؿمٌؽي
اعمعؾقموت اًمعوعمقي (اإلكؽمكً) وختصقصفو ًمـنم شمعوًمقؿ اًمديـ اإلؾمالمل،
وشمعريػ اًمعومل سموإلؾمالم وأطمؽومف ،واًمرد قمغم اًمشٌفوت اًمتل شمشؽؽ ذم قمؼقدة
وقمٌودات اعمًؾؿلم ،وشمثور سملم احللم وأظمرش.


73

مصارف الوقف

73





وبعد :ومنين أؾملل اهلل اًمعظقؿ رب اًمعرش اًمؽريؿ ،أن جيعؾ يمؾ أقمامزم صوحلي
ً
ظموًمصي ،وأن يـػعـل سمف وؾموئر اعمًؾؿلم ،وأن يغػر زم مو وىمع
وًمقضمفف اًمؽريؿ
زًمؾ أو ٍ
ٍ
مـل مـ ٍ
شمؼصػم ،إكف وزم ذًمؽ واًمؼودر قمؾقف ،واهلل أقمؾؿ ،وصغم اهلل
ؾمفق أو
وؾمؾؿ وسمورك قمغم كٌقـو حمؿد وآًمف وصحٌف أمجعلم ،واحلؿد هلل رب اًمعوعملم.
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أّالً :الكزآٌ الكزٓه.
ثاىًٔا :كتب التفسري ّعلْمُ:
 -2أطمؽوم اًمؼرآنً ،مإلموم أيب سمؽر أمحد سمـ قمكم اًمرازي اجلصوص ،اعمتقرم
2410هـ  -دار اًمؽتى اًمعؾؿقي سمػموت – ط2928هـ.
 -1أطمؽوم اًمؼرآنً ،مإلموم أيب سمؽر حمؿد سمـ قمٌد اهلل ،اعمعروف سموسمـ اًمعريب ،اعمتقرم
894هـ  -ط قمقًك اًمٌويب احلؾٌل سموًمؼوهرة.
 -4أؾمٌوب كزول اًمؼرآنٕ ،يب احلًـ قمكم سمـ أمحد اًمقاطمدي ،اعمتقرم 915هـ -
اًمطٌعي إومم 2440هـ =2414م.
ثالجًا :املعاده ّاملصطلخات:
 -9خمتور اًمصحوح ،زيـ اًمديـ حمؿد سمـ أيب سمؽر قمٌد اًمؼودر اًمرازي ،اعمتقرم ؾمـي
111هـ.
ً -8مًون اًمعرب ،مجول اًمديـ أسمق اًمػضؾ حمؿد سمـ مؽرم سمـ قمكم سمـ أمحد سمـ أيب
اًمؼوؾمؿ سمـ طمؼٌي سمـ مـظقر ،اعمتقرم 122هـ.
 -1اًمتعريػوتً ،معكم سمـ حمؿد سمـ قمكم اعمعروف سموًمًقد اًمنميػ اجلرضموين ،اعمتقرم
ؾمـي 521هـ.
 -1اًمؼومقس اعمحقط ،جمد اًمديـ حمؿد سمـ يعؼقب اًمػػموزآسمودي ،اعمتقرم ؾمـي
521هـ.
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 –5اعمعجؿ اًمقؾمقط ،اًمصودر قمـ جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي سموًمؼوهرة ،اًمطٌعي اًمثوًمثي
2908هـ 2458-م.
رابعًا :كتب احلدٓح:
 -4اعمًـدً ،مإلموم أمحد سمـ حمؿد سمـ طمـٌؾ اًمشقٌوين ،اعمتقرم ؾمـي 192هـ  -اعمطٌعي
اعمقؿـقي سمؿٍم 2424هـ.

 -20صحقح اًمٌخوريً ،مإلموم حمؿد سمـ إؾمامقمقؾ اًمٌخوري ،اعمتقرم ؾمـي 181هـ -
اعمطٌعي اخلػميي 2424هـ.
 -22صحقح مًؾؿً ،مإلموم مًؾؿ سمـ طمجوج اًمؼشػمي ،اعمتقرم ؾمـي 112هـ -
حتؼقؼ حمؿد ومماد قمٌد اًمٌوىمل – كنم اًمرئوؾمي اًمعومي ًمؾٌحقث اًمعؾؿقي
واإلومتوء واًمدقمقة واإلرؿمود.
 -21اًمًــ اًمؽؼمىٕ ،يب سمؽر أمحد سمـ احلًلم اًمٌقفؼل ،اعمتقرم ؾمـي 485هـ -
مطٌعي دائرة اعمعورف اًمعثامكقي – اهلـد – طمقدرآسمود اًمديمـ – ط ،2ؾمـي
2484هـ.
 -24ذح صحقح مًؾؿٕ ،يب زيمريو حيقك سمـ ذف اًمـقوي ،اعمتقرم ؾمـي
111هــ -اعمطٌعي اعمٍميي 2491هـ.
 -29ومتح اًمٌوري ذح صحقح اًمٌخوريٕ ،محد سمـ طمجر اًمعًؼالين ،اعمتقرم ؾمـي
581هـ  -اعمطٌعي اخلػميي 2424هـ.
خامسًا :كتب الفكُ:
أ – الػؼه احلـػي:
 -28وىمػ هالل ،هلالل سمـ حيقك سمـ مًؾؿ اًمٌٍمي اعمعروف هبالل اًمرأى،
اعمتقرم ؾمـي 198هـ.

76

مصارف الوقف

76

 -21أطمؽوم إوىموفٕ ،يب سمؽر أمحد سمـ قمؿرو اًمشقٌوين اعمعروف سموخلصوف،
اعمتقرم ؾمـي 112هـ  -مطٌعي ديقان قمؿقم إوىموف اعمٍميي 2411هـ.
 -21اعمًٌقطٕ ،يب سمؽر حمؿد سمـ أمحد اًمنظمز ،اعمتقرم ؾمـي 940هـ أو
800هـ  -اًمطٌعي إومم – مطٌعي اًمًعودة سمؿٍم.
 -25سمدائع اًمصـوئع ذم شمرشمقى اًمنمائعً ،معالء اًمديـ أسمق سمؽر سمـ مًعقد سمـ أمحد
اًمؽوؾموين ،اعمتقرم ؾمـي 851هـ ،اًمطٌعي إومم – مطٌعي اجلامًمقي 2415هـ-
واًمطٌعي اًمثوكقي سمؿطٌعي اإلموم سموًمؼوهرة 2412م.
 -24اهلدايي ذح سمدايي اعمٌتدىً ،مؼمهون اًمديـ قمكم سمـ أيب سمؽر اعمرهمقـوين ،اعمتقرم
ؾمـي 844هـ ،مطٌقع هبومش ومتح اًمؼدير – اًمطٌعي إومم سموعمطٌعي اًمؽؼمى
إمػميي سمؿٍم ؾمـي 2421هـ.
 -10ومتح اًمؼدير ،يمامل اًمديـ حمؿد سمـ قمٌد اًمقاطمد اًمًققاد صمؿ اًمًؽـدري
اعمعروف سموسمـ اهلامم ،اعمتقرم ؾمـي 512هـ .اًمطٌعي إومم سموعمطٌعي اًمؽؼمى
إمػميي سمؿٍم ؾمـي 2421هـ.
 -12اإلؾمعوف ذم أطمؽوم إوىموفً .مؼمهون اًمديـ إسمراهقؿ سمـ مقؾمك سمـ أيب سمؽر
اسمـ اًمشقخ قمكم اًمطراسمؾز ،اعمتقرم ؾمـي 411هـ  -اًمطٌعي اًمثوكقي ،سمػموت،
2450م.
 -11اًمٌحر اًمرائؼ ذح يمـز اًمدىموئؼٓ ،سمـ كجقؿ اعمتقرم ؾمـي 410هـ  -اعمطٌعي
اًمعؾؿقي سمؿٍم – اًمطٌعي إومم 2422هـ.
 -14طموؿمقي رد اعمحتور قمغم اًمدر اعمختور ذح شمـقير إسمصور «طموؿمقي اسمـ
قموسمديـش عمحؿد أملم اسمـ قمؿر قمٌد اًمعزيز اًمشفػم سموسمـ قموسمديـ ،اعمتقرم ؾمـي
2181هـ .مطٌعي مصطػك اًمٌويب احلؾٌل سمؿٍم.
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ب  -الػؼه ادالؽي:

 -19اعمدوكي اًمؽؼمىً ،مإلموم موًمؽ سمـ أكس ،روايي ؾمحـقن سمـ ؾمعقد اًمتـقظمل
(اعمتقرم ؾمـي 190هـ) قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ اًمؼوؾمؿ اًمعتؼل (اعمتقرم ؾمـي
242هـ) ،اعمطٌعي اخلػميي سمؿٍم – اًمطٌعي إومم 2419هـ.
 -18مقاهى اجلؾقؾ ذح خمتٍم ظمؾقؾٕ ،يب قمٌداهلل حمؿد سمـ حمؿد سمـ قمٌد
اًمرمحـ اعمعروف سموحلطوب ،اعمتقرم ؾمـي 489هـ .مطٌعي اًمًعودة سمؿٍم –
اًمطٌعي إومم 2414هـ.
 – 11ذح مـح اجلؾقؾ قمغم خمتٍم ظمؾقؾً ،مؾشقخ حمؿد أمحد قمؾقش ،اعمتقرم ؾمـي
2144هـ ،اعمطٌعي اًمؽؼمى سمؿٍم – ؾمـي 2149هـ.
 -11ضمقاهر اإليمؾقؾ ذح خمتٍم ظمؾقؾً ،مؾشقخ صوًمح قمٌد اًمًؿقع أيب
إزهري ،دار إطمقوء اًمؽتى اًمعرسمقي – ؾمـي 2441هـ.
ج  -الػؼه الشافعي:
 -15إمً ،مإلموم حمؿد سمـ إدريس اًمشوومعل ،اعمتقرم 109هـ  -اًمدار اعمٍميي
ًمؾتلًمقػ واًمؽممجي.
 -14اعمفذبٕ ،يب إؾمحوق إسمراهقؿ سمـ قمكم سمـ يقؾمػ اًمشػمازي ،اعمتقرم ؾمـي
911هـ ،مطٌعي قمقًك اًمٌويب احلؾٌل سمؿٍم.
 -40اًمقضمقز ذم ومؼف مذهى اًمشوومعلٕ ،يب طمومد حمؿد سمـ حمؿد اًمغزازم ،اعمتقرم
ؾمـي 808هـ ،مطٌعي أداب سمؿٍم ؾمـي 2421هـ.
 – 42رووي اًمطوًمٌلمً ،مإلموم أيب زيمريو حيقك سمـ ذف اًمـقوي ،اعمتقرم ؾمـي
111هـ ،اًمطٌعي إومم – اعمؽتى اإلؾمالمل ًمؾطٌوقمي واًمـنم.
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 – 41اعمـفوجً ،مإلموم أيب زيمريو حيقك سمـ ذف اًمـقوي ،اعمتقرم ؾمـي 111هـ ،مطٌقع
مع مغـل اعمحتوج.
 – 44طموؿمقي اًمؼؾققيبً ،مشفوب اًمديـ أمحد سمـ ؾمالمي اًمؼؾققيب ،اعمتقرم 2014هـ،
مطٌقع مع طموؿمقي قمؿػمة هبومش ذح اعمحغم ًمؾؿـفوج – دار إطمقوء اًمؽتى
اًمعرسمقي.
 -49ومتح اًمقهوب ذح مـفوج اًمطالبً ،مؾشقخ زيمريو إكصوري ،مطٌعي دار
إطمقوء اًمؽتى اًمعرسمقي سمؿٍم – ؾمـي 2499هـ.
 -48شمؽؿؾي اعمجؿقع ،عمحؿد كجقى اعمطقعل ،مؽتٌي اإلرؿمود – ضمدة سموعمؿؾؽي
اًمعرسمقي اًمًعقديي.
د-الػؼه احلـبّل:
 -41اًمؽوذم ذم ومؼف اإلموم اعمٌجؾ أمحد سمـ طمـٌؾٕ ،يب حمؿد قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ
حمؿقد سمـ ىمدامي ،اعمتقرم ؾمـي 110هـ ،اًمطٌعي إومم – اعمؽتى اإلؾمالمل
سمدمشؼ.
 -41اعمغـل قمغم خمتٍم اخلرىملً ،معٌد اهلل سمـ ىمدامي – مطٌقع قمغم اًمنمح اًمؽٌػم –
مطٌعي اعمـور سمؿٍم 2495هـ.
 -45اًمنمح اًمؽٌػم قمغم متـ اعمؼـعٕ ،يب اًمػرج قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب قمؿر حمؿد سمـ
أمحد سمـ ىمدامي اعمؼدد ،اعمتقرم 151هـ.
 -44جمؿقع ومتووى ؿمقخ اإلؾمالم أمحد سمـ قمٌد احلؾقؿ سمـ شمقؿقي ،اعمتقرم ؾمـي
115هـ ،مجع وشمرشمقى قمٌد اًمرمحـ سمـ حمؿد سمـ ىموؾمؿ ووًمده حمؿد ،ـمٌعي
اًمرئوؾمي اًمعومي ًمشمون احلرملم اًمنميػلم.

مصارف الوقف

79

79

 -90إقمالم اعمقىمعلم قمـ رب اًمعوعملمٕ ،يب قمٌد اهلل ؿمؿس اًمديـ حمؿد سمـ أيب
سمؽر اعمعروف سموسمـ ىمقؿ اجلقزيي ،اعمتقرم 182هـ ،اعمؽتٌي اًمتجوريي اًمؽؼمى
سموًمؼوهرة 2419هـ.
 -92اإلىمـوعً ،منمف اًمديـ مقؾمك سمـ أمحد احلجووي اعمؼدد ،اعمتقرم ؾمـي 415هـ.
 -91مـتفك اإلرادات ذم مجع اعمؼـع مع اًمتـؼقح وزيوداتً ،متؼل اًمديـ حمؿد سمـ
أمحد اًمػتقطمل اعمعروف سموسمـ اًمـجور ،اعمتقرم ؾمـي 411هـ ،مطٌعي دار اجلقؾ
اجلديد ؾمـي 2425هـ.
 -94يمشوف اًمؼـوع قمـ متـ اإلىمـوع ،عمـصقر سمـ يقكس سمـ إدريس اًمٌفقيت ،اعمتقرم
ؾمـي 2082هـ  -اعمطٌعي اًمعومرة سمؿٍم – اًمطٌعي إومم 2424هـ.
 -99مطوًمى أومم اًمـفك ذم ذح همويي اعمـتفكً ،مؾشقخ مصطػك اًمًققـمل
اًمرطمقٌوين ،اعمؽتى اإلؾمالمل سمدمشؼ – اًمطٌعي إومم 2412م.
 -98ومتووى ورؾموئؾ ؾمامطمي اًمشقخ حمؿد سمـ إسمراهقؿ سمـ قمٌد اًمؾطقػ آل اًمشقخ،
مػتل اعمؿؾؽي ورئقس اًمؼضوة واًمشمون اإلؾمالمقي – مجع وشمرشمقى وحتؼقؼ
حمؿد سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ىموؾمؿ ،مطٌعي احلؽقمي سمؿؽي اعمؽرمي – اًمطٌعي
إومم 2444هـ.
هـ  -الػؼه الظاهري:
 -91اعمحغمٕ ،يب حمؿد قمكم سمـ أمحد سمـ ؾمعقد سمـ طمزم ،اعمتقرم ؾمـي 981هـ،
اعمطٌعي اعمـػميي سمؿٍم – اًمطٌعي إومم 2482هـ.
سادسًا :أصْل الفكُ:
 -91ىمقاقمد إطمؽوم ذم مصوًمح إكومً ،مإلموم أسمق حمؿد قمز اًمديـ قمٌد اًمعزيز سمـ
قمٌد اًمًالم ،اعمتقرم ؾمـي 110هـ .دار اجلقؾ – سمػموت.
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 -95اًمطٌؼوت اًمؽؼمىٕ ،يب قمٌد اهلل حمؿد سمـ ؾمعد سمـ مـقع سمـ ؾمعد ،اعمتقرم ؾمـي
140هـ ،مؽتٌي دار صودر – سمػموت.
-94ظمالصي هتذيى اًمؽامل ذم أؾمامء اًمرضمولً ،مصػل اًمديـ أمحد سمـ قمٌد اهلل
اخلزرضمل ،اعمطٌعي اخلػميي – اًمطٌعي إومم ؾمـي 2411هـ.
ثاميًا :كتب حدٓج٘ متيْع٘:
 -80أطمؽوم اًمقىمػ ذم اًمنميعي اإلؾمالمقيً ،مؾديمتقر حمؿد قمٌقد اًمؽٌقز – مـ
مـشقرات وزارة إوىموف اًمعراىمقي ؾمـي 2441هـ 2411 -م.
 -82حموضات ذم اًمقىمػً ،مإلموم حمؿد أسمق زهرة –دار اًمػؽر اًمعريب سموًمؼوهرة –
اًمطٌعي اًمثوكقي ؾمـي 2412م.
 -81أطمؽوم اًمقصويو وإوىموفً ،مألؾمتوذ حمؿد مصطػك ؿمؾٌل – مطٌعي دار
اًمتلًمقػ سموًمؼوهرة – اًمطٌعي اًمثوًمثي 2451هـ 2411 -م.
 -84إوىموف ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمًعقديي – مـ مـشقرات وزارة اًمشمون
اإلؾمالمقي وإوىموف واًمدقمقة واإلرؿمود.
 -89اًمتؽوومؾ آضمتامقمل ذم اًمنميعي اإلؾمالمقي إؾمتوذ اًمديمتقر /حمؿد سمـ أمحد
اًمصوًمح – اًمطٌعي اًمثوكقي 2924هـ 2444 -م – اًمريوض.
 -88اًمرقمويي آضمتامقمقي ذم اإلؾمالم وشمطٌقؼوهتو ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمًعقديي
إؾمتوذ اًمديمتقر /حمؿد سمـ أمحد اًمصوًمح ،اًمطٌعي إومم ؾمـي 2924هـ.
تاسعًا :حبْخ مكدم٘ ليدّٗ إحٔا ٛدّر الْقف يف الدّل اإلسالمٔ٘ :امليعكدٗ
يف بْرسٔعد مً  13- 11حمزو ٍ1419ـ.
 -81اًمقىمػ واًمتـؿقي اًمٌنمييً ،مؾديمتقر /إؾمامقمقؾ قمٌد اًمرطمقؿ ؿمؾٌل.
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 -81دور اًمقىمػ ذم شمـؿقي اعمجتؿع اإلؾمالمل صمؼووم ًقو واضمتامقم ًقو – ًمؾديمتقر/
قمٌد احلؾقؿ قمقيس.
 -85اًمقىمػ وأطمؽومف ذم اًمػؼف اإلؾمالمل – إؾمتوذ اًمديمتقر /حمؿد سمـ أمحد سمـ
صوًمح اًمصوًمح.
عاشزًا :حبْخ مكدم٘ ليدّٗ «مكاى٘ الْقف ّأثزِ يف الدعْٗ ّالتينٔ٘»
امليعكدٗ يف مك٘ املكزم٘ مً  20 – 18شْال ٍ1429ـ.
 -84اًمقاىمع اعمعوس ًمألوىموف ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمًعقديي وؾمٌؾ شمطقيرهو
ًمؾديمتقر /قمٌد اهلل اسمـ أمحد سمـ قمكم اًمزيد.
 -10اًمقىمػ وأصمره ذم طمقوة إمي إؾمتوذ اًمديمتقر /حمؿد سمـ أمحد اًمصوًمح.
حادٖ عشز :حبْخ مكدم٘ اليدّٗ «الْقف يف الشزٓع٘ اإلسالمٔ٘ ّجماالتُ»
امليعكدٗ يف مدٓي٘ الزٓاض يف املدٗ مً  14- 12حمزو ٍ1423ـ.
 -12جموٓت اًمقىمػ ومصورومف ذم اًمؼديؿ واحلديٌ ،إقمداد ومضقؾي اًمديمتقر/أمحد
اسمـ إسمراهقؿ احلقدري.
 – 11منموقمقي اًمقىمػ ومذاهى اًمعؾامء ومقفً ،مػضقؾي اًمديمتقر/طمًلم سمـ قمٌد اهلل
اًمعٌقدي.
 -14أؾمٌوب اكحًور اإليؼوف ذم اًمعٍم احلوضً ،مػضقؾي اًمديمتقر/صوًمح سمـ
قمٌد اهلل اًمالطمؿ.
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هـ ـ إؾمفوم اًمقىمػ ذم اعمنموقموت آىمتصوديي 15 ............................. ................................
صقر مـ مصورف ٓ يصح اًمقىمػ قمؾقفو 14 ............................................. ................................
ظمالصي اًمٌحٌ 12 ....................... ................................ ................................ ................................
ظمومتي 14 .......................................... ................................ ................................ ................................
صمًٌ اعمراضمع واعمصودر 19 ............................................. ................................ ................................
اًمػفرس 51 ..................................... ................................ ................................ ................................



