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 الوقف في اإلسالم

 : مقدمة 

 أي فعل خٌر ٌُرجى ثوابه للحً أو للمٌت -  :الصدلة الجارٌة 

 فمط( فً حدود الثلثأو بوصٌة منه بعد وفاته ) من مال شخص ما فً حٌاته . ←تجوز  -            

 المعارف لشخص ما فً حٌاته أو بعد وفاته أو األلارب أو . من مال أي من الورثة                                         

 . ٌستفٌد منها عامة المسلمٌن " سبع ٌجري للعبد أجرهن وهو فً لبره.." ←أنواعها  -                   

 = الولف   ) طلبة العلم ، المرضى ، المساجد .. الخ(. ٌستفٌد منها جهة معٌنة من المسلمٌن                            

  : التحبٌس = التسبٌل(الوقف( 

 ) فً المغرب وزٌر األولاف ٌُسمى " وزٌر األحباس" (الحبس عن التصرف  هو ← ةلغ - : تعرٌف*     

 ر بمال ( أومال معٌن لوجه هللا ) المال = كل ما ٌُمدّ  هو حبس ← اصطالحا -             

 ٌراد هذا المال( أوإالجهة التً سٌُولف علٌها  = ملن هللا)ل من ِملن شخص ما إلى ِملن هللا هو نمل ما                            

 تسبٌل المنفعة  :تحبٌس األصل و هو                            

 ٌُوّصى بهث أووهب أو ٌُورّ مكن أن ٌُباع أو ٌُشترى أو ٌُ ٌُ  ال األصل . تحبٌس األصل =                             

 لى وجه التأبٌد أو التولٌت تمربا إلى هللا تعالى ع نفالها إلى جهة بّر  إ. تسبٌل المنفعة =                              

 :مشروع ومستحب  الولف   * مشروعٌته :    
      " دزٗ رُفمٕا يًب رذجٌٕ ُبنٕا انجغ  نٍ ر"  مٕنّ رؼبنٗن  -  

  (  انجشبع٘ ( )"   بء د  ٛغ  ث  "  اؿًّ كضٛغ انُشم نًب ؿًؼٓب أثٕ غهذخ ثبصع إنٗ ٔلف أدت أيٕانّ إنّٛ ْٕٔ ثـزبٌ كجٛغ )                 

ٚضػٕ نّ" صبنخ   ، أٔ ٔنض   غ ثّف  ُز  ٚ   ، أٔ ػهى : صضلخ جبعٚخ "إطا يبد اثٍ آصو اَمطغ ػًهّ إال يٍ صالس  -  
   ( انصضلخ انجبعٚخ يذًٕنخ ػهٗ انٕلف ػُض انؼهًبء)                 

ٌ   ، لبل َٙ ثّغ  رأي   فكٛف   ّ  ُ  ي   ؾ  أَف   لػ   يبال   صت  نى أ   بأعظ   ذ  ج  : أص   ب فأرٗ انُجٙ فمبلغ ثشٛجغ أعظ  ً" أصبة ػ -    ئذ  ش    : إ

   فزصضق ثٓب ػًغ ػهٗ انفمغاء ٔطٔ٘ انمغثٗ ٔاثٍ انـجٛم ،" سٕع  ٚ   ٔال ْٕت  ٓب ٔال ٚ  أصه   جبع  أَّ ال ٚ   غٛغ ثٓب لذ  أصهٓب ٔرصض   ذ  ـ  ج  د       

    )يزفك ػهّٛ(

ش   -  ً   .. طا يبد فٙ أدض، كبٌ لض أٔصٗ ثٓب نهُجٙ إ ٛغٚك انٕٛٓص٘ٔلف انُجٙ ؿجؼخ دٕائػ ) = ثـبرٍٛ ثال أؿٕاع( ن

خ " ٔجؼهٓب ٔلفب نشغة انًـهًٍٛ ثبنًضُٚخٔي  ػضًبٌ ثٍ ػفبٌ " نجئغ ع  شغاء ؿٛضَب  -  

فٙ ؿجٛم هللاّ ٔؿالدّ ٔػزبصِ ػ  ادزجؾ )ٔلف( سبنض ثٍ انٕنٛض أصع   -  
شٛغٚك انـجؼخ انزٙ أٔلفٓب انُجٙ ثؼض أدض دٕائػ ًـجض انُجٕ٘ " صى ٚالدع : كبٌ أٔل ٔلف فٙ اإلؿالو "يـجض لجبء" صى " ان ي          

* الحكمت مىه :    

    ٌ االجزًبػٙاأليخ ٔانزٕاػ انزكبفم ثٍٛ أفغاص ٛكرذم -       ق      ثبنجظل ٔاإلَفب ايزضبل أٔايغ هللا ػؼ ٔجم  -            

  -.زصبصٚخ ٔانزؼهًٛٛخ ٔانصذٛخ ٔغٛغِرًُٛخ انًجزًغ فٙ انًجبالد االجزًبػٛخ ٔاالل -      ء ثأيٕانٓى فٙ دٛبرٓى ٔثؼض ٔفبرٓى  اَزفبع األغُٛب -

فٌٕ انُبؽٚكَٕٕا ػبنخ ٚزكف دزٗ ال جخصهخ انغدى ٔظًبٌ يـزمجم طٔ٘ انمغثٗ ٔطٔ٘ انذب -  

: * أوىاعه  
= ٔلف يبل يؼٍٛ ػهٗ جٓخ سٛغٚخ ، ٔنٕ نًضح يؼُٛخ الىقف الخيزي -     
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فٙ دٛبرٓى أٔ نًضح يؼُٛخ  ٘(  = ٔلف يبل يؼٍٛ ػهٗ أٔالص انٕالف ٔطعٚزٓى يٍ ثؼضْى) انظ ع    الىقف األهلي -    

  الىقف المشتزك -  

  

  

نالرٙ : 2591)إنغبء( انٕلف األْهٙ ثًٕجت انمبٌَٕ ثؼض صٕعح  يهذٕظخ : . رى دم     

رالف ٔصبئمّ ٔظٛبع يؼبنًّإصؼٕثخ إصجبد يـزذمّٛ ٔ -نًب فّٛ يٍ شجٓخ رغٛٛغ انًٛغاس      -                        

عغجخ انًـزفٛضٍٚ يٍ انٕلف األْهٙ فٙ دهّ إليكبَٛخ االؿزفبصح يُّ ثبنجٛغ .. -                        

، إصجبد يـزذمّٛ ، رذضٚض يؼبنًّ .. انز ) = ٔصبئمّ ٔشغٔغّ( ٕلفخ انٛ  ج   . نذم انٕلف الثض يٍ ٔجٕص د                    

 

 * الىقف قذ يكىن :

كبنؼمبع ، ٔاألعض ، ٔاٜثبع ، ٔانًمبثغ .. ←ثابتا   -      

ه   ←مىقىال   -                    ،   ٔاإلػبعح (نهجؾ  َـبء آل انشطبةٗ ) اثزبػذ انـٛضح دفصخ دهٛب ٔدجـزّ ػه ٙ  كبنكزت ، ٔانضٛبة ، ٔانذ 

  .. انز  ٕاَبد ، ٔانـالحٔانذٛ ٔاٜالد                           

اسزالف )رجٕػ ػُض انًبنكٛخ (   ←وقىدا )الىدائع(  -      

 

 * الفزق بيه الىقف والىصيت والصذقت :

ٔٚـزًغ ثؼض ٔفبرّ دٛبرّٚكٌٕ فٙ دٛبح صبدجّ ، فٙ أ٘ يبل ًٚهكّ ، ٚمغ ثّ ػُّٛ ٔٚغٖ آصبعِ فٙ =    الىقف -         

ٔركٌٕ فٙ دضٔص انضهش فمػ يٍ يبل ركٌٕ إال ثؼض ٔفبح صبدجٓب ، الالىصيت =  -  

ُٚزٓٙ أصغْب ثإَفبلٓب كبنُمٕص ٔانطؼبو ..  =  الصذقت  -  

 

 * وُبذة تاريخيت :
فكبَذ ُْبن أٔلبف يٍ أجم :   ثٕاججٓب فٙ ثُبء انذعبعح اإلَـبَٛخ ػٍ غغٚك انٕلف ،  اإلؿاليٛخاأليخ      لبيذ 

 ٕٚاء ، ٔرغظٚخ ، ٔكـٕح ، ٔػالط ..انز(إٔاألعايم ٔانًـٍُٛ ٔانفمغاء ٔانًـبكٍٛ )  عػبٚخ األٚزبو:   أغزاض اجتماعيت -

 : ، ٔانؼهى ، ٔانصذخ ، ٔاأليٍ ، ٔانُظبفخ .. انز نهفٌُٕأغزاض حضاريت   :  -

 ثُبء انًضاعؽ )ٔصٛبَزٓبنهًغزغثٍٛ ٔػبثغ٘ انـجٛم ..( ، ٔٔثُبء انًـبكٍ )نهؼًبعح ٔانؼسغفخ  ٔلف ←الفىىن  .      

 ، ٔثُبء انًـزشفٛبد )ٔرجٓٛؼْب ، َٔظبفزٓب ، ٔعٔارت انؼبيهٍٛ ..( ٔعٔارت انؼبيهٍٛ ..(                         

  -خ فٙ انجبيغ األػْغ" ، انكزت ٔانًغاجغ ..انز( ث  غ  ثبة انش   رغظٚخ " ؿكُٗ ، يصغٔفبد ، غهجخ انؼهى ) ←  العلم .         

   .. انز ٔانكزبرٛت َشبء انًكزجبدإ – عٔارت انشٕٛر                          

  ٔلف نشزبٌ أٔالص انفمغاء –يكبفأد نألغجبء ٔانزًغٚط  –يطٓغاد  –أصٔاد جغادٛخ  –أصٔٚخ ٔػالط  ← الصحت.         

  ..يٍ ٔإنٗ انهغخ انؼغثٛخ  ًخ ، انزغج ٔصٛبَزٓب انًصبدف ٔرجهٛضْب ، كزبثخ انًشطٕغبدكزبثخ  ←  . اآلداب       

 ، ٔلف نهشغغخ نذًبٚخ انجٕٛد ٔانًذالد ٔظجػ انشٕاعع ٔانذبعاد)ػـكغ٘ انضٔعٚخ (  ٔلف نؼـكغانضعن ←   مه. األ             

 . وقف لزصف الطزق وتسىيتها ووظافتها ..             

 الدع عجم : كضغح انًزـٕنٍٛ + لظاعح انشٕاعع + اعرفبع أؿؼبع انذًبيبد + )" وقف الكىاسيه "  ← . الىظافت               

فك يُّ ػهٗ شغاء يكبَؾ ر ؼطٗ نهًزـٕنٍٛ ← اَزشبع األيغاض نمهخ انُظبفخ                                  "ٔلف انكُبؿٍٛ" = ُٚ 

 )نًُؼٓى يٍ انزـٕل( ثغارت شٓغ٘ )يٍ انٕلف( ٚكُـٌٕ ثٓب انشٕاعع )ٚزى رُظٛفٓب( ، ٔٚأسظٌٔ انؼثبنخ                                
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 )عأؽ يبل( ٚجٛؼَٕٓب ثأؿؼبع ػْٛضح ألصذبة انذًبيبد انزغكٛخ ثبألؿٕاق نزـشٍٛ يٛبِ انذًبيبد                                 

 يًب جؼم انُبؽ ٚغزـهٌٕ يغرٍٛ ثضال يٍ  )سفط ؿؼغ انذًبيبد( ٖ إنٗيًب أص   ثإشؼبل انُبع فٛٓب )انٕلٛض(                                

 ٔلف اَزشبع انكضٛغ يٍ األيغاض ..!! ←اعرفبع يـزٕٖ انُظبفخ ثٍٛ انُبؽ  ←يغح                                 

 

   أغزاض إوساويت : -
 ، ، وولف تبدٌل األوانً المكسورة ، وولف وفاء الدٌون ، وولف الحلٌب ، وولف الثٌاب للخبز المجانً اهنان ولففكان 

 ، ، وولف زٌارة المرٌض ، وولف تزوٌج الفمراء ، وولف إٌواء الغرباء هناوولف النساء الغاضبات من أزوج 

 ،  ألٌتام األجناد ما ٌموم بهم هجرٌة 676فى سنة بٌبرس المتو الظاهر ف  ، ول   ، وولف تكفٌن الموتى وولف إصالح ذات البٌن 

 ، زوده بالمرضعات أبنى للمطاء ملج هجرٌة 636وكذلن مظفر الدٌن كوكبوري المتوفى سنة  

 ،  كما ولف لانصوه الغوري بٌمارستان فً الماهرة 

 ، العامة(، وأولاف األسبلة )موالع الشرب  الخانات ألبناء السبٌلولد كثرت الدور و 

ًّ  على األرامل وآخر على تكفٌن الموتى إضافة لولف     ، فً األعراس ، وعلى إعارة الحل

 ،  بمدرسة المّطاط()، وولف فً الشام للمطط الضالة ٌطعمها وٌسمٌها سمً  لتطبٌب الحٌوانات المرٌضة وعلى دور الضٌافة 

 وولف للكالب الشاردة ٌؤوٌها وٌداوٌها سمً )محكمة الكالب(،  

  ، ترعى فٌه حتى تموت بكرامة... ، وهو فً أرض المرج األخضر بدمشك ضافة لولف رعً خٌول الجهاد المسنة العاجزةإ 

 :الوقف في عصرنا الحديث * 

نور الصٌغة التارٌخٌة التً ابتكرها المسلمون للتمرب إلى هللا من خالل المشاركة فً بناء مجتمعاتهم وإعمار األرض،  هو« الولف»ونظام 

-التً ولد التبسها الغربٌون ونملوها عن الدولة العثمانٌة فً المرن التاسع عشر...أطلك علٌها الغربٌون الحما اسم"منظمات المجتمع المدنً" و

من المسلم به أن نظام الولف وتوردنا مصطلحها منهم فً المرن العشرٌن بعد أن همشنا دور األولاف ومحوناه من عندنا. اس -ومن المفارله 

من ٌنابٌع الخٌر حتى آلت حال  افٌاض   اروع صور التعاون اإلنسانً وٌنبوع  صورة من أ اً ظل ٌمثل على مدى ثالثة عشر لرن  اإلسالم

، إلى االنهٌار  ، وتعرضت ممتلكاتها بسبب ذلن إلى التدهور والجمود واإلهمال الدولة العثمانٌةعصور األولاف فً العصور األخٌرة من 

خصوصا بعد دخول البالد اإلسالمٌة ،  نها لم تؤت الثمار المرجوةأورغم محاوالت اإلصالح إال  ، فملت عائداتها وتضاءلت منافعها لخرابوا

ة المتعلمة الواعٌة فً ولوفها فً وجه سٌاسة أهم المؤسسات التً تدعم الطبم الذي أدرن أن ، مرحلة االستعمار األوروبى وخصوصا الفرنسً

لهذا عمد المستعمر إلى التدخل المباشر  ، ساجد والمدارس والزواٌا واألربطةار وخططه هً المؤسسات التً تعتمد على الولف كالماالستعم

، وكان هدفه الحمٌمً هو الحد من الدور اإلٌجابً للولف  ، تحت ستار إصالح إدارتها وتحدٌث أنظمتها فً شؤون الولف ومؤسساته

من  اجدٌد   اعمار، دخلت البالد اإلسالمٌة عهد  الوعً الوطنً ودفع حركة مماومة المستعمر. وبانتهاء عهد االست ، خاصة فً تنشٌط ومؤسساته

أول دولة إسالمٌة تموم بإلغاء  تركٌاوكانت  التطور السٌاسً واالجتماعً تمثل فً نشوء نظام الدولة الوطنٌة الحدٌثة على النمط الغربً.

، أي فً  ، وذلن عمب تعطٌل نظام الخالفة اإلسالمٌة مباشرة النظام المدٌم لألولاف ووضع ممتلكاته تحت اإلدارة الحكومٌة الرسمٌة

صدرت سنة  لبنان ، ففً من األلطار اإلسالمٌة األخرىفً عدد  ()الذري العشرٌنٌات من هذا المرن. ولد صدرت لوانٌن إلغاء الولف األهلً

، فً رعاٌة  ، أو كاد . فانحصر دوره م1977  المغرب، وفً  م1954  العراق، وفً  م1952 ومصر،  م1947  سورٌا، وفً 7491

ت العلماء ، وفً صم فً انمطاع الولف بنوعٌه األهلً والخٌري االدٌنٌة والثمافٌة. كما كانت سبب  ، وفً بعض األنشطة  المساجد وصٌانتها

 .، والبحث فً أبعاده ولضاٌاه والمفكرٌن عن الحدٌث عنه

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8

