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 الملخص
ج إسالمي فريد من نوعه حيمل الداللـة عىـر انانيتـه ملـا فيـه مـن لعزيـز لعـر  لقد عرفت البشرية األوقاف كمنت

ية أن لوظـــذ  ـــتا املنـــتج ن  ـــا   اجملتمـــت ولنميـــة لىمـــار واســـتثماا لـــه حل ايـــإل اســـت اعت ا  ـــاا  اإلســـالم
ه أقــالا العديــد مـــن وفاعىيــة عىــر مــر اللــنر والعتــوا و الــت مبوانــ  ا يـــا  مبتمى ــا و ــتا مــا ســىمت نــ

إال أن فاعىيـــة  ـــتا املنـــتج اإلســـالمي قـــد لرامبعـــت مـــت لرامبـــت قـــدا  العىمـــا  عىـــر لوظيـــذ أعـــدا  اإلســـالا حل 
ثـي  ـتا كملاولـة مبـاو  لىوقـوف عىـر واقـت األوقـاف الزمـان وامل ـان ولقـد مبـا  ح يقت ـيهالنتوص وفـ  مـا 

يف  ريقنا لىتأصيل ملن ج اي مي ننا من اسـتثماا  ـتا األوقـاف ولوظي  ـا  اقيقـا لىاايـة الـهل  ـرعت  ـا ملـا 
فيه خريي الـدنيا واخخـر  ولىوصـور لـتلد فقـد عمـدس إد اسـتنداا املـن ج االسـتقرا ي واملـن ج االسـتنبا ي 

ناذال فيه ما وسعين من قو  و اقة حل ملتعينا نأقوار العىما  وامل  رين وااسـا وحلتـا  تا يف حثي التلىيىي 
 .  ا



3 

 

 3 

 :مقدمة
أن نقــور نـــأن ف ــر الوقـــذ اإلســالمي كمنـــتج إســالمي قـــد نــر  كـــأ   ملــا   يف ننـــا   املنتـــذمــن 

إل عـن القـدا  العتيبـة حل و ـتا مـا أ ـاا إليـه العديـد مـن امللتشـرقر عنـد ا ـديلشريعها  اا  اإلنلانية منت 
 حل حا سا   يف صموو ا وية اإلسـالمية مـت كـل مـا لعر ـتاألمة اإلسالمية عىميا ومبارافيا واللريعة يف لقدا

 .له من ااتالر واستعماا وهتتري
أمهيــة كبــري  ناعتبــااا املتــدا األساســي  يشــ ل  اخــتهب  ــا امللــىمونن الوقــذ كمسسلــة اقتتــاوية إ

لبنا  واعاية أ ـ  املسسلـاس الونويـة اإلسـالمية ان القـا مـن امللـامبد الـهل ل راـت عن ـا ال تاليـ  القر نيـة   
ليتبح نعد ذلد مسسلة مالية ملتقىة لسوي خدماس عامة اقتتاوية وامبتماعية وثقافيـةحل وأايانـا  املدااسحل

حل ولا ـــي ف ـــا   واســـعا مـــن املتـــارت االمبتماعيـــة والونويـــة والتـــلية و البي يـــة وخـــدماس البنيـــة وإســـواليتية
 .التلتية واري ا
حل حــا انع ــى عىــر ىــر أاكا ــااــدياس مبديــة قــد أثــرس عمــا لعر ــت لــه األمــة اإلســالمية مــن إال أن 

حل األاضعمــاا إه عــن مقتــد لشــريعه كأاــد أ ــ  أســالي  أخرمبــ ــ ل ا ــ راا يف العمــل الــوق ي املعاصــر 
التلـدي فأنه ال مي ن أن نلقط أسباا الوامبت عىـر  ـتا التلـدياس فللـ  وإن كانـت  ـتا ا تـ   اري

ـــه يشـــ ل التلـــدي األنـــر  واأل ـــتي الـــداخىي املتعىـــ  نالتشـــريت والتومبي ـــه أ ـــ  وال  اجلـــدرال ثـــري مـــن ثـــاا اول
املنــتج  يف حماولــة الســتثماا  ــتاحــا اــر  مهــ  املنىتــر لتوثيــ  املنتــزاس وانت ــاا ا ىــور الواقعيــة  حلوالنقــا 

يف ايالنـــا املعاصـــر  عو ـــا عـــن اســـترياو التتـــااا الارنيـــة املتتكىـــة والقاصـــر  والـــهل ثبـــت  ولوظي ـــهاإلســـالمي 
متــىلة العبــاو يف كــل  مــان وم ــان فقــد  اــحت اقــ و لعــام مــن أ مــاس ماليــة حل مــا يعيشــه اخرا ــا مــن خــالر 

حل ومعظـ  نتوص الوااو  من اللنة و ي قىيىـةلر  الشااع ناا االمبت او يف الوقذ م تواا عىر متراعيه فال
 .أا امه ثانت نامبت او ال ق ا  ناالعتماو عىر االستللان واالستتالح والعرف

 مفهوم الوقف
أي ابلـتهحل : وق ت كـتا: يقار. يف الىاة مبعان متعدو  من ا ا بى واملنت عن التترفيأيت الوقذ  

أاـــبى ال اـــبسىحل ع ـــى : ومنعتـــه وللـــتعمل عـــا ا مبعـــإل اإل ـــالع أو اإلاا ـــة وا تـــر ولـــأيت أي ـــا مبعـــإل 
 كىمــة الوقــذ عىــر اســ  امل عــور و ــو    ا ــت ر إ ــال . املوقــذ  ــبى النــاس فيــه لىللــاا: وقــذحل ومنــه

 .  و ير األاباس: وقوفحل ويع ر عن الوقذ نا بىحل ويقار يف املاراملا

 ـــــــــــــــــ
حل األا (  ـ131 )لشافعي حل حممد نن إوايى .أا اً فيما عىمتم حيبى أ ل اجلا ىية واااً وال : الشافعي: قار الشافعي امحه اهلل  

 . 2حل ص 4حلواا املعرفة حل نريوس حل ال بعة الثانية حل ج
حل انن 102حل ص حمموو خا ر حل م تبة لبنان نريوس حل ج: حل خمتاا التلاح حل اقي  ( ـ2 4 )الرا ي حل حممد نن أيب ن ر  

عشوا حل عبد . (وقذ: )حل ماو  16حل ص3منظوا حل حممد نن م را حل للان العرا حل واا صاوا نريوس حل ال بعة االود حل ج
 . احلم بعة الرمبا  مبتر312  - ـ 124 حل  حل ط حل الوقذحل ص ( 312 )اجليل عبد الرمحن
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 : أّما الوقذ يف االص الح حل فيأيت نتعاايذ خمتى ة لبعا لنظرهت  إد لزومه لعل أنر  ا
وي  ـ  مـن ذلـد عـدا لـزوا  . قذ والتـ رع مبن عت ـا مبنزلـة اإلعـاا ابى العر عن مىد الوا: أبوحنيفة

 . 1الوقذ كما العااية إال نأاد أموا ثالثة 
اــبى العــر عىــر : ) فيعرفانــه نأنــه -أنــو يوســذ وحممــد الىــتان يريــان أن الوقــذ ال ا – الصــاحنان

وعىيه خيرج املار عن مىـد الواقـذحل ويتـري ابيلـاً عىـر  4(ا   اهلل والتتد  مبن عت ا يف ا ار أو يف املار
 2لشافعية وا نانىة يف األصح ا   مىد اهلل لعاد ونرأي ما ي حت عند ا ن يةحل وا

 .6"إع ا  من عة  ي  مد  ومبووا حل ال ماً نقاؤا يف مىد مع يه حل ولو لقديراً  :مالكية ال
اــبى مــار مي ــن االنت ــاع نــه حل مــت نقــا  عينــه حل نق ــت التتــرف يف اقبتــه عىــر متــرف :الشــايعية 

  "مباح  مومبوو 
مالــه املنت ــت نــه حل مــت نقــا  عينــه حل نق ــت لتــرف الواقــذ ابــيى مالــد حلم ىــ  التتــرفحل  :الحنابلــة 

 ـــــــــــــــــ
 من جبد  عقدس الهل األوقاف حتى اس لتثمري الدااسية ا ىقة وقا ت حل( ـ0 4 ) اهلل عبد الناألمر حل  :انظر يف ذلد   

 حل جبد  لىتنمية اإلسالمي البند و والتداي  لىبلوث اإلسالمي املع د حل4   ص  ـحل404 /01/04 ـواحت 404 /0/01 
 .ال بعة األود العريبحل الواث إايا  واا حل  12 ص حل2 ج املاينحل قدامة انن  ـ0 4  حل األود ال بعة

امل بعة األمريية : حل اا ية عىر لبير ا قا    رح كنز الدقا   حل ال بعة األودحل  متر (  ـ1 1 ) الشىيب حل   اا الدين أمحد  
ل بعة األود انن ا ماا حل كمار الدين أمحد نن عبد الوااد الليواسي حلفتح القدير حل ا.  4 1حل  1حل ج   1 1 نبوال  حل عاا 

 .  01 حل ص  6 ركة م تبة وم بعة مت  ر البايب ا ىيب وأوالوا  حل ج : حل متر 
ي ا اك  أن حي   نه ا اك  املود ال احمل َّ حل نأن خيتت  الواقذ مت الناظرحل ألنه يريد أن يرمبت نعىة عدا الىزواحل فيق  -  1

 .فيىزا؛ ألنه أمر عت د فيهحل وا   ا اك  يرفت اخلالفنالىزواحل 
 .إذا مت فقد وق ت وااي مثالً عىر كتاحل فيىزا كالوصية من الثىإل ناملوسحل ال قبىه: فيقور: أو أن يعىقه ا اك  مبوله -  
. واادحل  ار مى ه عن الواقذ عند أيب اني ة فإذا صىر فيه: أن جيعىه وق ًا مللتدحل وي ر ا عن مى هحل ويأذن نالتال  فيه - 1

 .22 حل ص 8الزايىيحل و به حل ال قه وأولته الت تيىية حل ج: انظر 
حل ص  1واا املعرفة لى باعة والنشر حل ج : ن عثمان حل لبير ا قا    رح كنز الدقا   حل ال بعة الثانية حل نريوسالزيىعي حل فنر الدي 4

 . 4 1حل ص  1الشىيب حل اا ية عىر لبير ا قا   حل ج .  112

حل الب ويت حل منتوا نن  440حل ص مرامبت ا ن ية اللانقةحل الشريا ي حل إنرا ي  نن عىي حل امل تا حل ج 2
حل املرواوي حل عىي نن سىيمان حل اإلنتاف حل واا إايا  40 حل ص4حلكشاف القناع حل واا ال  ر حل نريوس حلج( ـ 40 )يونى

 1حل ص الواث العريبحل نريوس حل ج
واا الارا اإلسالمي حل عاا :  رح  ادوو انن عرفة حل ال بعة األود حل اقي  حممد أنو األمب ان وال ا ر املعمواي حل نريوس    6

حل موا   اجلىيل لشرح خمتتر خىيلحل ال بعة (  ـ6 4 )ا  اا حل أنو عبد اهلل حممد نن حممد.  213حل ص   حل ج 331 
 .6 6 حل ص  ج (  332 /  6 4 واا ال ت  العىمية حل عاا : نريوس ) األود حل  بط الشيخ  كريا عمرياس حل 

حل (  ـ186 )حل الرمىي حل حممد نن أمحد160حل ص   حل اإلقناع  حل واا ال  ر حل نريوس حل ج(  ـ2 4 )ي  الشرنيينحل حممد اخل    
   36 /  186  ركة وم بعة مت  ر البايب ا ىيب وأوالواحل عاا :  اية احملتاج إد  رح املن اج حل ال بعة األخري  حل  متر 

 . 182حل ص  2حل ج 
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 . "واريا يف اقبته حل يترف ايعه إد مب ة نر حل وللبيل املن عة ؛ لقرناً إد اهلل 
 .  يه من أولة نقىية وعقىية ال يلتلاغ نل  ا يف  تا املقااول ل صاا  اأي ما يلتند عى

وامللـــتقرع لعبـــاا  ال ق ـــا  واجملت ـــدين يف  ـــتا اجملـــار يىلـــد نـــأن التومبـــه العـــاا عنـــد   ومـــن خـــالر 
تتداس عتــرنا  ــو القــور نىــزوا الوقــذ وأن التلىيــل املعمــ  ألولــة كــل فريــ  مــت األخــت نعــر االعتبــاا مللــ

 .1العر موقوفة هلل لعاد وال د أن ما ال حيتاج إد قيد أود حا حيتاج إليه واهلل أعى  
 نقل ثنوت مشروعية الوقف من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة  :الوقف ومكانة مشروعية 

يـا : ) أما مشروعيته نالقر ن فتأيت من مب ة وخولـه يف عمـوا مـا واو عـن التتـد  والتـ رع كقولـه لعـاد
ومـــا )حل وقولــه لعــاد 4( أيهــا الــآين امنـــوا أنفقــوا مــن طينـــات مــا كســنتم وممـــا أخرجنــا لكــم مـــن األر 

 (لن تنالوا النر حتى تنفقـوا ممـا تحنـون)وعموا قوله لعـاد  2 (تقدموا ألنفسكم من خير تجدوه عند اهلل

نا عـن أموالنـا فأ ـ د  يـا اسـور اهلل إن اننـا ليلـأل: اوي أنه ملا نزلـت  ـتا اخيـة قـار أنـو  ىلـة   6 (تحنون
فتعى ــا يف الــان نــن ثانــت وأيب : امبعى ــا يف قرانتــد ؛ قــار : )أين مبعىــت أا ــي هللحل قــار اســور اهلل 

كتــ  عىــي   إذا ا ــر أادكـــ  املــوس إن لــر  خــرياً )حل ويف معــإل الوقــذ الوصــية قــار لعــاد   (نــن كعــ  
 . 8 (الوصية لىوالدين واألقرنر

 ـــتا يف : ن ـــرس كانـــت أاـــ  أموالـــه إليـــهحل فقـــارومثىـــه فعـــل  يـــد نـــن اااثـــة فتـــا  إد اســـور اهلل 
حل ف أنـــه ومبـــد مـــن ذلـــد يف ن لـــهحل فقـــار (اقب ـــه : ) ســـبيل اهللحل فقـــار صـــىواس اهلل وســـالمه عىيـــه ألســـامة

 .3( إن اهلل قد قبى ا مند: ) اسور اهلل
ف ــي  ــتا اخيــة وليــل عىــر اســتعمار ظــا ر : "ويف  ــتا يقــور القــر يب و ــو يتنــاور ل لــري  ــتا اخيــة

 ـــــــــــــــــ
 . 40 حل ص  4م تبة الن  ة ا ديثة حل ج : الب ويت حل منتوا نن يونى حل كشاف القناع عن منت اإلقناع حل الرياض    
 .  1-103 ىيب حل حممد مت  ر حل أا اا الوصايا واألوقاف حل ص  
العا ر  حل  ال ق ية الندو  يف خمتاا  حوث اإلسالا حل  من يف الوقذ اإلسالا حل القامسي حل عا د حل 6 1ص: املرمبت اللان   1

 .8 ص ا ندحل اإلسالمي يف ال قه عمت
 ( . 6 )سوا  البقر  اخية  4
 ( .0 )سوا  املزمل اخية  2
  ( . 3)سوا   ر عمران اخية  6
نريوس حل ناا ف ل الن قة ملى  حل أنو ا لر ملى  نن ا تاج نن ملى  القشريي النيلانواي حل صليح ملى  حل واا اجليل   

حل أنو واوو سىيمان نن األ عإل  3 حل ص 1والتدقة عىر األقرنر والزوج واألوالو والوالدين ولو كانوا مشركر حل ج
حل ملند اإلماا أمحد (  ـ0 4 )حل أمحد نن انبل 28حل ص   اللتلتاينحل سنن أيب واوو حل واا ال تاا العريب ـ نريوس حل ج

 . 41حل ص  األانسوط و خرون حل مسسلة الرسالة حل ج  عي  : نن انبل حل احملق  
  ( .80 )سوا  البقر  اخية  8
حل اجلامت ألا اا القر ن حل (  ـ1 4 )نالقر يب حل أنو عبد اهلل حممد نن أمحد نن أيب ن ر نن فرح األنتااي اخلزامبي مشى الدي 3

 . 1 حل ص 4 شاا مسري البناايحل واا عام ال ت حل الرياضحل املمى ة العرنية اللعووية حل ج: احملق  
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م ي  مــوا مــن فلــو  اخل ــاا اــر نزلــت  -  أمجعــرا ــوان اهلل عىــي –اخل ــاا وعمومــهحل فــإن التــلانة 
اخيــة اــري ذلــدحل أال لــر  أن أنــا  ىلــة اــر مســت اخيــة م حيــتج أن يقــذ اــحت يــرو البيــان الــتي يريــد اهلل أن 

 .  " ين   منه عباوا نتية أخر  أو سنة مبينة لتلد
عـن  :الة عىر مشروعية الوقذ نـتكر من ـاص الدومن االستدالر ناللنة فقد واوس ال ثري من النتو 

لــن لنــالوا الــ ر اــحت )يــا اســور اهلل إن اهلل لعــاد يقــور : " أنــى انــن مالــد ا ــر اهلل عنــه أن أنــا  ىلــة قــار 
وأن أا  أموايل إدَّ ِنرُي اسا س وإ ا صدقة هلل أامبـو نر ـا وذخر ـا عنـد اهلل ف ـع ا يـا اسـور ( لن قوا حا ابون

ـــتس وإين أا  أن  عى ـــا يف : )ا  اهلل فقـــار اهلل ايـــإل أا  ـــًخ ذلـــد مـــار اانـــح مـــرلر وقـــد مسعـــت مـــا قُى نـــخخ ن
  "فقار أنو  ىلة أفعُل يا اسور اهلل فقلم ا أنو  ىلة يف أقاانة ونين عمه( األقرنر

يااســـور اهلل أصـــبت أا ـــاً  يـــ ر م : "وعـــن انـــن عمـــر أن عمـــر أصـــاا أا ـــاً مـــن أاض خيـــ ر فقـــار 
بَّْلـتس أصـى ا ولتـدقت  ـا: )أص  مااًل قط  واً نـْ سُى عنـدي منه فما لأمرين نه؟ فقار  ( . إن  ـ ت اس

فتتـــد   ـــا عمـــر أنـــه ال يبـــاع أصـــى ا وال يبتـــاع وال يـــواث وال يو ـــ  قـــار فتــــتد  نـــه عمـــر يف ال قـــرا  ويف 
القرىب ويف الرقاا ويف سبيل اهلل وال يذ وانـن اللـبيل ال مبنـاح عىـر مــن ولي ـا أن يأكـل من ـا نـاملعروف أو 

 . 1" تمور فيه ويف ل د متأثل ماالً ي ع  صديقاً اري م
اس انــن  وا انق ــت عمىــه إال إذا مــ: "قــار اســور اهلل : مــا اوي عــن أيب  ريــر  ا ــي اهلل عنــه قــار 

 . 4" صدقة مبااية أو عى  يتن ت نه أو ولد صارت يدعو له: من ثالث 
مــن   أنــو ن ــر  موعــة مــن أصــلاا النــيب كمــا وثبتــت مشــروعية الوقــذ ناإلمجــاع ايــإل  وقــذ ع

وعمر وعثمان وعىـي والـزنري نـر العـواا ومعـاذ نـن مببـل و يـد نـن ثــانت وعا شـة وأا سـىمة وصـ ية وأا ابيبـة 
ص وخـــالد نــن الوليــد ومبـــانر نــن عبــد اهلل نــن وأمســا  ننــت أيب ن ــر وســعد نــن أيب وقــا  ومبـاس اســور اهلل 

 . 2الزنري وأنو أاو  الدوسر واري   من أصلاا اسور اهلل 
لتــد  نلـبت اــوا ط يف  او  أنـه  أمجعـت املىــة عىـر مبــوا  الوقـذ ملــا" وقـار صـاا  االختيــاا  
  6" .املدينة وكتلد التلانة وق وا 

 ـــــــــــــــــ
 .املرمبت اللان  ن له  
  ر وي  الباا حل واا مت. و: حل صليح البنااي حل احملق  (  ـ 40 )البنااي حل حممد نن إمساعيل أنو عبداهلل البنااي اجلع ي  

 .3 حل ص  1حل ملى  حل صليح ملى  حل ج210حل ص اليمامة حل نريوس حلج, انن كثري 
حل أنو 1 حل ص 2حلملى  حل صليح ملى  حل ج3 0 حل ص1حل ج 38حل ص   حل صليح البنااي حل ج(  ـ 40 )البنااي  1

 .2 حل ص 1واوو حل سنن أيب واوو حل ج
حل ملند اإلماا (  ـ0 4 )حل أمحد نن انبل   حل ص 1حل أنو واوو حل سنن أيب واوو حل ج 1 حل ص2ملى  حل صليح ملى  حل ج  4

 .418حل ص  4 أمحد حل ج
 .  8-8 حل ص   اخلالد حل حمّمد عبد الراي حل  أا اا الوقذ عىر التاية حل ج  2
 .  4 - 40حل ص  1انن موووو املوصىي  حل االختياا لتعىيل املنتااحل ج 6
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 .  ف نر األ مة يف ابيى القنا ر وامللامبد واختى وا يف اري ذلدال خال: كما ونقل نأنه 
ىألستاذ الزاقا اأي مبيد ومبـواا وافخ ملـن يلـأر عـن م انـة أما إذا أاونا ا ديإل عن م انة الوقذ ف
:إن اجلـواا عـن ذلـد خيتىـُذ حلـ  املـراو مـن اللـسار:  وموقت األوقاف من الدين اإلسالمي ايـإل يقـور

فــإن كــان اللــسار  ــل الــدين يــأمُر نــالوقذ وي ر ــه عىــر النــاسحل كمــا فــرض الوامببــاس الدينيــة مــن  
 :عاً ليى كتلدصال  و كا  وحنومهاحل فالوقُذ ق 

وإن كان اللسار  ل الدين حُيسبُِّتا ويسلتللنُه ناعتباِا مو وِع اخلرِي والـ ر فيـهحل كمـا يلتللـُن سـا ر  
ولـو أن النـاس م يقـذ أاـده مـن   مـن أموالـهحل يف . أعمار ال ر نومبهخ عااحل فال  دَّ أنه  تا املعـإل مـن الـدين

عبـاوً  مـن  ـعا ر الـدينحل وإوـا  ـو  ريـ ه لىـ رِّ واإلالـان وصـىة ومبوا اخلريحل م ي ونوا  مثرحل إذ الوقُذ لـيى 
حل فاألنواا سواا ُم ستَّلة  .القرىب وال قرا حل فإذا انلدَّ من ذلد نااه

ـُل إلـي    اري أن الوقذ  ماناً ملتمراً لىقياا نعمـل اخلـرياسحل ال يومبـد يف اـرياحل لـو أالـن الـتين يُوكس
 .فيما ا تمنوا عىيهحل وال مقترين يف  سونهأمرُا القياا عىيه خمىتر اري  امعر 

فمـا كـان اقـاً أل ـناص . ومن   اعُت رْس ألمواِر األوقـاف ُاْرمـةه ملـتمد ه مـن اجل ـِة املوقـوِف عىي ـا
ومــا كــان ملتــارت وينيــة أو عامــة أخــر حل فلرمتــه ارمــُة . موقــوف عىــي   حل فلرمتــه ارمــُة مــاِر الاــري واقوقــه

 .عامة الهل لتعى   ا اقوُ  اجلماعةاقوِ  اهلل لعاد واألموار ال
إن األولة القر نية ال رمية واألااويإل النبوية الشري ة و اا  العقال  والعىما  وا  ما  يسكـد أن الوقـذ 
لـــه م انـــة وموقـــت م ـــ  مـــن الـــدين اإلســـالمي ونظمـــه ملـــا يقـــوا نـــه مـــن أوواا عظيمـــة يف مجيـــت  ـــسون ا يـــا  

 .1اإلسالمية 
 :4وقد قار العالمة الليو ي يف الوقذ  عراً وسبقه انن العماو 

 عسىسْيـــــــِه ِمـــــــْن ِفعســـــــارخ اســـــــرْيِ عسْشـــــــرِ 
 

ــــــاسس انْــــــُن  وساس لســــــْيىس جيسْــــــرِي   إذسا مس
قساِس   ـــــــــْرُس النَّْنـــــــــِل وسالتَّـــــــــدس وساس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِي   سْ
 

ــــــــــــــا وسُوعســـــــــــــاُ   سْــــــــــــــلخ    ُعىُـــــــــــــواه نـسثَـّ س
ْ ــــــــرُ    اْلِبْ ــــــــِر أسْو إمْبــــــــرساُ  نـسْ ــــــــرِ  وساس

 
ـــــــــرخ    ِواساثســـــــــُة ُمْتـــــــــلسذخ وساِنســـــــــاُط ثـسْا

 ـــــــــــــــــ 
حل اجلامت ألا اا القر ن حل (  ـ1 4 )حل أنو عبد اهلل حممد نن أمحد نن أيب ن ر نن فرح األنتااي اخلزامبي مشى الدين القر يب  

حلانن العريب حل حممد نن   حل ص 3  شاا مسري البناايحل واا عام ال ت حل الرياضحل املمى ة العرنية اللعووية حل ج: احملق  
 –عىي حممد البتاوي حلواا إايا  الواث العريب نريوس :  بيىي حلأا اا القر نحل احملق  عبد اهلل أنو ن ر نن العريب املعافري اال

 .31 حل ص 4ال بعة األود حل ج: لبنان حل ال بعة 
 .   ـحل ص8 4 حل أا اا الوقذ حل ال بعة األودحل عمان األاونحل واا عمااحل (   ـ8 4 )الزاقا حل مت  ر  

 .488ن حل األوقاف وووا ا يف لشييد ننية ا  اا  اإلسالمية حل ص ال ليان حل عبد الرمح 1
حل العتىوينحلإمساعيل نن     حلص4الليو ي حل عبدالرمحن انن أيب ن ر أنو ال  ل حل الديباج  رح صليح ملى  نن ا تاج حل ج4

حل   زيل االلباس عما ا ت ر من االااويإل عىر أللنة الناس حل واا إايا  الواث العريب حل جحممد اجلرااي حل كشذ اخل ا  وم
 .33ص
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ــــــــــــِه أسْو نِنســــــــــــاُ  حمسســــــــــــلِّ ذِْكــــــــــــرِ   إلسْي
 

ــــــــــِ  نـسنســــــــــاُا يســــــــــْأِوي  ــــــــــته لِْىاسرِي  وسنـسْي
ـــــْعِر   ـــــإلس ِنشس اِوي ـــــْن أساس ا ِم  فسُنـــــْت س

 
ــــــــــــــــــــــــرِ خ   ــــــــــــــــــــــــْر نخ كس  وسلـسْعِىــــــــــــــــــــــــي ه لُِق

 :األوقافومقاصد أهمية   
قاف اإلسالمية وعىر مر التاايخ الر ة الهل يتن ى من ا النـاس  عىـر ملـتو  األفـراو لقد   ىت األو 

واجملتمعــاس واــحت الــدور حل من ىقــة مــن منظومــة القــي  اإلســالمية ايــإل يتولــد لــد  امللــى  ذلــد اال تمــاا 
شــاكل نــاخخرين حــا يشــعرا نامللــسولية  ــاا عتمعــه وأمتــه ليــنع ى مــن خــالر الوقــذ كملــامهة  ــل لىــد امل

 التقـو  قيمـة  ـي عىيـا اوايـة قيمـة إد لنتمـي اإلسـالمي يف التتـوا م وناهتـا ن ـل اخلـريي العمـل حلفبنيـة

 .االمبتماعي الت افل  ي وا ااية قيمة امبتماعية إد ولسوي التارتحل والعمل
وفيـــــه مـــــن املتـــــارت الـــــهل ال لومبـــــد يف ســـــا ر : " ... قـــــار الـــــد ىوي يف عـــــار لبيـــــان حماســـــن الوقـــــذ 

س حل فإن اإلنلان امبا يتـرف يف سـبيل اهلل مـاالً كثـرياً   ي ـإل حل فيلتـاج أول ـد ال قـرا  لـاا  أخـر  حل التدقا
وجيــي  أقــواا  خــرون مــن ال قــرا  فيبقــون حمــرومر حل فــال أالــن وال أن ــت لىعامــة مــن أن ي ــون  ــي  ابلــاً 

 .  "لى قرا  وانن اللبيل يترف عىي   منافعه حل ويبقر أصىه 
وإن الوقــذ الــتي ي ــون فيــه اــبى العــر عىــر ا ــ  اهلل لعــاد والتتــرف نــالثمر  : " وقــار أنــو   ــر 

ثر نر ـا حل ولت ـافر  ـا عىر مب اس ال ر حل  و نوع من التدقاس اجلااية نعد وفا  املتتد  حل يع  خري ا وي 
اجلماعـــاس يف مـــد ذوي ا امبـــاسحل وإقامـــة املعـــام حل وإنشـــا  ووا اخلـــري حل مـــن ملتشـــ ر مبـــامت ي ـــ  أووا  

لسوي اليتامر حل ولقي األاداث  ر ال ياع حل في ونوا قو  عامىـة  ومالمبئالناسحل ونزر يسوي أننا  اللبيل حل 
 .  حل وال ي ونوا قو   اومة 

 التنمـوي امبتماعيـا العمـل منظومـة مـن موقعـه يف متتىيـة  ـد ا الوقـذ أمهيـة عـن نبلـإل وعنـدما

مـثالحل  الوقـذ الـتاي يف كمـا االمبتمـاعي التـأمر صـي  مـن فاعىـة وـاذج يـوفر ل ونـه وذلـد واقتتـاويا
 ا يـا  عىـر أنـواع التـأمر أالـن حيقـ  نعـد   مـن ذايـت   لـأمر يف رابوني التين لألفراو الوق ي فاالوخاا

 في ـا يتتـرف أن ألاـد .مي ـن  وال املتعاقبةحل لألمبيار نل وااد جليل ليى لأمر وثيقة و ي التايةحل لتارت

 .1ايع ا للتل  الهل التاية ومبدس  املا يت ي ا أو
إن وقــذ األعيــان ســالااً كــان أو خــيالً أو عقــاااً مــن أف ــل التــدقاس ومــن أف ــل األعمــار ألن   

اهتــا للــت يد منــه األمـة مبــيالً نعــد مبيــل األصـور لبقــر ثانتــة ال لُبـاع وال لو ــ  وال لــواث ون ع ــا ومثاا ـا وخري 
وال يلت يت أاد أن يلتأثر  ا وادا كا ناً من كان حل ولعـل  ـتا مـا امتـا  نـه الوقـذ عىـر سـا ر التـدقاسحل 

 ـــــــــــــــــ
 .6  حل ص  حل واا اجليل حل ال بعة األود حل ج الليد سان : املومب اتة اهلل البالاة حل حل ( 002 ) هللا حل ويلالد ىوي  
 . 1حلحما راس يف الوقذ حل واا ال  ر العريب حل ص(   3 ) أنو   ر  حل حممد  
العا ر   ال ق ية .الندو   يف مقدمة خمتاا  حوث اإلسالاحل يف ال اعىة مويةالتن التي  أاد حل الوقذ حممد احمللن عبد العثمانحل 1

 .1 صحل ا ندحل يف اإلسالمي ال قه عمت
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حا كان له أك ر األثر يف اإلس اا يف إاسا  وعا   اجملتمعـاس اإلسـالمية عىـر مـد  قـرون  ـوار فقـد  ـيدس 
دا   وامل تبــــاس كمــــا وســــامهت األوقــــاف يف ننــــا  القــــو  يف   يــــز اجليــــو  املــــدااس وامللــــامبد واخنــــاا وا ــــ

 .والداوع واخليل
 العامـل الن لـيحل عىـر اعتمـاوا اإلنتامبية العمىية لومبيه يف أخر  مب ة من الوقذ أمهية لتتىر كما

 مبـئوإنشـا  املال وامللـنرحل واملعـاقر األيتـاا واعايـة ال ـع ا  عـن ال ـرا لـدفت يتقـدا عنـدما فـالوقذ

 ولـوفري حل وملـن يعـور لـه ال  ايـة لـوفري عـن وا مـة أو مسقتـة نتـ ة يعتـز مـن وك الـة واملـدااس وامللتشـ ياس

 :لىمتتمت يوفر لىعا ل العمل وفرص الر   أسباا

 وميـدا مبقومـاس نـالتوا ن اات اظـه عىر اجملتمت يلاعد حيإل االقتتاوي امللتو  عىر أمنية قاعد  

 .االستمرااية

 ناألمن يشيت اإلالاس عندما ألنه الن لية البنية ملتو  عىر أمنية قاعد  أخر  مب ة من يسسى

 ا يـا  ظـروف سـىيما ملوامب ـة أفقـا   مـن اإلنلـان فيمـنح حل ا ـوج مـن نـاخلوف الشـعوا يايـ  االقتتـاوي

 .ال رمية ا يا  أسباا لتوفري نثقة

مـن  أكـ ر  ـي  (عامـة واإلسـالا خاصـة)الوقـذ حيقق ـا الـهل االمبتماعيـة العدالـة أن نـدا   نـا ومـن
 نامللاوا  اجملتمت ثرو  لو يت عرو من وأمسر املارحل سياسة

 .  
 املقاصـد واقيـ  اإلسـالميةحل ا ويـة لتأكيـد أوا  منـه  عـل الوقـذ الت وعيـة ميـز  أن أي ا ندا  كما

 أو عقاايـة ثـرو  مـن يديـه نـر ملا ا   ناستنالف وإميانه امللى  صد  عقيد  عن يع ر ألنه وذلد الشرعية

 واخلـري الـ ر اقيـ  سـبيل يف أموالـه مـن  ـ ر عـن لنا لـه وفعاليـة نإجيانيـة عـن إميانـه لعبـري أنـه منقولـةحلكما

 .األاض يف واألعماا
مشـرقا  نالو ـ  يف الوقـذ كـان عنـدما لىملـىمر  ا يـة وا ـااية إنلـانية صـواا التـاايخ سـتل لقـد

 لتكر أمهية ذي اري  امشيا أصبح نل معظم احل يف كتلد يعد م- األسذ مت – ول نه وفاعال
. 

ا الـــتي لعبتــه األوقـــاف كإ ــا  ا ـــااي ســا   يف ا و ـــاا األمــة اإلســـالمية حل قــد ايـــ  عــن واقعنـــا إن الــدو 
الــتي نعــيد لقــد كــان الوقــذ املتــدا الر يلــي لتــوفري التمويــل الــال ا لبنــا  امللــامبد واملــدااس وامللتشــ ياس 

 .شرية وف  إ اا اإلسالاوامل تباس واحملافظة عىر وميومت احل حا أس   يف اراسة الدين ولعزيز التنمية الب
وحا ي ر  أمهية الوقذ أن نعض الدور اري اإلسالمية واملتقدمة من ـا مثـل الواليـاس املتلـد  األمري يـة 
وفرنلـــا ينتشـــر الوقـــذ  ـــا ااـــ  انـــه لـــيى واا  ذلـــد وافـــت ويـــين إســـالميحل وااـــ  كثـــر  املبت ـــراس لـــدي   مـــن 

صياة الوقذ كما مبـا   ـا اإلسـالا و بقو ـا يف عـاالس أسالي  متويل اخلدماس االمبتماعية إال أ   أختوا 

 ـــــــــــــــــ
 .163ال بعة الرانعة حل ص نريوسحل اإلسالميةحل النظ  حل(8 3 )التارت حل صبلي   
أمنوح حل م دية حل الوقذ اإلسالمي ا ديإل نر ادياس الواقت و روا  اإلصالح حل مبامعة عبد املالد اللعدي حل ل وان حل املارا   

 .وما نعد ا 6حل ص
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عديــد  مثــل امللتشــ ياس واجلامعــاسحل وموامب ــة ال ــوااث ولقــد  اإلعانــاس لى قــرا حل كــل ذلــد يسكــد لنــا أن 
مسسلــة الوقــذ ليلــت عمــالً لراثيــاً مــن املا ــي وم يعــد لــه اامبــة يف الوقــت ا ا ــرحل نــل عىــر الع ــى أن 

 . وله ما ي راا وجي  العمل عىر إايا ه ن ل اللبل  تا الدوا م ىوا نشد  اخن
 .مقاصد األوقاف. 5

ي فريــد مــن نوعــه فيــه كــل  ــتا املتــارت فــإن اإلنلــان يف  ريقــه لتلقيــ  ومبــا أن الوقــذ كمنــتج إســالم
 ـــتا املتـــارت يتولـــد يف ن لـــه العديـــد مـــن املقاصـــد الدافعـــة لـــه حل ال ةـــرج يف عمى ـــا عـــن مقاصـــد الشــــريعة 

 : وااياهتا ولعل من أمه ا
الرابـة يف  لىعمل لىيوا اخخر حل في ون لترفه  ـتا الشـ ل نتيتـة مـن نتـا ج :المقصد الديني  - 1

 . الثواا حل أو الت  ري عن التنوا 
ايــإل لــدفت اإلنلــان اريزلــه إد التعىــ  مبــا ميىــدحل واالعتــزا  نــه حل وا  ــا   :المقصــد اليريــزي  - 0

عىـر مـا لركــه لـه  نـاؤا وأمبــداوا حل فينشـر عىــر مـا وصـل إليــه مـن ذلــدحل مـن إسـراف ولــدحل أو عبـإل قريــ حل 
ونــر متــىلة ذايتــه حــبى العــر عــن التمىــد والتمىيــد حل وإنااــة  فيعمــل عىــر التوفيــ  نــر  ــتا الاريــز  حل

 . املن عة حل وال ي ون ذلد إال يف معإل الوقذ أو ما يف معناا 
املنبعــإل مــن واقــت الواقــذ حل وظروفــه اخلاصــة اــر جيــد اإلنلــان ن لــه يف  :المقصــد الــواقعي  - 3

 ن مى ــه حل أو اريبــاً عمــن حيــيط نــه مــن و ــت اــري ملــسور  ــاا أاــد مــن النــاس حل كــأن ي ــون اريبــاً يف مــوا
النــاس حل أو ي ــون مــن   إال أنــه م خيىــذ عقبــاً حل وم يــو  أاــداً خيى ــه يف أموالــه  ــرعاً حل في ــ را واقعــه  ــتا 

 . إد أن جيعل أمواله يف سبيل اخلري نالتتد   ا يف اجل اس العامة 
ة واملتـــىلة الشنتـــيةحل فينـــدفت ايـــإل لاىـــ  العا  ـــة النلـــبية عىـــر الرابـــ :المقصـــد العـــائلي  - 3

 . الواقذ  تا الشعوا إد أن يسمن لتايته مواواً ثانتاحل صيانة    عند ا امبة والعو  
الـتي ي ـون نتيتـة لشـعوا نامللـسولية  ـاا اجلماعـة حل فيدفعـه ذلـد إد  :المقصد االجتمـاعي  - 5

 .  من املراف  االمبتماعية أن يرصد  ي اً من أمواله عىر  تا اجل ة مل ماً يف إوامة مرف  
 .الوقفوأشكال أقسام .6

لقد لبر لنا ومن خالر العرض اللان  أن الوقذ يش ل اجلز  األك ر من ناا التدقة اجلاايـة والـهل 
. لتلديـــد الـــتي وق ـــة عىيـــهحل وأنـــه ميتنـــت نيـــت أصـــى ا أو متى ـــه أو إاثـــه ألاـــد مـــن النـــاسيلـــتمر ن ع ـــا وفـــ  ا

 :1لىوقذ أنواع ناعتباااس متعدو 

 ـــــــــــــــــ
حل إايا  ووا الوقذ يف الدور اإلسالمية  روا  اقتتاوية وامبتماعية  حل عىة العام (  ـ1 4 )عىما  وم  رون إسالميون   

 .  حل ص  ـ1 4  ذوالقعد  8 اجلمعة  -3   اإلسالميحلالعدو 
 .  4 حل ص ج  احل  3 حلأا اا الوقذ يف الشريعة اإلسالميةحلم بعة اإلا اوحل ناداوحل(   3 )ال بيلي حل حممد عيد  
حل  1 ـ حل ص  4 حل الوقذ اإلسالميحل ل وااحل إواالهحل لنميته حل واا ال  رحل ومش حل ال بعة األود (  ـ  4 )منتا قلذ  1
= 
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 . والوقذ املشو , (التاي)والوقذ األ ىي , الوقذ اخلريي: فينقل  ناعتباا املوقوف عىيه إد
وقــــذ و , ووقـــذ األمــــوار النقديـــة, ووقـــذ املنقــــور, وقـــذ العقــــاا: وينقلـــ  ناعتبــــاا حمـــل الوقــــذ إد

 .ووقذ ا قو , املنافت
وقــذ : وينقلــ  ناعتبــاا املشــروعية إد .ووقــذ مسقــت نــزمن, وقــذ مسنــد: وينقلــ  ناعتبــاا الــزمن إد
والوقــــذ , الوقــــذ املبا ــــر: وينقلــــ  ناعتبــــاا  ريقــــة الوقــــذ أو م ــــمونه إد.صــــليححل ووقــــذ اــــري صــــليح

 . االستثمااي

 اس الـ ر انتـدا  وانت ـا  وقـد ي ـون عىـر وكما  و وا ح أن الوقذ مي ن أن ي ون عىر مب ة من مب
و ـو مـا . أاد من الناس سوا  التاية أو األقرنر وعند انق اع   ي ون جل ة من مب اس الـ ر يعين ـا الواقـذ

 :ع ر عنه ال ق ا  نتقلي  الوقذ إد قلمر وأ افت التشريعاس املعاصر  قلما ثالثا  و الوقذ املشو 
 .الوقف الخيري – 1
و ـو ناألصـالة   "عىر مب اس ال ّر حل كال قرا  حل وامللاكر حل وامللـامبد حل ومـا إد ذلـد  و و الوقذ" 

قذ عىــر امللــامبدحل وووا العىــ  حل وعىــر العىمــا  حل وال قــرا  حل يلــت دف اقيــ  متــىلة عامــة حل كــالو … " 
وامللتشــ ياس حل ويلــمر  ــتا النــوع مــن الوقــذ أي ــاً نــالوقذ املسنــد حل أو امل ىــ  ؛ ل ــون متــرفه وا مــاً يف 

 .مجيت أووااا عا داً عىر اجل ة الهل مسا ا الوقذ يف ادوو اجلوا  الشرعي 
داً  عىــر مب ــة مــن مب ــاس الــ ّر حل ولــو ملــد  معينــة ي ــون مــا مُبعــل انتــ: وقيــل إن الوقــذ اخلــريي  ــو 

نعد ا عىر  نهب حل أو أ ناص معينـر فـإذا وقـذ إنلـان وااا لين ـ  اىت ـا عىـر احملتـامبر مـن أ ـل نىـدا  
 .  "كان الوقذ خريياً 

والوقـذ اخلــريي  ــو أكثــر فا ــد  وأمشـل ن عــاً و ــو ذ  الــنمط ال اعــل مـن الوقــذ الــتي أســ   إســ اماً 
ملـدااس واملعا ـد وامللتشـ ياس وم ـدس وا لاً يف ملري  اجملتمـت اإلسـالمي عـ ر العتـوا فبواسـ ته  ـيدس ا

ال ــــر  وأومبــــدس متــــاوا امليــــااحل وأنشــــأس املالمبــــئ واألان ــــةحل وأن ــــ  عىــــر العىمــــا  و ىبــــة العىــــ  ووفــــرس 
 ـتا كىـه ناإل ـافة إد الوقـذ عىـر . امل تباسحل حا أو  إد ا و اا ا  اا  ولقدا اجملتمـت اإلسـالمي عمومـاً 

 .يانت ا واإلن ا  عىر األ مة واملسذنر واري ذلدامللامبد وخاصة ا رمر من عمااهتا وص
ف ــتا القلــ  مــن األوقــاف يــوفر لألمــة  املرافــ  ال ــرواية حل وا امبيــة حلوالتللــينية لبعــاً لقتــد الواقــذ 

 ـــــــــــــــــ
= 

اإلسالمي يف التنمية االقتتاوية املعاصر حل حل واا اللالاحل مترحل ال بعة األود حل ووا نظاا الوقذ (  ـ8 4 )اجلمل حل أمحد حممد 
 .2  ـ حل ص8 4 

امل بعة اللى ية وم تبت ا : م ة امل رمة ) حل ا   الشريعة اإلسالمية يف الوقذ اخلريي واأل ىي حل(  ـ146 )نيان من العىما      
  . 2 ـ  حل ص 146 حل عاا 

الت بي  الق ا ي يف  حل أا اا الوقذ عىر التاية يف الشريعة اإلسالمية حلوااسة مقاانة مت(  ـ6 4 )اخلالد حل حممد عبد الراي    
  .  1 ص حل حل ج(  336 /  6 4 م انت الت ا عاا : م ة امل رمة ) املمى ة العرنية اللعووية حل 
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 . ومقداا اامبة اجملتمت لىمرف  املوقوف عىيه 
 :ومي ن أن  مل أ   فوا د  تا النوع من الوقذ ناخيت

 .االستتانة لى بيعة البشرية يف ا  األننا  -   .لوثي  صىة الرا  - 
 وع  االستقراا األسري - 4  لر  األننا  أانيا  -1
 .الوقف الآري أو األهلي – 0
و ـو مــا مبعـل أور األمــر عىـر معــر سـوا  كــان وااـداً حل أو أكثــر حل و ـو يلــت دف اقيـ  متــىلة " 

املسقـت حل والتوقيـت  نــا : لوقـذ نـالوقذ خاصـة كـالوقذ عىـر التايـة حل واألقـااا حل ويلـمر  ـتا النـوع مـن ا
وصـذ اقيقــي لىوقــذ حل يعــين أنـه إذا انت ــر األمبـــل امل ــروا لىوقـذ حل أو مــاس املوقــوف عىيــه حل أو عىــي   

ايـإل  "انت ر الوقذ نتلدحل وعاو املوقوف مى اً لىواقذ إن كـان ايـاً حل أو لوااثـه وقـت وفالـه إن كـان ميتـاً 
 . حيافد عىر كيان األسر  حل وحيق  ألمبيا ا القاومة ما يعين ا عىر نوا   الد رحل وأ ماله

أو األ ىــي أقــل من عــة مــن الوقــذ اخلــريي ايــإل لنلتــر من عتــه يف ف ــة قــد ال  إال أن الوقــذ الــتاي
ل ون حامبـة ماسـة إلي ـا   إنـه قـد ي ـون لـه مبوانـ  سـىبية لتمثـل فيمـا حيـدث نـر ذايـة الواقـذ مـن  ـقا  
وخالفــه وقــد  ــ دس احملــاك  يف كثــري مــن الــبالو اإلســالمية ق ــايا كثــري  لتعىــ  ناألوقــاف التايــة وخاصــة مــت 

و ــو مــا كــان مشــتعاً ملــن يعاا ــون نظــاا . اوا الــزمن ول ــر  التايــة حــا  او يف لعقيــد ق ــايا لىــد األوقـافلقـ
 . الوقذ نا توا عىيه يف متر ويف اري ا من نالو اإلسالا

 :تا النوع من الوقذ ناخيتومي ن أن  مل أ   فوا د  
 لدوير املا  لىتـارت العـاا  -1   .إ الة البا ا  و التلاسد  -    .التنمية امللتدامة لىمتتمت  - 

 .لقد  الدع  و االستقالر ملسسلاس اجملتمت املدين  -2   . االمبتماعياقي  الت افل  -4        
 .الوقف المشترك – 3
والــتاي وصـواله أن يوقـذ يف أور األمــر عىـر مب ـة خرييــة ولـو ملــد   و ــو مـزيج نـر الوقــذ اخلـريي  

معينة   من نعد ا إد التاية و األقااا حل كأن يقور الواقذ أوق ت  تا الداا عىر ال قـرا  وامللـاكر مـد  
ســنة   عىـــر ن لــي وأوالوي حل أو الع ـــى كــأن يوقـــذ عىــر التايـــة و األقــااا مـــد  معينــة   نعـــد   عىـــر 

أو أن خيتــهب الواقــذ مبــزا ا مــن منــافت الوقــذ لتايتــه مــثالحل و يــو  مبــزا ا  خــر لومبــوا الــ ر و  مب ــة خرييــةحل
 .اإلالان
 .أشكال الوقف.7

 ـــــــــــــــــ
نافقيهحل  الر عمر حل الوقذ : ؛ وانظر .  11 حل ص  حل أا اا الوقذ عىر التاية حل ج (  ـ3 4 ) اخلالد حل حممد عبد الراي   

  .  23حل ص  338 / 3 4 األ ىي حل ال بعة األود حل واا الثقافة اإلسالمية حل عاا 
 .وما نعد ا 6 ا حل ص331 حل أا اا الوقذ يف ال قه والقانونحل القا ر  ( 331 )سراجحل حممد  
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مى يــة عقــاا وااــدحل فيقــار  ــو عنــدما يشــو  أكثــر مــن  ــنهب يف   وقــذ املشــاع :وقــذ املشــاع.  
إن املى ية مشـاعة نيـن  حل أي أّن اتــة كـل  ـنهب مـن املـاّل  اـري حمـدّو  واـري قانىـة لىقلــمة مـت  ـركا هحل 

ا وأنو ا لن حممد نـن ا لـن 38 / ـ 8 وقد ال   التاابان أنو يوسذ يعقوا نن إنرا ي  املتوىف سنة 
شـــاع ال مي ــــن قلـــمتهحل كـــالب ر وا مـــاا والراــــرحل ا عىــــر مبـــوا  وقـــذ م802/ ــــ30 الشـــيباين املتـــوىف ســـنة

 .واختى ا يف ما مي ن قلمتهحل ايإل أمبا ا أنو يوسذ و و املعتمد يف أا اا الشرع وأن ىه حممد 
 ــو عنــدما يشــو  أكثــر مــن  ــنهب يف مى يــة أو وقــذ عقــاا   وقــذ القلــمة :وقــذ القلــمة.  

وااـد يـت  فـر  نتـي  كـل وااـد مـن   عىـر حنـوخ يعـرف فيـه كـل مشـو  اـدووا ونتـيبه يف العقـاا املقلـواحل 
وأصــبح  حلأخــر  فــر  النتــي  نــر الشــركا  اــحت ينت ــت نالقلــمة كــل مــن   عىــر ومبــه اخلتــوص  و ــو نعبــاا 

ـــاو  ـــتا   ـــا عاً يف مدينـــة القـــدسحل وقـــد وفّـــرس أوقـــاف النقـــوو أمـــواالً لىتتـــاّا واملقو ـــر عىـــر أســـاس أن لُع
 .1لعوو عىر متارت اقبة الوقذ%    - 0 األموار ن ا د  يبى  نلبت ا ما نر 

 .شروط صحة الوقف .8
 :4وكما هو الحال يي أي منتج إسالمي ال بد من شرائط لصحة الوقف أبسطها على النحو اآلتي

 .ا يداً اري حمتوا عىيه ل ىى أن ي ون الواقذ مبا ز التترف نأن ي ون عاقالً نالااً اراس  .1
 .أن ي ون الوقذ منتزاً فال يتح لعىيقه عىر  رط .2
 .أن ي ون الوقذ مسنداً فال يتح أن ي ون مسقتاً  .3
 .أن ي ون يف االة التلة فال يتح يف مرض املوس .4
 .أن ي ون مترف الوقذ معيناً معىوماً  .5

 ـــــــــــــــــ
 .8 احلص 38 حلاملن ل التايف يف الوقذ وأا امهحلامل بعة الو نيةحلالقدسحل(  38 )اإلماا حل حممد أسعد  
واا ال ت   حلندا ت التنا تحل( ـ406 ) ال اساينحل عال  الدين أنو ن ر نن ملعوو ا ن ي  

حلاملعامالس الشرعية املاليةحلواا ( ـ122 )؛ أمحد إنرا ي  ند  حلص احلج382 / ـ406 العىميةحلنريوسحل
 .   -0  احلص316 / ـ122 األنتااحلالقا ر حل

حلعىة ( )حلل وا وقذ النقوو يف العتر العثماين(  33 )؛ األاناؤوط حلحممد  1فحلعىة املقت ذحلصومشقيحلاألوقا 1
( 331 )؛ األاناؤوط حل حممد 12حلص(48-16)احل 33 حلالعدو الثالإلحل(أ)وااساسحلمبامعة الريمو حلاجملىد التاست عشر

-126)احل331 حلالعدو األورحل(أ)لعشرونحلعىة وااساسحلمبامعة الريمو حلاجملىد ا(1)حلل وا وقذ النقوو يف العتر العثماين
 . 12حلص( 18

  حلالشرنيين حل حممد اخل ي 42حل  ص   حل الروض املرنت    حلم تبة الرياض حل الرياضحل ج (  ـ130 )الب ويت حل منتوا نن يونى 4
وما نعد احلالدسوقي حل حممد عرفةحل اا ية الدسوقي حل اقي   160حل ص   حل اإلقناع  حل واا ال  ر حل نريوس حل ج(  ـ2 4 )

حل املاين (  ـ402 )وما نعد ا حل انن قدامة املقدسي حل عبد اهلل نن أمحد 2 حل ص  4حممد عىيد حل واا ال  ر حل نريوس حل ج
حل وليل ال ال  حل امل ت  اإلسالمي حل (  ـ183 )حل مرعي نن يوسذ 12ص حل 2حلواا ال  ر حل نريوس حل ال بعة األود حلج

حل الدميا يحل أنو ن ر حممد الليد   ا حل إعانة ال البر حل واا ال  ر حل نريوس حل    حل ص نريوس حل لبنان ال بعة الثانية حل ج
 .وما نعد ا  6 حل ص  1ج
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 .أن ي ون املوقوف ماالً متقوماً معىوماً  .6
 .ن ل ون العر مى اً لىواقذأ .7
 .أن ي ون الوقذ عىر مب ة نر .8
 .أن ي ون املوقوف عىيه مب ة حتد  .9
 .أن ال يعوو الوقذ عىر الواقذ ن له .11

ويتعــر العمــل عىــر لن يــت  ــرط الواقــذ مــن اعتبــاا وصــذ أو عدمــهحل أو مجــت أو لقــد  أو لرليــ  أو 
 .باً خاصة داحل ونظرحل ويىزا الوفا  نشر ه إذا كان ملتل

وال لــزار كىمــة العىمــا  عىــر أن  ــروط الواقــذ كنتــوص الشــااع يف الداللــة وةتــيهب عام ــا ومحــل 
 . م ىق ا عىر مقيد ا واعتباا م  وم احل كما يعت ر من وق اال يف ومبوا العمل  ا

 ــرا ط الواقــذ معتــ ر  إذا م ةــالذ الشــرعحل والواقــذ مالــد حل لــه أن جيعــل : قــار ال مــار انــن ا مــاا
: ومـراوا نـاجلوا . والبـت ومبونـاً  ـر ه إن مبـا   ـرعاً : وقـار الـداوير حل   معتية مى ه ايإل  ا  ما م ي ن

 .1ما قانل املنت
نأن نظر  ال ق ا  إد الشروط كانت متباينة ايإل اختى وا يف اديد الشـروط القور ومن اجلدير ذكرا 

املنال ة ألمر الىَّه لعـادحل أو الشـروط املراونـة عنـد الشـااع حل أو مـن الشـروط املبااـة حل فـاجلميت مت قـون عىـر 
حل كمــا أن اجلميــت مت قــون عىــر -وإن اختى ــوا يف  ــانط مــا خــالذ الشــرع -عــدا اعتبــاا مــا خــالذ الشــرع 

مراعا  ما وافـ  الشـرع حل واختى ـوا يف اعتبـاا مـا لـيى مب ـروا وال ملـتل  حل وقـد لنـاور ال ق ـا  ملـألة لايـري 
الشروط ونل و ا كـل الـ  نظرلـه فبـر عيـز عىـر إ القـه ونـر م ـر  نـر أعىـر وأوب وملـاو والبـاا يف 

 .است مي ن للنريا مبا حيق  الااية من مشروعية الوقذ وخيدا الواقت التي نعيدذلد و 
 .بين الماضي والحاضر والمستقنل  لوقفا.2

اسـتمر التـلانة ا ـوان اهلل عىـي   نوقـذ أمـوا   ملـا عىمـوا نأنـه مـن أعظـ  الوسـا ل لنيـل مر ــا  اهلل 
العتــر األمــوي نلــب  مــا أادقــه اهلل عىـــر واســتمرس  ــتا األوقــاف نالت ــاثر اــحت نىاــت مبىاــا عظيمــا يف 

امللىمر نعد ال توااس اإلسالميةحل فتوافرس لدي   األموار والدوا وا وانيتحل كما امتىد كثري مـن   املـزااع 
ولعــدو  األوقــافحل ونتيتــة لىتوســت يف اســتنداا  4وا ــدا   وليلــرس  ــ  ســبل الوقــذ ألعمــار الــ ر املنتى ــة

 ـــــــــــــــــ
 ه عبد : العاملر حل اقي  حل إعالا املوقعر عن اا (1 3 )انن قي  اجلو ية حل حممد نن أيب ن ر أيوا الزاعي أنو عبد اهلل   

ااية املنت ر  حل حل مرعي نن يوسذ حل 8 -86 حل ص4حل ج 2 1حل ص  حل ج 1 3 نريوس حل  -الر وف سعد حل واا اجليل 
 . 100 - 33 حل ص   حلج 

 .00 حل ص6انن ا ماا حل كمار الدين حممد الليواسي حل  رح فتح القدير حل واا ال  ر نريوس حل ال بعة الثانية حل ج  
 . 88حل ص4يد حل واا ال  ر حل نريوس حل ج حممد عى: الشرح ال بري حلاقي  الداوير حل سيدي أمحد أنو ال ركاس حل 1
 .8ا حل ص  3 يةحل حل حما راس يف الوقذ حل واا ال  ر حل ال بعة الثان(   3 ) حممد أنو   ر  4
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ـــمظا ر ــا يف ايــا  النــاس  لــوالا ( ويــوان الوقــذ)عمــد اخلىي ــة  شــاا إد ةتــيهب إواا  ملــتقىة نــه عرفــت ن
القا ـــي لونـــة نـــن وـــر نـــن اوقـــل ا  ـــرميحل الـــتي و ـــت ســـتالً خاصـــاً لألابـــاس  مايـــة متـــارت املوقـــوف 

ومــت انتشــاا  ــتا الظــا ر  ولعــدو أوا  ــاحل ل ــوا الو ــت اإلوااي لألوقــاف نت ــوا اجملتمــت اإلســالمي   عىــي  
ـــة وواويـــن ـــه يف ع ـــد املماليـــد أصـــبح لألوقـــاف ثالث ـــاس : ايـــإل أن ـــاس امللـــامبدحل وويـــوان ألاب ــــوان ألاب وي

 .  ومب اس ال ر األخر  املنتى ةحل وويوان لألوقاف األ ىيةا رمر
ن ـا  الوقـذ إلقبـار اللـال ر واستمرس ملري  األوقاف نالتعاظ  احت الع د العثماين ايإل اللت 

ناإل ـراف عىيـهحل وصـداس ووال  األموا يف الدولة العثمانية عىر الوقـذحل وصـااس لـه لشـ يالس إواايـة لعـإل 
لعىيمــاس متعــدو  لتنظــي   ــسونه ونيــان أنواعــه وكي يــة إواالــهحل وال  ار ال ثــري مــن  ــتا األنظمــة معمــوال نــه يف  

 .1كثري من نالو امللىمر اليوا
ا قيقـة أن الوقـذ لـد  امللـىمر خـالر لااخيـه ال ويـل وخاصـة يف العتـوا : 4يقور الدكتوا الشـثري

عــن عــد  أســبااحل من ــا عــدا ك ايــة  املتـأخر  قــد صــاابه واالــبط نلــو  التعامــل معــه نعــض املشــ الس النا ــة
القـا مر عىــر نـض األوقــاف أو عـدا أمــانت   ومن ـا لقــاوا الع ـد نالنلــبة لـبعض األوقــاف و ـياع احل ومن ــا 
 مــت نعــض الــوال  واللــال ر يف األوقــاف واســتيال    عىي ــاحل وقــد كــان لألوقــاف  التايــة أو األ ىيــة نتــيباً  

قد ينش  نر التاية والواثة من خالفـاس اـور األوقـاف وخاصـة  كبرياً من  تا املش السحل عالو  عىر ما 
ـــهحل فيأكـــل القـــوي اـــ   ـــاا عىـــر الوقـــذ ولولي ـــة و مـــت كـــل مـــن   يف القي كىمـــا لقـــاوا الع ـــد ول رعـــت التاي
ـــان إال مـــن ااـــ  اهللحل ولرفـــت الشـــ اوي إد احملـــاك  ول ـــور إمبرا اهتـــا ويلـــتمر  ال ـــعيذ يف كثـــري مـــن األاي

 .س أو عقوو من الزمان نلب  ذلداخلتاا نر األ ل للنوا
وليى العي  يف الوقذ ن له كلنة النة أو كنظاا إسالميحل نل الناس  ـ  الـتين : وي يذ نقوله 

واحنـراف النـاس . قد ينلرفون ولاري   الدنيا وال مـت وينلـون األ ـداف النبيىـة الـهل مـن أمبى ـا أوقـذ الوقـذ
نظـــااحل امبتماعيـــاً أو اقتتـــاوياً أو سياســـياً أو اـــرياحل فعىـــر يف الت بيـــ  ال يعيـــ  النظـــاا ن لـــه أيـــاً كـــان  ـــتا ال

لقتـــري النـــاس يف أوا  الزكـــا  و ى ـــ   ـــا ال مي ـــن أن ي ـــون مـــدخالً لى عـــن يف الزكـــا  كنظـــاا : ســـبيل املثـــار
 .إسالمي امبتماعي ل افىي  اوف

ىـي منـهحل وقد لعرض الوقذ خالر العتوا املتـأخر  إد محـالس واسـعة هتـدف إد إلاا ـه وخاصـة األ 
وقــد لــتاع أصــلا ا مبــا ســب  ذكــرا مــن مشــ الس اتــىت نــر نعــض الواثــةحل أو نعــض حااســاس القــا مر 
عىـــر نعـــض األوقـــاف اخلرييـــة ومـــن املسســـذ أن معاا ـــي الوقـــذ قـــد  لـــوا يف إقنـــاع ا  ـــاا نإلاـــا  الوقـــذ 

 ـــــــــــــــــ
 .  – 6 حل مسسلة اليمامة التل ية الرياضحل ص13حل الوقذ واجملتمتحل كتاا الرياض ساعايتحل حير   
 .4 حل مرمبت سان حل ص(   3 )أنو   ر  حلحممد   
 . 6 ـ حل ص4 4 حل أمهية الوقذ وأ دافهحل واا  يبةحل الرياض (  ـ4 4 )الزيد حلعبداهلل نن أمحد 1
4 

 .وما نعد ا 30 صيف الدعو  والتنمية حل ندو  م انة الوقذ وأثرا الشثري حل عبد العزيز نن محوو حلالوقذ ووع  مسسلاس الرعاية التلية حل 



16 

 

 16 

 . األ ىي واللي ر  عىر كثري من األوقاف اخلرييةحل يف كثري من نالو امللىمر
لرامبعــاً لــدوا الوقــذ يف  ــ د العــام نــداياس القــرن العشــرين وأواخــر القــرن التاســت عشــر إال أنــه ومــت 

ايـا  امللــىمر وذلــد ألسـباا عديــد  مــن أمه ـا ا مــالس الــهل  ـن ا املعاا ــون لنظــاا الوقـذ مــن ال تــاا 
يف متــر ايـــإل قــاو قاســـ  أمــر واـــريا  واملثق ــر والزعمـــا  اللياســير يف كثـــري مــن نـــالو امللــىمرحل وخاصـــة

محــالس ف ريــة وسياســية هتــدف إد إلاــا  ف ــر  الوقــذ واالســتيال  عىــر األوقــاف القا مــة مــن قبــل الدولــةحل 
واا  موامب ة العىما  ملثل  تا ا مالس وحماولت   التتـدي  ـا إال أن أو ـاع األوقـاف أخـتس لتـد وا يف 

اجملـــار  نـــا لبلـــط القـــور يف ذلـــدحل إال أنـــه مي ـــن لىنـــيهب و ـــعية وال يتلـــت .عاملنـــا اإلســـالمي  ـــي اً فشـــي اً 
 :يف النقاط التالية –كما أواو ا الدكتوا  وقي أمحد ونيا   –األوقاف يف نالو امللىمر يف الوقت ا ا ر 

 .خي ت معظم ا لإل راف ا  ومي من قبل و ااس األوقاف –  
 .اظرس نعض أنواعه القوانر يف نىدان كثري  –  
 .قل ندامبة مالاظة إقبار الناس عىيه ناملقاانة مبا كان عىيه الو ت يف املا ي – 1
 . م يعد ميااس اخثاا االقتتاوية واالمبتماعية  تا القو  واالللاع التي كان ميااسه يف املا ي – 4
ــــإن  – 2 ــــت قا مــــة اــــت إ ــــراف و اااس األوقــــاف وإوااهتــــا ف ــــهل ما ال ــــ  مــــن األوقــــاف ال يف ال ثــــري الاال

نـــل يف نعـــض ا ـــاالس لنلـــرف لتـــرفاس  ـــتا . اســـتاال ا واســـتثماا ا لـــيى عىـــر وامبـــة عاليـــة مـــن ال  ـــا  
 .الو اااس عن ال وانط الشرعية إما يف عماا  الوقذ وإما يف استثمااا أو لو يت عوا دا عىر ملتلقيه

ــــاس وامللتشــــ ياس  – 6 ــــد املــــدااس واجلامعــــاس العمالقــــةحل وكــــتلد امل تب ــــهل قامــــت م نعــــد نشــــا د لى ال
وا و ـــرس يف املا ـــي عىـــر أمـــوار الوقـــذحل نـــل مـــا ظـــل من ـــا قا مـــاً مثـــل اجلـــامت األ  ـــر واـــرياحل حـــا اســـتولت 
و اااس األوقــاف عىــر أوقافــهحل فإنــه قــد  لــد واس أو ــاعه عــن ذي قبــل ااــ  لــويل ا  ومــاس اإلن ــا  عىيــه 

 .من خزانت ا
اقتتـــاوية وامبتماعيـــة كانـــت  ـــا نتـــماهتا  لعـــل املالاظـــة الن ا يـــة  ـــو ايـــاا نظـــاا الوقـــذ كظـــا ر  –  

 . اإلجيانية الباا   يف   ة العام اإلسالمي يف ما ية ال ويل
وا الوقـذ يف ايـا  امللـىمر قـد مبـا  يف الوقـت إن من املسسذ أن لرامبـت و: يقور الدكتوا الشثري 

التي ا و ر فيه ول وا نظاا الوقذ والت رع ألعمار اخلري يف  حت صواا وأ  اله لـد  اـري امللـىمرحل وعىـر 
ومبه اخلتوص يف وور ارا أواونا والوالياس املتلد  األمري يةحل نرا  سي ر  ال  ر املاوي و ـعذ التـدين 

والقوانر املالية الهل صداس يف ندايـة  ـتا القـرن يف كثـري مـن لىـد الـدور كانـت ول ن األنظمة حللد   عو ا
مشـــتعة عىــــر الوقــــذ والتــــ رع ألعمــــار اخلــــري وذلـــد ناإلع ــــا  مــــن ال ــــرا   وللــــ يل اإلمبــــرا اس اخلاصــــة 

 ـــــــــــــــــ
  

 .رمبت اللان ملا
 .44  ـ ص2 4 حل 4 حل أثر الوقذ يف إ ا  التنمية الشامىةحل عىة البلوث ال ق ية املعاصر حل عدو ( ـ2 4 ) وقي أمحد ونيا   
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 . نتلتيل اجلمعياس اخلريية وإع ا  ا األولوياس يف لقد  اخلدماس واري ذلد
وقـد ا و ـر العمــل اخلـريي يف لىــد الـدور نشــ ل مى ـت لىنظـر نعــد ا ـرا العامليــة الثانيـة وخاصــة يف 

( 00 1)ر مـــن ا أكثـــ383 الواليـــاس املتلـــد  األمري يـــة ايـــإل نىـــ  عـــدو  املسسلـــاس اخلرييـــة اـــحت عـــاا 
ويف الواقــت أن اجملــالى ال نا لــية قــد   مىيــاا ووالا 2, 1 مسسلــة خرييــة نشــ ة نىاــت حتى اهتــا أكثــر مــن 

اســت اوس مــن  ــتا التومبــه ووعمتــهحل وقــد ل ـــواس لىــد اجملــالى يف أواونــا وأمري ــا يف الوقــت ا ا ــر اـــحت 
ونواســ ة لىــد األمــوار واألوقــاف وصــل التنتــري  1صــااس ل ــا ي الــدور مــن ايــإل اإلم انــاس والوســا ل

واملنتــرون إد معظــ  وور العــام ومن ــا الــدور اإلســالميةحل ملــتاىر األ مــاس وال ــوااث واجملاعــاس يف كثــري 
 .من وور أفريقيا و سيا ع ر  تا اجلمعياس واملسسلاس اخلريية

مــة عتمعــاهت  واقيــ  أ ــداف  حل  ريــة إن  رنــة الاــرا يف عــار العمــل اخلــريي ولنظيمــه ولوظي ــه خلد
نالدااســـة والتأمــــل واإلفــــاو  مــــن إجيانياهتــــا يف إ ــــاا ختوصــــيتنا اإلســــالمية ومبــــا ال يتنــــاىف مــــت لعــــالي  ويننــــاحل 
فـــالوقذ يف اإلســـالا ينبـــت مـــن عقيـــد  وإميـــان نـــاهلل واليـــوا اخخـــر وامبـــا  مـــا عنـــد اهللحل وإقبـــار امللـــىمر عىيـــه 

تــارت ونيويــةحل مثــل خ ــض ال ــرا   عىــر املمتى ــاس أو إلاا  ــا أو  ىــ  الشــ ر  وللــانق   إليــه ال يــرلبط مب
فــإذا أالــن لنظــي  األوقــاف وا مــأن النــاس إد ســالمة التعامــل  حل أو اللــمعةحل ف ــو ويــن يتقرنــون نــه إد اهلل

مع ـــا ووصــــور ن ع ــــا إد ملــــتلقي احل فقــــد ي ــــون لىوقــــذ عنــــدنا  ــــأن ي ــــو  مــــا وصــــىت إليــــه اجلمعيــــاس 
 .س الارنية العامىة يف  تا اجملارواملسسلا

 :3األدوار التي يقوم بها تتنع  بعدلن يتأتى إال  األوقافوالحقيقة أن االستفادة من نظام 
 :الدور التعندي .1

حل  ايـإل كانـت وما الـت  ن  تا الدوا فيما سب  ومتثل  تا الـدوا مـن خـالر امللـامبدولقد ادثنا ع
األوقاف املتدا األور والر يلي يف ننـا  امللـامبد وأمـاكن العبـاو حل يف كـل نقعـة مـن ويـاا اإلسـالاحل واللـبيل 

 ـاحل ولظ ـر إد لقوية الشعوا الديينحل ايإل اقون وخور اإلسـالا إد معظـ  الـبالو ناإليقـاف عىـر امللـامبد 
اإلسـالميةحل و ـو املداسـة  واملبـاوعأمهية الوقذ يف  تا اجملار من أن امللـتد  ـو مركـز إ ـعاع أساسـي لىقـي  

الـــهل يــــت  مــــن خال ــــا لنميـــة ا يــــا  الثقافيــــة والتعىيميــــة وإعــــداو الـــدعا حل و ــــو مىتقــــر امللــــىمر يف أعيــــاو   

 ـــــــــــــــــ
 . 3 -36 صيف الدعو  والتنمية حل ندو  م انة الوقذ وأثرا و حلالوقذ ووع  مسسلاس الرعاية التلية حل الشثري حل عبد العزيز نن محو   
 من أحاث ندو  ( واذج معاصر  لت بيقاله يف أمري ا الشمالية)حل الوقذ اإلسالمي وأثرا يف لنمية اجملتمت(331 )مجار نر  ي  

 . 4  احلص331 حنو ووا لنموي لىوقذحل و اا  األوقاف والشسون اإلسالميةحل ال ويتحل 
 .43ص  ـ حل4 4 حل أمهية الوقذ وأ دافهحل واا  يبةحل الرياض (  ـ4 4 )الزيد حلعبداهلل نن أمحد 1
اجلوان  االقتتاوية لىوقذ حل املىتقر املنظ  نالتعاون مانر املسسلة الو نية لألوقاف حل( 008 )ال تاين حل عمر : أنظر يف ذلد  4

النتوص " لوث والتداي  التانت لىبند اإلسالمي لىتنمية واألمانة العامة لألوقاف نال ويت اورو املع د اإلسالمي لىب
 6 يف ال و  ما نر " ووا الوقذ و الزكا  يف التن يذ من اد  ال قر"والدوا  التدايبية اور" القانونية  املنظمة لىوقذ والزكا 

 . 008  مااس   -
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   لى وااث واأل ماس و ـتا مـا كـان أثنـا  ااـتالر ومناسباهت  الدينية واالمبتماعيةحل و و م زع   ار لعر 
العرا  ا بي  حل فقد مثىت امللامبد ووا الدولة يف لليري ايا  الناس نل إن امللتد  ـو مركـز ان الق ـ  يف 

 .االة االستن اا واالستعداو لىت او والتتدي ملقاومة العدوان عىر الدياا واملقدساس
 :الدور التربوي. 0

مـــن خـــالر املـــدااس واملعا ـــد وال تاليـــ  ومـــا يـــرلبط وينبثـــ  عن ـــا مـــن خـــدماس ويتمثـــل  ـــتا الـــدوا 
الوقـذ كـان واا  ننـا  أكـ ر وعمعاس س نية لى ـالا وال تـ  والقـرا يى وال  ـد نـأن التـاايخ يشـ د نـأن 

خزاناس كت  يف لاايخ األمـة اإلسـالميةحل والتـاايخ حي ـي لنـا العديـد مـن األمثىـة عـن عالقـة الننبـة ا اكمـةحل 
و الننبة العىميةحل واألوقاف الونويةحل ونالاد ولألسذ ان ما   ـتا الظـا ر  يف العـام اإلسـالمي املعاصـر أ

واو ـا إد ظــا ر  ارنيــةحل مــن خـالر ملــامهة املسسلــاس الدوليــة يف إنشــا  املسسلـاس الثقافيــةحل مــت مــا مي ــن 
األوقــاف اخلرييـة يف خدمــة اجملــاالس  أن حيمـل ذلــد مـن أخ ــااحل فالعىمــا  واألمـرا  كــانوا يتلـانقون يف لومبيــه

( م تبة ننـو عمـاا)العىميةحل وخاصة امل تباسحل ونتكر من نر أ  ر امل تباس يف لاايخ العام عن اإل ال حل 
 نتــا ليــل  ــااحل والــهل كانــت لتــوفر عىــر  80 يف  ــرانىى نلــواياحل ايــإل كــان يشــتال يف نلــخ ال تــ  

ر اهللحل وكانـت لتـوفر وكتلد الشأن نالنلبة مل تبة القا ر  الهل كانـت وق ـا لىنىي ـة ا ـاك  نـأم  مىيون كتاا
سـ ندا الـهل كانـت لتـوفر عىي ـا م تبـة اإل مىيون كتااحل و ـو مـا ميثـل عشـرين مـر  عـدو ال تـ    حل عىر 

يف ع ــد الرومــانحل نــل اــحت القبا ــل ال رنريــة اخليــة مــن مشــار اوســياحل والــهل امبتااــت العــام اإلســالميحل لاــري 
 . ر اخلريية عن  ري  الوقذسىوك ا نعد اعتناق ا اإلسالا وندأس للا   يف األعما

  :الدور االجتماعي . 3
ان أاــــد أ ــــ  املسسلــــاس يسكــــد كثــــري مــــن الــــتين واســــوا لــــاايخ اجملتمعــــاس اإلســــالمية أن الوقــــذ كــــ

فقــد كــان الوقــذ مبثانــة ال اقــة الــهل وفعــت حلاالقتتــاوية واالمبتماعيــة يف اجملتمــت اإلســالمي عــ ر لااخيــه ال ويل
وامـل املوســرون حل نـاجملتمت اإلسـالمي حنــو النمـا  والت ــوا مـن خــالر لـوفري مت ىبــاس التنميـة ومــا يعـر عىي ــا

يف لـــوفري ولشـــايل العديـــد مـــن املرافـــ   –وقـــاف الـــهل وق و ـــا مـــن خـــالر األ –مـــن امللـــىمر ملـــسولية كبـــري  
واملنشـــتس التعىيميـــة والتـــلية واالمبتماعيـــة واري ـــا نـــل اـــحت اـــري املوســـرين أو ال قـــرا  كـــان  ـــ  إســـ اا مـــن 
خــالر نعــض األوقــاف البلــي ة الــهل ةــدا اجملتمــت كــل حلــ   اقتــه ووفــ  إم انالــهحل ايــإل لشــري النتــوص 

ايخ أن  نــا  مــن أوقــذ عىــر اللــرج أو الشــموع يف نعــض امللــامبد أو ال رقــاس ومــن املتنــاثر  يف كتــ  التــا

 ـــــــــــــــــ
إواا  واستثماا حتى اس " يف كتاا مجاعي ات عنوان " الدوا االمبتماعي لألوقاف: "حثه عبد املالد أمحد الليد يف  -  

 . 68 املع د اإلسالمي لىبلوث والتداي حل البند اإلسالمي لىتنميةحل مبد حل املمى ة العرنية اللعووية ص " األوقاف 
يف  ااي مثال قامت أا  والكو نبنا  مداستر كبريلر للتوع  كل من ما ألذ  ال حل ومبعىت ما وق ا كما ذكر عبد املالد  -  

 .23 : أمحد الليد يف ن ى املتدا ص
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وصــيانت ا و  يــز البيمااســتاناس لىعــالج واصــذ ال ــر   اعــر املن و ــاس وأقــاا مــن  أوقــذ نعــض ال تــ 
العـــرا ى ال قـــرياس نـــا ىيحل واعايـــة النلـــا  الاا ـــباس مـــن أ وامب ـــن ول ييـــ  ا يوانـــاس وال يـــوا وا ـــدا   
املنتتــة مثاا ــا لعــانر اللــبيل ومسسلــة نق ــة ا ىيــ  إلمــداو املر ــعاس نا ىيــ  واللــ ر وإقامــة أســوا  

التــناعة مثــل اللــتاو والع ــوا والقناويــل  التتــاا  ووكاالهتــا ناملــدن وعىــر  ــر  التتــاا حل وإقامــة مسسلــاس
والــوا  واملنتتــاس اخلشــبية والزمبامبيــة واملالنــىحل وإقامــة األفــران لىنبــز وا مامــاس العامــة لىنظافــة والعبــاااس 
لنقل الناس ع ر األ اا والوع وللىيذ احملتامبر ندون عوضحل وإقامـة األاايـة العامـة ل لـن ا بـوا ناجملـان 

حل و ــو مــا يشــري إد  لــوا عىــر األ ــاا والــوعحل وإقامــة اخلانــاس الــهل ينــزر في ــا امللــافرونوإنشــا  القنــا ر واجل
اللــاع عــاالس الوقــذحل والــهل مي ــن أن ة ــذ العــ   عــن ميزانيــة الدولــة الــهل يتــل العتــز التقــديري مبوا نــة 

ـــد نشـــاط الوقـــذ إد كـــل 10العـــاا ا ـــايل  ـــا إد أكثـــر مـــن  ـــهل  مىيـــاا مبنيـــهحل كمـــا مي ـــن أن ميت اجملـــاالس ال
حيتامب ا اجملتمت مثل البلإل العىمي والتداي  والومجة واإلذاعاس والتلذ املتنتتة واألقماا التـناعيةحل 

 . وحمو األمية واستتالح األاا ي والب الة
لسويـه األوقـاف يف الدوا التي د أواو أاد البااثر عدواً من النقاط ا امة الهل لىنهب أ   مالمح وق

 :لنمية اجملتمت امللى  ع ر لاايخ األمة و ي
 والــــوال اسايــــإل أن العالقــــاس واألف ــــار : التلــــور مــــن عتمــــت قبىــــي نــــدا ي إد عتمــــت متل ــــر .1

متمىـــدحل نـــل إن اامبـــاس اإلنلـــان مـــن مـــأو   ليلـــت لشـــيخ القبيىـــة وال لثـــري متن ـــت أو ســـى ان
 .ومأكل ومشرا و ى  عى  لومبه إد مسسلاس  ا أعراف ا وأنظمت ا وإوااهتا

 .اويل عمل اخلريحل من مباوااس فرويةحل إد مسسلاس ملتدمية .2
 . مان الرعاية االمبتماعيةحل من سبيل ومأو  ومىبى وووا  وعالج ومياا  را لى قرا  واملعو ين .3
فري  ماناس لىلرية ال  رية يف املدااس واملعا د واجلامعاسحل وذلد نتوفري املـواو املـايل نعيـداً عـن لو  .4

 ــاوط ا  ــاا أو للــى   حل ونــتلد أصــبلت املعا ــد واملــدااس ال ة ــت إال ل ــوان  ا و ــروط 
 .الواق ر

ــــــاس  اســــــتقاللية امللــــــامبد واجلوامــــــت و ــــــمان اســــــتمراايت ا ووواا صــــــيانت ا وخــــــدمت احل ااــــــ  .5 التقىب
 .االقتتاوية واللياسية الهل قد يتعرض  ا اجملتمت

 ـــــــــــــــــ
 .38 والتنمية حل يف الدعو  ندو  م انة الوقذ وأثرا الشثري حل عبد العزيز نن محوو حلالوقذ ووع  مسسلاس الرعاية التلية حل   

تري ال نحل   حل إايا  ووا الوقذ يف الدور اإلسالمية  روا  اقتتاوية وامبتماعية  حل ص(  ـ1 4 )عىما  وم  رون إسالميون  
حل أنو يد حل  003 يونيو  2 دية اإلسالا لىبشرية حل مقانىة يف .. حل مسسلتا الزكا  والوقذ ( 003 )حل  وقي 

ل وا أسالي  العمل واىيل نتا ج نعض الدااساس ا ديثةحل املنظمة اإلسالمية : حل نظاا الوقذ اإلسالمي(  ـ  4 )أمحد
حل (  ـ3 4 )اامن حل إنرا ي  البيوميحل  46حل42احل ص000  ـ ـ   4 حل الرناطحل >اإليليل و<لىونية والعىوا والثقافة 

حل مش وا حل نعمت   3 احل ص 338  ـ ـ 3 4 واا الشرو حل القا ر  ـ نريوسحل   األوقاف اللياسية يف مترحل
 ·ا 33 حل أثر الوقذ يف لنمية اجملتمتحل مركز صارت عبداهلل كامل لالقتتاو اإلسالميحل القا ر حل (  33 )عبدالى يذ
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ل وير القدااس اإلوااية والتنظيمية لالستثماا نعيـد األمـدحل نتـدوين الـدواوين و ـبط القيـوو وحماسـبة  .6
 .  الق ا  ملتويل األوقاف

ا ــــي ال الايـــــة ويف عـــــار اللــــ ن االقتتـــــاوي وعـــــار إعــــاو  لو يـــــت الثــــرو حل خاصـــــة يف عـــــار األا  .7
 .ا ماماس العمومية واري ا من املتارت االمبتماعية

احملافظـة عىـر ومبـوو اجلاليـاس اإلسـالميةحل ســوا  األقىيـاس من ـا أو األاىبيـاسحل ويـتكر الشـيخ امل ــي  .8
ـــــاس اإلســـــال ـــــاس اإلســـــالمية يف املمى ـــــة املارنيـــــة ووا األقىي ـــــد الناصـــــري يف كتـــــاا األاب مية يف ا ن

واليانانحل ويف أواونـا يف الـدفاع عىـر أمـال  الوقـذحل يف ندايـة العقـد الثالـإل مـن القـرن العشـرينحل كـل 
 ـتا اجمل ـوواس يقـور الشـيخ امل ـي الناصــري كىىـت نالنتـاححل خاصـة يف يوالـالفياحل ايـإل كانــت 

اـــاور االســـتعماا اإل ىيـــزي يف ا نـــد ل  يـــد  ـــتا حل فقـــد   مباليـــة إســـالمية يف البوســـنة وا رســـد
البنيــةحل ن  ــل املــدااس الوق يــة املنتشــر  يف خمتىــذ أحنــا  إندونيلــيا و اإلنقــا  عىــر ا ويــة اإلســالمية 

االيـا ااــ   إندونيلـياوي لـر الارنيـون الن  ــة اإلسـالمية الـهل لعرف ــا حلمية يف العامألكـ ر وولـة إســال
ــــة وامللــــما   محــــالس التنتــــري الــــهل لتعــــرض  ــــاحل نالنشــــاط املتزايــــد لىمتنــــرمبر مــــن املــــدااس القروي

و ــي مسسلــاس  وق يــةحل ومي ــن قيــاس النمــوذج االندونيلــي عىــر نــاقي وور  ســيا مثــل ( مداســة)
 .1ر ايإل لنشط املدااس الدينية الوق ية نش ل خاصماليزيا وال ىب

لقــد اســت اع الوقــذ عىــر مــر العتــوا أن حي ــد ا ويــة املتميــز  لىمتتمــت الــتي يعتنــ  الــدين اإلســالمي 
انـه مـن اخلـااج يف موامب ـة اـاااس فأملد عىر اجملتمت كيانه من الداخل فال ين ااحل واملد عىر اجملتمت كي

العثمانيـــةحل ول الــــ  الـــدور الـــهل كانـــت لعـــيد عتـــوا الظــــالا يف  اإلم را وايـــةا يـــاا  إنالعـــدوان والـــدمااحل 
العتــوا الوســ ر عىــر اقتلــاا لركــة الرمبــل املــريض ومــا اويــه مــن ن ــا ى عتــوا اإلميــانحل ولعــرض اجملتمعــاس 

ل واللــبل  تــور كــل من ــا عىــر النتــي  األوفــر مــن اإلســالمية  تمــاس  رســةحل اســتندمت كــل الوســا 
 تا الوكة القيمةحل فلاولـت مومبـاس االسـتعماا الاـريبحل عىـر اخـتالف ملـمياهتا أن ل ـاط عىـر امللـىمر 
عـــن  ريـــ  اللـــي ر  عىـــر الوقـــذ ومتـــاافهحل ف ـــان الوقـــذ أاـــد العوامـــل الر يلـــية يف موامب ت ـــا مـــن خـــالر 

و ىبت ا الـهل لعبـت ووااً ايويـاً يف احملافظـة عىـر مبـتو  اإلسـالا متقـد حل  املدااس الوق يةحل نعىما  ا ومداسي ا
ويف ا  ـا  عىــر قيمــة واســتمراا االعتــزا  نــه يف خمتىـذ البىــدان واألمتــااحل مــن القــاا  اخســيوية يف اندونيلــيا 

لعبــت األوقــافحل  وماليزيــا وال ىبــر وا نــد إد نــالو املاــرا العــريب يف املاــرا وموايتانيــا واجلزا ــر ولــونىحل كمــا
وما الــت لىعــ  ووااً  امــاً يف مقاومــة االاــتالر التــ يوين وملــاعيه يف فىلــ رحل أمــا يف متــر فقــد أمــدهت  

 ـــــــــــــــــ
 .18 –  1 مجار نر  يحل مرمبت سان حل ص   
 –اباس اإلسالمية يف املمى ة املارنيةحل و اا  الشسون اإلسالميةحل احملمديةحل املارا حل األ(  ـ  4 )الناصري حل حممد املى ي  

 . (ا 33 ) ـ   4 
 . حل ص اجلوان  االقتتاوية لىوقذحل( 008 )ال تاين حل عمر  1
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األوقافحل ونالتاس ما ختهب من ا لأل  رحل كان املعر الوايد لىملافظـة عىـر ملـتوياس الدااسـة فيـهحل ويف 
حل وكـتلد ا ـار يف العـرا  فقـد لعبـت امللـامبد واألوقـاف اللـنية الـدوا األنـر   ناقي املعا ـد الدينيـة والعىميـة

 .يف متاسد اجملتمت العراقي والتتدي لىملتل الظام
 ة إد إايـا  ووا الوقـذ يف اياهتــاحلامبـا  يف أمــىويف  ـو  مـا لقـداحل فــإن اجملتمعـاس اإلسـالمية اليـوا 

التي كـان لـه لىـد اإلسـ اماس العظيمـة واخثـاا االمبتماعيـة واالقتتـاوية والثقافيـة املتنوعـة ايـإل أسـ   يف و 
عـالو  عىـر حل التقـدا العىمـي والت نولـومبي ويف لـوفري اخلـدماس األساسـية مـن صـلة وإسـ ان وعـالج واري ـا

أمهيـة الوقـذ وا امبـة إليـه  ثري من األعبا  عن ا حل وننـا  عىيـه فلة وة يذ الاألثر املايل ا اا عىر ميزانية الدو 
يومـــاً نعـــد يــوا مـــت لزايـــد ال ىـــ  عىـــر اخلــدماس العامـــة ولنوع ـــا مـــن مب ـــة وعتـــز لتزايـــد يف العتــر ا ا ـــر 

الــدور اإلســالمية اليــوا إد  ــتا وقــد لنب ــت نعــض   اللــى اس عــن موامب ــة  ــتا ال ىبــاس مــن مب ــة أخــر 
الــدوا ا ـــاا لىوقـــذ يف ا يـــا  العامـــة ويف لنميـــة اجملتمعـــاس ومعاجلـــة ومشـــ الهتاحل فأخـــتس كثـــري مـــن ا ي ـــاس 
واملسسلــاس ا  وميــة واأل ىيــة يف لبــين نعــض املشــروعاس الوق يــة ألعمــار اخلــري واخــل وخــااج لىــد الــدورحل 

اإلســالمية العامليــة واري ــا مــن مجــت األمــوار واســتثماا ا و لنميت ــا  ومــن أمثىــة ذلــد مــا لقــوا نــه  ي ــة اإلااثــة
والترف من ايع ا عىر املشروعاس اإلنلانية واإلااثية ال  ا امبة يف مجيت أحنا  العامحل مت نقـا  أصـور 

حــا أســ   يف التن يــذ مــن  ثــاا   ــتا األمــوار كأوقــاف مشــوكة يعــوو أمبر ــا عىــر مــن ســا   في ــا نــإذن اهلل
ـــهل عتـــ ت نالعـــام لتـــو  واا  ـــا مبوعـــا وفقـــرا م نع ـــدا واال ـــاع يف أســـعاا اللـــىت األ مـــ ـــة ا اليـــة وال ة املالي

 .يوصذ نالتلونامي 
 : الدور السياسي . 3

 : من خالر عد  مظا ر نتكر من ا
. مقاومــة الننبويــة يف النظــاا الونــوي اإلســالمي عــن  ريــ  فــتح مــدااس وأايــا  ســ نية لى ىبــة -

ال قـرا حل وخاصــة أول ـد القــاومر مــن الباويـةحل والــتين جيـدون يف األوقــاف اجلامعيـة أمــا كــن  لـأوي ال ىبــة
 .لىتعىي  والل ن ناجملان

حل ونالتــــايل نزا تــــهحل نلــــب  أن مبــــل الق ــــا  كــــانوا أســــالت  (مب ــــا  الق ــــا ) ــــمان اســــتقاللية  -
 .مبامعرحل وكانت أمبوا   من صندو  األوقاف أو كانوا يدنرون أمال  الوقذ

التي م ي ن خا عا ن  ـل أمـوار الوقـذ لىدولـةحل وانع ـى ( مب ا  التعىي ) مان استقاللية  -
 .ذلد عىر ملتو  الت وين عند ال الا

ةريج خنبة مـن الرمبـار ذاس ك ـا   عاليـة مـن املعا ـد الونويـةحل سـامهت مـثال نشـ ل مبا ـرحل يف  -
قاو ـا حممـد املقـراينحل وثـوا  عمـر املنتـاا يف  الـهل   8 لأ ري ثـوا  األمـري عبـد القـاوا يف اجلزا ـرحل وثـوا  

 ـــــــــــــــــ
 .  حل إايا  ووا الوقذ يف الدور اإلسالمية  روا  اقتتاوية وامبتماعية  حل ص(  ـ1 4 )عىما  وم  رون إسالميون  
 .8   وقي أمحد ونياحل مرمبت سان حل ص   
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نـل إن أاىـ  الزعمـا  اللياسـير والعلـ رير حل ليبياحل وثـوا  األمـري عبـد ال ـر  اخل ـايب يف الريـذ املاـريب
يف مشــار أفريقيــاحل مثــل أمحــد نــن نــال حل ونومــدين وعــالر ال اســي لــانعوا وااســاهت  يف املــدااس واجلامعــاس 

 . وي من  رف  ىبة  تا املدااس من خالر التلاق   ناملقاومة العل ريةالوق يةحل وسوندوا نش ل ق
 :  الدور االقتصادي . 5

 :ومي ن لو يع ا عىر عد  ق اعاس 
قـاا يف عـار البنـا  والتـيانة خاصـة عـن  ريـ  ننـا  امللـامبد وال تاليـ  القر نيـة اريد ولنشـيط ق ـاع الع -

 .واملدااس واري ا
( إخل..سحل ســ ن  ــاليبحل خــدماس مداســيةمــدااسحل خزانــا)االســتثماا يف خمتىــذ أومبــه الق ــاع الونــوي  -

 .أي االستثماا يف املوااو البشرية
 . ذ ال الايةاالستثماا يف اجملار اإلنتامبي خاصة أاا ي الوق -
 االستثماا يف اجملار املايل عن  ري  لأسيى البنو  اإلسالمية من أموار الوقذ  -

ولـــو أخـــتنا مـــن أوواا الوقـــذ املتعـــدو  الـــدوا االقتتـــاوي وقمنـــا نتتبـــت ملـــري  األمـــوار الوق يـــة ألم ننـــا 
 : ىر الش ل التايل لتوا ووا  اقتتاوية مبنية عىر االستثماا االمبتماعي ح   ال انت اخلريي لىوقذ ع

 :أسناب تراجع األوقاف اإلسالمية وسنل العالج. 12
 :1أنر  ا رمبت ذلد إد أسباا كثري يش د عاملنا اليوا لرامبعا اري ملبو  يف األوقاف اإلسالمية وم

 األوقـاف لـدواوين مـن فتـل 4اإلسـالمية الـبالو يف امللـتعمر لرك ـا الـهل اللـىبية التـأثرياس :أوال 

 ملـىمر اـري ملتشـااين  ـا ومبعـل العىيـاحل مبا ـر  نامل و ـياس ووصـى ا امللـىمة ا  ومـاس عن اإلسالمية

 امللـتلدثة نالروالـ  خزاناهتـا فـأا قوا م ىـ  ون ـوذ واسـعة نلـى ة واملاليـة اإلواايـة  ـسو ا يف يتتـرفون

 .2العظيمة
االسـتقالر  عىـر اتـو ا قبـل اإلسـالمي العـام وور أاىـ  ن ـام مـرس الـهل اللـي ة األو ـاع إن

 اتـور لىـد ااـ  متنوعـة أ مـاس مـن يعـاين نقـي الـتي األوقـاف ق ـاع ننيـة ا تـزا  وا ـح نشـ ل سـببت

 إد أمـالا امللـتعمر مـا مـت احنرفـت الـدور  ـتا مـن نع ـا إن نـل .ا ديثـة ال ـو  يف اسـتقال ا عىـر الـدور

 سـنة منـت الوقـذ نظاا إلاا  يف  رعت الهل لونى يف الشأن  و كما الوقذحل انظا عن استانت أ ا وامبة

 ـــــــــــــــــ
 .1- حل ص اجلوان  االقتتاوية لىوقذحل( 008 )ال تاين حل عمر   
 .1- حل ص اجلوان  االقتتاوية لىوقذحل( 008 )ال تاين حل عمر   
وما  8راحل صأمنوححل م ديةحل الوقذ اإلسالمي ا ديإل نر ادياس الواقت و روا  اإلصالححل مبامعة عبد املالد اللعديحل املا 1

 .نعد ا

 . اإلسالميةوالشسون  األوقاف و اا  حل املارنية املمى ة يف اإلسالمية األاباس حل ( ـ  4 )امل ي حلحممد الناصري انظر 4
 .  1-  1 ص حل  ج اإلسالميحل ال  ر يف الوقذ اهللحل عبد نن العزيز عبد 2
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 .  36 عاا األاباس كل نتأمي   ا يا ال  أن قبل ا 326 
 ال ملـتمرحل كيـذ لزايـد يف-امللـىمة اجملتمعاس يف- ا يوي اجملار  تا الارنير ا تماا أن واملالاد

 الـدعو  مـن نشـاط ا ـد مـن إليه هتدف ما -األخري  اخونة يف-ة ي ال واألمري ية األوانية الارنية واجل اس

 اخلرييـة اإلسـالمية املنظمـاس للـيري  ـر  يف نـالتل   وذلـد اإلسـالا اسـالة وانتشـاا اإلسـالمية
 
 ومراقبـة 

 اـت مبديـد  نأسـالي  فـرض سـي رهتا قتـد صـرف ا يف والـتل   اإلسـالمية األمـة أننـا  مـن احمللـنر أموار

  اإلا اا م ااو  قناع
1
  ـي  مـن خيـافون ال فـالارنيون مبديـدا اريبـا وال لـيى ومبوواحلو ـتا أسـباا وق ت 

 إمـداو منبـت  ـ  كانـت و ـب و احل إوااهتـا إذا أالـنوا امللـىمر أن يعتقـدون أل ـ  األوقـاف مـن كنـوف  

4اسوم ا حمو يف  اقت   يلعون نقدا لرا   فىتلد .اللياسية أموا   يف عظي 
. 

 إواا  عىـر ا ديثـة عرنيـةال الدولـة سـي ر  نىاـتعالقـة الدولـة ناألوقـاف اإلسـالمية ايـإل  :ثانيـا 
 مـن اإلواا  لتىـد األعىـر الـر يى لعيـر ي ـون أن عىـر نعـض القـوانر نتـت أن وامبـة إد األوقـاف

 .2ن ى كالعرا  مثال الدولة ا يى  و وأايانا ي ون الدولة ا يى اختتاص
 نل ولة يىمى املعاصر  الوق ية األونياس عىر فامل ىتا امبة إد نظاا وق ي  امل مت امل  :ثالثا 

 اإلواايـة والنظريـاس واملقواـاس الـ رامج يف ي مـن ال االيـا يوامب ـه الوقـذ الـتي ال بـري التلـدي أن
 كـل واخى ـا يف لتلـد الهل التن يتية اإلم انياس و العمىية التي  يف ي من نل –  كثري  و ي – والتشريعية

 .6العناصر  تا

لعىــه قــد نــان لنــا مــن خــالر مــا ســب  مــن عــرض ومبــوو العديــد مــن األســباا الــهل أوس إد احنلــاا 
عرض فيما يىي ونش ل عمل أل   اللبل يف موامب ـة لىـد التلـدياس وإ الـة الوقذ يف العتر ا ا ر وسنت

 ـــــــــــــــــ

 الوقذ من نظاا ملتل) 642 ص العريبحل املارا يف املدين اجملتمت مبسسلاس الوقذ عالقة اوالس حل الليد اهلل أنااحلعبد ولد  

 .)العريب  نالو  يف املدين واجملتمت
 :اإلسالمي ال ر نوا ن نحل اخلاصة لىمشروعاس  وكو فراند مع د مركز مدير -(004 )نرمير مبني ر قدمته التي البلإل انظر  

 مايو يف ن ننوا  والدميقرا ية اإلسالا وااسة ملركز اخلامى اللنوي حل املسمتر العدالة االمبتماعية لبنا  التقىيدية األواط إايا 

 اجملتمت مباوع وف  الوقذ منه اإلسالمي وخاصة اخلريي الق اع ننا  إلعاو  البااثة لقواه من ج عن عباا  و و حل 004 

 اخلريي الق اع إوااج إصالح و األوقاف عىر خاص  رييب نظاا فرض اقوات أ ا يف مشروع ا االنتباا يثري وحا املدينحل

 !!نالت رف ونعتت ا... الدينية املدااس عن االستانا  ن روا  التىميح إد. اإل افةن..الدميوقرا ي اإلصالح  من
 . ـ414 حل ال بعة األود حل الرياض حل  اااإلا  ووعاوي اخلريي الق اع حل اهلل عبد نن حممد اللىوميحل 1
 اإلسالمية الشريعة يف الوقذ ندو  إ اا يف قدا حإل واري  حل امللىمر عند الوقذ لاايخ حل العبد صارت نن أمحد صارت حل 4

 .608 ـ حل ص  4  الرياض حل واألوقاف اإلسالمية الشسون و اا  .وعاالله
 الو ن يف املدين الوقذ واجملتمت نظاا من ملتل- العريب اجملتمت يف الوقذ لوظي ة التااخيي الت وين حل البيومي إنرا ي  اامنحل 2

 . 0 العريب حل ص 
 .8 -  أمنوح حل م دية حل الوقذ اإلسالمي ا ديإل نر ادياس حلص 6
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 : أسباا احنلاا األوقاف من واقعنا
نشر الوعي الديين نر أفراو األمة سيما مت لوفر الوسا ل التقنية املت وا  من أمب ز  إعالميـة  .1

 . وأقماا اص ناعية وانونت واري ا من الوسا ل 
إيقا  الشعوا الديين نومبوا الت افل والتلاند ذلد أن الوقذ عىـر العىـ  سـبيل مـن سـبل  .2

اإلن ا  يف سبيل الىَّه حل وما التقتري يف اإلن ا  يف  تا اجلان  إال نتيتة من نتـا ج  ـعذ 
 . الشعوا الديين نومبوا الت افل نر أفراو اجملتمت امللى 

وكي يــة اإلفــاو  منــه و ــاو  مشــاكل الت بيــ  واــإل    ــة اجملــامت ال ق يــة مبــا خيــهب الوقــذ .3
 .الناس عىيه

 . نإل سري أ ل اخلري من أ ل امللااعة افعاً لتكر   حل و لتاً لى م  يف الىلا      .4
ومبـوا ل بيـ  الشــريعة اإلسـالمية فاألنظمـة الو ــعية املعمـور  ـا يف أكثــر الـبالو اإلســالمية  .5

 . وو  يف الشرع لقذ وون إنشا  الوقذ نتواله املع 
 .فتح ناا القدو  من خالر وال  األمر والعىما  وومب ا  اجملتمت  .6
لر  ا رية لىواقذ يف إواا  وق ه إذا اا  إ الة لىش و  والشب اس والهل كانت سببا ا يلـا  .7

 .يف لرامبت الناس عن الوقذ
 .عترنا اال تماا ناألوقاف املومبوو  ولنميت ا وف  مع ياس الواقت وملتتداس .8
 . العمل عىر إعاو  ال ا ت من أصور الوقذ .9

 .و ت خ ة اقتتاوية لرعر اامباس األمة فيما يتعى  نالوقذ  .11
 .قياا مسسلاس اقتتاوية متنتتة لرعاية واستثماا األوقاف .11
 .االست او  من التتااا املعاصر  والهل ندأ نع  ا يسيت أكىه فعىيا .12
مـا ال يـدا  كىـه حل ال يـو   : الوقـذ اجلمـاعي وذلـد ل بيقـاً لقاعـد  فتح ناا امللـامهة يف  .13

القىيـــل مـــن ال ثـــري كثـــري حل فـــتع  نـــتلد املشـــااكة يف اخلـــرياسحل وال حيـــرا مـــن : كىـــهحل وقاعـــد  
ـــــه نيـــــاس املشـــــااكرحل وأمـــــوا   حل ولومب ـــــاهت  إد الىَّـــــه  قتـــــد الثـــــواا واملـــــ راثحل و تمـــــت في

 . ناإلخالص يف أعما  
  من خ ر  اجلمعياس اخلريية العامىة حل فقد عمىت يف أوساط ا امبـة حل ولىملـت االست او .14

 .موا ن اإلن ا  حل و مت لدي ا خ ر  يف  تا اجلان  ال مي ن ا تور عىي ا من اري ا 
العمل عىر االست او  من التتااا ا الية لىدور اري امللىمة فا  مة  الة املـسمن أينمـا  .15

 ـــــــــــــــــ

الالا  حل صارت نن عبداهلل حلأسباا احنلاا الوقذ يف العتر ا ا ر حل وسبل معاجلته حل حإل مقدا لو اا  الشسون اإلسالمية   
خالد نن عىي نن حممد حل االوقاف يف العتر ا ديإل كيذ نومب  ا املشيقح حل حل  14-6 ص حل ناملمى ة العرنية اللعووية

 .حل نتترف  3-81لدع  اجلامعاس ولنمية موااو ا وااسة فق ية حل ص
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 .ىر أن لو ت يف إ اا إسالمي ومبد ا ف و أا   ا ع
 
 .  األوقاف واستثمار نشا عملية إلصيغ . 11

الريـت النـالج  املراو ناستثماا أموار الوقذ  و استثماا أصل الوقذ عقااا كان أو منقـوالحل أو اسـتثماا
و ـــتا اال ـــاا يف لعريـــذ اســـتثماا أمـــوار الوقـــذ  ـــو مـــا انت ـــر إليـــه منتـــد  ق ـــايا عـــن اســـتاالر الوقـــذ حل 
 القــراااس وال تــاو  املتعىقــة ناســتثماا أمــوار الوقــذ إد أن املقتــوو ناســتثماا أمــوار الوقــذ؛ ايــإل أ ــاا يف

 . اً وعاالس استثمااية مبااة  رع لنمية األموار الوق ية سوا  كانت أصوال أا ايعا نوسا ل: الوقذ
والواقـــذ إمـــا أن يـــنهب صـــرااة عىـــر اســـتثماا األصـــل املوقـــوف إمـــا مبا ـــر حل أو جبـــز  مـــن ايعـــهحل أو 

ل اخلـري حــن اسـتثماا الريـتحل أو مبـز  منـهحل أو يـو  ذلـد كىـه وون اديــدحل و ـتا التـوا متثـل عـاال واسـعا أل ـ
يريدون وقذ أموا  حل مت اديد سبل احملافظة عىر األصور الوق ية ولنميت ا ملتقبال وف  خ ـة مناسـبة مـن 
خــالر اســتثماا نلــبة معينــة مــن الريــتحل حــا يــسوي إد الزيــاو  امللــتمر  ألصــو   املوقوفــةحل ومي ــن لىواقــذ أن 

وأل ـا ال  ـوا اس معتـ ر  ومقبولـة جيـ  العمـل  ـا ؛ جيعل  تا األمر من  رو ه الهل ينباـي مراعاهتـا؛ و ـي ا
والقــــور جبــــوا  االســــتثماا ظــــا ر ونــــاا حل ول ــــن ايــــإل مــــا واو القــــور جبــــوا  لنــــايف مقت ــــر عقــــد اللــــو  حل 

 :1االستثماا فإنه ال ند أن ي ون ذلد ن وانط وقيقة حيلن لىنيت ا يف اخيت
و  لىنـــاظر أو  ي ـــة الوقـــذ أن ي ـــون االســـتثماا يف ومبـــه مـــن الومبـــوا املبااـــة  ـــرعاحل فـــال جيـــ .1

إيداع أموار الوقذ نقتد ا تور عىر ال وا د الرنويـةحل أو االسـتثماا يف اللـنداس الرنويـةحل 
 .أو  را  أس   لشركاس أصل نشا  ا اراا

 .مراعا   روط الواق ر فيما يقيدون نه الناظر يف عار لثمري حتى اس األوقاف .2

 .شروعاس ذاس املنا ر العالية عدا اجملا فة واملنا ر  يف امل .3

 .التنويت يف احمل ظة االستثمااية لىتقىيل من املنا ر .4

اختيـــاا صـــي  االســـتثماا املال مـــة ل بيعـــة األوقـــاف مبـــا حيقـــ  متـــارت الوقـــذحل وجينبـــه خمـــا ر  .5
 . ياع اقو  امللت يدين

 ـــــــــــــــــ

منتد   العمراين حل عبداهلل نن حممد حل ووا الوقذ يف وع  البلإل العىمي وااسة فق يةحليف: انظر يف  تا املو وع نتترف من   
حل  يف مبامعة اإلماا حممد نن سعوو اإلسالمية املشااكة اجملتمعية يف عار البلإل العىمي يف املمى ة العرنية اللعوويةحل املنعقد

 .81 -62 ص
ااس وفتاو  ولوصياس منتد   ـحل وقرا2 4 جملمت ال قه اإلسالمي الدويلحل الدوا  اخلاملة عشر  ( 40 )قراا اق  : ينظر   

 .ا001 أكتونر/ ـ4 4  عبان : ق ايا الوقذ ال ق ية األورحل ال ويت
قذ حل حإل مقدا لىدوا  اخلاملة عشر  جملمت ال قه اإلسالمي الدويلحل حل استثماا أموار الو (  ـ4 4 )فداو حل التاو  العيا ي  1

حل استثماا أموار الوقذحل حإل مقدا لندو  ق ايا الوقذ ال ق ية (  ـ4 4 )حلالعماا حل عبداهلل نن موسر  1 ـحل ص4 4 
 . 8  ـ حل ص4 4 ال ويت . األود
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  االقتتـــاويةحل وقىـــة ومي ـــن اســـتثماا أمـــوار الوقـــذ نـــأوواس االســـتثماا الشـــرعية الـــهل لتلـــ  نال  ـــا 
املنـا ر حل واالفـإو  مــن البنـو  اإلسـالميةحل والشــركاس االسـتثمااية املتنتتـةحل ومــن العقـوو والتـي  املال مــةحل 

 .عقد اللى حل واملشااكةحل وامل اانةحل واملشااكة املتناقتةحل واملراحة لآلمر نالشرا حل واملشااكة يف الوقت: ومن ا 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .استثمار األوقاف رسم بياني يوضح طرق
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 .الجوانب االقتصادية للوقف (0228)عمر الكتاني : المصدر
االسـتثماا : وال   تا الرس  البيـاين مي ـن لقلـي  لومب ـاس األمـوار املوقوفـة إد ثالثـة أقلـاا ا يلـية 

 .العقااي حل ومتويل اخلدماسحل واالستثماا املايل يف عار البنو  اإلسالمية
مال مـة إلنشـا  وقـذ يلـت او  والهل مي ن أن ل ون صـي توا من ال العديدد ل نا ومي ن القور نأن

 :ومن أنر  امنه 
 :وقف العقار

من أو ح التوا الوق يةحل وأكثر ا أمانا وقذ العقـاا كاألاا ـيحل واملـزااعحل واملبـاين التتاايـة والعمـا رحل 
ويـدر عىـر ذلـد نتـوص  حل العقـاا وحنو احل وقد نقل اري وااد من أ ل العى  االل ا  عىر مشـروعية وقـذ

 .أا ه  ي ر –ا ي اهلل عنه –وقذ عمر نن اخل اا : كثري  من ا
ويلـــت او مـــن ايـــت العقـــاا املوقـــوف ألاـــراض البلـــإل العىمـــي يف صـــيااة خ ـــة لشـــايىية مثاليـــة ملـــوااو 

 .ثانتةحل ومي ن م اع ت ا ناستثماا احل ونزياو  ات  الوقذ
مي ــــن لو يــــت االســــتثماا العقــــااي إد اســــتثماا اقتتــــاوي مبا ــــرحل خاصــــة يف ميــــدان أوقــــاف  ايــــإل

األاا ي ال الايةحل و ي ال لزار م مةحل الـ  الوثـا   العقاايـة يف الـدور اإلسـالميةحل ول ن ـا يف اامبـة إد 
حل ولقيــي  مــرو اــديإل أســالي  اســتثماا و اســتاالر  ــتا األاا ــي وإخ ــاع ا إد املعــايري الدوليــة يف اإلنتــاج

وكـتلد , االس أخر  مثـل التـناعة التقىيديـة وويت احل و نا  ق اعاس أخر  وق ية ذاس  انت عقااي يف ع
إد اســــتثماا اــــري مبا ــــر و ــــو االســــتثماا البشــــري أي التنميــــة البشــــرية ان القــــا مــــن امللــــتدحل ومــــراوا عــــ ر 

موار الوق ية حنو املدااس واملسسلـاس العىيـاحل املسسلاس التعىيمية والتلية واري احل و نا  د لومب ا كبريا لأل
 . مبا في ا ال بية والتقنية والتيدليةحل والبي رية ومتلاس األمراض العقىية وامل تباس

 :وقف المنقول
 .حل واللـالححل واألمب ـز حل وحنو ـايشرع وقذ املنقور التي مي ن االنت اع نه مت نقا  عينـه كا يوانـاس

وأمـا خالـد فـإن   لظىمـون خالـداً فقـد :"...قـار مااواا أنو رير  ا ي اهلل عنه أن النيب : ويدر عىر ذلد
 . 1.( ااتبى أواعه وأعتدا يف سبيل اهلل

 ـــــــــــــــــ

 .نظر يف ذلد مشروعية الوقذأ  
 .1- حل ص اجلوان  االقتتاوية لىوقذحل( 008 )ال تاين حل عمر   

حل   جحل 133  اق (  الرقاا والااامر ويف سبيل اهللويف: )ناا قور اهلل لعاد صليح البنااي حل حل (  ـ 40 )البنااي 1
= 
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مــن ااتــبى فرســا يف ســبيل اهلل إميانــا نــاهلل :) قــار أن النــيب   –ا ــي اهلل عنــه –ومــا اواا أنــو رير  
 .  ( فإن  بعه وايه واوثه ونوله يف ميزانه يوا القيامة , لتديقا نوعداو 

يف  ــتا ا ــديإل مبــوا  وقــذ اخليــل لىمدافعــة عــن امللــىمرحل ويلــتنبط منــه : )  مبــا  يف فــتح البــااي
 (. مبوا  وقذ اري اخليل من املنقوالس من ناا أود

و نـــا  لومبـــه الســـتثماا أمـــوار األوقـــاف يف البنـــو  اإلســـالميةحل و ـــو يف  ن وااـــد اســـتثماا يف عـــار 
يف  ريــ  اقيــ  اللــو  (  ــب ة مسسلــالية ماليــة)اج املسسلــاس املاليــة اإلســالمية فيمــا نين ــاحل لت ــوين انــدم

حل ومي ن لىبنـو  اإلسـالمية (ننو  إسالمية)و  تا مي ن ألموار الوقذ أن للا   يف خى  . املالية اإلسالمية
لبنو  اإلسالمية الهل ان ىقـت مـن حل و نا  فعال عدو من ا( أموار الوقذ)ندوا ا امللامهة يف إواا  ولوظيذ 

ـــتي أســـى مـــن  ـــرف أوقـــاف متـــرحل و ( ننـــد فيتـــل اإلســـالمي يف متـــر)أمـــوار الوقـــذحل من ـــا  ننـــد )ال
الـــهل أسلـــت مـــن  ـــرف أوقـــاف (  والشـــركة اإلســـالمية يف لوكلـــمبواغ)و( الت ـــامن اإلســـالمي يف اللـــووان

 .1اإلماااس العرنية املتلد 
وإنشا   تا املسسلاس من  رف األموار الوق ية وليل عىـر مسـو ال  ـر العىمـي اإلسـالمي يف اجملـار 

فـــاألموار الوق يــة اتـــاج إد مسسلــاس ماليـــة لتلــيري احل وقـــد ولــت التترنـــة العمىيــة مـــن خـــالر . االقتتــاوي
أ ــا اــري مس ىــة إلواا  وللــيري األمــوار الوق يــةحل  مسسلــة الوقــذ ن لــ ا ســوا  يف  ــ ل و اا  أو مديريــة عامــة

نين ــــا البنــــو  اإلســــالمية مــــن اختتاصــــ ا لوظيــــذ األمــــوار وفــــ  الشــــريعة اإلســــالمية ونالتــــايل ي ــــون  ــــتا 
خدمــة وقــذ املــار عىــر متــىلة عامــةحل : االســتثماا لألمــوار الوق يــة قــد اقــ  خــدمتر مبىيىتــر لىملــىمر 

 .ا إنتاج متارت عامة أخر  و ي البند اإلسالميوخدمة اختياا متىلة عامة من  أ 
وا قيقـــة أن االســــتثماا العقـــااي واالســــتثماا املــــايل مـــن  ــــأ ما اقيــــ  إنتـــاج إ ــــايف أو لوســــيعه أو 
صــيانة  ليــاس إنتامبــه ونالتــايل لوســيت الرأمســار العــاا الــتي ي ــون وعــا  الوقــذحل  ــتا مــت العىــ  نــأن البنــو  

البنــد اإلســالمي )أموا ــا خلدمــة املتــارت االمبتماعيــةحل كمثــار عىــر ذلــد  اإلســالمية لوقــذ عــاو  مبــز ا مــن
مىيـــون ووالا وق ـــا عىـــر املشـــاايت االمبتماعيـــة يف الـــدور  800الـــتي ختـــهب اقيبـــة مـــار قـــدا ا ( لىتنميـــة

 .4مىيون ووالا 000 اإلسالمية ويتوقت أن لتل  تا ا قيبة إد 
 :يةوقف النقود يي محايظ استثمار 

 ـــــــــــــــــ
= 

 .  6–6 6ص حل ج حل 381حل ملى  حل صليح ملى  حل ناا لقد  الزكا  ومنع احل اق  214ص
حل  1حل ج 638 اق  ( ومن اناط اخليل ) فرسا لقوله لعاد  ااتبىحل صليح البنااي حلناا من (  ـ 40 ) البنااي  

 . 048 ص
 . 68ص حل6حمم  الدين اخل ي  حل واا املعرفة نريوس حلج:  نن اتر العلقالين حل أمحد نن عىي حل فتح البااي حل اقي ا  
 .1- حل ص قتتاوية لىوقذاجلوان  االحل( 008 )ال تاين حل عمر  1
 .ملرمبت اللان ا 4
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والــرامبح مــن  ــتا األقــوار  ــو مبــوا  وقــذ  اختىــذ ال ق ــا  يف مبــوا  وقــذ النقــوو عىــر ثالثــة أقــوار
النقووحل ما وامت اق  متىلة  رعيةحل مثـل أن يـت  إقرا ـ ا لىملتـامبر مـن البـااثر مـثاًلحل أو أن للـتثمر 

 .  ويترف ايع ا يف متااف الوقذ
واجملار اا  يف  تا العتر لوقـذ النقـوو يف احملـافد االسـتثمااية واري ـاحل ولتـود اسـتثماا ا اجل ـاس 

ومن   يلت او مـن . املالية واالستثمااية املتنتتةحل مت مراعا  ال وانط الشرعيةحل و وانط االستثماا اخمنة
  .ايع ا يف متااف الوقذ

 :وقف األسهم يي الشركات المساهمة
صـــد ميثــل اتـــة : وقــذ األســ   يف الشـــركاس امللــامهة مـــن قبيــل وقـــذ املشــاعحل وذلـــد أن اللــ  

ووقــذ األســ   مشــروع مــت مراعــا  ال ــوانط الشــرعية واالقتتــاوية يف حل    ــا عة يف صــايف مومبــوواس الشــركة
 :حل ومن ذلد1 را  األس  
 . 4أن ل ون األس   املوقوفة من أس   الشركاس ذاس النشاط املباح .1

 .مراعا  قواعد االستثماا اخمنة .2

ومتتـــا   ـــتا التـــياة نلـــ ولة املشـــااكة نأوقـــاف مـــن خال ـــا لألفـــراو والشـــركاسحل فـــيم ن ألي فـــرو أن 
يوقذ أسـ ماً ميى  ـاحل أو يشـوي أسـ ماً مببـال  يلـري  يف متنـاور متوسـ ي الـدخلحل ووون اامبـة كـتلد إد  

 .ىوا ح التنظيميةكثري من ال
كمــا أنــه مي ــن لىتامعــاس أن لتمىــد حمــافد اســتثمااية متنتتــة يف األســ  حل ولــدعو عمــوا النــاس 
لىملــامهة في ــا وفــ  لنظيمــاس  ي ــة اللــو  املاليــةحل ونالتعــاون مــت  ــركاس الوســا ة املاليــةحل ويــنهب يف لــوا ح 

 .احمل ظة الوق ية عىر متااف الوقذحل يف وع  البلإل العىمي

 :  تا التدو التنبيه عىر أمواحل من اوجيدا يف
أن االســتثماا يف ســو  األســ    ــو اســتثماا عــايل املنــا ر حل ولــتلد فإنــه ال جيــو  لــداور  .1

األس   الوق ية نتـياة املتـامبر  أو امل ـاانة ناألسـ   يف االـة  ـرا  األسـ  ؛ ومـن   لرقـ  
 . اال اع قيمة األس   لبيع احل إال وف  أسى معينة ويف ن ا   ي

 ـــــــــــــــــ

 .2  /6( 40 )لدوا  اخلاملة عشر  قراا اق و تا ما قراا عمت ال قه اإلسالمي الدويل يف ا  
د حل األس   واللنداس وأا ام ا يف ال قه اإلسالمي حل واا انن اجلو يحل الدمااحل ال بعة األو (  ـ4 4 )اخلىيل حل أمحد نن حممد   

 ـحل 8 4 حل األس   واللنداس من منظوا حل واا اللالاحل ال بعة األود(  ـ8 4 )حل خياط حل عبد العزيز48 ـ حل ص4 4 
 .3 ص

حل   4اإلماا حممد نن سعوو اإلسالمية العدو  العماا حل عبداهلل نن موسر حل وقذ األس   لىعماا حل حإل منشوا يف عىة مبامعة 1
 .61 ص

حل  االستثماا واملتامبر  ألس   الشركاس املنتى ةحل مرامبعة فق ية ومقوااس لىبلإل ( ـ  4 )العماا حل عبداهلل نن موسر : ينظر 4
 . ـ  4 إ بيىياحل ال بعة األود امللتقبىي حل واا كنو 



30 

 

 30 

أن التياة املناسبة لالستثماا نشرا  األس   الوق ية  ـو نتـياة االسـتثماا الـدا   لىلتـور  .2
عىــر ايــت اللــ  حل ويراعــر يف ذلــد اختيــاا أســ   الشــركاس ال بــري  الــهل لــو ع عوا ــد ووايــة 

 .مبيد  ونش ل منتظ 

 .     منن  اً اختياا الوقت املناس  لشرا  األس   يف األاوار الهل ي ون في ا سعر الل .3

 :وقف باإليادة من عقد االستصناع
عــةحل ومب ــة حولــة لقــي  ننــاً  عىــر أاض الوقــذحل نــر اجل ــة الراعيــة لىوقــذ مثــل اجلام ويــت  عقــد االستتــناع

وي ون البنا  حىوكاً لتىد اجل ة الهل لولت ننـا احل ولشـويه اجلامعـة ننـاً  عىـر ال ـا  ملـب  نـثمن مسمبـل عىـر 
أقلــاط ســنوية أو  ــ ريةحل والاالــ  أن ل ــون أقــل مــن األمبــر  املتوقعــة مــن لــأمبري املبــإلحل ومــت  ايــة للــديد 

 .1و تا ال ريقة م بقة يف عدو من الدور اإلسالميةحل   بإل لألوقافاألقلاط لسور مى ية امل
 :الوقف من خالل المشاركة

أاض الوقــذ ملمــور يقــوا نتشــييد ننــا  عىي ــا ي ــون مى ــاً لــهحل واألاض لبقــر ( اجلامعــة)يقــدا النــاظر 
عىــر أصــى ا مــن مىــد الوقــذحل ويقــوا النــاظر نتــأمبري العقــاا كــاماًلحل واألمبــر  لــو ع نــر الوقــذ ومالــد البنــا  

 . 4والبنا حل  استلقا  كل من األاض 
 :المشاركة المتناقصةالوقف من خالل 

لقــوا عىــر صــياة املشــااكة العاويــة مــت إ ــافة عنتــر مبديــدحل و ــو قيــاا الوقــذ نتنتــيهب مبــز  مــن 
لشــرا  البنــا  مــن املمــور لــداجيياً اــحت لــسور مى يتــه  ا يــاً إليــهحل فيتــري الوقــذ مال ــاً لــألاض ( الــرنح)عا ــدا 

 .2واملبإل معاً 
ويت ــح مــن  ــتا التــياة والــهل ســبقت ا أنــه لــيى في مــا معــإل  ــراكة العقــد الــهل ل ــون في ــا ا تــة 
 ا عة نر الشري رحل وإوا  ي  ـركة مىـد؛ إذ يبقـر الوقـذ مال ـاً لـألاضحل واملمـور مال ـاً لىبنـا ؛ و ـتا مـا 

 .ة اخلاصة لىوقذجيعل  تا التي  متال مة مت ال بيع
 

 ـــــــــــــــــ

يش د سو  األس   وقت كتانة  تا البلإل اخن ا ًا كبرياً يف القيمة اللوقية ألس   الشركاس ال بري  والهل لو ع عوا د مبيد حل    
 .ف و وقت مناس  لىتامعاس لشرا  أس   وق ية

حل ال ويتحل م بوعاس (حنو ووا لنموي لىوقذ)حل أسالي  استثماا األوقاف وأسى إوااهتاحل  من ندو  ( 331 )محاو حل نزيه    
 .84 احل ص 331 و اا  األوقاف والشسون اإلسالميةحل 

 .18صحل اا أموار الوقذ حل استثم(  ـ4 4 )فداو حل التاو  العيا ي 1
. حل الوسا ل ا ديثة لىتمويل واالستثماا لىدكتوا حل حإل مقدا لندو  إواا  ولثمري حتى اس األوقاف(  ـ2 4 )الزاقا حل حممدأنى 4

حل أسالي  استثماا األوقاف وأسى ( 331 )حل محاو حل نزيه 36  ـ حل ص 2 4 املع د اإلسالمي لىبلوث والتداي  
 .82 إوااهتاحل ص

 . 3 ثة لىتمويل واالستثماا لىدكتوا حل ص حل الوسا ل ا دي(  ـ2 4 )الزاقا حل حممدأنى 2
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 الخاتمــة
لقد استقر عند البااإل ومن خالر اإل اللـة عىـر األوقـاف اإلسـالمية نـر الواقـت واملـأمور مجىـة مـن النتـا ج 

 :نعرج عىر أنر  ا عىر النلو اخيت
يوامبــه العــام اإلســالمي اليــوا العديــد التلــدياس واملشــ الس يف عــار األوقــاف إال أ ــا ح نــة ا ــل  .1

 أمب ـز  نتـالح إال األوقـاف صـالح تـوال وال مي ـن لـوفر املقتـد اللـىي  واإلااو  التـاوقةإذا 

   .اإلسالمية ا   
إن نظاا الوقذ اإلسالمي مبز  ال يتتـزأ مـن منظومـة اإلسـالا ولـن يـسيت  ـتا النظـاا أكىـه إال ن  ـ   .2

 .مشويل   مة الشااع و من ني ة إسالمية صليلة
الــــهل أصــــانت النظــــاا الــــوق ي نالشــــىل  ــــو التــــدخل األمبنــــيب مــــن ااــــتالر إن مــــن أنــــر  التلــــدياس  .3

 تواستعماا وما لبت ذلد مـن سـي ر  ا  ومـاس عىـر األوقـاف حـا أخرمب ـا عـن وظي ت ـا الـهل كانـ
 .سوي ا فيما سب ل
إن االست او  من التترنة الارنية يف  تا األوقاف أمر اايـة يف األمهيـة لتتـاو  عوا ـ  الت بيـ  ول ـن  .4

 . من إ اا الشريعة اإلسالمية فا  مة  الة املسمن أينما ومبد ا ف و أا   ا 
أن الشـــااع ا  ــــي  واقيقــــا لىل مــــة مــــن لشــــريت الوقـــذ لــــر  نــــاا االمبت ــــاو يف أا ــــاا الوقــــذ  .5

م تواا عىر متراعية مت قانىية لىت وير والتلديإل مبا خيـدا الواقـت املعـا  وكـل ذلـد  ـمن قواعـد 
 ..إلسالميةوأ ر الشريعة ا

أن لىوقذ  دفاً عاماً يتمثل من القياا مبا أومببه الىَّه عىر امللىمر مـن التعـاون والت افـل والـواا حل  .6
و ــدفاً خاصــاً يتمثــل يف اقيــ  اابــة خاصــة قا مــة يف ن ــى امللــى  يدفعــه إد اقيق ــا ووافــت وينيــة 

 .واريزية وواقعية وامبتماعية
مر منــت القــرن األور عىــر ابــيى األمــوار عىــر العىــ  ومــا يتعىــ  للــان  امللــىمر ا امــاً وحم ــو  .7

 .ننشراحل من مدااس ومعا د حل م تباس حل واري ذلد
ـــه األوقـــاف يف وعـــ  خمتىـــذ الق اعـــاس كثـــري  .8 متنوعـــة ولشـــمل كـــل امليـــاوين  اللـــبل الشـــرعية لتومبي

 .والق اعاس
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 المــراجــع
عىــي حممــد : يب املعــافري اال ــبيىي حلأا ــاا القــر نحل احملقــ  انــن العــريب حل حممــد نــن عبــد اهلل أنــو ن ــر نــن العــر 
 .ال بعة األود : لبنان حل ال بعة  –البتاوي حلواا إايا  الواث العريب نريوس 

 ـــركة : انـــن ا مـــاا حل كمـــار الـــدين أمحـــد نـــن عبـــد الوااـــد الليواســـي حلفـــتح القـــدير حل ال بعـــة األود حل متـــر 
 . والوام تبة وم بعة مت  ر البايب ا ىيب وأ

 .حمم  الدين اخل ي  حل واا املعرفة نريوس: انن اتر العلقالين حل أمحد نن عىي حل فتح البااي حل اقي  

 . حل املاين حلواا ال  ر حل نريوس حل ال بعة األود(  ـ402 )انن قدامة املقدسي حل عبد اهلل نن أمحد
حل إعـالا املـوقعر عـن اا العـاملر حل (1 3 )انن قي  اجلو ية حل حممد نن أيب ن ر أيوا الزاعي أنـو عبـد اهلل 

 . 1 3 نريوس حل  - ه عبد الر وف سعد حل واا اجليل : اقي  

 .انن منظوا حل حممد نن م را حل للان العرا حل واا صاوا نريوس حل ال بعة األود 
 .أنو واوو سىيمان نن األ عإل اللتلتاينحل سنن أيب واوو حل واا ال تاا العريب ـ نريوس 

 حلحما راس يف الوقذ حل واا ال  ر العريب (   3 )مد أنو   ر  حل حم
ل ــوا أســالي  العمــل واىيــل نتــا ج نعــض الدااســاس : حل نظــاا الوقــذ اإلســالمي(  ـــ  4 )أنو يــد حل أمحــد

 .ا000  ـ ـ   4 حل الرناطحل >اإليليل و<ا ديثةحل املنظمة اإلسالمية لىونية والعىوا والثقافة 
 .ا316 / ـ122 مالس الشرعية املاليةحلواا األنتااحلالقا ر حلحلاملعا( ـ122 )أمحد إنرا ي  ند
 ـعي  األانــسوط و خـرون حل مسسلــة : حل ملـند اإلمــاا أمحـد نـن انبــل حل احملقـ  (  ــ0 4 )أمحـد نـن انبــل 

 .الرسالة 
 يف الوقـذ نـدو  إ ـاا يف قـدا حـإل واـري  حل امللـىمر عنـد الوقـذ لـاايخ صـارتحل العبـد صـارت نـن أمحـد

 . ـ   4  الرياض حل واألوقاف اإلسالمية الشسون و اا  .وعاالله ميةاإلسال الشريعة

حلعىـة وااسـاسحلمبامعة الريمو حلاجملىــد (1)حلل ـوا وقـذ النقــوو يف العتـر العثمـاين( 331 )األانـاؤوط حل حممـد
 (. 18-126)احل331 حلالعدو األورحل(أ)العشرون

حلعىــة وااســاسحلمبامعة الريمو حلاجملىــد ( )حلل ــوا وقــذ النقــوو يف العتــر العثمــاين(  33 )األانــاؤوط حلحممــد
 (.48-16)احل 33 حلالعدو الثالإلحل(أ)التاست عشر

 .ا 38 حلاملن ل التايف يف الوقذ وأا امهحلامل بعة الو نيةحلالقدسحل(  38 )اإلماا حل حممد أسعد
أمنــوح حل م ديــة حل الوقـــذ اإلســالمي ا ـــديإل نــر اـــدياس الواقــت و ـــروا  اإلصــالح حل مبامعـــة عبــد املالـــد 

 .عدي حل ل وان حل املارا الل

 من جبد  عقدس الهل األوقاف حتى اس لتثمري الدااسية ا ىقة وقا ت حل( ـ0 4 ) اهلل عبد األمر حل الن

 البند و والتداي  لىبلوث اإلسالمي املع د حل4   ص  ـحل404 /01/04 ـواحت 404 /0/01 

  ـ0 4  حل األود ال بعة حل جبد  لىتنمية اإلسالمي
 .   338 / 3 4 عمر حل الوقذ األ ىي حل ال بعة األود حل واا الثقافة اإلسالمية حل عاا نافقيهحل  الر 
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. و: حل صـــليح البنـــااي حل احملقـــ  (  ــــ 40 )البنـــااي حل حممـــد نـــن إمساعيـــل أنـــو عبـــداهلل البنـــااي اجلع ـــي
 .اليمامة حل نريوس , مت  ر وي  الباا حل واا انن كثري 

 .لروض املرنت حلم تبة الرياض حل الرياضحل ا(  ـ130 )الب ويت حل منتوا نن يونى
 .حلكشاف القناع حل واا ال  ر حل نريوس(  ـ 40 )الب ويت حل منتوا نن يونى

وـــــاذج معاصـــــر  لت بيقالـــــه يف أمري ـــــا )حل الوقـــــذ اإلســـــالمي وأثـــــرا يف لنميـــــة اجملتمـــــت(331 )مجـــــار نر  ـــــي
سون اإلســالميةحل ال ويــتحل  ــمن أحــاث نــدو  حنــو ووا لنمــوي لىوقــذحل و اا  األوقــاف والشــ( الشــمالية
 .ا331 

حل ووا نظــــاا الوقــــذ اإلســــالمي يف التنميــــة االقتتــــاوية املعاصــــر حل حل واا (  ـــــ8 4 )اجلمــــل حل أمحــــد حممــــد 
 . ـ 8 4 اللالاحل مترحل ال بعة األود 

 إايا  :اإلسالمي نوا ن نحل ال ر اخلاصة لىمشروعاس  وكو فراند مع د مركز مدير حل(004 )نرمير مبني ر

 والدميقرا يـة اإلسـالا وااسـة ملركـز اخلـامى اللـنوي العدالـة االمبتماعيـة حلاملـسمتر لبنـا  التقىيديـة طاألوـا

  . 004  مايو يف نوا ن ن
حل موا ــ  اجلىيــل لشــرح خمتتــر خىيــل حل ال بعــة األود حل (  ـــ6 4 )ا  ــاا حل أنــو عبــد اهلل حممــد نــن حممــد

 . 332 /  6 4 حل عاا   بط الشيخ  كريا عمرياس حلنريوس واا ال ت  العىمية
حل (حنـو ووا لنمـوي لىوقــذ)حل أسـالي  اسـتثماا األوقـاف وأسـى إوااهتـاحل  ـمن نـدو  ( 331 )محـاو حل نزيـه 

 .ا331 ال ويتحل م بوعاس و اا  األوقاف والشسون اإلسالميةحل 

انـة مـت حل أا اا الوقذ عىر التايـة يف الشـريعة اإلسـالمية حلوااسـة مقا(  ـ6 4 )اخلالد حل حممد عبد الراي 
 .   336 /  6 4 م انت الت ا عاا : الت بي  الق ا ي يف املمى ة العرنية اللعووية حلم ة امل رمة 

حل األس   واللنداس وأا ام ـا يف ال قـه اإلسـالمي حل واا انـن اجلـو يحل (  ـ4 4 )اخلىيل حل أمحد نن حممد 
 . ـ 4 4 الدمااحل ال بعة األود 

 . ـ8 4   واللنداس من منظوا حل واا اللالاحل ال بعة األودحل األس (  ـ8 4 )خياط حل عبد العزيز

 .حممد عىيد حل واا ال  ر حل نريوس : الداوير حل سيدي أمحد أنو ال ركاس حلالشرح ال بري حلاقي  
 .الدسوقي حل حممد عرفة حل اا ية الدسوقي حل اقي  حممد عىيد حل واا ال  ر حل نريوس 

 .انة ال البر حل واا ال  ر حل نريوسالدميا ي حل أنو ن ر حممد الليد   ا حل إع
 .الليد سان  حل واا اجليل حل ال بعة األود : حل اتة اهلل البالاة حل املومب ( 002 ) اهلل الد ىوي حل ويل

 .حمموو خا ر حل م تبة لبنان : حل خمتاا التلاح حل اقي  ( ـ2 4 )الرا ي حل حممد نن أيب ن ر
ـــاج إد  ـــرح املن ـــاج حل ال بعـــة األخـــري  حل  متـــر حل  ايـــة احمل(  ــــ186 )الرمىـــي حل حممـــد نـــن أمحـــد  ـــركة : ت

 .   36 /  186 وم بعة مت  ر البايب ا ىيب وأوالوا حل عاا 
ـــة لىتمويـــل واالســـتثماا لىـــدكتوا حل حـــإل مقـــدا لنـــدو  إواا  (  ــــ2 4 )الزاقـــا حل حممـــدأنى حل الوســـا ل ا ديث

 . ـ 2 4  املع د اإلسالمي لىبلوث والتداي . ولثمري حتى اس األوقاف
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 . ـ8 4 حل أا اا الوقذ حل ال بعة األودحل عمان األاونحل واا عمااحل (   ـ8 4 )الزاقا حل مت  ر
 . ـ 4 4 حل أمهية الوقذ وأ دافهحل واا  يبةحل الرياض (  ـ4 4 )الزيد حلعبداهلل نن أمحد

واا املعرفـة لى باعـة : وسالزيىعي حل فنر الدين عثمان حل لبير ا قا    رح كنز الدقا   حل ال بعة الثانية حل نري 
 .والنشر 

 .حل مسسلة اليمامة التل ية الرياض13ساعايتحل حير حل الوقذ واجملتمتحل كتاا الرياض 
 .ا331 حل أا اا الوقذ يف ال قه والقانونحل القا ر  ( 331 )سراجحل حممد

 . ـ414 حل  حل ال بعة األود حل الرياض اإلا اا ووعاوي اخلريي الق اع حل اهلل عبد نن اللىومي حل حممد
 .حل األا حلواا املعرفة حل نريوس حل ال بعة الثانية (  ـ131 )الشافعي حل حممد نن إوايى 

الشـــثري حل عبـــد العزيـــز نـــن محـــوو حلالوقـــذ ووعـــ  مسسلـــاس الرعايـــة التـــلية حل نـــدو  م انـــة الوقـــذ وأثـــرا يف 
 .الدعو  والتنمية 

 .نريوس حل اإلقناع  حل واا ال  ر حل (  ـ2 4 )الشرنيين حل حممد اخل ي  
واا الاـرا :  رح  ادوو انن عرفة حل ال بعة األود حل اقي  حممـد أنـو األمب ـان وال ـا ر املعمـواي حل نـريوس 

 . 331 اإلسالمي حل عاا 
حل اا ــية عىــر لبيــر ا قــا    ــرح كنــز الــدقا   حل ال بعــة األودحل  (  ـــ1 1 )الشــىيب حل  ــ اا الــدين أمحــد

 .  1 1  امل بعة األمريية نبوال  حل عاا: متر 
حل أثــر الوقــذ يف إ ــا  التنميــة الشــامىةحل عىــة البلــوث ال ق يــة املعاصــر حل عــدو ( ـــ2 4 ) ــوقي أمحــد ونيــا 

 . ـ 2 4 حل 4 
 .ال بعة الرانعة  نريوسحل اإلسالميةحل النظ  حل(8 3 )التارت حل صبلي 

واا  واســـتثماا إ" عبـــد املالـــد أمحـــد اللـــيد حل الـــدوا االمبتمـــاعي لألوقـــافحل يف كتـــاا مجـــاعي اـــت عنـــوان 
املع ــد اإلســالمي لىبلــوث والتــداي حل البنــد اإلســالمي لىتنميــةحل مبــد حل املمى ــة " حتى ــاس األوقــاف 

 .العرنية اللعووية
 يف مقدمـة خمتـاا  حـوث اإلسـالاحل يف ال اعىـة التنمويـة التـي  أاـد حل الوقـذ حممـد احمللـن عبـد العثمـانحل

 .ا ند يف ياإلسالم ال قه العا ر  عمت ال ق ية .الندو  

العتىوينحلإمساعيل نن حممد اجلرااي حل كشـذ اخل ـا  ومزيـل االلبـاس عمـا ا ـت ر مـن االااويـإل عىـر أللـنة 
 .الناس حل واا إايا  الواث العريب

 . م بعة الرمبا  احل312  - ـ 124 حل  حل ط حل الوقذحل ص (312 ) حل عبد اجليل عبد الرمحنعشوا
ا  ووا الوقــــــذ يف الــــــدور اإلســــــالمية  ــــــروا  اقتتــــــاوية حل إايــــــ(  ـــــــ1 4 ) عىمــــــا  وم  ــــــرون إســــــالميون

 . ـ1 4  ذوالقعد  8 اجلمعة  -3   وامبتماعية  حل عىة العام اإلسالميحلالعدو 

حل  االســتثماا واملتــامبر  ألســ   الشــركاس املنتى ــةحل مرامبعــة فق يــة ( ـــ  4 )العمــاا حل عبــداهلل نــن موســر 
 . ـ  4 حل ال بعة األودومقوااس لىبلإل امللتقبىي حل واا كنو  إ بيىيا
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العمــاا حل عبــداهلل نــن موســر حل وقــذ األســ   لىعمــاا حل حــإل منشــوا يف عىــة مبامعــة اإلمــاا حممــد نــن ســعوو 
 .  4اإلسالمية العدو 

منتـد  املشـااكة اجملتمعيـة  العمراين حل عبداهلل نن حممد حل ووا الوقذ يف وع  البلإل العىمـي وااسـة فق يـةحليف
ــــة اللــــعوويةحل املنعقــــد يف مبامعــــة اإلمــــاا حممــــد نــــن ســــعوو يف عــــار البلــــإل العىمــــي يف  املمى ــــة العرني

 .اإلسالمية 

 ــ 3 4 واا الشـرو حل القـا ر  ـ نـريوسحل   حل األوقاف اللياسـية يف متـرحل(  ـ3 4 )اامن حل إنرا ي  البيومي
 .ا338 ـ 
 الوقذ واجملتمـت نظاا من تلمل- العريب اجملتمت يف الوقذ لوظي ة التااخيي الت وين حل البيومي إنرا ي  اامنحل

 .العريب  الو ن يف املدين
حل اســـتثماا أمـــوار الوقــذ حل حـــإل مقـــدا لىـــدوا  اخلاملـــة عشـــر  جملمـــت (  ــــ4 4 )فــداو حل التـــاو  العيا ـــي

حل اســتثماا أمــوار (  ـــ4 4 )حلالعمــاا حل عبــداهلل نــن موسـر  1 ــحل ص4 4 ال قـه اإلســالمي الــدويلحل 
 . ـ 4 4 ال ويت . قذ ال ق ية األودالوقذحل حإل مقدا لندو  ق ايا الو 

 . 003 يونيو  2حل مسسلتا الزكا  والوقذ  دية اإلسالا لىبشرية حل مقانىة يف ( 003 )ال نتري حل  وقي 
 العا ـر  حل عمـت ال ق يـة النـدو  يف خمتـاا  حـوث اإلسـالا حل  ـمن يف الوقـذ اإلسـالا حل القـامسي حل عا ـد

 .ا ند اإلسالمي يف ال قه
 ــــــحل وقـــــراااس وفتـــــاو  2 4 جملمـــــت ال قـــــه اإلســـــالمي الـــــدويلحل الـــــدوا  اخلاملـــــة عشـــــر  ( 40 )قـــــراا اقـــــ  

 .ا001 أكتونر/ ـ4 4  عبان : ولوصياس منتد  ق ايا الوقذ ال ق ية األورحل ال ويت

حل ( ـــ1 4 )نتــااي اخلزامبــي مشــى الــدينالقــر يب حل أنــو عبــد اهلل حممــد نــن أمحــد نــن أيب ن ــر نــن فــرح األ
 شـــاا مســـري البنـــاايحل واا عـــام ال تـــ حل الريـــاضحل املمى ـــة العرنيـــة : القـــر ن حل احملقـــ   اجلـــامت ألا ـــاا

 .اللعووية 
حلنــــــــدا ت التــــــــنا تحلواا ال تــــــــ  ( ـــــــــ406 )ال اســــــــاين حل عــــــــال  الــــــــدين أنــــــــو ن ــــــــر نــــــــن ملــــــــعوو ا ن ــــــــي

 .ا382 / ـ406 العىميةحلنريوسحل
 .ا  3 بعة اإلا اوحل ناداوحلحلأا اا الوقذ يف الشريعة اإلسالميةحلم (   3 )ال بيلي حل حممد عيد

حلاجلوانـــ  االقتتـــاوية لىوقـــذ حل املىتقـــر املـــنظ  نالتعـــاون مـــانر املسسلـــة الو نيـــة ( 008 )ال تـــاين حل عمـــر 
ــــة العامــــة  ــــة واألمان ــــانت لىبنــــد اإلســــالمي لىتنمي لألوقــــاف و املع ــــد اإلســــالمي لىبلــــوث والتــــداي  الت

ووا "والـــدوا  التدايبيـــة اـــور" لىوقـــذ والزكـــا النتـــوص القانونيـــة  املنظمـــة " لألوقـــاف نال ويـــت اـــور
 . 008 مااس   - 6 يف ال و  ما نر " الوقذ و الزكا  يف التن يذ من اد  ال قر

الالا  حل صارت نن عبـداهلل حلأسـباا احنلـاا الوقـذ يف العتـر ا ا ـر حل وسـبل معاجلتـه حل حـإل مقـدا لـو اا  
 .الشسون اإلسالمية ناملمى ة العرنية اللعووية

 .ا   3 حل حما راس يف الوقذ حل واا ال  ر حل ال بعة الثانيةحل (   3 )مد أنو   ر حم
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 .املرواوي حل عىي نن سىيمان حل اإلنتاف حل واا إايا  الواث العريب حل نريوس
 . حل وليل ال ال  حل امل ت  اإلسالمي حل نريوس حل لبنان ال بعة الثانية(  ـ183 )مرعي نن يوسذ

 .ا تاج نن ملى  القشريي النيلانواي حل صليح ملى  حل واا اجليل نريوس ملى  حل أنو ا لر ملى  نن

حل أثــر الوقــذ يف لنميــة اجملتمــتحل مركــز صــارت عبــداهلل كامــل لالقتتــاو (  33 )مشــ وا حل نعمــت عبــدالى يذ
 ·ا 33 اإلسالميحل القا ر حل 

جلامعــاس ولنميــة املشــيقح حل خالــد نــن عىــي نــن حممــد حل األوقــاف يف العتــر ا ــديإل كيــذ نومب  ــا لــدع  ا
 .موااو ا وااسة فق ية 

حل الوقــذ اإلســالميحل ل ــوااحل إواالــهحل لنميتــه حل واا ال  ــرحل ومشــ حل ال بعــة األود (  ـــ  4 )منــتا قلــذ 
 . ـ   4 

حل األابـــاس اإلســـالمية يف املمى ـــة املارنيـــةحل و اا  الشـــسون اإلســـالميةحل (  ــــ  4 )الناصـــري حل حممـــد املى ـــي
 ( .ا 33 )ـ    4  –احملمديةحل املارا 

 والشـسون األوقـاف و اا  حل املارنيـة املمى ـة يف اإلسـالمية األابـاس حل ( ــ  4 )امل ـي حلحممـد الناصـري

 . اإلسالمية
مـن  ملـتل) العـريبحل املاـرا يف املـدين اجملتمـت مبسسلـاس الوقـذ عالقـة اـوالس حل اللـيد اهلل عبـد أنـااحل ولـد

 .)العريب الو ن يف املدين واجملتمت الوقذ نظاا
 


