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 مقدمة : 

 خلق  هلل  ينقا هللسانقلع ارةقلألر هللوألع هم قل ا تك هللا وللقا ههللا هلل قا       

هأع ينلاد هللاقوي هللاضريف ههللاغا هللافقري،  يق  قققوا هللاقبههللينال هللما ةل يق      

 ههللوههللصب هيزألع هللس نلع هللحملب  يف هللاقلوب. 

 : قلل قرلك يف حموا هللا نزيا     

          

     :[92]آل  ةبهللع. 

تذهلل ملت هللينن آمم هللاقطع  ةله تم مقن الق: :   "@ هقلل ألسول هللهلدا 

ألههلله هللابخقلألي ههللينقن    "اقه  صدق  الألي ، أه  لا ين فع ينه، أه هاد صلحل يد و

 ملاه. 

( همتق  هللمسق فلمر منقه أه مقن     1هيف  ذهلل هللسطلأل، شبع هللاوقف )ادهل 

، أه أللققع  ققب  مققن ا قق   أليرققه،  ققت هللا ققلأليي ا فققبيأ أدمقق ، أه ملققع  لألالقق   

 هقنةي  أ ةلل قرليةي  أه صحي  أه هللا ةل ي  من ا   أخبا.  



 

 

 الوقف والبحث العلمي كاستثمار 

531 

 

 تاريخ الوقف اإلسالمي وتطوره: 

 بف هللاربب قدميًل هللاوقف يف صوأل  ديقدر  وققف أمقل ن هللاربقلمر، همقل      

 يوقف أه حيبس، هقووع منللره أه أليره هقفًل  لي ل. 

ا ةل يقق  هالقلليقق   هيف صققدأل هللسسقق:م، لققا هللاوقققف أها ققًل أخققبا هلل   

ههللق صققلمي  هقوسققر  شققربه للققةل  هللاوقققف  لققع هللا رلققيا، ه لققع هللارلةققل    

هط:ب هللارلقا، ه لقع هللافققبهلل  ههللكنقل ع. ه لقع مقب هللاقزمن، لقا هللاوققف          

أيضًل هللكن لفيلت ههللكصحلت همهأل هللاب لي  هللما ةل ي . هالوققف مهأل  قلم يف   

لألر هللسسق:مي   يق    هللان وع ينلخلدملت هللما ةل ي  هللكخ لفق  يف ققلأليي هلل ضق   

قلم   لع أسلسه أل ليق  شقنهع هللارلةقل  هطق:ب هللارلقا رقل هلقب هلقا منلخقًل          

منقق قبهلًل ه فققا هلققا  ققا سققد  لاققلق ا اي فباققوهلل الا ققل  ههللابحقق  هللارلةقق      

همتخض  ن ذاك هللا هلل  هللازهللخقب مقن مرقلألف هلل ضقلألر هللسسق:مي  يف   لقف       

 اوهلل   هلل يلر. 

للكنقجد هللانبقوي هللالقبيف. هققد     هأهل هقف يف هللسس:م  و منجد قبل  

قوهللاقق  هللوهقققلف هقوققلالبت ه ىققبت   ققع هللسقق لزم ذاققك تيققلم قن ققيا تمهللألي.   

هأهل من لوب يف ذاك  و هللاقلض  الوين  ينن منري قلضق  هللخلليفق   لقلم ينقن  بقد      

 هللكلك  لع مصب لأهاد هلل قن يةل  هأالأ هلل ميوهللاًل من قً:. 

أقنققلم:  قق  أ قققد ل  هيف   ققد هللكةلايققك قنققة  هللوهقققلف تك ال:القق   
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ينلو بلس، ههللاقنا هللاىلا     ينأهقلف  وةي  حت قوي  لقع أألهللضق  مهللخقا     

هللكدع هارل  موهللألم ل خلص  مبو  هللكوبم  ههللكدين  هللكنوألر، ههللانوع هللاىلا  من 

 هللوهقلف    هللوهقلف هللو لي . 

هأ نب أع  ذهلل هللكنمتب، قد أالبا  ذهلل هللجللاب من خ:ل هللجللنقلت ذهللت  

 هللاصل . 

 

 االستفادة من الوقف اخلريي ــ  حملة تارخيية :  أوجه

حيقدم هللاوققف هللخلقريي،  لمق ، ينوواقه مقل يققف هللاوهللققف  لقع هاقه مقن            

هاققوه هللاققت ههللس نققلع هم ققا موبمقق  هللا وللققا هللما ةققل   هللاقق  اققلما ين ققل      

 هللسس:م.  

ه وع هللاوقف، أه هللجلز  من هللاوقف، حمدمهلل أه ملبهطًل، ههللاقبرض اقري   

خلقري، لق ع أهاقه هللسلقلمر منقه يف مصقلح  تانقلاي   لمق          حمدم ينواه من أهاه هلل

 هقوظيفه يف هللجمللمت هللخلريي  منلك تانلا  ه ةا ليه خري  بري ين ذع هلل . 

هققد خضقع هللاوقققف هتمهللألققه تك هللا  ققلمهللت م وقبألر هم  لايقق  ه لقع مققب      

هللارصققوأل أصققبب هللابنققل  هللا ن يةقق  يف هللارصققب هلل ققلا  ي وققوع مققن شققبو  مققن         

للب ا وم قل ا ينقري أمهلل  هللاوققف هأ ةلاقه هذاقك ا نقلم        هللكنسنلت هللاق  ق ضق  

 أ ةي ه يف هللجمل ةع هللسس:م . 

لبلاننب  الب لي  هللاصحي  ههللار:  هموللحق  هللومقبهللع هللارضقوي ، لققد     
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أسس هلل مصحلت هألصدت هلل أهققلف  قىرير لرلق ل قققوم ينوهللاب قل أ نقن       

 ن ا رل ي:قواقه   قيلم مع قينري هللوطب هللا  قر ا ينر:  هللكصلينع أه هللا خفيف

 من آمم هم ل ب هلل يلر. 

هينلاننقققب  اامقققبهللع هللانفنقققي  ههللارقليققق  ههللارصقققبي ، لققققد أالققق   هلقققل  

قرلجل  ا هللومبهللع هللكن رصي  هحتقلألب  قا هللارققد هللاق  ميوقن       "ينيةلألس لالت"

أع قوةقققن يف افنقققي  هللسانقققلع هقنقققيطب  لقققع تألهللمققققه ه قققذه هللكن لقققفيلت        

قطققلأل هللسسقق:مي  همن ققل هللكغققبب هللاربينقق ،  ههللابيةلألسقق لالت  بل  ققل   لققف هللو 

 يقق  أالقق   ليققه من لققفيلت هينيةلألسقق لالت هخصصقق  هلققل أهقققلف. همققن   

هللوهقلف مل ا أ  نقه ققدأل  قبري مقن هللا قادأل ههللا وللقا هللما ةقل يع  يق  ققلم          

ينرض هللاوهللقفع ينلسيقلف  لع هللكر و ع ههللكقردين ههللاقذم  ههللكوفقولع هقر قت    

 يف مبهلل ش، مىلًم  لع  ذاك.أهقلف أين  هللاربلس هللانب  

 

 ي واحلضاري: ـالوقف والنمو االجتماعي والثقاف

 لع هللاوقف هم يزهللل، هللكصدأل هللابئين  ابنل  هللكنلاد يف   لف هللابقلع 

هللسس:م ،  ةل ارب هللاوقف أمههللألهلل أسلسي  يف   لف أهاه هلل يلر هيف قنةي  ل 

  ههللاب لي  هللاصحي  همن ذاك  لع سبيا هللكىلل قطويب هللوالط  هللمق صلمي

ههللما ةل ي ،  ةل أللمت هللجمل ةرلت من هللاوقف يف قأمع هسلئا هللاريش 

مهللخا هللكدع، ه فب هللآلينلأل هيننل  هللك:ائ ههللكبهللينال ههللازههلليل من أاا متوع 
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هللكنلةع هللجملل دين اصد الألهللت أ دهلل  هللسس:م، هيننل  صح  هللكنلا هقنل  ه 

 حببي  هينوبهللم .  انلع قلمأل يندايل ه قليل  لع أع يريش 

 

 الوقف والتعليم  والتنمية املعرفية: 

ههللاوقف، سوهلل  أ لع هقفًل خرييًل أ ليًل أم هقفًل ذأليًل، مصدأل ألئيس انلب 

هللا رلققيا ههللا ينيقق  هتالققبهلل  هللكربلقق  ينققد هلًل ينلاو لقيققب،  يقق   ققلع قرلققا هللاقققبهلل ر       

ينقه  ههللاو لين  هقبهلل ر هللاقبآع يف هللكنلاد. هقد هظف هللاوققف يف م قا هللارلقا هط:   

همتوع طلاقب هللارلقا مقن ت ةقلل مألهللسقلت م خصصق ، ههللهلجقبر ههللانقفب تك         

  لف أصقلع هللادايل من أاا هلل صقول  لقع قرلقيا لقا أه قققا هصقوًم تك       

 ت دهللم هللكنلا هللاقلمأل هللارلمل. 

هأصقبح  هللومققوهللل هللكوقولقق  سققببل يف حتقيقق  تسققلدهللت ألئينقق  يف هللافققبهع  

لا   ليلت هللاطقب ههللكن لقفيلت هللا رليةيق     هللك صل  ينرلا هللاويةيل  ههللومهي . ه 

 ققق  هللكخ قققتهللت هللارلةيققق  ا طقققوأل ها طقققويب هللارلقققوم هللا جبيبيققق  ه لقققا هللاطقققب   

 ههللاصيدا . 
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 العوق وأبعاده:

ينوا هللكقلييس، ير ت هللاروق  لألال  لبمي  ه لئلي  هذاك كل حيةله مف وم 

من قأالريهللت هللس لق  من قرقيدهللت صحي  ههللا ةل ي  هافني  همل قنببه هللس لق  

هللا ةل ي  ههللق صلمي   وا ل حتد من مزهللها  هللافبم أهاه هلل يلر هللكر لمر هقنروس 

سلبيًل  لع  يلر هللوسبر، همع هللخ :ف أسبلين ل خت لف أاوهللع هللس لقلت همدا 

قأالري ل هق بلين، همع ذاك ل ع هللاغلابي  ين ب تك هللس لقلت مبن لأل صح         

هللس لق  من  " قدر" ، هقأق  صدم  أهق  ةبع مزمن ق هقد يووع مقردهلل

هللاقصوأل يف  ةلل هللا أ يا لةن هللانلمأل أع  يووع ينلسمولع ت لمر هللالخص 

 هللكرلق تك قدألهللقه هللانلينق  قبا  ده  هللس لق .

همن  نل قأق  هللادما   لع أ ةي  هللابح  هللارلة   لس ىةلأل ا حنع 

للمر من   لف طبق هسبا هللاوقلي  من هللس لق  من ا   ههللس ج:  جملمت هللس

أهاه هللا قنيلت هلل ديى  ههللا قدم هللارلة  يف هللجمللمت هللاصحي  ههللما ةل ي  

ههللانفني  ههللمق صلمي  ا حنع طبق هللا أ يا ههللسللمر من مرطيلت هللابح  

هللارلة  هختفيف هللس لقلت. هايس من شك أع هللوخذ ينأسبلب هللاوقلي  أس ا 

 هللاطبق ا جنب هللس لقلت مبخ لقف

  ل همضل فلق ل،  ةل أع  بالت هللابح  هللارلة  أاوهلل  ل هقأالريهللق

يف جملمت هللا قييا ههللا لخيص ههضع هللخلطال هللكنلسب  ال أ يا من ا   
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هت دهللم هللاقوا هللابلبي  هتالبهلل  مرلألل ل هقطويب قدألهللق ل ال رلما مع هللس لق  

ههللكرلقع هقأصيا هللخلدملت مبخ لف أاوهلل  ل  لع أسس  لةي  همرلوملت 

الق ، قر ت أسلس هللاوفل ر هللارةلي  يف جملل خدملت مقيق  هت صلئيلت مو

 هللجمل ةع. 

 

 البحث العلمي والوقاية من العوق وتأهيل املعوقني:

همققع أع هللابحقق  هللارلةقق  ينطبير ققه مصولققف هللق صققلميًل،  ةققل أع هللافلئققدر       

هللارةلي  من  بالقه يف جملل هللا قلا  هللا أ يلي  مولف   لقع هاقه هللخلصقوال،تم    

ارلةقق ، من لاققًل هطبيقققً ، هم  ققوع  ققن قطققويب أاققه مينققديا  ققن هللابحقق  هلل

هللكربلق  ههلل  نقلب هللخلقتهللت هللارةليق  هققيية ققل. ههللخليقلأل هللومىقا جمللين ق  ملققل ا        

هللس لق  هللك ردمر هللجلوهللاب ي ةىا يف قولري هللكرلوملت تك الاب هللخلتهللت ههللا قلا  

ههللا ن ي:ت ههللقبقلع هللاطقبق هللك:ئةق  خلقدملت هللاب ليق  ههللا أ يقا.  يق  ققيقيا         

أهضقققلع هللكرقققوقع هللاصقققحي  ههللما ةل يققق  ههللانفنقققي  ههللمق صقققلمي ، هحتنقققع  

أ ققوهللهلا ههللسلققلمر مققن قققدألهللق ا ينقققدأل هللسموققلع يف هللجمل ةققع، ي طلققب سققلو      

طبهللئققق  هللابحققق  هللارلةققق  هقنقققخري هسقققلئله هأمههللققققه يف هللجملقققلمت هللاصقققحي      

صقب  ههللا رليةي  ههللا دأليبي  ههللا أ يلي  مبخ لف أاوهلل  ل. هحنن يف  ذهلل هللارصقب،   

هللارلوم ههللا قني  ههللانةو هللكضطبم الةرلألف ههللا قنيق ، م ينقد انقل أع اوهلل قب  قذه      

هللكنققرير هأع حنقق  هللخلطققع النققري مر ققل طلبققًل ا حقيقق  مققل ميوققن حتقيقققه خلدمقق     
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 هللكروقع هقنةي  مللأل   ا  أ ضل  اللرع يف هللجمل ةع. 

 

 كاستثمار اجتماعي واقتصادي:  ـ  البحث العلمي

ئينققي  كوواققلت ملققلأليع هللابحققو   لققع هللجلققدها      قبقوققز هللارنلصققب هللاب 

هللارلةي ، ههللان لئأ هللكباور من هألهلل  قنفيذ ل ه   يف  ذهلل ق ةلالا مقع مقل ينقةع    

 يندألهللسقققلت هللجلقققدها هللمق صقققلمي  مقققن هللانل يققق  هللان بيققق ، هين قققب تك مف قققوم  

من خ:ل هللا طبي  الا هللا قيقيا ههللا ققويا يف ضقو  ذاقك. هم خق:ف       "هللجلدها"

ة  أصبب هللاب يزر هللوسلسي  وي  ةا، يف أي هاه مقن   لع أع  هللابح  هللارل

هاقققوه هلل يقققلر، ذاقققك أع هللابحققق  هللارلةققق  ههسقققلئله هطبهللئققققه هللمخ يلأليققق        

ههللا حليليقق   قق  أسققس هلل وققا  لققع صقق: ي  أي ملققبهع أه أي  ةققا يزمققع  

هللاقيققلم ينققه،  ةققل أع هللابحقق  هللارلةقق  همداومقققه أسققلس هللا خطققيال، هقل ققدر     

هلل وا هللكوضو   هاذاك ل ع هللابح  هللارلة  هللابيلع، هحموأل هللارةا، هأسلس 

هللسقق ىةلأل هللق صققلمي،  ةققل  ققو هللسقق ىةلأل هللا ةققل   ه لةقق  ه ضققلألي. هتالققبهلل   

هللكربل ، يف  د ذهللقه، اديب يند ا هللابحق  هللارلةق    ةقل أع  باقلت هللابحق       

هللارلةقق  هللان بيقق  ههللارةليقق  ههللا قومييقق  ذههللت أ ةيقق  ملحوظقق  يف يننققل  هللجمل ةققع      

 قلقه هقوايه ا ومه  هللاوا    هللاصحيح  هللكىةبر.هقطويب قدألهللقه هقوظيف طل

أمىلققه البحقق   "هضققبيننل" يف  ققذهلل هللارققبع "ينيقق  هللاقصققيد" هتذهلل  ققدال تك

هللارلةقق   لسقق ىةلأل جمققزا، يف جمققلل هللو ةققلل هللخلققرير ينصققف   لمقق  هجمققلمت       
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هللس لق  ينصف  خلصق ، للقن ارقدم تيقبهللم أألققلم همممت قنيقد ذاقك هاقن سقد          

قأييد هللكقواق  يف هللجملقلل هللاصقح  )مأل قا هقليق  خقري       صروين  يف هللمس دمل  لع 

من قنطلأل  : (، لنلو  طبهللئ  هللابح  هللارلة  ههللقبلع منل جه ق هللا لخيصي  

ههللا قومييقق  ق أصققبب مطلبققًل ملحققًل يف ضققو  هللمألقفققلع هللكطققبم ا وققلايف هللاب ليقق       

هللاصقحي  ههللما ةل يق  الةرقوقع هينلا قلا  موهلل بق  هللا قنيق  هلل ديىق  ه قذهلل قرقدم          

وع م طلبلت أل لي  هللكرقوقع افنقيل ههللا ةل يقل هقبينويقل تك الاقب هللس قدهللم       هقن

هللافا هللا أ يل ،  ي  تع هللابح  هللارلة  أ د هللاطبق م  وهلل   قذه هللا وقلايف   

هللكلميقق  هللابل  قق  ههللسقق ط:ع هللجلوهللاققب ذهللت هللاصققل  هصققوًم تك حتديققد هللاوسققلئا  

 هللانلار  ههللو ىب لرلاي   وضًل  ن هللاطبق هللما  لمي . 

 

 صيغة التكاملية: الوقاية والرعاية ــ  البحث العلمي:  ال

يف   لف هللجمل ةرلت ق ينغقض هللان قب  قن مقدا قققدم ل هللارلةق  أه البهللئ قل         

هللكلمي ق ين ب تك هللابح  هللارلة ، هينصوألر م نلمي ،  لقع أاقه الاقب م ولمقا      

مع ا وم هللاوقلي  هموةا هلل،  ةل  و  ذاك اا ةلل هللا لخيصي  هاوهللاقب  

اصققحي  ههللما ةل يقق  ق هاققيس مبرققزل  ن ققل ق  يقق  يقق ا هللا لققخيص      هللاب ليقق  هلل

هللادقي  الةوضوع قيد هللم  ةلم ههللخلط  هللار:اي  هللك:ئة   لقع أسقلس هللا قيقيا    

هللارلةقق  هللكوالقق  ههللا حليققا هللكوضققو  ، هيف ضققو  ذاققك يقق ا ققققويا هللجلوهللاققب   

هللارلةي  ههللس خ:ال ا لئج ل همداومق ل. اذاك لق ع هللابحق  هللارلةق  اقز  م     
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زأ مققن أي منسنقق   قلخيصققي  أه  :ايقق ،  ةققل أاققه اققز  م ي جققزأ مققن   ي جقق

اللط أي منسن  قرنع مبجلل هللا خطيال ههللا قييا، همع أع  قذهلل هللسطقلأل ه قذهلل    

هللكف وم ايس سلئدهلل يف هللاقدهل هللانلميق  ينرقد  ق  هققد يوقوع  قو هللان يجق  هللكبلشقبر           

سسلدهللت ال خلف هللكنيطب  لع  ذه هللجمل ةرلت  ن هللالحلق ينب ب هلل ضلألر ههلل

هللسانلاي  هللكىةبر ق ه ذه هللان بر هللارلم  البحق  هللارلةق   ق  اقز  م ي جقزأ مقن        

أالط  أخبا، ينا    أل يزر أسلسي  هلل افس هللان بر هللا  ميون قطبيق ل  لقع  

(، هألمبقل ميىقا أ ىقب    2  لف هللجمللمت، همل جملل هللس لقق  تم  أ قد ل )اقدهل    

سلقلمر مقن  بالققه ا قبهلًل ا رققد      هلل قول هلل  يلاقل تك م قا هللابحق  هللارلةق  ههلل    

هققققدهللخا هقلققققلينك أسققققبلب همنققققببلت هللومققققبهللع ههللس لققققق  ه وهللألضقققق ل  

همضل فلق ل هللارضوي  ههللانفني  ههللما ةل ي  ههلل لا  تك هللسلقلمر مقن هللابحق     

هللارلةقق  يف جمققلمت هللا خطققيال ههللا طققويب هقطويققع  باققلت هللابحقق  الوقليقق        

 (.4ق  3ههللاب لي  هللاصحي  ههللما ةل ي  )ادهل 

 

 البحوث العلمية كاستثمار عاملي: 

قلرب هللادألهللسلت ههللابحو  هللارلةي  مهألهلًل ألئينيًل يف ققييا هلل لا  هللاصقحي   

هلرلاي  هللخلدملت هللاصحي  يف جملمت هللاوقلي  ههللار: ،  لع   لف هللكن ويلت 

هللحملليققق ، ههللسقليةيققق  ههللارلكيققق . ههللابحقققو  هللارلةيققق  قر قققت مصقققدألهلل مسققق قل     

 ل همقلألا  ل ههللسللمر من مداومق ل يف   لف هللجملةو لت، هللكرلوملت همطلينق 
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هينققع هللجملةو ققلت قطبقق  هللا قنيقق  ههللا رققلهع ههللا ولمققا يف هللسلققلمر مققن  بالق ققل   

هقبلمل هللخلتهللت ههللا جقلألب همنلقلق  هقطقويب خطقوهللت هللاوقليق  مقن هللومقبهللع        

هطقققبق ههسقققلئا هللاب ليققق  ههللا أ يقققا. همقققع هللمخققق :ف يف انقققب هللومقققبهللع  

(، 5قأالريهللق ل هللاصحي  ههللما ةل ي  يف   لف أحنل  هللارلمل )اقدهل  هأاوهلل  ل ه

ل ع هللكن ةلت هللادهاي   ةن ة  هللاصح  هللارلكي  ههللابنك هللادها  همن ة  هللا أ يقا  

هللادها  ههللكن ة  هللادهاي  ال ينيق  ههللاىقللق  ههللارلقوم ه قذهلل هللكن ةقلت هللسقليةيق ،       

ي  ههللما ةل يقق  قققد ا هللابحققو  هللا طبيقيقق  هذهللت هللار:ققق  ينلكلققو:ت هللاصققح   

هللاقبيقق  " ههللا نةويقق  هقنقق ق  هللكرلومققلت هقضققع هللخلطققال يف ضققو  ذاققك. لفقق      

أصققبح  هللكرققلألف ههللارلققوم اتهللسققًل  لكيققًل، ههللابحققو  هللارلةيقق  مطلبققًل   "هللارلكيقق 

ملحًل ق حمليقًل هتقليةيقًل ه لكيقًل ق ههللسلقلمر مقن مرطيلق قل هقطبيقلق قل يف جمقلمت            

 ىةلأل من أ يا من مثلأله هللجلةيع. هللاب لي  ههللا نةي     مللع ههللس 

 

 الوقف ورعاية املعوقني: 

   : ، قلل قرلك" ا ش   خلقه" أ نن هللابلألا

       :هاون، ه وة   [4]هللا ع

يرلة ل، خل  هللكروقع أه قدأل تصلين  ا ين  لق  أه ت لقلت ينرد ذاك. هاذهلل ل ع 

اب هللجمل ةع هللسانلا  هللكنلا أع يووع  ا لبم مروق موضع  نلي  من ههلل

 هأل لي   فلظًل  لع  بهللم ه، م ةل  لا  ظبهله ليةل يب لع ينه من  وهللئ . 
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ه يقق  تع هللاوقققف ينقق ند  لققع مبققلما هللالققبير  هللسسقق:مي  ههللا وايققه      

هللانديد يف  دي هللاققبآع ههللانقرير هللانبويق  هللكط قبر. لةقن  قذهلل هللكنطلق ، هحتقيققًل         

بققدأ هللا وللققا هللما ةققل   قلمقق  هللارديققد مققن هللاققدهل هللسسقق:مي  ين خصققيص      ك

 هللابرض من  لئدهللت أهقلل ل ههللس ىةلألهللق ل هلذهلل هللهلدف. 

 ةل قلم  هللكنسنلت هللخلرييق  ينبنقل  هللاقدهأل هققولري مطقل ا قققدم هللاطرقلم        

الةح لاع همنسنلت اب ليق  هللالقطقل  ههللاي قلمع ههللكقرقدين هموفقويف هللابصقب       

  ل مولوألي هللاوبهللم .ههللارجزر يريلوع لي

 ةل خصص  ينرض هللكنسنلت از هلًل من أهقلل ل الصبف  لع جمقلمت  

هللابح  هللارلة  ق ههللاذي يرد  لس ىةلأل طويا هللواا ق ي دف تك هللا ربف  لقع   

 منببلت هللس لق  ههللارةا  لع ق:يف  دهال ل قدأل هللسمولع.

 

 الوقف وحقوق املعوقني : 

هلل، يققف أمقلم تسقلدهللت هللكرقوقع     مل قون هللس لق  يف هلل يلر هللارةلي   قلاز 

يف   لف جملمت هللارلا، ههللش  ب  ىري من  لةلئنل هللكقتدين ينلققب مقل هللينق : ا     

هلل  ينه من  ل ق  هالقب ذاقك  لقع أ قلئ ا هللاق  م قرقبف تم ينقلاباوع تك         

  ب هللا هللاا، اقد قبأل هللسس:م هلل ققوق هللسانقلاي  هللارلمق  يف قوقبيا هللسانقلع      

  ةلل انةه هقدألهللقه.اذهللقه هايس مجلاه أه 

هأألشققد هللسسقق:م تك هللكصققلمأل هللكلايقق  انققد  لاققلت هللافقققبهلل  ههللحمل ققلاع     
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هارا هللاقيلم ين ل من لبهع هللاوفلي  همل اص   ليه هللالبير  من هللاف قلت ذهللت  

هللمس حقلق ال   لع سبيا هللكىلل م هلل صب، همخا هللكروقوع مر ا يننل   لقع  

هللالفققال م وصقوال هللانققبب( ينققا تع  هللاقل قدر هللافق يقق  هللكربهلقق  )هللارقتر ينرةققوم   

هللافققبهلل  مقن ا يقدخلوع يف مصقبف هللاز قلر هللاوهللابق  هاقبا هللجمل ةقع هللسسقق:م          

 لع ذاك يف قلألخينل هلل للا ينلكنسنلت هللخلريي ، هين ذهلل أ قبد هللسسق:م قصقب    

 هللانب  يف أل لي  هللكروقع.  

هيف هللارصقققب هلل قققلا  ق جقققه مر قققا هللجمل ةرقققلت تك تسقققنلم أمههللأل م نلميققق   

ت اري هللهللمل  تك حتقيق  هللاقبينب ههللاوققف أ قد هللكنسنقلت هللهللمق  يف       الةنسنل

  ذهلل هللاقطلع هللا طو  ، همن ل:  

 هللسللمر من مرطيلت هللاصيغ  هللاوقفي  ليةل ليه هللاصلحل هللارلم.  •

قنلققيال هقنةيقق  لرلايقق  همهأل هللاوقققف يف حتقيقق  هللا وللققا هللما ةققل     •

ج  هأع ينطلقق  هللارةققا هللاققوقف  هللكرلصققب مققن خقق:ل ختطققيال تسقق هللقي 

 قنةوي، قلئا  لع أسس  لةي  مدألهس .  

تيققلم آايقق  ال ننققي  هقبققلمل هللكرلومققلت هتقلمقق  هللانققدههللت ههللكققنمتبهللت   •

 ههللادألهللس  ههللابح   ن أسع هللانبا سمهللألر ههللس ىةلأل هللاوقف. 

م ا ينبهللمأ هأالقط  هملقبه لت همنسنقلت م خصصق  يف أل ليق        •

هه ينرققض ل ققلت هللجمل ةقققع )هللوسققبر ههللكقققبأر ههللالققبلب ههللاطفواققق  هذ    

 هللم  يلالت هللخللص  همن ا هللكروقوع(. 
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هللارةا  لقع أع يوقوع هللاوققف صقيغ  مىلقع الافقلق يف أهاقه هللخلقري          •

هحتبي هللكصقلألف هللالقب ي  يف ذاقك،  ةقل  قو  قذاك تطقلأل ال نةيق          

هديققلمر هللكققوهللألم هصققوًم ا حقيقق  هللكقلصققد هللخلرييقق  الققوهللقفع )هللكنفرقق    

 هللادايوي  ههللواب هللوخبهي(.

البقلينق  ههللاضقبال هللالقب   ههللكقلا  ههللسمهللألي      تخضلع أ ةلل هللاوقف •

هتقل   هللجمللل القوهللقفع ا:طق:ع  لقع قققلأليب هسقري أ ةقلل هللاوققف        

 ينصوألر مهألي .  

هللس ط:ع هقلجيع آللق اديقدر ا لبيق  هللكنق جدهللت مقن أهاقه هللخلقري        •

هقنةيقق  هللابرققد هللما ةققل   هللسانققلا  ههلل  ةققلم هللادألهللسقق  ههللابحققق        

 ههللا خطيال هللارلة  أسلس هللارةا. 
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 (1جدول )

 

 تعريف الوقف رأي األئمة

  بس هللارع.   هللسملم أينو  نيف  

 هللا صدق مبنفر  ل.  

هلل   يف هللابيع  مل أ طي  منفر ه مبر هادم، هالوهللقف هللكلاوي   

 أه الةوقوف  ليه.   تع هللش ط انفنه 

 هللكوقوف  لي ا.   بس هللارع، منفر  هللارع. يف ملك مذ ب هللالللري  / هلل نلينل  
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 (2جدول )

 مربط الفرس ـ تساؤالت أساسية

 

 ا ميون هللسللمر من هللابح  هللارلة  ها لئجه ينطبيق  مبلشبر، خلدم   •

أ دهللف هللا نةي  ههللا طويب يف جملمت هللاوقلي  ههللاب لي  هللاصحي  

  ههللما ةل ي ؟
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هللادألهللسلت ههللان بيلت  "ا ةحيص" :ميىا هللابح  هللارلة  طبيقه

هللكطبه   همألهللس  مضةوا ل همرطيلق ل سلبًل أه تيلينًل،  ةل مي د هللاطبي  

ا طبي  أ د  هللكرلألف همن جدهللت هللا قلا  هللا أ يلي  هقطوير ل خلدم  هللسانلع 

 هقن يا سبا  يله.

 

ي  الوقلي  من هللكروقلت  ا ميىا هللابح  هللارلة  ق يف  د ذهللقه ق طبيق  جمد •

 ههللا غلب  لع آاللأل ل، تع هادت؟ 

ققوم مبقوزهللت هللابح  هللارلة   لع هللجلدها هللارلةي / هللمق صلمي /       

هللارةلي  من تابهلل  هللادألهللسلت هحتليل ل ههللس قبهلل  ا لئج ل هحتديد أسع هللانبا 

 هأ ىب هللاطبق قلينلي  ال طبي  ههللا نفيذ الحد من هللكروقلت مبخ لف أاوهلل  ل.

 

 

 

 

 (3جدول )

 مرتكزات البحث العلمي ومدلوالته يف جمال العوق
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هللاف ا هللولضا، ههللكوضو  ، ااسبلب هللكروق  ههللكنببلت هلل  •

 ههللكضل فلت هللارضوي  ههلل ني  ) لع هللانفس ههللارقا ههللجلند(. 

هللس ج:  هللاطبق هللانلار  كوللح  هللس لق  ه ذهلل هللا غلب  لي ل، تع  •

 هادت. 

  اذهأل ل هتالبهلل  هللكرلوملت هللان بي  ههللا جبيبي  قأصيا هللكربل  هقرةي •

 ههللارةلي  يف جملل هللس لق . 

 ققييا، هققويا هللخلطال ههللاتهللمأ هللاوقلئي  ههللا أ يلي  ق حم وا هطبيق . •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 4جدول )
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 أهم جماالت اإلفادة املتوقعة من أحباث اإلعاقة

 

 .اي  ههللق دهللألهلل د من هللس لق  يف هللجمل ةع ههللانيطبر  لع أسبلين ل ينفرل •

قولري هللكرلوملت هللكوالق  ال خطيال هللك:ئا كوللح  هللس لق  هأسبلين ل هحتديد  •

 أسع هللانبا ا نفيذ ل.

ختفيف هللو بل  هللاصحي  ههللما ةل ي  ههللمق صلمي  هللانلل   ن هللس لق   ن  •

  ل ا هللافبم ههللوسبر ههللجمل ةع.

 لف أهاه  قنةي  قدألهللت هللكروقع ههلل  ةلم ا  لع أافن ا يف رلألس    •

 هلل يلر.

 قطويب منل ة  هللكرلقع يف يننل  هللجمل ةع. •

موهلل ب  هللا قدم هللارلة  ههللا قلا  هللا طبيقي  ههللسللمر من  بالق ل يف جملمت  •

 هللاوقلي  هخدملت هللكروقع.
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 (5جدول )

( يف عام 1000×)نسب الوفيات يف الدول النامية والدول املتقدمة 

 م 1990

 
 سبب

 الوفيات 

 النسبة

ي الدول ـف 

 املتقدمة

 النسبة 

 ي الدول الناميةـف

هللومققبهللع هللكرديقق  ههللانققلألي  ههلل قق :مت  

 هلل ةا ههللاوممر هسو  هللا غذي  
6.67 16.573 

 18.730 9.411 هللومبهللع اري هللكردي  

 4.251 0.834 هلل وهللم  

 39.554 10.912 هللجملةوع

 

 

 

 

 


