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Absatract:
This study is based on the topic of Alwaqf and it's role in spreading the call for
Allah (God) that is by the ayat (verses) and prophet sayings, the heritage based
on consunses and measurement.
It also dealt with th beginning of Alwaqf, the kinds and the management of
Waqf for calling for Allah and it's role in development and the problems Alwaqf
is encountering and it's future, and also the strategic guidelines to promote the
calling for Allah Waqf in order for the Moslem community to be aware of
Alwaqf in the social and economical sides and spread of Islamic Call for Allah
(God).
KEY WORDS:
Waqf in langage and idion
Charity Waqf.
Calling for Allah (God) in language and Idiomtically.
The Caller for Allah (God)

اظتقـدمـة
،ابه شرتعـني، ياءمـا ػتمـد وعلـ حلـه وشعـ،ـلني،  والصالة والسالم علـ شرـ ا ابياءـاا واظت،اضتمد ﵁ رب العاظتني
:ار عل هديهم إىل يوم الدين وبعد، ومن
و واليـ وة بـني شفـ از، وإعـازة قوزيـل الـد،ـوة،فـنن مـن اظتقاعـد اظتوـ وعة بـني اظتسـلمني و ـ هم ققويـة شواعـ اب
. اط،  قوزيعاً طوعءاً عن طءب يفس وشتاحة، اجملتمل ش مءاا وفق اا
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فالوقف ممهج إيساين ا،تيماري  ،ي طويو ابجو ،ديتد إىل ابجءال اظتتعاقاة ،وحيافظ عل اظتال ويوجهه للمفل
ـارزا يف يوـ الـدعوة وإيصـاعتا
زورا كاـ ًا وب ً
العام ،وحيقق مادش التكافو االجتماع بني شف از اجملتمل .كما شيه يلعب ً
إىل الماس كافة وذلك إذا شحسن ا،تغالله والتص ا فءه.

ولت،قءــق هــدا اعتــدا رشى الااحــىن شن ياــني معــه الوقــف ،ومو ـ وعءته ،وقــاريال يو ـ قه ،وشيواعــه وش ءتــه وعالقــة
الوقف بالدعوة ،وشن يعمو عل ق عءو ويو ما يسم بيقافة الوقف يف شو،اط المشا اضتايل وابجءال اظتتعاقاة.
الوقف لغة :مصدر (وقف) وي يت مبعه اضتاس ،والتساءو ،واظتمـل ،وقءـو للموقـوا (وقـف) قسـمءة باظتصـدر ،ولـدا
رتل عل شوقاا ،كوقت وشوقات ( ،)1واضتـاس واظتمـل يـدل علـ الت بءـد ،ويقـال :وقـف فـالن شرضـه وق ًفـا مدب ًـدا،
حاسا ال قااع وال قورث( .)2والوقـف والت،اـءس ،والتسـاءو مبعـه (اظت،لـل) ،ص  .285ويقـال :وقـف
إذا جعلها ً
الو ا وشوقفه وحاسه وشحاسه و،اله مبعه واحد(.)3

الوقــف واضتــاس والتســاءو مبعــه واحــد ،وهــو لغــة :اضتــاس واظتمــل( ،)4يقــال :وقفــت كــدا ،شي حاســته ،وال يقــال:
شوقفت .الوقف اع،الحاً :ذك الفقهـاا قع يفـات ؼتتلفـة وكيـ ة للوقـف قاعـاً رامهـم يف مسـامله اصتسمءـة ،وحسـب
يظ هتم للموضوع باعتاارات ؼتتلفة ،ومن هده التع يفات:
« حتاءس ابعـو وقسـاءو اظتمفعـة»()5؛ وهـدا مـن ش،صـ التع يفـات وشوضـ،ها وشإلهـا إذ يديـده مـا رواه عاـد ا﵁
بن عم رض ا﵁ عمهما ،شن عم بن اطت،اب رض ا﵁ عمه شعاب شرضاً خبءرب ،ف ق الميب عل ا﵁ علءه و،لم
يست م ه فءها ،فقال :يا ر،ول ا﵁! شعات شرضاً خبءرب مل شعب ماالً قط شيفس عمدي ممه ،فما ق م به؟ قال« :
()6
و،اِّو ذت قه»(.)7
إن رئت حاست شعلها ،وقصدقت هبا»  ،ويف روايةَ « :حاِّس ْ
شعلَهَ ،

فقوله( :حتاءس) من اضتاس مبعه اظتمل ،ويقصد به إمساك العني وممل دتلكها ب ي ،اب من ش،ااب التملءك.

وقوله (ابعو) شي العني اظتوقوفة.
وقوله (قساءو اظتمفعة) شي إطالق فوامد العني اظتوقوفة وعامداهتا للجهة اظتقصوزة من الوقف واظتعمءة به(.)8
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حاس العني عل حكم ملك الواقف ،والتصـدق باظتمفعـة ولـو يف اصتملـة .ومعمـاه
وذهب شبو حمءفة إىل شن َ
الوقف ُ
بقاا العني عل ملك الواقف ،مل ممعه من التص ا فءه(.)9

اظت،لب الياين :قع يف الدور.
بعد قتال كتب اظتو،وعات وجدت قع يفات كي ة للـدور ،وكـو واحـد يعـ ا الـدور حسـب يظ قـه الفلسـفءة
شو االجتماعءة ،وقد ش،دت ممها مـا يما،ـب هـدا الا،ـىن ،فقـد ع فـه بعـا العلمـاا ب يـه :شيظمـة معءاريـة يفـ ض
بالفاعلني الدين يقومون هبا اطتضوع عتا ،وحقوق م قا،ة هبده اإللسامات(.)10
شمـا الـدور االجتمـاع فقـد ع فـه الـاعا ب يـه غتموعـة مـن العالقـات الـ قـ بط بـني الوـص

وشفـ از غتموعتـه ،إيــه

السلوك الدي حي ص الماس علءه يف شزاا شزوارهم االجتماعءة يسهو اضتءاة للمجتمل وشعضامه(.)11
وع فــه الــاعا عل ـ شيــه الســلوك اظتتوقــل مــن الف ـ ز يف اصتماعــة ،شو غتموعــة مــن ابفعــال والواجاــات ال ـ يتوقعهــا
شوضاع ا معءمة من مواقف معءمة ـ شو غتموعة ابفعال شو التص فات ال يقوم
اجملتمل من هءئاقه وشف ازه ؽتا يوغلون
ً
هبا الوص

مبا يتوافق مل مكس شو موضل معني(.)12

وهدا يم،اق عل زور الداعءة يف اجملتمل حءىن يتوقل ممه شن يفعو ما يفعله الدعاة من إعالح اجملتمل ؛ فنذا قـام
الداعءة بدوره عل شكمو وجه ،فنيه يسهو اضت ءاة عل شعضاا اجملتمل بالتعلم والتعلءم وال عاية والعـالج لغ ـ اض
االجتماعءة والف زية ،وديكن بف از اجملتمل اكتساب ذلك من ،الل متابعة الداعءة ،فنذا حدز الداعءة كءفءـة شزاا
هــده ابزوار وقــام بتســهءلها عل ـ المــاس رــدهم عل ـ ال ،يــق ابميــو وشعــاتم علـ اقاــاع اإلررــازات ال بايءــة ب ـ ن
يكون قدوة عتم فنيه يمجح شديا ؾتاح.

اع،الحا ،وفءه ثالث مسامو:
اظت،لب اليالىن :قع يف الدعوة والداعءة لغة و
ً
اظتس لة ابوىل :قع يف الدعوة لغة.

اظتس لة اليايءة :قع يف الدعوة اع،الحاً.
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اظتس لة اليالية :قع يف الداعءة والدعاة.
اظتس لة ابوىل :الدعوة لغة :المداا ؛ والداع  :ال جو يمازي ا . ،
والــدعوة شيضــا " :ال،لــب" ،يُقــال" :زعــا بالو ـ ا :طلــب إحضــاره ،وزعــا إىل الو ـ اَ :حيَّــه عل ـ قصــده ،يُقــال:
"زعاه عل اعتقازه و،اقه إلءه"(.)13

وجــاا يف لســان الع ـ ب :زعــا :شي طلــب مــن ا  ،ـ قــال قعــاىل ﴿ :و ْازع ـواْ ُرــه َداا ُكم ِّمــن ز ِ
ون اللّـ ِـه إِ ْن ُكْمــتُ ْم
ُ
َ ُ َ
ع ِازقِني﴾(.)14
َ َ
ويف ؼتتار الص،اح :زعا الدعوة إىل ال،عام بالفتح ،ويقال :كما يف زعوة فالن ،ومدعاة فالن وهو مصدر ،واظت از
هبما :الدعوة إىل ال،عام ،و(الدعوة) بالكس يف المسب ،و(الدعوى) شيضاً ،هدا شكي كالم الع ب ...،وممه قوله
﴿وَما َج َع َو ش َْز ِعءَاا ُك ْم شَبْـمَاا ُك ْم﴾(.)15
قعاىلَ :

اظتس لة اليايءة :الدعوة ر ًعا شو

اع،الحا:
ً

ه ر،ـالة السـماا إىل ابرض ،وهـ هديـة اطتـالق إىل اظتصلـوق ،وهـ زيـن ا﵁ القـوم وط يقـه اظتسـتقءم ،وقـد
ِ
ِّين ِعمـ َـد اللّـ ِـه ا ِإل ْ ،ـالَ ُم﴾( ، )16مث ا،تارهــا لعاــازه
ا،تارهــا ا﵁ وجعلهــا ال ،يــق اظتوعــو إلءــه ،ــا،ايه﴿ :إ َّن الــد َ
﴿وَمـن يـَْاتَـ ِ َْء ـَ ا ِإل ْ،ـالَِم ِزيمًـا فَـلَـن يـُ ْقاَ َـو ِمْمـهُ َوُه َـو ِيف ا ِ،ـَةِ ِم َـن
وف ضها علـءهم ،ومل يـ ض بغ هـا بـديال عمهـاَ :
اِ ،ين ﴾(.)17
ْ ِ
اطتَ َ
قال ابن قءمءة رزته ا﵁( :الدعوة إىل ا﵁ ه الدعوة إىل اإلديان به ،ومبا جاات به ر،له بتصديقهم فءما ش،ربوا به
وطاعتهم فءما شم وا)(.)18
والداع  :وهو القامم بالدعوة ،وهو ا،ـم فاعـو مـن زعـا يـدعو ،وقـ يت اعتـاا يف ح،ـ ه للماالغـة ،فءقـال عمـن ُعـ ا
بالدعوة " زاعءة(.)19
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والـدعاة  :قــوم يـدعون إىل بءعــة هـدى شو ضــاللة .والداعءــة  :رجـو يــدعو المـاس إىل زيــن شو بدعـة ،كمــا جــاا يف
ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ
اجا ُّممِ ًا﴾( ،)20ومعماه زاعءًا إىل قوحءد ا﵁ وما يتصو به.
﴿وَزاعءًا إ َىل اللَّه بن ْذيه َوً َ،
قوله قعاىلَ :

اظتا،ىن الياين :مو وعءة الوقف ،وفءه اظت،الب ا قءة: :
اظت،لب ابول  :ا يات الوارزة يف الوقف.

اظت،لب الياين  :ابحازيىن الوارزة يف الوقف.
اظت،لب اليالىن  :اإلرتاع.
اظت،لب ال ابل  :الوقف عمد السلف الصاحل.
إذا رجعما إىل ابعول الوـ عءة للوقـف وجـديا شن الفقهـاا ا،ـتمدوا يف ق عـءلهم إىل رـ عءة الوقـف إىل شزلـةشكي ة
من الق حن والسمة الماوية واإلرتاع والقءاس والسلف الصاحل ،وهده ابزلة وإن كايت ال قدل عل موضوع الوقف
بصفة ماار ة فنتا حتىن عل شعمال الرب واطت  .ويتماول ذلك بالتفصءو ضمن اظت،الب ابربعة التالءة:

اظت،لب ابول :ابزلة من الق حن الك م.
اظتتمعن يف حيات الق حن الك م جيـد حيـات كيـ ة حتـىن علـ عمـو اطتـ وال ـب يف اإليفـاق يف ،ـاءو ا﵁ وإع،ـاا
ـرب َح َّـُ قُ ِمف ُقـواْ ِؽتَّـا ُِحتاُّـو َن ﴾ )21(،وقولـه
الصدقات ال يتق ب هبا إىل ا﵁ عـس وجـو كقولـه قعـاىل ﴿ :لَـن قَـمَـالُواْ الْ ِ َّ

قعاىل﴿ :وشَن قص َّـدقوا ،ء ـ لَّكـم إِن كمـتم قـعلمـون ﴾(22).
َّ
ـوه ُك ْم قِاَ َـو
س الْ ِ َّ
َ َ َ ُ ْ َ ْ ٌ ُ ْ ُ ُ ْ َ َْ ُ َ
ـرب شَن قُـ َولُّـواْ ُو ُج َ
وقولـه قعـاىل  ﴿ :ل ْـء َ
ب ولَ ِ
ِ
ـك َّن الِْ َّرب من حمن بِاللّ ِه والْءـوِم ا ِ ِ ،والْمآلمِ َك ِة والْ ِكتَ ِ
ِ
ـال َعلَـ ُحاِّ ِـه َذ ِوي
ني َوحقَ الْ َم َ
اب َوالمَّاِءِّ َ
َ َْ
َ
َ َ
َْ ََ
الْ َم ْو ِق َوالْ َم ْغ ِ َ

الساِ ِءو و َّ ِِ
السَكـا َة﴾( ،)23وقولـه عـس وجـو
ِ
ِ
الصـال َة َوحقَـ َّ
ـام َّ
السآمل َ
الْ ُق ْ ََب َوالْءَتَ َام َوالْ َم َساك َ
ني َوِيف الِّقَاب َوشَقَ َ
ني َوابْ َن َّ َ
َّ ِ
يف موضل ح: ،
ين َحممُواْ اقـَّ ُقواْ اللّهَ َوابْـتَـغُواْ إِلَ ِءه الْ َو ِ،ءلَةَ﴾(.)24
﴿ يَا شَيـُّ َها الد َ

اظتس لة اليايءة :ابزلة من السمة الماوية.

شُث ـ ت عــن ر،ــول ا﵁ عــل ا﵁ علءــه و،ــلم عــدة شحازيــىن قو ـ إىل ش ءــة الوقــف ،ممهــا مــا روي عــن ش ه ي ـ ة
(رض ا﵁ عمه) شن الميب عل ا﵁ علءه و،لم قال" :إذا مات ابن حزم ،ايق،ل عمله إال من ثالث :عدقة جارية،
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شو علــم يمتفــل بــه ،شو ولــد عــاحل يــدعو لــه "( .)25وعمــه رضـ ا﵁ عمــه ،قــال :قــال ر،ــول ا﵁ عــل ا﵁ علءــه
و،لم}" :إن ؽتا يل،ق اظتدمن من عمله وحسماقه بعد موقه علماً علمه يو ه وولداً عاضتاً قكه شو مص،فاً ورثه شو
مسجداً بماه ،شو بءتاً البن الساءو بماه ،شو تـ اً شجـ اه ،شو عـدقة ش ،جهـا مـن مالـه يف عـ،ته وحءاقـه قل،قـه مـن
بعــد موقــه" .)26(.وعمــه شيضــا رضـ ا﵁ عمــه ،عــن المــيب عــل ا﵁ علءــه و،ــلم} قــال" :مــن شحتــاس ف ،ـاً يف
،اءو ا﵁ إدياياً با﵁ وقصديقاً بوعده كـان رـاعه وريـه وروثـه وبولـه حسـمات يـوم القءامـة"( .)27وقـد فسـ العلمـاا
الصدقة اصتارية ب تا الوقف بن ه من الصدقات ال يكون جاريا :شي مستمًا عل الدوام.
لقـد كايـت شفعـال ر،ـول ا﵁  -عـل ا﵁ علءـه و،ـلم  ،-وا،ـتجابة عـ،ابته الكـ ام  -رضـ ا﵁ عـمهم  ،-ومـن
بعدهم من السلف الصاحل يف الق ون ابوىل لإل،الم للمصوص الو عءة ال ق ب يف الوقف والصدقة قوية جداً؛
بو فءها شعظم الصور وشقواها زاللة عل حب اإليفاق واظتسارعة يف اطتـ ات ،فقـد شوقـف ال ،ـول اعتـازي والقـدوة
اضتسمة للمدممني  -عل ا﵁ علءه و،لم ، ،-الحه ،وزابتـه ،وشرضـاً لـه؛ إذ ش،ـ ج الاصـاري  -رزتـه ا﵁  -قعـاىل
– عن عم بن اضتارث رض ا﵁ عمه شيه قال" :ما ق ك الميب  -عل ا﵁ علءه و،لم  -إال ،الحه وبغلة بءضـاا
وشرضاً جعلها عدقة"(.)28
كـان شول وقـف يف اإل،ـالم ،هـو مسـجد ر،ـول ا﵁  -عــل ا﵁ علءـه و،ـلم  -باظتديمـة ،فقـد ش،ـ ج الاصــاري
ومســلم  -رزتهمــا ا﵁  -قعــاىل  -عــن شيــس رضـ

ا﵁ عمــه قــال" :شمـ المــيب  -عــل ا﵁ علءــه و،ــلم  -بامــاا

اظتسـجد فقـال :يـا بـ المجـار ثـامموين طـام،كم هـدا ،قـالوا :ال وا﵁ ال ي،لـب ذتمـه إال إىل ا﵁"( ،)29فقـام هـدا
اظتسجد اظتاارك بوظءفة عظءمة يف يو اإل،الم ،والدعوة إلءه ،وقعلءمه للماس.
شمــا شول عــدقة موقوفــة يف اإل،ــالم فه ـ شراض ـ ؼت يــق الءهــوزي ال ـ شوع ـ هبــا للمــيب (عــل ا﵁ علءــه و،ــلم)
ف وقفها الميب علءه السالم(.)30
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هدا وقد كان ر،ول ا﵁  -عل ا﵁ علءه و،لم  -حيا شع،ابه عل الصـدقة ،والوقـف يف ،ـاءو ا﵁ ،ويـ اهم
يف هدا العمو ،فعن ش ه يـ ة رضـ ا﵁ عمـه ،قـال :قـال المـيب  -عـل ا﵁ علءـه و،ـلم " :-مـن احتـاس ف ،ـاً يف
،اءو ا﵁ ،إدياياً با﵁ ،وقصديقاً بوعده ،فنن راعه ،وريه ،وروثه ،وبوله ،يف مءسايه يوم القءامة"(.)31

32
ويقول  -عل ا﵁ علءه و،لم " :-اطتءو معقوز يف يواعءها اطت إىل يوم القءامة :ابج واظتغمم"( )  .وها هو

يي عل الص،ا اصتلءو ،الد بن الولءد  -رضـ ا﵁ عمـه  -ظتـا شوقـف يف ،ـاءو ا﵁  -قعـاىل  -شزرعـه وعتـازه
فءقول" :شما ،الد فنيكم قظلمون ،الداً قد احتاس شزراعه وشعتازه يف ،اءو ا﵁"(.)33
وروى ابـن عمـ  -رضـ ا﵁ عمـه  -شن عمـ بـن اطت،ـاب  -رضـ ا﵁ عمـه  -شعـاب شرضـاً خبءـرب فـ ق المـيب -
عـل ا﵁ علءـه و،ـلم  -يسـت م ه فءهـا ،فقـال" :يـا ر،ـول ا﵁ ،إين شعـات شرضـاً خبءـرب ،مل شحـب مـاالً قـط شيفـس
عمدي ممه ،فما ق م به؟ قال" :إن رئت حاست شعلها وقصدقت هبا ،قال :فتصدق هبا عم  :شيه ال يااع ،وال
يوهـب ،وال يـورث ،وقصـدق هبـا يف الفقـ اا ،ويف القـ َب ،ويف ال قـاب ،ويف ،ـاءو ا﵁ ،وابـن السـاءو ،والضـءف ال
جماح عل من ولءها شن ي كو ممها باظتع وا شو ي،عم عديقاً،

متمول فءه"(.)34

وهكدا كان ع،ابة ر،ـول ا﵁  -عـل ا﵁ علءـه و،ـلم ، -ـااقني إىل كـو ،ـ  ،ح يصـني علـ ق،اءـق المصـوص
الو عءة وما قعلموه من قدوهتم ػتمـد  -عـل ا﵁ علءـه و،ـلم  ،-فمـا مـات شحـد مـمهم إال وقـد شوقـف يف ،ـاءو
ا﵁  -قعاىل  ،-يقول جاب  -رض ا﵁ عمه " :-مل يكن شحد من شع،اب الميب  -عل ا﵁ علءـه و،ـلم – ذا
مقدرة إال وقف"(.)35

اظت،لب اليالىن :ابزلة من اإلرتاع.
شرتل العلماا عل مو وعءة الوقف ،حك ذلك ال افع وابن قدامة .قال ال افع  :وارـته اقفـاق الصـ،ابة علـ
الوقف قوالً وفعالً  .وقال ابن قدامة  :وقال جاب مل يكن شحد من شع،اب الميب عل ا﵁ علءـه و،ـلم ذا مقـدرة
إال وقــف ،وهــدا إرتــاع مــمهم ،فــنن الــدي قــدر مــمهم علـ الوقــف وقــف ،وارــته ذلــك ،فلــم يمكـ ه شحــد ،فكــان
إرتاعاً ).(36
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وقال ال مدي يف حديىن عم  :هدا حديىن حسن ع،ءح ،والعمو عل هـدا عمـد شهو العلـم من شع،اب الميب
عــل ا﵁ علء ـه و،ــلم و ـ هم ،ال يعلــم ب ــني اظتتقــدمني مــمهم يف ذلــك ا،تالف ـاً يف إجــازة وق ــف ابرضــني و ـ
ذلك(.)37
شمـا القءـاس فكـو اظتـداهب ا،ـتدلت علـ عـ،ة الوقـف ،ومـن شهـم الممـاذج الـ ا،ـتدلوا هبـا علـ رـ عءة الوقــف
ولسومه :منوذج اظتسجد ،ومنوذج العتق شي حت ي العاد من ال ق(.)38

اظتس لة ال ابعة :ابزلة من السلف الصاحل
مث جــاا مــن بعــدهم الســلف الصــاحل مــن هــده ابمــة يف ق وتــا ابوىل ،فاقتــدوا هبــم ،و،ــاروا علـ تجهــم،
ف وقفوا ابوقاا الكي ة ،وقموعـوا فءهـا طسـب حاجـة زمـاتم ،وظـ وا عصـ هم ،وبءئـاهتم ،فـ وقفوا ابوقـاا علـ
اظتساجد لصءايتها ،وزفل م قاات ابممة ،والوعاظ ،والعاملني باظتساجد(.)39
وشوقفوا ابوقاا عل اظتكتاات ،واظتدارس ،والكتاقءب ال قل،ق باظتساجد؛ لتعلءم الق ااة ،والكتابة ،واللغة
الع بءة ،والعلوم ال ياضءة ،وه قواه اظتدارس االبتدامءة يف هده ابزمان وميالً :ع ّد ابن حوقو عدزاً ممها يف مديمة
واحــدة مــن مــدن عــقلءة ،فالغــت :ثالذتامــة ُكتَّــاب ،وال ُكتَّــاب الواحــد كــان يتســل للمئــات شو ابلــوا مــن
ال،لاة(.)40
وكايت ابوقاا عل اظتكتاات ،واظتدارس ،والكتاقءب ،هتدا إىل عمارهتـا ،وقـوف الكتـب واظت اجـل العلمءـة
فءها ،وعءايتها ،وجتهءسها مبا حتتاج إلءه للقءام مبهمتها ،وق زية وظءفتها.
وشوقفوا ابوقاا عل الدعاة ،واظتعلمني ،الدين يسورون اظتساجد ،والسجون ،و ها من ابماكن ال جيتمل
هبا الماس لتعلءمهم وزعوهتم إىل ا﵁  -قعاىل – (.)41
وشوقفوا ابوقاا عل الاءمار،تايات  -وه اظتستوفءات  -لعالج اظت ض  ،وققدم اظتساعدة للفق ممهم،
وق،وي ال،ب ،والصءدلة ،والعلوم اظتتعلقة هبما(.)42
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وشوقفوا ابوقاا عل ح ا،ة اضتدوز والـدفاع عـن زيـار اإل،ـالم ،وذلـك مـن ،ـالل عـ ا السـالح والعتـاز الـدي
حيتاج له اظت اب،ون ،باإلضافة للمال الدي حيتاجويه هم ومن يعولون.)43(.
وشوقفـوا ابوقـاا علـ رعايـة ابيتـام ،والعجـسة ،وابرامـو ،واإليفـاق علـءهم ،وبمـاا زور ،اعـة هبـم )44(.وشوقفـوا
ابوقاا عل رعف ال ،ق وعءايتها ،وحف ا بار ،ومد اصتسور ،والقالع ،وابتار ،و

ذلك من ابمور الـ

،دمت الدعوة ،و،اعدت عل ايتوار اإل،الم (.)45
وشوقفـوا ابوقـاا علـ ،دمـة كتـاب ا﵁  -عـس وجـو  ،-و،ـمة ياءـه  -عـل ا﵁ علءـه و،ـلم  -ب،اعهمـا ويوـ ا
بني اظتسلمني ،وشوقفوا ابوقاا عل الدعوة إىل ا﵁  -قعاىل ، -ويو العلم بني الماس باماا اظتساجد ،واظتدارس،
وإر،ال وبعىن الدعاة واظتعلمني ،و

ذلك من شوجه الرب واإلحسان ال ختدم اإل،الم واظتسلمني.

والواقل شيه جيب علـ اجملتمعـات اإل،ـالمءة يف الوقـت اضتاضـ العمـو علـ ق،ـوي غتـاالت الوقـف لتفعءلـه يف يوـ
الـدعوة اإل،ـالمءة؛ ظتواكاـة حتـديات المظـام العـاظت اصتديـد؛ ولت،سـني عـورة اإل،ـالم يف الغـ ب ،فمـن اجملـاالت
ال مءسة ال ديكن شن يساهم فءها الوقف لت،قءق ذلك ما يل :

 -1يو الدعوة:
يعد يو الدعوة من شهم التكالءف الو عءة ال جيب عل اظتسلمني رتءعاً القءام هبا ،وقد قام اظتسلمون طمد ا﵁
هبدا ابم ممد عهد اظتص،ف  -علءه السالم  ،-ولقد حققت مس ة الدعوة اإل،المءة شهدافها الفاضلة يف يو
زين ا﵁ القـوم .وز،ـول المـاس شفواجـاً بمصـ ا﵁  -قعـاىل  -ورعايتـه الك ديـة ،مث ههـوز الصـ،ابة والسـلف الصـاحل
ومـن قـاعهم بنحسـان مـن العلمـاا ،والـدعاة ،وابممـة حـُ حقـق ا﵁ علـ شيـديهم الفـتح اظتاـني ،وايتوـ اإل،ـالم
بوكو وا،ل ويف ف ة زممءة قص ة يف كي من بالز العامل ر قها و هبا ،وا،تم ت مس ة هده الدعوة اإلديايءـة يف
شزاا ر،التها العاظتءة ،عرب عصورها ال،ويلة ،اظتتتابعة ،وق وتا اضتضارية حُ شزركهـا الـوهن والتعيـ بسـاب اظتـدام ات
اطتارجءـة اضتاقـدة ،وإثـارة الفـد الدا،لءـة ،رافقهـا اقاـاع اظتسـلمني بهـوامهم الوـهوايءة ،وشطمـاعهم اظتازيـة ،وبعـدهم
قـدرجيءاً عـن زيـمهم اضتمءـف .وقواجـه مسـ ة الـدعوة اإل،ـالمءة يف الـسمن اضتاضـ يف عصـ العوظتـة بسـلاءاهتا الفك يـة
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اظتضللة ،واؿت افاهتا السلوكءة الفا،دة ،وإثارهتا اصتمسءة الفاحوة من ،الل ا،تصدامها لغجهسة اإلعالمءـة اظتت،ـورة
وققمءاهتـا الفضـامءة اضتدييــة يف إثـارة االهتامـات والوـكوك الااطلــة حـول زيـن ا﵁ القــوم ،والتعـ ض ظتسـ ة الــدعوة
اإل،المءة باإل،ااة ،واإلهاية ،والك اهءة ،يف يفوس اظتسلمني و ـ اظتسـلمني.)46(.ومـن همـا فـنن واجـب الـدعوة
اإل،ــالمءة يتسايــد يف رقــاب اظتســلمني كافــة ،ولعــو مــن شوىل اصتهــات للقءــام بــدلك هـ  :اظتد،ســات الوقفءــة ذات
الدعم الدامم ،واظتستم ؛ لتدارك اطتلو ،و،د اليغ ات ،وعـالج االؿتـ اا ،وزرا اب،،ـار ،وقالءـ المـاس كافـة هبـدا
الدين القوم.

 -2و،امو اإلعالم:
هدا العمص م قاط بسابقه ارقااطاًكا اً؛ ولكن ب ءته مت قماوله مستقالً؛ ذلك شن و،امو اإلعالم الءوم قمقو هوية
ابمة ،وه م حة حضارهتا وثقافتها ،وال خيف مدى اهتمام الماس مبا قايه هده الو،امو ،وق ث هم هبـا .يظهـ ذلـك
يف ابوقـات ال،ويلـة الـ يقضـوتا شمـام رارـات التلفـاز ظتتابعـة الـربامج اظتصتلفـة ،وقـد زاز اهتمـام المـاس مبوـاهدة
ومتابعة و،امو االقصال اضتديية واظتتموعة ،ولكن لغ،ف الوديد فنن واقل الفضامءات الع بءة الءوم ال دييو حقءقة
ابمة الع بءة اإل،المءة ،ويعاين من ضعف رديد يف إب از هويـة شمتمـا ،وثقافتهـا ،وحضـارهتا ،بـو عـار للفضـامءات
الع بءـة شثـ ،ـليب شزى إىل ضـءاع هويـة ابمـة ،ؽتـا يـدفعما إىل القـول بـ ن هـده الفضـامءات قـ وج لـممط متهتـك مـن
اب،ـالق والسـلوك ،وقسـع إىل إعتـاا الوـااب عـن قضـايا ابمـة اظتهمـة ،وا،ـتغالل جسـد اظتـ شة يف إثـارة اظتوـاهد،
وإ امه ،وبىن الصور الفاض،ة ال ختدش حءاا اب ،ة اظتسلمة(.)47
ول ــدا جي ــب االهتم ــام بالو ،ــامو اضتديي ــة الـ ـ إن شحس ــن ا ،ــتصدامها وف ــق ش ،ــالءب مت ،ــورة  ،ــتدزي إىل التـ ـ ث
باصتمـاه قـ ث ًا ماارـًا شو ـ ماارـ يظـًا الياهـار الكيـ هبــده الو،ـامو اضتدييـة ظتــا عتـا مـن قــوة يف التـ ث وقوجءــه
اصتمهور للوجهة ال ي يدها الداعءة.
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فعمـد ا،ـتعمال هــده الو،ـامو اضتدييــة اال،ـتعمال الصـ،ءح وابميــو فنتـا قفــتح شمـام الداعءـة قمـوات زعويـة قوعــله
ب كرب عدز من اظتدعوين عـرب شقصـ ال،ـ ق وشيسـ ها؛ ؽتـا حيـدث قغءـ ًا يف ،ـلوك اظتـدعوين وجتعلهـم يتفـاعلون مـل

ر،ــالة الداعءــة؛ فالــدعاة مــن شممــة الـ شي ،وهــم شكيـ المــاس قــدرة علـ قفعءــو االقصــال وحتقءــق شهدافــه ،وذلــك ظتــا

لدعوهتم من عالقة زتءمة يف اجملتمل ظتا يدزي إىل قفاعو رتهور المـاس مـل مـا يقـدمون وقاـ مـا يـدعون إلءـه ،وظتـا
يســتصدمون مــن بـ اهني وحجــج كالوـواهد الديمءــة مــن ا يــات وابحازيــىن الـ ققــوز إىل زيــازة مصــداقءة ال ،ــالة
وإقمــاع اظتتلقــني ب ءتهــا؛ بت ــا قوــال ر اــاهتم وحاج ــاهتم.ومل الت كءــد عل ـ ض ـ ورة الت،صــني ال بــوي يف اظتم ــسل
للم،افظـة علـ اب،ـ ة اظتسـلمة مـن الغــسو الفكـ ي ب يواعـه اظتصتلفـة ،فـنن السـع إلجيـاز و،ـامو إعـالم إ،ــالمءة
اظتـمهج وا﵀تـوى يعـد ضـ ورة زعويـة يف العصـ اضتاضـ ، ،ـواا لإل،ـهام يف يوـ اإل،ـالم ،والـدعوة إلءـه ،وقصـ،ءح
الصـورة السـلاءة عمـه يف الاءـة و،ـامو اإلعـالم ،شو للتصفءـف مـن طغءـان اإلعـالم اظتضـاز ،وإجيـاز بـدامو رـ عءة
للمسـلمني .ولكــن ميــو هـدا العمــو حيتــاج إىل إمكايــات مالءـة كاـ ة ،ومــن همــا يـ يت زور الوقــف كمد،ســة مالءــة
إ،ـالمءة ذات ز،ـو زامـم ومسـتم ديكـن شن قتـوىل القءـام بتمويـو ميـو هـده الو،ـامو وديكـن شن ديتـد شثـ الوقـف
إعالمءـاً لءتص،ـ اإلر،ـال التلفـازي الفضـام إىل طااعـة الكتـب ويسـال ابرـ طة باللغـات اظتصتلفـة شيضـاً؛ لموـ
اإل،الم ،وقص،ءح الصور اظتغلوطة عن اإل،الم واظتسلمني(.)48

 -3اإلي يت:
قعـد رـاكة اظتعلومـات العاظتءـة و،ـءلة إعالمءـة ذات شثـ فعـال وكاـ جـداً علـ مسـتوى العـامل يف العصـ اضتاضـ ،
ويتسايــد شعــداز اظتســتصدمني عتــده الوــاكة يومءـاً ،ويتوقــل شن شعــداز اظتســتصدمني عتــا حالءـاً يسيــد عــن شلــف ملءــون
مسـتصدم مـن رـُ شؿتـاا العـامل ،وقتمءـس هـده الوـاكة اإلعالمءـة واظتعلوماقءـة عـن هـا يف ح يـة ال،ـ ح زون قءـوز
لكو من ي يد ،وبالتايل فه غتال متاح لمو اإل،الم ،والدعوة إلءه ،وال ز عل كو اال،تفسارات ال قد ق ز عمه
من رُ شؿتاا العامل .وقوف م اكس اظتعلومات وقواعد الاءايات ال حتفظ ق اث ابمة اإل،المءة ،وقتـابل اظتعلومـات
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اصتديدة من اإلحصااات والتقاري العلمءة ،والا،وث ،وقوف هده اظتعلومات بصورة قسهو علـ العلمـاا والـدعاة
اال،تفازة ممها يف زعوهتم(.)49
ولـدا فواجـب اظتسـلمني الءـوم السـع بكـو جهـد لال،ـتفازة مـن هـده ا لءـة وا،ـتغالعتا يف يوـ اإل،ـالم ،والـدعوة
إلءه ،وزيازة عدز اظتواقـل اإل،ـالمءة ،وقمويعهـا قـدر اإلمكـان ،وخباعـة إذا علممـا شن همـاك ا الا مـن اظتواقـل الـ
قسـع إىل اإل،ـااة لإل،ـالم ،شو قـدعو لإلباحءـة ،وال ذيلـة ،ويوـ الفسـاز ،باإلضـافة إىل ا الا مـن اظتواقـل الـ
قدعو إىل المص ايءة ،شو الءهوزية ،شو ها من ابزيان والعقامد الفا،دة .ويماغ شن ال يستكي ما يقدم ظتيو هـدا
اجملال ،اعة حءمما يعلم قـدر مـا يقدمـه شعـداا اإل،ـالم مـن شمـوال طاملـة وجهـوز جاـارة لإل،ـااة لسـمعة اإل،ـالم
واظتسلمني(.)50

المبحث الثالث :الوقف والدعوة ،وفيه المطالب اآلتية:
اظت،لب ابول :عالقة الوقف بالدعوة.
اظت،لب الياين :زور الوقف يف يو الدعوة.
اظت،لب اليالىن :جتارب وقفءة زعوية.
اظت،لب ال ابل :واقل الوقف الدعوي وموكالقه.
اظت،لب اطتامس :بعا عور الوقف الدعوي.
اظت،لب السازس :التوجهات اال ،اقءجءة للمهوض بالوقف الدعوي.
اظت،لب ابول :عالقة الوقف بالدعوة.
(( اضتقءقة شن العالقة بني الوقف والدعوة اإل،المءة عالقة وثءقة ،فالوقف من و،امو الدعوة إىل ا﵁  -قعاىل ،-
و،اعـة مـن وقـف رـءئاً علـ اصتهـاز ،شو التعلـءم ،شو علـ اظتسـلمني اصتـدز ق ءاـاً يف إ،ـالمهم ،وقياءتـاً عتـم علءـه
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فعالــة ،ظهـ شث هــا يف اجملتمعــات اإل،ــالمءة بوضــوح كاـ ويف
وهكــدا .فقــد ش،ــهم الوقــف يف اإل،ــالم مســا ة ّ
مماح متعدزة ممها؛ حُ شعا،ت ابمة اإل،المءة بساب شوقافها مض باً للميو  -لغ ها من ابمم  -يف رقءهـا

وحضارهتا.
وال ريــب شيــه كــان للوقــف زور مهــم يف زعــم مت،لاــات الو،ــامو واظتمارــط الدعويــة ،وإجيــاز االقتصــازيات اليابتــة
والداممة عتا ،ابم الدي شزى إىل زيازة فاعلءة قلك الو،امو واظتمارط ،واقساع شعماعتا ،وإولءة  ،ها للماس.
ولقد كفو الوقف للعديد من العلماا  -زعاة اإلعالح ،ورواز التجديد ،وح اس العقءدة  -ف ص العـءش الكـ م،
مـل ضــمان اال،ـتق ار ،وهــدوا الاـال ،وراحــة الضـم ؛ حــُ يـدزوا ر،ــالتهم الدعويـة علـ الوجـه اظت،لــوب يف عــس
ورهامة ،واعتساز بالدعوة اإل،المءة الص،ء،ة ال يض،لعون بت،مو شعاامها))(.)51
وبــدلك ؾتــد شن الــدعوة قــتم مــن ،ــالل يقــو اظتعلومــات الدعويــة وب ،ـ ق ؼتتلفــة لآل ،ـ ين مــن شجــو إبال هــم هبــدا
الدين .والدعوة مبعماها السهو اظتاسط قد،و يف رتءل ابيو،ة اإليسايءة وعل كافة مستوياهتا.
كمــا كــان للوقــف زوره اظتهــم يف زعــم اظتد،ســات واظتءــازين الدعويــة اظتتعــدزة ،وإجيــاز اقتصــازيات ثابتــة عتــا:
كاظتســاجد ،وزور العلــم ،والكتــب ،وابرب،ــة و هــا؛ ؽتــا كــان لــه ابثـ الكاـ يف قءامهــا بوظامفهــا علـ شكمــو
وجه.)52()).

المطلب الثاني :دور الوقف في نشر الدعوة
((ق،لق الدعوة اإل،المءة عل اإل،الم يفسه ،باعتااره الوح الدي شيسله ا﵁  -قعاىل  -عل ػتمد  -عـل ا﵁
علءه و،لم  -وشم ه بتالءغه للماس ،وزعوهتم إىل التسام ما فءه ،وبءايه ،بقوله ،وفعله ،وقق ي ه ،كما ق،لق عل هدا
التالء والاءان.
والدعوة هبدا اظتعه قوجه لغ اظتسلمني للد،ول يف اإل،الم ،واإلديان مبا جاا به الـوح  ،وق،اءقـه يف كـو غتـاالت
اضتءاة ،كما قوجه للمسلمني الدين شق وا بالوحدايءة وال ،الة لت،اءق مـمهج ا﵁  -قعـاىل  ،-وحتكـءم رـ يعته قمفءـداً
ظتا شق وا به ووفااً مبا التسموه مب،ا إرازهتم.
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وكان قالء الوح وزعوة الماس إىل اقااعه هو مهمة ابياءاا  -علءهم السالم  .-فقد شم ا﵁ ، -ا،ايه وقعاىل-
ع إِِىل َ،ـاِ ِءو
ر،وله  -عل ا﵁ علءه و،لم  -شن يدعو الماس إىل ،اءو ربه باضتكمة واظتوعظة اضتسـمة ،فقـالْ :از ُ
ِ
اضتِكْمـ ِـة والْمو ِعظَـ ِـة ْ ِ ِ
ِ
ربـِّ َ ِ
ضـ َّـو َعــن َ ،ـاِءلِ ِه َوُهـ َـو ش َْعلَـ ُـم
َح َسـ ُـن إِ َّن َربـَّ َ
ـك ُهـ َـو ش َْعلَـ ُـم مبـَـن َ
اضتَ َســمَة َو َجــاز ْعتُم بِــالَِّ ه ـ َ ش ْ
ـك ب ْ َ َ َ ْ
َ
بِالْ ُم ْهتَ ِدين}(.)53
ومن هما فنن واجب الدعوة اإل،المءة يتسايد يف رقاب اظتسلمني كافة ،ولعو مـن شوىل اصتهـات للقءـام بـدلك هـ :
اظتد،سات الوقفءة ذات الدعم الدامم ،واظتستم ؛ لتدارك اطتلو ،و،د اليغ ات ،وعالج االؿت اا ،وزرا اب،،ار،
وقالء الماس كافة هبدا الدين القوم.
(( فالدعوة اإل،المءة لءست حكةً قِلقامءة ع ْفوية ،وال ُغتَّز ٍ
وعظ للماس ،وقدك ٍ بفضامو اإل،الم وحزابه ف،سب
ََ
َ ّ
– كما فهمها كي من اظتسلمني ،ومار،ها كي من الدعاة يف العصور اظتت  ،ة – وإمنا ه كمـا كايـت يف يوـ هتا
ابوىل حكةً علمءـة وعملءـة ،قتمءـس يف ماازمهـا وشهـدافها ومصـازرها ،وق قكـس علـ ش،ـس وقواعـد علمءـة مدرو،ـة،
وقمضـاط بضـوابط رـ عءة ػتـدزة ،فءصتــار عتــا شقــوم اظتمـاهج ،وشحكــم اب،ــالءب ،وشفضـو الو،ــامو ...إذ هـ عمــو
عفوة اطتلق ،ءديا ػتمد عل ا﵁ علءـه و،ـلم ،وعمـو مـن ،ـاقه مـن ر،ـو كـ ام علـءهم الصـالة والسـالم ،وعمـو
من قاعه عل هدى وبص ة.)54())...

اظت،لب اليالىن :جتارب وقفءة زعوية
زورا فــاعال يف قــاريال اضتضــارة اإل،ــالمءة ،حءــىن كــان الوقــف هــو
((مد،ســة الوقــف مــن اظتد،ســات ال ـ لعاــت ً

اظتمــول ال مءس ـ لكي ـ مــن اظت افــق كــالتعلءم وال عايــة الصــ،ءة واالجتماعءــة ومموــآت الــدفاع وابمــن ومد،ســات

الفك واليقافة.
ـازا لتفعءـو زور الوقـف يف
ور م ق اجل زور الوقف إبان حقاة اال،تعمار ،إال شن ا وية اب ،ة رهدت قوجهـا ج ِّ
اجملتمعات اإل،المءة، ،اعة ما يتعلق بدور الوقف يف غتاالت التممءـة بوـُ شرـكاعتا ،شمـا زور الوقـف اطتـ ي يف
غتـال الــدعوة فلــم حيــظ باهتمــام وعمايـة علماممــا ابفاضــو بالوــكو الــدي يسـت،قه ،با،ــتيماا اصتهــوز علـ مســتوى
ابفـ از اب،ءــار ا﵀ســمني الــدين حي عــون علـ إيصــال القـ حن الكـ م واضتــديىن الوـ يف والعلــم الوـ ع واظتوعظــة
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اضتســمة والفتــاوى اظتســموع ممهــا واظتق ـ وا إىل المــاس فءمفقــون ابم ـوال يف يســال ابر ـ طة الصــوقءة بكمءــات كا ـ ة
وقوزيعها بني الماس ،وهدا و﵁ اضتمد زلءو حب ﵁ ول ،وله عل ا﵁ علءه و،لم.
وهــدا يقوزيــا لل،ــديىن عــن اال،ــتيمار يف غتــال الــدعوة إىل ا﵁ عــن ط يــق اإلي يــت بمو ـ اظت ـواز الصــوقءة واظت مءــة
واظتكتوبة ،مبا يسم باال،تيمار الدعوي اإللك وين ،وه جت بة شطلقها موقل ط يق اإل،الم:
 http://www. islamway.comوهـ التج بــة الوحءــدة الـ ا،ـت،عت شن شعــو إلءهــا شثمــاا طيـ يف
راكة اإلي ت حاىن إن معظم التجارب ممصاة عل الوقف والتممءة االقتصازية.
والتج بة عاارة عـن وقـف كمءـة بءايـات معءمـة مـن موقـل ط يـق اإل،ـالم طءـىن يتكفـو اظتسـتيم بـاظتال علـ مـدار
الوه شو السمة وققدر الكمءة باظتءجابايت .ومن مسايا هدا اال،تيمار:
(( -1شيه يليب حاجة العامل وطالب العلم والعام وكو الماس اظتسلم ممهم والكاف  ،والرب والفاج .
 -2شيه يصو إىل شياس

مسلمني واحتمال إ،المهم وارز بقوة ،وهدا له رواهد كي ة.

 -3شيه يصو إىل شرصاص ال ديكن وعول اظتواز إلءهم إال عن ط يق هدا اال،تيمار.
 -4شيـه يتـءح للمسـتيم يءـو ابجـ العظـءم واليـواب مـن ،ـالل هـده الصـدقة اصتاريـة حءـىن قـال
ِ
قعاىل  َّ﴿ :من ذَا الَّ ِدي يـ ْقـ ِض اللّـه قَـ ضـا حسـمًا فَـءض ِ
ط َوإِلَْء ِـه
ا َويـَْا ُسـ ُ
ـاع َفهُ لَـهُ ش ْ
ُ ُ َ ًْ ََ َُ
َض َـعافًا َكيـ َةً َواللّـهُ يـَ ْقـاِ ُ
قُـ جعو َن﴾))(.)55
ْ َُ

اظت،لب ال ابل :واقل الوقف الدعوي وموكالقه

اقتضت حكمة ا﵁ ،ا،ايه وقعاىل شن جعو مسدولءة الدعوة إىل ا﵁ مسدولءة ف زية ورتاعءة – يقوم هبا كـو شفـ از
اجملتمل اظتسلم ،كو مبا يست،ءل ،فممهم من يساهم بالكلمة وممهم من يسـاهم باظتـال ومـمهم مـن يسـاهم باصتهـد.
ومــا يالحــظ يف غتتمعاقمــا اضتدييــة شن مسـ لة الــدعوة قــد شوكلــت إىل ممظمــات ققــوم هبــده اظتهمــة وجيمــل عتــا اظتــال
للص ا علءها.
وإذا ا،تع ضما اظتوكالت ال قواجه الوقف اطت ي الدعوي ؾتدها قم،ص يف المقاط التالءة:
 -1اظتال
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الـدعوة إىل ا﵁ ،ـا،ايه وقعـاىل حتتـاج إىل اظتـال ،واإليفـاق يف ،ـاءو الـدعوة إىل ا﵁ مـن ابرـءاا الـ حااهـا الـدين
اضتمءـف للمسـلم .وهمـاك الكيـ مـن ا يـات وابحازيـىن الـ حتـىن اظتسـلم لإليفـاق يف ،ـاءو ا﵁ ىف يوـ الـدعوة
اإل،المءة.
 -2الت،ديات ال قواجهها الدعوة إىل ا﵁.
وقمال ش ءة هدا اظتوضوع من شن هماك الكيـ مـن اظتوـكالت الـ قواجـه الـدعوة إىل ا﵁ ،ـا،ايه وقعـاىل ،ممهـا مـا
يابعــا مــن اجملتمــل اظتســلم ،والـ قتميــو يف ايوــغال اظتســلمني ب ـ مور زيءــاهم ويســءاتم حظهــم مــن
كــان زا،لءِّــاً ،

ا  ،ة ،وممها ما كان ،ارجءا قتميـو يف الت،ـديات الـ قواجههـا الـدعوة إىل ا﵁ مـن اظتلـو اب،ـ ى .وكمـا جيتهـد
يدو َن لِءُِ ْ،ف ُدوا يُ َور اللَّ ِه بَِفْـ َو ِاه ِه ْم َواللَّهُ ُمتِ ُّم
اظتسلمون يف يو زعوة ا﵁ ،هماك من جيتهد إلطفاا يور اإل،الم ﴿:،يُِ ُ
يُوِرهِ َولَ ْو َك َِه الْ َكافُِو َن﴾(.)56
ومن شعداا اإل،الم من يادل الكلمة إلطفاا يور ا﵁ ،وممهم من يمفق اظتال لت،قءق ذات الغاية ،وممهم من يادل
اصتهــد الاــدين يف قــديءس اظتقد،ــات اإل،ــالمءة والعاــىن هبــا وعل ـ رش،ــهم اظتســتوطمون الصــهايمة الــدين مــا فتئ ـوا
يقومـون باضتف يــات حتــت اظتســجد ابقصـ يف القــدس الوـ يف حتــت رـعار هتويــد اظتقد،ــات اإل،ــالمءة وشوقافهــا،
وذلك عل م شى ومسمل العامل شرتل زون رازع ش،الق ي زعهم شو ضم يدياهم ،ومن همـا يماـل الت،ـدي الـدي
يواجهه اظتسلمون الءوم من هجوم عل اإل،الم عرب ا لءات السءا،ءة واإلعالمءة والفك ية ،والعوظتة ،ؽتا حيتم عل
زاممـا
اظتسـلمني بـدل اظتسيـد مـن اصتهـد ،اظتـايل والاـدين ظتواجهتهـا ،وهـدا يت،لـب ممـا ؿتـن اظتسـلمني شن قاقـ عءويمـا ً
عل القدس وقاق القدس يف قلوبما حُ قعوز الاالز إىل شع،اهبا ويمدح العدو إىل

رجعة,

شيضــا قصــور اظتمــاهج التعلءمءــة يف ق بءــة وقموــئة اببمــاا قموــئة ملمــة بكــو جوايــب حءاقــه،
 -3ومــن اظتوــكالت ً
ـلما مكل ًفــا بامــاا شمــة و،ــط كمــا شم ـ ا﵁ ،ــا،ايه وقعــاىل ،فــالوقف ديكــن شن يوــكو وعــااً ،ــهال لتجمءــل
ومسـ ً

اهتماما من الدولة واجملتمل ((.فنذا شمعمـا المظـ
الفواما يف اجملتمل وقوظءفه طتدمة وممفعة هده ابمة إذا ما وجد
ً

يف اظتماهج اظتدر،ءة ال قدرس يف بعا اظتدارس يف الوطن الع  ،ؾتد شن يف كو اظت احو قدرس السكاة عل شتا
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مصدر من مصازر التكافو االجتماع  ،وال ؾتد شي إرارة إىل الوقف وش ءته يف حءاة ابمة اظتسلمة ،وإذا  ،لت
شي طالب حُ ولو كان يف اظت حلة اصتامعءة عن الوقف جتده ال يدري رءئًا.)57()).

 -4عدم ق رءد ع ا شموال الدعوة

شمـوال الـدعوة اإل،ـالمءة هـ شمـوال عامـة وال بـد شن يكـون همالـك ق رـءد عـ ا عتـده ابمـوال .باإلضـافة إىل شن
هده ابموال شعا،ت يازرة من ج اا جتفءف مصازر دتويو العمو الدعوي فال بد من ق رءد اإليفاق ،ومن وضل
رقابة مالءة عارمة عل هده ابموال ،وهتدا هده ال قابة إىل ا﵀افظة عل شموال الدعوة وزتايتها.
 -5جتفءف ممابل التمويو عقب شحداث اضتازي عو من ،اتمرب  2001يف ػتاولـة الغـ ب والواليـات اظتت،ـدة
االم كءة ػتاربة اإلرهاب عرب جتفءف دتويو الدعوة.

اظت،لب اطتامس :بعا عور الوقف اظتاار العء عل الدعوة
هماك عور متعدزة للوقف اظتاار العء عل الـدعوة والـدعاة ذك هـا العلمـاا يف كتـاهم وشطـاثهم يـدك ممهـا علـ
،اءو اظتيال:
 -1وقف الكتب واظتكتاات:
ابعــو يف هــدا الوقــف قــول ال ،ــول عــل ا﵁ علءــه و،ــلم (( :مــن احتــاس ف ً،ــا يف ،ــاءو ا﵁ إديايًــا وقصــدي ًقا

بوعده ،فنن راعه وريه وروثه وبوله يف مءسايه يوم القءامة))( ،)58فهدا الموع يصـدق علءـه حتاـءس الكتـاب لءمتفـل

به وقت اضتاجة ،وذلك بـاالطالع علءـه واال،ـتفازة ممـه ،وهـو ؽتـا ياقـ ويـدوم – وإن كـان ممقـوال ـ ثابـت ،
كما شيه من ابمور اظتتءسـ ة لكيـ مـن المـاس ،وديكـن للجمءـل شن يوـارك فءـه يظـًا لقلـة التكلفـة و،ـهولة اضتصـول

علءـه يف ش لــب ابحءــان ،وديكــن شن يوــجل المـاس علـ هــدا المــوع مــن ابوقـاا بـ امج قوعويــة قيقءفءــة يف ؼتتلــف
و،امو اإلعالم اظتسموعة واظت مءـة واظتقـ واة وعـرب اطت،ـب واظتـواعظ يف اظتسـاجد عـرب اظت،اوعـات والموـ ات التع يفءـة
ب ءة وقف الكتب ل،الب العلم والدعاة والااحيني..
كما ديكن قوجءل ا﵀سمني عل وقف مكتاة عامة وقسويدها بالكتب المافعة ال حيتاجهـا الـدعاة يف زعـوهتم يف
ؼتتل ــف التصصص ــات ،وعلـ ـ قسوي ــد ه ــده اظتكتا ــة بالو ،ــامو اضتديي ــة الـ ـ خت ــدم ال ــدعاة يف شط ــاثهم مي ــو شجه ــسة
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اضتا ،ــوب والـ ـربامج ور ــاكات اظتعلوم ــات ( اإلي ي ــت) وقواع ــد اظتعلوم ــات وػتك ــات الا ،ــىن .وشقـ ـ ح علـ ـ وزارة
ابوقاا شن يل،ـق يف كـو مسـجد قاعـة ،اعـة عتـدا الغـ ض ،مـل قـوف كافـة اإلمكايـات الآلزمـة صتـدب الاـاحيني
من الدعاة و هم ،وقوف ميو هده اظتكتاات يف اظتساجد له فوامد كي ة للدعاة ،ومن ش هـا قـوف الوقـت واصتهـد
واظتال.
 -2وقف الربامج اضتا،وبءة
فاظتتتال للربامج اضتا،وبءة اظتتصصصة جيد شيه قد مت إعدار عدز من الربامج اظتهمة واظتفءدة يف رتءل كتـب الـ اث؛
ؽتا يساعد الداعءة من الوعول للمعلومـة الـ يا،ـىن عمهـا بدقـة والـ قفءـده يف غتـال الـدعوة ،فـءمكن شن يوـجل
ـصا مــن هــده ال ـربامج ويوف هــا للــدعاة ماار ـ ة شو يضــعها يف
مــن ي ــب يف هــدا التمــوع مــن الوقــف شن يو ـ ي يسـ ُ

اظتساجد وم اكس ابطاث.

اظت،لب السازس :التوجهات اال ،اقءجءة للمهوض بالوقف الدعوي
زورا بـال اب ءـة يف قـدعءم
((ممـد يوـ ة الوقـف كمظـام فاعـو يف الامـاا اظتد،سـ لغمـة اإل،ـالمءة مـارس الوقـف ً
ؼتتلـف جوايـب اضتءـاة االجتماعءـة واالقتصـازية والعلمءـة والفك يـة ،ويف جوايـب اليقافـة والعمـارة الفمـون اإل،ـالمءة
ـاعا ،ورــاركت
وقموعــا واقسـ ً
لكافــة اجملتمعــات والوــعوب اظتســلمة .ورــهدت ابوقــاا عــرب ؼتتلــف العصــور منـ ِّـوا ً

بمصءب واف يف بماا تضة ابمة اإل،المءة ،وقد يقلت الكي من اضتضارات اب ،ى عن اظتسلمني عءغة الوقف

وجعلت ممها قوة زافعة للتقدم يف ؼتتلف اجملاالت.
هــدا اب،ــاس ديكــن للوقــف شن يقــدم الكيـ طتدمــة قضــايا ابمــة ،ولديــه مــن اإلمكايــات اظتازيــة والقاــول

وعلـ

االجتمــاع والتج بــة التارخيءــة مــا يســت،ءل معــه شن يســاهم بفاعلءــة يف ؼتتلــف غتــاالت عملءــة للمهــوض بابمــة..
وممها:
 -1قعسيس عملءـة التممءـة الفك يـة واليقافءـة ،مـن ،ـالل زعـم اظتد،سـات للا،ـىن العلمـ وم اكـس الدرا،ـات
العاملة يف هدا اجملال ،إضافة إىل اإليفاق عل ق،وي ش،لوب اطت،اب الدعوي اظتعاع وق هءله للتعامو مل حفـاق
اظتستقاو.
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 -2رعاية اصتهوز اظتادولة لت،وي العملءة التعلءمءة ،وكدلك ق،وي مماهج التعلءم ،وزعم جهوز رعاية اظتعلـم
اجتماعءا وعلمءا وثقافءا ،إضافة إىل اظتسا ة يف رعاية بعـا الفئـات ال،البءـة ويف دتويـو بـ امج ػتـو ابمءـة وقعلـءم
الق حن الك م والتيقءف الدي  ،ويف ق،وي الامءة الت،تءة للمدارس واظتعاهد واصتامعات.
و،صوعــا مــا يتعلــق بــالمشا والوــااب وبـ امج
 -3قعسيــس شيوــ،ة التممءــة االجتماعءــة يف ؼتتلــف غتاالهتــا
ً

التكافــو االجتمــاع

مــن ،ــالل طـ ح بـ امج ،اعــة ل عايــة الفئــات الضــعءفة يف اجملتمــل ،وكــدلك رعايــة اظتعــاقني

والفئات اطتاعة.
يظامــا اقتصــازيِّا إ،ــالمءِّا يقــوم عل ـ قعظــءم اظتمفعــة ،وقيم ـ اظتمتلكــات الوقفءــة،
 -4ويظ ـًا لكــون الوقــف ً

وحتقءـق شعلـ عامـد ممهـا ،فـنن الوقـف يسـت،ءل شن يـدعم اصتهـوز الـ قسـاهم يف حتقءـق التممءـة االقتصـازية وقـوف
موارز مالءة متجدزة لتمويو الكي من االحتءاجات.

وحول الت،ديات ال يواجهها يظام الوقف فءمكمما القول ب ن قلك الت،ديات ق قاط عل ؿتو كاـ هملـة
الت،ـديات الـ قواجههـا شمتمـا اإل،ـالمءة والـ قف ضـها ظـ وا الواقـل اإل،ـالم الـ اهن علـ الصـعءدين الـدا،ل
واطتارج  ،ابم الدي يدعويا إىل العمو اصتاز ؿتو ق،اءق منـاذج فك يـة قم،لـق مـن شرضـءة إ،ـالمءة ،قـ جم الفكـ
اإل،الم الَّعـني المـابل مـن مصـدريه :الكتـاب والسـمة الماويـة ،لت،قـق ماـدش اال،ـتصالا وعمـارة ابرض ،ولعـو
الوقف مب جعءته التارخيءة والفك ية مدهو للقءام بدور واضح يف هدا اجملال(((.)59

77

الوقف بوابة الدعوة والدعاة

اطتاقـمــة والمتامج والتوعءات
اضتمد ﵁ الدي بمعمته قتم الصاضتات.
بعد شن وفقمـا ا﵁ لتمـاول هـدا اظتوضـوع القـءم( :الوقـف بوابـة الـدعوة والـدعاة) والـدي كـاز كيـ مـن اظتسـلمني
يمسـويه شو يتما،ــويه وال يع فــون قءمتــه وش ءتـه والــدور الــدي يلعاــه يف حءـاهتم االجتماعءــة واالقتصــازية ويف ح،ـ هتم
لغلاة الديءا وموا لها ومصاضتها؛ قوعو الااحىن إىل ما يل :
 -1وجوب اضتفاظ عل اظتكتساات الوقفءة اطت ية ال اهمة.
 -2العمو عل إجياز شبواب ش ،ى لغوقاا اطت ية ،والعمو عل قممءتها وقو،ـءعها وق،وي هـا لتصـب
يف غتال يو الدعوة يف ابو،اط

اإل،المءة ،وذلك بوُ الو،ـامو العصـ ية وعلـ رش،ـها قمـوات التلفـاز

وراكة اإلي يت.
 -3الدعاة هم من زتلوا ر،الة اإل،الم ويو وها يف ؼتتلـف بقـاع العـامل عـرب العصـور الساهءـة لل،ضـارة
اإل،ــالمءة ،بــدعم ومســايدة ابوقــاا حيــداك ،ومــا زال ـوا قــازرين عل ـ زتلهــا ويو ـ ها ،ولكــن ذلــك يت،لــب
ق هءلهم وقسلء،هم بالعلوم العص ية وقسويدهم بكو الو،امو واإلمكايات واظتماهج حـُ يـدزوا ر،ـالتهم علـ
الوجه ابكمو.
 -4ق عءو وقعسيس الدين اإل،الم يف يفوس معتقديه من اظتسلمني يف كو ابق،ار وابمصار.
زورا وهبتايًا.
 -5العمو عل قربمة الدين اإل،الم من التهم ال شلصقت به ً

 -6ق ـ لءف الكتــب الديمءــة وق رتتهــا إىل رتءــل اللغــات ويو ـ ها غتايًــا يف رتءــل زول العــامل بــدون

ا،تيماا.
 -7الدفل واإل ،اع بالعمو عل حتاور ابزيان عل قاعدة(( :وجازعتم بال ه شحسن)).
 -8زعـوة وزارات ابوقــاا يف اجملتمعــات اإل،ـالمءة لتوــكءو هءئــات متصصصـة للوقــف يف رتءــل
ما يهم اظتواريل الوقفءة.
 -9جعو إزارة الوقف ممفصلة عن عمو الوزارة اإلزاري.

77

الوقف بوابة الدعوة والدعاة
-10

ايتص ــاب غتل ــس إزارة لإلرـ ـ اا علـ ـ ابوق ــاا ويك ــون شعض ــا ه ؽت ــن ر ــهد عت ــم

بابمايه والعلم؛ بن اال،تقاللءة يف عمو الوقف م،لب ش،ا ،إلؾتاح اظتواريل الوقفءه.
-11

ا،تق،اب الوزارة إلزارة الوقـف العماعـ اظتتديمـة ،وعماعـ ذوي اطتـربة ؽتـن ديلكـون

اظتع فـة يف العلـوم اإليسـايءة الـ قسـاعد يف ق،ـوي ابوقـاا ،وإىل عماعـ ذات ا،تصـاص مـايل يسـاعد
يف قممءة الوقف وكءفءة ا،تيمار مال الوقف يف مواريل يكون ريعها شفضو·
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الهوامش
 .1ابزه ي ،شبو ممصور ػتمد بن شزتد (هتديب اللغة ،مازة وقف.)333/9 ،
 .2ابــن ممظــور ،شبــو الفضــو رتــال الــدين عاــدا﵁ ػتمــد بــن مك ـ م ،لســان الع ـ ب ،مــازة "شبــد" رقــم ،69/3:ومــازة"حاس"
رقم4506/4
 .3المووي ،شبو زك يا ػتء الدين حيىي بن ر ا ،شلفاظ التماءه ،ص.237 :
 .4ابـن ممظــور ،شبـو الفضــو رتــال الـدين عاــدا﵁ ػتمــد بـن مكـ م ،لسـان العـ ب ،رقــم ..6/4898 :السبءـدي ،ػتمــد م قضـ
اضتســء  ،قــاج الع ـ وس رقــم ..6/369 :الفءــوم  ،شزتــد بــن ػتمــد بــن عل ـ اظتق ـ ي ،اظتصــااح اظتم ـ يف يــب الو ـ ح
الكا ـ ـ  ،ط  ،2رق ــم..2/346:الفـ ـ وز حب ــازي ،غت ــد الـ ــدين ػتم ــد ب ــن يعق ــوب ،الق ــاموس ا﵀ ــءط ،رق ــم ..3/205
اصتوه ي ،شبو يص إشتاعءو بن زتاز ،الص،اح ،رقم ..4/1440
 .5ابــن قدامــة ،عاــد ا﵁ بــن شزتــد بــن ػتمــد اظتقد،ـ 620( ،هــ) واظتقمــل يف فقــه اإلمــام شزتــد بــن حماــو ،اظتد،ســة الســعءدية،
ال ياض ،السعوزية ،ص ..307
 .6رواه الاصـ ــاري يف عـ ــ،ء،ه ،شبـ ــو عاـ ــدا﵁ ػتم ــد بـ ــن إشتاعءـ ــو الاصـ ــاري ،كت ــاب الوـ ـ وط – ب ــاب الوـ ـ وط يف الوقـ ــف
 -982/2رقـ ــم  ،2586ويف الوع ـ ــايا ،ب ـ ــاب الوقـ ــف كءـ ــف يكت ـ ــب ( -1019/3رقـ ــم ( ،)2620ورواه مسـ ــلم،
شبواضتسن مسلم بن اضتجاج القو ي المءسابوري ،يف الوعءة – باب الوقف  -1255/3رقم .1632
 .7رواه المسام يف ،ممه ،شزتد بن رعءب ،كتاب اإلحااس  -بـاب حـاس اظتوـاع  ،232/6وابـن ماجـه يف ،ـممه ،شبـو عاـد
ا﵁ ػتمد بن يسيد ،كتاب الصدقات ،باب من وقف  .801/2وهو عـ،ءح اإل،ـماز علـ رـ ط الوـءصني .وابلاـاين،
شبو عاد ال زتن ػتمد ياع الدين إرواا الغلءو  -30/6رقم .1583
( .8الاهويت ،ممصور بن يويس بن عالح الدين بن حسن بن إزريس :،كواا القماع عل مد اإلقماع..489/2 ،
 .9ػتمد شمني بن عم بن عاد العسيس ،رز ا﵀تار عل الدر اظتصتار وحارءة ابن عابدين علءه،358-357/3 ،)1992( ،
واعتداية  14-13/3ط ،2زار الفك  ،ب وت.
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 .11الدهيب ،إس الدين ػتمد بن شزتد 748( ،هـ) ،ال،ب الماوي ،زار مكتاة ال بءة ،ب وت ،لامان.1986 ،
 .11اظتعجم المقدي لعلم االجتماع ،ق رتة ،لءم حداز ،ص .288
 .12اظتو،ــوعة الع بءــة العاظتءــة )1999( ،ط ،2غتلــد  ،10ص  ،454مد،ســة شعمــال اظتو،ــوعة للمو ـ والتوزيــل ،ال يــاض،
السعوزية.
 ( .13ش ،جه مسلم واللفظ له وابن ماجة وال مدي وشبو زاوز وشزتد)،( .اق خت جيهم).
،( .14ورة الاق ة.)23 ،
،( .15ورة ابحساب).4 :
،( .16ورة حل عم ان).19 :
،( .17ورة حل عم ان).85 :
( .18رواه ابن ماجة والاءهق  ،شزتد بن اضتسني بن عل اطت ا،اين ،بن،ماز حسن(.رواه شزتـد والاصـاري والمسـام )، ( ،ـاق
خت جيهم.
( .19رواه شزتد والاصاري والمسام )، ( ،اق خت جيهم.
،( .21ورة ابحساب)46 :
،( .21ورة حل عم ان.)92 :
،( .22ورة الاق ة.)177 :
،( .23ورة الاق ة.)280 :
،( .24ورة اظتامدة.)35 :
 ( .25ش ،جه مسلم واللفظ له وابن ماجة وال مدي وشبو زاوز وشزتد)،( .اق خت جيهم).
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( .26رواه ابن ماجة والاءهق  ،شزتد بن اضتسني بن عل اطت ا،اين ،بن،ـماز حسـن(.رواه شزتـد والاصـاري والمسـام )، ( ،ـاق
خت جيهم.
( .27رواه شزتد والاصاري والمسام )، ( ،اق خت جيهم).
 .28ع،ءح الاصاري ،كتاب اصتهاز والس  ،رقم )3/302( ،)2912( :طاعة 1414ه ،زار الفك  ،ب وت.
 .29ع،ءح الاصاري ،كتاب الوعايا ،رقم.3/258( ،)2771( :
 .31العسـقالين ،شزتـد بـن علـ بـن حجـ 1379(،هــ) ،فـتح الاـاري رـ ح عـ،ءح الاصـاري ،حتقءـق :ػتمـد فـداز عاـد الاـاق
وػتب الدين اطت،ءب .ب وت ،زار اظتع فة ،ج ،5ص.402
 .31ع،ءح الاصاري ،كتاب اصتهاز والس رقم.3/248( ،)2853( :
 .32ع،ءح الاصاري ،كتاب اصتهاز والس

رقم ،)3/284( ،)2852( :وع،ءح مسلم رقم. (683/2،)682( :

 .33ع،ءح الاصاري ،كتاب السكاة ،رقم ،)2/156( ،)1468( :وع،ءح مسلم رقم.(676/2))983( :
 .34ع،ءح الاصاري ،كتاب الوعايا ،رقم ،)3/259( ،)2772( :وع،ءح مسلم رقم(1255/3)،)1632( :
 .35ابن قدامة ،عاد ا﵁ بن شزتد بن ػتمد ،اظتغ  ،اصتسا اليامن ،ص.)185( :
 .36العس ــقالين ،شزت ــد ب ــن علـ ـ ب ــن حجـ ـ 1995( ،م) ،رق ــم  ،1350كت ــاب الوق ــف ،ط ،1ص  ،148موق ــل اظتكتا ــة
اإل،المءة.
 .37اظتااركفوري ،ػتمد بن عاد ال زتن بن عاد ال حءم ،حتفة ابحوذي ،باب يف الوقف ،رقم 1375
 .38ــازي ،عل ـ عفءف ـ عل ـ 2012( ،م) ،ج يــدة اضتءــاة ،يو ـ ة ابوقــاا وق،ورهــا يف اإل،ــالم اي،القًــا مــن كوتــا عــدقة
جارية ،رقم العدز  ،17991ص  ،19ق اث.
 .39الدهيب ،إس الدين ػتمد بن شزتد ، ،شعالم الماالا ،ج ،17ص .257
 .41عاد ا﵁ عاد العسيس اظتعءل  ،زور الوقف يف العملءة التعلءمءة ،م جل ،اق ذك ه ،ص)13( :
 .41اظت جل السابق ،ص.)21( :
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 .42الدهيب ،ػتمد بن شزتد،( ،اق خت جيه) ، ،شعالم الماالا ،ج( ،)17ص.)257( :
 .43ر ا الو يف ،ش ءة الوقف يف زعم اظتد،سات الدعوية ،مكة اظتك مة1420( ،هـ) ،ص): (22
، .44الد القا،م ،الوقف واإلعالم ،مكة اظتك مة1420( ،هـ) ،ص.)15-13( :
 .45اظت جل السابق ،ص.)15 :
 .46اظت جل السابق ،ص)21( :
 .47عاد الك م اطتض  ،اجملاالت اضتديية للوقف ،مكة اظتك مة ،ص)28( :
 .48اظت جل السابق ،ص.15 :
 .49اظت جل السابق ،ص.)21( :
 .51عاد الك م اطتضـ  ،اجملـاالت اضتدييـة للوقـف ،مكـة اظتك مـة ،ص .28 :الوقـف وشثـ ه يف يوـ الـدعوة اإل،ـالمءة ،للكاقـب
ػتمح م  ،ػتمد " .بتص ا".
 .51ػتمد عاد العسيس عاد ا﵁ ،الوقف يف الفك اإل،الم  ،اظتغ ب ،وزارة ابوقاا 1996 ،م ،ص.)29( :
 .52الاءايوين ،ػتمد شبو الفتح ،اظتد،و إىل علم الدعوة ،زرا،ة ممهجءة راملة.
،( .53ورة الم،و.)125 :
 .54ط يق اإل،الم ،موقل ط يق اإل،الم ،اإلي يت.
،] 1ورة الاق ة.[245 :
،] 1ورة الصف.[8 :
 1شب ــو رف ــاس ،يو ،ــف ست ــءس ،)2010/10/19( ،مو ــكالت التموي ــو ال ــدعوي ،جامع ــة اف يقء ــا العاظتء ــة ،مك ــس الا ،ــوث
والدرا،ات اإل،المءة ،موقل :ممارات إف يقءة.
( 1رواه شزتد والاصاري والمسام )، ( ،اق خت جيهم).
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 1الو يف ،ػتمد بن عاد الغفار ،ع،ءفة ابه ام اظتصـ ية ،موقـل الوـءال ش.ز ػتمـد بـن عاـد الغفـار الوـ يف ،رز علـ السـدال
التايل :ققءءم فضءلتكم لقضءة الوقف اطت ي وشهم حتدياقه وكءف ديكن قفعءو زوره طتدمة قضايا ابمة اإل،المءة ؟
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اظتصازر واظت اجل
 .1الق حن الك م.
 .2ابن قءمءة ،رءال اإل،الم قق الدين ش العااس1398( ،هـ) ،غتموع الفتاوى.زار الع وبة ،ب وت ،لامان.ط.2
 .3ابن حماو ،شزتد بن ػتمد بن حماو ،)1993( ،مسمد اإلمام شزتد ،زار إحءاا ال اث الع .
 .4ابن قدامـة ،موفـق الـدين عاـد ا﵁ بـن شزتـد بـن ػتمـد1985( ،م) ،اظتغـ  ،اصتـسا اليـامن ،ط ،1زار إحءـاا الـ اث العـ ،
اظتكتاة اإل،المءة.
 .5ابن ماجة ،شبو عاد ا﵁ ػتمد بن يسيد القسوي ، ،من ابن ماجة ،اظتكتاة الواملة.
 .6ابــن ممظــور ،شبــو الفضــو رتــال الــدين عاــدا﵁ ػتمــد بــن مك ـ م ،لســان الع ـ ب ،فصــو الــدال ،ح ـ ا ال ـواو والءــاا ،اجمللــد
التا،ل .مازة "شبد".
 .7ابن اعتمام ،ػتمد بن عاد الواحد بن عاد اضتمءد ،فتح القدي  .زار الفك .
 .8شبو زاوز، ،لءمان بن ابرعىن بن إ،،ق بن بو ابززي،،من ش زاوز ،زار اصتلءو ،ب وت ،لامان.
 .9شبــو رفــاس ،يو،ــف ستــءس ،)2010/10/19( ،موــكالت التمويــو الــدعوي ،جامعــة اف يقءــا العاظتءــة ،مكــس الا،ــوث
والدرا،ات اإل،المءة ،موقل :ممارات إف يقءة.
 .10ابزه ي ،شبو ممصور ػتمد بن شزتد (هتديب اللغة ،مازة وقف.)333/9 ،
 .11الاصاري ،شبو عادا﵁ ػتمد بن إشتاعءو الاصاري1406( ،هـ) ،ع،ءح الاصاري ،ط ،5عامل الكتب ،ب وت ،لامان.
 .12الاهويت ،ممصور بن يويس بن إزريس2008(،م) ،كواا القماع عل مد اإلقماع..489/2 ،
 .13ابلاــاين ،شبــو عاــد ال ـ زتن ػتمــد ياعـ الــدين1405( ،ه ــ)، ،لســلة ابحازيــىن الصــ،ء،ة ،ط ،5اظتكتــب اإل،ــالم  ،ب ـ وت،
لامان.
 .14شمو  ،ي ،قممءة الوقف اإل،ـالم  ...جتـارب رامـدة( ،زرا،ـات) ،ابفمـان ،معهـد اإلمـام الوـ ازي الـدويل للدرا،ـات-
وارم،ن.
 .15الاهويت ،ممصور بن يويس بن عالح الدين بن حسن بن إزريس :،كواا القماع عل مد اإلقماع.
 .16ال ك ـ  ،عاــد ا﵁ بــن عاــد ا﵀ســن( ،ابمــني العــام ل اب،ــة العــامل اإل،ــالم ) ،اظتد،ســات الدعويــة واطت يــة( :قمــافس شم
قكامو؟) ،غتلة اظتديمة ،العدز الصازر بتاريال  29مارس .2008
 .17ال مدي ،شبو عءس ػتمد بن عءس السلم 1397(،هـ)، ،من ال مدي ،ط ،2ركة مكتاة وم،اعة الااين ،مص .
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 .18ج يـدة اضتءـاة ،عـ،ءفة يومءـة ،ءا،ـءة ع بءـة زولءـة مســتقلة ،مق هـا ال مءسـ لمـدن ،ق،اـل يف عـدة عواعـم ع بءـة ،عــازرة
بتاريال .2012/7/6
 .19اصتوه ي ،شبو يص إشتاعءو بن زتاز1979( ،م) ،الص،اح ،قاج اللغة وع،اح الع بءة ،ط ،2ب وت ،لامان.
 .20اضتمال  ،عاد اضت بن شزتد بن ػتمد بن العماز1986(،م) ،ردرات الدهب يف ش،اار من ذهـب ،اصتـسا اليـاين ،ط،1
زار ابن كي .
، .21الد القا،م1420( ،هـ) ،الوقف واإلعالم ،مكة اظتك مة.
 .22اطت،ءب الو بء  ،إس الدين ،ػتمد بن شزتد1994( ،م) ،مغ ا﵀تاج  ،376/2ط ،1زار الكتب العلمءة.
 .23الد،وق  ،إب اهءم بن عاد العسيس شبو اجملد ،حارءة الد،وق  ،زار إحءاا الكتب الع بءة.
 .24الدهيب ،إس الدين ػتمد بن شزتد ، ،شعالم الماالا ،طاعة مد،سة ال ،الة.
 .25ال ازي ،شبو بك ػتمد بن حيىي بن زك يا ،ؼتتار الص،اح1989( ،م) ،مكتاة لامان.
 .26السبءــدي( :ػتمــد م قضـ اضتســء ) :قــاج العـ وس مــن جـواه القــاموس ،حتقءــق عاــدالك م العسبــاوي ،م اجعــة عادالســتار
شزتد ف ج ،م،اعة حكومة الكويت 1392 ،هـ 1972 -م.
 .27السركو  ،شبو عادا﵁ بدر الدين ،ػتمد بن هبازر بن عادا﵁1413( ،هـ) ،ر ح ؼتتص اطت ق  ،طم،ا ،مص .
 .28راكة ضءاا للمددت ات والدرا،ات – بتص ا.
 .29ر ا الو يف ،ش ءة الوقف يف زعم اظتد،سات الدعوية ،مكة اظتك مة1420( ،هـ).
 .30الو يف ،ػتمد بن عاد الغفار ،موقل الوءال ش.ز ػتمد بن عاد الغفار الو يف ،ع،ءفة ابه ام اظتص ية.
 .31ط يق اإل،الم ،موقل ط يق اإل،الم ،اإلي يت.
 .32العايد ،عاحل بن اضتسني) ،ابمني العام للمجلس ابعل للودون اإل،المءة( ،اظت جل السابق,
 .33علءش1989( ،م) ،ػتمد بن شزتد بن ػتمد ،ممح اصتلءو  ،34/4وجواه اإلكلءو  ،205/2زار الفك  ،ب وت.
 .34الف وز حبازي ،غتد الدين ػتمد بن يعقوب ،)2005( ،القاموس ا﵀ءط ،ط ،8مد،سة ال ،الة.
 .35الفءوم  ،شزتد بن ػتمد بن عل اظتق ي ،اظتصااح اظتم يف يب الو ح الكا  ،ط .2
 .36اظتااركفوري ،ػتمد بن عاد ال زتن بن عاد ال حءم ،حتفة ابحوذي ،باب يف الوقف ،رقم .1375
 .37الكا،اين ،شبو بك بن مسعوز بن شزتد ،بدامل الصمامل يف ق قءب الو امل ،زار الكتب العلمءة ،لامان.
 .38غتمل الفقه اإل،الم الدويل يف الدورة اطتامسة عو ة ،ق ار رقم .115/6 140
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 .39ػتمــد شمــني بــن عم ـ بــن عاــد العسيــس ،رز ا﵀تــار عل ـ الــدر اظتصتــار وحارــءة ابــن عابــدين علءــه-357/3 ،)1992( ،
 ،358واعتداية  14-13/3ط ،2زار الفك  ،ب وت.
 .40ػتمد عاد العسيس عاد ا﵁ ،الوقف يف الفك اإل،الم  ،اظتغ ب ،وزارة ابوقاا 1996 ،م.
 .41ػتمد م  ،ػتمد ،مقاالت ،الوقف وشث ه يف يو الدعوة ،موقل (راكة المور) ،مقال رقم 4635
 .42مسلم ،شبو اضتسن مسلم بن اضتجاج القو ي المءسابوري ،ع،ءح مسلم ،زار الفك لل،ااعة والمو والتوزيل ،ب وت.
 .43اظتعجم المقدي لعلم االجتماع ،ق رتة ،لءم حداز1986( ،م) ،زار إيسايءات للمو والتوزيل.
 .44اظتعءل  ،عاد ا﵁ عاد العسيس ،زور الوقف يف العملءة التعلءمءة.مكتاة الدكتور ،لءو اضتدري ،موقل جامعة شم الق ى.
 .45اظتغ  ،ػتمد الفاقح بوـ  ،زور الوقـف يف التمويـو االقتصـازي ،جامعـة القـ حن الكـ م والعلـوم اإليسـايءة ،ورقـة عمـو يف
اظتلتق الدعوي التمسءق لوزراا الودون الديمءة.
 .46اظتو،وعة الع بءة العاظتءة )1999( ،ط ،2غتلد  ، ،10مد،سة شعمال اظتو،وعة للمو والتوزيل ،ال ياض ،السعوزية.
 .47مه ــدي ،ػتم ــوز شزت ــد ،موق ــل الفق ــه اإل ،ــالم  ،يظ ــام الوق ــف يف الت،اء ــق اظتعاعـ ـ  ،من ــاذج ؼتت ــارة م ــن جتـ ـارب ال ــدول
واجملتمعات اإل،المءة.
 .48يسي ــه زت ــاز2008 ) :م) ،معج ــم اظتص ــ،ل،ات االقتص ــازية ،ط ،1المارـ ـ  :زار القل ــم – ال ــدار الو ــامءة ،موق ــل اظتكتا ــة
الوقفءة.
 .49المسام  ،شزتد بن رعءب، ،من المسام  ،كتاب اإلحااس،ط ،3زار الاوام اإل،المءة ،ب وت ،لامان.
 .50المووي ،شبو زك يا ػتء الدين حيىي بن ر ا ،روضة ال،الاني .315/3
 .51وحدة الا،وث واإلرراز الدي  ،الوقف ( فضامله وشحكامه) ،إزارة ابوقاا السمءة ،ؽتلكة الا ،ين).
 .52وقف اب،هم للعمار .طىن مموور يف غتلة جامعة اإلمام ػتمد بن ،عوز اإل،المءة العدز ..41
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