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احلكومية غري املاحنة األهلية: اجلهات الطبيعة ذات أو–هي الفردية
والعطاء-اجلماعية بالبذل وتقوم االجتماعية، القوى ومصاحل إرادة عن املعربة

احلكمي أو احلقيقي .املايل

من سواء اجلهات، هذه إحدى الواقفوالوقف املانح-جهة فيكون
الوقف-فرداً نظارة أو إدارة جهة من مؤسسة-أو املانح .فيكون

االجتماعي العمل اخلريي: وجمال العمل أو املدين، العمل ساحة هو
التراضي طريق عن املفاسد ودرء املصاحل جلب يشمل الذي األعم . باملعىن

ويعده االجتماعية، الروافد أهم من يعد مكمالًوالوقف ثالثاً، قطاعاً البعض
واحلكومي اخلاص .للقطاعني

على االجتماعي العمل جمال يف احلكومية غري املاحنة اجلهات أمهية وتربز
وهي العمل، ذا العالقة ذات الثالثة واألفراد: األطراف نفسها، املاحنة اجلهة

يشملهما الذي تمع ا أو والدولة .املنتفعني،

األمهية تلك املاحنةومن اجلهة على تعود للقيام: اليت النفسي الرضاء
واألمن اخلريي، املستوى على واحملافظة والفضل، الشرف ونيل باملسؤولية،

وتطهريها النفس تزكية عن فضالً واملايل، .الذايت
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املنتفعني األفراد على تعود اليت األمهية تلك مستوى: ومن على احملافظة
ورعا االجتماعي، املنافسةالذرية وإقامة العلم، أهل من والنوابغ املوهوبني ية

النافعة .الشريفة

تمع ا أو الدولة على تعود اليت األمهية تلك من: ومن التقصري جرب
الترامحية، أو االجتماعية والروابط العمرانية، باملشاريع والنهوض الدولة، إدارة

لتح الفقهي الوضع وتأصيل الغري، حق قضية االجتماعيةوتأسيس املسؤولية .مل

فيتنوع االجتماعي العمل جمال يف احلكومية غري املاحنة اجلهات دور أما
واإلغاثة واإلرفاق، االستثمار، وهي وظائف، ثالث .إىل

االستثماري الدور يف: ومن التدوير هذا وتوظيف املال، رأس تدوير
اإلعمار يف و االجتماعية، .القيم

اإلرفاقي الدور الربح: ومن ذات الصغرية التنموية املشروعات إقامة
احلسنة القروض وتقدمي باإلقالة، والعمل .احملدود،

اإلغاثي الدور راتبة: ومن مبقررات يكون سنة( ما أو وأخرى)فرض ،
ضرورية .طارئة

فأمهها الراتبة املقررات والوصية،: أما والوقف، والصدقة، الزكاة،
والعقي واألضحية، .قةوالنذر،

فهي الضرورية الطارئة املقررات أو: وأما ـة، اجلائح عند إليها يضطر ما
الراتبة املقررات كفاية .عدم
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اهللا رسول على والصالة هللا احلمد

  

منها تنبثق اليت اإلنسانية االت ا أم هو االجتماعي العمل جمال إن
جت واليت املتعددة فروعها بكل احلياتية اإلعمار العالئقمشروعات زمام مع

أوصافها باختالف العدد. اإلنسانية حيث ومنظمات: من ومجاعات ومن. أفراداً
النفوذ وحكومات: حيث اليد. شعوباً حيث أو: ومن ومتلقني باذلني، أو ماحنني

.آخذين

يقول حيث اهللا " وصدق

نافع] ٢٥١: البقرة" [ الناس: " وقرأ اهللا دفاع ". ولوال
الطربي املصدر: قال وجه .)١(على

القرطيب الشرائع،: " ويقول من الرسل ألسنة على شرع مبا الدفع هذا
وهلكوا وتناهبوا الناس لتسالب ذلك يف. ولوال عموم فإنه حسن، قول وهذا

فتأمله ذلك، وغري والدفع .)٢("الكف

                                           
الطربي) 1( أيضا٢/٦٣٤ًتفسري وانظر القرطيب: ، .١/١١٧٠تفسري
القرطيب)2( .١/١١٧٢تفسري
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الب ودوروهذا بأمهية خيتص فيما العالئق تلك من واحدة يعاجل حث
االجتماعي العمل جمال يف احلكومية غري املاحنة يعد. اجلهات الوقف أن خيفى وال

بعض يف األوىل اجلهة كان لعله بل الشأن، ذات اجلهات تلك إحدى من
االجتماعي لألمن اإلسالمية إعداده. العصور يف الفضل اهللا-ويرجع فضل بعد

القرى–وتوفيقه أم جامعة تكليف الثاين–املوقرة-إىل مؤمترها يف للمشاركة
عنوان حتت الشرعية:"لألوقاف والرؤى التنموية أم". الصيغ جامعة اهللا فجزى

خالصاً العمل هذا مين يتقبل أن تعاىل اهللا وأسأل خرياً، املكرمة مبكة القرى
النص ونعم املوىل نعم إنه الكرمي، .ريلوجهه

األصيل، وتراثنا الفقهية كتبنا إىل البحث خالل من رجعت وقد
هذا يف املعاصرين ترشد ثاقبة فقهية رؤى من التبجيل يستحق ما فيها فوجدت
االجتماعية، وأمهيته واستثماره للوقف احلديثة الدراسات بعض عن فضالً ال، ا

التنظري نظرنا-مث وجهة إضا-من ليكون البحث؛ جلهودملوضوع جديدة فة
ال ا هذا يف .اآلخرين

على أساسني، وفصلني متهيدي فصل إىل البحث هذا قسمت وقد هذا،
اآليت :الوجه

التمهيدي العنوان: الفصل مصطلحات بأهم التعريف .يف

األول العمل: الفصل جمال يف احلكومية غري املاحنة اجلهات أمهية يف
.االجتماعي

الثاين اجل: الفصل دور العمليف جمال يف احلكومية غري املاحنة هات
.االجتماعي
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غري املاحنة اجلهات مكان أو وضع دراسة على البحث هذا يقوم
امل حتديد الواجب من فكان االجتماعي، العمل نطاق أو جمال يف قصوداحلكومية

ال احلقيقية الترمجة مث منها، الوقف ومكان احلكومية، غري املاحنة باجلهات
االجتماعي اآلتيني. العمل املبحثني يف سأذكره ما .وهذا
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مبفرداته، التعريف خالل من الوصفي املركب هلذا اللغوي املعىن يظهر
اآليت الوجه :على

) (  :  
جهة: اجلهات الواو.مجع من عوض واهلاء واحد، مبعىن واجلهة . والوجه

وضمها-الوجهة: واالسم الواو قالوا-بكسر كما األمساء، يف تثبت : والواو
املصادرولْد يف اهلاء مع جتتمع ال وإمنا والوجهة. ة، تتوجه: واجلهة الذي املوضع

وتقصده والناحية. إليه اجلانب على: ويقال. أو أي كذا، جهة على كذا فعلت
وقصده .)١(حنوه

                                           
احمليط) 1( القاموس العرب، .وجه: مادة. لسان
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) (:  
املعطية: املاحنة أو املعرية مينحه: تقول: أي الشاة النون-منحة بفتح

احل ضم مع إياها-اءوكسرها، أعاره احلاء-ومنحه. أي أعطاه-بفتح .أي

منحته: واستمنحه ومماحنة. طلب ِمناحاً العطاء: وماحنه : واملنحة. بادله
.)١(العطية

) (:  
إال: غري مبعىن سوى: مثل. اسم ومبعىن حممد، غري القوم : مثل. جاء

بغريك مثل. مررت ال، مبعىن "" واسم

النحل١٤٥: ،األنعام١٧٣: البقرة[ مثل]. ١١٥:، صفة، غري جتئ : " كما

الصفة: قلت. )٢(]٧: الفاحتة" [ مبعىن هنا .وهي

) ( :  

احلكومة: احلكومية إىل الثالثي.نسبة مصدر واسم: واحلكومة حكم،
الثالثي غري من معانيهاو. مصدر الظلم: من عن الظامل يف. رد األزهري وقال

                                           
احمليط)1( القاموس العرب، .منح: مادة. لسان
احمليط)2( القاموس العرب، .غري: مادة. لسان
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حديث على احلكومة: "تعليقه اجلنايات أرش يف: قال. )١("يف احلكومة معىن
معلومة دية فيها ليس اليت اجلراحات بدنه: أرش يف موضع يف اإلنسان يجرح أن

فيقتاس العضو، يبطل وال شينه يبقي يقدر–مما أرشه-أي .)٢(احلاكم

التسمية أو: وسبب حاكم حكم على يتوقف احلكومة استقرار أن
أثر له يكن مل غريه فيه اجهتد لو مث ومن معترب، .)٣(محكم

عرفة ابن لفظ: قال وتارة احلكومة، لفظ تارة فيها يأيت املدونة ألفاظ
مترادفني يكونا أن فيحتمل .)٤(االجتهاد،

احلكم واإلحكام: وأصل قضى: يقال. القضاء أي حكماً، باألمر . حكم
أتقنه أي ، األمر .)٥(وأحكم

   

        
الوصفي املركب هلذا االصطالحي املعىن خيرج غري"ال املاحنة اجلهات

اجلملة" احلكومية يف اللغوية مفرداته معىن .عن

                                           
احلديث) 1( غريب يف النهاية يف األثري ابن .١/٤٢٠أورده
العرب) 2( .حكم: مادة. لسان
احملتاج) 3( .٤/٧٧مغين
الزرقاىن) 4( امش البناين اجلليل٨/٣٤حاشية مواهب مع واإلكليل التاج ،٦/٢٨٥.
احمليط) 5( القاموس العرب، .حكم: مادة. لسان
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املر ذا املراد بأن القول إىلوميكنين اإلشارة هو الوصفي األفراد: "كب
أو احلقيقي املايل بالبذل االجتماعية القوى ومصاحل إرادة عن املعربة املنظمات أو

"احلكمي

أن يتضح التعريف هذا احلكومية"ومن غري املاحنة تتصف" اجلهات
أوصاف :بثالث

املصدر )١( األشخاص: تنوع كتربع فردياً املانح املصدر يكون فقد
اجلمعياتالطبيع كمسامهات مجاعياً املانح املصدر يكون وقد يني،

األهلية والشركات تعاىل. واملنظمات لقوله خري؛ كٍل " ويف
]٤١: التوبة" [

جملس تقرير يف جاء ولذلك االجتماعية؛ القوى من املاحنة املصادر وتنشأ
العا االنعقاد دور يف املصري سنةالشورى عشر الثامن تنمية١٩٩٨دي للجنة م

غري للمنظمات تعريفاً التاسع، الفصل يف احمللية، واإلدارة البشرية القوى
ا بأ احلكومية-متثل:" احلكومية، غري املنظمات أسلوباً-أي اختالفها على

إىل للوصول جمتمع أي يف االجتماعية القوى ومصاحل إرادة عن للتعبري سليماً
شام للتنميةرؤية األفراد. لة من معينة جمموعة لرغبة استجابة تتكون عادة وهي

مثل جمتمعهم وتقدم خلدمة اجلهد بذل على والتنظيمات: استقروا اجلمعيات
التعاونية، اجلمعيات والعمالية، املهنية والنقابات االحتادات األحزاب، األهلية،
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الثقافية أو الرياضية أو االجتماعية سواء .)١("األندية

قسمني إىل املصدر حيث من احلكومية غري املاحنة اجلهات تنقسم وقد
وخارجية: آخرين باجلهة. داخلية املقصود فإن احلكومة إىل النسبة كانت وإذا

احمللية: الداخلية احلكومية للرقابة خاضعة كانت اخلارجية. ما اجلهة فهي: وأما
وإن احمللية، احلكومية للرقابة اخلاضعة نظامغري لرقابة خاضعة اجلهة تلك كانت

آخر .حكومي

الغرض) ٢( احلكمي،: توافق أو احلقيقي املايل والعطاء البذل وهو
مقيداً أم مطلقاً أكان .سواء

احلقيقي باملال احلكمي. النقد: واملقصود باملال بالنقد: واملقصود يقَوَّم ما
واملنافع العروض .)٢(من

                                           
موضوع) 1( عن النهائي حتقيق: " التقرير أجل من املصرية للمرأة فعالية أكثر مشاركة حنو

احلضارية الشورى-" االنطالقة احمللية-جملس واإلدارة البشرية القوى تنمية .٨٥ص" جلنة
اللغة) 2( يف األشياء: املال من اإلنسان متلّكه ما كل على املنري،. (يطلق العرباملصباح . لسان

فيه). مول: مادة شروط من يرونه ما حبسب اصطالحاً املال تعريف يف الفقهاء فذهب. واختلف
هو املال أن إىل احلاجة: احلنفية لوقت ادخاره وميكن الطبع إليه مييل عابدين(ما ابن حاشية

هو). ٤/٣ املال أن إىل والشافعية املالكية وجيوز: وذهب العادة يف يتمول عنهما العوض أخذ
الوهاب( عبد للقاضي اخلالف مسائل على ص٢/٢٧١اإلشراف للسيوطي والنظائر األشباه ،

هو). ٣٢٧ املال أن إىل احلنابلة مطلقاً: وذهب نفعه يباح األحوال- ما كل يف يباح–أي أو
حاجة بال اإلرادات( اقتناؤه منتهى امل). ٢/١٤٢شرح تعريف من قريب احلنابلة الكيةوتعريف

اجلملة. والشافعية يف املنافع بذلك فيخرج اإلدخار، إمكان اشترط فقد احلنفية تعريف .أما
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املطلق بالبذل التصرفم: واملقصود حقوق له املبذول الطرف مينح ا
إلرادته وفقاً مؤبدةً واالستغالل الطرف. واالنتفاع مينح ما فهو املقيد البذل أما
االنتفا أو التصرف حقوق بعض له االستغالعاملبذول مؤقتة،لأو مينحها أو،أو

بعينه مشروع لغرض .مينحها

امل باختالف والعطاء للبذل الدافع السبب املاحنةوخيتلف للجهة ،رجعية
أمر الذي تعاىل اهللا حلكم االستجابة هو السبب كان دينية املرجعية كانت فإذا

اخلري وفعل واإلحسان هو. بالتعاون السبب كان شخصية املرجعية كانت وإذا
حنومها أو املنافسة أو العائلة مكانة على إنسانية. احملافظة املرجعية كانت وإذا

الش هو السبب العاطفةكان أو هو. فقة السبب كان عقلية املرجعية كانت وإذا
وأمواهلم أرواحهم على األغنياء يأمن حىت والسطو العنف أعمال من .التقليل

الطبيعة-٣ حكومية: احتاد الغري األهلية الطبيعة األهلية. وهي والطبيعة
االجتماعية القوى ومصاحل إرادة عن املعربة الط. هي مقابلة يف بيعةوذلك

الدين،احلكومية حراسة ا املنوط اإلدارة أو السياسية اإلرادة عن املعربة وهي
والنصرة الطاعة حبقي وحتظى الدنيا .)١(وسياسة

احلاضر العصر كلمة: ويف معان" حكومة" تستعمل عدة :منها،يف

معينة-أ سياسة مجاعة يف السلطة .ممارسة

                                           
ص) ١( للماوردي السلطانية .٥،١٧األحكام
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احلاكمة-ب اهليئات ا،جمموع الثالثوتشمل التشريعية: لسلطات
والقضائية .والتنفيذية

ـ أمام-ج السلطة مفهوم جتسد اليت ا أل غريها؛ دون التنفيذية السلطة
الوزراء. الناس رئيس يقول كذا: كما عن مسؤولة . احلكومة

املعنية-د املختص،الوزارة الوزير يقول عن: كما مسؤولة احلكومة
. كذا

لفظ اطالق يف" كومةاحل: " وعند احلاكمة اهليئات مجيع املراد فإن
املختلفة،الدولة السلطات )١(.وتشمل

                                           
بدوي) 1( ثروت للدكتور السياسية اإلسالم . ١/١٤٧،١٤٨النظم يف احلكم نظام عن نقالً

النبهان فاروق حممد جامعة–للدكتور سنةمطبوعات ص١٩٨٧الكويت .٦٥م
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مستدامة جارية منحة أثره حيث ومن مقطوعة، منحة هو حيث من . الوقف
يلي فيما ذلك وأبني

ذاته: أوالً حيث من الوقف

ذات حيث من معلومةالوقف حمدودة بعني يتعلق التربعات عقود من عقد ه
مشروعة أوجه على ريعها من لإلنفاق .تحبس

عمر وقف اإلسالم يف وقف أول الباري--وكان فتح يف قال. كما
قال:احلافظ معاذ، بن سعد بن عمرو عن شبة بن عمر أول: روى عن سألنا

املهاجرون فقال اإلسالم؟ يف وق: حبس عمر، األنصارصدقة رسول: ال صدقة
.)١(اهللا

قال عمر، ابن عن ملسلم، واللفظ الشيخان، عمر: وأخرج أرضاًأصاب
النيب فأتى فقالخبيرب، فيها، خبيرب: يستأمره أرضا أصبت إين ، اهللا رسول يا

                                           
حجر) 1( ابن الواقدي: قال إسناده الباري-ويف والدارقطين. ٥/٤٠٢فتح خزمية ابن وأخرجه

قال نافع، اخلطاب: عن بن عمر صدقة اإلسالم يف ا تصدق صدقة لرسول. أول قال عمر وأن
به: اهللا أتصدق أن أريد وأنا ماالً يل اهللا. إن رسول أص: " فقال مثرهحبس وسبل "    له،
خزمية– ابن الدارقطين٤/١١٧صحيح سنن ،٤/١٨٦.
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منهمل عندي أنفس هو قط ماالً أصلها: "قال. أُصب حبست شئت إن
ا والفتصدق: قال".وتصدقت يورث، وال ، أصلها يباع ال أنه عمر، ا

السبيل،. يوهب وابن اهللا، سبيل ويف الرقاب، ويف ، الفقراء يف ا فتصدق
غري. والضيف صديقاً ويطعم باملعروف، منها يأكل أن وليها من على جناح ال

ماالً .)١(متمول

تعليقاً للبخاري رواية النيب: ويف ال: " لعمرقال بأصله والتصدق يباع
مثره ينفق ولكن الصنعاين. )٢("يوهب، أن: " قال البخاري رواية أفادت وقد

كالمه من يوهب، وال يباع ال الوقفكونه شأن هذا وأن ،")٣(.

أثره: ثانياً حيث من الوقف

لتبقى تستثمر عينه ألن اجلملة؛ يف مستدامة جارية منحة أثره حيث من الوقف
وري بقاؤها، ميكن املشروعةما أوجهة يف ينفق .عه

ملك على به تصري الوقف رقبه أن إىل الفقهاء من اجلمهور توجه كان ولذلك
الريع إنفاق بأوجه خيتص ما إال سبيل عليها للواقف يعد ومل سبحانه، . اهللا

فقال ذلك، يف اإلمجاع القرطيب يلتفت: وادعى فال ، لإلمجاع خمالف الوقف رد

                                           
البخاري)  1( مسلم٢٦١٣رقم٣/١٠١٧صحيح صحيح .١٦٣٢رقم٣/١٢٥٥،
البخاري) 2( النيب٢/٨٢٢صحيح أصحاب أوقاف .باب
السالم) 3( .٥/٢٩٢سبل
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جيعل. )١(إليه املوقوفةوهذا بالعني االنتفاع إمكان بدوام دائمة منحة . الوقف
مرفوعاً مسلم، صحيح يف هريرة أيب حديث له انقطع:" ويدل آدم ابن مات إذا

ثالث من إال عمله يدعو: عنه صاحل ولد أو به، ينتفع علم أو جارية، صدقة
الصنعاين. )٢("له بالوقف: قال اجلارية الصدقة العلماء فسر .)٣(وقد

العروض وقف مدى عن التساؤل التبدل) املنقول(ويثور من عليها يطرأ ملا
للتأبيد موضوع والوقف النفع. والتغري، استدامة إلمكان جوازه؛ على واجلمهور

ويؤكده واستثماره، تنميته طريق عن أو اآلبدين، أبد دون املقدر أجله به
النيب أن الصحيحني، يف هريرة أيب خالحديث عن الوليدقال بن وأما:" د

خالداً تظلمون فإنكم اهللا. خالد سبيل يف وأعتاده أدراعه احتبس . )٤("قد

                                           
الباري) 1( السالم٥/٤٠٣فتح سبيل يف الصنعاين ونقله بقاءهذ. ٥/٢٩٢، حنيفة أبو ويرى ا

بيعه له فيجوز اجلملة، يف الواقف ملك على املوقوفة يوسف. العني أبو حنيفة: قال أبا بلغ لو إنه
الصحيحني يف عمر ابن مرفوعاً–حديث خيرب، أرض أصلها:" بشأن حبست شئت إن

ا تعليقاً" وتصدقت للبخاري رواية ويف ول:" ، يوهب وال يباع ال بأصله ينفقتصدق كن
الوقف-"مثره بيع عن ورجع به السالم. لقال الباري٥/٢٩٢سبل فتح فقه. ٥/٤٠٣، يف وانظر

ر١٢/٢٦املبسوط: املذاهب األ جممع بعدها، الدسوقي١/٧٣٠وما حاشية املهذب٤/٧٥، ،
املغين١/٤٤٠ ،٥/٢٩٧.
مسلم) 2( املفر٢٦٨٢رقم٤/٢٠٦٥صحيح األدب يف البخاري أخرجه كما رقم، حديث د

٣٨.
السالم)3( .٥/٢٨٩سبال
البخاري) 4( مسلم١٣٩٩رقم٢/٥٣٤صحيح صحيح .٩٨٣رقم٦٨٦/ ٢،
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والدواب: واألعتاد السالح من الرجل يعده ما وهو عتد، اخليل: وقيل. مجع
.)١(خاصة

    
       

    
    

   

      

اإلضايف املركب هلذا اللغوية الترمجة االجتماعي" تظهر العمل من" جمال
مبفرداته التعريف اآليت،خالل الوجه .على

اجلوالن: جمال) ١( موضع هو ال شيء. ا كل مل: يقال. ميدانه: وجمال
األمر هذا يف جمال له من: النواجلَو. يبق األرض وجه على الريح به جتول ما

وحصى وجؤوالً: تقول. تراب وجوالناً جوالً جيول احلرب،جال يف ،وجتاولوا

                                           
السالم) 1( حنيفة. ٥/٢١٣سبل أبو لزواهلا: ويرى العروض وقف جواز املبسوط-عدم

يف. ١٢/٢٨ اجلمهور مذهب الدسوقي: وانظر املهذب٤/٧٦حاشية املغين١/٤٤١، ،٥ /
٢٩٧.
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بعض على بعضهم جال جماوالت،أي بينهم .)١(التطواف: والتجوال. وكانت

قصد: العمل) ٢( عن الفعل هو عمالً: تقول. العمل إىل،عمل عمد أي
أ. فعله العمل والصَّنعةويطلق املَهنة على الصدقة: تقول. يضا على فالن ،عمل

مجعها يف قام عامل،أي عامالً: واستعمله. فهو .)٢(جعله

اجتماع: االجتماعي) ٣( إىل نسبة القوم: تقول. االجتماعي ،اجتمع
بعض إىل بعضهم انضم الرجل،أي شبابه: واجتمع غاية وبلغ حليته استوت . أي

تج أي األمور: واإلمجاع. مَّعواستجمع من أمر على العامة أو اخلاصة . اتفاق
مع االجتماع: وا االجتماع. موضع الظواهر: وعلم يدرس علم هو

الفرد،االجتماعية عن متميزة حقيقة تمع ا أن خاضعة،ويقرر ظواهره وأن
الفيزيقية كالظواهر ثابتة .)٣(لقوانني

   
      

اإلضايف املركب هلذا االصطالحية احلقيقة خترج العمل: "ال جمال
اجلملة" االجتماعي يف اللغوية مفرداته معىن .عن

                                           
احمليط) 1( القاموس العرب، .جول: مادة. لسان
احمليط) 2( القاموس العرب، .عمل: مادة. لسان
الوسيط) 3( .مجع: مادة. املعجم
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القول هو: وميكنين اإلضايف املركب هذا من املراد السلمي: إن الوجه
وال احملافظة حتقق سلمية أداة كل أي الذاتية، تمع ا روابط للهويةآلفاق تنمية

األعم باملعىن اخلريي العمل أو املدين، العمل عن تعبري فهو للمجتمع، الشخصية
بالتراضي املفاسد ودرء املصاحل جلب يشمل .الذي

الباحثني بعض بالفقر: ويرى وثيقاً ارتباطاً يرتبط االجتماعي العمل أن
استنتا الشائع؛ باملفهوم اخلريي للعمل مرادف فهو بعضواإلحسان، من جاً

الزمن من حقبة يف االجتماعي التاريخ .)١(مصادر

احلياة مناحي شىت يشمل فهو ذلك، من أعم االجتماعي العمل أن واحلق
احلكومي"ما" تمع العمل يقابل وهو ،.

على يقوم األول كون يف احلكومي العمل عن االجتماعي العمل وخيتلف
ا على يقوم واآلخر والتراضي، الفتوىاملساملة بني الفرق هو كما واإللزام، حلتم

بينهما. والقضاء واسطة توجد بل هكذا طرفني بني ليس األمر أن فكما. غري
واخلطأ، العمد بني العمد شبه ويوجد والقضاء، الفتوى بني التحكيم يوجد
غري املنظمات يف كما وجه، دون وجه من امللزم تمعي ا العمل يوجد كذلك

اليت أعضاءهااحلكومية تلزم أساسية الئحة .تتبع

                                           
ذلك) 1( إىل صربة. د: أشار املماليك–آدم عصرسالطني يف واإلحسان –١٢٥٠الفقر

قاسم: ترمجة–م١٥١٧ عبده بالقاهرة–قاسم للثقافة األعلى لس ص٢٠٠٣-ا وما١٧م
.بعدها
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من تمع ا حيتاجه ما لكل عاماً مدنياً عمالً االجتماعي العمل كان وإمنا
ألمرين معتربة، :مصلحة

األول إال: األمر خريي جمال من فما واإلنسانية، اخلريية العالئق تشابك
االت ا من غريه يف تأثري ـه حي. ول واملساعدات بالصدقات ركونفاملتربعون

كان إذا خاصة البشرية التنمية وعجلة الشرائية، القوة بزيادة االقتصاد عجلة
أصوات احملسنني الكتساب ؛ السياسة وعجلة العلم، طالب هم املستفيد

.الناخبني

الثاين اإلطالق:  األمر يف االجتماعي للعمل مرادف اخلريي العمل أن
يقتص. العام ال األعم مبعناه اخلريي وذويفالعمل الفقراء مساعدة على ر

تعاىل قوله لعموم معتربة؛ منفعة فيه ما كل يشمل بل اخلاصة، :االحتياجات
عمر] . ٧٧: احلج" ["  ابن –وحديث

واألصبهاين الطرباين أخرجه النيب-الذي سأل رجالً أيأن أحب، الناس
فقال اهللا؟، إىل أحب األعمال وأي اهللا، اهللا: "إىل إىل الناس عز-أحب

للناس-وجل أو. أنفعهم مسلم، على تدخله سرور اهللا إىل األعمال وأحب
جوعا عنه تطرد أو دينا، عنه تقضي أو كربة، عنه أخرج". )١(تكشف كما

مرفوعاً ثابت، بن زيد عن ثقات برواة العبد:" الطرباين حاجة يف اهللا يزال ال

                                           
ضعيف) 1( وهو سراج، بن مسكني وفيه ، الثالثة يف الطرباين الزوائد-رواه وقال. ٨/٩١جممع

النيب: املنذري أصحاب بعض عن الدنيا أيب ابن ورواه له، واللفظ األصبهاين يسمهرواه . ومل
والترهيب بعضا-٣/٢٦٦الترغيب بعضها تقوي معناه يف كثرية أحاديث ذكرناه. وذكر وقد

ثقات برواة معناه يف غريه ذكرنا كما األعمال، فضائل باب . من
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أخيه حاجة يف العبد دام .)١("ما

   
        

يرعاها اليت العديدة االجتماعية األوجه يرى الوقف طبيعة يف . املتأمل
مصر يف االجتماعية واحلياة األوقاف كتاب يف جاء ـ٩٢٣-٦٤٨فقد -ه

للدكتور١٥١٧-١٢٥٠ القاهرةم جبامعة األستاذ أمني، حممد دراسة:حممد
يف وذلك للوقف، االجتماعية اخلدمات عن الرمسية باإلحصاءات مستفيضة

هي أوجه، أربعة يف أوجزها وقد الثالث، :الفصل

بالصدقات-١ املرتبط الوجه وهو العام، .اإلحسان

وطلبة-٢ الوظائف أرباب على بالتوسعة ويكون الدينية، العلماملواسم
مواسم يف رمضان–عاشوراء: والفقراء، .األعياد-شهر

ومنه-٣ الشرب، ماء خيدمها: توفري وما األسبلة، .إنشاء

ومنها-٤ الصحية، الصيديل: الرعاية وخدمات البيمارستانات، إنشاء
والطبيب .)٢(واملمرض

                                           
املنذري) ١( ثقات: قال ورواته الطرباين والترهيب-رواه .٣/٢٦٤الترغيب
أمني) 2( حممد حممد للدكتور مصر يف االجتماعية واحلياة العربية- األوقاف النهضة دار

األوىل-بالقاهرة ص١٩٨٠الطبعة .١٧٧-١٣١م



-٢٢-

القول من-وميكننا الوقفية لإلنفاقات املشروعة األوجه تتبع خالل من
الفقهيةك الفروع العمل-تب يدعم حكومية غري ماحنة كجهة الوقف بأن

يلي ما االت ا تلك أهم ومن جماالته، شىت يف :االجتماعي

واملسنني )١( واألسرة، والشباب، للطفولة اإلنسانية الرعاية .جمال

وحنوهم )٢( واملنكوبني، واملساكني للفقراء اإلنسانية املساعدات .جمال

ال )٣( اإلشكاالت وحنوها: عامةجمال واإلدمان، والعنوسة  .كالبطالة

البيئية )٤( الصيانة التلوث: جمال ومنع ، واملنتزهات بالتشجري كاالهتمام
وحنوها املخلفات، وتدوير واهلوائي،  .املائي

العامة )٥( واملنافع اخلدمات املناسبات: جمال ودور العبادة، كدور
واملق والكراشات، احلاجة، قضاء ودور وغريهااالجتماعية، .ابر،

الصحة )٦( وتدريب: جمال الدواء، وتوفري امليسرة، كاملستوصفات
وغريها  .الطبيب،

التعليم )٧( وحمو: جمال املختلفة، مراحله يف التعليمي باملستوى كاالرتقاء
الكمبيوتر ىف الفنية للمهارات دورات وعقد التقوية، وفصول األمية،

وغريها ،  .واللغات

احلروب )٨( التعبئة: جمال وحنوهامن اجلروح، وتضميد واملادية،  .املعنوية
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املعاصر، اإلسالمي تمع ا يف الوقف عن قحف منذر للدكتور دراسة ويف
أن إىل وانتهى واالجتماعية، االقتصادية التنمية يف الوقف ألمهية فيها تعرض

واحلكومي اخلاص القطاعني من كل عن متميزاً ثالثاً قطاعاً ميثل فالقطاع. الوقف
وسطوتهاخل القانون قوة على يقوم احلكومي والقطاع املطلق، الربح يدفعه . اص

الوقف وهو الثالث القطاع نظره-أما واإلحسان-يف الرب إطار يف فينهض
للدولة السلطوية املمارسة حتت وال الفردي، الربح قصد يف ال والتعاون والرمحة

لدر قانونيني، وتشجيع حبماية يتمتع فهو ذلك ومع احلكام، بعض أن جة
يفعله أن ميكن مما هلا محاية الرب لوجوه أوقافاً أمواهلم حيولون كانوا واألغنياء

األموال هذه على وعدوان مصادرة من بعدهم من هذا. احلكام أمهية وتظهر
اإلنساين تمع ا أن يف الثالث خاص-القطاع بشكل إىل-واإلسالمي حيتاج

تتح اقتصادية اجتماعية املنفعةأنشطة وتعظيم الربح تعظيم دوافع من رر
واإلحسان الرب إىل دف و على. الشخصية، ينبين تربعي هدف وهو

.)١(التضحية

                                           
قحف) 1( منذر للدكتور املعاصر اإلسالمي تمع ا يف . ٢٥،٢٦ص-الوقف
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 :  

تتنوع ا وأ احلكومية، غري املاحنة اجلهات حقيقة على التعرف منبعد
وخارجية داخلية ومنظمات أفراد إىل املصدر ذاته. حيث يف يعد الوقف وأن

مستدامة منحة أثره ويف مقطوعة، .منحة

أو املدين العمل يشمل وأنه االجتماعي، العمل حقيقة على التعرف وبعد
والصحة والبيئة واملساعدات واإلغاثة الرعاية جماالت يف األعم مبعناه اخلريي

وك املساملةوالتعليم، بالطرق مفسدة درء أو مصلحة جلب فيه ما وأن. ل
مكمالً ثالثاً قطاعاً البعض ويعده االجتماعية، الروافد أهم من يعد الوقف

واحلكومي اخلاص .للقطاعني

القول ميكن املاحنة: فإنه اجلهات أمهية سبق-إن ما ضوء تظهر-على
و العمل، ذا العالقة ذات الثالثة األطراف نفسها،: هيعلى املاحنة اجلهة
يشملهما الذي تمع ا أو والدولة املنتفعني، طرف. واألفراد لكل أخصص و

يلي فيما مبحثاً :منها
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املاحن اجلهات على تعود اليت األمهية تلك على التعرف غريميكن ة
الوقفية–احلكومية اجلهات خالل-ومنها من االجتماعي العمل جمال يف

املاحنة اجلهة على وأثرها وبواعثها، املنحة، أسباب تلك. دراسة من مجعت وقد
يلي كما وهي مخساً، :األمهية

 :   .  

الوقاية أسباب أعظم من النفسي بالرضاء تكلمالشعور وقد الصحية،
ميكن حمققاً، كالماً العامة الصحة على النفسي الطب أثر عن اجلوزية قيم ابن

إليه سبحانه. )١(الرجوع قوله يف النفوس لتلك الكرمي القرآن تزكية :وحسبنا
 "

]٣٠: ٢٧: الفجر" [

                                           
املعاد) 1( .٣/٩٧،٩٨،١٣٨زاد
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املانح أن شك الواقف–وال خرجت-ومنه عطيته بالرضا؛ألن يشعر
اهللا إىل به يتقرب ديين التزام عن القناعة تلك كانت إذا خاصة قناعته، عن

ا ذكره الذي الندم من نفسه سيقي بذلك وأنه أولئكتعاىل، عن الكرمي لقرآن

سبحانه قوله يف ": البخالء

"

]١٠: املنافقون[

اإل جعل سبحانهوقد فقال احلاجات، لذوي حقاً األغنياء مال يف : سالم

: املعارج" ["

النيب]. ٢٤،٢٥ أن عباس، ابن حديث من الصحيحني بنويف معاذ أرسل
له وقال اليمن، إىل أه: " جبل قوماً ستأيت كتابإنك إىل. ل فادعهم جئتهم فإذا

اهللا رسول حممدا وأن اهللا إال إله ال أن يشهدوا بذلك. أن لك أطاعوا هم فإن
أطاعوا هم فإن وليلة، يوم كل يف صلوات مخس عليهم فرض قد أن فأخربهم
على فترد أغنيائهم من تؤخذ صدقة عليهم فرض قد اهللا أن فأخربهم بذلك لك

أطاع. فقرائهم هم املظلوم،فإن دعوة واتق أمواهلم، وكرائم فإياك بذلك لك وا
حجاب اهللا وبني بينه ليس .)١("فإنه

                                           
البخاري) 1( مسلم١٤٢٥رقم٢/٥٤٤صحيح صحيح .١٩رقم٥٠/ ١،
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الوقف صاحبها وصف االجتماعية الوقف ألمهية معاصرة دراسة ويف
بدافع الشخصية املنفعة عن والتخلي التضحية على ينبين تربعي عمل بأنه

النفسي: أقول.)١(ديين بالرضا عنه عربت ما حىتوهذا باملسؤولية، للقيام
نظارته أو إدارته جهة ومن الواقف، جهة من الوقف .يشمل

 :    
اخلري أعمال يف واملسامهني احملسنني الواقفون–إن مرتبة-ومنهم ينالون

تمع ا ويف اهللا، عند الفضل مرتلة وحيظون قوله. الشرف، ذلك يف وحسبنا
:" تعاىل

الرمحة]٥٦: النور" [ أسباب من الزكاة فكانت أخرجه. ، وما
مرفوعاً حزام، بن حكيم حديث من اليد:" البخاري من خري العليا اليد

اهللا. )٢("السفلى رسول أن عمر، ابن عن مسلم املنرب،قالوأخرج على وهو
املسألة عن والتعفف الصدقة يذكر السفلى:" وهو اليد من خري العليا . اليد

العليا على. )٣("السائلة: والسفلى. املنفقة: واليد الكرمي القرآن حث كما
سبحانه فقال والعلين السري : "اإلنفاق

                                           
ص) 1( قحف منذر للدكتور املعاصر اإلسالمي تمع ا يف .٢٦الوقف
البخاري) 2( . ١٣٦١رقم٢/٥١٨صحيح
مسلم) 3( .١٠٣٣رقم٢/٧١٧صحيح
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سبحانه]. ٢٩: فاطر"[ : "وقال

].٢٧١: البقرة" [

الص أجر إن ، خرينعم كل ويف العلن، صدقة أجر من أعظم اخلفية . دقة
ـل ظ إىل صاحبها أخذت ولذلك اإلنسانية، للكرامة أحفظ السر صدقة أن غري

الصحيحني يف ورد كما ظله، إال ظل ال يوم .)١(اهللا

برضا حيظون كما م، بإحسا املنتفعني ونصرة بوالء احملسنون حيظى ذا و
ع اآلخرة يف وفضله تعاىل إخالصهماهللا قدر على. لى حرصاً الناس أكثر وهم

أنه ذلك وذاك؛ إىل"هذا م تصرفا غالب يف يهدفون األفراد أن املعروف من
واألفكار املعتقد يف الفوارق اعتبار مع عام بشكل ألنفسهم الذاتية املنفعة حتقيق
الشخصي املنفعة تنافس أخرى نزاعات وجود تعين اليت االجتماعية ةوالتأثريات

البشرية النفس عمق .)٢("يف

خدمة إىل فيتوجه املنشود، مساره عن الوقف أهداف تنحرف وقد
آثاره ويضعف أمهيته، فيسطح االجتماعي اجلانب دون السياسي اجلانب

املماليك. اإلجيابية عهد يف الواقفني لدوافع دراسة كان: ففي منها كثرياً أن تبني

                                           
مرفوعاً) 1( هريرة، أيب حديث ظله:" من إال ظل ال يوم ظله ىف اهللا يظلهم منها-" سبعة :وذكر
ميينه"  تنفق ما مشاله تعلم ال حىت فأخفاها بصدقة تصدق البخاري-"ورجل رقم٢/٥١٧صحيح

مسلم١٣٥٧ صحيح .١٠٣١رقم٢/٧١٥،
اإلسال) 2( تمع ا يف صالوقف قحف منذر للدكتور املعاصر، .٣٧مي
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إ اململوكي؛ السياسي النظام الفقهاء،خلدمة والء مثل مثله الفقراء والء إن ذ
برعايتهم شراؤه ميكنهم .)١(كان

 :     

واحملافظة ا، زياد على يعمل مل إن املرموقة مرتلته على عاقل كل حيرص
والعطاء البذل استمرار فكان البقاء، على حمافظة املرتلة تلك ذلك–على ومن

يف-الوقف زمرةهو يف قيد الذي لالسم البقاء أجل من صراع احلقيقة
.احملسنني

النيب كان عليهاوقد داوم عبادة أنشأ صلى)٢(إذا عندما إنه حىت ،
قيس، عبد بوفد النشغاله عائشة؛ بيت يف للعصر صالته بعد الظهر ركعيت

عليها مرفوعاً. )٣(داوم هريرة، أيب عن وأمحد، ماجه ابن مناكل:" وأخرج فوا
قل وإن أدومه العمل خري فإن تطيقون، ما .)٤("العمل

                                           
ص) 1( املماليك سالطني عصر مصر يف واإلحسان .٢٨٥الفقر
قالت) 2( عائشة، عن البخاري النىب: أخرج يقولكان وكان عليها، داوم صالة صلى :إذا

متلوا"  حىت ميل ال اهللا فإن تطيقون ما العمل من البخاري–"خذوا رقم٢/٦٩٥صحيح
١٨٦٩.

اهللا) 3( رسول كان اللتني السجدتني عن عائشة سال أنه سلمة، أيب عن مسلم، أخرج
فقالت العصر، بعد فصالمها: يصليهما نسيهما، أو عنهما شغل إنه مث العصر، قبل يصليهما كان

أثبتها صالة صلى إذا وكان أثبتهما، مث العصر، امساعيل. بعد عليها: قال داوم صحيح-تعين
.٨٣٥قمر١/٥٧٢مسلم

ماجه) 4( ابن أمحد٤٢٤٠رقم٢/١٤١٧سنن اإلمام مسند ،٢/٣٥٠.
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سبحانه قوله وحسبنا باملزيد، والعطاء الفضل أهل تعاىل اهللا وعد :وقد
وقال]. ٧: إبراهيم"[ "

" : "تعاىل
].٢٧٢: البقرة[

البخل أهل الكرمي القرآن توعد عائلتهم–كما اعتادت الذين وخباصة
اخلري تعاىل-تقدمي قال البخل، جنس من :" بالعقاب

].٢٥: ١٧: القلم"[

 :    

احلاجات ذوي حقوق على القائمني والقائمون-إن الواقفون ومنهم
نظارته واحلقد،-على واحلسد والسطو االعتداء من وأمواهلم أنفسهم حيفظون

والتسلط الفقر أمراض من ذلك ابن. وغري حديث من الطرباين أخرج كما
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مرفوعاً وأعدوا: "مسعود، بالصدقة، مرضاكم وداووا بالزكاة أموالكم حصنوا
الدعاء . )١("للبالء

اهللا عقاب من أنفسهم حيفظون وجل-كما املال-عز فريضة ترك . يف
تعاىل  :"قال

 "

عمران[ تعاىل]. ١٨٠: آل :" وقال

 "
].٣٤،٣٥التوبة[ 

البخاري أخرجه الذي هريرة، أيب حديث يف ورد اهللا: " وقد آتاه من
القي يوم له مثل زكاته يؤد فلم يومماالً يطوقه زبيبتان له أقرع شجاعاً امة

بلهزمتيه يأخذ مث شدقيه–القيامة، كرتك: يقول-يعين أنا مالك، .)٢("أنا

                                           
اهليثمي) 1( متروك: قال وهو الكويف، عمري بن موسى وفيه والكبري، األوسط ىف الطرباين - رواه

الزوائد املنذري٣/٦٣جممع وقال الطرباين: ، ورواه املراسيل، يف احلسن عن داود، أبو رواه
وغريمها متصالًوالبيهقي مرفوعاً الصحابة من مجاعة أشبه. عن والترهيب- واملرسل الترغيب

١/٣٠١.
البخاري) 2( .١٣٣٨رقم٢/٥٠٨صحيح
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املماليك عهد يف الواقفني لدوافع دراسة كان: ويف ما منها أن تبني
املصادرة من الفرد ممتلكات حلماية وسيلة حممد. )١(يستخدم الشيخ أشار وقد

ذلك إىل زهرة لوجوهأبو أوقافاً أمواهلم حيولون كانوا األغنياء بعض أن فذكر ،
هذه على وعدوان مصادرة من بعدهم من احلكام يفعله أن ميكن مما هلا محاية الرب

.)٢(األموال

 :    

والكرم اجلود أهل الواقفون–إن صورة-ومنهم بأمجل يتحلون
اإليثار صورة وهي واألنانيةإنسانية، الشح من وتطهرها النفس تزكي . اليت
تعاىل قوله ذلك يف : "وحسبنا

تعاىل]٩: احلشر"[ وقال ،":

].١٠٢:التوبة" [

                                           
ص) 1( املماليك سالطني عصر مصر يف واإلحسان .٢٢الفقر
زهرة) 2( أبو حممد للشيخ الوقف يف .٢٦ص- حماضرات
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خالل من املنتفعني األفراد على تعود اليت األمهية تلك على التعرف ميكن
املنح تلك أثر الوقف–دراسة ثالثا،. عليهم-ومنها األمهية تلك من مجعت وقد

يلي كما :وهي

 :       
  
كل كرمياحيرص مستقبالً هلم ويرجو ذريته، على القرآن. انسان ويرشد

فقال وتكرميهم، احلاجات ذوى على باإلنفاق ذريتهم على اخلائفني الكرمي
:" سبحانه

].٨،٩:النساء[
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سبحانه فقال القرىب، لذوي باإلحسان الكرمي القرآن أوصى :وقد

"

].٣٦:النساء[

النيب رجل سأل النيبوقد فأرشده الصدقة، أنعن وهي ا، بأولويا
يليه فالذي األقرب، يعول، مبن مث بنفسه أخر. يبدأ أىبفقد عن حبان، ابن ج

النيب أن ألصحابههريرة، يوما رجل"تصدقوا:" قال فقال اهللا: ، رسول يا
قال دينار، نفسك:" عندي على قال: قال". أنفقه آخر، على:"عندي أنفقه

قال: قال". زوجتك آخر، عندي خادمك: " إن على عندي: قال". أنفقه إن
قال أبصر:" آخر، .) ١("أنت

خاصة دراسة املماليكويف عهد يف الواقفني منها: لدوافع كثرياً أن تبني
الذرية على بالوقف العائلة مكانة على للحفاظ .)٢(كان

                                           
حبان) 1( ابن النسائي٣٣٣٧رقم٨/١٢٦صحيح سنن داود٢٥٣٥رقم٥/٦٢، أيب سنن ،
.١٦٩١رقم٢/١٣٢
ص) 2( املماليك سالطني عصر مصر يف واإلحسان ٢٨٤الفقر
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مساحة بلغت حىت فيه الناس وتوسع مبصر الذري الوقف انتشر وقد
الزراعية مطلعاألراضي يف مصر يف املزروعة األراضي ثلث حوايل املوقوفة
عشر التاسع .)١(القرن

:        

منحهم املاحنون خيصص ما وقفهم–كثرياً يف الواقفون لرعاية-ومنهم
الذكر عامل إىل النسيان عامل من م فينتشلو العلم، أهل من والنوابغ املوهوبني

والوطن الدين خدمة من متكينهم عن فضالً قدمياً. والبيان املسلمون انتبه وقد
علىإ األوقاف فأوقفوا هؤالء، رعاية االبتدائية:" ىل ا مستويا جبميع املدارس

منها عريقة معروفة جامعات فقامت املتخصصة، واجلامعية جامعة: واملتقدمة،
يف واملستنصرية النظامية واجلامعات فاس، يف القرويني وجامعة بالقاهرة، األزهر

اإل األمصار سائر يف كثري وغريها هلذه. سالميةبغداد، تقدم ال األوقاف وكانت
قرطاس، من الدراسة أدوات أيضاً تقدم بل وحدها املباين واملدارس اجلامعات

واملدرسني املعلمني ورواتب علمية، وكتب وأقالم، هذه. وحرب، من وكثري
يكفيهم مبا للطلبة الدراسية املنح األوقاف فيها تقدم كانت واجلامعات املدارس

إض بالطلبةملعيشتهم اخلاص اجلامعي السكن إىل .)٢("افة

الطبقات" مجيع ومشوله وتوسعه التعليم انتشار إىل أدى ذلك وكل
واحلكام السلطة أصحاب عن استقالله عن فضالً جعل. االجتماعية، الذي األمر

                                           
ص) 1( زهرة أبو حممد للشيخ الوقف يف .٢٦حماضرات
املعاصر) 2( اإلسالمي تمع ا يف .٢٨،٢٩ص-الوقف
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وقيادات شعبيني، زعماء وفالسفة وأطباء وحمدثني فقهاء من املسلمني العلماء
معىن بكل االجتماعية. الكلمةجمتمعية الفوارق تقليل إىل أدى كما

.)١("واالقتصادية

احلاضر العصر الطب: ويف يف العاملية البحثية املراكز رعاية على يقوم
حكومية غري ماحنة جهات الكربى الدول يف والتقنيات .والفضاء

من كل ومينح العلم، أهل من والنوابغ املوهوبني رعاية اإلسالم ويشجع
احلديثساعد يف ورد فقد شيء، أجورهم من ينقص أن دون مماثالً أجراً :هم

كفاعله"  اخلري على الدال احلديث،)٢("إن يف ورد فله:" كما خري على دل من
فاعله أجر احلديث،) ٣("مثل أجرها: " وىف فله حسنة سنة اإلسالم يف سن من

ينقص أن غري من القيامة يوم إىل بعده ا عمل من شيءوأجر أجورهم .) ٤("من

 :     
اخلري، أعمال يف الشريفة املنافسة إقامة على اإلسالم ذلك-حيث ومن

                                           
ص) 1( السابق .٢٩،٣٠املرجع
وقال)2( أنس، حديث من الترمذي هذا: الترمذيأخرجه من غريب حديث هذا أنس حديث

الترمذي- الوجه الباب: سنن ٢٦٧٠رقم٥/٤١ويف
صحيحه) 3( يف مسلم كما١٨٩٣رقم٣/١٥٠٦أخرجه البدري، مسعود أىب حديث من

وقال الترمذي، صحيح: أخرجه حسن الترمذي- حديث ٢٦٧١رقم٥/٤١سنن
مسلم)  ٣( امل١٠١٧رقم٢/٧٠٥صحيح حديث بنمن احلديثنذر وسيأيت أبيه، عن جرير

البحث آخر يف الضرورة: بطوله .إغاثة
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تعاىل-الوقف :"قال

]٢٦-٢٢:املطففني[
فعندما الصحابة، كبار عند قائمة اخلري هذا يف املنافسة كانت وقد

النيب وجدعاهم الفاقة، أصابتهم الذين قيس عبد لوفد النيباؤواللتربع
اهللا رسول وجه متعر حىت النمار، جمتايب عراة، الفاقة،حفاة من م رأى ملا

صاع:" وقال من بره، صاع من ثوبه، من درمهه، من ديناره، من رجل تصدق
قال حىت مترة: متره، بشق تعجز"ولو كفه كادت بصرة األنصار من رجل فجاء ،

ط من الناس تتابع مث عجزت، قد بل رسولعنها، وجه لل حىت وثياب، عام
.)١(اهللا

النيب أشعلها الوقف يف ومنواملنافسة مشروعيته، أدلة من ورد فيما
مرفوعاً مسلم، صحيح يف هريرة أيب حديث انقطع:" ذلك آدم ابن مات إذا

ثالث من إال عمله جارية: عنه لكل. )٢(احلديث.." صدقة استثارة هذا ويف
ذكر يرجو ذلكآدمي الناس وكل واآلخرة، الدنيا يف موته بعد باخلري ويف. ه

النيب فقالنصيحة خيرب، أرض يف استشاره عندما شئت :" لعمر إن

                                           
مسلم)  1( امل١٠١٧رقم٢/٧٠٥صحيح حديث بنمن أبيهنذر عن .جرير
مسلم)2( رقم٢٦٨٢رقم٤/٢٠٦٥صحيح حديث املفرد، األدب يف البخاري أخرجه كما ،

٣٨.
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ا وتصدقت أصلها قال . )١("حبست اليت الوليد، بن خالد غيبة رد يف كما
خالداً:" فيهاالنيب تظلمون فإنكم خالد وأعتاد. وأما أدراعه احتبس يفقد ه

اهللا التسابق. )٢("سبيل يف يرغب الذي النبوي األسلوب نرى ذلك كل يف
اخلري وعمل . للوقف

شك مباوال هلم تكثري فيه اخلري أهل بني الشريفة املنافسة اشتعال أن
ببذهلم املنتفعني وعلى عليهم بالنفع ماحنني. يعود املنتفعني هؤالء من وجيعل

أغنياء يصريوا أن يوم .وباذلني

   
      

      
    

من الدولة أو تمع ا على تعود اليت األمهية تلك على التعرف ميكن
املنح تلك أثر دراسة الوقف–خالل ونفوذها-ومنها الدولة وظيفة وقد. على

مخ األمهية تلك من يليمجعت كما وهي :ساً،

  

                                           
البخاري) 1( مسلم٢٦١٣رقم٣/١٠١٧صحيح صحيح .١٦٣٢رقم٣/١٢٥٥،
البخاري) 2( مسلم١٣٩٩رقم٢/٥٣٤صحيح صحيح .٩٨٣رقم٢/٦٨٦،
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 :    :  
االجتماعي، ال ا يف باإلنفاق األول املسؤول هي الدولة أن ذلك
عقباه حيمد ماال إىل أفضى بذلك تقم مل وإذا خدمته، يف املال رأس .وحتريك

تعاىل :" قال

].٤١:احلج[" 

يقول حيث مقدمته، يف خلدون ابن ذلك ذكر الدولة:" وقد إن
العمران مادة ومنه للعامل، األعظم السوق هي أم.. والسلطان هي الدولة إن أو

وماد وأصلها كلها مصارفهااألسواق وقلت كسدت فإن واخلرج، الدخل يف ا
منه وأشد ذلك مثل يلحقها أن األسواق من بعدها مبا إمنا. فأجدر فاملال وأيضا

السلطان حبسه فإذا إليهم، ومنه إليه، والسلطان،منهم الرعية بني متردد هو
عباده يف اهللا سنة الرعية، فقدته .)١("عنده

اإلم يلزم ما املاوردي ذكر ومنهكما ىف: ام، يستحق وما العطايا، تقدير
غري من املال تأخريبيت وال فيه تقدمي ال وقت يف ودفعه تقتري، وال . سرف

عسف وال خوف غري من والصدقات الفيء جباية بعد . )٢(وذلك
املسامهني إىل حتتاج ا فإ احلاجات ذوى إيفاء عن الدولة عجز حال وىف

العوز هذا لسد يفوب. واملتربعني احلكومية غري املاحنة اجلهات أمهية تظهر ذلك

                                           
ص)  1( خلدون بن الرمحن لعبد .٢٣٩املقدمة
السلطاااالحك) 2( صنيةم .١٦للماوردي



-٤٠-

العاجزة احلكومة هلا،مواجهة أمان بتلك. "كصمام اململوكية الدولة واستطاعت
الشرعية صفة حكمها على تضفي أن .)١("املنح

 :      

املاحنة اجلهات توجيه يف الدولة تنجح ذل–قد الوقفيةومن اجلهات -ك
العمرانية ومشاريعه تمع ا مصاحل املسامهني. إىل بأيدي تمع ا يقوى .وبذلك

املماليك عهد يف الواقفني لدوافع دراسة يف: ويف يقع كان بعضها أن تبني
الدولة مصاحل اليت.  فخاخ الضخمة األوقاف على خاص بشكل هذا ويصدق

املستشفيات مثل يف السالطني . )٢(خصصها

املشروعات إىل املاحنة اجلهات توجه أن لذلك، وفقاً للدولة، وميكن
العمرانية واملشروعات الضخمة، التعليمية واملشروعات الكبرية، الصحية
إىل منسوب ذاته الوقت يف وهو املستقبل، حضارة يبىن مما وغريها اجلديدة،

بأسره تمع ا على خريه ويرجع وحكومتها، .الدولة

عليهاوتتمي ا أصحا لرقابة اإلنتاجية بالقوة املشروعات تلك أن. ز غري
مراكز إىل احلكومية غري املاحنة اجلهات تتحول أن يف يتجسد ذلك يف اخلطر
تلك كانت إذا خاصة الشخصية، مصاحلها محاية يف وضعها وتستغل قوى،

                                           
ص) 1( املماليك سالطني عصر مصر يف واإلحسان .٢٣الفقر
ص) 2( املماليك سالطني عصر مصر يف واإلحسان .٢٢الفقر
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خارجية ي. اجلهات رقايب بدور الدولة تقوم أن الواجب من فإنه ضمنولذلك
إعاقتها دون األهلية واملساعدات اخلدمات أداء يف .التجرد

 :   :  

أن ميكن ال ا ومؤسسا الدولة فئات بني االجتماعي الترابط أن ذلك
ميارس أن البد بل األفراد، احتياجات كل بسد الدولة قيام حال يف يتحقق

شيئاً أنفسهم والتعاوناألفراد التراحم جسور لبناء االجتماعي العمل من
للدولة الداخلي البنيان يقوي الذي .والوالء

األهلية ا ومنظما ألفرادها مساحات تترك أن جيب الغنية فالدولة
والوالء التراحم لتحقيق االجتماعي العمل .ملمارسة

قب من االجتماعي العمل ممارسة أن امللموسة التجارب أثبتت لوقد
مما الذات، وإنكار اإليثار إىل ويدفع القلوب يرقق األهلية واملنظمات األفراد

والدولة تمع ا على العام بالنفع الوقف. يعود يعد الباحثني بعض وجدنا ولذلك
واحلكومي اخلاص للقطاعني مكمالً ثالثاً قطاعاً اخلريي .)١(مبعناه

إ ويدفعهم أتباعه، حيث اإلسالم وجدنا هنا والتراحمومن التعاون ىل
سبحانه فقال ومجاعات، أفراداً وثقاالً، :"خفافاً

                                           
ص) 1( قحف منذر للدكتور املعاصر، اإلسالمي تمع ا يف .٢٥الوقف
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احلديث]٢: املائدة"[ يف وجاء القيامة:" ، يوم اهللا أقاله عثرة أقال ويف،)١("من
القيامة: " رواية يوم عثرته اهللا أقال بيعته نادماً أقال منوأ . )٢("من مسلم خرج

هريرة أيب نفس: " مرفوعا،حديث الدنيا كرب من كربة مؤمن عن نفس من
القيامة يوم كرب من كربة عنه يف. اهللا عليه اهللا يسر معسر على يسر ومن

واآلخرة واآلخرة. الدنيا الدنيا يف اهللا ستره مسلماً ستر عون. ومن يف واهللا
أخيه عون يف العبد كان ما .)٣(" العبد

يفوج هي الناس بني والترامحية االجتماعية العالئق بناء اإلسالم عل
مسلم صحيح ففي سبحانه، اهللا مع عبادية جسور بناء أيب،احلقيقة حديث من

مرفوعا اهللا: " هريرة، وجل–إن القيامة–عز يوم آدم: يقول ابن مرضت،يا
تعدين قال،يارب: قال. فلم العاملني؟ رب وأنت أعودك أن: كيف علمت أما

عنده لوجدتين عدته لو أنك علمت أما تعده، فلم مرض فالناً ياابن. عبدي
تطعمين فلم استطعمتك العاملني؟: قال. آدم، رب وأنت أطعمك وكيف ، يارب

لو: قال أنك علمت أما تطعمه، فلم فالن عبدي استطعمك أنه علمت أما
عندي ذلك لوجدت فلم. أطعمته استسقيتك آدم، يارب،: قال. تسقينياابن

                                           
هريرة) 1( أيب حديث من أمحد أمحد–أخرجه اإلمام . ٧٤٢٥رقم٢/٢٥٢مسند
هريرة)2( أيب حديث من حبان ابن حبان–أخرجه ابن ويف،٥٠٢٩رقم١١/٤٠٢صحيبح

القيامة: " رواية يوم عثرته اهللا أقال مسلماً أقال حبان–"من ابن رقم١١/٤٠٥صحيح
داود،٥٠٣٠ أيب ماجه،٣٤٦٠رقم٣/٢٧٤سنن ابن .٢١٩٩رقم٢/٧٤١سنن

مسلم) 3( .٢٦٩٩رقم٤/٢٠٧٤صحيح
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قال العاملني؟ رب وأنت أسقيك أما: كيف تسقه، فلم فالن عبدي استسقاك
عندي ذلك وجدت سقيته لو .)١(" إنك

 :      :  

العمل جمال يف احلكومية غري املاحنة للجهات بتمكينها الدولة أن ذلك
اجلهات–االجتماعي ذلك جيب-الوقفيةومن اليت الغري، حق قضية تؤسس

جمتمع كل يف ا .مراعا

ال با يتعلق فيما القضية تلك أسس الكرمي القرآن وضع وقد
تعاىل قوله ذلك ومن آية، من أكثر يف : "االجتماعي

،]١٧،١٨: لفجرا"[

تعاىل ـه  :"وقول

]٣-١: املاعون"[

الغري حق مراعاة قضية لتأكيد ذاته يف اإلنفاق على احلض وقد. فكان
فيم ذلك القرآن سبحانهأثبت فيقول اخلامت، اإلسالم قبل  :"ا

                                           
مسلم) 1( .٢٥٦٩رقم٤/١٩٩٠صحيح
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].٥٤،٥٥: مرمي"[

 :       
:  

ا؛ القيام على القدرة هو االجتماعية املسؤولية حتمل شرط أن ذلك
تعاىل ـه :" لقول

،]٧: الطالق"[

تعاىل ].٢٨٦: البقرة"[:"وقوله

احلكومي؛ اهلرم إىل االنتساب لتحملها يشترط ال االجتماعية واملسؤولية
مرفوعاً الصحيحني، يف عمر ابن حديث مسؤول:" لعموم وكلكم راع كلكم

فاإلمام رعيته، مسؤولعن وهو أهله يف راع والرجل رعيته، عن ومسؤول راع
يف راع واخلادم رعيتها، عن ومسؤولة زوجها بيت يف راعية واملرأة رعيته، عن
رعيته، عن ومسؤول أبيه مال يف راع والرجل رعيته، عن ومسؤول سيده مال

رعيته عن ومسؤول راع .)١("وكلكم

مسؤول االجتماعية فاملسؤولية هذا، اإلدارةوعلى بني تضامنية ية
والعطاء البذل على القادرة احلكومية غري واجلهات .احلكومية

                                           
البخاري) 1( مسلم٨٥٣رقم١/٣٠٤صحيح صحيح .١٨٢٩رقم٣/١٤٥٩،
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نظرية: ويالحظ االجتماعي: "أن النظريات" التضامن أحدث هي
الربوفيسور تبناها اليت الوضعية خضوع" دجيي"القانونية ملبدأ الفقهي للتأصيل

للقانون املعاصرة على. الدولة النظرية هذه االجتماعيوتقوم التضامن أن فكرة
البشرية اجلماعة قيام أساس للقانون،هو الوحيد املصدر .)١(وهو

يف الدولة خضوع لتأصيل النظريات لتلك اإلسالمي الفقه اختالف ومع
الشرعية املصادر من املستخلص للقانون املوضوع،اإلسالم هذا يف املهم أن إال

يف للتوسع املعاصر العاملي التوجه يراههو الذي االجتماعي، التضامن فكرة
املسؤولية حتمل يف مشتركة لقاعدة أساساً .االسالم

                                           
التأصيل)1( هلذا أخرى نظريات الفرديةنظر: منها،وهناك احلقوق الفرد،ية أن فكرة على وتقوم

األساسية حقوقه حبماية الدولة لتقوم إال الدولة لسلطان خيضع الذايت: ومنها. مل التحديد ،نظرية
السيادة صاحبة هي الدولة أن فكرة على للقانون،وتقوم باخلضوع نفسها ألزمت اليت وهي

املطلقة ا واأل: انظر–بإراد الدولة اجلرفنظرية طعيمة للدكتور السياسي للتنظيم العامة سس
النبهان،١٦٣ص فاروق حممد الدكتور عن اإلسالم–نقالً يف احلكم جامعة–نظام مطبوعات

.٤٦،٤٧ص–الكويت
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 :

املدين للعمل بشموله االجتماعي للعمل االعتراف مبعناه،بعد اخلريي أو
ـب جل مافيه وكل والتعليم والصحة والبيئة واإلغاثة الرعاية جماالت يف األعم

املساملة بالطرق مفسدة درء أو غري،مصلحة املاحنة اجلهات دور تنويع ميكن فإنه
االجتماعي العمل جمال يف ـة–احلكومية الوقفي ـات اجله ـالث-ومنها ث إىل

ـة. واإلغاثة،واإلرفاق،االستثمار: وهي،وظائف الثالث املباحث يف ذلك وأبني
:اآلتية
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  :  

اللغة يف الثمرة: االستثمار على احلصول طلب إذا: تقول. هو الشيء مثر
آخر شيء منه ومناه،تولد عليه القيام أحسن إذا ماله الرجل )١(ومثر

اللغوي معناه عن لالستثمار االصطالحي املعىن خيرج ـع. وال أمج ـد وق
األمو استثمار مشروعية على مشروعالفقهاء طريق بأي )٢(.ال

احلكومية غري املاحنة اجلهات إىل نظرنا ـة–وإذا الوقفي اجلهات -ومنها
ا ذا جهة معنويني،من أو طبيعيني أشخاصاً لوجدناها نفسها حلظ وهم،مراعاة

أموال رؤوس أصحاب احلقيقة بطبعه. يف دائر املال اليت،ورأس قنواته واختيار
فيها إ: يدور ترجع واحلاجةمسألة القيم ـة،ىل القيم ـن م أعلى قيمة توجد وال

                                           
العرب) ١( احمليط،لسان مثر: مادة. القاموس
عابدين) ٢( ابن اإلكليل،٢/٤٤حاشية عمرية،١/١٣٦،٢/١٢٠جواهر مع القليويب حاشية
.٥/٥٢١غينامل،٣/٩٤
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األصل. االجتماعية كان مث ـلومن العم خلدمة يتوجه أن املال رأس استثمار يف
اآلتية. االجتماعي الثالثة العناصر يف ذلك :وأبني

 :    

ـدو الت هذا يف ملا كبري؛ اجتماعي تأثري له ذاته يف املال رأس تدوير يرإن
وعماله حركة ومجاعتهم،من األفراد على بالنفع يعود مما ذلك دور. وغري وهذا
بالطبع .اجتماعي

اإلسالم وجدنا بإنفاقهايأمرولذلك األموال رؤس ـهاهم،أصحاب وين
كرتها وذاك. عن هذا من املال: واملراد رأس ـن،تدوير م ـم أع ـو ه ـذي ال

التجارات أو باإلنفاق. الصدقات املراد ـاىلفليس تع ـه قول ـل مث يف :الوارد

: البقرة[ " " 

تعاىلـوقول،]١٩٥ : " ه

منأن: ]١٦: التغابن " [ مقابل بغري يكون

وجه تعاىل،كل قوله مثل يف بالتكسب الشرعي اإلذن مع ذلك لتعارض : وإال

 "

] ٢٩: النساء" [

األ، وجدنا باجلزئيةولذلك مقيد رد ا باإلنفاق ـاىل،مر تع ـال : " فق
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تعاىل،]٢٥٤: البقرة " [ : " وقال

ـاىل،] ٢٦٧: البقرة " [ تع : " وقال

] .٧: احلديد" [

ـاىل تع ـه قول يف الوارد الكرت عن بالنهي املراد : " وليس

خاصة،]٣٤: التوبة " [ الزكاة منع يشمل،هو بل

اإلم– عن روي عليفيما التداول-ام من وظيفته عن املال هذا. منع يعين وال
الزكاة سوى املال يف للفقراء حق وجوب األخري يف-املنع ـه بيان سيأيت كما

البحث التداول–اية من له خلق فيما املال توظيف يعين .وإمنا

الطربي هو: يقول ـض: الكرت بع إىل بعضه جمموع شيء ـن،كل بط يف
على أو يذهب. ظهرهااألرض ألنه ذهباً الذهب ـنفض،ومسي ت ـا أل والفضة

تعاىل،فتتفرق قوله عمران " [:" ومنه ]. ١٥٩: أل

نقل تفسريهذلكوقد يف . )١(القرطيب

                                           
القرطيب) 1( أيضاً. ٤/٣٠٥٠تفسري الطربي: وانظر .١٠/١٢١تفسري
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القرطيب ـسمى: ويقول ي هل زكاته أديت الذي املال يف العلماء اختلف
قوم فقال ال؟ أو ـيورواه. نعم: كرتاً عل عن هبرية بن جعدة عن الضحا ،أبو

عنه اهللا نفقة: قال،رضى ا دو فما آالف ـت،أربعة أدي وإن كرت فهو كثر وما
قوم. زكاته بكرت: وقال فليس غريه من أو منه زكاته أديت )١(ما

فقال األخري، القول هذا الطربي يف: " واختار ـوال األق ـكوأوىل ذل
عن: بالصحة ذُِكر الذي ـيسالقول فل زكاته أديت مال كل أن من عمر، ابن

ـصاحبه ف ـه زكات ـؤد ت مامل كل وأن كثر، وإن اكتنازه صاحبه على حيرم بكرت
جيب مما كان إذا قل وإن بعفوه عليه اهللا يتفضل أن إال اهللا وعيد مستحق معاقب

الزكاة )٢("فيه

األول االجتاه علي-ولعل اإلمام إليه ذهب ـرت،الذي الك وصف بأن
بالزكاة يرفع ال اإلنسان–للمال خلدمة الدائرة املال طبيعة مع يتفق الذي .هو

قحف–والوقف منذر الدكتور يقول ـار–كما االدخ بني جتمع عملية
ـنفس وب اآلين، ـتهالك االس عن أموال اقتطاع من تتألف فهي معاً، واالستثمار

زيادة إىل يهدف استثمار إىل األموال هذه حتويل يفالوقت ـة اإلنتاجي ـروة الث
ومنافع خدمات من تمع ـستقبل،. ا للم ـتثمار االس تتضمن عملية فالوقف

القادمة األجيال أجل من اإلنتاجية للثروة .)٣(والبناء

                                           
القرطيب) 1( .٤/١٠٥١تفسري
الطربي) 2( ١٠/١٢٠تفسري
ص) 3( املعاصر اإلسالمي تمع ا يف ٢١،٢٢الوقف
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 :      :  

االجتماعية القيم حيفظ فيما استثماره يوجه أن املال رأس لصاحب ميكن
ـاعي،ويهاويق االجتم العمل مصلحة وبني الرحبية مصلحته بني جيمع بذلك وهو

. وقيمه

ـة ترامحي ـالة رس ـوال األم يف التجارة من جتعل اإلسالمية ،والشريعة
من"  خدمة تمعفالتجارة ا يف الواجبة ـال،اخلدمات حي ـاً واجب يؤدي ا والقائم

اهللا سبيل وىف تمع )١(" ا

جي"  الذي حاجياتهوالتاجر للشعب ليوفر السوق إىل السلع ـرخص،لب وي
يف،أسعارها ـالمي اإلس بدوره ويقوم العباد، مصاحل وحيقق تمع، ا عن الضرر يدفع

املخلصني عباده بني اهللا به أمر الذي التضامن وحتقيق املفاسد ودرء املصاحل )" ٢(جلب

النيب حذر وتوظوقد توجيه يف املباالة عدم من أمواهلمالتجار روؤس ،يف
قوله ذلك أم: " ومن ـالل احل أمن منه أخذ ما املرء يبايل ال زمان الناس على يأيت

احلرام .)٣(" من

يف املال رأس توظيف تضمن حمكمة ضوابط اإلسالمية الشريعة وضعت وقد
االجتماعية واالحتكار،القيم والغنب والتدليس الغش على القائم التعامل كما،فمنعت

                                           
املصري) 1( السميع لعبد اإلسالم يف وهبة–التجارة ـ١٤٠٦مكتبة ص١٩٨٦-ه .١٦م
صاملرجع) 2( .٢٥،٢٦السابق
البخاري) 3( هريرة١٩٥٤رقم٢/٧٢٦صحيح أيب حديث .من
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ـامن كم ـل، بالباط الناس أموال أكل أو إضرار أو ضرر إىل يفضي الذي التعامل عت
واملساحمة كالنصيحة التجارة ملمارسة آداباً اإلسالمية الشريعة يف،وضعت ورد ـد فق

اقتضى: " احلديث وإذا اشترى وإذا باع إذا مسحا رجال اهللا حديث،)١(" رحم ويف
أت: " آخر قبلكم فيمن كان رجالً روحهأن ليقبض امللك له،اه من: فقيل عملت هل

قال وأجازيهم: خري؟ الدنيا يف الناس أبايع كنت أين غري شيئاً أعلم ـر،ما املوس فأنظر
املعسر عن اجلنة،وأجتاوز اهللا )٢(" فأدخله

اجتماعية أخالقية رسالة رد ا االستثمار من جيعل وحنوه ذلك بال. وكل فما
الوقفية االجتماعيةاالستثمارات وأهدافه مبقاصده تتقيد أن جيب الدكتور. اليت يقول

قحف ـتثمار: " منذر اس ـة عملي خالل من اإلنتاجية الثروة بناء يتضمن الوقف إن
مقابل اآلنية التضحية على وتقوم القادمة، لألجيال واإلحسان الرب بعني تنظر حاضرة،

تعود اليت االجتماعية، اإلنتاجية الثروة ـعتعظيم تم ا ـاة حي ـستقبل م على ا خريا
.)٣("بكامله

 :        

                                           
البخاري) 1( اهللا١٩٧٠رقم٢/٧٣٠صحيح عبد بن جابر حديث .من
حذيفة) 2( حديث البخاري- من مسلم،٣٢٦٦رقم٣/١٢٧٢صحيح ٣/١١٩٥صحيح

.١٥٦٠رقم
املعاصر) 3( اإلسالمي تمع ا يف .٢٢ص. الوقف
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الصحيح إقراره بعد احلياة يف اإلنسان مسؤولية هي اإلعمار عمليات إن

ــالق ــال–باخل وع ــل ــاىل–ج تع ــال : " ق

أي]٦١: هود"  [ ـا، تعمرو وبانيها عمارها، جعلكم

ا )١(.وتستغلو

اإلعمار يف أمواهلم استثمار إىل األموال رؤس أصحاب اإلسالم ،ويدعو
واستصالح جديدة مدن استحداث أجل من تيسريات ذلك سبيل يف هلم ويقدم

جديدة زراعية . أراٍض

الذين الناس على التوسعة من االجتماعي العمل خيدم ما هذا ضاقتويف
وخالفات نزاعات نشوب إىل ضيقها وسبب وغلتها، األرض ـاىل. م تع :قال

 "

]. ٩٧: النساء" [

                                           
كثريت) 1( ابن .٢/٥٩٢فسري
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ـوات امل ـاء إحي بباب اإلسالمي الفقه يف يعرف اخلراب إعمار ،وباب
بذلك أحد: واملقصود ا ينتفع وال هلا، مالك ال اليت اخلربة األرض )١(.عمارة

ـوات امل إحياء مشروعية على الفقهاء إىل. وأمجع ـشافعية ال ـب وذه
احلدي يف صح ملا أجر: " ثاستحبابه؛ فيها فله ميتة أرضا أحيا .)٢(من

مبيزة خيتص املوات األرض حمي أن على الفقهاء ـور. وأمجع اجلمه : يرى
وصححه الترمذي أخرجه ملا أحياه؛ ما ميلك ـابر،أنه ج حديث ـا،من : مرفوع

لهمن"  فهي ميتة أرضا ـي . )٣(" أحيا البلخ منهم احلنفية بعض أن: وذهب إىل
ي املوات ـاعإحياء لالنتف السبق على قياساً الرقبة؛ ملك ال االستغالل ملك ثبت

الس كا العامة .)٤(باملرافق

                                           
عابدين) 1( ابن اجلليل،٥/٢٧٧حاشية البجريمي،٦/٢مواهب املغين،٣/١٩٢حاشية
٥/٥٦٣ .
جابر) 2( حديث من وأمحد حبان وابن النسائي احلبري–مرفوعا،أخرجه .٣/٦٢تلخيص
الترمذي) 3( الترمذي١٣٧٩رقم٣/٦٦٣سنن وقال صحيح: ، حسن أيضا. حديث : وانظر
احلبريت الباري،٣/٥٤لخيص .٥/١٩فتح
اإلحياء) 4( ميلك ال الذمي أن إىل احلنابلة بعض االنتفاع،وذهب ميلك فقه–وإمنا يف انظر

عابدين: املذاهب ابن اجلليل،٥/٢٧٨حاشية الشربيين،٦/١١مواهب اخلطيب على اإلقناع
.٥/٥٦٦املعين،٣/٢٩٥
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اجلملة يف واملالكية احلنفية ـام: واشترط اإلم ـإذن ب اإلحياء يكون ،أن
إمامه: " للحديث نفس به طابت ما إال للمرء ـشافعية . )١(" ليس ال يشترط ومل

وحممد يوسف وأبو الذيإذن: واحلنابلة السابق احلديث لعموم لإلحياء؛ اإلمام
الترمذي له: " صححه فهي ميتة أرضا أحيا "من

ـة الوقفي االستثمارات بال فما رد ا االستثمار جمال يف هذا كان . وإذا
ـع يق كان منها كثرياً أن تبني اإلسالمية لألوقاف التارخيي البعد عن دراسة ففي

ومدار وجتارية سكنية مبان شكل كمايف ومساجد، أيتام ودور ومستشفيات س
ـن م ـة القريب تلك وخباصة الزراعية، األراضي من كبرياً جزءاً األوقاف تشمل

اإلعمار بغية واألمصار .)٢(املدن

   
     

      
  :  

                                           
معاذ)1( حديث من الطرباىن املعرفة،أخرجه يف البيهيقي به: وقال،وأخرجه حيتج ال إسناد هذا
.٢/١٢٨،٢٤٤الدراية–
ص) 2( قحف منذر للدكتور املعاصر اإلسالمي تمع ا يف بعدها٢٧الوقف .وما
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اللغة يف ال: اإلرفاق واملصاحبة،غرينفع االحلاق ـول. أو يف: تق ـت كن
فالن صحبته،رفاقة يف بالشيء: وتقول. رفقاء: واجلمع. أي الشيء أي،أرفق

به فالنا. أحلقه ـاحبه،ورفاقا،مرافقة،ورافق ص أو رفيقه صار ـة. أي : والرفق
والصحبة ورفاق: واجلمع. اجلماعة العنف: والرفق. رفُق )١(. ضد

اص يف الفقهاءواإلرفاق اللغوي: طالح معناه عن خيرج ـروا،ال ذك وقد
القرض عقد أمثلته للمقترض)٢(من املقرض مصاحبة من فيه ملا واإلرفاقات. ؛

ردة ا املعاوضات مرتليت بني وسط ردة،مرتلة ا .والتربعات

احلكومية غري املاحنة اجلهات إىل نظرنا ـة–وإذا الوقفي اجلهات -ومنها
مو جهة ـالمن امل لرأس رد ا الربح من نفسها حظ بني ـظ،ازنتها ح ـني وب

ـني احلظ هذين بني جتمع إرفاقيه خمارج لوجدنا املال هذا يف واحملرومني . املعوزين
ذلك الصغرية: من التعاونية املشروعات باإلقالة،إقامة القروض،والعمل وتقدمي

يلي. احلسنة فيما ذلك :وأبني

 :      
:  

إىل ـبرية الك ـتثمارية االس ـشاريعها م يف املاحنة اجلهات حتتاج ما كثريا
االستثمارات تلك ختدم صغرية يف،مشروعات ـب ترغ املاحنة اجلهات أن كما

اإلنتاج على القادرين املعوزين تردد من ـك،التخلص تل ـصلحة م ـن م فكان

                                           
العرب) 1( احمليط،لسان .رفق: مادة. القاموس
عابدين) 2( ابن .٤/١٧٩حاشية
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م إقامة املاحنة ـسارةاجلهات خ دون نفسها بأمر تقوم صغرية تنموية ،شروعات
ا مستهلكا وتسدد ا العاملني أجور تكفل أن . وحسبها

اكتفاًء معني حبد التقيد عدم الشرعي التجاري الربح يف األصل أن ومع
والتراضي األمانة من العامة الشرعية الغنب،بالقواعد أو التدليس أو الغش وعدم

اإل. وحنوها أن ـنإال م ـل بقلي فيها يكتفى اليت املشروعات تلك يشجع سالم
بالربكة ا ألصحا ويدعو احلديث،الربح، يف جاء لك: " فقد يسمح .)١("امسح

علي اإلمام كان عنه-وقد اهللا بالدرة-رضى الكوفة سوق يف ،يدور
التجار: ويقول تسلموا،يامعشر احلق ـوا،خذوا فتحرم ـربح ال قليل تردوا ال

.)٢(ةكثري

عوف بن الرمحن لعبد قال: وقيل يسارك؟ سبب ـارددت،ثالث: ما م
قط بيعه،رحبا فأخرت حيوان مين طلب بسيئة،وال بعت ـاع: ويقال. وال ب إنه

عقلها إال ربح فما ناقة بدرهم. ألف عقال كل ألفاً،باع فيها ـن،فربح م وربح
ألفاً ليومه عليها )٣(.نفقته

                                           
عباس) 1( ابن حديث من الطرباين ثقات،أخرجه األسفار–ورجاله يف األسفار محل عن املغين

األخبار من اإلحياء يف ما ختريج العراقي،يف .٣هامش٢/٧٤للحافظ
الغزايل) 2( لإلمام الدين علوم القلم–إحياء .٢/٧٤–بريوت–دار
الدين) 3( علوم .٢/٧٤إحياء
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املشروع هذه أن شك البطالةوال من تقلل الصغرية التجارية وتدفع،ات
إليه العمل على ـل،القادرين العم ـة خلدم وينفع؛ يفيد فيما األوقات يشغل مما

.االجتماعي

الوقف كان طبيعته–وإذا ـربح-حبكم ال ـيم تعظ ـع دواف من يتجرد
ـى عل ـذل والب التضحية على ينبين تربعي هدفه ألن الشخصية؛ املنفعة وتعظيم

ا واإلحسانسبيل ـاحثني–لرب الب ـض بع ذكر ـزاً-)١(كما رم ـد يع ـه فإن
حمدودة أعيان على غالباً لوقوعه الصغرية؛ اخلريية كانت. للمشروعات مث ومن

ـىت ح حمدود، ربح ذات تعاونية مشروعات إقامة يف الوقفي االستثمار أولويات
ومقاصده أهدافه مع .تتمشى

 :    

ال يف واإلزالة: لغةاإلقالة العقد. الرفع رفع ا أل البيع؛ يف اإلقالة .)٢(ومنه

الفقهاء اصطالح يف العقد: واإلقالة رفع ـاره،هي وآث ـه حكم ،وإلغاء
الطرفني )٣(.بتراضي

                                           
كتابه) 1( يف قحف منذر اإلسال: الدكتور تمع ا يف صالوقف املعاصر .٢٦مي
العرب) 2( احمليط،لسان .قيل: مادة. القاموس
الرائق) 3( ر،٦/١١٠البحر األ أيضا،٢/٢٥٤جممع اخلرشي: وانظر األم،٥/١٦٩شرح
.٤/١٣٥املغين. ٣/٦٧
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اإلقالة يف النيب: واألصل لقول ـسلماً: " االستحباب؛ م ـال أق من
عثرته اهللا أقال رواية،)١("بيعته أقال: " ويف .)٢(" نادماًمن

اجلملة يف اإلقالة مشروعية على الفقهاء بني خالف يف،وال اختلفوا وإن
ا،تكييفها أ إىل احلنفية وبعض واحلنابلة الشافعية يف: فذهب اإلقالة ألن فسخ؛

رفع حكماً،اللغة فتخالفا امساً اختلفا واإلقالة البيع ـك. وألن مال اإلمام وذهب
احلنفية من يوسف مبادلةأنىلإ: وأبو ا أل بيع؛ حنيفة. اإلقالة أبو إىل: وذهب

الرفع ملعىن العاقدين؛ حق يف فسخ اإلقالة ـدين؛،أن العاق غري حق يف بيع وهي
املبادلة صورة يف ا )٣(.أل

الناس على تيسري فيه باإلقالة العمل أن ـهم،والشك عن للحرج ورفع
العقود من التزموا اال،فيما العمل خيدم وجهمبا من ـة. جتماعي اإلقال وليست

ميث ما ـضالًلوحدها ف القطاع، هذا عن معرب كرمز ا اكتفينا وإمنا اإلرفاقات،
القانونية الصورة يف استقالهلا .عن

                                           
هريرة)1( أيب حديث من داود أبو و حبان ابن حبان–أخرجه ابن رقم١١/٤٠٥صحيح

داود٥٠٣٠ أيب سنن العيد،٣٤٦٠رقم٣/٢٧٤، دقيق ابن للمناوي،وصححه الفيض يف كما
٦/٧٩.
حبان)2( ابن ألمحد،٥٠٢٩رقم١١/٤٠٢صحيح رواية يوم: " ويف اهللا أقاله عثرة أقال من

أمحد–" القيامة اإلمام .٧٤٢٥رقم٢/٢٥٢مسند
ر،١/١٨٤االختيار) 3( األ اخلرشي،٢/٢٥٤جممع اجلمل،٥/١٦٦شرح ،٣/١٥٥حاشية

.٤/١٣٥املغين
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النادم مصلحة وبني بلزومها املعامالت استقرار مصلحة بني جنمع وحىت
لإلقالة،باإلقالة ومكاين زماين تنظيم وضع ميكن .فإنه

يفوإذ آكد ا فإ ردة ا االستثمارات يف اإلسالمية األخالق من اإلقالة كانت ا
البتنا الوقفية؛ الربحءاالستثمارات تعظيم وعدم واإلحسان الرب على .الوقف

 :  .  

اللغة يف القطع: القرض يقرضه: يقال. هو ـدفوع. قرضه امل املال ومسي
قطع ألنه قرضا؛ املقرضللمقترض مال من )١(ه

الفقهاء اصطالح يف مثلي: والقرض مال دفع على يرد خمصوص عقد هو
مثله لريد .) ٢(آلخر

الواقع لبيان قيد وهو حسناً، إال اإلسالمية الشريعة يف القرض يكون وال
به،الشرعي يبالون ال من عند الربوي القرض به .وخيرج

إرفاق عقد القرض التعاون،وعقد على الناسيقوم على. بني جممع وهو
ـا فيم التعاون إىل الناس تدعو اليت والنبوية القرآنية النصوص لعموم مشروعية؛

احملتاج،بينهم حاجة قضاء إىل املكروب،وندبت كربة ـرى،وتفريج ع وتوثيق
واحملبة اإللفة روح يف بإنسانيتهم الناس ليشعر واإلخاء؛ حيث.املودة اهللا وصدق

                                           
احمليط) 1( القاموس العرب، .قرض: مادة. لسان
عابدين) 2( ابن الدسوقي،٤/١٧٩حاشية احمللى،٣/٢٢١حاشية اجلالل .٢/٢٥٧شرح
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ـدة[" : " يقول ـال،] ٢: املائ  : وق

ـوم"  ي كرب من كربه عنه اهللا نفس الدنيا كرب من كربة أخيه عن نفس من
واآلخرة،القيامة الدنيا يف عليه اهللا يسر معسر على يسر مسلماً. ومن ستر ومن

واآلخرة الدنيا يف اهللا ما. ستره العبد عون يف أخيهواهللا عون يف العبد .)١("كان

العلم أهل من كثري إذ: ويرى ـصدقة؛ ال ـن م ـاً ثواب أعظم القرض أن
حمتاج إال احلديث،)٢(اليقترض يف ورد ـرض: " وقد والق أمثاهلا بعشر الصدقة

عشر النيب،" بثمانية جربيل: " فقال الصدقة؟،يا من أفضل القرض بال ما
وعنده: قال يسأل السائل حاجة،ألن من إال يقترض ال . )٣("واملقترض

القليويب ـدم: قال لع ـضل؛ أف الصدقة درهم أن الرملي شيخنا واعتمد
فيه عشر. العوض بثمانية كونه ـدالً: وحكمة ومب بدالً درمهني فيه ـا،أن فهم

اثنان وهو األصل يف املقرض يرجع ـضاعفه،عشرون امل ـة،فتبقى مثاني ـي وه
.)٤(عشر

                                           
مسلم) 1( هريرة٢٦٩٩رقم٤/٢٠٧٤صحيح أيب حديث .من
الدين) 2( علوم عمرية،٢/٧٥إحياء مع القليويب األوطار،٢/٢٥٧حاشية .٥/٢٢٩نيل
ماجه) 3( ابن أنس٢٤٣١رقم٢/٨١٢سنن حديث العراقي،من من: وقال ماجه ابن أخرجه

أنس ضعيف،حديث للعراقي–بإسناد األسفار محل عن وقال). ١(هامش٢/٧٥املغين
ماجه: الشوكاين ابن إسناده،أخرجه الشامي: ويف الرمحن عبد بن يزيد بن النسائي. خالد : قال
بثقة اهليثمي. ٥/٢٢٩األوطارنيل–ليس الكبري: وقال يف الطرباين محيد،رواه بن عتبة ،وفيه

وغريه حبان ابن ضعف،وثقه الزوائد–وفيه .٤/١٢٦جممع
عمرية) 4( مع القليويب ٢/٢٥٧حاشية
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القروض أعظم تنموي: ومن أو تعاوين جتاري مشروع إلقامة يكون ،ما
املقترض وضع لتحسني وجمتمعه،وذلك نفسه ينفع ـن. حىت م رجل جاء وقد

النيب إىل الصدقةاألنصار النيب،يسأله رأى ـىفلما عل وقدرة جلداً فيه
ذلك إىل بيده أخذ له،العمل شيء؟: " فقال بيتك يف ـس،بلى: قال" لك ِحلْ

بعضه بعضهنلبس املاء،ونبسط فيه نشرب ما: " قال. وقدح ـاه،" ائتين فأت
اهللا،ما رسول قال،بيدهفأخذمها هذين؟: " مث يشتري ـل" من رج : فقال

بدرهم آخذمها درهم؟: " قال. أنا على يزيد ـا،مرتني-" من ثالث ـال–أو ق
بدرمهني: رجل آخذمها األنصاري. أنا ـااشتر: " وقال،فأعطامها طعام بأحدمها

به فائتين قدوما باآلخر واشتر أهلك، إىل اهللا،ففعل،" فانبذه رسول فأخذه
بيده عوداً فيه ـاً:  " وقال،فشد يوم عشر مخسة أراك وال فاحتطب ،" اذهب

ويبيع حيتطب دراهم. فجعل عشرة أصاب وقد ـضها: " فقال،فجاء ببع اشتر
ثوباً وببعضها قال،طعاماً خري: مث وجهكهذا يف نكتة واملسألة جتيء أن من لك

القيامة مدقع. يوم فقر لذي إال تصلح ال املسالة مفظع،إن غرم لذي دم،أو أو
.)١("موجع

العامة املعامالت يف اإلسالمية األخالقيات من احلسن القرض كان وإذا
الناس اإلنتاجية–بني املشروعات يف ـ–وخباصة ملوافقت آكد الوقف يف هفإنه

ـن م ـثرياً ك ـدنا وج ولذلك والتراحم، واإلحسان والرب التعاون من مقصودة

                                           
مالك) 1( بن أنس حديث ماجه–من ابن داود،٢١٩٨رقم٢/٧٤٠سنن أىب سنن
الت،١٦٤١رقم٢/١٢٠ خمتصراًوأخرجه حسن: وقال،رمذي الترمذي–حديث ٣/٥٢٢سنن

.١٢١٨رقم
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ـق لتحق ـض؛ بع حمل بعضها يقوم مثليةً كانت وإن النقود، وقف جييز الفقهاء
ا الوقف ـه. مقصود إلي ـب ذه ـا كم احلنفية، وبعض زفر ذهب هذا وإىل

تيمية ابن اإلسالم وشيخ الشافعية وبعض املالكية من أخرج. ) ١(املتأخرون وقد
قال الزهري، عن تعليقاً إىل: البخاري دفعها اهللا سبيل يف دينار ألف جعل فيمن

واألقربني للمساكني صدقة رحبه وجعل ا، يتجر تاجر له أن. غالم للرجل هل
ـساكني؟ امل يف صدقة رحبها جعل يكن مل وإن شيئاً، األلف ذلك ربح من يأكل

منها: قال يأكل أن له .)٢(ليس

   
     

      
 :

اللغة يف واإلعانة: االغاثة ـا: تقول. النصرة غوث اهللا ـه،غاثه أي: وأغاث
شدته وكشف وأعانه .)٣(نصره

                                           
عابدين) 1( ابن الدسوقى٣٧٤/ ٣حاشية حاشية املهذب٤/٧٧، موع١/٤٤٠، ا تكملة

الكربى١٦/٢٤٧ الفتاوى ،٢٣٤ / ٣١.
البخاري) 2( والصامت٣/١٠٢٠صحيح والعروض والكراع الدواب وقف .باب
القاموس) 3( العرب، .غوث: مادة. احمليطلسان



-٦٤-

الفقهاء اصطالح يف ـة: واإلغاثة اللغ يف ـا معناه ـن ع خترج ـد،ال فق
الكروباستعملوه وتفريج العون يف  . )١(ا

احلكومية غري املاحنة اجلهات إىل نظرنا ـة–وإذا الوقفي اجلهات -ومنها
الطارئة الكوارث أمام اإلنسانية صفتها جهة ـات،من لفئ ـى الطبيع الضعف أو

ـالفقراء ك غريهم مساعدة إىل حيتاجون ممن املخلوقة الطبيعة ناموس وفق بشرية
اليتام من والعجزهواملساكني واألرامل ـاهلمى وأمث ـرغني املتف ـم العل وطالب

العون.... يد ومد مسؤوليتها بتحمل اجلهات تلك تلزم السوية الفطرة لوجدنا
املنكوبة الفئات تلك . إىل

ـاالت واحل ـوارث الك تلك ملواجهة تستعد أن املاحنة للجهات وميكن
راتبة مبقررات تلزم،االجتماعية الكفاية عدم حال الضرورةويف ـني. إغاثة وأب

اآلتيني املطلبني يف اإلغاثة، من النوعني .هذين

   
    

الراتبة باملقررات ـاالت: املقصود حل ـة املاحن اجلهات ترصدها اليت تلك
أتباعها. اإلغاثة على اإلسالمية الشريعة فرضت ـة–وقد خاص شروط -وفق

املا يف الزكاة الغرض،لمقرر هلذا ترصد أخرى مقررات ندبت أهم،كما ومن

                                           
املثال) 1( سبيل على احلرابة: انظر وكتاب الغضب الطريق(كتاب الفروع) قطع كتب .يف
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املقررات .والعقيقة،واألضحية،والنذر،والوصية،والوقف،الصدقة: تلك

-          
   

خمصوص .)١(وجه

ـاىل تع لقوله اإلسالم؛ أركان من ركن وهي باإلمجاع، واجبة :والزكاة

 "

السنة . ]١١: التوبة" [ ـصحيحني،:ومن ال يف ـر، عم ـن اب حديث

ـاً ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ :مرفوع
مخس"  على اإلسالم منها،بين ـاة: " وذكر الزك ـن،)٢(" إيتاء اب ـديث وح

النىب،عباس إىلأن معاذاً له،اليمنأرسل ـرض: " وقال افت اهللا أن أعلمهم
فقرائهم على وترد أغنيائهم من تؤخذ صدقة )٣("عليهم

ـه بقول ـة املفروض ـاة للزك ـستحقني امل الكرمي القرآن " : ويبني

                                           
ر) 1( األ العناية١/١٩٢جممع مع القدير فتح شرح الدسوقي،١/٤٨١، ،١/٤٣١حاشية

عمرية مع القليوىب .١/٤٣٣املغين،٢/٢حاشية
البخاري) 2( مس٨رقم١/١٢صحيح صحيح .١٦رقم١/٤٥لم،
البخاري) 3( مسلم١٣٣١رقم٢/٥٠٥صحيح صحيح .١٩رقم١/٥٠،
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] ٦٠: التوبة[ " 

ابتغاءالصدقةوأما-٢ تطوعاً املال من يعطى ما على تطلق ا أ فاألشهر
اهللا على. وجه أو الواجبة، الزكاة على تطلق ما ـةوكثرياً الواجب ـن م ـم األع
باألشهر. )١(والتطوع باإلمجاع،وأخذاً مندوبة التطوع صدقة ـا،. )٢(فإن فيه ملا

الضعيف إعانة منها،من كثرية أحاديث فضلها يف ورد هريرة: وقد أيب حديث
مرفوعاً الصحيحني، ظله: " يف إال ظل ال يوم ظله يف اهللا يظلهم وذكر"سبعة ،

بصدق: " منهم تصدق تعلمورجل ال حىت فأخفاها ـهة ميين ـق تنف ما  . )٣("مشاله

ـاىل تع : " وقال

ـن] . ١٨احلديد" [ اب يقول

تعاىل: كثري بأمواخيرب واملصدقات املصدقني به يثيب ـةعما احلاج أهل على هلم
واملسكنة حسنا،والفقر قرضا اهللا ـاء،وأقرضوا ابتغ ـصة خال ـة بني دفعوه أي

شكورا وال أعطوه ممن جزاًء يريدون ال اهللا، )٤(مرضاة

                                           
العرب) 1( احمليط،لسان أيضا. صدق: مادة. القاموس احملتاج: وانظر املغين،٣/١٢٠مغين
٥/٦٤٩.
الطالبني،١٢/٩٢املبسوط) 2( اإلكليل،٢/٣٤١روضة القناع،٢/٩٧جواهر كشاف
٢/٢٩٥.
البخا) 3( مسلم٦٢٩رقم١/٢٣٤ريصحيح صحيح .١٠٣١رقم٢/٧١٥،
كثري) 4( ابن .٤/٣٩٩تفسري
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اللغة: الوقفوأما-٣ يف احلبس: فهو ـال. مطلق ـدار: يق ال ـت وقف
رديئة.أقفها لغة ـورث: معناه،وأوقفت ت أو توهب أو تباع أن ويف . )١(منعت

الفقهاء الواقف: اصطالح ملك على العني حبس احلنفية–هو على–عند أو
اهللا اجلمهور–ملك الثمرة–عند أو باملنفعة ) ٢(والتصدق

ـة؛ اجلمل يف ـتحبابه واس الوقف مشروعية على الفقهاء بني خالف وال
والتعاون والعطاء البذل إىل الداعية بالعمومات ،الصحيحنيوحديث. استدالالً

عمر ابن النيب: قال،عن فأتى خبيرب، أرضاً عمر فقالأصاب فيها، يستأمره
عندي:  أنفس قط ماال أصب مل خبيرب أرضاً أصبت إين اهللا، رسول زاد–منهايا

الشافعي وجل: اإلمام عز اهللا إىل به أتقرب أن أردت ـه؟–وقد ب ـأمرىن ت فما
وت : " فقال أصلها حبست شئت اإن بثمر ال"صدقت صدقة عمر فجعلها ،

تورث وال توهب وال ـسبيل. تباع ال وابن واملساكني الفقراء على ا وتصدق
الرقاب والضيف،ويف اهللا سبيل يف يأكل. والغزاه أن وليها من على جناح وال

باملعروف فيه،منها متمول غري صديقا يطعم )٣(.وأن

                                           
العرب) 1( .وقف: مادة. لسان
ر) 2( األ الدسوقي١/٧٣٠جممع حاشية .٥/٥٩٧املغين،١/٤٤٠املهذب،٧٥/ ٤،
البخاري) 3( مسلم،٢٥٨٦رقم٢/٩٨٢صحيح .١٦٣٢رقم٣/١٢٥٥صحيح
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الوصية-٤ اللغة: وأما يف الوصل،العهد: فهى من أوصى: تقول. وهي
موته: وإليه،فالنا بعد وعياله وماله أمره يف يتصرف وصيه جعله ـد. أي عه أو
بشيء،إليه له عهد )١(أو

الفقهاء اصطالح اإليصاء: ويف هي يف،الوصية ـاً حق يوجب عقد وهي
مبوته يلزمه العاقد مال موته،ثلث بعد عنه نيابة يوجب املالكية. أو مذهب وهو

احلنابلة )٢(.وبعض

احلنابلة من اآلخر والبعض والشافعية احلنفية من: ويرى أعم الوصية أن
ـربع،اإليصاء الت بطريق املوت بعد ما إىل املضاف التمليك على تصدق ،فهي

وفاتهكما بعد ليفعله غريه من شيء طلب وهو اإليصاء على )٣(.تصدق

هنا ا: واملراد بعد ما إىل املضاف موضوعنا،ملوتالتربع .ملناسبته

ـاىل تع ـه قول لعموم الوصية؛ مشروعية على الفقهاء أمجع : " وقد

تعاىل،] ١٢: النساء" [ : وقوله

                                           
العرب) 1( .وصي: مادة. لسان
الكبري) 2( الشرح مع الدسوقي املربع،٤/٣٧٥حاشية .٢/٢٤٥الروض
الصنائع) 3( عابدين،٦/٣٣٣بدائع ابن عمريه،٦/٦٤٨حاشية مع القليويب ،٣/١٥٦حاشية

املربع .٢/٢٤٥الروض
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 "

النىب،]١٨٠: البقرة" [  : " وقول

ـالكم                 أعم يف ـادة زي ـاركم أعم آخر يف أموالكم بثلث عليكم تصدق اهللا إن
شئتم حيث ا عمر،)١("تضعو ابن عن الشيخان أخرجه حق: " مرفوعا،وما ما

إال ـتني ليل يبيت فيه يوصي أن يريد شيء له مسلم ـةأمرئ مكتوب ـيته ووص
) ٢("عنده

مستحبة الوصية أن على العلم،واجلمهور أهل وبعض حزم ابن : ويرى

ـة اآلي ـاهر لظ ـربني؛ واألق للوالدين ا " وجو

ـذا،] ١٨٠: البقرة" [ ه ـسخ ن ـرى ي اجلمهور أن إال

املواريث بآية .)٣(الوجوب

                                           
الدرداء) 1( أيب حديث من أمحد أمحد–أخرجه اإلمام قال. ٢٧٥٢٢رقم٦/٤٤٠مسند

أمح: اهليثمي والطرباىنرواه والبزار مرمي،د أيب بن بكر أبو بن،وفيه معاذ عن وروي اختلط، وقد
حنوه حسن،جبل بعضها أخرى بروايات روي الزوائد–كما .٤/٢١٢جممع

البخاري) 2( مسلم،٢٥٨٧رقم٣/١٠٠٥صحيح .١٦٢٧رقم٣/١٢٤٩صحيح
كثري) 3( ابن .١/٢٨٦تفسري
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النذروأ-٥ صدقة،: ما أو عبادة من نفسه على اإلنسان أوجبه ما فهو
ذلك غري .)١(أو

الفقهاء اصطالح يف شيئاً: والنذر بالقول تعاىل هللا نفسه املكلف إلزام هو
الشرع بأصل عليه الزم )٢(غري

اجلملة يف النذر مشروعية على الفقهاء ـان،وأمجع ك مبا الوفاء ووجوب

منه لقوله)٣(طاعة ـاىل؛ ـج" [: "تع ـه،] ٢٩: احل وقول

ـبحانه ـ ـ  " : "س

ـسان[ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ]. ٧: اإلن
كثري ابن ـة: يقول الواجب الطاعات فعل من عليهم أوجبه فيما اهللا يتعبدون أي
الشرع أنفسهم،بأصل على أوجبوه النذروما من . )٤(بطريق البخاري وأخرج

فليطعه: " مرفوعا،عائشةحديث اهللا يطيع أن نذر فال،من يعصيه أن نذر ومن
.) ٥(" يعصه

                                           
احمليط) 1( القاموس العرب، .نذر: مادة. لسان
الصغري،٤/٧٦االختيار) 2( اجلليل،٢/٢٤٩الشرح احملتاج٣/٣١٨مواهب مغين ،٤/٣٥٤،

الطالبني القناع،٣/٣٠٠روضة .٩/١،٢املغين،٦/٢٧٣كشاف
السابقة) 3( الفقهية .املراجع
كثري) 4( ابن .٤/٥٨٤تفسري
البخاري)5( .٦٣١٨رقم٢٤٦٣/ ٦صحيح
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الفقهاء مجهور ذهب الندب: وقد سبيل على مشروعة قربة النذر أن إىل
الشافعية. واالستحباب من وكثري واملالكية احلنفية ذهب هذا الغزاىل،وإىل منهم

)١(واملتويل

السابق: وحجتهم احلديث ـه: " عموم فليطع يطيع أن نذر وألن". من
ـصدقة وال ـصيام وال كالصالة املختلفة القرب إىل به يتوسل ـا،النذر ،وحنوه

املقاصد حكم قربة،وللوسائل النذر فيه: قالوا.فيكون بالنذر نفسه املسلم وإلزام
ملا الترك؛ مضرة من خوفاً التحصيل على ـنمحل م ـسان اإلن ـه علي ـل جب

النذر. )٢(الكسل الستحباب املالكية صاحبه: واشترط على يثقل أثقل،أال فإن
فعله عليه يثقل قد أوقات يف الناذر على يتكرر ألنه مخيس؛ كل صوم كنذر كره

نية،فيها وخالص نفس طيب غري من بالتكليف .فيفعله

الشافعية ومجهور املالكية من القرطيب أنال: واشترط ـذر الن ـتحباب س
تربراً جلاجاً،يكون كان مستقبل–فإن أمر على املعلق القرطيب-وهو : فقال

عاجل غرض حصول يوجب النذر أن اعتقاد عليه خياف من حق يف أن،حيرم أو
النذر ألجل الغرض ذلك يفعل تعاىل ذلك،اهللا يعتقد مل من حق يف وقال. ويكره

؛: الشافعية اللجاج نذر خبرييكره يأيت ال البخيل،ألنه من يستخرج . وإمنا

                                           
عابدين) 1( ابن اجلليل،٣/٦٦حاشية احملتاج،٣/٣١٩مواهب احملتاج،٤/٣٥٤مغين زاد

املنهاج .٤/٤٩٠بشرح
الصنائع) 2( املنهاج،٦/٢٨٨٣بدائع بشرح احملتاج .٤/٤٩١زاد



-٧٢-

الصحيح يف احلنابلة مطلقا: وذهب النذر كراهة ـد. إىل حام ابن : وقال
مباح أنه يف . )١(املذهب ـر عم ـن اب ـديث ح بعموم الكراهة على واستدلوا

النىب،البخاري النذرأن عن شيئاً: " وقال،ى يرد ال به،إنه يستخرج وإمنا
البخي ـن. )٢("لمن م ـديث احل يف ورد ملا الكراهة؛ على النهي هذا محلوا وقد

.تربير

األضحية-٦ اللغة: وأما يف ضحوة: فهى تذبح األضحى،الشاة يوم . )٣(أو
الفقهاء اصطالح يف ـر: واألضحية النح أيام يف تعاىل اهللا إىل تقربا يذكى ما هي

خمصوصة )٤(.بشرائط

مشروعية على الفقهاء أمجع تعاىلوقد قوله لعموم :" األضحية؛

كثري] . ٢: الكوثر" [ ابن بالنحر: يقول املراد أن هو الصحيح

املناسك اهللا،ذبح رسول كان نسكهوهلذا ينحر مث العيد ـد. )٥(يصلي وق

                                           
القناع،٩/١املغين) 1( .١١/١١٧اإلنصاف،٦/٢٧٣كشاف
البخاري) 2( عمر،٦٢٣٤رقم٦/٢٤٣٧صحيح ابن عن مسلم ر: قال،وأخرجه سولأخذ

النذراهللا عن ينهانا شيئاً: " ويقول،يوماً يرد ال الشحيح،إنه من به يستخرج –" وإمنا
مسلم .١٦٣٩رقم٣/١٢٦٠صحيح

العرب) 3( .ضحي: مادة. لسان
عابدين) 4( ابن حاشية مع املختار البجريمي،٥/١١١الدر .٤/٢٩٤حاشية
كثري) 5( ابن .٤/٧٢٤تفسري
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مالك بن أنس حديث من مسلم النىب: " قال،أخرج أملحنيضحى بكبشني
بيدهذ،أقرنني وكرب،حبهما صفاحهما،ومسى على رجله .)١("ووضع

الفقهاء مجهور مؤكدة: ويرى سنة األضحية النىب)٢(أن ألن علقها؛
اإلرادة مسلم،على رواه العشر: " فيما دخل فال،إذا يضحي أن أحدكم وأراد

شيئا بشره من وال شعره من . )٣("ميس

الثاين والقول وحممد حنيفة أبو ـكوذهب مال ـحية: عن األض أن إىل
ماجه)٤(واجبة وابن وصححه احلاكم أخرجه ملا النىب،؛ كان: " قالعن من

مصالنا يقربن فال يضح ومل سعه .)٥(" له

العقيقة-٧ معان: وأما عدة على اللغة يف ـيت: منها،فتطلق ال الذبيحة
شعره حلق عند املولود عن يمة: ومنها. تذبح ولو مولود كل يفشعر ـو وه

أمه الكرمية: ومنها. بطن األحجار من احلمراء أو،اخلرزة ـفراء ص ـون تك وقد
يعق: يقال. بيضاء فالن . )٦(عق

                                           
مسلم) 1( .٣/١٥٥٦صحيح
الدسوقي) 2( موع،٢/١١٨حاشية البجريمي،٨/٣٨٣ا والشرح،٤/٢٩٤حاشية املغين

.١١/٤الكبري
مسلم) 3( ..٣/١٥٦٥صحيح
الصنائع) 4( الدسوقي،٥/٦٢بدائع .٢/١١٨حاشية
ماجه،٢/٣٨٩املستدرك) 5( ابن .٢/١٠٤٤سنن
العرب) 6( احمليط،لسان .عقق: مادة.القاموس
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الفقهاء اصطالح يف ـاىل: والعقيقة تع هللا شكراً املولود عن يذكى ما هي
خمصوصة وشرائط .)١(بنية

الشافعية بعض عقيقة: واستحب من بدالً ذبيحة أو نسيكة )٢(.تسميتها

العقيقة مشروعية على الفقهاء املشروعية،وأمجع تلك صفة ىف ،واختلفوا
املشهور يف واحلنابلة الشافعية مؤكدة: فذهب سنة ا أ املالكية. إىل سنة: وقال

وصححه)٣(مستحبة الترمذي أخرجه ملا ـدب،؛ جن ـن ب ـرة مس حديث ،من
السا: " مرفوعا يوم عنه يذبح بعقيقته ن مر ـاكم،)٤("بعالغالم للح رواية ويف

ـابعه: " بلفظ،وصححها س ـوم ي عنه تذبح بعقيقته رهينة غالم ـق،كل وحيل
.)٥("ويسمى

ـسمية الت ـد بع ـوالدة ال سابع يف مباحة العقيقة أن إىل احلنفية وذهب
املشروعية،واحللق بيان على احلديث )٦(ومحلوا

                                           
احمل) 1( النهى،٨/١٣٧تاجاية أويل .٢/٤٩٢مطالب
العبادي) 2( مع الشرواين حباشية احملتاج .٨/١٦٤حتفة
الكبري) 3( الشرح مع الدسوقي احملتاج،٢/١٢٦حاشية النهى،٨/١٣٧اية أويل مطالب

٤٨٨/ ٢.
الترمذي) 4( .٤/١٠١سنن
سننه،٤/٢٣٧املستدرك) 5( ىف داود أبو أخرجها .٣/٢٦٠كما
الصنائع) 6( عابدين،٥/٥٩بدائع ابن .٥/٢١٣حاشية
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الفقهية القواعد عليهامن ضرار: " املتفق وال ضرر ـضر: " أو،" ال ال
مرفوع: " أو،" يزال أبواب . )١("الضرر من كثري حتتها يندرج القاعدة وهذه
الفقهاء،الفقه بعض قال القاعدة: حىت هذه حتت يندرج الفقه نصف )٢(إن

القاعدة هذه ـضرورات: وتعين ال على حق بغري ضرراً يرتب ما كل أن
واملال:وهي،اخلمس والعرض والعقل والنفس الشريعة،الدين ألن إزالته؛ جتب

الضرورات لتلك حامية نفسها .)٣(نصبت

القاعدة هلذه ـاس: ويدل عب ـن اب ـا،حديث وال: " مرفوع ـرر ض ال
ـرى . )٤("ضرار أخ قواعد القاعدة تلك من يشتقوا أن الفقهاء استطاع ،وقد

املصاحل: مثل جلب على مقدم املفاسد قدم،درء واملفاسد املصاحل تعارضت وإذا
املرجوح على منهما ـرراً،األرجح ض أعظمهما روعي مفسدتان تعارضت وإذا

أخفهما .بارتكاب

                                           
للسبكي) 1( والنظائر .١/٤٠األشباه
للفتوحي) 2( املنري الكوكب .١/٤٤٣شرح
.٢/١٠املوافقات) 3(
ماجه) 4( ابن أمحد،٢/٧٨٤سنن اإلمام مرسال،١/٣١٣مسند مالك املوطأ–ورواه
٢/٧٤٥.
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القاعدة ذه االستدالل حلقيقة التطبيقات ـوعنا،ومن موض خيتص : فيما
واملنكوبني املعوزين حاجة لسد الزكاة كفاية .عدم

واملفاسد املصاحل تعارض األغنياءأ. وهنا مال على احلفاظ ففي املصاحل ما
ـم،ألنفسهم تضر أو واملنكوبني املعوزين لك اليت اجلائحة ففي املفاسد وأما

بالغاً عنوان. ضرراً حتت اإلسالمي الفقه يف تدرس اليت هي املسالة ـل: وهذه ه
الزكاة؟ سوى حق املال يف

اجلمهور الزكاة: يرى سوى حق املال يف ليس ـة،أنه حاج تكف مل فإذا
زائد شيء األغنياء على جيب مل واملعوزين .الفقراء

الزكاة: وحجتهم إخراج عدم هو عنه املنهي بالكرت املراد يف. أن وذلك

ـاىل ـ تع ـه ـ ـ : " قول

أو] .٣٤: التوبة"  [

للمسلمني ليست اآلية هذه ـة،أن اآلي : " فصدر
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وهب،" بن زيد بن حصني عن اآلية هذه تفسري يف البخاري أخرج ،وقد

بالربذة: قال ذر أيب على ـال: فقلت،مررت ق األرض؟ ذه أنزلك ـا: ما كن

ـرأ،بالشام ـال،" " : فق فق

فينا: معاوية هذه الكتاب،ما أهل يف إال هذه وفيهم: قلت: قال. ما لفينا ا . )١(إ

الغفاري ذر أبو املشهور–وذهب ـم–الصحايب العل أهل إىل: وبعض
احملتاجني حاجة يسد مبا الزكاة سوى حقاً املال يف . أن

كثري ابن ذر: قال أيب مذهب من عنهرض-كان اهللا ـار-ى ادخ حترمي
العيال نفقة على زاد بذلك،ما يفيت عليه،وكان به،وحيثهم يف،ويأمرهم ويغلظ

معاوية،خالفه ينته،فنهاه هذا،فلم يف الناس يضر أن ـشكوه،فخشي ي فكتب
عثمان املؤمنني أمري إليه،إىل يأخذه ـة،وأن املدين إىل عثمان ـه،فاستقدمه وأنزل

وحده مات،بالربذة ا عنه-و اهللا عثمان-رضى خالفة .ىف

معاوية اختربه عنه-وقد اهللا عنده-رضى قوله؟،وهو عمله يوافق هل
يومه من ففرقها دينار، بألف إليه ا،فبعث أتاه الذي إليه بعث ـال،مث إن: فق

                                           
البخاري) 1( أيضاوان،٤٣٨٣رقم٤/١٧١١صحيح كثر: ظر ابن تفسري،٢/٤٦٤تفسري

الطربي،٤/٣٠٥٠القرطيب .١٠/١٢٢تفسري
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غريك إىل بعثين إمنا الذهب،فأخطأت،معاوية ـال،فهات ـك: فق ـا،وحي إ
بهو،خرجت حاسبناك مايل جاء إذا )١(لكن

القرطيب ـذا: قال ه يف ذر أيب عن روي ما جممل يكون أن ـا،وحيتمل م
احلاجة شدة وقت يف نزلت اآلية أن ـاجرين،روي امله ـد،وضعف ي ـصر وق

كفايتهمالرسول احلاجة،عن قدر على إال املال من شيء إمساك عن ،فنهوا
مث يف والفضة الذهب ادخار جيوز الوقتوال ذلك ـى. ل عل اهللا ـتح ف ـا فلم

أوجب،املسلمني عليهم دراهمووسع مخسة درهم مائيت ـشرين،يف ع ويف
دينار نصف الكل،ديناراً يوجب االستنماء،ومل مدة ـه،واعترب من ذلك فكان

.)٢(بياناً

املعاصرين قطب: ومن سيد ـه. األستاذ كتاب يف قال ـة: " حيث العدال
اإل يف نصه" سالماالجتماعية : ما

الزكاة"  عن االمتناع جمرد هو هنا الكرت كثرياً،ليس واإلنفاق فالصدقة
الزكاة ذكر قبل أو بعد يذكران ـروض،ما مف ـيء ش الزكاة أن على يدل مما

بنصاب،حمدد حمددين غري مطلقان واإلنفاق .) ٣("والصدقة

                                           
كثري) 1( ابن أيضا،٢/٤٦٤تفسري الطربي: وانظر .١٠/١٢٠،١٢١تفسري
القرطيب) 2( .٤/٣٠٥٢تفسري
االجتماعية) 3( الشروق–العدالة العاشرة–دار ـ١٤٠٧الطبعة ص١٩٨٧ه .٧٠م
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آخر موضع يف الزكا: " وقال هو املال حق اإلسالم جعل ما،ةلقد وهو
عنه امتنعوا إن الناس اإلمام عليه التشريع،يقاتل حبق عليهم يفرضه وبقدر،وما

معلوم ـضرر. معني ال ـه ب مينع مبا الزكاة بعد يأخذ أن يف احلق لإلمام جعل ،مث
احلرج به املسلمني،ويرفع جلماعة املصلحة به الزكاة،ويصون كحق حق ،وهو
إليه احلاجة مص،عند إىل اإلمامموكول اإلمام،لحة ـام،وعدالة النظ ـد وقواع
العام )١(".اإلسالمي

املال يف الراتبة املقررات أن املسنونة–وأرى و ـبق–املفروضة س ـا مم
الزكاة غري املال يف مقرر فرض إىل احلاجة عن يغين ـال. ذكره، ح يف ـك ذل و
الكوارث إلغاثة مستعدة خزانتها جيعل مبا استثمارها .حسن

ح املالويف يف الراتبة املقررات تلك كفاية عدم ـر–ال آخ أو -بسبب
ـل جيع ال ـا مب ـة االجتماعي للمشاركة األغنياء استنهاض األئمة على جيب فإنه
ـاة الزك سوى األغنياء مال يف إضايف مقرر فرض يف حاجة احلكام أو ،لألمراء

النىب فعل إماماً–كما قيس–بصفته عبد وفد .مع

م أخرج أبيه،سلمفقد عن جرير بن املنذر اهللا: قال،عن رسول عند كنا
النهار صدر عراة: قال،يف حفاة قوم النمار،فجاء العباء،جمتايب متقلدي،أو

مضر،السيوف من مضر،عامتهم من كلهم اهللا،بل رسول وجه ملافتمعر
الفاقة من م خرج،رأى مث ـصلى،فدخل ف وأقام فأذن بالالً ـب،فأمر خط مث

واحدة: " فقال نفس من خلقكم الذي ربكم اتقوا الناس أيها ـه–يا قول : إىل

                                           
االج) 1( صالعدالة اإلسالم يف .٨٧تماعية



-٨٠-

رقيبا"  عليكم كان اهللا احلشر،"إن يف اليت ما: " واآلية نفس ولتنظر اهللا اتقوا
اهللا واتقوا لغد ديناره". قدمت من رجل درمهه،تصدق ثوبه،من صاع،من من

متره،بره صاع قال،من مترةولو: حىت ـصار: قال". بشق األن من رجل فجاء
عنها تعجز كفة كادت عجزت،بصرة قد ـت: قال. بل رأي حىت الناس تتابع مث

وثياب طعام من اهللا،كومني رسول وجه رأيت ـةيتهللحىت مذهب ـه ،كأن
اهللا رسول ـن : " فقال م ـر وأج أجرها فله حسنة سنة اإلسالم يف سن من

ي أن غري من بعده ا شيءعمل أجورهم من ـنة. نقص س اإلسالم يف سن ومن
ـن م ـنقص ي أن ـري غ من بعده من ا عمل من ووزر وزرها عليه كان سيئة

شيء )١(".أوزارهم

                                           
مسلم) 1( .١٠١٧رقم٢/٧٠٥صحيح



-٨١-

     
 :     

١-  

كثري -٢ ابن العظيم،تفسري القرآن ـدين،تفسري ال عماد ـداء،لإلمام الف أيب
الدمشقي القرشي كثري بن ـاؤوط–إمساعيل األرن القادر عبد –تقدمي

بدمشق الفيحاء دار بالرياض،مكتبة السالم دار األوىلال–ومكتبة طبعة
ـ١٤١٤ .ه

الطربي -٣ القرآن،تفسري آي تأويل عن البيان ـن،جامع ب حممد جعفر أليب
الطربي الفكر–جرير تاريخ–دار .بدون

القرطيب -٤ القرآن،تفسري ألحكام اهللا،اجلامع ـد عب أيب ـدين ال مشس لإلمام
القرطيب األنصاري فرح بن بكر أيب بن أمحد بن ـصر–حممد م –طبعة

ال بالقاهرةدار العريب ـ١٤٠٩غد .م١٩٨٨ه

 :   .  

الشريف -٥ احلديث من والترهيب ـد،الترغيب عب بن العظيم عبد حممد أليب
املنذري العلمية–القوي الكتب ـ١٤١٧بريوت–دار ـ ـة-ه طبع

الدين–أوىل مشس إبراهيم .حتقيق



-٨٢-

الرافع -٦ أحاديث ختريج يف احلبري الكبريتلخيص ـن،ي ب أمحد الدين لشهاب
العسقالين ـورة–حجر املن ـة باملدين ـاين مي هاشم اهللا عبد السيد تعليق

ـ١٣٨٤ .م١٩٦٤ه

اهلداية -٧ أحاديث ختريج يف ـر،الدراية حج ـن ب علي بن أمحد الفضل أليب
املعرفة–العسقالين اليماين–بريوت–دار هاشم اهللا عبد السيد حتقيق

ت–املدين .اريخبدون

ماجه -٨ ابن ـزويين،سنن الق ـد يزي بن حممد اهللا عبد ـر–أليب الفك –دار
الباقي–بريوت عبد فؤاد حممد .حتقيق

داود -٩ أيب األشعث،سنن بن سليمان داود األزدي،أليب دار–السجستاين
احلميد–بريوت–الفكر عبد الدين حمي حممد تاريخ–حتقيق .بدون

الترمذي -١٠ الص،سنن السلمياجلامع عيسى بن حممد عيسى أليب –حيح
العريب التراث إحياء وآخرين–بريوت–دار شاكر، حممد أمحد  .حتقيق

الدارقطين -١١ عمر بن علي احلسن أليب الدارقطين، ـة-سنن املعرف -دار
ـ١٣٨٦بريوت املدين–م١٩٦٦ه مياين هاشم اهللا عبد السيد .حتقيق

النسائي -١٢ أمحد،سنن الرمحن عبد ـسائيأليب الن ـعيب ش ـة–بن مكتب
اإلسالمية ـ١٤٠٦حلب–املطبوعات ـة–م١٩٨٦ه الثاني الطبعة

غدة– أبو الفتاح عبد .حتقيق



-٨٣-

حبان -١٣ ابن التميمي،صحيح حامت أمحد،أليب بن حبان بن مؤسسة–حممد
الثانية–بريوت–الرسالة ـ١٤١٤الطبعة شعيب–م١٩٩٣ه حتقيق

 .األرناؤوط

خزمي -١٤ ابن ـةصحيح خزمي بن حممد النيسابوري بكر أليب ـشر–ة، ن دار
اإلسالمي ـ١٣٩٠–بريوت–املكتب ـور–م١٩٧٠ه دكت حتقيق

األعظمي مصطفى .حممد

البخاري -١٥ اجلعفي،صحيح البخاري إمساعيل بن حممد اهللا عبد دار–أليب
كثري ـة–بريوت–اليمامة–ابن الثالث ـ١٤٠٧الطبعة ـ م١٩٨٧ه

الدكتور البغاحتقيق ديب .مصطفى

مسلم -١٦ النيسابوري،صحيح القشريي احلسن احلجاج،أليب بن –مسلم
العريب التراث إحياء الباقي–بريوت–دار عبد فؤاد حممد .حتقيق

الباري -١٧ العسقالين،فتح حجر بن علي بن أمحد الفضل املعرفة–أليب دار
ـ١٣٧٩–بريوت– الباقي-ه عبد فؤاد حممد ـدينوحمب،حتقيق ال

.اخلطيب

الصغري -١٨ اجلامع شرح القدير ـاج،للمناوي،فيض ت ـد حمم الرؤوف عبد
للسيوطي–العارفني الصغري املعرفة–واجلامع ـريوت–دار ١٣٥٧ب

ـ .م١٩٣٨ه



-٨٤-

الفوائد -١٩ ومنبع الزوائد ـي،جممع اهليثم ـر بك أيب بن علي دار–لإلمام
للتراث العريب،الريان الكتاب ـ١٤٠٧وتبري–القاهرة–دار .ه

الصحيحني -٢٠ على ـاكم،املستدرك احل اهللا ـد عب ـن ب حممد اهللا عبد أليب
العلمية–النيسابوري الكتب ـ١٤١١–بريوت–دار ـ م١٩٩٠ه

عطا– القادر عبد مصطفى حتقيق األوىل .الطبعة

أمحد -٢١ اإلمام الشيباين،مسند حنبل بن أمحد اهللا عبد قرطبة–أليب مؤسسة
تاري–مبصر .خبدون

ـار -٢٢ األخب من اإلحياء يف ما ختريج يف األسفار يف األسفار محل عن ،املغين
العراقي احلسني بن الرحيم عبد الفضل أيب الدين زين املطبوع–للعالمة

للغزاىل الدين علوم إحياء القلم–مع ـدون–لبنان–بريوت–دار ب
.تاريخ

األصبحي،املوطأ -٢٣ أنس بن مالك اإلمام اهللا عبد التراث–أليب إحياء دار
الباقي–مصر–العريب عبد فؤاد حممد تاريخ–حتقيق .بدون

واألثر -٢٤ احلديث غريب يف ـن،النهاية ب حممد بن حممد املبارك األثري البن
ـشيباين ال الواحد عبد بن الكرمي ـسعادات،عبد ال ـب–أيب الكت دار

.م١٩٩٧بريوت–العلمية

األخبار -٢٥ منتقى شرح األوطار ـارنيل األخي سيد أحاديث ـة،من للعالم
الشوكاين حممد بن علي بن اجليل–حممد .م١٩٧٣بريوت–دار



-٨٥-

 :    
) (    

املختار -٢٦ لتعليل املوصلي،االختيار مودود بن حممود بن اهللا عبد –لإلمام
دقيقة أبو حممود الشيخ املعرفة–تعليق ـةالط–بريوت–دار الثالث بعة

ـ١٣٩٥ .م١٩٧٥ه

الرائق -٢٧ بكر،البحر حممد بن حممد بن إبراهيم بن زين بابن،لإلمام الشهري
املعرفة–جنيم تاريخ–بريوت–دار .بدون

الشرائع -٢٨ ترتيب يف الصنائع ـدين،بدائع ال عالء ـن،لإلمام ب ـر بك أيب
الكاساين العريب–مسعود الكتاب ـريوت–دار الثان–ب ـة ـةالطبع ي

.م١٩٨٢

عابدين -٢٩ ابن ـوير: املسماة،حاشية تن ـرح ش املختار الدر على احملتار رد
أمني–األبصار حممد ـدين،للشيخ عاب بابن ـر–الشهري الفك –دار
ـ١٣٨٦بريوت .ه

عابدين -٣٠ ابن حاشية مع املختار الفكر–للحصكفي،الدر بريوت–دار
ـ١٣٨٦ .ه

القدير -٣١ فتح ا،شرح عبد بن حممد السيواسيللعالمة تكملته–لواحد مع
واألسرار: املسماة الرموز كشف يف األفكار زادة،نتائج دار–لقاضي
الثانية–بريوت–الفكر تاريخ–الطبعة .بدون



-٨٦-

السرخسي،املبسوط -٣٢ سهل أيب بن حممد بكر-لإلمام ـة–أيب املعرف دار
تاريخ–بريوت– .بدون

األحبر -٣٣ ملتقى شرح يف ر األ سليمانلل،جممع بن حممد بن اهللا عبد ،شيخ
أفندي بداماد ـن–الشهري ب إبراهيم الشيخ هو األحبر ملتقى وصاحب

احلليب إبراهيم بن العامرة–حممد الطباعة ـ١٣١٧دار إحياء-ه دار
بالقاهرة والتوزيع للنشر العريب .التراث

) (    
ـا -٣٤ الوه عبد للقاضي اخلالف مسائل على ـب–باإلشراف الكت دار

.بريوت–العلمية

واإلكليل -٣٥ العبدري،التاج القاسم أيب بن يوسف بن حممد اهللا،للشيخ عبد أيب
اجلليل– مواهب مع الفكر–مطبوع ـ١٣٩٨بريوت–دار الطبعة-ه

.الثانية

الزرقاين -٣٦ امش البناين البناين–حاشية احلس بن حممد ـى،للشيخ ومس
الرباين: حاشيته الزرقاينالفتح عنه ذهل للشيخ–فيما الزرقاين وشرح

الزرقاين يوسف بن الباقي ـاهرة–عبد بالق مصطفى أفندي حممد مطبعة
ـ١٣٠٧ .ه

الدسوقي -٣٧ الدسوقي،حاشية عرفة حممد الفكر–للشيخ –بريوت–دار
عليش حممد تاريخ–حتقيق .بدون



-٨٧-

خليل -٣٨ خمتصر شرح اإلكليل ـسم،جواهر ال ـد عب صاحل اآليبللشيخ يع
العربية–األزهري الكتب إحياء تاريخ–القاهرة–دار .بدون

اخلرشىي -٣٩ اخلرشي،شرح حممد اهللا عبد العدوي،للشيخ حاشية امشه و
مبصر– الشرقية العامرة األوىل–املطبعة ـ١٣١٦–الطبعة .ه

املسالك -٤٠ أقرب على الصغري ـد،الشرح أمح ـن ب حممد بن أمحد للشيخ
الصاويمط–الدردير حممد ألمحد الصاوي حاشية امشة مطبعة–بوع

احلليب البايب تاريخ–مصر–عيسى .بدون

اجلليل -٤١ ـريب،مواهب املغ ـرمحن ال عبد بن حممد اهللا،للشيخ ـد عب ،أيب
باحلطاب الفكر–املعروف ـ١٣٩٨بريوت–دار الثانية-ه .الطبعة

) (    

والوال -٤٢ السلطانية الدينيةاألحكام ـب،يات حبي بن حممد بن علي لإلمام
العلمية–املاوردي الكتب ـ١٣٩٨بريوت–دار .ه

الدين -٤٣ علوم الغزايل،إحياء حممد بن حممد حامد أيب ـم–لإلمام القل دار
تاريخ–بريوت– .بدون

اخلطيب،اإلقناع -٤٤ الشربيين الفكر–حملمد ـ١٤١٥–بريوت–دار ه
و- البحوث مكتب الفكر–الدراساتحتقيق .دار

العبادي -٤٥ مع الشرواين حباشية احملتاج بريوت–حتفة الفكر تاريخ–دار .بدون



-٨٨-

املنهج -٤٦ على البجريمي ـد–حاشية حمم ـن ب ـر عم بن سليمان للشيخ
اإلسالمية–البجريمي بكر–املكتبة تاريخ–تركيا–ديار .بدون

املنهج -٤٧ شرح على اجلمل بن،حاشية سليمان ـصورللشيخ من ـن ب عمر
الكربى–العجيلي التجارية تاريخ–القاهرة–املكتبة .بدون

احملققني -٤٨ اإلمامني القليويب،حواشي الدين شهاب عمرية،الشيخ ،والشيخ
للنووي الطالبني منهاج على احمللي جالل العالمة شرح ـة–على مطبع

بالقاهرة احلليب البايب تاريخ–عيسى .بدون

الطالبني -٤٩ النووي،روضة شرف بن حييي ـالمي–لإلمام اإلس –املكتب
ـ١٤٠٥بريوت الثانية-ه .الطبعة

املنهاج -٥٠ بشرح احملتاج ـسن،زاد احل ـسن ح الشيخ بن اهللا عبد للشيخ
العصرية-الكوهجي املكتبة األوىل–بريوت–منشورات ـة –الطبع

تاريخ األنصاري–بدون إبراهيم اهللا عبد .مراجعة

احمل -٥١ اجلالل للنوويشرح الطالبني منهاج على ـدين–لى ال جلالل الشرح
وعمرية–احمللي القليويب مع احلليب–مطبوع البايب عيسى –القاهرة–مطبعة

تاريخ .بدون

موع -٥٢ ـووي،ا الن ـرف ش بن حييي ـر–لإلمام الفك ـريوت–دار ب
ـ١٤١٧ األوىل–م١٩٩٦ه ـي–الطبعة مطرح حممود ـع،حتقيق م

حمل موع ا املطيعيتكملة جنيب .مد



-٨٩-

احملتاج -٥٣ الشربيين،مغين اخلطيب حممد الفكر–للشيخ –بريوت–دار
تاريخ .بدون

الشريازي،املهذب -٥٤ آبادي الفريوز يوسف بن علي بن إبراهيم –لإلمام
احلليب البايب عيسى تاريخ–مصر–مطبعة .بدون

احملتاج -٥٥ ـي،اية الرمل الدين شهاب بن محزة بن أمحد ـصريللشيخ امل
بالقاهرة–األنصاري احلليب البايب مصطفى ـ١٣٥٧مطبعة .م١٩٣٨ه

) (   

اخلالف -٥٦ من الراجح معرفة يف ـد،اإلنصاف أمح ـام اإلم مذهب –على
املرداوي سليمان بن علي احلسن،للشيخ العريب–أيب التراث إحياء دار

الفقي–بريوت– حامد حممد تاريخ–حتقيق .بدون

املربع -٥٧ ـهويت،الروض الب إدريس بن يونس بن منصور ـة–للشيخ مكتب
بالرياض احلديثة ـ١٣٩٠الرياض .ه

العباد -٥٨ خري هدي يف املعاد أيب،زاد ـن ب حممد بن اهللا عبد اإلسالم لشيخ
الدمشقي الزرعي اجلوزية،بكر قيم بابن ـصرية–املعروف امل ـة املطبع

تاريخ–ومكتبتها .بدون

اإل -٥٩ منتهى البهويت،راداتشرح يونس بن منصور أنصار–للشيخ مطبعة
احملمدية تاريخ–مبصر–السنة .بدون



-٩٠-

القناع -٦٠ ـهويت،كشاف الب ـس إدري بن يونس بن منصور دار–للشيخ
هالل١٤٠٢–بريوت–الفكر مصطفى مصيلحي هالل حتقيق ـ .ه

املنتهى -٦١ غاية شرح يف النهى أويل ـن،مطالب ب سعد بن مصطفى للشيخ
الرحيباينعي الثانية–د الناشر–م١٩٩٤بريوت–الطبعة ذكر .بدون

املقدسي،املغين -٦٢ قدامة بن أمحد بن اهللا عبد حممد العريب–أليب الفكر دار
األوىل١٤٠٥بريوت– الطبعة ـ الكبري–ه الشرح مع أخرى -وطبعة

مبصر املنار ـ١٣٤٨مطبعة .ه

 :    

والنظ -٦٣ للسبكىاألشباه ـد،ائر عب ـن ب علي بن الوهاب عبد الدين تاج
السبكي ـة–الكايف العلمي الكتب ـريوت–دار األوىل–ب ـة الطبع

املوجود١٤١١ عبد أمحد عادل الشيخ حتقيق ـ معوض،ه حممد .علي

للسيوطي -٦٤ والنظائر السيوطي،األشباه الدين جالل الكتب–اإلمام دار
ـ١٣٩٩بريوت–العلمية .ه

التحريرشرح -٦٥ مبختصر املسمى املنري الفقه،الكوكب أصول ـن،يف الب
احلنبلي الفتوحي علي بن العزيز عبد بن أمحد بن حممد ـة–النجار طبع

املكرمة مبكة الشريعة بكلية العلمى البحث ـ١٤٠٠مركز م١٩٨٠ه
محاد ونزيه الزحيلي حممد .حتقيق
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الشريعة -٦٦ أصول يف بن،املوافقات إبراهيم الغرناطيلإلمام اللخمي موسى
الشاطيب املعرفة–املالكي تاريخ–بريوت–دار عبد–بدون الشيخ وبشرح

دراز .اهللا

 :   

احمليط -٦٧ الشريازي،القاموس آبادي الفريوز يعقوب بن حممد الدين –د
احلسينية ـ١٣٩٩–مصر–املطبعة الثانية–م١٩٧٩ه .الطبعة

العرب -٦٨ بن،لسان علي بن مكرم بن حممد الفضل أيب الدين مجال للعالمة
بالقاهرة–منظور املعارف تاريخ–دار .بدون

املنري -٦٩ املقري،املصباح حممد بن أمحد ـصر–للعالمة مب املعاهد دار طبعة
الشناوي–م١٩٢٥واألمريية العظيم عبد .حتقيق

الوسيط -٧٠ بالقاهرة–املعجم العربية اللغة مصطفىإ–جممع إبراهيم خراج
الثالثة–وآخرين .م١٩٨٥الطبعة

التونسي،املقدمة -٧١ حممد بن حممد بن الرمحن خلدون،لعبد بابن –املشهور
بريوت صادر الرابعة–دار ـ١٣٩٨–الطبعة .م١٩٧٨ه

 :   
مصر -٧٢ يف االجتماعية واحلياة ـني،األوقاف أم حممد حممد دار–للدكتور

بالقاهرةالنهضة األوىل–العربية .م١٩٨٠الطبعة
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اإلسالم -٧٣ يف املصري،التجارة السميع ـة–لعبد وهب ـة ـ١٤٠٦مكتب ـ ه
.م١٩٨٦

موضوع -٧٤ عن النهائي ـصرية" التقرير امل للمرأة فعالية أكثر مشاركة حنو
احلضارية االنطالقة حتقيق أجل املصرى–" من الشورى ـة–جملس جلن

واإل البشرية القوى سنةتنمية احمللية .م١٩٩٨دارة

اإلسالم -٧٥ يف االجتماعية قطب،العدالة سيد ـشروق–لألستاذ ال –دار
العاشرة ـ١٤٠٧الطبعة .م١٩٨٧-ه

ـك -٧٦ املمالي ـالطني س عصر يف واإلحسان –م١٥١٧–١٢٥٠الفقر
قاسم/ ترمجه عبده بالقاهرة–قاسم للثقافة األعلى لس  .م٢٠٠٣–ا

ل -٧٧ ، الوقف يف ـرةحماضرات زه أبو حممد ـريب–لشيخ الع ـر الفك دار
.م١٩٧١طبعة–بالقاهرة

اإلسالم -٧٨ يف احلكم ـهان،نظام النب فاروق حممد ـات–للدكتور مطبوع
سنة الكويت  .م١٩٨٧جامعة

ـف -٧٩ قح ـذر من للدكتور املعاصر، اإلسالمي تمع ا يف ـز. الوقف مرك
األوقاف بوزارة والدراسات ـر-البحوث قط ـة األ-دول ـة وىلالطبع

ـ١٤١٩ .م١٩٩٨ه
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٢ 

 ٤تقدمي
البحث عنوان مصطلحات باهم التعريف يف التمهيدي  ٦الفصل

وتقسيم  ٦متهيد
األول ـف: املبحث الوق ومكان احلكومية غري املاحنة باجلهات املقصود حتديد

منها
٧ 

األول اللغوي: املطلب احلكوميةاملعىن غري املاحنة للجهات
٧ 

الثاين االجتماعي: املطلب العمل ال االصطالحية  ٩احلقيقة
الثالث احلكومية: املطلب غري املاحنة اجلهات من الوقف ١٤مكان
الثاين واصطالحاً: املبحث لغة االجتماعي العمل ال احلقيقية  ١٧الترمجة

        
١٧ 

الثاين االصطالحي: املطلب االجتماعيةاحلقيقة العمل  ١٨ال
الثالث االجتماعي: املطلب العمل جمال من الوقف ٢١مكان
األول االجتماعي: الفصل العمل جمال يف احلكومية غري املاحنة اجلهات  ٢٤أمهية
وتقسيم  ٢٤متهيد
األول االجتماعيأمهية: املبحث العمل جمال يف احلكومية غري املاحنة اجلهات

نفسها مواجهة يف
٢٥ 
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٢٥ 

والفضل: ثانياً الشرف  ٢٧نيل

 :      
٢٩ 

واملايل: رابعاً الذايت  ٣٠األمن
وتطهريها: خامساً النفس  ٣٢تزكية

الثاين يف: املبحث االجتماعي العمل جمال يف احلكومية غري املاحنة اجلهات أمهية
املنتفعني األفراد مواجهة

٣٣ 

االجتماعي: أوالً الذرية مستوى على احملافظة  ٣٣ضمان
العلم: ثانياً أهل من والنوابغ املوهوبني  ٣٥رعاية
النافعة: ثالثاً الشريفة املنافسة  ٣٦إقامة

الثالثامل االجتماعي: بحث العمل جمال يف احلكومية غري املاحنة اجلهات أمهية
الدولة أو تمع ا مواجهة .يف

٣٨ 

الدولة: أوالً إدارة من التقصري  ٣٩جرب
العمرانية: ثانياً ومشاريعه تمع ا مبصاحل  ٤٠النهوض
والترامحية: ثالثاً االجتماعية بالروابط  ٤١النهوض
اإلنفاق:رابعاً على باحلض الغري حق قضية  ٤٣تأسيس

االجتماعية: خامساً املسؤولية لتحمل الفقهي الوضع  ٤٤تأصيل
الثاين االجتماعي: الفصل العمل جمال يف احلكومية غري اجلهات  ٤٦دور

وتقسيم  ٤٦متهيد
األول ـال: املبحث جم يف ـة احلكومي غري املاحنة للجهات االستثماري الدور

االجتماعيالع مل
٤٧ 

وتقسيم  ٤٧متهيد
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املال: أوالً رأس  ٤٨تدوير
االجتماعية: ثانياً القيم يف املال رأس تدوير  ٥١توظيف
اإلعمار: ثالثاً يف املال رأس تدوير  ٥٣توظيف

   :           
      

٥٦ 

 ٥٦وتقسيممتهيد
احملدود:  أوالً الربح ذات الصغرية التعاونية املشروعات  ٥٧إقامة
باإلقالة: ثانياً  ٥٩العمل
احلسنة: ثالثاً القروض  ٦١تقدمي

الثالث ـل: املبحث العم جمال يف احلكومية غري املاحنة للجهات اإلغاثي الدور
االجتماعي

٦٤ 

وتقسيم  ٦٤متهيد
األول الراتبةا: املطلب باملقررات  ٦٦إلغاثة

 ٦٦الزكاة-١
 ٦٧الصدقة-٢
 ٦٨الوقف-٣
 ٦٩الوصية-٤
 ٧١النذر-٥
 ٧٣األضحية-٦
 ٧٥العقيقة-٧

الثاين الضرورة: املطلب الزكاة(إغاثة سوى حق املال يف  ٧٦)هل
واملصادر املراجع ٨٢قائمة


