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Abstract 
Spending in the cause of Allh is one of the most important ways for the welfare of 

society and all the divine books agreed about its vital role in the betterment of 

human lives. But it is obvious from Quraan that not everyone has capacity for it 

but only those who are saved from stinginess: And whoever is protected from the 

stinginess of his soul - it is those who will be the successful. (Al-Hashr: 09) It is 

also very relevant question in this regard that what should be spent? And how and 

where should be spent?  hence only that type of spending which is according to 

the need of time is worthy to be called as best use of it, as Prophet (Peace be upon 

Him) pointed out to the charity of water when Saad  ibn e ubadah asked him about 

the best mean of charity after the death of his mother and people were in urgent 

need of water. So it is clear that the one who intended to charity must have the 

actual and original idea about the demand of those who are in crises and then he 

should decide to arrange the appropriate means in this regard. We found crystal 

clear indications in the seerat ur rasool (Peace be upon Him) about the appropriate 

spending in accordance with the demands of current time like the encouraging the 

release of slaves especially in the Makkah and the treaty of brotherhood among 

the immigrants and the ansaar and promoting the building of prophetic mosque 

and preparing the army for battles and promising the abode in paradise in 

response. This article deals with role of charity in welfare of current society by 

the proper means and ways, some of the important points are as follows: 

1. Introduction.  

2. Importance of Infaq in Quraan and Sunnah. 

3. Examples of charity in accordance with the demands of society in light of 

seerah. 

4. Charity endowments and its role in the well-being of society in the light of 

fiqh us seerah. 

5. The needs of contemporary society and the role of Charity endowments. 

6. Pre-protection from negativity, because prevention is better than cure. 

7. Recommendations or proposals for proper expenditure. 

ّن الوصو        ل اإىل اإصالح الأمة ىلع المستوى العام حيتاج اإىل اإصالحات كثریة ىلع المستوايتاإ
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نفاق يف سبیل ہللا . الفردية والمؤسسية  ونم المؤسسات المهمة يف جمال الفالح االجامتيع يه االإ
ق حّش ونم وي: العمل اخلریي وال يقوم به اال الذي بّّشر ابلفالح احلقیيق نم قربل ہللا تعاىل القائل آأو 

نفاق كثریة معلومة ولكن المهّم يف هذا ( 90: احلّش )نفسه فاولئك مه المفلحون  ايت يف االإ
وال 

نفاق جيدر آأن يسمى   للحاجات االجامتعیة المعارصة، وهذا النوع نم االإ
ً
نفاق وفقا المجال هو االإ

يف جواب سعد ابالنفاق احلسن والأفضل كما آأشار الرسول صىل ہللا علیه وسّلم اإىل صدقة الماء 
له نع آأفضل الصدقة بعد وفاة آأّمه،واكن الناس يف حاجة نم الماء، فظهر منه آأن 

أ
نب عبادة لّما سأ

المنفق البد له آأن يكون ىلع بصریة انفذة نع حاجیات المجتمع المعارص وخربة ابلغة نم احتیاج 
نفاقه اكرث متعة للفقراء والبائسني وآأتّم نفعا للمساكني ، كما هو وموذج المحاوجي لیكون اإ

ولّما ندرس سریة الرسول الأعظم صىل ہللا تعاىل علیه وسلّم .  للوقف اخلریي يف آأوباب الرب
نفاق يف سبیل ہللا وآ اثره البالغة  سوةحسنة يف جمال االإ

دراسة معیقة جند آأمامنا خطوة واحضة وآأ
مكة المكرمة يف بداية ىلع المجتمع االإساليم آ نذاك، مهنا احلّث ىلع اإعتاق الرقائق خاصة يف ال

الدعوة االإسالمیة وعقد المؤاخات بني المهاجرني والأنصار والرتغیب يف جتهزي اجلیوش 
االإسالمیة والتبشری بدخول اجلنة لمن قام به، وحتريض المسلمني ىلع مساعدة البائسني 

 . ومعارة المسجد النبوي الّشيف وغری ذلك 

لیه و آأرجو نم ہللا حبسانه آأن آأكون    وما آأذكر يف هذه المقالة هو جزء نم االإصالح االجامتيع  اّلذي نسىع اإ
لیك الناكت المهمة لتلك المقالة. قد ُوّفقت للصواب فیه  :واإ
 اللکمات التمهیدية .  ا
نفاق يف سبیل ہللا يف ضوء القرآ ن والسنة . ب مهیة االإ
 آأ
نفاق وفقا حلاجات المجتمع نم السریة النبوية  . ج مثلة لالإ

 النظائروالأ
 الوقف اخلریي ودوره يف رفاهیة المجتمع يف ضوء فقه السریة  . د
 حاجیات المجتمع المعارص ودور الوقف اخلریي يف معاجلهتا . ه
ّن الوقاية خری نم العالج. و  احلماية المسّبقة نم السلبیات لأ
نفاق الصحیح التوصیات و. ز  اال قرتاحات لالإ
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میان ليس قضیة فلسفیة جمردۃ آأ و جمرد عالقة بني الفردوربه بعیدانع وتجیه آأنشطته ومما          اإ ن االإ
میان يتم ربط الفکر ابلعمل والنیة ابحلرکة والسلوک القويم ۔ وقد  رسته وعالقاته الیومیة، فیف االإ

میان نع نم يبيت شعملسو هيلع هللا ىلص نیف الرسول   ماٰانم يب نم ابت شعبان”بان وجار ہ جائع وھو يعلم کمال االإ
کما آأنکرہللا حبسنه وتعایٰل حرص الرّب يف صورۃ عادية ورمس معهود بل 1“وجارہ جائع اإیل جنبه وھو يعلم 

بلغ معین الرّب اإیل  آأ قیص حدود اخلری و آأمشله قائالً 
 : آأ
لرّب نم ٰانم ابہّٰلل والیوم ال خر و الملئکة وجو ھکم قبل المّشق والمغرب ولکن ا اليس الرّب آأن وت ّلو” 

والکتب والنبّیني وٰایت المال ىلع حّبه ذوی القريٰب والیتايٰم والمساکني وانب السبیل والسائلني ويف 
 2“الرقاب۔۔۔

مساک  عطاء و حتريض البذل فقط بل عد االإ وما اکتیف القرآ ن الکريم ىلع حث االنفاق و رتغیب االإ
نفاق   :سبیالً و طريقا للهتلکة بقوله تعایٰل وعدم االإ

حسنو ااإن ہللا حيب المحسنني ”
 يديکم اإیل الهتلکة وآأ

أ
 3“وانفقو ا يف سبیل ہللا وال تلقو ا بأ

کما عد الکزن وجحب المال نع وظیفته اال جامتعیة مد عاۃ للعذاب الأ لیم وليس ھذا حفسب بل رتب 
نسان الذی يعطل  سبل الکسب و فرض العمل مهما اديع الصالح ۔ المسئولیة التقصریية ىلع االإ

وجعل دخول النار يف جس ھرۃ نع طعا مها بل و دخول اجلنة يف اإعانة احلیوان احلقری لسد حاجیه، ھکذا 
خر جتاوزت عامل االنسان اإیل عوامل المخلوقات الأخٰری۔ فثبت منه آأن 

خبدمعوم المسئولیة نع ال 
لق عامة ولرتفیه المجتمع البّشي خاصة وھو النکتة االإسالم جعل االنفاق آ لة لمساعدۃ اخل

الأساسية يف ھذہ المقالة الموجزۃ المتضمنة للمباحث اخلمسة واختتمت ھذا المقال المتواضع 
 ابلنتاجئ والتوصیات المقرتحة ۔

نفاق يف سبیل ہللا يف ضوء القرآ ن والسنة ۔ : المبحث الأول  ھمیة االإ
 آأ
نفاق وفقاحلاجات المجتمع نم السریۃ النبوية النظائرو الأم: المبحث الثاين  ثلة لالإ
 الوقف اخلریی ودورہ يف رفاھیة المجتمع يف ضوء فقه السریۃ : المبحث الثالث 
 حاجات المجتمع المعارص و دور الوقف اخلریی يف معا جلهتا:  المبحث الرابع

 النتاجئ والتوصیات المفرتحة لالإ نفاق الصحیح 
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 :المبحث الأول
نفاق يف سبیل ہللا يف ضوء القرآ ن الکريم ۔ آأھم   یة االإ
میان ويد ل ىلع ماكرم الأخالق       القرآ ن الکريم ھو مصدر الهداية لاكفة الناس وھیدی ایل االإ

سالیب 
أ
نفاق بطرق شیت و بأ نفاق يف سبیل ہللا ۔ حرض القرآ ن ىلع االإ معال مهنا االإ

وحماسن الأ
ن ن جزاء االإ

یت بقصة مؤرثۃ متنوعة فتارۃ يذکر القرآ 
أ
فاق بصورۃ مشّوقة ويعد خبلفه حامت واتزًۃ آأخٰری يأ

نفاق و جزاء ہ وریغب القّراء اإیل بذل الأموال يف سبیل ہللا  تکشف احلجب النفسا نیة نع مجال رد االإ
یتح عدہ نم آأوناع اجلها د۔ ولأ ھمیته  وردہ يف القرآ ن الکريم مادۃ الأنفاق مرصحابه يف ثالثة 

 
ً
جعاز لکتاب ہللا  وسبعني موضعا عرب سبع و مخسني آ ية جاء ت يف مخس و عّشني سورۃ ونم و جوہ االإ

ن اللکمة وردت بصیغ االإمس يف مخسة مواضع وجاءت بصیغ الفعل يف مثانیة وستني موضعا 
احلکیم آأ

 : وماحلکمة فیه؟ وما فائد ته؟ آأشارء الیه الباحث عبدہللا سلامین يف رسالته العلمیة 
المؤکدآأن لهذا داللة خاصة ، فالتعبری ابلأمساء فیه صفة المالزمة دون التعبری ابلأ فعال ، ولعل ونم ”

نسان يف  نفاق يف لک حني لالإ يف ھذا اشارۃ  اإیل آأنه نم الصعب بل قد يکون نم المحال مالزمة صفة االإ
ذآأن آأحوال الناس وقد رھتم ىلع  نفاق ختتلف حال يرسہ وعرس ہ وکذلک مالزمهتا للناس مجیعا اإ االإ

نسان نم حیث حالیت اليرسو والعرسو التنقل  و آأما التعبری ابلأفعال ، یتح يتناسب مع حال االإ
 4“بیهنما ، وکذلک آأحوال الناس المختلفة 

نفاق نم آأھم الموضوعات القرآ نیة وجيدر االھامتم البالغ نم قبل  ن موضوع االإ
فثبت منه آأ

نیة ، نذکر ٰھمنا فقط اجلوانب الأربعة لتلک الأ ايت الباحثني والمخصصني يف الدراسات القرآأ 
نفاق ويه  :المتعلقة ابالإ

نفاق  ۔۱ مر ابالإ
 الأ

نفاق  ۔۲  فضائل االإ
نفاق برضب الأمثال  ۔۳  احلث ىلع االإ
نفاق بذکر القصص ۔۴  احلث ىلع االإ

قسام مشریا اإیل رضورته وحاجة المجتمع اإیل الصور 
نکتیف بذکر المثال الواحد فقط للک نم ھذہ الأ

 المختلفة له يف لک عرص و مرص ۔ 
نفاق ۱ مر ابالإ

 :۔الأ
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نفاق الذي ورد يف   نفاق المتخد مة يف القرآ ن الکريم الأ مرالمبارش لالإ نم آأوناع احلث ىلع االإ
 :کثری نم ااٰل ايت، مهنا

 يديکم اإیل الهتلکة ووآأن” 
أ
 حسنوا اإن ہللا حيب المحسننيفقوا يف سبیل ہللا وال تلقو بأ

 5“ آأ
 6زنلت يف النفقة ” نع ھذہ ال ية  آأنه قال ؓ  آأخرج البخاری يف حصیحه نع نع حذيفة 

يعین يف نفقة العیال والأقارب وآأھل احلاجة نم الفقراء والمساکني ۔ وذکر المفرسون يف رشح 
۔يقول السيد قطب يف تفسری  7لبخال  آأو رتک النفقة يف سبیل ہللا خمافة العیلة آأي الفقرالهتلکة آأھنا ا

 :ال ية
نفاق يف سبیل ہللا ھتلکة للنفس ابلشيح وھتلکة للجماعة ابلعجز ”  واالإ مساک نع االإ

 “8والصنعف وجناصة يف نظام يقوم ىلع التطوع کما اكن يقوم االإسالم 
ثاآأن ال ية تدل ىلع فضیلة االنفاق ورضورته للفرد والمجتمع وعدم فاتفق المفرسون قد میا وحد ي

ھالک  نفاق يف وجوہ اخلری و آأوباب الرّبو الصلة ونع نم الهتلکة الممنوعة المحرمة کما ھو سبب االإ االإ
واالإرضار للفقراء وذوی احلاجة نم آأفراد المجتمع البّشی مع غض النظر نع داي نهتم وجنسيهتم 

 و فرق بیهنم  وبد ون آأي متیزي
نفاق  :فضائل االإ

نفاق آأسلوب بیان فضائله وما   نم الأسالیب المؤرثۃ الیت اعتمد ھا القرٰان يف احلث ىلع االإ
يعودنم مثرته ىلع الفاعل المنفق لأنه زیيد ويضاعف عزمیة المنفق۔ وال ايت االیت تضمنت ھذا 

الأصل ومهنا تقرر آأن االنفاق يعود  اجلانب کثریۃ ومتنوعة مهنا ٰاايت بینت ان االنفاق يبارک يف
ن آأجرہ اليضیع ومهنا

أ
 :ابخلری ىلع فاعله والبعض تبّش بأ

 کژریۃ ”
ً
 فیٰضعفه له آأضعافا

ً
 “9نم ذاالذي يقرض ہللا قرضا حسنا

 :يکتب الشيخ انب جعیبة يف تفسری ال ية 
 )نم ھذا الذي يعامل ہللا تعایٰل ويقرضه : يقول احلق جل جالله” 

ً
 قر ضا

ً
ن يتصدق ( حسنا

أ
بأ

بسبعما ئة اإیل ماال ھنا ية له ، وال ( آأضعافا کثریۃ) ىلع عبادہ حسنة بنیة خالصة، فیکرث ھا ہللا تعایٰل له 
ن ہللا تعایٰل يقبض الرزق معن يشاء ولوقل اإعطاؤہ، ويبسط  حيمله خوف الفقر ىلع رتک الصدقة ، فاإ

قبض يدہ حشا و خبال ويبسط ىلع نم بسط يدہ  الرزق ىلع نم يشاء ولو کرث اإ عطاؤہ بل يقبض ىلع نم
فهام  لیه تعایٰل رتغیب و تقريب لالإ  10“عطاء و بذال۔۔۔ ونسبة القرض اإ
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 وبّش المقرض ابإضعاف 
ً
نفاق يف سبیل ہللا له مزية خاصة عندہللا یتح قرضا ن االإ

فظهر حماسبق آأ
جعها بید ہللا تعایٰل 

أ
نفاق ال ينقص القرض اإیل ماال ھناية له  وآأخرب آأن کنوز الرزق بأ  و قبضته واالإ

 ۔ الالم
نفاق برضب الأمثال   :احلث ىلع االإ

نم آأسالیب القرآ ن الکريم رضب الأمثال لماله نم اتثری يف النفوس وتقريب للفکرۃ  
 :ووتضیح للمعین المراد ۔ ونم الأمثلة الکثریۃ لهذا الأسلوب

سبع سنابل يف لک سنبلة مثل الذني ينفقون آأموالهم يف سبیل ہللا کمثل حبة انبتت ” 
  11مائة حبة وہللا يٰضعف لمن يشاء وہللا واسع علیم

والمثل المرضوب يف ھذہ ال ية يبني مسالة مضاعفة الأجور ويصورھا بصورۃ حسية مشاھدۃ تعرض 
ھنا حارضۃ بني يدي الناظر وذلک عندماصور الذني ينفقون آأموالهم لمثل زارع زرع 

أ
الأضعاف کأ

 نبتت احلبة سبع سنابل ، لک سنبلة حتمل مائة حبة ، فشبه المتصدق ابلزارع، 
أ
يف الأرض حبة فأ

 12به الصدقة ابلبذر ، فیعطیه ہللا بلک صدقة له سبعما ئة حسنة وش
 فیف ال ية حث عظیم نم ہللا تعایٰل لعبادہ ىلع الأنفاق يف سبیله ۔

نفاق بذکر القصص  :احلث ىلع االإ
خوان الذني ذکروا يف القرٰان   ورد ٰھهنا فقط قصة واحدۃ لتوضیح النکتة ويه قصة االإ

آأ
ية رمق اإیل وور“ آأحصب اجلنة ”الکريم ، 

و ملخص القصة کما ذکرت  ۳۳دت القصة يف سورۃ القلم نم ال 
خذ مهنا قوته ويتصدق ابلبایق ىلع الفقراء ، 

أ
يف کتب التفسری آأھنا نع قوم اكنت لأبھیم جنة واكن يأ

اإن فعلنا ما اكن يفعل آأوبان ضاق علینا الأمرو حنن اولو عیال ، حفلفوا الیقطعن ثم : فلمامات قال بنوہ 
حرق ہللا جنهتم وھم انمئون ،  ھا

أ
يف الصباح الباکر قبل انتشار الفقراء ومل يستثنوا يف مییهنم ،فأ

فصارت اكللیل المظلم سواداآأواكلصبح آأرضا بیضاء بال جشر، وھلک مثر ھا، وآأما آأحصاھبا فنا دی 
 ، بعضهم بعضا عندالصباح آأن بکرو اىلع بستانکم ، ان کنتم قامئني ىلع عزمکم المبيت لیالً 

فانطلقوا وھم يستارون فامی بیهنم لئال يشعرا المساکني خبروجهم فریا فقو ھنم کعادھتم  
لک عام ، وعزمواىلع حرمان الفقراء نم نصیب تعود وا علیه يف لک مومس ، فلما وصلوا ورآأوا  جنهتم 
وح حمرتقة ظنوا فیه بداية الأ مر آأھنم قد ضلو الطريق بسبب خروجهم قبل طلوع الشمس ووض

ملوا وعر فوا 
أ
الرؤية فقالو ايف البدية لقد ضللنا نع جنتنا وما يه ھبا، ذلک لما رآأوانم ھال کها، فلما تأ
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بل حقیقة احلال آأننا حرمنا خریھا جلنا يتنا ىلع آأنفسنا واكن آأحد ھم يهنا ھم نع آأفاكر : آأھنا يه قالوا
نم المجر مني ووتوبانع ھذہ  رھم السيئة ويقول لهم حني عزمواىلع ذلک اذکرو ہللا وانتقامه

العزمیة الفاسد ۃ ولکن آأوبانع قبول رآأية وااٰلن بعد ماشاھدوا عقوبة عزمهم الفاسد اعرتفو امجیعا 
ھنم جتاوزواحلد مبنع حق الفقراء ورتک االستثناء  ووتجهوا اإیل ہللا آأن يقبل وت بهتم وآأن يبدلهم 

أ
بأ

 اصھیم وکفراھنم ۔ خریانم جنهتم و يعفو نع خطھئم و يتجا وز نع مع
نفاق يف   بلغ الصورۃ ىلع االإ

أ
ھذہ القصة القرٰانیة تعاجل مسئلة البخل و بیان عاقبته وحتث بأ

 سبیل ہللا 
(ii) نفاق يف ضوء السنة النبوية ىلع صاحھبا الصلوۃ والسالم ھمیة االإ

 ۔ آأ
نفاق يف سبیل ہللا آأھمیة کبریۃ يف السنة و بني صاحب السنة ع  لیه تناول موضوع االإ

نفاق و حث المسلمني  ىلع المبادرۃ فیه ور غھبم علیه بذکر آأجرہ وحسن عاقبته  السالم رضور ۃ االإ
نه  مساک بل اإ عندہللا تعایٰل کما ھنا ھم نع الشخ والبخل ووصاھم ابال بتعادو التجنب نع عدم االإ

 اكن يقول يف دعا ئه کثریاً کما ریوری آأنس نب مالک ریض ہللا عنه ۔ 
اللهم اين آأعوذبک نم : لکما زنل ، فکنت آأمسعه يکرثآأن يقول ملسو هيلع هللا ىلص م رسول ہللا کنت آأخد”  

 13“ الهم واحلزن والعجز والکسل والبخل واجلنب وضلع الدني وغلبة الرجال ۔۔۔
نفاق يف سبیل ہللا يستجنب منه المؤنم ويتعود نفسه ىلع ملسو هيلع هللا ىلص فاستعاذ النيب  نع البخل المانع نع االإ

 البذل يف آأمور اخلری ويساعد يف رتفیه المجتمع البّشي ويصونه نع الفقر المنيس ۔ 
ولماندرس متون احلديث النبوي ومصادرہ جند ھا مشحونة ابلأحاديث وال اثر الیت تدل ىلع  

نفاق يف آأسالیب متنوعة و صورشیت ۔ مهنا حديث الظل لذي وعد فیه فضیلة ا رجال تصدق ملسو هيلع هللا ىلص الإ
خفا ھا یتح التعلم مشاله ماتنفق میینه بظل ہللا عزوجل ويم ال ظل اإال ظله

أ
وذکر دعا ء   14بصدقة فأ

 : الملئکة للمنفق قائالً 
 اللهم ا: مانم ويم يصبح العبادفیه اإال ملاكن يزن الن فیقول آأحد ھما”  

ً
عط منفقا خلفا

 15“اللهم اعط مساك تلفا: ويقول الأخر 
 يرضب رسول 

ً
ففیه البشارۃ العظمٰی ودعوۃ مستجابة للذی يتصدق و ينفق ماله يف سبیل ہللا وآأحیاان

نفاق والصدقة، مهنا حديث آأيب ھرریۃ ملسو هيلع هللا ىلص ہللا   للرتغیب يف االإ
 ۔ ؓ  مثالً

جلني علھیما جنتان نم حديد مثل البخیل والمتصدق کمثل رملسو هيلع هللا ىلص وقال رضب رسول ہللا ”  
يدھیما اإیل ثدھیما ورت ا قھیما جفعل المتصدق لکما تصدق بصدقة انبسطت عنه یتح 

قد اضطرت آأ
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تغیش آأانمله و تعفو آأ رثہ وجعل البخیل لکما ھم بصدقة قلعت وآأخذت لک حلقة ماكھنا قال 
انرآأيت رسول ہللا 

أ
 16“ابإصبعه يف جیبه فلو رآأيته ويسعها وال وتسعملسو هيلع هللا ىلص فأ

 يف ھذا احلديث آأ ن المنفق عند ما ينفق يف آأمور اخلری ينرصہ ہللا وويسع قلبهملسو هيلع هللا ىلص بني النيب  
ويّشحه بنورا لطمانينة وحال البخیل خالفه عندما آأرادالبذل يف سبیل ہللا ضاق صدرہ واضطرب 

نفاق ۔  نفسه وما استطاع االإ
نفاق شبه النيب   زدايڈ احلث ىلع االإ  الھامتم الفقر اء وذوی الرجل الذي جياول ويسىعملسو هيلع هللا ىلص والإ

احلاجة نم الأ رامل والمساکني ابلمجاھد الذي يضیح نفسه يف سبیل ہللا والعابد الذي يشغل وقته 
 : ملسو هيلع هللا ىلصللصلٰوۃ والصوم والقراء ۃ ۔ فقال 

السايع ىلع الأرملة والمسکني اكلمجاھد يف سبیل ہللا آأو اكلذي يصوم الهنار ويقوم ”  
 17“اللیل

ح لیک خالصة تلک نکتیف بذکر ھذہ الأ طناب والتطويل واإ اديث اخلمسة فقط جمتنبا نع االإ
 : الأحاديث بصورۃ ناكت اتلیة

 يتعوذکثری انع البخل ۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔ اكن النيب ۱ 
 ۔ بشارۃ ظل ہللا تعایٰل ويم القیمة للمتصدق المرسللصدقة ۔ ۲
 ۔ دعاء الملٰئکة لک صبح ابخللف للمنفق يف سبیل ہللا ۔ ۳
 واد نم قبل ہللا تعایٰل بّشح الصدر ۔ ۔ ينرص المنفق اجل۴
نفاق واإن حاول ۔ ۵  ۔البخیل ال يستطیع االإ
نفاق ال خیتص ابلمال فقط بل میکن بتوفری الوقت واجلهد۔ ۶  ۔ االإ
 ۔ تسوية الأجربني المجاھد و السايع ىلع الأرملة والمسکني ۔ ۷

 : المبحث الثاين
نفاق وفقاحلاجات المجتمع نم السریۃ النبوية   مثلة لالإ

 النطائر والأ
السریۃ النبوية ىلع صاحھبا الصلوۃ والسالم يه قد و ۃ اكملة وآأسوۃ حسنة للبّشية لأھنا متثل 
الأوموذج الأىلع جلمیع آأفراد البّشية عامة و جتسد احلقیقة االإسالمیة يف جمموعها خاصة للمسلمني 

نسان نم حیث آأنه فرد مستقل لکوھنا شاملة للک نسانیة واالجامتعیة الیت وتجد يف االإ   النوا ي االإ
  بذاته آأونم حیث آأنه عضو فعال يف المجتمع ۔ ولذلک ذکر علماء السریۃ يف آأھداف دراسةالسریۃ
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 : وآأغراضها الرئييس
نسان بني  يديه صورۃ للمثل الأىلع يف لک شان نم شؤون احلیاۃ الفاض”   ن جيد االإ
 لة یک جيعلآأ

 مهنا دستور ا يتمسک به ويسریہ علیه ، وال ريب آأن االنسان مهماحبث نع مثل آأىلع يف انحیة نم ونا ي
نه واجد لک ذلک يف حیاۃ رسول ہللا  آأعظم مايکون نم الوضوح والکمال ولذاجعله ہللا ملسو هيلع هللا ىلص احلیاۃ فاإ

نسانیة لکهااإذقال   (لقد اكن لکم يف رسول ہللا آأسوۃ حسنة : ) قدوۃ لالإ
عانة لذوي احلاجة   ولما ندرس السریۃ النبوية للبحث نع مالحم المواساۃ والمساعد ۃ للبائسني واالإ

نفاق لسد حاجات  جند آأمامنا صورۃ مّشقة جلمیع ھذہ المعاين ىلع آأحسن مايکون نم البذل واالإ
لھیا ۔ وھذہ يه  آأم المجتمع والنقاذ آأفراد ھانم اجلوع والعطش ولتوفری احلاجیات البّشية اإ

لیه ملسو هيلع هللا ىلص ختربان نع السریۃ النبوية قبل البعث قائلة وتسلیة اللنيب  ؓ  المؤمنني خدجية  عندما زنل اإ
 :الو ي آأوالً 

 ، اإنک لتصل الرمح ، وحتمل اللک ، وتکسب المعدوم ، وتقري ”  
الک وہللا ما خیزيک ہللا آأبداً
 18الضیف، وتعني ىلع ونائب احلق۔۔۔
نفاق والبذ ل يف آأمور اخلری ليس المال فقط بل لک المواھب نم وتفریالوقت ففیه داللة واحضة لالإ

واجلهد جيب آأن ينفق وفقا لما جات المجتمع ورشح قول اخلدجية ریض ہللا عهنا انب جحر يف آأحسن صورہ 
 : 
صول ماكرم ”  

أ
مرااستقرايئ وصفته بأ

أ
ثم استدلت ىلع ماآأ قسمت علیه نم نیف ذلک آأبدًا بأ

حسان اإ  ن االإ
و ابلمال ، واإما ىلع نم يستقل الأخالق ، لأ

ما ابلبدن آأ جانب واإ
و اإیل الأ

ما اإیل الأقارب آأ
مرہ آأونم ال يستقل، وذلک لکه جمموع فامی وصفته به 

أ
 19“بأ

 : حفسب رآأي العالمة العسقالين آأصول ماكرم الأخالق يه الأمور اخلمسه 
 ۔ صلة الرمح ۱
 ۔ کسب المعدوم ۲
 ۔ مجل اللک ۳
 ۔ قري الضیف ۴
عا۵  نة ىلع ونائب احلق ۔ االإ

نفاق والبذل يف آأمور اخلری بدون الفرق بني القريب والبعید له ماكنة  ن االإ
فظهر نم ھذا احلديث آأ

خاصة يف السریۃ النبوية وزیيد فضله واتثریہ عندما يکون وفقا حلاجة الفرد والمجتمع وھو مرتبط 
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ولذلک آأقسمت علیه  ؓ   بضحان رابين وحفظ لصاحبه نم اخلذي حسب رآأي آأم المؤمنني خدجية
 ۔ ملسو هيلع هللا ىلص ببصریھتا النافذۃ الیت دفعهتا آأیل کوھنا آأول نم آأمنت بٖه 

عتاق الرقاب المسلمني یتح اھتمه ؓ  ويف ھذہ الفرتۃ نم السریۃ جند آأاببکر    ينفق ماله الإ
 قريش وشهد ہللا الإخالصه ورضائه قائالً۔ 

 20“ولسوف رییض  oاإال آأبتغا ء وجه ربه الأىلٰع  oوما لأ حد عندہ نم نعمة جتزی ”  
عتاق للحفظ نم الهالک ىلع آأيدی الظلمة  فیف العرص المیک اكن المسلمون يف حاجة ماسة لمثل ھذا االإ
نم قريش وللنجاۃ نم البالء والرضر اخلطری المواجه نم قبلهم ولما آأنفق اوب بکر ماله لهذہ احلاجة 

 تعایٰل يف القرٰا ن الکريم ۔ الماسة يف وقت حصیح مدح ہللا 
وال يلزم کون المساعدۃ والنرصۃ ابلمال فقط بل يکون يف بعض الأحیان ابلّشف واجلاہ آأو  

 ۔ ملسو هيلع هللا ىلصبطريق الشفا عة احلسنة وخری نظری له احللف الفصول الذي قال عنه 
له ما آأحب آأن یل به حرص النعم ، ولودعیت لمثملسو هيلع هللا ىلص لقد شهدت بدارعبد ہللا نب جدعان حلفا”   

 21“ يف االإسالم لأجبت 
خرب النيب 

أ
ھمیة استغاثة الملهوف واإعانة المظلوم يف االإسالم وحیه واإجعابه ملسو هيلع هللا ىلص فأ

ھبذ االقول ھدی آأ
تیان مبثله۔ ملسو هيلع هللا ىلص   لهذا العمل اخلریی کما ھوحتريض للمسلمني ىلع االإ
وکذلک لما ندرس آأحداث الهجرۃ ووقائعها کیف ودع المهاجرون مولدھم وآأرضهم  

 احلرام صوان لديهنم وکیف استقبلهتم الأنصار بلک رتمیب و روور جندھم قد وجواربيت ہللا
نفاق والبذل نم آأمعاق قلوھبم جبمیع جوانبه وآأر شدھم النيب  اإیل آأھمیته بصور ملسو هيلع هللا ىلص فهموا معین االإ

لھیا الغزایل  شار اإ
 : خمتلفة کما آأ

البدمهنا لقیام  آأول مستقربہ ابلمدينة وبضع الدعا ئم الیتملسو هيلع هللا ىلص ونم ھنا شغل رسول ہللا  
 : رسالته و تبني معالمها يف الشؤن ااٰل تیة

 ۔ صلة الأمة ابہّٰلل ۱
 ۔ صلة الأمة بعضها ابلبعض ااٰل خر ۲
 22“صلة الأ مة ابلأ جانب عهنا ممن اليدينون ديهنا ۳

فالدعا مة الثانیة يه الیت تتعلق مبارشۃ بصلب الموضوع لأھنا لکما قويت ھذہ الصلة ازدادت 
نفاق والبذل نم ماله ومواھبه النفسية عاطفة الم واساۃ للبائسني ويتمکن المسلم ىلع االإ
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لھیا يف آأول خطبه آألقاھا يف المسجد النبوی ملسو هيلع هللا ىلص واجلسدية ۔ ولتوضیح ھذہ النکتة رکز النيب  وتجھیا ته اإ
 : الّشيف 
 آأھیا الناس ، فقد موا  لأ نفسکم ، تعلمن وہللا لیصعقن آأحدکم ثم لیدنع غنمه ليس” 

 تک رسویل فبلغک ؟ وٰا تيتک
أ
 لهاراع، ثم لیقولن له ربه ۔ ليس له رتمجان وال حاجب حيجبه دونه  آأمل يأ

ملأ وآأفضلت علیک ؟ مفا قدمت لنفسک؟ فینظر میینا ومشاال فال ریی شيئا ، ثم ينظرقد امه فال ریی 
ن  غری جهنم ، مفن استطاع آأن ييق نفسه نم النار ولو بشق مترۃ فلیفعل ، ونم مل جيد فبلکمة طیبة ، فاإ

مثالها اإیل سبعما ئة ضعف والسالم علیکم وىلع رسول ہللا 
  23“ ھبا جتزی احلسنة عّش آأ

فیف ھذہ اخلطبة الأویل يف المسجد النبوی  حرض المسلمني ىلع  النفاق  يف الأمعال اخلریية بدون النظر 
لصحابة رضوان ہللا علھیم يساھمون اإیل کمیته آأو بغض النظر نع قلته وکرثته و نتیجة لذلک رآأينا ا

شاكل 
أ
لھیا ويسابقون فھیا و يشارکون يف رتفیه المجتمع يف المدينة بأ معال اخلریية  بل يتبادرون اإ

يف الأ
عديدۃ وطرق خمتلفة ۔ ونم مظاھر ھا مسابقة الأ نصار عند المواخاۃ ومبادرۃ الصحابة يف زتويد 

ساسية لأ ھل الصفة وغریھم نم الفقراء ۔ ومل يکتفو الغزاۃ للجیوش المختلفة ووتفری احلاجات الأ 
اببذل الأموال فقط بل تضحو ا مجیع طاقا ھتم البّشية يف سبیل اخلری بل تعرضوا للموت يف ساحة 
القتال والمعارک عند ما د عو ا اإ لھیا وصد قو ا ما عاھد وا ہللا علیه وقضوا حنبه ۔ وھکذا  آأ دوا دور ھم 

 لمجتمع حسب احلاجات المعارصۃ و تطلبات العرص۔ البارز يف رفا ھیة ا
 : البحث الثالث 

 الوقف اخلریی ودورہ يف رفاھیة المجتمع يف ضوء فقه السریۃ  
دورہ  الکبری يف التنمیة الشاملة يف المجتمعات ((Charity Endowmentلقد اكن للوقف اخلریی 

عیة ۔ قد آأسهم الوقف يف تکوني المجتمع االإسالمیة و خباصة يف النوا ي الثقافیة والصحیة واالجامت
نفاق  االإساليم المرتامح ، ووثق عری النیج يف العرص احلارض حتتاج بشلک کبری اإیل ھذا النوع نم االإ
لیه معر  نفاق العام والوقف اخلریي واشار اإ لکمال النفع و زايدۃ التاثری وھناک فرق کبری بني االإ

 :اية الصحیة يف المجتمع االإساليم قائالً عبید حسنة يف تقديم الکتاب آأوقاف الرع
۔۔ اإن نظام الوقف خیتلف نع سائر موارد التاكفل االجامتيع يف االسالم نم صدقات و ”  

ن ھذہ الموارد يف معظمها متثل عالجات اإغاثیه 
زکوات وکفارات و نذور ووصااي و غری ذلک لأ

الأ موال فرد اي۔ آأما الوقف فهو منذ البدء اكن  اسهتالکیة ٰا نیة موقو تة و قد يکون نطا قها يف کثری نم
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سيس 
أ
نتايج دائم النفع والعطاء والتاصیل والتأ زنوعااإیل بناء النظام المؤسيس التنموی االإ
 للعملیة التنموية االجامتعیة لورجة میکن معها وصفه مبؤسسة التنمیة المستدامة يف المجاالت 

 طه وآأحاكمه و مثرا ته وجما ال ته يعترب معال مؤسسيا فهواإن نظام الوقف بّشو: مجیعا بل لعلنا نقول 
 
ً
 24“ مؤسسة المؤسسات مجیعا آأواوبالموسسات مجیعا

حفسب رآأي الدکتور معر حسنة الوقف اخلریي ھوآأوبالمؤسسات االجامتعیة وؤیدي دور اابرز ايف رتفیه 
مل مااكن لدور الوقف عربالتارخی يف التقدم الرو ي 

أ
المجتمع نم النوا ي المختلفة۔ وال خییف ىلع متأ

تشلک احلضارۃ کما ھو يف والمادي کما ال خییف دورہ يف التاثری ىلع احلیاۃ االجامتعیة والثقافیة الیت 
 التصورا حلديث لها۔ 

وما بعدہ نم عرص الصحابة والتابعني ملسو هيلع هللا ىلص ولو ننظراإیل اترخی الوقف جند آأمثاال رائعة له يف زنم النيب 
ويه ملسو هيلع هللا ىلص والأمويني والعباسيني یتح اإیل العرص احلارض۔ آأول وقف يف االإسالم اكن بعد ھجرۃ الرسول 

ۃ واكن عبارۃ نع الأرض اخلاصة ببناء مسجدہ، ثم وقف خمریيق ریض ہللا عنه يف السنة الثالثة للهجر
سبعة ھوا ئط اكنت لمخری يق الھبودی آأحد بین ثعلبة واكن نم علماء ھیود، آأسلم ويم آأحد و آأویص آأنه 

مواله لرسول ہللا 
أ
ذا قتل فأ يضعها حیث شاء فقتل ويم آأحد فقبض رسول ہللا آأمواله وجعلها ملسو هيلع هللا ىلصاإ

 عبدالعززی آأايم خالفته ۔  وما زالت کذلک یتح محل نم مثر ھا اإیل معر نب 25صدقة يف سبیل ہللا 
 : وماذج نم الوقف اخلریي يف آأوباب الرب

 : وقف ااٰل ابروالعیون 
  ؓ  ۔ آأول ذلک اكن برئرومة الیت اشرتاھا عامثن ۱
ل رسول ہللا ۲

أ
ھذہ :الماء حففر برئا وقال  : آأي الصدقة آأفضل ؟ قالملسو هيلع هللا ىلص ۔ لما ماتت آأم سعد نب عبادۃ ،سأ

 ۔26لأم سعد
لیرصف ہللا : فجر يف آأرضه الزراعیه و تصدق ھبا ىلع الفقراء والمساکني وقال عینا ت ؓ  ۔ وقف ىلع  ۳

  27تعایٰل ھبا وجهی نع النار و يرصف النار نع و جهی۔
 سبع حیطان له ابلمدينة صدقة ىلع بین عبدالمطلب و بین ھامش ۔ ملسو هيلع هللا ىلص ۔ وقف رسول ہللا ۴
  28۔ وقف معر ریض ہللا عنه ارضا خبیرب و مثغ و جعلها صدقة ۔۵

طناب   نم االإ
ً
 : ھناک آأوناع خمتلفة نم الوقت نذکر ھا اإمجاال خوفا

 وقف المدارس 
 ( المستشفیات )وقف البامی رستاانت 
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 وقف المکتبات 
 وقف الرابط 

 وقف المساجد 
 وقف الزوااي

 احلمامات  وقف
 29( الأسبلة)وقف السقاايت 

اإیل الیوم يف الأقطار المختلفة نم ارخی االإساليم منذالقرآ ن الأول 30وجدت ھذہ الأوناع عرب الت
 بلدان المسلمني ۔ 

فالدور التنموي الذي اضطلع به الوقف يف التارخی االإساليم اكن شامال لکثری نم مرافق احلیاۃ وال 
زیال اإیل االن ، فلقد اكن يقوم بدور الکثری نم الوزارات والمؤسسات الیوم مثل وزارۃ الصحة ، 

وغری ذلک نم  وزارۃ الرتبیة والتعلیم ، وزارۃ السياحة ، وزارۃ الشؤن اال جامتعیة وزارۃ الدفاع
 مؤسسات اخلدمة االجامتعیة ۔ 

 : المبحث الرابع
 حاجات المجتمع المعارص ودور الوقف اخلریي يف معاجلهتا  
نفاق لکونه شامال لکثری نم        وناع لالإ

قد ذکران سابقا آأن الوقف اخلریی يعترب معال موسسيا وخریالأ
اكنت ن الناحیة االقتصادية آأوالصحیة مرافق احلیاۃ ويعاجل مجیع المشالک االجامتعیة سواء 

آأوالتعلیمیة آأو الثقافیة آأو غری ذلک ۔ وحاجات المجتمع البّشي ختتلف و تتنوع نم حني اإیل آأخر و 
نم بلد اإیل آأخری نرسد يف ھذا المبحث بعضا نم مشاريع اخلری والربکة الیت يتصدی لها المنفقون 

جعلوا لها آأوقافا خاصة حسب القدرات والمتصدقون نم آأفراد ومؤسسات ومجعیات خریية و
 والمتطلبات ۔

 مشاريع رعاية وکفالة الأرواالفقریۃ ۔ 
میکن الوقف حسب الّشوط والأ راكن والمتطلبات المذکورۃ يف کتب الفقه والقاونن و تصدق 

 : مثراته ور حبه يف الأمعال اخلریية االنیة 
 ۔ الکفالة النفدية الشهرية آأوالدورية ۔ ۱
 مطبخ خریی يقدم الوجبات للأرو الفقری ۃ ۔ ۔ بناء ۲
 ۔ رتمیم منازل الفقراء المتصدعة ۔ ۳
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طفال الفقراء ابإھد اھئو لعب الأطفال اخلالیة نم المخالفات الّشعیة ۔ ۴
 ۔ اإدخال الرسور ىلع آأ

 مشاريع الرعا ية الصحیة للأيتام والأ روالفقریہ ۔
 ۔تقديم المساعد ات العالجیة ۔ ۱
 ۔ معل کشف حصی جماين دوری للفقراء والأيتام ۔ ۲
 ۔ الکفالة الدوائیة لذوی الأمراض المزمنة مثل السکر ، القلب،  وغریذلک ۔ ۳

ھیل 
أ
 مشاريع التدريب والتأ

بناء ۱  ۔اإقامة دورات يف رتبیه الأ
قامة دورات متنوعة يف جمال اللغات المختلفة والدلبکرت و نیات والکمبیورت ۔ ۲  ۔ اإ
 قامة دورات يف شیت المجاالت للبنات خاصة ۔ ۔ اإ ۳

 مشاريع الرعاية التعلیمیة والثقافیة واالجامتعیة ۔ 
 ۔ اإقامة المراکز المومسیة ۱
 ۔اإقامة المحارضات التعلیمیة والثقافیة ۲

 ( اإقراض ميرس آأو صدقة)مشاريع التمويل الصغریۃ للفقراء 
واحلصادات و خری نم ذلک البذور الیت تنتج مرۃ نم  ۔ اإعطاء الفقراء بعض آأدوات الزراعة اك حلرااثت۱

 بعد مرۃ ۔ 
۔ جتهری ورش معل للمیاكنیاك آأواحلوادۃ آأوالنجارۃ آأوالألمینوم وتشغیل العمالة المناسبة الفقریۃ ۲

 فھیا۔ 
۔ اعطاء بعض النساءالفقریات ماکینات خیاطة و تطرزی لتعمل علھیا و تستفید نم دخلها و ھذا ۳

ج وھناک طرق کثریۃ غری ذلک ما میکن معاجلة  المشالک االجامتعیة ھبا نم سبیل فقط اكلأوموذ
 الوقف۔ 

 : النتاجئ والتوصیات المقرتحة 
 آأودآأن آأذکر نتاجئ البحث والتوصیات المقرتحة بشلک نقاط اتلیة  

ً
 :وختاما

نفاق يف سبیل ہللا ون نم آأوناع اجلها دوجتارۃ مع ہللا حبسنه وتعایٰل ۔   االإ
نفاق بصور  شیت ۔ حثت   الّشيعة االإسالمیة ىلع االإ

نفاق يف سبیل ہللا وللمنفقني والمتصدقني ۔   السریۃ النبوية خری مثال لالإ
نفاق وفقالمتطلبات العرص وحاجات المجتمع ۔  ن يکون االإ

 حيسن آأ
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 جيب ىلع المسلمني آأن يکوون اىلع بصریۃ وخربۃ نع حاجات المجتمع ومتطلباته ۔ 
 يلزم ىلع المتصدقني آأال جتناب نع البذل يف آأمور و آأشياء غری مفید ۃ ۔ 

نفاق يف سبیل ہللا وآأکر فائدۃ للواقف والموقوف علیه ۔   الوقف ھو خری طرق االإ
 البد للعلماء والأساتذۃ والمتخصصني اإرشاد المجتمع وھدايته اإیل الوقف و زتويدہ للأمور

 الأساسية والمهمة له ۔ 
يف ھذہ الأايم المجتمع الباکستاين يف حاجة ملحة للأوقاف اخلریية ۔ ويه طريقه مفیدۃ لرتفیه 

 المجتمع۔ 
عالمیة خری سبیل لرتوجي الوقف يف المجتمع   المؤ مترات العلمیة والندوات االإ
 حبسن ربک رب العزۃ معا يصفون وسلم ىلع المرسلني واحلمد ہللا رب العلمني ۔
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