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 املكـدمـة:

قشب٘ اؿُس هلل ٚسسٙ ٚايكال٠ ٚايػالّ ع٢ً ْبٝٓا قُس ٚع٢ً آي٘ ٚ

 أَا بعس: أمجعني

فإٕ ؾطٜع١ اإلغالّ خامت١ ايؿطا٥ع ٚأفهًٗا ٚأمتٗا ٚأنًُٗا.. عسٍ 

نًٗا.. َكاحل نًٗا.. ضمح١ نًٗا.. دا٤ت ٚاف١ًٝ عادات ايٓاؽ َٚتطًباتِٗ يف 

ؾت٢ أَٛضِٖ.. ٚقكك١ً يػعازتِٗ ٚفالسِٗ ٚدايب١ ملكاؿِٗ.. ٚزاض١٥ 

طى املٓٗٝات ٚاملهطٖٚات، يًُفاغس عِٓٗ.. فؿطعت هلِ فعٌ ايطاعات، ٚت

تكطبًا إىل اهلل ٚابتغا٤ َطنات١.. ٚمل ٜكتكط ؼكٌٝ األعُاٍ ايكاؿ١ يف ظًٗا 

ع٢ً اؿٝا٠ ايسْٝا فشػب، بٌ اَتّس يٝؿٌُ اؿٝا٠ األخط٣ سٝح ؾطعت َٔ 

األغباب ٚايٛغا٥ٌ َا وكل تًو ايغا١ٜ بعس ايٛفا٠، ٖٚٞ ايكسقات اؾاض١ٜ، 

 ٚاييت َٔ أُٖٗا ايٛقف.
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 مية املوضوع:أي

 ال ىف٢ َا يًٛقف َٔ َها١ْ عع١ُٝ، ٚآثاض محٝس٠ عٓس املػًُني،

 ٚق١ً ق١ٜٛ بٛاقعِٗ ع٢ً َط ايعكٛض اإلغال١َٝ، َٚٔ ٖٓا اٖتِ ب٘ ايعًُا٤

 غًفا ٚخًفا ٚأٚيٛٙ عٓا١ٜ فا٥ك١،  ٚنإ عٓسِٖ قٌ ضعا١ٜ زا١ُ٥ َتٛاق١ً،

دتُاع١ٝ يف سٝا٠ ٚبٝٓٛا أسهاَ٘، ٚأبطظٚا ضغايت٘ ايس١ٜٝٓ، ٚأُٖٝت٘ اال

 املػًُني. 

شيو إٔ ايٛقف ٜعترب يف عساز األعُاٍ ايكاؿ١ اييت ؾطعٗا اإلغالّ، 

ٚأَط بٗا، َٚٔ ايطاعات ٚايكطبات اييت زعا إيٝٗا ٚضغب فٝٗا،  فهإ 

املػًُٕٛ يف نٌ ظَإ َٚهإ، ٚع٢ً كتًف ايعٗٛز ٚاألعكاض ٜبازضٕٚ إيٝ٘ 

نات٘،  ٚضدا٤ ععِٝ ثٛاب٘ ٚٚاغع ٜٚتػابكٕٛ فٝ٘،  ابتغا٤ فهٌ اهلل َٚط

ٚبايػًف ايكاحل َٔ أَت٘، ٚاغتباقًا  @ضمحت٘ َٚغفطت٘،  ٚاقتسا٤ بايٓيب

إىل املهاضّ، ٚإىل فعٌ اـريات، ٚعٌُ ايكاؿات اييت ٜتٓافؼ فٝٗا 

   املتٓافػٕٛ َٔ عباز اهلل ايكاؿني،  عُاًل بكٛي٘ تعاىل: 

        :ٕص92طآٍ عُطا. 

ٚايرّب: اغِ داَع ـكاٍ اـري ٚأقٌ خكاي٘ ٚأُٖٗا اإلميإ، ٚباقٞ                                   

ايفها٥ٌ ؾعب٘ ٚفطٚع٘، َٚٔ أِٖ ٖصٙ ايؿعب اإلْفام يف غبٌٝ اهلل; ألٕ 
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حملتادني،  ٚقس اإلْفام يف ٚدٛٙ اـري ق١ً بني ايعبس ٚخايك٘، ٚبني املٓفع١ ٚا

 .(1) دا٤ يف اؿسٜح:)ايكسق١ تطف٤ٞ غهب ايطّب، ٚتسفع َٝت١ ايػ٤ٛ(

ٚإشا ناْت ٖصٙ ايفه١ًٝ يف ايكسق١ املٓكطع١، فهٝف بايكسق١ اؾاض١ٜ 

: "إشا َات اإلْػإ اْكطع @اييت ٜػتُط زّضٖا ع٢ً ايتأبٝس ٚاييت قاٍ فٝٗا 

ٜٓتفع ب٘، أٚ ٚيس قاحل  عٓ٘ عًُ٘ إاّل َٔ ثالث٘:إالَٔ قسق١ داض١ٜ، أٚعًِ

.  ٚقاٍ عًٝ٘ ايكال٠ ٚايػالّ: "َا َٔ َػًِ ٜغطؽ غطغًا إاّل (2)ٜسعٛ ي٘ "

نإ َا أنٌ َٓ٘ ي٘ قسق١ً، َٚا غطم َٓ٘ ي٘ قسق١، َٚا أنٌ ايػبع َٓ٘ فٗٛ 

،  فايكسق١ سٝا٠ (3)ي٘ قسق١، َٚا أنًت ايطري فٗٛ ي٘ قسق١.." اؿسٜح

ٛت ٜتٛقف ايهػب ٚاالنتػاب; ألٕ َػتُط٠ يًُتكسم بعس َٛت٘; إش بامل

ايسْٝا زاض عٌُ ٚال سػاب، ٚاآلخط٠ زاض سػاب ٚال عٌُ، فال بكا٤ 

                                           
اؿسٜح أخطد٘ ايرتَصٟ ٚابٔ سبإ َٔ سسٜح أْؼ بٔ َايكو، ٚسػكٓ٘ ايرتَكصٟ، ٚأعًّك٘       (1)

ابككٔ سبككإ  ٚايعكًٝككٞ ٚغريُٖككا، ٚنككعف٘ األيبككاْٞ. اْعككط: ابككٔ ايعطبككٞ عاضنكك١ األسككٛشٟ  

  .3/390، اإلضٚا٤  3/114ؿبري  ٚتًدٝل ا 209، ٚاهلٝجُٞ: َٛاضز ايعُإٓ/ 3/168

أخطد٘ َػًِ عٔ أبٞ ٖطٜكط٠ يف نتكاب ايٛقكاٜا، بكاب َكا ًٜشكل اإلْػكإ َكٔ ايجكٛاب بعكس             (2)

، ٚغككٓٔ ايٓػككا٥ٞ، نتككاب ايٛقككاٜا،  بككاب فهككٌ 1631، اؿككسٜح ضقككِ: 3/1255ٚفاتكك٘

، ٚايًفككغ 1376(، ٚايرتَككصٟ، يف األسهككاّ اؿككسٜح ضقككِ:  3651ايكككسق١ عككٔ  املٝككت )

  ملػًِ.

اؿككسٜح ضقككِ:  أخطدكك٘ َػككًِ عككٔ دككابط، نتككاب املػككاقا٠، بككاب فهككٌ ايغككطؽ ٚايككعض ،   (3)

  .2/230، ٚاْعط: داَع األقٍٛ، 5/27، 1552
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يًٓؿاط اـريٟ بعس َفاضق١ ايعبس يساض ايهػب إاّل ايكسق١ اؾاض١ٜ َٚا شنط 

 َعٗا، ٖٚصٙ فه١ًٝ..                       

ِٗ ٜتِ ٚال ٜكتكط األَطع٢ً شيو بٌ إٕ ايٛقف أزا٠ فاع١ً، ٚعاٌَ َ

ب٘ ؼكٝل أٖساف ادتُاع١ٝ ٚاغع١، ٚأغطاض خري١ٜ ؾا١ًَ تعٛز بايٓفع ايعاّ 

ع٢ً املػًُني، ٚتتػِ بايسٚاّ ٚاالغتُطاض.. ٚايتاضٜذ اإلغالَٞ خري ؾاٖس 

ع٢ً َا ْكٍٛ، فهِ قاَت باألٚقاف ٚعًٝٗا َؿطٚعات س١ٜٛٝ ١َُٗٚ، 

ِ َٔ داَعات ٚشات ْفع عاّ.. هلا أثط نبري يف سٝا٠ األ١َ املػ١ًُ.. ٚن

َٚساضؽ قاَت ع٢ً األٚقاف تٓؿط ْٛضٖا ع٢ً أضدا٤ ايعامل اإلغالَٞ، 

ٚؼٌُ ضغاي١ ٖصا ايسٜٔ إىل ايبؿط١ٜ    مجعا٤.. ٚبػبب ايٛقف ْؿطت 

اؿطنات ايع١ًُٝ اييت أثطت اؿٝا٠ اإلْػا١ْٝ بايٓتاز ايعًُٞ ايغعٜط، ٚايرتاخ 

ايصٜٔ ملعٛا يف مسا٤ ايعامل اإلغالَٞ اـايس، ٚاألفصاش َٔ ايعًُا٤ ٚايفكٗا٤ 

 نً٘ يف كتًف ايعًّٛ ٚايفٕٓٛ..    

هلصا ٚغريٙ دط٣ إعساز ٖصا ايبشح يبٝإ سكٝك١ ايٛقف ٚسهُ٘، 

َّ اهلل عًٝ٘  ََ َٚهاْت٘ ٚأُٖٝت٘، ٚأثطٙ يف ت١ُٝٓ اجملتُع، ٚيٝهٕٛ تٜٓٛطًا ملٔ 

ات٘ بايتٛفٝل ٚايكبٍٛ، ٚملٔ ٜتًُؼ أغباب دًب األعُاٍ ايكاؿ١ ي٘ يف سٝ

 ٚبعس ممات٘، ٚدعًت٘ َٛغًَٛا بعٓٛإ: )ايٛقف َهاْت٘ ٚأُٖٝت٘ اؿهاض١ٜ(.

 



 

 

 الىقف: مصزوعًته وأهنًته احلضارية 

515 

 

 خطة البحح:

 اْتعُت خط١ ٖصا ايبشح يف َكس١َ ٚثالث١ فكٍٛ ٚخامت١:  

 ايفكٌ األٍٚ: يف سكٝك١ ايٛقف، ٚبٝإ سهُ٘. 

 ٚؼت٘ ثالث١ َباسح: 

 املبشح األٍٚ: تعطٜف ايٛقف.

 طٚعٝت٘.املبشح ايجاْٞ: سهُ٘، ٚأزي١ َؿ

 املبشح ايجايح: قٝغ١ ايٛقف، ٚأثط اْعكازٙ.

 ايفكٌ ايجاْٞ: أسهاّ ايٛقف.

 ٚؼت٘ أضبع١ َباسح:

 املبشح األٍٚ: قٌ ايٛقف.

 املبشح ايجاْٞ: ًَه١ٝ ايٛقف.

 املبشح ايجايح: ؾطٚط ايٛقف، ٚؾطٚط ايٛاقف.

 املبشح ايطابع: ايٛال١ٜ ع٢ً ايٛقف )ْاظط ايٛقف(.

 ايٛقف، َٚهاْت٘.ايفكٌ ايجايح: تاضٜذ 

 ٚؼت٘ َبشجإ: 

 املبشح األٍٚ: ْبص٠ تاضى١ٝ عٔ ايٛقف.

 املبشح ايجاْٞ: َها١ْ ايٛقف، ٚأُٖٝت٘ اؿهاض١ٜ.
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ٚقس غًهت يف إعساز ٖصا ايبشح َا ٜػًو يف أَجاي٘ َٔ ايرتتٝب 

ٚايتبٜٛب ٚايتأقٌٝ ٚايتٛثٝل ٚاالغتسالٍ ٚاملٓاقؿ١ ٚايرتدٝض.. نٌ شيو 

ع اؿطم ع٢ً غالَت٘ َٔ األخطا٤ ايًغ١ٜٛ بأغًٛب عًُٞ ضقني، َ

 ٚاإلَال١ٝ٥..

ٖصا ٚاقتكطت يف َازت٘ ايع١ًُٝ ع٢ً ايكسض ايصٟ ىسّ فاٍ ايبشح، 

َٚا قسّ ي٘.. َٚٔ أضاز املعٜس َٔ االطال  ع٢ً أسهاَ٘ َٚػا٥ً٘ تفكٝاًل 

 فًريادع َكازض ايبشح َٚطادع٘ ايفك١ٝٗ.. 

ٛدٗ٘ ايهطِٜ،ٚإٔ هٓبين إٔ ٜهٕٛ ٖصا ايعٌُ خايكًا ي أغأٍ اهلل 

ايعيٌ يف  ايكٍٛ ٚايعٌُ ٚاملعتكس..ٚإٔ هعٌ يف ٖصا ايبشح َاٜفٝس، ٜٚهٝف 

إىل املهتب١ اإلغال١َٝ اؾسٜس.. ٚاؿُس هلل ضب ايعاملني ٚق٢ً اهلل ٚغًِ ع٢ً 

 ْبٝ٘ األَني ٚآي٘ ٚقشب٘ أمجعني.            
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 الفصل األول

 حقًقة الىقف

 

 ٚؼت٘ َبشجإ:

 املبحث األول: تعزيف الىقف.

 ي اللػة:ـالوقف ف :أواًل

ايٛاٚ ٚايكاف ٚايفا٤: أقٌ ٚاسس ٜسٍ ع٢ً متهح يف ؾ٤ٞ، ثِ ٜكاؽ 

 .(1)عًٝ٘

ٚأقٌ ايٛقف اؿبؼ ٚاملٓع، فٗٛ يف ايساب١ َٓعٗا َٔ ايػري ٚسبػٗا، 

 ٚيف ايساض: َٓعٗا ٚسبػٗا إٔ ٜتكطف فٝٗا يف غري ايٛد٘ ايصٟ ٚقفت ي٘.

سض ٚقف ٜكف )بايتدفٝف( مبع٢ٓ سبؼ وبؼ، ُٜكاٍ: ٚايٛقف: َك

ٚقف األضض ع٢ً املػانني ٚيًُػانني: سبػٗا عًِٝٗ، ٚٚقف ايساض 

ٚقفًا، أٟ سبػٗا يف غبٌٝ اهلل، ٚٚقف ايؿ٤ٞ ٚسبؼ ٚأسبػ٘ مبع٢ٓ ٚاسس،  

                                           
  .(6/135ٜٓعط: ابٔ فاضؽ:  َعذِ َكاٜٝؼ ايًغ١،  َاز٠ )ٚقف   (1)
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)أسباؽ(، ٚمسٞ ٚقفًا:ألٕ ايعني َٛقٛف١،ٚسبػًا:ألٕ ٚٚاؾُع )أٚقاف( 

 .(1) ايعني قبٛغ١..

 اؿسٜح: " شيو سبٝؼ يف غبٌٝ اهلل " أٟ َٛقٛف ع٢ً ايغعا٠، ٚيف

ٜطنبْٛ٘ يف اؾٗاز، ٚاؿبٝؼ فعٌٝ مبع٢ٓ َفعٍٛ، ٚنٌ َا سبؼ بٛد٘ َٔ 

 .(2)ايٛدٛٙ فٗٛ سبٝؼ

 ي االصطالح: ـالوقف ف :ثانيًا

اختًف ايفكٗا٤ يف بٝإ َع٢ٓ ايٛقف يف االقطالح، إش عطفٛٙ بتعاضٜف 

ٖبِٗ يف ايٛقف َٔ سٝح يعَٚ٘ ٚعسّ يعَٚ٘،  كتًف١ تبعَا الختالف َصا

ٚاؾرتاط ايكطب١ فٝ٘،  ٚاؾ١ٗ املايه١ يًعني بعس ٚقفٗا، أنف إىل شيو 

 إْؿا٥٘، ٌٖ ٖٛ عكس أّ إغكاط؟ اختالفِٗ يف نٝف١ٝ

ٚبايطدٛ  إىل نتب فك٘ املصاٖب املدتًف١، لس إٔ يًٛقف تعاضٜف 

 نجري َٔ األسٝإ يف نجري٠، ؽتًف يف أيفاظٗا عٔ األخط٣، ٚإٕ اتفكت يف

 َعاْٝٗا، ٚيف َا ًٜٞ غأٚضز أِٖ َا عطف ب٘ يس٣ فكٗا٤ املصاٖب األضبع١:  

                                           
 ، 3/199، ايكككاَٛؽ احملككٝري يفريٚظابككازٟ،  359/ 9ٜٓعط:يػككإ ايعككطب البككٔ َٓعككٛض،    (1)

 =،2/669، ٚايفٝكَٛٞ: املككباح املكٓري    4/934بٔ فاضؽ: فٌُ ايًغ١، َكاز٠ )ٚقكف(   ٚا

  .568ؽطٜر ايسالالت ايػُع١ٝ يًدعاعٞ ايتًُػاْٞ، م  285ٚايبعًٞ: املطًع/ =

، ٚاؿسٜح أخطد٘ أبٛ زاٚٚز يف املٓاغو، اؿسٜح ضقكِ  1/71أغاؽ ايبالغ١ يًعكؿطٟ،   (2)

79.  
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 : (1)تعطٜف اؿٓف١ٝ :أٚاًل

ٖٚٛ "سبؼ ايعني ع٢ً سهِ ًَو ايٛاقف، ٚايتّكسم باملٓفع١ ع٢ً 

 د١ٗ اـري".

ٚبٓا٤ عًٝ٘ ال ًٜعّ ظٚاٍ املٛقٛف عٔ ًَو ايٛاقف،  ٜٚكض ي٘ ايطدٛ  

ٛظ بٝع٘; ألٕ األقض عٓس أبٞ سٓٝف١ إٔ ايٛقف دا٥ع غري الظّ عٓ٘، ٚه

أَا عٓس ايكاسبني ايَصٜٔ ٜطٜإ إٔ املٛقٛف ىطز عٔ ًَو ايٛاقف  (2)نايعاض١ٜ

 –غٛا٤ ع٢ً اعتباض ْعط١ٜ ايترب  بايعني، أٚع٢ً ْعط١ٜ إغكاط املًه١ٝ  –

 .(3)"١فايٛقف ٖٛ "سبؼ ايعني ع٢ً سهِ ًَو اهلل تعاىل، ٚايتكّسم باملٓفع

                                           
  . 2/391، ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ، 5/37،40،62ّ، فتض ايكسٜط البٔ اهلُا  (1)

 فال ًٜعّ إاّل بأسس أَٛض ثالث١ ٖٚٞ:  (2)

إٔ وهِ ب٘ اؿانِ املكٛىل ال احملهمكِ، بكإٔ ىتككِ ايٛاقكف َكع ايٓكاظط، ألْك٘  ٜطٜكس إٔ           – 1

ٜطدع بع١ً عسّ ايًعّٚ، فٝكض اؿانِ بايًعّٚ، فًٝعّ; ألْ٘ أَكط فتٗكس فٝك٘  ٚسهكِ     

  الف.اؿانِ بطفع اـ

َُتَّ فكس ٚقفَت زاضٟ َجاًل ع٢ً نصا، – 2 فًٝعّ  أٚ إٔ ٜعًك٘ اؿانِ مبٛت٘: فٝكٍٛ: إشا 

 نايٛق١ٝ َٔ ايجًح باملٛت ال قبً٘.

 إٔ هعٌ ٚقفًا ملػذس، ٜٚفطظٙ عٔ ايٛقف عٓس أبٞ سٓٝف١.  – 3

 .(8/155)اْعط ايفك٘ اإلغالَٞ ٚأزيت٘ يًسنتٛض ٖٚب٘ ايعسًٝٞ، 

  . 2/391، ٚساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ، 5/37فتض ايكسٜط   (3)
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 : (1)تعطٜف املايه١ٝ :ثاًْٝا

"إعطا٤ َٓفع١ ؾ٤ٞ َس٠ ٚدٛزٙ الظًَا بكاؤٙ يف ًَو َعطٝ٘ أٚ  ٖٚٛ

 تكسٜطًا".

 ٚعًٝ٘ فإٕ املايو وبؼ ايعني عٔ أٟ تكطف متًٝهٞ

ٜٚترب  بطٜعٗا ؾ١ٗ خري١ٜ ؾطعًا الظًَا َع بكا٤ ايعني ع٢ً ًَو ايٛاقف، فال 

 ٜؿرتط فٝ٘ ايتأبٝس.

ايه١ٝ ال ٜكطع سل املًه١ٝ يف ايعني املٛقٛف١، ٚإُّْا ٜكطع فايٛقف عٓس امل

 سل ايتكطف فٝٗا.

 : (2)تعطٜف ايؿافع١ٝ :ثايجًا

"سبؼ َاٍ ميهٔ االْتفا  ب٘، َع بكا٤ عٝٓ٘، بكطع ايتكطف يف  ٖٚٛ

 ضقب١ َٔ ايٛاقف ٚغريٙ، ع٢ً َكطف َباح َٛدٛز تكّطبًا إىل اهلل".

كري سبٝػًا ع٢ً سهِ ًَو ٚعًٝ٘ ىطز املاٍ عٔ ًَو ايٛاقف،  ٜٚ

اهلل تعاىل ك أٟ أْ٘ مل ٜبل ع٢ً ًَو ايٛاقف، ٚال اْتكٌ إىل ًَو غريٙ، بٌ 

قاض ع٢ً سهِ ًَو اهلل تعاىل ايصٟ ال ًَو فٝ٘ ألسس غٛاٙ ك ٚميتٓع ع٢ً 

                                           
، ساؾ١ٝ ايعسٟٚ ع٢ً اـطؾكٞ، ألبكٞ سػكٔ ايعكسٟٚ،     6/18َٛاٖب اؾًٌٝ يًشطاب،   (1)

ٚايؿككطح . 4/76،  ايؿككطح ايهككبري ألمحككس ايككسضزٜط،   2/111يًكككطايف،  ، ايفككطٚم7/78

  .4/97ايكغري ألمحس ايسضزٜط، 

  .2/376،  َغين احملتاز، 16/225اجملُٛ  يًٟٓٛٚ    (2)
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 .(1)ايٛاقف تكطف٘ فٝ٘، ًٜٚعّ ايترب  بطٜع٘ ع٢ً د١ٗ ايٛقف

 : (2)تعطٜف اؿٓاب١ً :ضابعًا

 قٌ، ٚتػبٌٝ املٓفع١ ع٢ً بط أٚ قطب١(.)ٖٚٛ ؼبٝؼ األ

ٚاملطاز باألقٌ:عني املٛقٛف، َٚع٢ٓ ايتشبٝؼ دعً٘ قبٛغًا ال ٜبا  

ٚال ٜٖٛب، َٚع٢ٓ تػبٌٝ ايجُط٠،أٚ املٓفع٘،إٔ هعٌ هلا غبٝاًل أٟ ططٜكًا 

ملكطفٗا، ٚاملطاز: إطالم فٛا٥س ايعني املٛقٛف١ َٔ غ١ً ٚمثط٠ ٚغريٖا يًذ١ٗ 

 إىل اهلل بإٔ ٣ٜٛٓ بٗا ايُكطب١.املع١ّٓٝ تكّطبًا 

ٚبٗصا ؽطز ايعني عٔ ًَو ايٛاقف ٚتهٕٛ يف غبٌٝ اهلل ال هٛظ بٝعٗا 

 .(3)ٚال ٖبتٗا ٚال ايطدٛ  فٝٗا

ٚيّعٌ أضدض تًو ايتعطٜفات ٖٛ تعطٜف اؿٓاب١ً ي٘،ٚشيو يألغباب 

 ايتاي١ٝ:

يعُط بٔ  @إٔ ٖصا ايتعطٜف اقتباؽ َٔ قٍٛ ضغٍٛ اهلل  أٚاًل: 

                                           
 .16/226اجملُٛ  يًٟٓٛٚ،   (1)

  .5/531، ٚايطٚض املطبع عاؾ١ٝ بٔ قاغِ 5/597ٜٓعط: ابٔ قسا١َ: املغين،   (2)

. 14املدتكككطايٓفٝؼ يف أسهككاّ ايٛقككف ٚايتشبككٝؼ ألبككٞ عبككس ايككطمحٔ قُككس عطٝكك١، م     (3)

أتٞ ٚغكٝ  .89– 1/85 ٚأسهاّ ايٛقف يف ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ يًسنتٛض قُس عبٝس ايُهَبٝػٞ،

يف املبشككح ايجككاْٞ َككٔ ايفكككٌ ايجككاْٞ تفكككٌٝ أقككٛاٍ ايفكٗككا٤ يف ًَهٝكك١ ايٛقككف، ٚأزيككتِٗ     

  ٚايرتدٝض...
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يف ضٚا١ٜ ابٔ خعمي١: "سبؼ أقً٘، ٚغّبٌ   < اـطاب

 .(1)مثطٙ.."

أفكض ايٓاؽ يػاًْا،  ٚأنًُِٗ  بٝاًْا، ٚأعًُِٗ  @ٚايٓيب

 باملككٛز َٔ قٛي٘.

إٔ ٖصا ايتعطٜف اقتكط ع٢ً شنط سكٝك١ ايٛقف فكري، ٚمل   ثاًْٝا:

 ٜسخٌ يف تفكٝالت أخط٣.

ٔ ايغطض إٔ شنط األضنإ ٚايؿطٚط نُٔ ايتعطٜف ىطد٘ ع  ثايجًا:

 ايصٟ ٚنع ألدً٘.

أْ٘ قػِ ايٛقف إىل قػُني: ٚقف خريٟ )عاّ(، ٚٚقف شضٟ  ضابعًا:

 أٚ أًٖٞ)خام(.

: ٖٛ َا نإ ع٢ً د١ٗ َٔ دٗات ايرب، نإٔ هعٌ فايٛقف اـريٟ

ايٛاقف غ١ً ٚقف٘ قسق١ً ع٣ًايفكطا٤،أٚطًب١ايعًِ،أٚع٢ً إقا١َ ايؿعا٥ط يف 

َعني، أٚ إطعاّ األٜتاّ أٚ  َػذس، أٚ ع٢ً َساٚا٠ املطن٢ يف َػتؿف٢

 نػٛتِٗ.. ٚأَجاٍ شيو َٔ ٚدٛٙ اـري..

ٚإمنا مسٞ ٖصا ايٓٛ  َٔ األٚقاف خريًٜا:القتكاض ْفع٘ ع٢ً اجملاالت 

                                           
ٖصا ايًفغ َٔ ضٚا١ٜ عبس اهلل بكٔ عُكط ايكيت أخطدٗكا ابكٔ خعميك١ ٚقكششٗا: )قكشٝض ابكٔ            (1)

 ،(4/117، أبككٛاب ايكككسقات ٚاحملػككبات، بككاب أٍٚ قككسق١ يف اإلغككالّ  2483خعميكك١: 

  .133، ٚكتكط املعْٞ/339ٞ، م َٚػٓس ايؿافع
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 ٚاألٖساف اـري١ٜ ايعا١َ.

أَا ايٛقف ايصضٟ أٚ األًٖٞ: فٗٛ َا نإ خريٙ ٚضٜع٘ ْٚتاد٘ ع٢ً 

 .(1)قاضبايصض١ٜ ناألٚالز ٚاألسفاز ٚغريِٖ َٔ األٌٖ ٚاأل

                                           
، ٚايسنتٛض ضبٝع ايطٚبٞ: 15، 14ٜٓعط: أمحس ابطاِٖٝ بو: أسهاّ ايٛقف ٚاملٛاضٜح/  (1)

)َطبٛ   23، ايٛقف يف ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ/ 58، 57املًه١ٝ ايعا١َ يف قسض اإلغالّ/

 .56بسٕٚ اغِ َؤيف(،  ٚعبس اهلل عًٛإ: ايتهافٌ االدتُاعٞ يف اإلغالّ/ 

 =٢ً أ١ٜ ساٍ فٗصا ايتكػِٝ قسخ، شنطٙ بعض ايفكٗا٤ احملسثني باعتباض قف١ اؾٗ٘ٚع

املٛقٛف عًٝٗا.. ٚإال فايٛقف نً٘ خريٟ باعتباض أقً٘ ٚٚقف٘ ايؿطعٞ; يعُّٛ قٛي٘ =

".. إٕ ؾ٦ت سبػت، أقًٗا ٚتكسقت  –يف اؿسٜح املتكسّ  –عًٝ٘ ايكال٠ ٚايػالّ يعُط 

  .بٗا.."

قسضت ال٥ش١ تٓعِٝ األٚقاف اـري١ٜ، اؾع٤  –أٜسٖا اهلل  –ايػعٛز١ٜ  ٚيف املًُه١ ايعطب١ٝ

ٚتاضٜذ  80األٍٚ )اؿكط ٚايتُشٝل ٚايتػذٌٝ(، بكطاض فًؼ ايٛظضا٤ ضقِ 

 ٖك ٚدا٤ يف َهُْٛٗا إٔ األٚقاف تٓكػِ إىل قػُني: 29/1/1393

اؿطَني   أٚقاف خري١ٜ عا١َ: ٜٚككس بٗا نٌ َٔ األٚقاف ايعا١َ نأٚقافايكػِ األٍٚ: 

ايؿطٜفني، ٚأٚقًف املػادس، ٚأٚقًف األضبط١ ٚاملساضؽ ٚغريٖا َٔ األٚقاف املٛقٛف١ 

 ع٢ً دٗات خري١ٜ عا١َ.

أٚقاف خري١ٜ خاق١: ٖٚٞ اييت دعٌ االْتفا  بٗا إىل املٛقٛف عًِٝٗ َٔ  ايكػِ ايجاْٞ:

ٔ ضغب ايصض١ٜ ٚاألؾدام احملسزٜٔ بصاتِٗ نأقاضب ايٛاقف، أٚ َٔ هلِ ق١ً ب٘، أٚ َ

 ايٛاقف إٔ ٜٛقف عًِٝٗ بصاتِٗ. 

، 1ٖٚٞ إمنا تؤٍٚ إىل دٗات اْتفا  عا١َ بعس اْكطاض املٛقٛف عًِٝٗ.أ.ٖك. ضادكع: املكاز٠ )  

  ( َٔ تًو ايال٥ش١. 4، 3
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 املبحث الثاىٌ: حكه الىقف وأدلة مصزوعًته.

 حكم الوقف: :أواًل

 ايٛقف دا٥ع ؾطعًا.

 .(1) ٖٚصا ٖٛ قٍٛ اؾُٗٛض َٔ ايعًُا٤ َٔ ايػًف َٚٔ بعسِٖ..

ٜكٍٛ ابٔ قسا١َ: )ٚأنجط أٌٖ ايعًِ َٔ ايػًف َٚٔ بعسِٖ ع٢ً 

 .  (2) ايكٍٛ بكش١ ايٛقف(

 ٢ً أْ٘ َػتشب أٟ َٓسٚب إيٝ٘. بٌ إٕ َٔ ايفكٗا٤ َٔ ْل ع

أٟ ايٛقف  –دا٤ يف ايفٛان٘ ايسٚاْٞ: )اختًف أٌٖ اإلغالّ يف سهُ٘ 

 .         (3)ٚايكشٝض دٛاظٙ، بٌ ْسب٘; ألْ٘ َٔ أسػٔ َا تكطب ب٘ إىل اهلل تعاىل( –

 .(4) ٚيف املٗصب: )ايٛقف قطب١ َٓسٚب إيٝٗا..(

 سٚب إيٝٗا.. َٔ ايكطب املٓ –أٟ ايٛقف  – ٚيف املبس : )ٖٛ

، @قاٍ أمحس: َٔ ٜطز ايٛقف إمنا ٜطز ايػ١ٓ اييت أداظٖا ايٓيب

 .(5) ٚفعًٗا أقشاب٘(

                                           
، َٚغككين 4/34، َٚككٓض اؾًٝككٌ 6/18، َٚٛاٖككب اؾًٝككٌ 3/325ٜٓعككط: تبككٝني اؿكككا٥ل   (1)

  . 8/185، ٚابٔ قسا١َ: املغين 2/376احملتاز 

  .8/185، ابٔ قسا١َ: املغين 4/75ٚساؾ١ٝ ايسغٛقٞ   (2)

  .2/224ايٓفطاٟٚ: ايفٛان٘ ايسٚاْٞ   (3)

  .1/440ايؿرياظٟ: املٗصب   (4)

  .5/312ابٔ َفًض: املبس    (5)
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ٚقس ٜهٕٛ ٚادبًا نُا يٛ قاٍ ؾدل: إٕ ؾفٝت َٔ َطنٞ نإ ْصضًا 

فإشا ؾفٞ َٔ َطن٘ ٚدب عًٝ٘ ٚقف تًو  –ٜٚعٝٓٗا  –عًٞ إٔ أقف زاضٟ 

 ايساض.

 

 أدلة مشروعية الوقف:  :ثانيًا

ٚأَط َطغمب فٝ٘ ؾطعًا،  -نُا تكسّ  –طٚ ، بٌ ٖٛ ُقطب١ ايٛقف َؿ

ٚيكس زٍ ع٢ً َؿطٚعٝت٘ ٚتكطٜطٙ ايهتاب، ٚايػ١ٓ، ٚعٌُ ايكشاب١، 

 ٚاإلمجا : 

 ايهتاب:  – 1

 اغتسٍ ع٢ً َؿطٚعٝت٘ َٔ ايهتاب مبا ًٜٞ: 

      قٛي٘ تعاىل:     – أ

     

 .ص92طآٍ عُطإ: 

 قاٍ:"نإ   < ٚايرّب: اؾ١ٓ، ٚقس ض٣ٚ ايؿٝدإ عٔ أْؼ    

ٌٍ، أسب َاي٘ إيٝ٘"  أبٛ طًش١ أنجط أْكاضٟ باملس١ٜٓ َااًل َٔ ن

ٜسخًٗا ٜٚؿطب  @َػتكب١ً املػذس، ٚنإ ايٓيب   (1)َبرُيسا٤

                                           

، ٚايبريسككا٤ ٖككٞ األضض ايعككاٖط٠ املٓهؿككف١ @بريسكا٤: بػككتإ نككإ ظككٛاض َػككذس ايكٓيب     (1)

  . 1/524ذِ ايبًسإ ٜٓعط:ٜاقٛت اؿُٟٛ:َع



 

 

 الىقف: مصزوعًته وأهنًته احلضارية 

511 

ُّا ْعيت اآل١ٜ    َٔ َا٤ فٝٗا طٝب،  قاٍ أْؼ: " فً

      

   :ٕٜا ضغٍٛ اهلل، إٕ اهلل قاّ أبٛ طًش١ فكاٍ ص92طآٍ عُطا :

      ٜكٍٛ: 

     :ٕص92طآٍ عُطا  " ّٞ ٚإٕ أسب أَٛايٞ إي

اهلل تعاىل،  َبرُيسا٤ "، ٚإْٗا قسق١ هلل، أضدٛ ِبّطٖا ٚشخطٖاعٓس 

شيو َاٍ  (1): بذ@فهعٗا سٝح أضاى اهلل،  فكاٍ ايٓيب 

ٚقس مسعت َا قًت، ٚإْٞ  –ؾو ابٔ َػ١ًُ –ضابض،أٚ ضاٜض 

 أض٣ إٔ ػعًٗا يف األقطبني.

قاٍ أبٛ طًش١: أفعٌ شيو ٜاضغٍٛ اهلل، فكػُٗا أبٛ طًش١ يف 

 أقاضب١،  ٚيف   بين عُ٘ ". 

ابتو، فذعًٗا يف سػإ : ادعًٗا يف قط@ٚيف يفغ قاٍ ايٓيب 

 .(2)بٔ ثابت، ٚأبٞ ابٔ نعبا

                                           
بذ: بٛظٕ بٌ، ن١ًُ تكاٍ عٓس املسح ٚايطنا بايؿ٤ٞ، ٚتهطاض يًُبايغ١، فٝككاٍ: بكذ بكذ،      (1)

َّْٛت، فكًَت: بذ بذ. ٜٓعط:ايفَٝٛٞ: املكباح    . 1/37فإٕ ٚقًَت خفهَت ْٚ

أ خطدكك٘ ايبدككاضٟ يف نتككاب ايٛقككاٜا، بككاب إشا ٚقككف أضنككًا ٚمل ٜككبني اؿككسٚز فٗككٛ دككا٥ع،   (2)

، َٚػًِ يف قشٝش٘، يف ايعنكا٠، بكاب   534، م 2769صيو ايكسق١، اؿسٜح ضقِ ٚن

  . 388م  998فهٌ ايٓفك١ ٚ ايكسق١ ع٢ً األقطبني.. اؿسٜح ضقِ: 
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      قٛي٘ تعاىل: – ب

       

 .ص115طآٍ عُطإ: 

ٜكٍٛ ايكططيب: )َع٢ٓ اآل١ٜ َٚا تفعًٛا َٔ خري فًٔ ػشسٚا 

 .(1) .ٖك.أ٘( ثٛاب٘ بٌ ٜؿهط يهِ، ٚػاظٕٚ عًٝ

 ايػ١ٓ:  – 2

 زٍ ع٢ً َؿطٚع١ٝ ايٛقف أسازٜح نجري٠ َٓٗا َاًٜٞ: 

قاٍ: "إشا َات  @، إٔ ايٓيب <َا أخطد٘ َػًِ عٔ أبٞ ٖطٜط٠  –   أ

اإلْػإ   اْكطع عٓ٘ عًُ٘ إال َٔ ثالث١:إال َٔ قسق١ داض١ٜ، أٚ 

 .(2)عًِ ٜٓتفع ب٘، أٚ ٚيس قاحل ٜسعٛ ي٘"

ِ: قاٍ ايعًُا٤ َع٢ٓ اؿسٜح إٔ يف ؾطح َػً ~قاٍ ايٟٓٛٚ 

عٌُ املٝت ٜٓكطع مبٛت٘، ٜٚٓكطع ػّسز ايجٛاب ي٘ إاّل يف ٖصٙ 

األؾٝا٤ ايجالث١،  يهْٛ٘ نإ غببٗا، فإٕ ايٛيس َٔ نػب٘، 

َٔ تعًِٝ أٚ تكٓٝف، ٚنصيو  ٚنصيو ايعًِ ايصٟ خًف٘

                                           
 .4/177اؾاَع ألسهاّ ايكطإٓ   (1)

( 1631قشٝض َػًِ، يف نتاب ايٛق١ٝ، باب َا ًٜشل اإلْػكإ َكٔ ايجكٛاب بعكس ٚفاتك٘ )       (2)

  .2 ٚتكسّ م 669،670م 



 

 

 الىقف: مصزوعًته وأهنًته احلضارية 

511 

 .(1)…ايكسق١ اؾاض١ٜ ٖٚٞ ايٛقف 

:"إٔ عُط بٔ }ُط َا أخطد٘ ايبداضٟ، َٚػًِ عٔ ابٔ ع – ب

  @، أقاب أضنًا َغَِٝبَط، فأت٢ ايٓيب <اـطاب 

 فٝٗا، فكاٍ: ٜا ضغٍٛ اهلل إّْٞ أَقِبُت أضنًا  (2)ٜػتأَطٙ

َغَٝبَط مل ُأِقِب َااًل قري ٖٛ أْفؼ عٓسٟ َٓ٘، فُا تأَطْٞ ب٘؟ 

قاٍ إٕ ؾ٦َت سبػَت أقًٗا ٚتكّسقَت بٗا، قاٍ: فتكّسم بٗا 

ٚال ٜبتا ، ٚال ٜٛضخ، ٚال ٜٖٛب، عُط; أْ٘ ال ٜبا  أقًٗا 

 قاٍ: فتكّسم عُط يف ايفكطا٤، ٚيف ايكطب٢، ٚيف ايطقاب، 

 ٚيف غبٌٝ اهلل، ٚابٔ ايػبٌٝ ٚايهعٝف، ال دٓاح ع٢ً َٔ 

 ٍّٛ ٚيٝٗا إٔ ٜأنٌ َٓٗا باملعطٚف، أٚ ُٜطعِ قسٜكًا غري َتُ

 .(4)"(3)فٝ٘

 ٜكٍٛ ايٟٓٛٚ: " يف ٖصا اؿسٜح زيٌٝ ع٢ً قش١ أقٌ ايٛقف،

                                           
  .11/85ؾطح َػًِ،   (1)

  ٜػتأَطٙ: ٜػتؿريٙ.  (2)

غري َتٍُٛ: غريَتدص َٓٗا َااًل، أٟ ًَهًا، ٚاملطاز أْ٘ ال ٜتًُو ؾ٦ًٝا َكٔ ضقابٗا.أ.ٖكك. عكٔ      (3)

  .6/22ايؿٛناْٞ: ٌْٝ األٚطاض 

 526(، م/2737قكككشٝض ايبدكككاضٟ يف نتكككاب ايؿكككطٚط، بكككاب ايؿكككطٚط يف ايٛقكككف )   (4)

  ٚايًفغ ي٘.  670(، م/1632تاب ايٛق١ٝ، باب ايٛقف )ٚقشٝض َػًِ يف ن
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 . (1) ٚأْ٘ كايف يؿٛا٥ب اؾا١ًٖٝ ".أ.ٖك.

 ٜٚكٍٛ ابٔ سذط: "سسٜح عُط ٖصا أقٌ يف َؿطٚع١ٝ

 .(2)ايٛقف".أ.ٖك.

 عٌُ ايكشاب١:  – 3

:"َا أعًِ أسسًا <اؾتٗط ايٛقف بني ايكشاب١ ٚاْتؿط ست٢ قاٍ دابط

نإ ي٘ َاٍ َٔ املٗادطٜٔ ٚاألْكاض إال سبؼ َااًل َٔ َاي٘ قسق١ َؤبس٠، 

 .(3) أبسًا، ٚال تٖٛب، ٚال تٛضخ".أ.ٖك.التؿرت٣ 

"بًغين إٔ مثاْني قشابًٝا َٔ األْكاض  يف ايكسِٜ: ~ٚقاٍ ايؿافعٞ 

ٜػُٞ ايٛقف: )ايكسقات  ~تكّسقٛا بكسقات قطَات، ٚايؿافعٞ 

 .(4) احملطَات("

 َِٓٗ  @ٚقف نجري َٔ قشاب١ ايٓيب  ~ٚقس ض٣ٚ ايبٝٗكٞ 

طٚ بٔ ايعام ٚسهِٝ بٔ أبٛ بهط ٚعُط ٚعًٞ ٚايعبري ٚغعٝس ٚعُ

                                           
  .11/86ؾطح قشٝض َػًِ   (1)

  .5/402فتض ايباضٟ   (2)

. 7األثط بٗصا ايًفكغ أٚضزٙ ايططابًػكٞ اؿٓفكٞ يف نتابك٘ اإلغكعاف يف أسهكاّ األٚقكاف م/         (3)

نكٜٛإ:  ، ٚابٔ 8/185، ٚابٔ قسا١َ: املغين 5/359ٜٚٓعط بٓشٛٙ: ايطًَٞ ْٗا١ٜ احملتاز 

 .2/3َٓاض ايػبٌٝ 

  .2/376ٜٓعط ايؿطبٝين: َغين احملتاز   (4)
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 .(1)سعاّ،ٚأْؼ ٚظٜس  بٔ ثابت

ٚقاٍ اؿُٝسٟ ؾٝذ ايبداضٟ: تكّسم أبٛ بهط بساضٙ ع٢ً ٚيسٙ، 

ٚعُط بطٜع٘ عٓس املط٠ٚ ع٢ً ٚيسٙ، ٚعجُإ بط١َٚ )ايب٦ط(، ٚتكسم عًٞ 

بأضن٘ بٝٓبع، ٚتكّسم ايعبري بساضٙ مبه١ ٚزاضٙ مبكط ٚأَٛاي٘ باملس١ٜٓ ع٢ً 

يعام بايٖٛري ٚزاضٙ مبه١ ع٢ً ٚيسٙ، ٚسهِٝ بٔ سعاّ ٚيسٙ،  ٚعُطٚ بٔ ا

فإٕ ايصٟ قسض  –بساضٙ مبه١ ٚاملس١ٜٓ ع٢ً ٚيسٙ،  قاٍ: فصيو نً٘ إىل ايّٝٛ 

 .(2)َِٓٗ ع٢ً ايٛقف ٚقف ٚاؾتٗط شيو فًِ ٜٓهطٙ أسس فهإ إمجاعًا

ٜٚكٍٛ ايكططيب: ).. املػأي١ إمجا  َٔ ايكشاب١، ٚشيو إٔ ابا بهط 

ٚعا٥ؿ١ ٚفاط١ُ ٚعُطٚ بٔ ايعام ٚابٔ ايعبري ٚدابطًا  ٚعُط عجُإ ٚعًًٝا

 .(3) نًِٗ ٚقفٛا األٚقاف، ٚأٚقافِٗ مبه١ ٚاملس١ٜٓ َعطٚف١ َٚؿٗٛض٠(

 اإلمجا :  – 4

 .(4) سه٢ ايهاغاْٞ يف ايبسا٥ع اإلمجا  ع٢ً دٛاظ ٚقف املػادس..

                                           
  .161– 6/160ايػٓٔ ايهرب٣،   (1)

  .15/324،ٚته١ًُ اجملُٛ ، 8/185،186،ٚاملغين 6/161ٜٓعط: غٓٔ ايبٝٗكٞ   (2)

  .6/339اؾاَع ألسهاّ ايكطإٓ   (3)

 .6/219ايهاغاْٞ: ايبسا٥ع   (4)

( قكس سهك٢ يف دكٛاظ ايٛقكف خالفكًا      8/185،186يف املغكين )  ٖصا ٜٚالسكغ إٔ ابكٔ قساَك١   

  ٚنعف٘ ملا شنطْا َٔ عٌُ ايكشاب١ ٚاؾتٗاض شيو بِٝٓٗ فًِ ٜٓهطٙ أسس فهإ إمجاعًا.
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 . (1) ٚيف اإلفكاح: )اتفكٛ ع٢ً دٛاظ ايٛقف(

خالف بني األ١ُ٥ يف ؼبٝؼ ايكٓاطط ْٚكٌ عٔ ايكططيب قٛي٘: )ال 

 .(2) .ٖك.أٚاملػادس ٚاختًفٛا يف غري شيو( 

ٜٚكٍٛ ايرتَصٟ َعًكًا ع٢ً سسٜح ابٔ عُط ايػابل يف ٚقف عُط 

يألضض اييت أقابٗا يف خٝرب: ).. ٚايعٌُ ع٢ً ٖصا عٓس أٌٖ ايعًِ َٔ 

يف  ٚغريِٖ، ال ْعًِ بني املتكسَني َِٓٗ يف شيو اختالفًا @أقشاب ايٓيب

 .  (3) إداظ٠ ٚقف األضنني ٚغري شيو(

 فٗٛ فُع عًٝ٘ يف اؾ١ًُ.     

 

 حكمة مشروعية الوقف: :ثالجًا

غبل إٔ شنطْا إٔ ايٛقف َؿطٚ ، بٌ ٖٛ قطب١ ٜجاب عًٝٗا املؤَٔ، 

يصيو فال ؾو إٔ يتؿطٜع ايٛقف فٛا٥س ٚسهِ نجري٠، ميهٔ ًْدكٗا فُٝا 

ًٜٞ(4) : 

                                           
  .2/52ابٔ ٖبري٠: اإلفكاح   (1)

  .5/530ٜٓعط: ساؾ١ٝ ابٔ قاغِ ع٢ً ايطٚض املطبع   (2)

 ايٛقف.، نتاب األسهاّ، باب يف 3/660غٓٔ ايرتَصٟ   (3)

 ،5/12،  ايفككك٘ املٓٗذككٞ عًكك٢ َككصٖب ايؿككافعٞ،393/ 3ٜٓعككط: ساؾكك١ٝ ابككٔ عابككسٜٔ،   (4)

 ، ٚايٛقكف يف ايؿكطٜع١  134 – 1/133ٚأسهاّ ايٛقكف يف ايؿكطٜع١ اإلغكال١َٝ يًُهبٝػكٞ،     
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 تعاىل يف تػبٌٝ املاٍ يف غبٌٝ اهلل، فتض باب ايتكّطب إىل اهلل  –1

ٚؼكٌٝ املعٜس َٔ األدط ٚايجٛاب، فًٝؼ ؾ٤ٞ أسب إىل قًب 

 املؤَٔ،  َٔ عٌُ خري ٜعيف٘ إىل اهلل تعاىل،  ٜٚعٜسٙ سّبًا َٓ٘.

ؼكٝل ضغب١ املؤَٔ يف بكا٤ اـري داضًٜا بعس َٛت٘، ٚسكٍٛ ايجٛاب  – 2

ً٘ َٔ ايسْٝا، ٚال ٜبك٢ َُٓٗطًا إيٝ٘، ٖٚٛ يف قربٙ، سني ٜٓكطع عُ

ي٘ إاّل َا سبػ٘ ٚٚقف٘ يف غبٌٝ اهلل ساٍ سٝات٘، أٚ نإ غببًا يف 

 ٚدٛزٙ َٔ ٚيس قاحل أٚ عًِ ٜٓتفع ب٘.

 ٚأفهٌ ايكسقات أزَٚٗا بكا٤ ٚأعُٗا ْفعًا، ثِ أؾسٖا ساد١.       

ؼكٝل ضغب١ املؤَٔ يف ايساضٜٔ، يف ايسْٝا بّط األسباب ٚق١ً  –3

آلخط٠ ؼكٌٝ ايجٛاب، ب١ٝٓ َٔ أًٖ٘، فٗٛ تكطب األضساّ، ٚيف ا

 إىل اهلل ببصٍ املاٍ ملػتشك١.

ؼكٝل نجري َٔ املكاحل اإلغال١َٝ، فإٕ أَٛاٍ األٚقاف إشا أسػٔ  –4

ايتكطف فٝٗا أثط نبري ٚفٛا٥س مج١ يف ؼكٝل نجري َٔ َكاحل 

نبٓا٤ املػادس ٚاملساضؽ ٚإسٝا٤ زٚض ايعًِ ٚغريٖا َٔ  املػًُني

 ٚايؿعا٥ط. املكاحل

ع٢ً َط ايتاضٜذ  –غاق١  –شيو إٔ املػادس َٚطافكٗا َٚكاؿٗا 

                                           
  )بسٕٚ اغِ َؤيف(.   10م اإلغال١َٝ
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إمنا قاَت ع٢ً أَٛاٍ األٚقاف.. ٚنصا املساضؽ ٚاملهتبات اييت 

أثطت ايعامل اإلغالَٞ بايعًُا٤ ٚايهتب َٚا ظايت إمنا قاَت ع٢ً 

 األٚقاف.. 

از ٜعس ايٛقف ٚغ١ًٝ ١َُٗ َٔ ٚغا٥ٌ ايتهافٌ ٚايرتابري بني أفط – 5

اجملتُع املػًِ ٚشيو عٔ ططٜل َا ٜبصي٘ ايٛاقف َٔ َاٍ يكاحل 

اؾُاع١ إعا١ْ يًفكري، ٚغسًا يعٛظ احملتاز، ٚتؿٝٝسًا يسٚض األٜتاّ 

ٚاملالد٧، ٚسفطًا يآلباض ٚإقا١َ يًػكاٜات  يف غاب١ً ايٓاؽ، 

 ٚططقاتِٗ، َٚٛاضزِٖ، ٚأَانٔ ػُعاتِٗ..    

ملػ١ًُ ٚشيو عٔ ططٜل َا ٜٛقف يف ايٛقف تك١ٜٛ ؾاْب ايسٚي١ ا – 6

َٔ غالح ٚعتاز ٚأعٝإ.. ع٢ً اؾٓس ٚاجملاٖسٜٔ، ٚاؿاَني 

يًبٝه١.. عٝح تبك٢ َٗٝب١ اؾاْب، ق١ٜٛ األضنإ تطٖب األعسا٤، 

 ٚتسفع نٝس املانطٜٔ..    
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 املبحث الثالث: صًغة الىقف، وأثز اىعقاده.

 أواًل: ما يهعكد بٌ الوقف:

 كس ايٛقف بأسس أَطٜٔ ُٖا:ٜٓع

: نإٔ ٜكٍٛ: ٚقفت ٖصا املهإ يٝهٕٛ بايكٍٛ ايساٍ عًٝ٘ – 1

 َػذسًا، أٚ َسضغ١..
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: نُٔ دعٌ أضن٘ َػذسًا ٚأشٕ يًٓاؽ بايفعٌ ايساٍ عًٝ٘ عطفًا – 2

بايكال٠ فٝ٘،  أٚأّشٕ فٝ٘ ٚأقاّ، أٚ غكا١ًٜ ٜٚؿطعٗا يًٓاؽ;ألٕ 

ذاظ إٔ ٜجبت ب٘ ايعطف داض ب٘، ٚفٝ٘ زالي١ ع٢ً ايٛقف، ف

 نايكٍٛ.

 

 ثانيًا:ألفاظٌ:

: ٖٚٞ ٚقفت، ٚسبػت، ٚغبًت، يعسّ استُاٍ ايفاظ قطو١ – 1

غريٙ، فُت٢ أت٢ بكٝغ١ َٓٗا قاض ٚقفًا َٔ غري اْهُاّ أَط ظا٥س 

 َٔ ١ْٝ أٚ قط١ٜٓ أٚ فعٌ.

: نتكسقت، ٚسطَت، ٚأبست يعسّ خًٛم نٌ أيفاظ نٓا١ٜ – 2

 َٓٗا عٔ االؾرتاى.

اسس َٔ ٖصٙ األيفاظ اؾرتط اقرتإ ١ْٝ ايٛقف َع٘، أٚ فُت٢ تًفغ بٛ

اقرتإ أسس األيفاظ ايكطو١ أٚ ايباقٞ َٔ أيفاظ ايهٓا١ٜ َع٘; ٚاقرتإ األيفاظ 

ايكطو١ نإٔ ٜكٍٛ: تكسقت بهصا قسق١ َٛقٛف١ أٚ قبػ١ أٚ َػب١ً أٚ 

قط١َ أٚ َؤبس٠، ٚاقرتإ يفغ ايهٓا١ٜ عهِ ايٛقف; نإٔ ٜكٍٛ: تكسقت 

 .(1)قسق١ ال تبا  ٚال تٛضخبهصا 

                                           
( 5/531،532ٜٓعككط: ايبٗككٛتٞ: ايككطٚض املطبككع )َطبككٛ  بٗككاَـ ساؾكك١ٝ ابككٔ قاغككِ            (1)
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 فأيفاظ٘:غت ثالخ قطو١، ٚثالخ نٓا١ٜ. 

 

 ثالجًا:أثر انعكاد الوقف: 

َت٢ اْعكس ايٛقف قشٝشًا ظاٍ ًَو ايٛاقف عٔ ايعني املٛقٛف١، 

ٚأقبض ايٛقف الظًَا الميًو ايٛاقف ايطدٛ  عٓ٘، ٚال ٜػٛغ بعس٥ص السس 

ٜٛدب فٝ٘ سكًا يًغري،  َٔ املٛقٛف عًِٝٗ أٚ غريِٖ إٔ ٜتكطف فٝ٘ تكطفًا

 .(1)فال ٜبا ، ٚال ٜطٖٔ،ٚال ٜٖٛب، ٚال ٜٛضخ، ٖٚصا َٛدب٘

، ٖٚٛ املككٛز (2)ٚيهٓ٘ ٜؤدط; ألٕ اإلداض٠ متًٝو املٓفع١ بعٛض

 بايٛقف.

 

 الفصل الثاىٌ

 أحكاو الىقف

 

                                           
، ٚايؿككٛناْٞ: 2/159، ٚايككسنتٛض/ ايفككٛظإ: املًدككل ايفكٗككٞ 281ٚاملكسغككٞ:ايعس٠/

  .6/22ٌْٝ األٚطاض 

، ٚايتهافكككٌ االدتُكككاعٞ َكككٔ َٓعكككٛض إغكككالَٞ     3/393ٜٓعكككط: ساؾككك١ٝ أبكككٔ عابكككسٜٔ      (1)

  )غري َٓؿٛض(. 101يًباسح/

  . 9اؾطداْٞ:ايتعطٜفات/  (2)
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 ٚؼت٘ أضبع١ َباسح:

 املبحث األول: حمل الىقف.

ب٘ إال بإتالف٘ ناملأنٍٛ اتفل ايعًُا٤ ع٢ً إٔ نٌ َاال ٜكض االْتفا  

 ٚمٛٙ ال ٜكض ٚقف٘.

ألٕ ايٛقف ؼبٝؼ األقٌ ٚتػبٌٝ ايجُط٠، َٚا ال ٜٓتفع ب٘ إال 

 . (1)باإلتالف ال ٜكض فٝ٘ شيو

نُا اتفكٛا ع٢ً دٛاظ ٚقف ايعكاض: َٔ أضض أٚ زٚض ٚساْٛت 

 <ٚبػتإ ٚمٖٛا; ألٕ مجاع١ َٔ ايكشاب١ ٚقفٛٙ نُا تكسّ َٔ ٚقف عُط 

 . (2)يف خٝربأضن٘ اييت 

 .(3)ٚألٕ ايعكاض َتأبس ٜبك٢ ع٢ً ايسٚاّ

 ٚاختًفٛا فُٝا ٜٓكٌ ٚوٍٛ ٜٚكض االْتفا  ب٘ َع بكا٤ عٝٓ٘ ع٢ً قٛيني: 

 ايكٍٛ األٍٚ: 

هٛظ ٚقف املٓكٍٛ َطًكًا نآالت املػذس نايكٓازٌٜ، ٚاؿكط، ٚأْٛا  

                                           
  .8/229غين البٔ قسا١َ ، ٚامل2/52اإلفكاح البٔ ٖبري٠   (1)

  .9 – 8اؿسٜح تكسّ ؽطه٘/  (2)

، 439، 3/408َٚا بعكسٖا، ٚساؾك١ٝ ابكٔ عابكسٜٔ      5/48ٜٓعط: فتض ايكسٜط البٔ اهلُاّ   (3)

، ٚاملٗكصب يًؿكرياظٟ   369ٚايككٛاْني ايفكٗٝك١ البكٔ دكعٟ/     4/76ٚايؿطح ايهبري يًكسضزٜط  

  .8/231،232بٔ قسا١َ ، ٚاملغين ال2/77، َٚغين احملتاز يًؿطبٝين2/322
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ب٘  ايػالح، ٚايجٝاب، ٚاألثاخ، غٛا٤ نإ املٛقٛف َػتكاًل بصات٘، ٚضز

 ايٓل، أٚ دط٣ ب٘ ايعطف، أٚ َؤقتًا، خريًٜا أٚ أًًٖٝا..

ٚإيٝ٘ شٖب اؾُٗٛض َٔ املايه١ٝ ٚايؿافع١ٝ ٚاؿٓاب١ً; بٌ إٕ املايه١ٝ 

 .(1) تٛغعٛا يف ٖصا سٝح أداظٚا ٚقف نٌ َاٍ ٚيٛ نإ ْكسًا أٚ َٓفع١..

 ايكٍٛ ايجاْٞ: 

بٓا٤ ال هٛظ ٚقف املٓكٍٛ)ٜٚسخٌ فٝ٘ يس٣ أقشاب ٖصا ايكٍٛ اي

ٚايغطاؽ( إال إشا نإ تابعًا يًعكاض، أٚ ٚضز ب٘ ايٓل نايػالح، ٚاـٌٝ، أٚ 

دط٣ ب٘ ايعطف نٛقف ايهتب ٚاملكاسف ٚايفأؽ ٚايكسّٚ ٚايكسٚض ٚأزٚات 

اؾٓاظ٠ ٚثٝابٗا ٚايسْاْري ٚايسضاِٖ، ٚاملهٌٝ ٚاملٛظٕٚ ٚايػف١ٓٝ باملتا ، 

: )َا ضآٙ < ابٔ َػعٛزيتعاٌَ ايٓاؽ ب٘، ٚايتعاٌَ ٜرتى ب٘ ايكٝاؽ ـرب 

 .(2) املػًُٕٛ سػًٓا فٗٛ عٓس اهلل سػٔ(

ٚألٕ ايجابت بايعطف ثابت بايٓل، ٖصا َع ايعًِ إٔ ٚقف ايبٓا٤ قاض 

                                           
  . 4/76ٜٓعطاملطادع ايػابك١ باإلناف١ إىل ساؾ١ٝ ايسغٛقٞ   (1)

( عككٔ ابككٔ َػككعٛز، قككاٍ ايػككداٟٚ يف 1/379اؿككسٜح أخطدكك٘ اإلَككاّ أمحككس يف َػككٓسٙ )  (2)

: ٖٚككٛ َٛقككٛف سػككٔ،  2/245، ٚايعذًككْٛٞ  يف نؿككف اـفككا٤  367املكاقككس اؿػكك١ٓ/ 

 =ٞ ٚأبٛ ْعِٝ يف تطمج١ ابٔ َػعٛز ٚايبٝٗكٞ يف االعتكازٚأخطد٘ ايبعاض ٚايطٝايػٞ ٚايطرباْ

عٔ ابٔ َػعٛز أٜهًا، ٚقا ٍ ايعذًْٛٞ: قاٍ اؿافغ ابٔ عبس اهلازٟ: ضٟٚ َطفٛعًا عكٔ  =

  أْؼ بػٓس غاقري، ٚاألقض ٚقف٘ ع٢ً ابٔ َػعٛز.
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َتعاضفًا غالف َا ال تعاٌَ فٝ٘ نتاب َٚتا ، ٖٚصا قٍٛ قُس بٔ اؿػٔ 

 .(1)املفت٢ ب٘

زٕٚ  إال إٔ ابٔ عابسٜٔ قاٍ: ٚقف ايسضاِٖ َتعاضف يف بالز ايطّٚ

بالزْا، ٚقف ايفأؽ ٚايكسّٚ نإ َتعاضفًا يف ظَٔ املتكسَني، ٚمل ْػُع ب٘ 

يف ظَآْا، فايعاٖط أْ٘ ال هٛظ اآلٕ، ٚيهٔ ٚدسْا قًٝاًل ال ٜعترب، ألٕ 

 .(2)ايتعاٌَ ٖٛ األنجط اغتعُااًل

 

 سبب اخلالف: 

 غبب اـالف ٖٛ ٌٖ َٔ ؾطٚط قش١ ايٛقف إٔ ٜهٕٛ َؤبسًا أّ ال؟

 ٜؿرتطٛا ايتأبٝس يكش١ دٛاظ ايٛقف، بٌ أداظٚا نْٛ٘ فاؾُٗٛض مل

 َؤبسًا َٚؤقتًا،  خريًٜا ٚأًًٖٝا.

بُٝٓا اؿٓف١ٝ اؾرتطٛا ايتأبٝس يكش١ دٛاظ ايٛقف، ٚاملٓكٍٛ ال ٜسّٚ، 

 َٚٔ ٖٓا قايٛا بعسّ دٛاظ ٚقف٘.

 األدلة: 

 اغتسٍ اؾُٗٛض ملا شٖب إيٝ٘ بأزي١ َٓٗا: 

                                           
  َٚكا بعكسٖا،   3/409، ايكسض املدتكاض ٚضز احملتكاض    24عط: اإلغعاف يف أسهكاّ األٚقكاف/  ٜٓ  (1)

  َٚا بعسٖا. 427ٚ

 .3/410ضز احملتاض   (2)
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ٚفٝ٘: ).. ٚأَا  <ٚاٙ أبٛ ٖطٜط٠ يف اؿسٜح ايطٌٜٛ ض @قٛي٘  – 1

خايس فإْهِ تعًُٕٛ خايسًا، فكس استبؼ أزضع٘، ٚأعتسٙ يف غبٌٝ 

 .(1) اهلل..(

ٚاألعتاز َا ٜعسٙ ايطدٌ َٔ املطنب ٚايػالح ٚآي١ اؾٗاز نُا قاي٘ 

 .(2)اـطابٞ ٚغريٙ

يف املاٍ ايصٟ أقاب٘ ّٜٛ خٝرب: )..سبؼ  <يعُط  @قٛي٘  – 2

 .(3) .(األقٌ، ٚغبٌ ايجُط٠.

 فسٍ ع٢ً دٛاظ ٚقف نٌ َا ٜبك٢، ٜٚٓتفع ب٘..

ٚألْ٘ وكٌ ب٘ ؼبٝؼ األقٌ، ٚتػبٌٝ ايجُط٠ ٚاملٓفع١، فكض  – 3

 ٚقف٘ نايعكاض ٚايفطؽ اؿبٝؼ. 

                                           
اؿسٜح أخطدك٘ ايبدكاضٟ يف قكشٝش٘، نتكاب ايعنكا٠، بكاب قكٍٛ اهلل تعكاىل: ٚيف ايطقكاب            (1)

، َٚػككًِ يف نتككاب ايعنككا٠ بككاب يف تكككسِٜ 1399ٚايغككاضَني ٚيف غككبٌٝ اهلل، سككسٜح ضقككِ:

  . 983ايعنا٠ َٚٓعٗا، سسٜح ضقِ 

  .2/53ٜٓٔٓعط: اـطابٞ: َعامل ايػ  (2)

اؿككسٜح بٗككصا ايًفككغ أخطدكك٘ ايبدككاضٟ يف ايؿككطٚط، بككاب ايؿككطٚط يف ايٛقككف سككسٜح            (3)

، ٚايٓػكككا٥ٞ 1632، َٚػكككًِ يف ايٛقككك١ٝ، بكككاب ايٛقكككف، سكككسٜح ضقكككِ:  2737ضقكككِ/

، نتكاب ايككسقات،   2/801، نتاب األسباؽ، باب سبؼ املؿكا ، ٚابكٔ َادك١    6/232

  .2/114باب يف ايٛقف، ٚأمحس يف املػٓس 
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 .(1)ٚألْ٘ ٜكض ٚقف٘ َع غريٙ، فكض ٚقف٘ ٚسسٙ – 4

أَا اؿٓف١ٝ فُٔ أزيتِٗ ملا شٖبٛا إيٝ٘ أِْٗ اؾرتطٛا يكش١ دٛاظ ايٛقف 

 ٕ َؤبسًا، ٚاملٓكٍٛ ال ٜسّٚ، فًٗصا ال هٛظ ٚقف٘. إٔ ٜهٛ

 ٚقس غبكت بعض أزيتِٗ َع قٛهلِ..

 

 الرتجيح: 

ايطادض َا شٖب إيٝ٘ اؾُٗٛض َٔ دٛاظ ٚقف املٓكٍٛ َطًكًا; يك٠ٛ َا 

 اغتسيٛا ب٘ ْكاًل ٚعكاًل.

ٚألٕ ٖصا ٜٛغع زا٥ط٠ األٚقاف ٚهعًٗا متتس يتغطٞ اؾٗات املٛقٛف 

س ٚاملساضؽ ٚاملهتبات ٚطالب ايعًِ ٚ ايفكطا٤ ٚغا٥ط عًٝٗا َٔ املػاد

 املطغافل ايعا١َ ايساخ١ً يف ٖصا اجملاٍ.. 

 

 

 

 

 

                                           
َٚكا بعكسٖا، َٚغكين احملتكاز      2/322(: املٗكصب يًؿكرياظٟ   3،4ٜٓعط يف َا تككسّ )ايكسيٌٝ     (1)

  َٚا بعسٖا.  243، ٚنؿاف ايكٓا / 8/232، ٚاملغين 2/377
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 املبحث الثاىٌ: ملكًة الىقف.

 اختًف ايفكٗا٤ يف عني ايٛقف ٌٖ متًو يًُٛقٛف عًِٝٗ أٚ ال؟

مبع٢ٓ ٌٖ ًَه١ٝ عني ايٛقف هلل تعاىل، أٚ يًٛاقف، أٚ يًُٛقٛف 

 عًٝ٘؟..

 :(1)شيو ع٢ً ثالث١ أقٛاٍاختًفٛا يف 

 ايكٍٛ األٍٚ: 

إىل إٔ أثط ايٛقف ٖٛ ايترب  بايطٜع غري ايالظّ، ٚإٔ  ~شٖب أبٛ سٓٝف١ 

املٛقٛف ٜعٌ ممًٛنًا يًٛاقف، فٝذٛظ ي٘ ايتكطف بٗا نُا ٜؿا٤، ٚإشا تكطف 

بٗا اعترب ضادعًا عٔ ايٛقف، ٚإشا َات ايٛاقف ٚضثٗا ٚضثت٘، ٚهٛظ ي٘ 

ؾا٤، نُا هٛظ ي٘ إٔ ٜغري يف َكاضف٘ ٚؾطٚط٘ نٝفُا ايطدٛ  يف ٚقف٘ َت٢ 

 ٜؿا٤.

ٚإيٝ٘ شٖب املايه١ٝ أٜهًا إال أِْٗ قايٛا تهٕٛ املٓفع١ ًَهًا الظًَا 

 .يًُٛقٛف عًٝ٘

                                           
 6/220، بكككسا٥ع ايككككٓا٥ع 2/52تطادككع ٖكككصٙ األقككٛا ٍ ٚأزيتٗكككا تفككككٝاًل يف: اإلفكككاح      (1)

ٔ 5/45،52َٚابعككسٖا، ٚفككتض ايكككسٜط   ، ٚايؿككطح 402، 3/399 ، ٚساؾكك١ٝ ابككٔ عابككسٜ

، َٚٛاٖككب اؾًٝككٌ َككٔ أزيكك١ خًٝككٌ يًؿككٓكٝطٞ    370، ٚايكككٛاْني ايفكٗٝكك١/ 4/97ايكككغري 

 8/186، ٚاملغين ابٔ قساَك١  2/389، َٚغين احملتاز 2/326، ٚاملٗصب 173– 4/172

 .255، 4/245َٚابعسٖا، ٚنؿاف ايكٓا  
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 ٚاغتسيٛا مبا ًٜٞ: 

اؿسٜح املتكسّ: )إشا َات اإلْػإ اْكطع عٓ٘ عًُ٘ إال َٔ    – أ

 .(1)ثالث١: إال َٔ قسق١ داض١ٜ..( اؿسٜح

ط َٓٗا ايكسق١ اؾاض١ٜ اييت ٖٞ ايٛقف، فًٛمل ٜهٔ باقًٝا يف فصن

َٔ عًُ٘ اؾاضٟ عًٝ٘ بعس َٛت٘;  @ًَه٘ َا عسٙ ضغٍٛ اهلل 

ألْ٘ يٛ خًف َاٍ قاضٕٚ غري ايٛقف ٜٓكطع عٓ٘ مبذطز َٛت٘ 

 .(2)الْكطا  املًو إىل غريٙ

 .(3) ٚاغتسيٛا نصيو عسٜح: )سبؼ األقٌ، ٚغبٌ ايجُط٠( – ب

 ْٞ: ايكٍٛ ايجا

شٖب ايؿافع١ٝ يف املؿٗٛض عِٓٗ إىل إٔ املًو يف ضقب١ املٛقٛف ٜٓتكٌ إىل 

اهلل تعاىل، أٟ ٜٓفو عٔ اختكام اآلزَٞ، فال ٜهٕٛ يًٛاقف، ٚال 

 املٛقٛف عًٝ٘ ٜػتٛفٝ٘ بٓفػ٘ ٚبغريٙ، بإعاض٠ ٚإداض٠.. 

ٚإيٝ٘ أٜهًا شٖب ايكاسبإ أبٛ ٜٛغف ٚقُس َٔ اؿٓف١ٝ ٚايفت٣ٛ ع٢ً 

 املصٖب. ضأُٜٗا يف

                                           
  اؿسٜح تكسّ ؽطه٘.  (1)

  .4/173َٛاٖب اؾًٌٝ   (2)

  اؿسٜح تكسّ ؽطه٘.  (3)
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 ٚاغتسيٛا مبا ًٜٞ: 

ألْ٘ سبؼ عني ٚتػبٌٝ َٓفع١ ع٢ً ٚد٘ ايكطب١، أظاٍ املًو إىل     – أ

 اهلل تعاىل نايعتل.

ٚألْ٘ إشا قض ايٛقف ظاٍ ب٘ ًَو ايٛاقف، ألْ٘ غبب ٜعٌٜ  – ب

 ايتكطف يف ايطقب١ ٚاملٓفع١، فأظاٍ املًو نايعتل.

إٕ ؾ٦ت سبػت أقًٗا يف اؿسٜح املتكسّ: )..  @ٚيكٍٛ ايٓيب   – ز

 ٚتكسقت بٗا.. ال ٜبا  أقًٗا ٚال ٜبتا  ٚال ٜٛضخ ٚال ٜٖٛب..(

(1). 

 ٚيف ٖصا زالي١ ع٢ً ظٚاٍ ًَه٘ عٔ ايعني.

 ايكٍٛ ايجايح:

شٖب اؿٓاب١ً يف ايكشٝض َٔ املصٖب ٚغريِٖ إىل أْ٘ إشا قض ايٛقف 

ظاٍ ظاٍ ب٘ ًَو ايٛاقف، ألْ٘ غبب ٜعٌٜ ايتكطف يف ايطقب١ ٚاملٓفع١، فأ

 املًو نايعتل.

، فاملطاز ب٘ إٔ ٜهٕٛ قبٛغًا (2) ٚأَا خرب: )سبؼ األقٌ ٚغبٌ ايجُط٠(

 ال ٜبا  ٚال ٜٖٛب ٚال ٜٛضخ.

                                           
  اؿسٜح تكسّ ؽطه٘.  (1)

  .٘اؿسٜح تكسّ ؽطه  (2)



 

 

 ىدوة مكاىة الىقف وأثزه يف الدعىة والتينًة

511 

ٜٚٓتكٌ املًو عٓسِٖ يف ايٛقف إىل اهلل تعاىل إٕ نإ ايٛقف ع٢ً 

َػذس ٚمٛٙ نُسضغ١ ٚضباط ٚقٓطط٠ ٚفكطا٤ ٚغعا٠ َٚا أؾب٘ شيو.. ٜٚٓتكٌ 

قٛف١ إىل املٛقٛف عًٝ٘ إٕ نإ آزًَٝا َعًٝٓا نعٜس ٚعُطٚ، أٚ املًو يف ايعني املٛ

 نإ مجُعًا قكٛضًا نأٚالزٙ ٚأٚالز ظٜس..

 ٚاغتسيٛا مبا ًٜٞ: 

 بايٓػب١ يعٚاٍ ًَو ايٛاقف فأزيتِٗ أزي١ ايؿافع١ٝ املتكس١َ.  –    أ

ٚأَا بايٓػب١ يعٚاٍ املًو عٔ ايٛاقف ٚاْتكاي٘ إىل املٛقٛف عًٝ٘  – ب

إْ٘ غبب ٜعٌٜ ًَو ايٛاقف ٚدس إىل َٔ ٜكض متًٝه٘ فسيًِٝٗ: 

ع٢ً ٚد٘ مل ىطز املاٍ عٔ َايٝت٘ فٛدب إٔ ٜٓكٌ املًو إيٝ٘ 

ناهلب١ ٚايبٝع، ٚألْ٘ متًو املٓفع١ اجملطز٠ مل ًٜعّ نايعاض١ٜ 

 ٚايػه٢ٓ، ٚمل ٜعٍ ًَو ايٛاقف عٓ٘ نايعاض١ٜ.

 ٜٚفاضم ايعتل فإْ٘ أخطد٘ عٔ املاي١ٝ، ٚاَتٓا  ايتكطف عٔ

 ايطقب١ ال ميٓع  املًو نأّ ايٛيس. 

 

 الرتجيح:

ايطادض َا شٖب إيٝ٘ أقشاب ايكٍٛ ايجايح ايصٟ ٜط٣ ايتفكٌٝ، ٖٚٛ 

ٜٛافل قٍٛ ايؿافع١ٝ فُٝا إشا نإ ايٛقف ملػذس ٚغريٙ، ٜٚفاضق١ فُٝا عسا 

 شيو.
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ٖٚٛ أسػٔ األقٛاٍ ٚأعسهلا، ٚشيو يك٠ٛ تعًًِٝٗ ٚظاٖط زيًِٝٗ نُا 

تِٗ ٖٚٛ إٔ ايٛقف غبب ٜعٌٜ ايتكطف يف ايطقب١ ٚاملٓفع١ غبل بٝاِْٗ يف أزي

فأظاٍ املًو نايعتل، ٚألْ٘ يٛ نإ ايٛقف ًَو ايٛاقف يطدعت إيٝ٘ قُٝت٘ 

 ناملًو املطًل.

ٚأَا بايٓػب١ يهْٛ٘ ٜٓتكٌ إىل املٛقٛف عًٝ٘ فألٕ ايٛقف غبب ٜعٌٜ 

ٚغري شيو َٔ  ايتكطف يف ايطقب١، فًُه٘ املٓتكٌ إيٝ٘ )املٛقٛف عًٝ٘( ناهلب١..

 األغباب.
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 املبحث الثالث: شزوط الىقف، وشزوط الىاقف.

 أواًل: شروط الوقف:

 :(1)ٜؿرتط يكش١ ايٛقف ؾطٚط ٖٚٞ

إٔ ٜهٕٛ ايٛاقف دا٥ع ايتكطف، ٖٚٛ اؿط ايبايغ ايعاقٌ ايطؾٝس،  – 1

ال مٛ ممًٛى، َٚهاتب، ٚقغري، ٚغفٝ٘، ٚفٕٓٛ، َٚعتٛٙ، 

 ػبب َطض أٚنرب.. ٚكتٌ ايعكٌ ب

إٔ ٜهٕٛ ايٛاقف َايهًا.. فال ٜكض ٚقف َاٍ ايغري، ٚال ٜكض  – 2

 ٚقف ايغاقب َاٍ املغكٛب.. 

إٔ ٜهٕٛ املٛقٛف مما ٜٓتفع ب٘ اْتفاعًا َػتُطًا َع بكا٤ عٝٓ٘، فال  – 3

                                           
، َٚكا بعكسٖا،   3/394، ٚساؾك١ٝ ابكٔ عابكسٜٔ    6/219ٜٓعط يف ايؿطٚط: بسا٥ع ايكٓا٥ع    (1)

، 2/377،  َغكين احملتكاز   88، 4/77، ٚايؿكطح ايهكبري ايكسضزٜط    369ٚايكٛاْني ايفكٗٝك١/ 

، أ.ز/ قككاحل ايفككٛظإ: املًدككل 214– 3/211آضب ، ْٚٝككٌ املكك4/251ٚنؿككاف ايكٓككا  

 .2/159،160ايفكٗٞ 
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 ٜكض ٚقف َاال ٜبك٢ بعس االْتفا  ب٘; نايطعاّ.. 

غري املعني; نُا يٛقاٍ: إٔ ٜهٕٛ املٛقٛف َعًٝٓا، فال ٜكض ٚقف  – 4

 ٚقفت عبسًا َٔ عبٝسٟ، أٚبٝتًا َٔ بٝٛتٞ.. 

إٔ ٜهٕٛ ايٛقف ع٢ً بط، إشا نإ ع٢ً دٗ٘; ألٕ َككٛزٙ ايكطب١  – 5

إىل اهلل تعاىل ناملػادس، ٚايكٓاطط، ٚايفكطا٤، ٚاملػانني، ٚنتب 

 ايعًِ، ٚايػكاٜات، ٚاألقاضب.

 : ~ٜكٍٛ مساس١ ايؿٝذ قُس بٔ إبطاِٖٝ آٍ ايؿٝذ 

)ايٛقف إٕ نإ ع٢ً د١ٗ فال بس إٔ ٜهٕٛ ع٢ً قطب١، فإشا نإ ع٢ً د١ٗ 

 . (1) أ.ٖك..ال قطب١ فٝٗا، فٗٛ ٚقف فاغس، يتعاضن٘ َع َا ٜككسٙ ايؿاض  ٜٚطًب٘(

فال ٜكض ايٛقف ع٢ً غري د١ٗ بط; نايٛقف ع٢ً َعابس ايهفاض، 

ٚنتب ايبس  ٚايهالٍ ٚايعْسق١.. ٚايٛقف ع٢ً األنطس١ يتٜٓٛطٖا 

ٚتبدريٖا، أٚ ع٢ً غساْتٗا، ألٕ شيو إعا١ْ ع٢ً املعك١ٝ ٚايؿطى ٚايهفط، 

        قاٍ تعاىل: 

 .ص2طاملا٥س٠: 

إٔ ٜهٕٛ ايٛقف ع٢ً َعني، شيو إٔ املعني ميًو ًَهًا ثابتًا، ألٕ  – 1

 اؿٝٛإ.. ايٛقف متًٝو فال ٜكض ع٢ً َٔ ال ميًو; ناملٝت ٚ

                                           
  .9/45فتا٣ٚ ايؿٝذ قُس بٔ إبطاِٖٝ آٍ ايؿٝذ   (1)
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 إٔ ٜهٕٛ ايٛقف َّٓذعًا، فال ٜكض ايٛقف املؤقت، أٚ املعًل.. – 2

قايٛا: إال إشا عًل ع٢ً َٛت٘; نإٔ ٜكٍٛ: إشا َت; فبٝيت ٚقف ع٢ً 

 ايفكطا٤، ملا ض٣ٚ أبٛ زاٚز: )إٔ عُط ٚق٢ فهإ يف ٚقٝت٘ ٖصا َا أٚق٢ ب٘

ضض ي٘ باملس١ٜٓ".. عبس اهلل عُط أَري املؤَٓني  إٕ سسخ ب٘ سسخ; فإٕ مثغًا "أ

 .(1)قسق١( اؿسٜح

قايٛا: ٚاؾتٗط شيو يف ايكشاب١ فًِ ٜٓهط، فهإ إمجاعًا.. ٚألْ٘ ترب  

 .(2) َعًل باملٛت فكض ناهلب١ ٚايكسق١ املطًك١..

 ٜٚهٕٛ ايٛقف املعًل َٔ ثًح املاٍ; ألْ٘ ٜهٕٛ يف سهِ ايٛق١ٝ.. 

 ثانيًا: شروط الواقف:

 قشٝش١، ٚفاغس٠..ؾطٚط ايٛاقف تٓكػِ إىل قػُني: 

فٝذب ايعٌُ بؿطط ايٛاقف إشا نإ َؿطٚعًا، أٟ ال ىايف ايؿط ، 

 ٚال ٜٓايف َكته٢ ايعكس، نُا يٛ سسز ايٛاقف َكاضف ايغ١ً..

: )املػًُٕٛ عٓس ؾطٚطِٗ إال ؾططًا سطّ @ٚشيو يعُّٛ قٛي٘ 

 .(3) سالاًل، أٚ أسٌ سطاًَا(

                                           
ٖصٙ ايطٚا١ٜ أخطدٗا  أبكٛ زاٚز يف غكٓٓ٘، نتكاب ايٛقكا ٜا،بكاب يف ايطدكٌ ٜٛقكف ايٛقكف،           (1)

  .3/117، 2879اؿسٜح ضقِ: 

  .5/771ٔ ايٓذاض:  َع١ْٛ أٚيٞ اي٢ٗٓ ، ٚاب8/216ٜٓعط: ابٔ قسا١َ: املغين   (2)

، 35/94، اؿكسٜح ضقكِ   3/304اؿسٜح أخطد٘ أبكٛ زاٚز يف األقهك١ٝ، بكاب يف ايككًض       (3)
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 @ٝ٘ ضغٍٛ اهلل ؾطط يف ٚقف٘ املتكسّ ايصٟ اغتؿاض ف <ٚألٕ عُط 

ؾطٚطًا: ).. أْ٘ ال ٜبا  أقًٗا ٚال ٜبتا ، ٚال ٜٛضخ، ٚال ٜٖٛب... ال دٓاح 

ٍٍ فٝ٘(  .(1) ع٢ً َٔ ٚيٝٗا إٔ ٜأنٌ َٓٗا باملعطٚف، أٚ ٜطعِ قسٜكًا غري َتُٛ

 . (2) ٚيٛ مل هب اتبا  ؾطط٘، مل ٜهٔ يف اؾرتاط٘ فا٥س٠..

ف املؿطٚع١ ٚعرب بعض ايفكٗا٤ عٔ أ١ُٖٝ َطاعا٠ ؾطٚط ايٛاق

 بكٛهلِ: )ؾطٚط ايٛاقف ْكٛم نأيفاظ ايؿاض (.

قاٍ ؾٝذ اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ تعًٝكًا ع٢ً شيو: )َٔ قاٍ َٔ ايفكٗا٤ 

شيو.. فُطازٙ أْٗا نايٓكٛم يف ايسالي١ ع٢ً َطاز ايٛاقف، ال يف ٚدٛب 

ايعٌُ بٗا; أٟ إٔ َطاز ايٛاقف ٜػتفاز َٔ أيفاظ٘ املؿطٚط١، نُا ٜػتفاز 

ض  َٔ أيفاظ٘، فهُا ٜعطف ايعُّٛ ٚاـكٛم ٚاإلطالم ٚايتكٝٝس َطاز ايؿا

ٚايتؿطٜو ٚايرتتٝب يف ايؿط  َٔ أيفاظ ايؿاض ، فهصيو تعطف يف ايٛقف 

 َٔ أيفاظ ايٛاقف...

                                           
، 2/49، ٚاؿككانِ يف املػككتسضى 3/27، ٚايككساض قطككين يف ايبٝككٛ  6/79ايبٝٗكككٞ يف غككٓٓ٘ 

 ٍ يف املكاقكس   ٚقاٍ عٓ٘ ايصٖيب يف ايتًدٝل )بٗاَؿ٘(: نعف٘ ايٓػا٥ٞ، َٚؿاٙ غريٙ، ٚقكا

بعس إٔ مجع ططق٘ ٚشنط َٔ أخطد٘: )نًٗا فٝٗا َككاٍ( ٚقكس عًكك١ ايبدكاضٟ      385اؿػ١ٓ/

  : )املػًُٕٛ عٓس ؾطٚطِٗ( أ.ٖك. @داظًَا ب٘ يف اإلداظ٠ فكاٍ: ٚقاٍ ايٓيب 

  .ؽطه٘تكسّ   (1)

  .2/160، ٚاملًدل ايفكٗٞ 5/799ٜٓعط: َع١ْٛ أٚيٞ اي٢ٗٓ   (2)
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ٚأَا إٔ ػعٌ ْكٛم ايٛاقف، أْٚكٛم غريٙ َٔ ايعاقسٜٔ 

نٓكٛم ايؿاض  يف ٚدٛب ايعٌُ بٗا; فٗصا نفط باتفام املػًُني; إش ال 

ٚايؿطٚط إٕ  – @بعس ضغٍٛ اهلل  –س ٜطا  يف نٌ َا ٜأَط ب٘ َٔ ايبؿط أس

ٚافكت نتاب اهلل ناْت قشٝش١، ٚإٕ خايفت نتاب اهلل ناْت 

 .(1).ٖك.نالَ٘.أباط١ً..(

 قٛي٘ أْ٘ هٛظ تغٝري ؾطط ايٛاقف إىل َا ٖٛ أقًض َٓ٘. ~ْٚكٌ عٓ٘ 

فكٗا٤ قاٍ: ٚإٕ اختًف شيو باختالف األظَإ، ست٢ يٛ ٚقف ع٢ً اي

 .(2) .ٖك.أٚغريِٖ، ٚاستاز ايٓاؽ إىل اؾٗاز قطف يًذٓس. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 .31/47،48فُٛ  ايفتا٣ٚ   (1)

  .5/781،782ْكً٘ عٓ٘ ابٔ ايٓذاض يف َع١ْٛ أٚيٞ اي٢ٗٓ   (2)
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 املبحث الزابع: الىالية على الىقف )ىاظز الىقف(.

 أواًل: جًة تعيني الهاظر.

وتاز ايٛقف إىل َٔ ٜكّٛ بطعاٜت٘ ٚايٓعط فٝ٘ ٚقٝاْت٘ ٚمجع غًت٘..  

 فُٔ ايصٟ تٓاط ب٘ ٖصٙ امل١ُٗ؟

عٝني ايٓاظط إٔ ٜهٕٛ يًٛاقف فٗٛ ٜعني غريٙ باالغِ، أٚ األقٌ يف ت
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 بايٛقف ناألضؾس أٚ األعًِ أٚ األنرب، أٚ َٔ ٖٛ بكف١ نصا..

 فُٔ ٚدس فٝ٘ ايؿطط ثبت ي٘ ايٓعط عُاًل بايؿطط.

 .(1)<ؾطط ايٓعط البٓ٘ اؿػٔ ثِ البٓ٘ اؿػني  <ٚيف ٚقف عًٞ 

إشا تٛفٝت فإْ٘ إىل ، ٚ}ايٓعط يف ايٛقف إىل ابٓت٘ سفك١  <ٚدعٌ عُط 

 .(2)شٟٚ ايطأٟ َٔ أًٖٗا

ٖٚهصا قض عٔ نجري َٔ ايكشاب١ ايٛقف ٚايؿطط فٝ٘، ٚتكسّ أْ٘ 

 ٜعٌُ بؿطط ايٛاقف ايكشٝض.. 

ٚيًٓاظط ْكٝب َٔ ايغ١ً سػب ؼسٜس ايٛاقف أٚ ايكانٞ َا مل ٜهٔ 

 َتربعًا..

 ٚنصيو ٜكض يًٛاقف إٔ هعٌ ايٛال١ٜ ٚايٓعط يٓفػ٘، ٖٚصا قٌ       

 .(3)ٚفام

ٜٚتبع ؾطط ايٛاقف يف تعٝني ايٓاظط; فإٕ مل ٜؿرتط ايٛاقف ايٓعط 

                                           
 .7، ٚاإلغعاف يف أسهاّ األٚقاف يًططابًػٞ/4/59ٜٓعط: األّ يًؿافعٞ   (1)

، ٜٚٓعكط: سكسٜح ٚقكف عُكط ألضنك٘ ايكصٟ أقكابٗا ٜكّٛ خٝكرب          8/236املغين البٔ قساَك١    (2)

  .9– 8املتكسّ م

، َٚكا بعكسٖا،   371َٚكا بعكسٖا، ايككٛاْني ايفكٗٝك١/     3/421احملتاض ٜٓعط: ايسض املدتاض ٚضز   (3)

  َٚا بعسٖا.  4/265، ٚنؿاف ايكٓا  2/393، َٚغين احملتاز 332، 2/331ٚاملٗصب 
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 :(1)ألسس ففٝ٘ ثالث١ أقٛاٍ

 ايكٍٛ األٍٚ: 

 شٖب املايه١ٝ ٚايؿافع١ٝ يف املصٖب املعتُس عٓسِٖ إٔ ايٓعط إىل اؿانِ

 )ايكانٞ(. 

 ٚاغتسيٛا بإٔ اؿانِ ي٘ ايٛال١ٜ ٚايٓعط ايعاّ فهإ أٚىل بايٓعط فٝ٘.

 ٕ املًو يف ايٛقف يف اؾ١ًُ عٓس اؾُٗٛض غري املايه١ٝ هلل تعاىل.ٚأل

 ايكٍٛ ايجاْٞ: 

شٖب اؿٓف١ٝ يف ظاٖط املصٖب إىل إٔ ايٛال١ٜ تهٕٛ يًٛاقف، غٛا٤ 

 ؾططٗا يٓفػ٘، ٚمل ٜؿرتطٗا، ثِ يٛقٝ٘ إٕ نإ، ٚإال يًشانِ.

قايٛا: ألْ٘ نإ ايٓعط ي٘ )أٟ يًٛاقف(، فإشا مل ٜؿرتط٘ بكٞ ع٢ً 

 ؾطط٘.

 ايكٍٛ ايجايح:

شٖب اؿٓاب١ً إىل إٔ ايٓعط يًُٛقٛف عًٝ٘ إٕ نإ آزًَٝا َعًٝٓا نعٜس، 

ٚيهٌ ٚاسس ع٢ً سكت٘، إٕ نإ املٛقٛف عًٝ٘ مجعًا قكٛضًا نأٚالزٙ 

 ٚأٚالز ظٜس عساًل نإ أٚ فاغكًا.

 ألْ٘ ًَه٘ ٚغًت٘.

                                           
  ٜٓعط ْػب١ األقٛاٍ ٚأزيتٗا يف املطادع ايػابك١.  (1)
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ف ٜٚهٕٛ ايٓعط يًشانِ أٚ ْا٥ب٘ إٕ املٛقٛف عًٝ٘ غري قكٛض نايٛق

ع٢ً د١ٗ ال تٓشكط نايفكطا٤ ٚاملػانني ٚايعًُا٤ ٚاجملاٖسٜٔ، أٚ املٛقٛف 

 ع٢ً َػذس أٚ َسضغ١ أٚ ضباط أٚ قٓطط٠ أٚ غكا١ٜ ٚمٖٛا..  

 ألْ٘ يٝؼ ي٘ َايو َعني.

 

 الرتجيح:

ايصٟ ٜعٗط ٖٛ إٔ ايكٍٛ ايطادض ٖٛ ايجايح ايصٟ فٝ٘ تفكٌٝ; يك٠ٛ 

 تعًًِٝٗ.

ٍٚ ٚايجاْٞ بإٔ ايٛقف ًَو ٚهاب عٔ زيٌٝ أقشاب ايكٍٛ األ

يًُٛقٛف عًٝ٘، ٚغًت٘ ٚسك٘، ٜتكطف فٝٗا نٝفُا ٜؿا٤، ٚسك٘ ٜكسّ ع٢ً 

 سل اؿانِ ٚايكانٞ ألٕ املايو ال ٜكسّ عًٝ٘ غريٙ. 

أَا إشا نإ املٛقٛف عًٝ٘ غري قكٛض فٝشكٌ ايٓعط عٓس شيو يًشانِ 

صاى َايو يٛالٜت٘ ايعا١َ، ْٚعطٙ ايعاّ ست٢ ال ٜهٝع، ٚألْ٘ يٝؼ ي٘ سٝٓ

 َعني. ٚاهلل أعًِ.

ع٢ً أْ٘ َٔ املالسغ أْ٘ يف ايعكط اؿانط آيت ْعاض٠ َععِ األٚقاف 

يف ايبالز اإلغال١َٝ إىل اؾٗات ايطمس١ٝ املٓٛط بٗا ضعا١ٜ األٚقاف اـري١ٜ; 

 نٛظاضات األٚقاف يف نٌ بًس.
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 ثانيًا: شروط الهاظر:

 :(1)اؾرتط ايفكٗا٤ يف ايٓاظط ع٢ً ايٛقف ثالث١ ؾطٚط

: ٖٚٞ االغتكا١َ يف أَٛض ايسٜٔ بايتعاّ املأَٛضات ايعساي١ ايعاٖط٠ – 1

ايؿطع١ٝ، ٚادتٓاب احملعٛضات أٚ املٓٗٝات ؾطعًا، ألٕ ايٓعط 

 ٚال١ٜ، ٚال تكض ايٛال١ٜ َٔ فاغل غري عسٍ.  

ٖٚصا ؾطط عٓس اؾُٗٛض، ٚمل ٜؿرتط٘ اؿٓاب١ً، قايٛا: ٚوتٌُ 

 إٔ ٜهِ إىل ايفاغل أَني..

: ٖٚٞ تٛفط ق٠ٛ ايؿدل ٚقسضت٘ ع٢ً ايتكطف فُٝا ٖٛ يهفا١ٜا – 2

ْاظط عًٝ٘، ٚاٖتساؤٙ إىل قاغٔ أٚد٘ ايتكطفات، ٚشيو ال ٜتِ 

إال بٛدٛز ايتهًٝف أٟ ايبًٛغ ٚايعكٌ، ٚٚدٛز ايطؾس )اـرب٠ يف 

 ايتكطف باملاٍ(.

 }أٚق٢ إىل سفك١  <ٚال ٜؿرتط يف ايٓاظط ايصنٛض١ٜ، ألٕ عُط 

 .–نُا تكسّ  –

إٕ مل تتٛفط ايعساي١ أٚ ايهفا١ٜ ْع  اؿانِ ايٛقف َٓ٘ ٚٚيٝ٘ بٓفػ٘ ف

 أٚ ٚىل غريٙ عًٝ٘.

                                           
َككع ساؾكك١ٝ  تٓعطٖككصٙ ايؿككطٚط تفكككٝاًل يف املطادككع ايػككابك١ باإلنككاف١ إىل: ايؿككطح ايهككبري     (1)

  َٚا بعسٖا. 5/815َٚا بعسٖا، َٚع١ْٛ أٚيٞ اي٢ٗٓ البٔ ايٓذاض  4/88ايسغٛقٞ 
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فإشا ظاٍ املاْع عاز ايٓعط إيٝ٘ عٓس ايؿافع١ٝ، إٕ نإ َؿطٚطًا يف 

 ايٛقف َٓكٛقًا عًٝ٘.

: إٕ نإ املٛقٛف عًٝ٘ َػًًُا، أٚ ناْت اؾ١ٗ َجٌ اإلغالّ – 3 

    املػذس ٚمٛٙ يكٛي٘ تعاىل: 

      :طايٓػا٤

 .ص141

فإٕ نإ ايٛقف ع٢ً نافط َعني داظ ؾطط ايٓعط فٝ٘ يهافط، ٖصا 

 َاؾرتط٘ اؿٓاب١ً، ٚمل ٜؿرتط اؿٓف١ٝ اإلغالّ يف ايٓاظط.

 

 ثالجًا: وظيفة الهاظر:

 :(1)ّ فتتُجٌ يف اآلتٞأَا ٚظٝف١ ايٓاظط ٚٚادبات٘ عٓس ايتفٜٛض ايعا

سفغ ايٛقف ٚعُاضت٘، ٚإهاضٙ، ٚظضع٘ ٚاملداق١ُ فٝ٘ )اإلزعا٤ أَاّ 

ايكها٤(، ٚقػ١ُ ايغ١ً بني املػتشكني، ٚاالدتٗاز يف ت١ُٝٓ املٛقٛف، 

ٚقطف غًت٘ يف دٗات٘، َٔ عُاض٠ ٚإقالح ٚإعطا٤ َػتشل، ٜٚكبٌ قٛي٘ 

ع٢ً األقض  –ٜكبٌ قٛي٘ فُٝا شنط إٕ نإ َتربعًا، ٚإٕ مل ٜهٔ َتربعًا مل 

 .–إال بب١ٓٝ 

                                           
  ٜٓعط: املطادع ايػابك١.  (1)
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ٚإٕ نإ ايٓاظط ببعض األَٛض زٕٚ ايبعض اآلخط تكٝس ب٘، اتباعًا يؿطط 

ايٛاقف، نايٛنٌٝ ٜتكطف مبكبض تٛنٌٝ، ًٜٚعّ بايعٌُ يف سسٚز َا ٚنٌ 

 ب٘.

ٜكٍٛ ؾٝذ اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ: )ٚع٢ً ايٓاظط إٔ ٜعٌُ َا ٜكسض عًٝ٘ 

 ٌ.َٔ ايعٌُ ٜٚأخص ع٢ً شيو ايعُ

ٚإشا دعٌ ايٛاقف يًٓاظط إٔ ىطز َٔ ؾا٤، ٜٚسخٌ َٔ ؾا٤، 

ٜٚٓكل، فصيو ضادع إىل املكًش١ ايؿطع١ٝ، ال إىل ؾطط ايٛاقف ٚؾٗٛت٘ 

 .      (1) ٖٚٛاٙ، بٌ ٜفعٌ َٔ األَٛض املدري فٝٗا َا نإ أضن٢ هلل ٚضغٛي٘..(

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
  (.3/217ٜٓعط: ابٔ بػاّ االختٝاضات اؾ١ًٝ بٗاَـ )ٌْٝ املآضب   (1)
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 الفصل الثالث

 تاريخ الىقف، ومكاىته

 

 ٚؼت٘ َبشجإ: 

 بحث األول: ىبذة تارخيًة عً الىقف. امل

 تاريخ الوقف عهد غري املسلمني: :أواًل

ايٛقف َعطٚف عٓس األَِ ايػابك١ قبٌ ظٗٛض اإلغالّ ٚبعسٙ، ٚإٕ مل 

ٜػِ بٗصا االغِ، فاألَِ ع٢ً اختالف أزٜاْٗا َٚعتكساتٗا، تعطف أْٛاعا َٔ 

عٓس املػًُني;  ايتكطفات املاي١ٝ، ال ؽطز يف َعٓاٖا عٔ سسٚز َع٢ٓ ايٛقف

ألٕ مجٝع األَِ قبٌ اإلغالّ ٚبعسٙ، ناْت تعبس آهل١ ع٢ً ايططٜك١ اييت 

تعتكسٖا، ٚيهٌ عكٝس٠ طكٛؽ، ٚيهٌ شيو أْاؽ ٜكَٕٛٛ بٗا، ٚىتكٕٛ 

 بأَطٖا. 

 ٚملا ناْت املعابس قا١ُ٥ َٓص ايكسّ، ثابت١ يف اجملتُعات ايكسمي١ نُا ٖٞ يف

 اإلْػإ،  نإ ال بس هلصٙ املعابس َٔاجملتُعات اؿانط٠، َٛدٛز٠ َٓص ٚدس 

 عكاض ٜطقس هلا، ٜٚٓفل َٔ غالت٘ ع٢ً ايكا٥ُني بأَطٖا،  ٚاملعٓٝني بؿؤْٚٗا،
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 .(1)ٚال تٛدٝ٘ هلصا إاّل ع٢ً أْ٘ ٚقف أٚف٢ َع٢ٓ ايٛقف

فإٕ أٍٚ َا عطف عٓس ايعطب َٔ ايٛقف قبٌ اإلغالّ، ايهعب١ 

يٝهٕٛ َجاب١ يًٓاؽ ٚأًَٓا،  # املؿطف١، ٖٚٞ ايبٝت ايعتٝل ايصٟ بٓاٙ ابطاِٖٝ

ثِ أقبض يًعطب َك٢ً عاًَا ع٢ً اختالف قبا٥ًِٗ هُعٕٛ إيٝ٘ نٌ عاّ، 

ثِ دعًٛٙ َعبسًا َٚكطًا ألقٓاَِٗ بعس إٔ عطف ايعطب عباز٠ األقٓاّ 

 .(2)يتكطبِٗ إىل اهلل ظيف٢

ٚأٍٚ َٔ نػا ايهعب١ ٚٚقف عًٝٗا أغعس أبٛ نطب ًَو محري، ٚشيو 

،  (5)، ٚاملال٤(4)، ٚاملعافط(3)، ٚقس نػاٖا اـكفقبٌ اهلذط٠ بكطْني

،  ٚدعٌ (3)، ٚايربٚز(2)، ٚاألْطا (1)، ٚاملػٛح(7)، ٚايعكب(6)ٚايٛقاٌٜ

                                           
  .1/21ايٛقف يف ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ، ز. قُس ايهبٝػٞ،   (1)

  ، ن١ًُ نعب.8ايطابع عؿط، ز زا٥ط٠ َعاضف ايكطٕ   (2)

  .1040اـكف: مجع خكف١ ٖٚٞ ايجٛب ايغًٝغ دّسًا.أ.ٖك عٔ: ايكاَٛؽ/   (3)

املعافط يف األقٌ: اغِ بًس مسٝت ب٘ ايجٝاب املعافط١ٜ اييت تكٓع فٝ٘.أ.ٖكك عكٔ: ايككاَٛؽ/      (4)

  )عفط(. ، َاز٠  568

 ٚايجكككٛب ايًكككني ايطقٝل.أ.ٖكككك. املكككال٤: مجكككع َكككال٠٤، ٖٚكككٞ: ايطٜطككك١، ٖٚكككٞ املًشفككك١، أ      (5)

  . 1/160عٔ:ايًػإ، َاز٠ )َأل( 

  .1380ايٛقاٌٜ: مجع ٚق١ًٝ، ٖٚٞ ثٛب  كطري ميإ. أ.ٖك عٔ: ايكاَٛؽ/  (6)

ايعكب: بطٚز مياْٝك١ ٜعككب غعهلكا أٟ ٜؿكس، ثكِ ٜككبغ بعهك٘ ٜٚٓػكر َكع غكري املككبٛغ               (7)

  . َاز٠ )عكب(.413/ 1فٝأتٞ َٛف.أ.ٖك عٔ:املكباح 
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 ٚدعٌ يًهعب١ بابًا َٚفتاسًا.

ٚناْت أٍٚ عطب١ٝ نػت ايهعب١ يف اؾا١ًٖٝ ٖٞ: ْب١ًٝ بٓت سباب أّ 

أْٗا أنًت ايعباؽ ابٔ عبس املطًب، نػتٗا اؿطٜط ٚايسٜباز;  ٚغبب شيو 

ْٚصضت إٕ ٚدست٘ يتهػٕٛ ايهعب١، فأتاٖا ب٘  …ابٓٗا خٛاضا أخا ايعباؽ 

 . (4)ضدٌ َٔ دصاّ، فٛفت مبا ْصضت

فإشا نإ ايٛقف َعطٚفًا قبٌ اإلغالّ فإٕ ايفطم بٝٓ٘ ٚبني ايٛقف عٓس 

املػًُني ٖٛ إٔ ٚقف اؾا١ًٖٝ َٛنٛ  يغطض ايفدط، أَا ٚقف املػًُني 

مل  ~قطب١ هلل ٚتربضًا، ٚيصيو فإٕ اإلَاّ ايؿافعٞ  فإٕ األقٌ فٝ٘ إٔ ٜهٕٛ

ٜٓف ٚدٛز ايٛقف أٚ اؿبؼ يف اؾا١ًٖٝ قطعًا بٌ ْف٢ ٚدٛز األسباؽ اييت 

ٜككس َٓٗا ايكطب١ ٚايرّب آْصاى، ٚع٢ً ٖصا فإٕ فهط٠ ايٛقف أٚ سبؼ ايعني 

عٔ ايتًُٝو ٚايتًُّو، ٚدعٌ َٓافعٗا ككك١ ؾ١ٗ َع١ٓٝ، فهط٠ قسمي١ 

 .(5)…ٌ ظٗٛض اإلغالّ بعَٔ بعٝس َعطٚف١ قب

                                           
    .2/596َاز٠ )َػض(  املػٛح: مجع َػض، ٖٚٛ ايهػا٤ َٔ ايؿعط. أ.ٖك عٔ: يػإ ايعطب،  (1)

  .991االْطا : مجع ْطع، ٖٚٛ بػاط َٔ األزِٜ، أٟ اؾًس. أ.ٖك عٔ: ايكاَٛؽ/   (2)

  َاز٠ )بطز(. 341ايربٚز: ٖٛ ثٛب كطري، ٚنػا٤ ًٜتشف ب٘. أ.ٖك عٔ: ايكاَٛؽ/   (3)

  .1/282، َطآ٠ اؿطَني، 3/842َكس١َ ابٔ خًسٕٚ،   (4)

 .1/73ايٛقف يف ايفهط اإلغالَٞ يألغتاش قُس بٔ عبس ايععٜع عبس اهلل،   (5)

أْك٘ قكاٍ: )مل وكبؼ أٖكٌ اؾاًٖٝك١ فُٝكا        ~ٚيف ٖصا إؾاض٠ إىل َا ْكٌ عٔ اإلَكاّ ايؿكافعٞ   
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 تاريخ الوقف عهد املسلمني: :ثانيًا

 @ايصٟ أغػ٘ ضغٍٛ اهلل   (1)أٍٚ ٚقف يف اإلغالّ ٖٛ َػذس قبا٤

سني قسّ َٗادطًا إىل املس١ٜٓ املٓٛض٠ قبٌ إٔ ٜسخًٗا، ثِ بعس شيو املػذس 

 .(2)ايٓبٟٛ باملس١ٜٓ، سٝح بٓاٙ ضغٍٛ اهلل يف ايػ١ٓ األٚىل يًٗذط٠

 أَا ايٛقف اـريٟ يف اإلغالّ فكس اختًف املػًُٕٛ فٝ٘:

، @فكاٍ األْكاض: إٕ أٍٚ قسق١ يف اإلغالّ ٖٞ قسق١ ضغٍٛ اهلل 

اييت ناْت يطدٌ امس٘ كريٜل َٔ  (3)سني ٚقف اؿٛا٥ري  ايػبع١ باملس١ٜٓ

، ٚقاتٌ َع املػًُني ّٜٛ أسس @، ٚنإ قبًا ٚزٚزًا يًٓيب (4)ايٝٗٛز

                                           
، ٚايبعًككٞ: 3/359.ٖككك. عككٔ ايطًَككٞ: ْٗاٜكك١ احملتككاز   أعًُتكك٘ إمنككا سككبؼ أٖككٌ اإلغككالّ(   

  .285املطًع/

قبا٤: بهِ ايكاف قط١ٜ ناْت قطب املس١ٜٓ، ٚقاضت اآلٕ دع٤ًا َٔ املس١ٜٓ سٝح اَتس بٓٝاْٗا   (1)

إيٝٗا، ٚأقً٘ اغِ ب٦ط، ٖٓكاى عطفكت بك٘ ايكطٜك١، ٖٚكٞ َػكانٔ بكين عُكطٚ بكٔ عكٛف َكٔ            

  .301/ 4األْكاض، اْعط َعذِ ايبًسإ، 

  .7أسهاّ األٚقاف ملكطف٢ ايعضقا٤، م   (2)

. 5/355اؿككٛا٥ري: مجككع سككا٥ري، ٖٚككٞ اؿسٜككك١ أٚ ايبػككتإ، اْعككط ايكككاَٛؽ احملككٝري،          (3)

ٚاؿٛا٥ري ايػبع١ ٖٞ: املٝجب، ٚايكا٥ف١،ٚايسالٍ،ٚسػ٢ٓ، ٚبطق١، ٚاألعطاف، َٚؿطب١ 

  . 3/393أّ إبطاِٖٝ.. أ.ٖك. اإلقاب١ 

(4)   ٛ ز ٚأغٓٝكا٥ِٗ،  كريم: ٖٛ كريم ايٓهطٟ َٔ بين ايٓهط، ٚقٌٝ غري شيو.. أسس أسباض ايٝٗك

ٚاختًف يف إغالَ٘ ٚقشبت١.. ؾٗس أسسًا َع املػًُني، فكاتٌ ست٢ قتٌ، ٚقكاٍ إٕ أقكبت   
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ٟ ُقِتًُت فأَٛايٞ حملُس ٜهعٗا سٝح أضاٙ اهلل تعاىل، ٚقس ٚأٚق٢ إٕ أقبُت أ

تًو  @:  كريٜل خري ٜٗٛز" ٚقبض ايٓيب @قتٌ ّٜٛ أسس،  فكاٍ ايٓيب 

 .(1)اؿٛا٥ري ايػبع١ فتكّسم بٗا أٟ ٚقفٗا

ٚقاٍ املٗادطٕٚ: إٕ أٍٚ قسق١ يف اإلغالّ ٖٞ قسق١ عُط بٔ 

 . (2)خٝربَٔ  @غ١ٓ غبع َٔ اهلذط٠ سني ضدع ايٓيب <اـطاب 

، أٚ @ٚغٛا٤ قًٓا: إٕ أٍٚ قسق١ يف اإلغالّ ٖٞ قسق١ ايطغٍٛ 

، فايٛقف يف اإلغالّ ْٛ  َٔ أْٛا  ايكسقات <قسق١ عُط بٔ اـطاب 

اييت ضغب ايؿاض  فٝٗا ْٚسب إيٝٗا، ٖٚٛ قطب١ َٔ ايكطب اييت ٜتكّطب بٗا 

س ، ٚال فطم يف شيو بني ايٛقف ع٢ً د١ٗ عا١َ ناملػادايعبس إىل ضب٘ 

ٚايفكطا٤، ٚطًب١ ايعًِ ٚمٛ شيو.. أٚ ايٛقف ع٢ً ايكطاب١ ٚايصض١ٜ.. ٚقس 

تٛايت أٚقاف ايكشاب١ ال ٜبتغٕٛ َٔ شيو إاّل َطنا٠ اهلل تعاىل ٚايتكطب.. 

ٜؿرتٟ "ب٦ط ض١َٚ" شات املا٤ ايعصب ٜٚٛقفٗا يف  <إيٝ٘.. فٗصا عجُإ بٔ عفإ 

                                           

، 263، 1/262ٜهككعٗا سٝككح أضاٙ اهلل.أ.ٖككك. عككٔ ايٛاقككسٟ: املغككاظٟ  @فككاَٛايٞ حملُككس 

  . 7/194، ٚاألعالّ 3/393، ٚابٔ سذط: اإلقاب١ 3/38ٚابٔ ٖؿاّ: ايػري٠ 

(1)  ٟ ، أسهكككاّ األٚقكككاف 6/22،  ْٝكككٌ األٚطكككاض، 263، 1/262 ٜٓعكككط ايٛاقكككسٟ: املغكككاظ

   .5، ٚايططابًػٞ: اإلغعاف يف أسهاّ األٚقاف م4– 1يًدكاف، م 

   .41، ايٛقف ٚايٛقاٜا يًسنتٛض أمحس اـطٝب، م 6/26ٌْٝ األٚطاض،  (2)
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 .(1) املس١ٜٓ.. @غبٌٝ اهلل.. ٚشيو بعس قسّٚ ايٓيب 

 .(2)ٚتكسّ َا ض٣ٚ اؿُٝسٟ ؾٝذ ايبداضٟ َٔ أٚقاف ايكشاب١

ي٘ َكسض٠ ع٢ً  @َا بكٞ أسس َٔ أقشاب ضغٍٛ اهلل  < ٚقٍٛ دابط

 .(3) ايٛقف إال ٚقف..

ٚاغتُط ايٓاؽ َٔ بعسِٖ ٜكفٕٛ أَٛاهلِ تكطبًا إىل اهلل 
(4). 

ٚيكس نجطت األٚقاف يف ايعكط األَٟٛ بايؿاّ َٚكط ٚغريُٖا َٔ 

إ املفتٛس١ بػبب َا أفا٤ اهلل ب٘ ع٢ً املػًُني بعس ايفتٛسات ايبًس

اإلغال١َٝ، فتٛافطت يسِٜٗ األَٛاٍ، نُا اَتًو نجري َِٓٗ ايسٚض، 

 .(5) ٚاؿٛاْٝت، ٚاملعاض  ٚاؿسا٥ل ٚتّٝػطت هلِ غبٌ ايٛقف، فأٚقفٛا..

ٚبًغ األَط بعس نجط٠ األٚقاف إٔ أْؿ٤ٞ هلا إزاض٠ خاق١ تؿطف عًٝٗا، 

بؿؤْٗا.. إىل إٔ تتطٛضت ٖصٙ اإلزاضات ٚايسٚاٜٚٔ إىل ٚظاضات خاق١  ٚتع٢ٓ

ؼت َػ٢ُ )ٚظاض٠ األٚقاف( أٚ مٖٛا نُا ٖٛ اؿاٍ يف ايهجري َٔ ايبالز 

 اإلغال١َٝ يف ايعكط اؿانط..

                                           
   .6/168، ٚغٓٔ ايبٝٗكٞ 4/197ٜٓعط: غٓٔ ايساض قطين  (1)

   .تكسّ شنطٙ (2)

   .ٙتكسّ شنط (3)

   .1/33اْعط: أسهاّ ايٛقف يًهبٝػٞ،  (4)

   .8قانطات ايٛقف ألبٞ ظٖط٠، م  (5)
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ٜٚتهض مما غًف إٔ ايٛقف يف اإلغالّ قس تٓاٍٚ غطنًا أعِ ٚأٚغع 

ٜبل َككٛضًا ع٢ً أَانٔ ايعباز٠  مما نإ عًٝ٘ يف األَِ ايػايف١ قبً٘، فًِ

َكاقس  –عًٝ٘ ايكال٠ ٚايػالّ  – ٚٚغا٥ًٗا، بٌ ابتغ٢ ب٘ َٓص عكط ايطغٍٛ

اـري يف اجملتُع، ٚبصيو تٛغع ايٓطام يف املاٍ املٛقٛف، بتٛغع ايغطض يف 

ايٛقف، فأقبض ايصٟ ٜٛقف يٝؼ ٖٛ أَانٔ ايعباز٠ فكري، بٌ املػتغالت 

ٚاـريات ناألضانٞ ايعضاع١ٝ مما ٜتعس٣  ايعكاض١ٜ اييت تفٝض بايجُطات

 ٚاهلل أعًِ. (1)ْفع٘،ٜٚبك٢ أقً٘..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
   .13أسهاّ األٚقاف يًعضقا٤، م  (1)
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 املبحث الثاىٌ: مكاىة الىقف وأهنًته.

 مكانة الوقف: :أواًل

، ٚأَط بٗا، ٜعس ايٛقف يف عساز األعُاٍ ايكاؿ١ اييت ؾطعٗا اهلل 

 عبازٙ املؤَٓني.  َٚٔ ايطاعات ٚايكطبات اييت زعا إيٝٗا ٚضغب فٝٗا 

ٚايٛقف إْفام يًُاٍ يف ساٍ اؿٝا٠... ٚال ؾو إٔ إْفام املاٍ يف ساٍ 

اؿٝا٠ ٚايكش١ أفهٌ،ٚغاق١ إشا نإ ايعٌُ ايٓافع َٔ َؿطٚعات اـري 

ٚايُٓا٤ اييت تٓفع ايعباز ٚايبالز، ٜٚعٛز ضٜعٗا ع٢ً عا١َ املػًُني.. ففٞ 

ايكسق١ أفهٌ؟ قاٍ: إٔ  اؿسٜح: )إٔ ضداًل قاٍ: ٜا ضغٍٛ اهلل، أٟ
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تكسم ٚأْت قشٝض ؾشٝض ؽؿ٢ ايفكط، ٚتأٌَ ايغ٢ٓ، ٚال متٌٗ ست٢ إشا 

 .   (1) بًغت اؿًكّٛ قًت: يفالٕ نصا، ٚيفالٕ نصا، ٚقس نإ يفالٕ(

َٚٓص ايكسض األٍٚ يإلغالّ ٚإىل اآلٕ أقبٌ املػًُٕٛ، َٚاظايٛا  

٢ ٖصا ايعٌُ اـريٟ يف نٌ ظَإ َٚهإ عً –ٚهلل اؿُسٚامل١ّٓ  –ٜكبًٕٛ 

املِٗ، ٚايتػابل يف ٖصا املهُاض، فهاْٛا ٜبازضٕٚ إىل ٚقف بعض ممتًهاتِٗ 

امل١ُٗ، ٜٚػاضعٕٛ إىل ؼبٝػٗا، يٝكطف ضٜعٗا ع٢ً بعض اجملاالت اـري١ٜ 

ايس١ٜٝٓ ٚاالدتُاع١ٝ ٜٚتشكل عٔ ططٜكٗا اـري ٚايكالح ٚاهلسا١ٜ، ٚايٓفع 

هلل َٚطنات٘ ٚضدا٤ ععِٝ ثٛاب٘، ايعاّ يًُػًُني، ٚشيو ابتغا٤ فهٌ ا

     ٚٚاغع ضمحت٘ َٚغفطت٘، عُاًل بكٛي٘ تعاىل:

          

    :ص110طايبكط٠  . 

ٚايٛقف َٔ خكا٥ل اإلغالّ ٚممٝعات ْعاَ٘ ايعاّ، ٚمسات 

س٠، ٖٚٛ َٔ أععِ ايٓعِ االدتُاع١ٝ اييت أثطت يف عُطإ سهاضت٘ ايطا٥

ايبالز اإلغال١َٝ، ٚأخالم أًٖٗا، نُا أْ٘ َٔ أععِ غبٌ اـري ٚأقسغٗا، 

                                           
اؿسٜح أخطد٘ ايبداضٟ يف قشٝش٘، نتاب ايعنا٠، باب فهٌ قسق١ ايؿشٝض ايكشٝض،  (1)

أفهٌ ، َٚػًِ يف قشٝش٘،نتاب ايعنا٠،باب بٝإ إٔ 276، م/ 1419اؿسٜح ضقِ: 

   .  397،م/1032ِ: قايكسق١ قسق١ ايكشٝض،اؿسٜح ض
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ٚططم ايرّب ٚأْفعٗا، ٚايٛقف ٜبتغ٢ ب٘ إٜكاٍ اـريٚايٓفع يًُٛقٛف عًِٝٗ، 

ٚايكٝاّ بعٌُ عاّ ٜػتٗسف فا٥س٠  اؾُٝع نُهتب١ أٚ َسضغ١ يتعًِٝ ايعًِ 

 ْؿطٙ ٚمٛ شيو.. ٚ

ٚايٛقف ْعاّ َؿطٚ  نإ ي٘ خالٍ ايعكٛض املان١ٝ زٚض ض٥ٝؼ يف قٝاّ 

املؤغػات االدتُاع١ٝ يف ايٛطٔ اإلغالَٞ، َٚٔ ايٛادب إٔ ٜػتفاز َٓ٘ 

اآلٕ يف تٓفٝص ْعاّ ايتهافٌ االدتُاعٞ ع٢ً ٚد٘ ٜهُٔ ؼكٝل ايعساي١ 

ٜكطب ايتفاٚت بني االدتُاع١ٝ يف بالزْا اإلغال١َٝ ملدتًف ايف٦ات، أٚ 

 .(1)ايطبكات

َٚٔ خالٍ ٖصا ايعطض املٛدع ٜتهض يٓا إٔ ايٛقف يف اإلغالّ ي٘ 

َها١ْ عع١ُٝ، َٚٓعي١ غا١َٝ، ٚمما ٜسٍ ع٢ً َهاْت٘  يف ايكطإٓ أْ٘ أؾاض إيٝ٘ 

  نًُٓا يف آٜات نجري٠ ؼجٓا ع٢ً ايرب، ٚفعٌ اـري  نكٛي٘ تعاىل: 

        

          

 .(2)أٟ َٔ ايكسقات، ٚايٛقف َٓٗا  ص92طآٍ عُطإ: 

         ٚقٛي٘ تعاىل:

                                           
   .1/17اْعط: ايٛقف يف ايفهط اإلغالَٞ، يألغتاش محس بٔ عبس ايععٜع عبس اهلل،  (1)

   .8/117، ٚايتفػري ايهبري، 3/138، ٚتفػري ابٔ نجري 4/131تفػري ايكططيب،  (2)
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       :ٚقٛي٘ ص245طايبكط٠ .

       تعاىل: 

        

          

      :ص261طايبكط٠. 

 يطمحٔ ايػعسٟ: ٜكٍٛ ايؿٝذ عبس ا

)اعًِ إٔ ايٛقف ايصٟ ٖٛ ؼبٝؼ األقٌ ٚتػبٌٝ املٓافع َٔ أععِ َا 

 ٜسخٌ يف اإلسػإ، ٚأعُٗا ٚأنجطٖا فا٥س٠.

ِٖٚ َٔ األعُاٍ اييت ال تٓكطع مبٛت اإلْػإ، َٚٔ اآلثاض اييت قاٍ 

        اهلل تعاىل فٝٗا:

     :ص12طٜؼ. 

: "إشا َات اإلْػإ اْكطع عٓ٘ عًُ٘ إال َٔ ثالث١: إال َٔ @ٚقاٍ 

 .(1)قسق١ داض١ٜ، أٚ عًِ ٜٓتفع ب٘، أٚ ٚيس قاحل ٜسعٛ ي٘"

فايكسق١ اؾاض١ٜ: ناألٚقاف اؾاضٟ ْفعٗا نٌ ٚقت ٚظَإ، غٛا٤ 

ًُني َٚٔ ٜكّٛ نإ ٚقفًا يًُكاحل ايعا١َ: ناجملاٖسٜٔ، ٚاملعًُني، ٚاملتع

                                           
   .2اؿسٜح تكسّ ؽطه٘ م (1)
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بٛظٝف١ َٔ ايٛظا٥ف ايس١ٜٝٓ، أٚ خاق١ يطا٥ف١ أٚ أفطاز، أٚ ع٢ً فكطا٤ 

َٚػانني، فهٌ ٖصا َٔ ططم اإلسػإ ايٓافع، ٚإٕ نإ ٜتفاٚت ْفع٘ 

 . (1) ٚسكٍٛ نُاٍ ٚقف٘(ا.ٖك.

ٚقاٍ يف نفا١ٜ األخٝاض بعس شنط سسٜح  )إشا َات اإلْػإ اْكطع عٓ٘ 

قسق١ داض١ٜ..(: "ٚمحٌ ايعًُا٤ ايكسق١ اؾاض١ٜ عًُ٘ إال َٔ ثالث١: إال َٔ 

ي٘ َكسض٠  @: َا بكٞ أسس َٔ أقشاب ايطغٍٛ <ع٢ً ايٛقف، قاٍ دابط 

 .(2)إاّل ٚقف "

 نُا ٚضز عٔ عُطٚ بٔ اؿاضخ أْ٘ قاٍ: " َا تطى ضغٍٛ اهلل عٓس َٛت٘

غالس٘ زضًُٖا، ٚال زٜٓاضًا، ٚال عبسًا، ٚال أ١ًَ، ٚال ؾ٦ًٝا إاّل بغًّت٘ ايبٝها٤ ٚ

 .(3)ٚأضنًا دعًٗا قسق١ "

األضض قسق١ ٚال ٜأتٞ شاى إال  @ٖٚصا فٝ٘ ايتكطٜض ظعٌ ايطغٍٛ 

 عبػٗا ع٢ً َا ٖٞ عًٝ٘، ٖٚصا ٖٛ ايٛقف.

                                           
   .3/209،210ٜب ؾطح عُس٠ ايطايب ٌْٝ املآضب يف تٗص (1)

   .602/ 1نفا١ٜ األخٝاض،  (2)

يب      (3) ٍ ايكٓك ١ ايطدكٌك َهتٛبكك١ عٓككسٙ    @أخطدك٘ك ايبدككاضٟ يف ايٛقككاٜا، بككاب ايٛقككاٜا، ٚقكٛك ٚقكٝك

يب    2588ضقِ  3/1005) ٘. ٚيف اؾٗكاز، بكاب بغًك١ ايٓك ضقِك   3/1054ايبٝهكا٤، )  @( ٚايًفغ ي

ت )    ( مٛٙ، ٚيف اؾٗاز أٜها باب َٔ مل 2718 ( 2755ضقِك   3/1066ٜط نػكط ايػكالح عٓكس املٛك

س )   ٙ، ٚأمحككس يف املػٓك (، ٚايبٝٗككٞك يف 186– 4/185(، ٚايككساضقطين يف األسبكاؽ ) 4/279مٛك

ات عسٜس6/160.٠ايٛقف، باب ايكسقات احملطَات )    ( نًِٗ عٔ عُطٚ ٔب اؿاضخ، بطٜٚا
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ٖٓاى آٜات ٚأسازٜح نجري٠ سجت ع٢ً ايتكّسم ٚايبصٍ ٚاالْفام ٚدٛٙ 

ايرّب ٚاـري ٚاالسػإ، ٚيػٓا يف قسز سكطٖا ٚيهٔ ٜهفٝٓا َا شنطْاٙ 

اض تطغٝب ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ بٗصا األَط،  سٝح تسٍ ع٢ً إٔ يًٛقف الظٗ

 َها١ْ عع١ُٝ يف اإلغالّ.

ع٢ً أْٓا ٚمٔ ْكطض أفه١ًٝ ايٛقف َٚهاْت٘ يف اإلغالّ، ٚأْ٘ َٔ أدٌ 

 ~أعُاٍ ايكطب ٚايرب ٚاإلسػإ.. ْٛز إٔ ْصنط بكٍٛ ؾٝذ اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ 

أضاز إٔ ٜٛقف، إٔ ٜٓعط إىل َا ٖٛ  يف ٖصا املكاّ، سٝح قاٍ: ).. ٜٓبغٞ ملٔ

 أقطب إىل ضنا اهلل ٚقبت٘، ٚأْفع يعبازٙ، ٚإٔ ٜتشط٣ َا ْتا٥ذ٘ 

 أنجط، ٚعٛا٥سٙ أعِ ٚأْفع. 

ٚيٝهٔ َٔ سالٍ، فإٕ اهلل طٝب ال ٜكبٌ إال ايطٝب، ٚيٝبعسٙ عٔ 

 .(1) .ٖك.أاؿٝف ٚاؾٓف، َٚا ٜػبب ايعسا٠ٚ ٚايكطٝع١ بني األقاضب( 

 

 ة الوقف احلضارية: أيمي –ثانيًا 

ايٛقف يف اإلغالّ، ؾط  يٝهٕٛ ضٜع٘ قسق١ داض١ٜ، سٝح إٕ ي٘ زٚض 

ض٥ٝؼ ٚأثط باضظ يف ضعا١ٜ املؤغػات اـري١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ، إش بطظت أُٖٝت٘ 

االْػا١ْٝ يف تٛفري ايطعا١ٜ االدتُاع١ٝ يًطبكات ايهعٝف١ ٚايفكري٠، ظٗط ايطابع 

 اهلل تعاىل بفعٌ اـري، غٛا٤ بايعٓا١ٜ االدتُاعٞ ي٘ ايصٟ ٜػتٗسف ايتكطب إىل

                                           
   .3/215ٜٓعط: ٌْٝ املآضب  (1)
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بايٝتِٝ ٚايهعٝف أٚ باملػافط أٚ بطايب ايعًِ، أٚبايساع١ٝ إىل اهلل أٚ باجملاٖس يف 

غبٌٝ اهلل ٚغريٖأَ أعُاٍ اـري.. فاإلغالّ َٔ  أٚيٜٛات اٖتُاَات٘ إْكاش 

ايبؿط١ٜ َٔ غٛا٥ٌ ايفكط، َٚطاض٠ اؾٛ ، فايفكط ٖٛ ايسا٤ املًٗو ايصٟ 

َطاإلْػا١ْٝ  َٓص طبعٗا اهلل ع٢ً ايكسض٠ ٚايعذع، ٚبطأٖا ع٢ً ايٓكل خا

ٚايهُاٍ.. إش ؾطٜع١ اهلل دعًت بني ايغين ٚايفكري غببًا: ٖٛ ايرّب، ٚاْؿأت بني 

ايكٟٛ ٚايهعٝف ْػبًا: ٖٛ ايطمح١ ٚأسػب ايٓاؽ يٛ أعطٛا َا عًِٝٗ َٔ 

سْا يف ايبٝت عا٥اًل، فطٚض ايكسقات ْٚٛافًٗا، ٚأْفكٛا مما ضظقِٗ اهلل، ملا ٚد

 .(1) ٚال يف ايططٜل غا٥اًل، ٚال يف ايػذٔ قاتاًل، ٚال يف اجملتُع داٖاًل...

ٚبٗصا ٜتهض يٓا إٔ ايٛقف أسس األغباب اييت تهٕٛ ططٜكًا يعٜاز٠ 

اؿػٓات ٚتهجري األعُاٍ ايكاؿ١ يف ايسْٝا ٚاآلخط٠ يف سٝا٠ ايفطز ٚبعس ممات٘.       

أْ٘ قاٍ: " مل ْط خريًا يًُٝت ٚال يًشٞ َٔ ٖصٙ  <ضٟٚ عٔ ظٜس بٔ ثابت 

اؿبؼ املٛقٛف١ أَا املٝت فٝذطٟ أدطٖا عًٝ٘، ٚأَا اؿٞ فتشبؼ عًٝ٘، ٚال 

، ٚيهٔ غفٌ عٓ٘ نجري َٔ (2)تٖٛب، ٚال تٛضخ، ٚال ٜكسض ع٢ً اغتٗالنٗا "

ايٓاؽ يف عكطْا اؿانط، ٚاْؿغًٛا يف أَٛض اؿٝا٠، ٚايتهاثط يف األَٛاٍ 

، ٚقًُا لس َٔ ٜعتين بٗصا األَط إاّل ايك١ً َٔ ايٓاؽ َع إٔ شيو َٔ ٚاألٚالز

                                           
   .1/12  اإلغالَٞ، ايٛقف يف ايفهط (1)

   .2يف أسهاّ األٚقاف، م اإلغعافٜٓعط:  (2)
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األَٛض اهلا١َ اييت عٔ ططٜكٗا تتشكل غعاز٠ اإلْػإ يف آخطت٘، ٚتعزاز 

أعُاي٘ ايكاؿ١، ٖٚٛ بٗصا ٜعترب ٚغ١ًٝ عع١ُٝ بعس اْكها٤ األدٌ يطفع 

يٓفع ايسضدات، ٚايتهفري عٔ ايػ٦ٝات، ٚاغتُطاض ايجٛاب، ٖصا َٔ داْب ا

 –ايعا٥س ع٢ً ايٛاقف، أَا املٓافع اييت تعٛز ع٢ً األسٝا٤ أفطازًا ٚمجاعات 

ُّٗا َاًٜٞ:  –ٚغاق١ يف عكطْا اؿانط   فٗٞ نجري٠ ٚعع١ُٝ، ٚأٖ

 ايٛقف ٚايتهافٌ:  – 1

ٜعس ايٛقف ٚغ١ًٝ َٔ ٚغا٥ٌ ايتهافٌ املازٟ بني األ١َ املػ١ًُ، ٚإهاز 

ايٓاؽ كتًفني يف ايكفات َتبآٜني يف  دعٌ ايتٛاظٕ يف اجملتُع، فإٕ اهلل 

     ايطاق١  ٚايكسض٠، قاٍ تعاىل:

      

      :ص32طايعخطف  . 

 ايٛقف ٚإعا١ْ ايف٦ات احملتاد١:  – 2

ٔ عٛاٌَ تٓعِٝ اؿٝا٠ مبٓٗر محٝس ٜطفع َٔ َها١ْ ٜعس ايٛقف عاَاًل َ

ايفكري، ٜٚكٟٛ ايهعٝف، ٜٚعني ايعادع، ٚوفغ سٝا٠ املعسّ، َٔ غري 

َهط٠ بايغين، ٚال ظًِ ًٜشل بايكٟٛ، ٚإمنا وفغ يهٌ سك٘ بغا١ٜ اؿه١ُ 

ٚايعسٍ، فتشكٌ بصيو املٛز٠، ٚتػٛز األخ٠ٛ، ٜٚعِ االغتكطاض، ٚتّٝػط 

   ٜـ بٓفٛؽ ضان١ٝ َط١ٓ٦ُ قاٍ تعاىل:غبٌ ايتعإٚ ٚايتعا
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       :ص2طاملا٥س٠. 

 ايٛقف ٚت١ُٝٓ اجملتُع: – 3

إٕ يف ايٛقف ؼكٝكًا ملكاحل األ١َ اإلغال١َٝ، ٚتٛفريًا الستٝاداتِٗ، 

١، ٚزعًُا يتطٛضٖا، ٚضقٝٗا، ٚشيو مبا ٜٛفطٙ َٔ زعِ ملؿطٚعاتٗا اإلمنا٥ٝ

ٚأعاثٗا ايع١ًُٝ، شيو إٔ ايٛقف يف عكطْا اؿانط ال ٜكتكط ع٢ً أَانٔ 

ايعباز٠ ٚضعا١ٜ ايف٦ات احملتاد١ ٚمِٖٛ فشػب، ٚإمنا ميتس ْفع٘ يٝؿٌُ نجريًا 

َٔ اجملاالت اإلمنا١ٝ٥ ٚاالدتُاع١ٝ اييت ؽسّ ايبؿط١ٜ ٚتٓؿري االقتكاز، ٚاييت 

، ٚاملػتؿفٝات اييت ؽسّ (1)ًَِٓٗا:املؤغػات ايع١ًُٝ اييت ؽسّ طالب ايع

 املطن٢، َٚطانع ايسع٠ٛ اييت تع٢ٓ بٓؿط ايسع٠ٛ إىل اهلل ٚغريٖا...

 فهاًل عٔ نْٛ٘ ٚدًٗا َٔ ٚدٛٙ ايكطب ايؿطع١ٝ.. 

 فُٝا ًٜٞ ْٛضز بعض ايكٛض ٚاألَجً٘ ايساي١ ع٢ً أ١ُٖٝ ايٛقف:

 أواٌل: الوقف على العلم وطالبٌ:

                                           
 ٚقس قاّ عًك٢ ضٜكع ايٛقكف داَعكات عًُٝك١ ْؿكطت ْٛضٖكا عًك٢ األضض، ٚمحًكت ضغكاي١           (1)

اإلغالّ إىل ايٓاؽ، ٚبتٛفٝل َٔ اهلل ثِ بػكبب ايٛقكف ٚسكسٙ ْؿكطت يف ايكبالز اإلغكال١َٝ       

ايكيت غكازت بكالز     ٚاالدتُاعٝك١ ١ سطن١ ع١ًُٝ َٓكطع١ ايٓعري غري َتأثط٠ باألسساخ ايػٝاغكٝ 

 املػككًُني. فككٛفطت  يًُػككًُني ْتادككًا عًُٝككًا نككدًُا ٚتطاثككًا إغككالًَٝا خايككسًا، ٚفشككٛاًل َككٔ    

ايعًُا٤ ملعٛا يف ايتاضٜذ ايعاملٞ نً٘. اْعط: أسهاّ ايٛقف يف ايؿكطٜع١ اإلغكال١َٝ يًهبٝػكٞ،    

1/138. 
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عُاًل َػتكاًل، ٚاختكاقًا مل ٜهٔ طًب ايعًِ يف قسضاإلغالّ 

ٜٓكطف إيٝ٘،  ٚإمنا نإ ايكشاب١ ٜتًكٕٛ ايعًِ عٔ ططٜل ايهتاب ٚايػ١ٓ 

 ايكٛي١ٝ ٚ ايفع١ًٝ ٚايتكطٜط١ٜ... 

فًُا اغتكًت ايسضاغ١ ايع١ًُٝ، يف ايعكٛض ايتاي١ٝ ٚغاق١ يف ٖصا 

ايعكط، عكط ايتك١ٝٓ اؿسٜج١، ٚاستادت إىل َؤغػات خاق١، ٚدٛظ أنجط 

أٜهًا أخَص األدٛض ع٢ً ايكٝاّ بايٛادبات ٚايؿعا٥ط ايس١ٜٝٓ ايعا١َ، َٔ ايفكٗا٤ 

تعًِٝ ايكطإٓ،ٚايعًِ ٚايكٝاّ باإلَا١َ ٚاـطاب١ ٚاألشإ، يهطٚض٠ إسٝا٥ٗا 

خٛفًا َٔ تكاقط اهلُِ عٓٗا، ْاٖٝو عٔ ق١ً أٚ ْسض٠ احملتػبني ايكا٥ُني 

غػات ايع١ًُٝ ٚأٌٖ عًٝٗا..! اػ٘ ايٛقُف اػاَٖا دسٜسًا يف ٖسف٘ مٛ املؤ

ايعًِ ٚضداٍ ايسٜٔ ٚايكا٥ُني بإسٝا٤ ؾعا٥طٙ ْٚؿط تعايُٝ٘، مما ْؿأ عٓ٘ ا ػاٙ 

دسٜسأٜهًا يف األَٛاٍ املٛقٛف١ ْفػٗا، إش أقبشت ُتَٛقُف ايعكاضات اييت 

تػتغٌ باإلهاض نايسٚض ٚاؿٛاْٝت، ٚمل ٜبل َككٛضًاع٢ً َا ٜػتغٌ بايعضاع١ 

هطٚضٟ ؼكٌٝ ايٓكس عٔ ططٜل ايٛقف، ٚاالغتجُاض، إش أقبض َٔ اي

يُٝكَطَف إىل بٓا٤ املساضؽ ٚساداتٗا نايهتب ٚاملهتبات، ٚملطّتبات أٌٖ ايعًِ 

 فٝٗا ٚعًُا٤ ايؿطٜع١.    

َٚٔ ٖٓا ْؿطت يف ايسٍٚ اإلغال١َٝ، ٚبالز األقًٝات اإلغال١َٝ ع٢ً 

غ١ٝ اتػا  ضقعتٗا سطن١ ع١ًُٝ َٓكطع١ ايٓعري غري َتأثط٠ باألسساخ ايػٝا

ٚاالدتُاع١ٝ اييت غازت بالز املػًُني،ٚأتت بايعذا٥ب يف ايٓتاز ايعًُٞ، 
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ْٚؿط ايعًِ ايؿطعٞ،  ٚايجكاف١ اإلغال١َٝ ع٢ً أٜسٟ فشٍٛ َٔ ايعًُا٤ 

 .(1)ايصٜٔ ملعٛا يف تاضٜذ ايعامل اإلغالَٞ نً٘

ٚيف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ َٚٓص عٗس املٛسس املًو عبس ايععٜع بٔ 

اْتؿطت األٚقاف ع٢ً املساضؽ، ٚاملعاٖس، ٚزٚض  ~آٍ غعٛز  عبس ايطمحٔ

ايعًِ َٔ َهتبات، ٚسًل عًِ ٚغريٖا.  نُا إٔ ايهتاب   وع٢ باالٖتُاّ 

ٚايعٓا١ٜ َٔ قبٌ املًٛى ٚاألَطا٤ ٚأٌٖ اـري ٚاملؤغػات اؿه١َٝٛ ٚاأل١ًٖٝ، 

فٗٛ ُٜشَكل ُٜٚهتب، ُٜٚطبع ٜٚٓؿط، ٜٚٛظ  ٜٚٗس٣، ٜٚٛقف ع٢ً طًب١ 

ًِ، ٚاملهتبات ايعا١َ اؿه١َٝٛ ٚاـاق١، َٛضز يطالب ايعًِ، ٌَٚٓٗ ايع

 .(2)عصب يهٌ قاقس خريًا ٚاْتفاعًا

ٌّ ضعا١ٜ سه١َٛ خازّ اؿطَني ايؿطٜفني يًعًِ ٚايتعًِٝ  ٚيف ظ

ٚايعًُا٤، قاَت ْٗه١ َعزٖط٠ يًهتب ٚاملهتبات، بؿت٢ األْٛا  ٚأضق٢ 

ؿطف ع٢ً مخؼ َهتبات اـسَات، نُا إٔ ٚظاض٠ ايؿؤٕٚ اإلغال١َٝ ت

ٚقف١ٝ ٖٞ: َهتب١ املًو عبس ايععٜع يف املس١ٜٓ املٓٛض٠، َٚهتب١ َه١ املهط١َ يف 

                                           
  .14أسهاّ ايٛقف ملكطف٢ ايعضقا٤، م  (1)

فتتاس١ٝ نتبٗا ايسنتٛض عبس اهلل بكٔ عبكس احملػكٔ ايرتنكٞ يف  ايٓؿكط٠ اإلغكال١َٝ، ٚظاض٠       َكاي١ ا (2)

ايؿؤٕٚ اإلغال١َٝ ٚاألٚقاف ٚايسع٠ٛ ٚاالضؾاز، ًَشل خام مبٓاغب١ عكس "ْس٠ٚ املهتبات 

. َٚكايكك١ نتبٗككا ايككسنتٛض  3ٛض٠، م ٓككٖككك املسٜٓكك١ امل 27/1/1420– 25ايٛقفٝكك١ باملًُهكك١ " 

   .6ٕ املططٚزٟ يف ايٓؿط٠ اإلغال١َٝ، ْفؼ ايعسز، م عبسايطمحٔ بٔ غًُٝا
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َه١ املهط١َ، َٚهتب١ عبس اهلل بٔ عباؽ يف ايطا٥ف، َٚهتب١ ايكاؿ١ٝ يف 

 .(1)عٓٝع٠، َٚهتب١ املكبٌ يف املصْب

 

 ي بالد األقليات اإلسالمية: ـالوقف ف

١ املك١ُٝ يف بالز األقًٝات اإلغال١َٝ يف أَطٜها اغتفازت اؾايٝات املػًُ

ٚأٚضبا ٚآغٝا.. َٔ األٚقاف اـري١ٜ املكا١َ ٖٓاى، إش ٚدس فٝٗا َؤغػات شات 

ْفع عاّ ٜبك٢ أقًٗا، ٜٚػتفاز َٔ ضٜعٗا.. عٝح ؼافغ ع٢ً ٚدٛز تًو 

 األقًٝات يف تًو ايبالز، ٚؼكل َكاؿِٗ، ٚؼفغ ٖٜٛتِٗ اإلغال١َٝ.. 

يٛقف يف بالز االقًٝات اإلغال١َٝ: األضض املكاّ عًٝٗا      َٔ أَج١ً ا

َؤغػ١ ايجكاف١ اإلغال١َٝ ايٛاقع١ يف ٚال١ٜ داال دٓٛب تآًٜس )فطاْٞ(، 

ّ ٚال 1951ٚاييت أغػٗا ايؿٝذ ز. اؿاز ٖاضٕٚ قُس طاٖط غٛيْٛر  عاّ 

تُع تعاٍ ست٢ اآلٕ  تعٌُ  عُس اهلل،  تؤزٟ أزٚاضٖا املتعسز٠ يف خس١َ اجمل

املػًِ  ٖٓاى ٚخاق١ً يف فاٍ ايسع٠ٛ إىل اهلل، ٚ إىل ْؿط  ايعكٝس٠ ايكشٝش١ 

بني ابٓا٤  املػًُني، ٚتطب١ٝ ايٓـ٤ ع٢ً ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ املطٗط٠، 

ٚشيو َٔ خالٍ إؾطافٗا ع٢ً َعٗس ايبعجات ايس١ٜٝٓ يًبٓني،َٚعٗس اإلضؾاز 

بع١ آالف طايب ٚطايب١، ٚ ؽطّز يًبٓات  سٝح ٜسضؽ فُٝٗا َا ٜكاضب  َٔ غ

                                           
   املطدع ايػابل، يًسنتٛض عبس اهلل بٔ عبس احملػٔ  ايرتنٞ. (1)
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، ٚتسعِ ٖصٙ املؤغػ١ ايٛقف١ٝ َٔ (1)َُٓٗا عسز نبري َٔ ايطالب ٚايطايبات

قبٌ أٌٖ ايرب  ٚاـري يف  تًو ايبالز ٚخاضدٗا، نُا غبل إٔ تًكت زعًُا َايًٝا 

ٖك، اغٗاًَا 1403َٔ عسز َٔ احملػٓني يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ يف عاّ 

ملسضغ١ايتابع١ يًُؤغػ١، ٚشيو بٛاغط١ مساس١ ايٛايس ايؿٝذ َِٓٗ  يف بٓا٤ا

ٚنصا عٔ ططٜل ايٓس٠ٚ ايعامل١ٝ يًؿباب  (2)~عبس ايععٜع بٔ عبس اهلل بٔ باظ 

 .   (3)اإلغالَٞ بايطٜاض

ٚال ؾو إٔ ٚغا٥ٌ تًك٢ ايعًّٛ قس تطٛض تطٛضًا نبريًا تبعًا يػٓٔ اؿٝا٠ 

اتٝب ٚاملػادس إىل املساضؽ ٚاؿهاض٠ نُا شنطْاٙ غًفًا، فُٔ سًل ايهت

ٚاؾاَعات ٚاملؤغػات ايبشج١ٝ، ٚاملعاٌَ ٚاملدتربات إىل غري شيو مما ال 

ميهٔ تؿغًٝ٘ ع٢ً  ايٛد٘ األمت ٚ األنٌُ ٚ االغتفاز٠ َٓ٘ ا غتفاز٠ َج٢ً، إاّل 

                                           
ٖكصٙ املؤغػك١ َؤغػكك١ ٚقفٝك١ تؿكطف عًكك٢ َعٗكسٟ ايبكٓني ٚايبٓككات، تكسضؽ فُٝٗكا ايعًككّٛ          (1)

ػكاع١ ايجاْٝك١ عؿكط    ايس١ٜٝٓ ٚايعًّٛ ايعاَك١، ففكٞ ايفكرت٠ ايككباس١ٝ َكٔ ايػكاع١ ايجآَك١ إىل اي       

تسضؽ ايعًّٛ ايس١ٜٝٓ، ٚيف ايػكاع١ ايٛاسكس٠ بعكس ايعٗكط إىل ايػكاع١ اـاَػك١ َػكا٤ّ تكسضؽ         

ايعًّٛ ايعا١َ، ٚشيو َٔ املطس١ً اإلبتسا١ٝ٥ إىل املطس١ً ايجا١ْٜٛ، ٚغٓتني بعس ايجاْٜٛك١ أٟ َكا   

، 1420عككاّ ٜعككازٍ ايهًٝكك١ املتٛغككط١. ٜٓعط:ايٓؿككط٠ ايػكك١ٜٛٓ ملؤغػكك١ ايجكافكك١ اإلغككال١َٝ،   

   .2م

ٖككك َٛدٗكك١ 24/8/1403يف تككاضٜذ  3731/4تعنٝكك١ َككٔ مساسكك١ ايؿككٝذ ايكككازض٠ بككطقِ:  (2)

   يعا١َ احملػٓني يف املًُه١.

   بإقساض ايتٛقٝات َٛد١ًٗ إىل ايتذاض ٚاحملػٓني باملًُه١. (3)
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 بطقس األَٛاٍ، ٚٚنع املٝعاْٝات ٚإهاز َكازض ثابت١ يًتٌُٜٛ ٚاإلْفام.

ايعع٢ُ يألٚقاف يف  اإلغالّ، ٚتعٗط املها١ْ  َٚٔ ٖٓا تتذ٢ً األ١ُٖٝ

ايػا١َٝ هلا يف املػاعس٠ ع٣ًٓؿطايعًِ ايؿطعٞ، ٚضعا١ٜ ايعًِ ٚايعًُا٤ االَط 

ايص٣ اثطٙ يف تكسّ األ١َ اإلغال١َٝ ٚضفعتٗا ٚؿاقٗا مبكاف األَِ املتكس١َ 

عًًُٝا ٚ سهاضًٜا، بٌ ٚضٜازتٗا يًعامل أمجع بفهٌ َا اختكٗا اهلل ب٘ َٔ 

 َٛات تؤًٖٗا يًطٜاز٠ ٚايكٝاز٠. َك

 

 أثر الوقف على طالب العلم:

قاّ ايٛقف يف كتًف ايعٗٛز اإلغال١َٝ بسٚض فعاٍ ْٚٗض بسٚض 

األدٗع٠  ادتُاعٞ ٚاقتكازٟ ٚثكايف نإ ي٘ أثطٙ يف ؽفٝف ايعب٤ ع٢ً

املػؤٚي١ يف ايسٚي١، ٚتكًٌٝ ايٓفكات املاي١ٝ املتعًك١ باملٛاظ١ْ ايعا١َ هلا، ٚنفٌ 

يًعسٜس َٔ طًب١ ايعًِ ٚايعًُا٤أضظاقِٗ نٞ ٜتفطغٛا يؿؤِْٚٗ ايع١ًُٝ، إش 

ٜٓبغٞ يطايب ايعًِ أال ٜؿتغٌ بؿ٤ٞ آخط غري ايعًِ، ٚال ٜعطض عٔ ايفك٘، 

ٜٚطٟٚ ايٓبا٢ٖ يف تطمجت٘ يًكانٞ أبٞ ايطبٝع غًُٝإ اؿُريٟ ايهالعٞ 

، ٜٚٓؿطِٗ، ايبًٓػٞ األْسيػٞ أْ٘ نإ " نطِٜ ايٓفؼ، ٜطعِ فكطا٤ ايطًب١

ٖٚٓاى َجٌ ؾطٚز أْسيػٞ ٜكاٍ يف نطٚض٠ ايتفطغ  .(1)ٜٚتّشٌُ َؤْٚتِٗ

)ضٟ  ٖك( يف نتاب694٘يطًب ايعًِ غاق٘ أبٛ و٢ٝ ايعدايٞ )ت عاّ 

                                           
   .119قها٠ األْسيؼ يًٓباٖٞ، م  (1)
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  ."…ٖٚٛ: " َٔ فهط يف ؾطا٤ بك١ً، يٝؼ وفغ َػأي١  (1)األٚاّ(

 ٚشنطا بٔ ٖؿاّ إٔ عا١َ األْسيؼ يف عكطٙ ناْٛا ٜتُجًٕٛ ب٘ ٖهصا:

 ا املط٤ اؾرت٣ بكً٘             فال تػأي٘ عٔ َػً٘إش

: يٛ ُنِّفُت بؿطا٤ بك١ً َا سفعُت ؾ٦ًٝا َٔ ~ٚقاٍ اإلَاّ ايؿافعٞ 

ايعًِ "فٗصٙ املكٛي١ ايطا٥ع١، ٚايه١ًُ املأثٛض٠ يٝػت سه١ُ تعٗطأثط ايتفطغ 

يًعًِ فشػب، ٚيهٓٗا ته٤ٞ داْبًا َٔ ايعطٚف االدتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ يعكط 

ّ ايؿافعٞ ٚغريٙ َٔ األ١ُ٥ األعالّ، ٚمح١ً ايعًِ، ٚطالب املعطف١ اإلَا

ٚايجكاف١ يف شيو ايعكط، سٝح ٜبسٚ اجملتُع مبؤغػات٘ َٚطافك٘، ٚنأمنا وٌُ 

عٔ اإلَاّ عب٤ ايتهًٝف املعاؾٞ، ٚتبع١ ُّٖٛ اؿٝا٠ يٝكبض اإلَاّ َكٝاؽ 

ايؿافعٞ  ايعكط ٚمست٘ يف داْب٘ ايعًُٞ ٚايفهطٟ ٚاؿهاضٟ َٚجٌ اإلَاّ

 .. (2)غريٙ َٔ عًُا٤ اإلغالّ َٚفهطٜ٘

ٖٚهصا ضأٜٓا ايسعا٠ ٚايعًُا٤ ٚايفكٗا٤ ٚطًب١ ايعًِ يف كتًف ايعكٛض 

قس اغتفازٚا َٔ ايٛقف، ٚأقبض َعًٝٓا هلِ ع٢ً ايتفطغ يًطًب ٚايتشكٌٝ 

فأز٣ ايٛقف زٚضٙ يف ٖصا …ٚايسع٠ٛ إىل اهلل ٚتبًٝغٗا ٚاؾٗاز يف غبًٝ٘ 

 اجملاٍ.

                                           
   .1376ت ضقِ ضٟ األٚاّ يف أَجاٍ ايعٛاّ، يف األْسيؼ ؼ (1)

   .1/31ٜٓعط: ايٛقف يف ايفهط اإلغالَٞ، املطدع ايػابل،  (2)
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 :(1) ي واملصحات أو )املستشفيات(ـ: الوقف على املشافثانيًا 

مل تهٔ َساٚا٠ املطن٢ ٚعالدِٗ يف قسض اإلغالّ  يف بٝت َػتكٌ أٚ 

 َؤغػ١ خاق١، ٚإمنا اؽص بٝت املطن٢ يف شيو ايٛقت  خ١ُٝ ضغٍٛ اهلل

اييت نطبٗا يف َػذسٙ يف املس١ٜٓ ّٜٛ اـٓسم ملساٚا٠ اؾطس٢، ٚدعٌ  @   

 .(2)ع٢ ضفٝس٠ تتٛىل ايكٝاّ غس١َ املكابنيفٝ٘ اَطأ٠ تس

فًكس أقٝب غعس بٔ َعاش ّٜٛ اـٓسم، ضَاٙ ضدٌ َٔ قطٜـ، فهطب 

فًُا نجطايفتٛسات   …(3)يف املػذس خ١ُٝ ٜعٛزٙ َٔ قطٜب @ضغٍٛ اهلل 

اإلغال١َٝ ٚاتػعت ضقع١ اـالف١، ٚاظزٖط ايعًِ ٚنجط ايعًُا٤ يف كتًف 

٘،  بسأ االػاٙ إىل إْؿا٤ زٚض خاق١ ايعًّٛ ٚايفٕٓٛ ٚنإ يًطب ْكٝب

  …يًُطن٢ تطعاٖا ايسٚي١، أٚ َا ٜٛقف عًٝٗا َٔ ضبا  ٚنٝا  

ٜٚصنط إٔ أٍٚ َٔ ب٢ٓ َػتؿف٢ّ يف اإلغالّ ٖٛاـًٝف١ ايٛيٝس بٔ 

ٖك، ٚدعٌ فٝ٘ األطبا٤، ٚأدط٣ هلِ األضظام،  88عبساملًو األَٟٛ عاّ 

                                           
ناْت ايطعا١ٜ ايطب١ٝ يف كتًف ايعٗٛز َكشٛب١ بإقا١َ َؤغػات ملساٚا٠ املطن٢ ٚعالدِٗ  (1)

 …يف املسٕ ٖٚٞ اييت أطًل عًٝٗا اغِ )املاضغتإ(، َٚعٓاٙ زاض املطن٢ أٚ املػتؿف٢  

 ١ فاضغ١ٝ َعٓاٙ املػتؿف٢..ٚاملاضغتإ ن١ًُ زخًٝ

   .6/217،ٚايًػإ، َاز٠ )َطؽ( 2/568ألمحس بٔ قُس ايفَٝٛٞ   ٜٓعط: املكباح املٓري 

   .9تاضٜذ ايبُٝاضغتإ يف اإلغالّ، ز. أمحس عٝػ٢ بو، م  (2)

   (.3315قشٝض َػًِ عٔ عا٥ؿ١، نتاب اؾٗاز ٚايػري، ضقِ اؿسٜح ) (3)
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ِٗ، ٚع٢ً ايعُٝإ األضظام..   ٚأَط عبؼ اجملصَٚني ي٦ال ىطدٛا، ٚأدط٣ عًٝ

 . (1)ٚأْؿأ ٖٛ َٚٔ خًف٘ زٚضًا ملعاؾ١ اجملاْني

ٖك، أٍٚ َػتؿف٢ نبري مبكط، ٚنإ 259ٚب٢ٓ أمحس بٔ طٛيٕٛ عاّ 

ب٘ محاّ أسسُٖا يًطداٍ ٚايجاْٞ يًٓػا٤، ٚإشا دا٤ ايعًٌٝ، إٔ تٓع  ثٝاب٘ 

ي٘، ٜٚعاجل  ثِ ًٜبؼ ثٝاًٜا ٜٚفطف (2)ْٚفكت٘، ٚتٛنع عٓس أَني املػتؿف٢

 …ست٢ ٜربأ، فإشا أنٌ فطٚدًا ٚضغٝفًا، أَط باالْكطاف، ٚأعطٞ َاي٘ ٚثٝاب٘

ٚقس أْفل ابٔ طٛيٕٛ ع٢ً ٖصا املػتؿف٢ غتني أيف زٜٓاض، ٚنإ ٜطنب 

 .…(3)بٓفػ٘ يف نٌ ّٜٛ مجع١ يٝتفكس املطن٢

ٖك أغؼ ايٛظٜطابٔ ايفطات َػتؿف٢ ببغساز، ٚأْفل عًٝ٘ 311ٚيف عاّ 

 .(4)  زٜٓاض يف نٌ ؾٗط..َٔ َاي٘ َا٥يت

ٖك َػتؿف٢ آخط عٓس اؾػط ايصٟ ع٢ً 355ٚأغؼ َعع ايسٚي١ يف عاّ 

               .(5)…زد١ً، ٚٚقف عًٝ٘ أٚقافًا ٚنٝاعًا ٜطتفع َٓٗا مخػ١ آالف زٜٓاض 

ٖك( َػتؿف٢ 827ٚقس أسسخ أبٛ فاضؽ عبس ايععٜع اؿفكٞ )ت 

                                           
   .2/405اـطري يًُكطٜعٟ،  (1)

   .149/ 1ٜٓعط: ايٛقف يف ايفهط اإلغالَٞ،  (2)

   .3/405اـطري، يًُكطٜعٟ،  (3)

   .23املٓتعِ يف تاضٜذ املًٛى ٚاألَِ البٔ اؾٛظٟ ايبغسازٟ، م  (4)

   .96ْفؼ املكسض ايػابل، م  (5)
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قف ع٢ً شيو أٚقافًا نجري٠.            بتْٛؼ يًهعفا٤ ٚايغطبا٤ ٚشٟٚ ايعاٖات، ٚأٚ

ٖك( 1080نُا أسسثت ايػٝس٠ ععٜع٠ عجُا١ْٝ ظٚز محٛز٠ باؾا املطازٟ )ت

َػتؿف٢ بتْٛؼ، أٚقفت عًٝ٘ َٔ ايطبا  ٚايعكاض َا ٖٛ نجري، نُا أٚقفت 

ع٢ً ايفكطا٤ ٚاملػانني ٚع٢ً ختإ ايفكطا٤ ٚإنػا٥ِٗ يف نٌ ّٜٛ عاؾٛضا٤، 

 .(1)ٚػٗٝع األبهاض

 تُط اؿاٍ إىل إٔ اغتكًت َساٚات املطن٢ بسٚض خاق١ بعس تكسّ ٚاغ

ايطب، ٚؽكل األطبا٤، ٚتؿدٝل ايهجري َٔ اؿاالت املطن١ٝ املػتعك١ٝ 

سٝح زعت اؿاد١ إىل تؿٝس زٚض خاق١ ملساٚا٠  –الغُٝا يف ٖصا ايٛقت  –

 بٓا٤ّ ٚتؿٝسًا  – املطن٢ أٚ َا ٜعطف باغِ )املػتؿف٢( متٍٛ ٜٚٓفل عًٝٗا

َٔ قبٌ ايسٚي١ أٚ َٔ دٗات اـري األخط٣ ٚيعٌ َٔ أُٖٗا  –ضعا١ًٜ ٚ

 )ايٛقف( يتؤزٟ زٚضٖا املٓٛط بٗا ع٢ً خري ٚد٘ ٚأنٌُ ساٍ..

 

 ي ختفيف العبء عو املوازنة العامة للدولة: ـالوقف واإلسًام ف

 –ال ؾو إٔ قٝاّ ايٛقف أٚ إغٗاَ٘ مبجٌ تًو املطافل اؿ١ٜٛٝ امل١ُٗ 

داْب سهاضٟ َِٗ، ٜتعإٚ فٝ٘ ايكطا  ايعاّ َع ايكطا   – متٜٛاًل ٚإْفاقًا

اـام يف ٖصا املهُاض، فتدفف األعبا٤ ع٢ً َٛاظ١ْ ايسٚي١، ٚتكٌ 

                                           
   .1/150ايٛقف يف ايفهط اإلغالَٞ،  (1)
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 ايٓفكات، ٚتهٝل زا٥ط٠ املكطٚفات..

"يكس نإ يًدسَات ايعا١َ ْكٝب ٚاغع يف  ٜكٍٛ أسس ايباسجني:

اٍ ايٛقف ْؿاطات ايٛقف، ٚؽكٝكات٘ َٔ قبٌ احملػٓني، فأْؿ٦ت َٔ أَٛ

 ؾبه١ ٚاغع١ يًططم ضبطت َؿطم ايعامل اإلغالَٞ مبغطب٘.

ٚأْؿ٦ت املٛا٥ٌ ٚاـاْات إلٜٛا٤ املػافطٜٔ َٔ فكطا٥ِٗ ٚػاضِٖ..نٌ 

 شيو فاًْا.  

نُا أْ٘ عبست ْٚعفت ايططم زاخٌ املسٕ َٔ أَٛاٍ ايٛقف، ٚأْؿ٦ت 

ّ فٝٗا، ايػبٌ بني اؿاضات يتكسِٜ املا٤ ايباضز خاق١ يف َٓاطل االظزسا

نُاأْؿ٦ت اآلباض االضتٛاظ١ٜ يف ايططم ايرب١ٜ اييت تطبري بني املسٕ ع٢ً اَتساز 

 .  (1)ايعامل اإلغالَٞ يػكا١ٜ ايطاس١ً.."

نٌ شيو باإلناف١ إىل دٗات٘ اـري١ٜ األخط٣ املتعسز٠ َٔ َطافل عا١َ 

ٚنفاي١ يألٜتاّ ٚاملعٛظٜٔ، ٚاألغط٣، ٚاملػادني، ٚاإلْفام ع٢ً ايصض١ٜ 

 ًٖني..ٚاأل

يف املكابٌ ٜعس ايٛقف بؿك١ٝ)اـريٟ،ٚاألًٖٞ( غابك١ً إغال١ًَٝ متٝع 

اإلغالّ ع٢ً غريٙ َٔ ايسٜاْات احملطف١، ٚ املصاٖب ٚاالػاٖات،ٚايٓعِ 

املعاقط٠ ايرباق١ اييت تسعٞ ظٚضًا ٚبٗتاًْا ايػابك١ يف َجٌ ٖصٙ اجملاالت ايٓفع١ٝ 

                                           
   .142ز/َكطف٢  ايػباعٞ: َٔ ضٚا٥ع سهاضتٓا/ (1)
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 تعايِٝ زِٜٓٗ، ٜٚطبكٛا أسهاَ٘، فُا أسط٣ باملػًُني إٔ ٜعٛزٚا إىل اـري١ٜ..

ٜٚكُٝٛا سسٚزٙ، ًٜٚٓٗٛا َٔ َعني تٛدٝٗات٘، ٜٚػتفٝسٚا َٔ َٓسٚبات٘ 

َٚػتشبات٘، يٝػعسٚا ٜٚػعسٚا، ٜٚهٕٛ هلِ ايتُهني ٚاالغتدالف يف 

     األضض َكساقًا يكٛي٘ تعاىل: 

     

      

      

      

        :ص55طايٓٛض. 
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 اخلامتة

 

أبإ يٓاٖصا ايبشح املكتهب، ايٛقف بكٛضت٘ اؿكٝك١ٝ ايٓاٖه١ يس٣ 

املػًُني، َٚهاْت٘،ٚأُٖٝت٘ اؿهاض١ٜ ع٢ً ايفطز ٚاجملتُع ٚايسٚي١ غابكًا 

 ٚالسكا.. نُا بّٝٔ يٓا بعض أسهاَ٘ امل١ُٗ زٕٚ ايسخٍٛ يف تفاقٌٝ شيو.. 

  ٖصا ايبشح:ٚفُٝا ًٜٞ ْصنط أِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛقًٓا إيٝٗا يف

: ايٛقف يف االقطالح ٖٛ: )ؼبٝؼ األقٌ، ٚتػبٌٝ املٓفع١ ع٢ً     أٚاًل

 بط، أٚ قطب١(.

 : ٜٓكػِ ايٛقف إىل قػُني: ًاككككثاْٝ

ٚقف خريٟ )عاّ(: ٖٚٛ َا نإ املٛقٛف عًٝ٘ د١ٗ َٔ دٗات  – 1



 

 

 ىدوة مكاىة الىقف وأثزه يف الدعىة والتينًة

114 

 ايرب ناملػادس ٚاملساضؽ ٚايفكطا٤ ٚمِٖٛ...

 طنات٘ ٚايتكطب إيٝ٘...ٚايغطض َٓ٘ ابتغا٤ ٚد٘ اهلل َٚ

ٚقف شضٟ أٚ أًٖٞ )خام(: ٖٚٛ َانإ خريٙ ٚضٜع٘ ٚغًت٘  – 2

 ع٢ً ايصض١ٜ ناألٚالز ٚاألسفاز ٚمِٖٛ...

ٜٚككس ب٘ إضاز٠ ايٓفع ايعادٌ يًُٛقٛف عًِٝٗ.. ٜٚؤٍٚ يف ايٓٗا١ٜ 

 إىل د١ٗ َٔ دٗات ايرب...

 املٓسٚب١... : إٔ ايٛقف دا٥ع ؾطعًا، بٌ ٖٛ َٔ ايتربعات ٚايكطبًاكككثايج

نُا ْكٌ  –سٝح إْ٘  {نإ ايٛقف قٌ اٖتُاّ ٚاعتٓا٤ َٔ ايكشاب١  ًا:كككضابع

َا نإ أسس َِٓٗ ي٘ قسض٠ ع٢ً ايٛقف إال ٚقف  –شيو دابط عِٓٗ 

 يف غبٌٝ اهلل.. 

 ٚاآلثاض ايٛاضز٠ عِٓٗ يف ٖصا اجملاٍ أنجط َٔ إٔ ؼكط.. 

كاض، ٚاملٓكٍٛ ايصٟ ٜكض :  إٔ ايٛقف ٜكض يف نٌ َاٍ َتكّٛ َٔ ايعخاَػًا

 االْتفا  ب٘ َع بكا٤ عٝٓ٘...

ٚقف املٓفع١; نُٔ  –ع٢ً ضأٟ بعض أٌٖ ايعًِ  –نُا هٛظ 

 اغتأدط زاضًا َس٠ َع١ًَٛ فأٚقف َٓفعتٗا َس٠ اغت٦ذاضٖا.

أْ٘ َٔ خالٍ االغتعطاض ايتاضىٞ يًٛقف عٓس املػًُني ٚعٓس  : غازغًا

  غريِٖ ظٗطَٔ خالٍ شيو عس٠ أَٛض أُٖٗا:
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ثبٛت ايفطم بني ٚقف اؾا١ًٖٝ ٚبني ايٛقف عٓس املػًُني، إش  – 1

ٚقف اؾا١ًٖٝ َٛنٛ  يغطض ايفدط ٚ املهابط٠، أَا ٚقف 

املػًُني فإٕ األقٌ فٝ٘ إٔ ٜهٕٛ قطب١ هلل ٚتربضًا، ٚثبٛت ايٛقف 

 باعتباضٙ ْعاًَا ادتُاعًٝا زضز عًٝ٘ نجري َٔ األَِ.

١ُٖٝ ايٛقف يف اؿٝا٠ ايعا١َ ٚنصا ظٗط َٔ خالٍ ٖصا املبشح أ – 2

ٚايٓتا٥ر اييت سككٗا أثٓا٤ تطبٝك٘ ٚخاق١ يف ايعكٛض اإلغال١َٝ 

ايػايف١ اييت قاض ايٛقف فٝٗا َكسضًا يغايب ايٓتاز ايفهطٟ يس٣ 

املػًُني، غٛا٤ يف ت١ُٝٓ املٗاضات ٚانتػاب ايعًّٛ أٚ يف فاٍ 

 ايكٓاع١ ٚاالخرتا   أٚ يف فاٍ تٛفري سادات ايٓاؽ.

: ٜؿرتط يف ايٛقف إٔ ٜهٕٛ ايٛاقف دا٥ع ايتكطف; ٖٚٛ اؿط ايبايغ ًاككبعغا

ايعاقٌ ايطؾٝس.. ٚإٔ ٜهٕٛ املٛقٛف ممًٛنًا يًٛاقف.. ٚإٔ ٜهٕٛ 

ع٢ً د١ٗ بط.. ٚإٔ ٜهٕٛ ايٛقف َٓذعًا غري َؤقت أٚ َعًل، إال 

 إشا عًك٘ ع٢ً َٛت٘ قض شيو..

اٙ َامل ىايف ايؿط ، أٚ : أْ٘ ٜعٌُ بؿطط ايٛاقف، ًٜٚتعّ مبكتهًاككككثآَ

ٜٓايف َكته٢ ايعكس، أٚ تهٕٛ ٖٓاى َكًش١ ضادش١ يف االْتكاٍ 

 عٓ٘ إىل غريٙ..

وتاز ايٛقف إىل ٜس أ١َٓٝ قازض٠ تطعاٙ ٚتكّٛ ع٢ً َكاؿ٘ مبا ٜكًش٘   تاغعًا:

 َٔ عُاض٠، ٚإداض٠، ٚؼكٌٝ غ١ً، ٚقػُتٗا...
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باالغِ أٚ  –ٚتٓاط ٖصٙ امل١ُٗ يف ايٛاقف، أٚ َٔ ٜعٝٓ٘ ايٛاقف 

 ْاظطًا عًٝ٘..  –بايٛقف 

ٚيف ايعكط اؿانط آيت ْعاض٠ َععِ األٚقاف إىل اؾٗات ايطمس١ٝ 

املٓٛط بٗا ضعا١ٜ األٚقاف اـري١ٜ َجٌ ٚظاض٠ األٚقاف يف نٌ زٚي١ 

 اغال١َٝ..

َٔ خالٍ اغتعطاض َها١ْ ايٛقف ٚأُٖٝت٘ اؿهاض١ٜ، ظٗط َٔ  عاؾطًا:

 خالٍ شيو عس٠ أَٛض أُٖٗا:

إٔ ايٛقف ٜعس ػاض٠ً ضاع١ً َع اهلل تٓفع قاسبٗا ّٜٛ ايكٝا١َ ّٜٛ  – 1

   الٜٓفع َاٍ ٚالبٕٓٛ إال َٔ أت٢ اهلل بكًب غًِٝ:

      

      

      

     

      ص11– 10:ايكفط . 

فُٝا أخطد٘ َػًِ يف قشٝش٘ ٚغريٙ:)إشا   @ٜٚكٍٛ ايٓيب 

َات االْػإ اْكطع عٓ٘ عًُ٘ إال َٔ ثالث١: إال َٔ قسق١ 

 داض١ٜ..( اؿسٜح.
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: )مل ْط خريًا يًُٝت ٚال يًشٞ َٔ ٖصٙ <بٔ ثابت  ٜٚكٍٛ ظٜس

اؿبؼ املٛقٛف١( أَا املٝت فٝذطٟ أدطٖا عًٝ٘، ٚأَا اؿٞ فتشبؼ 

 عًٝ٘ ٚال تٖٛب ٚال تٛضخ ٚال ٜكسض ع٢ً اغتٗالنٗا.

إٔ ايٛقف ٚغ١ًٝ ١َُٗ َٔ ٚغا٥ٌ ايتهافٌ االدتُاعٞ بني أبٓا٤  – 2

ٝا٠ مبٓٗر محٝس األ١َ املػ١ًُ،ٖٚٛ عاٌَ َٔ عٛاٌَ تٓعِٝ اؿ

 ٜطفع َٔ َها١ْ ايفكري ٜٚكٟٛ ايهعٝف..

إٔ ايٛقف ٜعس قٝسًا َٔ قٝٛز املًه١ٝ اـاق١ يف اإلغالّ  يكاحل  – 3

ايطبكات احملتاد١، ٚاملؿطٚعات شات ايٓفع اـريٟ ايعاّ ملا ٚضز 

َٔ أزي١ ؾطع١ٝ نجري٠ يف اؿح عًٝ٘، ٚاإلْفام عٔ ططٜك٘..فٗٛ 

ططتٗا ع٢ً ايٓفٛؽ،ٚميٓع َٔ تهسؽ ىفف َٔ طغٝإ املاز٠ ٚغٝ

    ضأؽ املاٍ يف أٜسٟ ف١٦ َع١ٓٝ ِٖٚ األغٓٝا٤ ٚسسِٖ:

       

 .      ص7ط: اؿؿط

إٔ ايٛقف الٜكتكط ع٢ً ايفكطا٤ َٚػاعس٠ ايهعفا٤، ٚبٓا٤  – 4

٘ يٝؿٌُ نجريًا َٔ املػادس ٚاإلْفام عًٝٗا فشػب، ٚإمنا ميتس ْفع

اجملاالت اييت ؽسّ ايبؿط١ٜ نبٓا٤ املساضؽ ٚاملؤغػات ايتع١ًُٝٝ 

املدتًف١ خس١َ يًعًِ ٚطالب٘،ٚإظاي١ يًذٌٗ، ٚتبسٜسًا يعالَ٘ 
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بٓؿط ْٛض ايعًِ ٚنٝا٥٘، نُا ٜعس عاَاًل َٔ عٛاٌَ ْؿط اإلغالّ 

ٚتبًٝغ٘، ٚتهجري غٛاز املػًُني.. ٚتؿٝٝس املؿايف ٚاملكشات 

ًف١ )املػتؿفٝات( ـس١َ املطن٢ َٚساٚاتِٗ..ٚإْؿا٤ زٚض املدت

يًطعا١ٜ االدتُاع١ٝ يهفاي١ األٜتاّ ٚايعذع٠ ٚاملػٓني ٚاملعٛقني 

 َٚٔ يف سهُِٗ..َٚا وكك٘ شيو َٔ َكاحل ز١ٜٝٓ ٚز١ْٜٛٝ. 

فهاًل عٔ إغٗاَ٘ يف ايب١ٝٓ األغاغ١ٝ.. ٚاملطافل ايعا١َ، 

ؾػٛض، ٚايكال ، نايططقات، ٚسفط اآلباض، ٚايػكاٜات، ٚا

 ٚاألضبط١، ٚاملكابط..  

إٔ يف ايٛقف إغٗاًَا يف ؽفٝف ايعب٤ ع٢ً أدٗع٠ ايسٚي١ شات  – 5

ايعالق١ مبذاالت٘، ٚتكًٌٝ ايٓفكات ٚاملكطٚفات املاي١ٝ ع٢ً َٛاظ١ْ 

 ايسٚي١..

 .ٚاهلل املٛفل ٚاملػتعإ ٚ ٖٛ سػبٓا ْٚعِ ايٛنٌٝ

 فهزس املصادر و املزاجع

 

 ريم وعلومٌ: الكرآى الك –أ 

 (1) ايكطإٓ ايهطِٜ.

 .(477ابٔ نجري: اإلَاّ اؿافغ عُاز ايسٜٔ أبٛ ايفسا٤ إمساعٌٝ بٔ نجري )ت 

 ٖك.1403بريٚت يبٓإ، عاّ  –تفػري ايكطإٓ ايهطِٜ، زاض املعطف١ 

(2) 
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 .(604ايطاظٟ: اإلَاّ فدط ايطاظٟ )ت 

 ٖك.1411، عا1ّايتفػري ايهبري، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، يبٓإ، ط 

(3) 

 (.911ايػٝٛطٞ: اإلَاّ عبس ايطمحٔ دالٍ ايسٜٔ ايػٝٛطٞ )ت 

 ٖك1403، عا1ّايسض املٓجٛض يف تفػري املأثٛض، زاض ايفهط،بريٚت يبٓإ، ط 

(4) 

  .ايكططيب: أبٛ عبس اهلل أمحس األْكاضٟ ايكططيب

 اؾاَع ألسهاّ ايكطإٓ، زاض ايهتب ايعطبٞ.

(5) 

 

 كتب األحاديح: –ب 

      .ٖك(606ابٔ األثري: اإلَاّ املباضى بٔ قُس بٔ األثري اؾعضٟ )ت 

 ٖك 1402، عاّ 2داَع األقٍٛ يف أسازٜح ايطغٍٛ، زاض ايفهط يبٓإ، ط 

(6) 

  .ٖك(241اإلَاّ أمحس بٔ قُس بٔ سٓبٌ ايؿٝباْٞ )ت 

 َػٓس اإلَاّ أمحس بٗاَـ َٓتدب نٓع ايعُاٍ يف غٓٔ األقٛاٍ ٚاألفعاٍ، زاض

 ايفهط ايعطبٞ، غري َؤضر.

(7) 

 .543ابٔ ايعطبٞ:أبٛ بهط قُس بٔ عبس اهلل املعطٚف بابٔ ايعطبٞ ت/

 عاضن١ األسٛشٟ، ْؿط زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت.  

(8) 

  .ايبداضٟ: قُس بٔ إمساعٌٝ ايبداضٟ اؾعفٞ

 ٖك.1981قشٝض ايبداضٟ، املهتب١ اإلغال١َٝ، اغتاْبٍٛ، تطنٝا، عاّ 

(9) 

 .ٖك(458ٝٗكٞ: أبٛ بهط أمحس بٔ اؿػني ايبٝٗكٞ )ت ايب

 ايػٓٔ ايهرب٣، فًؼ زا٥ط٠ املعاضف ايعجُا١ْٝ عٝسض آباز، ايسنٔ،اهلٓس،

 ، غري َؤضر.1ط 

(10) 
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 ٖك(.    297ايرتَصٟ: أبٛ عٝػ٢ قُس بٔ عٝػ٢ ايرتَصٟ )ت 

 غٓٔ ايرتَصٟ، زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ، بريٚت يبٓإ.    

(11) 

 ٖك(.                  385ض قطين: عًٞ بٔ عُط ايساضقطين )ت ايسا

 ٖك. 2،1403غٓٔ ايساض قطين، عامل ايهتب، ط/

(12) 

 ايػداٟٚ: مشؼ ايسٜٔ قُس بٔ عبس ايطمحٔ ايػداٟٚ 

 .(ٖك903ت )

املكاقس اؿػ١ٓ يف بٝإ نجري َٔ األسازٜح املؿتٗط٠ ع٢ً األيػ١ٓ، زاض ايهتب 

، بتشكٝل عبس اهلل ايكسٜل،عبس ايٖٛاب ٖك 1399، 1ايع١ًُٝ، ط/

 عبسايًطٝف.

(13) 

 .ٖك( 241اإلَاّ ايؿافعٞ: قُس بٔ إزضٜؼ )ت

 .ٖك1327، عاّ 1َػٓس ايؿافعٞ، ؾطن١ املطبٛع١ ايع١ًُٝ، ط

(14) 

 .ٖك( 1250ايؿٛناْٞ: قُس عًٞ ايؿٛناْٞ )ت

 .ٖك1347ٌْٝ األٚطاض، طبع١ َكطفٞ ايبابٞ اؿًيب، عاّ 

(15) 

 .ٖك 1162ْٞ: إمساعٌٝ بٔ قُس ايعذًْٛٞ، ت/ايعذًٛ

نؿف اـفا٤ َٚعٌٜ اإليباؽ عُا اؾتٗط َٔ األسازٜح ع٢ً أيػ١ٓ ايٓاؽ، 

 ٖك، تكشٝض أمحس ايكالف.   1403، 3َؤغػ١ ايطغاي١ ط/

(16) 

 .ٖك( 852ايعػكالْٞ: أمحس بٔ سذط ايعػكالْٞ )ت

  ٖك1319اّ ، ع1فتض ايباضٟ ؾطح قشٝض ايبداضٟ، املطبع١ اـري١ٜ، ط. 

 ،ٟايتًدٝل اؿبري يف ؽطٜر األسازٜح ايطافعٞ ايهبري، َطبع١ األْكاض 

 اهلٓس.

(17) 
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 .ٖك(261َػًِ: اإلَاّ اؿافغ َػًِ بٔ اؿذاز  ايٓٝػابٛضٟ )ت 

ت قشٝض َػًِ َطبٛ  َع ؾطح ايٟٓٛٚ عًٝ٘، ايساض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚ

 يبٓإ، طبع١ دسٜس٠، غري َؤضر.

(18) 

 .ٖك(313ٛ عبس ايطمحٔ أمحس بٔ ؾعٝب ايٓػا٥ٞ )تايٓػا٥ٞ: أب

 غٓٔ ايٓػا٥ٞ بؿطح اؿافغ دالٍ ايسٜٔ ايػٝٛطٞ َع ساؾ١ٝ اإلَاّ ايػٓسٟ،

 ٖك.1409، َهتب املطبٛعات اإلغال١َٝ عًب، عاّ 3ط 

(19) 

 

 كتب الفكٌ: –جـ 

 أمحس إبطاِٖٝ بو.

 ّ.1937ٖك،1355أسهاّ ايٛقف ٚاملٛاضٜح، املطبع١ ايػًف١ٝ، ايكاٖط٠، 

(20) 

 أمحس بٔ غِٓٝ ايٓفطاٟٚ املايهٞ.

ٖك،َطبع١ 2،1374ايفٛان٘ ايسٚاْٞ ؾطح ضغاي١ أبٞ ظٜس ايكريٚاْٞ، ط/

 َكطف٢ ايبابٞ اؿًيب ٚأٚالزٙ، ايكاٖط٠.

(21) 

  .ٖك(1252ابٔ عابسٜٔ: قُس أَني بٔ عُط بٔ عبس ايععٜع)ت 

سٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ غري ضز احملتاض ع٢ً ايسض املدتاض)ساؾ١ٝ ابٔ عابسٜٔ(، زاض إ

 َؤضر.

(22) 

 .ٖك(620ابٔ قسا١َ: عبس اهلل أمحس بٔ قُس بٔ قسا١َ املكسغٞ اؿٓبًٞ )ت

املغين، بتشكٝل، ز/ عبس اهلل بٔ عبس احملػٔ ايرتنٞ،ز/ عبس ايفتاح قُس 

 اؿًٛ. 

(23) 

 (24) ابٔ ٖبري٠: ايٛظٜط ابٔ ٖبري٠ اؿٓبًٞ.
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 دٟٛ، ايكاٖط٠.اإلفكاح عٔ َعاْٞ ايكشاح، َطبع١ ايس

 ابٔ اهلُاّ: نُاٍ ايسٜٔ قُس بٔ عبس ايٛاسس ايػٝٛاغٞ 

 .ٖك(681)ت 

 ٖك. 1356فتض ايكسٜط، َطبع١ َكطف٢ قُس، عاّ 

(25) 

 أبٛ ظٖط٠: قُس أبٛ ظٖط٠.

 ّ.1971، 2قانطات يف ايٛقف، زاض ايجكاف١ ايعطب١ٝ يًطباع١،ط/

(26) 

 .1051ايبٗٛتٞ:َٓكٛض بٔ ْٜٛؼ ايبٗٛتٞ ت/

 . 1/1398ط/ عًٝ٘، ايطٚض املطبع ؾطح ظاز املػتكٓع،ٚساؾ١ٝ أبٔ قاغِ

(27) 

 .ٖك(954اؿطاب: أبٛ عبس اهلل: قُس بٔ قُس بٔ عبس ايطمحٔ )ت 

 ، عا1َّٛاٖب اؿًٌٝ ؾطح كتكط خًٌٝ، َطبع١ ايػعاز٠ َكط، ط 

 ٖك.1329

(28) 

 اؿكين: أبٛبهط بٔ قُس اؿػٝين اؿكين اؿٓبًٞ 

 .2األخٝاض يف سٌ غا١ٜ االختكاض، زاض املعطف١، بريٚت يبٓإ، طنفا١ٜ 

(29) 

 قُس بٔ عبس ايععٜع بٔ عبس اهلل.

املًُه١  –ايٛقف يف ايفهط اإلغالَٞ، ٚظاض٠ األٚقاف ٚايؿؤٕٚ اإلغال١َٝ 

 ٖك.1416، –املغطب١ٝ 

(30) 

 .ٖك(361اـكاف، أبٛ بهط: أمحس بٔ عُطٚ ايؿٝباْٞ )ت 

 .ٖك1322، عاّ 1طبع١ زٜٛإ عُّٛ األٚقاف املكط١ٜ، طأسهاّ األٚقاف، َ

(31) 

 .ٖك(1201ايسض زٜط: أمحس ايسضزٜط املايهٞ )ت

   .ايؿطح ايهبري، َطبٛ  بٗاَـ ساؾ١ٝ ايسغٛقٞ، ْؿط زاض ايفهط 

(32) 
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 ايؿطح ايكغري، َطبٛ  بٗاَـ بًغ١ ايػايو، املطبع١ املكط١ٜ، بٛالم .

 ٖك.  1289عاّ 

 ًٝٞ.ايعسًٝٞ: ٖٚب١ ايعس

 ٖك.1417، عاّ 4ايفك٘ اإلغالَٞ ٚأزيت٘، زاض ايفهط، زَؿل ط 

(33) 

  .ايعضقا٤: ايؿٝذ َكطف٢ أمحس ايعضقا٤

 ٖك.1418، عاّ 1أسهاّ األٚقاف، زاض عُاض، عُإ األضزٕ، ط 

(34) 

 .ٖك(977ايؿطبٝين: قُس اـطٝب ايؿطبٝين، )ت 

 َغين احملتاز ؾطح املٓٗاز، زاض ايفهط بريٚت.

(35) 

 ايؿرياظٟ: أبٛ إغشام ابطاِٖٝ بٔ عًٞ ايفريٚظ أبازٟ.

 ٖك. 1416، 1املٗصب يف فك٘ اإلَاّ ايؿافعٞ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، ط/

(36) 

 ايططابًػٞ: بطٖإ ايسٜٔ: إبطاِٖٝ بٔ َٛغ٢ بٔ أبٞ بهط بٔ ايؿٝذ عًٞ

 ٖك(.922ايططابًػٞ )ت 

 ٖك.1292ّ اإلغعاف يف أسهاّ األٚقاف، املطبع١ ايهرب٣ املكط١ٜ، عا

(37) 

 .ٖك(1189أبٛ سػٔ: عًٞ بٔ أمحس ايكعٝسٟ ايعسٟٚ املايهٞ)ت ايعسٟٚ:

 ساؾ١ٝ ايعسٟٚ ع٢ً ؾطح اـطؾٞ، َطبٛع١ ع٢ً ٖاَـ اـطؾٞ.

(38) 

 عط١ٝ: أبٛ عبس ايطمحٔ قُس عط١ٝ.

، 1املدتكط ايٓفٝؼ يف أسهاّ ايٛقف ٚايتشبٝؼ، زاض ابٔ سعّ،بريٚت،ط

 ٖك.1416عاّ 

(39) 

  .: اإلَاّ ؾٗاب ايسٜٔ أمحس بٔ إزضٜؼ بٔ عبس ايطمحٔايكطايف

ايفطٚم، بٗاَـ ايهتابني تٗصٜب ايفطٚم ٚايكٛاعس ايػ١ٝٓ يف األغطاض 

(40) 
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 ايفك١ٝٗ،عامل ايهتب، بريٚت يبٓإ، غري َؤضر.

 ايهاغاْٞ: أبٛ بهط بٔ َػعٛز ايهاغاْٞ.

 . 1ي١ٝ، ايكاٖط٠ ط/بسا٥ع ايكٓا٥ع يف تطتٝب ايؿطا٥ع، َطبع١ اإلَاّ، َطبع١ اؾُا

(41) 

  .ايهبٝػٞ: قُس عبٝس ايهبٝػٞ

 .ٖك1397أسهاّ ايٛقف يف ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ، َطبع١ اإلضؾاز، بغساز، عاّ 

(42) 

ِٔ  َٚكطف٢ ايُبغا.  ـِ  َكطف٢ ا

يف ايٛقف ٚايٛق١ٝ  5ايفك٘ املٓٗذٞ ع٢ً َصٖب اإلَاّ ايؿافعٞ، ز

 ٖك.1412، عاّ 2زاض ايكسّ، زَؿل، ط  ،ٚايفطا٥ض

(43) 

 .624املكسغٞ: بٗا٤ ايسٜٔ عبس ايطمحٔ بٔ إبطاِٖٝ املكسغٞ ت/

 ايعس٠ ؾطح ايعُس٠ يف فك٘ اإلَاّ أمحس بٔ سٓبٌ،املهتب١ ايػًف١ٝ ايكاٖط٠.

(44) 

 .ٖك(676ايٟٓٛٚ: اإلَاّ أبٛ ظنطٜا قٞ ايسٜٔ بٔ ؾطف ايٟٓٛٚ )ت 

عاّ  ،1بٓإ، طاجملُٛ  ؾطح املٗصب، زاض ايفهط يًطباع١ ٚايٓؿط، بريٚت ي

 ٖك. 1417

(45) 

 ايٛقف يف ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ  )بسٕٚ اغِ َؤيف(.

 ْؿط املهتب١ اؿسٜج١، ططابًؼ، يبٓإ.

(46) 

 

 ي الشريعة والتاريخ: ـكتب عامة ف –د 

 أمحس بٔ عًٞ بٔ سذط ايعػكالْٞ.

 ٖك.1328، َطبع١ ايػعاز٠، َكط، 1اإلقاب١ يف متٝٝع ايكشاب١، ط/

(47) 

 (48) .ٖك(597ظٟ: أبٛ ايفطز عبس ايطمحٔ  بٔ اؾٛظٟ ايبغسازٟ )ت ابٔ اؾٛ
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 املٓتعِ يف تاضٜذ املًٛى ٚاألَِ، غري َؤضر.

 ابٔ خًسٕٚ: ايعال١َ عبس ايطمحٔ بٔ قُس بٔ خًسٕٚ.

 املكس١َ البٔ خًسٕٚ، زاض اؾٌٝ، بريٚت يبٓإ، غري َؤضر.

(49) 

 بو: أمحس عٝػ٢ بو.  

 غالّ، غري َؤضر.تاضٜذ ايبُٝاضغتإ يف اإل

(50) 

 ايسضٜٜٛـ: ز/أمحس بٔ ٜٛغف ايسضٜٜٛـ.

 ايتهافٌ االدتُاعٞ َٔ َٓعٛض إغالَٞ )ؼت ايٓؿط(.

(51) 

 ايسنتٛض/ ضبٝع ايطٚبٞ.

 املًه١ٝ ايعا١َ يف قسض اإلغالّ، ط/َطنع أعاخ االقتكاز اإلغالَٞ، 

 دس٠.

(52) 

 عبس اهلل عًٛإ.

ايػالّ يًطباع١ ٚايٓؿط،ايكاٖط٠ سًب، ايتهافٌ االدتُاعٞ يف اإلغالّ،زاض 

 بريٚت.

(53) 

 عبس املًو بٔ ٖؿاّ )أبٛ قُس(.

يبشٛخ  ، بتشكٝل قُس قٞ ايسٜٔ عبس اؿُٝس، ْؿط إزاضات@غري٠ ايٓيب 

 ايع١ًُٝ ٚاإلفتا٤ ٚايسع٠ٛ ٚاإلضؾاز، ايػعٛز١ٜ، ايطٜاض.

(54) 

 ٖك.207قُس بٔ عُط ايٛاقسٟ. ت/

ٕ دْٛؼ، ْؿط عامل ايهتب املغاظٟ، بتشكٝل ز/ َاضغس

 ّ.1984ٖك، 3،1404بريٚت،ط/

(55) 

 (56) ز/َكطف٢ ايػباعٞ.
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 َٔ ضٚا٥ع سهاضتٓا، املهتب اإلغالَٞ، بريٚت.

 ٜاقٛت بٔ عبس اهلل اؿُٟٛ.

 َعذِ ايبًسإ، ْؿط زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ.

(57) 

 

 كتب اللػة واملصطلحات: –يـ 

 .ٖك395ًغٟٛ، ت/ابٔ فاضؽ: أمحس بٔ فاضؽ بٔ ظنطٜا اي

 ٖك.1،1404فٌُ ايًغ١، َتٛغط١ ايطغاي١، ط/

(58) 

 .ٖك(711ابٔ َٓعٛض: ايعال١َ أبٞ ايفهٌ مجاٍ ايسٜٔ قُس )ت 

  .ٖك1410، عا1ّيػإ ايعطب، زاض قازض يًطباع١ ٚايٓؿط، بريٚت يبٓإ، ط

(59) 

 .709ايبعًٞ: أبٛ عبس اهلل بٔ أبٞ ايفتض ايبعًٞ اؿٓبًٞ ت/

 . 1965–1385 ، 1أبٛاب املكٓع،ط/املطًع ع٢ً 

(60) 

 .716اؾطداْٞ: عًٞ بٔ قُس ايؿطٜف اؾطداْٞ ت/

 .           1978ايتعطٜفات،ْؿط َهتب١ يبإ بريٚت 

(61) 

 .ٖك(528ايعكؿطٟ: قُٛز بٔ عُط ايعكؿطٟ )ت 

 أغاؽ ايبالغ١، ؼكٝل عبس ايطسِٝ قُٛز، َطبع١ أٚالز أٚفاْس)أٚتٛ أٚفػت(

 ٖك.1372 ، عا1ّط 

(62) 

 .ٖك(817ايفريٚظ أبازٟ: قُس بٔ ٜعكٛب ايفريٚظ أبازٟ )ت 

 ٖك.  1352، عاّ 3ايكاَٛؽ احملٝري، املطبع١ املكط١ٜ، ط 

(63) 

 .770ايفَٝٛٞ:أمحس بٔ عًٞ املكطٟ ت/

 املكباح املٓري، ْؿط املهتب١ ايع١ًُٝ،بريٚت.

(64) 
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 .ٚدسٟ:  قُس فطٜس ٚدسٟ

ايكطٕ  عؿط)ايعؿطٜٔ(، َطبع١ زا٥ط٠ املعاضف زا٥ط٠ َعاضف ايكطٕ ايطابع

 ٖك.  1343ايعؿطٜٔ، عاّ 

(65) 

 

 اجملالت والهشرات واحملاضرات:  –و 

 (66) ٖك.1418زيٌٝ َؤغػ١ اؿاز غٛيْٛر عبس ايكازض تؤَٝٓا، عاّ 

ايٓؿككط٠ اإلغككال١َٝ:  ٚظاض٠ ايؿككؤٕٚ اإلغككال١َٝ ٚاألٚقككاف ٚايككسع٠ٛ ٚاإلضؾككاز 

– 25 ْككككس٠ٚ املهتبككككات ايٛقفٝكككك١ باملًُهكككك١" ًَشككككل خككككام مبٓاغككككب١ عكككككس " 

 ٖك.27/1/1420

(67) 

 

 

 


