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 :البحث مقدمة
الحمد هلل رب العالميف، وأفضؿ الصالة وأتـ       

التسميـ عمى المبعوث رحمة لمعالميف، سيدنا محمد وعمى 
أجمعيف، ومف تبعيـ بإحساف إلى يـو  آلو وصحبو
 :الديف، وبعد

فإف اإلسالـ ديف اهلل الذي ارتضى لعباده، فيو       
  واعدهػادئو وقػاليدى والرحمة لمناس جميعًا، وفي مب

أستاذ مساعد، قسـ الفقو، كمية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة  *
 .اليرموؾ

    الحقيقية لإلنساف  وأحكامو التشريعية ما يحفظ المصالح
أيًا كاف موقعو في ىذه الدنيا، بؿ أيًا كاف موقفو مف ىذا 
الديف مف حيث األصؿ، وىذه ميزة ال تنحصر في جانب 
مف جوانبو أو باب مف أبوابو، بؿ ىي صفة الزمة و سمة 

 .بارزة يدركيا كؿ باحث منصؼ، ومطمع بصير

 أحكام غير المسلمين في نظام الوقف اإلسالمي

  *آدم نوح معابدة القضاة 
 م8/2/6002: تاريخ قبول البحث   م 62/26/6002 :لبحثتاريخ وصول ا

 ملخص

يتناوؿ ىذا البحث المسائؿ الفقيية التي تتعمؽ بغير المسمميف في باب الوقؼ، حيث قاـ الباحث بجمع أقواؿ الفقياء في       
 .الفقيية المقارنةىذه المسائؿ مف المصادر الفقيية المعتمدة، ثـ قاـ بدراستيا وفؽ ما تقتضيو منيجية الدراسات 

انتيى الباحث إلى أف نظاـ الوقؼ اإلسالمي عالج وبوضوح األحكاـ التي تتعمؽ بغير المسمميف مف ذمييف ومستأمنيف       
ومرتديف وحربييف، سواٌء كانوا واقفيف أو موقوفًا عمييـ، حيث يالحظ اتفاؽ الفقياء عمى إفساح المجاؿ أماـ المسمميف ليشمموا 

ر المسمميف مف أىؿ الذمة، كما يالحظ أيضًا اتفاقيـ عمى تصحيح األوقاؼ الصادرة مف أىؿ الذمة في الدولة بأوقافيـ غي
 .اإلسالمية، شريطة أال تتعارض ىذه األوقاؼ مع النظاـ اإلسالمي العاـ

ـ في تعزيز روابط التعاوف يرى الباحث أف إحياء ثقافة الوقؼ وتعميميا بيف المسمميف وغير المسمميف محميًا ودوليًا يسي      
 . انضباطيا باألحكاـ الشرعية التي تحفظ ليذا التعاوف توازنو واستمراره ةاإلنساني المشترؾ، شريط

Abstract 
      The present study addresses the rules related to non-Muslims in Wakf issues. The researcher surveyed 

arguments presented by the Moslem scholars in such rules, as cited in the most reliable Islamic resources; 

he examined and reflected upon them as required by comparative jurisprudential study methods.  

      The researcher concludes that the Islamic Wakf system clearly demonstrates the rules that relate to 

non-Muslims including in-custody “dimmis”, patronized “Musta’man”, apostate, and warrior people, 

whether they were wakf donors or wakf beneficiaries. It is noted that there is a consensus among the 

Moslim scholars on the opinion that wakf donated by Muslims could be extended to cover non-Muslim 

“Dimmis” too, and that their arguments were coincided regarding legalization of a wakf donated by non-

Muslim “Dimmis”, in an Islamic state, provided that such wakf properties do not infringe the Islamic 

public order.  

      In the researcher’s opinion, regeneration of wakf culture, being learned to both Muslims and non-

Muslims, locally and internationally, would promote a stronger human cooperation and faster 

commonalities if only were controlled by the sharia rules, which secure a more balanced and sustainable 

cooperation. 
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إلى  -هخاصًة في أيامنا ىذ -وىذا الجانب يحتاج      
أف ُيبرز كما ىو، مف غير تحريؼ وال تزييؼ، ومف غير 
جحود أو إنكار، فنحف نعيش اليـو في عالـ أصبحت 
فيو القيـ اإلنسانية الخيرة محؿ مراجعة وتشكيؾ، بعد أف 
صارت ىذه القيـ مطية مف قبؿ أصحاب القوة والنفوذ 
لتحقيؽ أىداؼ مادية بعيدة كؿ البعد عف األخالؽ 

 .النبيمة
وفي ىذا اإلطار تأتي ىذه الدراسة ألحكاـ غير       

المسمميف في نظاـ الوقؼ اإلسالمي، فنظاـ الوقؼ يعد 
معممًا بارزًا مف معالـ التشريع اإلسالمي الخالد، ودلياًل 

شأنو شأف أنظمة –قائمًا عمى حيويتو وسعتو، ُيثبت 
اىتماـ ىذا الديف بالمصالح المشتركة  -اإلسالـ األخرى

، وسعيو إلى تحقيؽ ىذه المصالح عف طريؽ لمبشر
أحكاـ عممية واقعية، يسعد بيا الناس عمى اختالؼ 

 . أجناسيـ وألوانيـ بؿ وأديانيـ
وقد جاءت الدراسة في تمييد، وثالثة مباحث       

 :تنتظـ المسائؿ الفقيية محؿ البحث، وىي
 .حكـ الوقؼ مف غير المسمـ:  المبحث األول
 .كـ الوقؼ عمى غير المسمـح:  المبحث الثاني
مسائؿ متفرقة تتعمؽ بغير :  المبحث الثالث

 . المسمميف في الوقؼ
أما منيج البحث فيقـو عمى تتبع أقواؿ الفقياء مف       

المذاىب الفقيية األربعة في كؿ مسألة مف المسائؿ، مع 
نقؿ نصوصيـ في ذلؾ عند الحاجة، ثـ تحميميا تحمياًل 

يى إليو فيـ الباحث، والموازنة بينيا فقييًا بحسب ما انت
ثـ الترجيح في المسائؿ التي باف لي فييا ترجيح أحد 

 .األقواؿ عمى غيره
وأسأؿ اهلل تعالى أف يجعؿ عممي ىذا مقبواًل عنده،       

. ومرضيًا عند عباده، وأف ينفع بو اإلسالـ والمسمميف
 .فيو الموفؽ واليادي إلى سواء السبيؿ

 :تمهيد
قبؿ الخوض في مباحث ىذه الدراسة ومسائميا، ال       

بد لي مف بياف بعض المصطمحات األساسية التي تقـو 

عمييا ىذه الدراسة، وال بد لي أيضًا مف الحديث الموجز 
عف مشروعية الوقؼ عمومًا، وعف أىمية البحث في 

 .أحكاـ غير المسمميف في نظاـ الوقؼ غير اإلسالمي
 .واصطالحاً  تعريف الوقف لغةً : أولً 

ت فَ قَ و : ، يقاؿيطمؽ عمى الحبس والمنع :الوقؼ لغة      
والفعؿ الثالثي  .سكنت :، بمعنىووقوفاً  الدابة تقؼ وقفاً 

حبستيا في  :ووقفت الدار وقفاً  ،يتعدى وال يتعدى وقؼ
 ،تسمية بالمصدر ؼ أيضاً قْ وشيء موقوؼ ووَ  .سبيؿ اهلل

لرجؿ عف الشيء ووقفت ا .والجمع أوقاؼ مثؿ ثوب وأثواب
ف وأوقفت الدار والدابة باأللؼ لغة تميـ و  ،منعتو عنو :وقفاً  ا 

 .ٔ()بعض أىؿ المغة عابيا
اختمؼ الفقياء في فقد  :اصطالحاً أما الوقؼ       

لزـو  بعض مسائمو كمسألة الختالفيـ في تعريفو تبعاً 
، وشرط الموقوؼ لعيف الموقوفةا مسألة ممؾو  الوقؼ،

 :فات التي تكشؼ عف ىذا ما يميعميو، ومف التعري
الحنفية أخذًا مف كالـ اإلماـ أبي حنيفة عرفو       
حبس العيف عمى حكـ ممؾ الواقؼ والتصدؽ " :بأنو

، وأخذًا مف كالـ الصاحبيف (ٕ)"بالمنفعة ولو في الجممة
عمى حكـ ممؾ اهلل تعالى وصرؼ  العيف حبس: "بأنو

  .(ٖ)"منفعتيا عمى مف أحب
إعطاء منفعة شيء مدة " :المالكية بأنو وعرفو      

 .(ٗ)"بقاؤه في ممؾ معطيو ولو تقديراً  وجوده الزماً 
حبس ماؿ يمكف االنتفاع بو ": الشافعية بأنو وعرفو      

بقطع التصرؼ في رقبتو عمى مصرؼ  ،مع بقاء عينو
 .(٘)"مباح موجود

تحبيس مالؾ مطمؽ : "بأنو وعرفو الحنابمة      
بو مع بقاء عينو، بقطع التصرؼ  علمنتفالتصرؼ مالو ا

في رقبتو، وصرؼ ريعو إلى جية بر تقربًا إلى اهلل 
حد كثيٌر مف األصحاب : "وجاء عندىـ أيضاً . (ٙ)"تعالى

 .(ٚ)"تحبيس األصؿ وتسبيؿ الثمرة: الوقؼ بأنو
والواقع أف مجموع ىذه التعريفات ال تخرج عف       

العيف ومنع التصرؼ  المفيـو المغوي، الذي يفيد احتباس
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فيو مف قبؿ الواقؼ ومف قبؿ الموقوؼ عميو، مع إعطاء 
الحؽ لمموقوؼ عميو في االستفادة مف منفعتيا وثمرتيا، 
أما االختالفات التي نراىا في ىذه التعريفات، فإنما مردىا 
إلى التكييؼ الفقيي الذي اعتمده الفقياء لموقؼ، وما 

 .(ٛ)يويتبعو مف بياف الشروط واألركاف ف
 .بيان المقصود بغير المسممين في ىذا البحث: ثانياً 

مف خالؿ تتبعي لممسائؿ التي ذكرىا الفقياء في       
باب الوقؼ، وما ذكر فييا مف أحكاـ غير المسمميف، 
وجدتيـ يتحدثوف عف أصناؼ متعددة منيـ، فيناؾ 
الذمي، والمستأمف، والحربي، والمرتد، ولكؿ صنؼ مف 

 . خاصة بو إف كاف واقفًا أو موقوفًا عميوىؤالء أحكاـ 

 .مشروعية الوقف عموماً : ثالثاً 
ثبتت مشروعية الوقؼ عمومًا عند جميور أىؿ       

العمـ مف المسمميف بالكتاب والسنة، وفي ىذا نصوص 
عديدة، وآثار ونقوالت كثيرة، منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال 

 :الحصر
ـْ ُتْفِمُحوفَ َواْفَعُموا اْلَخيْ  :الىػو تعػقول .ٔ  َر َلَعمَُّك

 . [ٚٚ: الحج]
َلْف َتَناُلوا اْلِبرَّ َحتَّى تُْنِفُقوا ِممَّا  :الىػو تعػقول .ٕ

 . [ٕٜ: آؿ عمراف] ُتِحبُّوفَ 
َطيَِّباِت َيا َأيَُّيا الَِّذيَف َآَمُنوا َأْنِفُقوا ِمْف : الىػو تعػقول .ٖ

ـْ ِمَف  َما ا َأْخَرْجَنا َلُك ـْ َوِممَّ : البقرة] ْرضِ األَكَسْبُت
ٕٙٚ] . 

إذا مات ابف آدـ انقطع عممو إال مف : "قولو  .ٗ
صدقة جارية وعمـ ينتفع بو وولد صالح : ثالث

 .(ٜ)"يدعو لو

أصاب  :قاؿ رضي اهلل عنيما بف عمرما رواه ا .٘
 ،يستأمره فييا فأتى النبي  ،بخيبر عمر أرضاً 

بخيبر لـ  إني أصبت أرضاً  !يا رسوؿ اهلل :فقاؿ
 ؟فما تأمرني بو ،قط ىو أنفس عندي منو االً أصب م

 :قاؿ .إف شئت حبست أصميا وتصدقت بيا :قاؿ
أنو ال يباع أصميا وال يبتاع وال  ،فتصدؽ بيا عمر
فتصدؽ عمر في الفقراء وفي  :قاؿ .يورث وال يوىب

القربى وفي الرقاب وفي سبيؿ اهلل وابف السبيؿ 
يا ال جناح عمى مف ولييا أف يأكؿ من ،والضيؼ

 .(ٓٔ)"متموؿ غير بالمعروؼ أو يطعـ
صر لما حُ  :عبد الرحمف السممي قاؿ ما رواه أبو .ٙ

 !أذكركـ باهلل :عثماف أشرؼ عمييـ فوؽ داره ثـ قاؿ
رسوؿ اهلل  ىؿ تعمموف أف حراء حيف أنتفض قاؿ

:  أثبت حراء فميس عميؾ إال نبي أو صديؽ أو
أف  ىؿ تعمموف !قاؿ أذكركـ باهلل .نعـ :قالوا .شييد

مف ينفؽ نفقة  :قاؿ في جيش العسرة رسوؿ اهلل 
فجيزت ذلؾ  ،والناس مجيدوف معسروف ؟متقبمة
ىؿ تعمموف  !أذكركـ باهلل :ثـ قاؿ .نعـ :قالوا .الجيش

 ،أف بئر رومة لـ يكف يشرب منيا أحد إال بثمف
 :قالوا .فابتعتيا فجعمتيا لمغني والفقير وابف السبيؿ

 .(ٔٔ)..."وأشياء عددىا .الميـ نعـ
لـ يكف : "ما روي عف جابر رضي اهلل عنو أنو قاؿ .ٚ

 .(ٕٔ)"ذو مقدرة إال وقؼ أحد مف أصحاب النبي 
ليذه األدلة وغيرىا ذىب جميور العمماء سمفًا       

وخمفًا إلى القوؿ بمشروعية الوقؼ، حتى قاؿ اإلماـ 
مف يرد الوقؼ إنما يرد السنة التي أجازىا النبي : "أحمد
 اعمـ أف : "وقاؿ اإلماـ الشوكاني. (ٖٔ)"وأصحابو

ثبوت الوقؼ في ىذه الشريعة وثبوت كونو قربة أظير 
 .(ٗٔ)"مف شمس النيار

 .أىمية البحث في أحكام غير المسممين في الوقف: رابعاً 
شيدت أعماؿ الوقؼ ومشاريعو ومؤسساتو في       

العالـ العربي واإلسالمي توسعًا كبيرًا في السنوات القميمة 
الماضية، وجرت عدة محاوالت لالنتقاؿ بالوقؼ مف 
اإلطار المحمي إلى اإلطار الدولي والعالمي، فظيرت 
مؤسسات لموقؼ أنشأتيا الجاليات اإلسالمية في الدوؿ 

، ونشأت مشاريع وقفية في بالد (٘ٔ)غير اإلسالمية
المسمميف تعنى بمصارؼ عالمية ال تقتصر عمى 

، ومثؿ (ٙٔ)ؿ اإلسالميةالمسمميف أو المقيميف في الدو 
ىذه المشاريع تحتاج إلى ضبط مف الناحية الشرعية، 
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لتكوف متوافقة مع االجتيادات الفقيية المعتبرة في ىذا 
الباب، فكثر التساؤؿ عف موقع غير المسمميف في 
الوقؼ، ومدى إمكانية شموليـ بيذه المشاريع الوقفية 

شراكيـ فييا  .وا 
 إف الساحة الفكرية اليـو ر فػإضافة إلى ىذا األم      

تشيد جداًل واسعًا حوؿ مكانة غير المسمميف في الدولة 
اإلسالمية، وحوؿ الحريات الدينية والمدنية التي يتمتعوف 
بيا، وىو جدؿ ُيظير في كثير مف األحياف الجيؿ 
باألحكاـ الشرعية الصحيحة في ىذا الباب، وىذا الجيؿ 

فميف، فكاف مف سبٌب إلفراط الجاىميف وتفريط الغا
الضروري إظيار األحكاـ الشرعية المتعمقة بغير 
المسمميف وتجميتيا في سائر المجاالت، ومف ضمنيا 

ثقافة الوقؼ في اإلسالـ ثقافة واسعة " وذلؾ أف. الوقؼ
منبئة بحؽ عف قيـ اإلسالـ الرفيعة في  ،ومستوعبة

الرعاية والمواساة والرحمة والتسامح، ومف صور اتساع 
عند المسمميف شمولو لغير المسمميف واتساع  الوقؼ

أحكامو وأطره التشريعية لموقؼ عمييـ بؿ وقبولو ألوقافيـ 
 . ومشاركاتيـ في فعؿ الخير

ولعمنا اليـو أحوج مف أي وقت مضى إلى إبراز       
دور الوقؼ في تعزيز وتوطيد الروابط االجتماعية 

يعيشوف  والعممية والمعرفية بيف المسمميف وغيرىـ ممف
داخؿ الدولة اإلسالمية أو في نطاؽ وكنؼ الجوار 

  .(ٚٔ) ..."هامتدادًا إلى المجتمع الدولي بأسر 
 المبحث األول

 حكم الوقف من غير المسلم

في ىذا المبحث استعراض لألحكاـ الفقيية       
المتعمقة بالوقؼ الصادر مف غير المسمـ مف حيث 

ة ىذا األمر أصؿ الوقؼ ومف حيث كيفيتو، والستبان
 .جعمت البحث يدور حوؿ المطمبيف التالييف

حكم وقف غير المسلم من حيث  :المطلب األول

 .األصل

معمـو أف الواقؼ يعتبر مقومًا أساسيًا مف مقومات       
الوقؼ، إذ ال يتصور شرعًا وجود وقٍؼ مف غير واقؼ، 

فيو مف جممة التصرفات االنفرادية التي تبنى عمى إرادة 
اف المتصؼ باألىمية الكاممة والوالية الصحيحة اإلنس

ذميًا -عمى محؿ التصرؼ، فيؿ يتصؼ غير المسمـ 
بيذيف الوصفيف بحيث ُيحكـ بصحة  -كاف أو غير ذمي

أف لموقؼ خصوصية تقتضي خالؼ ذلؾ؟ ىذا  ووقفو؟ أ
 .ما سأناقشو في مسائؿ ىذا المطمب

 .حكم وقف الذمي :المسألة األولى
مف  أي ،المعاىد: اصطالح الفقياء ىوالذمي في       
باألمف  -أو ممف ينوب عنو -العيد مف اإلماـ  ُأعطي

عمى نفسو ومالو نظير التزامو الجزية ونفوذ أحكاـ 
وقد جاء في حكـ وقفو عند فقياء المذاىب . (ٛٔ)اإلسالـ
 (ٕٔ)والشافعية (ٕٓ)ةػوالمالكي (ٜٔ)ةػالحنفي ةػاألربع

مف أف تحصى، تدؿ نصوص عديدة أكثر  (ٕٕ)والحنابمة
جميعيا عمى صحة الوقؼ مف الذمي مف حيث األصؿ، 

 :وذلؾ ألمريف
الشتراكو مع المسمـ في أىمية التبرع التي ىي محؿ  .ٔ

، وأىمية التبرع (ٖٕ)النظر عند البحث في شروط الواقؼ
 .العقؿ والبموغ وعدـ الحجر: ىذه تتحقؽ بثالثة أمور ىي

امالت القاعدة العامة أف أىؿ الذمة في المع .ٕ
والتصرفات المالية تجري عمييـ أحكاـ اإلسالـ، إال ما 
استثني مف ذلؾ كالتعامؿ بالخمر والخنزير عند بعض 
الفقياء، وذلؾ ألف الذمي ممتـز بموجب عقد الذمة 
بأحكاـ اإلسالـ فيما يرجع إلى ىذا الباب مف 

 . (ٕٗ)المسائؿ
لفقياء وىذه القاعدة وما يعود إلييا ُتالَحظ مف كالـ ا      

إجمااًل في أبواب المعامالت مف الفقو اإلسالمي، بؿ ىو 
ما نص عميو بعضيـ صراحة، فقد قاؿ اإلماـ الجصاص 

أىؿ الذمة محمولوف في البيوع : وقاؿ أصحابنا: "الحنفي
والمواريث وسائر العقود عمى أحكاـ اإلسالـ، كالمسمميف 

وقاؿ اإلماـ . (ٕ٘)..."إال في بيع الخمر والخنزير
ذا دفع المسمـ إلى النصراني مااًل : "سرخسي الحنفيال وا 

مضاربة بالنصؼ فيو جائز، ألف المضاربة مف 
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وقاؿ . (ٕٙ)"المعامالت، وأىؿ الذمة في ذلؾ كالمسمميف
ذا ظير ىذا الجواب ظير  "... :اإلماـ القرافي المالكي وا 

( أي أىؿ الذمة)أف الحؽ األبمج القضاء عمى عقودىـ 
 .(ٕٚ)"فسادىابالصحة حتى يعمـ 

ومما يؤيد ىذا المعنى مف جية الرواية ما رواه       
أف أوؿ صدقة موقوفة كانت في الواقدي في مغازيو مف 
 ،التي أوصى بيا إلى النبي  ،اإلسالـ أراضي مخيريؽ

فوقفيا النبي 
ىذا ييودي قاتؿ مع  (ٜٕ)، ومخيريؽ(ٕٛ)

في أحد، وكاف قد أوصى إف أصيب فأموالو إلى  النبي 
 . (ٖٓ)يضعيا حيث أراه اهلل محمد 
والذي يظير مف كالـ الفقياء في ىذه المسألة أف       

وقؼ أىؿ الذمة مف حيث آثاره ال يختمؼ عف وقؼ 
عف القاضي عياض  (ٖٔ)المسمميف، إال ما نقمو المالكية

مف قولو بعدـ لزـو وقؼ أىؿ الذمة وصحة رجوعيـ 
الوقؼ مف لزـو  (ٕٖ)فيو، مع أف المعتمد في مذىبيـ

 (ٖٗ)والحنابمة (ٖٖ)حيث األصؿ، ومثميـ في ىذا الشافعية
 .(ٖ٘)وصاحبا أبي حنيفة

أما مستنده في ذلؾ فيو القوؿ بأف الوقؼ قربة       
، (ٖٙ)وأف القربة ال تصح منيـ، وعقودىـ فييا غير الزمة

وتخريجو ىذا لموقؼ ال يتوافؽ مع تخريج المذاىب 
فؽ مع تخريج غيره مف األخرى لو، فضاًل عف أنو ال يتوا

 .أىؿ المذىب
وأما الوقؼ فميس بعبادة : "فقد جاء عند الحنفية      

وجاء عند المالكية . (ٖٚ)"وضعًا بدليؿ صحتو مف الكافر
فا: "أنفسيـ ألف ; لـ تظير فيو قربة لوقؼ يصح وا 

الوقؼ مف باب العطايات واليبات ال مف باب الصدقات 
وجاء . (ٖٛ)..."قيروليذا يصح الوقؼ عمى الغني والف

نما صح وقفو ووصيتو : "عند الشافعية أي غير )وا 
. (ٜٖ)"وصدقتو مف حيث إنيا عقود مالية ال قربة( المسمـ

فمـز ، لوقؼ تبرع يمنع البيع واليبةا: "وجاء عند الحنابمة
 .(ٓٗ)"كالعتؽ بمجرد المفظ

وىذه النصوص دلت عمى أف جميور الفقياء       
جممة التصرفات المالية، يروف أف الوقؼ تصرؼ مف 

وليس عبادًة محضة، وعميو فال وجو لمتفريؽ بيف آثاره 
 .مف المسمـ ومف غير المسمـ

 .حكم وقف المرتد: المسألة الثانية
 و الراجع عف ى" :ياءػالح الفقػالمرتد في اصط      

َوَمف َيْرَتِدْد  :قاؿ اهلل تعالى، ديف اإلسالـ إلى الكفر
ـْ َعف ِديِنوِ  ـْ  َفَيُمتْ  ِمنُك َوُىَو َكاِفٌر َفُأْوَلِئَؾ َحِبَطْت َأْعَماُلُي

ـْ ِفيَيا  َواآلِخَرةِ  ِفي الدُّْنَيا َوُأْوَلِئَؾ َأْصَحاُب النَّاِر ُى
 ". (ٔٗ)[ٕٚٔ: البقرة]َخاِلُدوفَ 
والذي يظير ىنا أف الفقياء مف المذاىب       
متفقوف عمى الحكـ بعدـ صحة وقؼ المرتد  (ٕٗ)األربعة

ف مات أو قتؿ عمى ردتو، وما ذىبوا إليو ىنا مبني إ
عمى أف المعتمد في ىذه المذاىب أف ممؾ المرتد إف 

فاألمر متعمؽ ، (ٖٗ)فيئاً  مات أو قتؿ يزوؿ ويصير
بواليتو عمى مالو ال بأىميتو لمتصرؼ مف حيث األصؿ 

 .كما ىو ظاىر
غير أف الفقياء اختمفوا في حكـ الوقؼ إف عاد       
 :قوالف لإلسالـ، وليـ في ذلؾالمرتد 
ويؤخذ مف عموـ القوؿ  (ٗٗ)ما صرح بو الحنفية: األول

في تصرفات المرتد أف وقفو  (٘ٗ)المعتمد عند الحنابمة
يصير صحيحًا نافذًا، ألف وقفو حاؿ ردتو كاف موقوفًا 
عمى رجوعو إلى اإلسالـ، وقد عاد إلى اإلسالـ فيحكـ 

 .بنفاذه
ويؤخذ مف عمـو قوؿ  (ٙٗ)يةما صرح بو الشافع: الثاني

في تصرفات المرتد، أف  (ٛٗ)وبعض الحنابمة (ٚٗ)المالكية
وقؼ المرتد غير صحيح ابتداًء، ولو عاد لإلسالـ فمف 

 .يقبؿ منو
ومبنى الخالؼ بيف القوليف أف أصحاب القوؿ       

األوؿ نظروا إلى محؿ التصرؼ، فبما أف ممكيتو موقوفة 
أصحاب الفريؽ الثاني  فكذا كؿ تصرؼ يقع عميو، وأما

كالشافعية فنظروا إلى طبيعة التصرؼ، فبما أنو ال يقبؿ 
التعميؽ ابتداًء فال يصح تعميقو عمى الرجوع إلى 
اإلسالـ، وىذا برأيي ىو األرجح فإف أصحاب القوؿ 
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يقولوف بعدـ صحة التعميؽ في الوقؼ ابتداًء  (ٜٗ)األوؿ
 فكيؼ يقولوف بصحتو ىنا؟

 .قف المستأمنو : المسألة الثالثة
ىو الحربي المقيـ إقامة مؤقتة في ديار : نالمستأم  
ألصمو بانتياء مدة إقامتو المقررة  فيعود حربياً ، اإلسالـ

وحكـ وقفو حاؿ إقامتو . (ٓ٘)لكف يبمغ مأمنو، لو في بالدنا
 -فيما اطمعت –في بالد المسمميف لـ ينص عميو صراحًة 

ربي المستأمف فيجوز وأما الح: "إال الحنفية فقد جاء عندىـ
لو مف الوقؼ ما يجوز لمذمي، ثـ ال يبطؿ برجوعو إلى 
داره، وال بموتو عندنا، وال بإبطالو إياه قبؿ عوده إلى داره، 

 .(ٔ٘)"وال برجوعو إلينا ثانيًا بأماف
 (ٕ٘)وأما غيرىـ مف أىؿ المذاىب فإف الشافعية      

 (ٖ٘)فيجيزوف وقؼ الكافر عمومًا، ويدخؿ في ىذا المستأم
ف لـ يصرحوا بو، وأما المالكية والحنابمة فالذي يظير  وا 
مف عمـو أقواليـ صحة وقؼ المستأمف، وذلؾ ألنيـ 
يصححوف مف حيث األصؿ المعامالت المالية التي تقع 

 .(ٗ٘)مف المستأمف في دار اإلسالـ

حكم وقف غير المسلم باعتبار  :المطلب الثاني

 .الجهة الموقوف عليها

شؾ فيو أف الحكـ بصحة وقؼ مف األوقاؼ مما ال      
مرتبط بموافقتو لمشرع مف جميع الوجوه، فأىمية الواقؼ، 
وواليتو عمى محؿ الوقؼ ال تعني ضرورًة صحة وقفو، 
بؿ البد مف النظر إلى اعتبارات أخرى، مف ضمنيا 
الجية التي صرؼ إلييا الوقؼ، وىذا األمر يشمؿ 

 -جزاىـ اهلل خيراً - اءناالمسمـ وغير المسمـ، ولذا فإف فقي
بحثوا طوياًل في الجيات التي يجوز الوقؼ عمييا عمومًا 
والتي ال يجوز، ولست ىنا بصدد ذكر أقواليـ، أو 
الوقوؼ عمييا; فمقصود البحث بياف األحكاـ التي 
اختص بيا غير المسمميف في نظاـ الوقؼ، ومف ذلؾ 
 الجيات التي يصح وقفيـ عمييا، كما يظير مف خالؿ

 :المسائؿ التالية

حكم وقف غير المسمم عمى ما يعتبر : المسألة األولى
 .معصية في ديننا ودينو

قة، وغير سَ اع الطرؽ والفَ طّ وذلؾ كالوقؼ عمى قُ       
في ديننا وال في دينو مف المعاصي  رّ قَ ػذلؾ مما ال يُ 

وىذا النوع مف الوقؼ ال يصح باتفاؽ . واآلثاـ
و مف اإلعانة عمى اإلثـ ; وذلؾ لما في(٘٘)الفقياء

 والعدواف الذي نيينا عنو صراحة، وأىؿ الذمة في ذلؾ 
 . كالمسمميف، ال يقروف عميو

حكم وقف غير المسمم عمى ما يعتبر : المسألة الثانية
 .قربًة في ديننا ودينو

وذلؾ كالوقؼ عمى الفقراء والمساكيف، والوقؼ       
الذرية واألقرباء عمى المارة وعابري السبيؿ، والوقؼ عمى 

 .والجيراف، والوقؼ عمى بيت المقدس
في ىذه المسألة  (ٙ٘)والذي يظير مف كالـ الفقياء      

اتفاقيـ عمى صحة الوقؼ مف الذمي عمى كؿ جيات 
البر المتفؽ عمييا بيف اإلسالـ وممتو، وتوجيو ىذا كما 
يظير مف كالميـ أف الوقؼ تصرؼ مالي شرع ألجؿ 

ى ظير ىذا في الجية الموقوؼ عمييا البر ابتداًء، ومت
فال يمنع، سواء كاف الواقؼ مسممًا أو غير مسمـ، مع 

 .مراعاة الشروط األخرى وانتفاء الموانع

وقف غير المسمم عمى ما يعتبر قربة : المسألة الثالثة
 .في دينو وىو معصية في ديننا

وذلؾ كالوقؼ عمى الكنائس، واألديرة، والبيوت       
فييا غير اهلل تعالى، أو الوقؼ عمى ما فييا  التي يعبد

مف المعبودات الباطمة وخدميا، وعمى كؿ ما فيو إظيار 
 . لمعقائد المنافية لعقيدة المسمميف

أف األقواؿ : والذي يظير مف كالـ الفقياء ىنا      
ذىبت إلى عدـ  (ٚ٘)المعتمدة في المذاىب الفقيية األربعة
األمور، ومحؿ ىذا صحة الوقؼ مف الذمي عمى ىذه 

إذا وقع الوقؼ منيـ بعد  (ٛ٘)كما صرح بو بعض الفقياء
وتعميؿ ما ذىبوا إليو مف . اإلسالـ، ورفعوا أمرىـ إلينا

 :ىو (ٜ٘)عدـ صحة الوقؼ ىنا
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ف كاف تصرفًا ماليًا في أصمو إال أنو  .ٔ إف الوقؼ وا 
يشترط فيو أف أال يكوف عمى معصية; ليتحقؽ المقصد 

و التقرب إلى اهلل تعالى، والوقؼ الشرعي مف الوقؼ وى
 .عمى مثؿ ىذا ال يحصؿ بو المقصود

إننا قد نيينا عف اإلعانة عمى المعاصي، وال  .ٕ
، معصية أكبر مف الشرؾ وعبادة ما دوف اهلل تعالى

 .وتصحيح وقفيـ في مثؿ ىذا إعانة ليـ عميو
 يناقض مبدأ  إف حكـ المسمميف بصحة ىذا الوقؼ  .ٖ

سالمي الثابتة، وىو أف الحكـ هلل مف مبادئ التشريع اإل
تعالى، وقد قضى رب العزة ببطالف عبادتيـ ومعتقداتيـ، 

 . ولذا نحكـ ببطالف ما بني عمييا مف تصرفات
ىذا ما عميو جميور الفقياء، لكف بعضيـ كالقاضي       

، وصاحب الواضح مف (ٓٙ)عياض مف المالكية
س وبيوت وقؼ أىؿ الذمة عمى الكنائ اأجاز  ،(ٔٙ)الحنابمة

بأف شرط الوقؼ أف يكوف  (ٕٙ)ماالعبادة عندىـ، واحُتج لي
ف خالؼ في ذلؾ اعتقاد  في قربًة بحسب اعتقاد الواقؼ، وا 

 : غير أف ىذا ال يستقيـ لسببيف. المسمميف
إف أىؿ الذمة نزلوا في عقد ذمتيـ عمى أحكاـ  .ٔ

المسمميف فيما يتعمؽ بالمعامالت، ومف أحكاـ المسمميف أنو 
عندىـ الوقؼ عمى ما يتنافى مع العقيدة  ال يجوز

مف أحكاـ النظاـ العاـ  -كما يقاؿ اليـو -اإلسالمية، وىذا 
في الدولة، الرتباطو بعقيدة الدولة ووظيفتيا، وكؿ ما يتنافى 

 .معو ال يصح بصرؼ النظر عف اعتقاد صاحبو
إف نظاـ الوقؼ ىذا نظاـ إسالمي ابتداًء، فقد نقؿ  .ٕ

أف أىؿ الجاىمية لـ يكونوا  (ٖٙ)عف اإلماـ الشافعي
يعرفوف الوقؼ، ولذا فيو حقيقة شرعية يرجع إلى شرعنا 
في تحقيؽ شروطيا وأحكاميا، وال يتجاوز بيا إلى غير 

 .ذلؾ

وقف غير المسمم عمى ما يعتبر قربة : المسألة الرابعة
 . في ديننا ول يعتبر قربة في دينو

اج وذلؾ كالوقؼ عمى المساجد وعمى الحج      
والمعتمريف، وغيرىا مف سبؿ العبادة والطاعة المشروعة 

في ديننا دوف دينيـ، والذي يظير لي أف الفقياء اختمفوا 
 :في حكـ ىذا النوع مف الوقؼ إلى قوليف

ليو ذىب الحنفية: األول وبعض  (٘ٙ)والمالكية (ٗٙ)وا 
وعمؿ بعضيـ قولو . مف أف وقفو ال يصح (ٙٙ)الشافعية

لمسمميف أبعد ما تكوف عف ىذا بأف أمواؿ غير ا
الكسب الطيب الحالؿ، وما كاف كذلؾ فال ينبغي 

، ويمكف أف يحتج ليـ (ٚٙ)صرفو إلى قربات المسمميف
أيضًا بأف مف شروط الوقؼ عند بعض الفقياء أف 
يكوف في قربة وال يمكف أف تتحقؽ القربة مف غير 

 .المسمـ ألنو ليس مف أىؿ النية
مف أف  (ٜٙ)والحنابمة (ٛٙ)ةوذىب إليو الشافعي: الثاني

وقفو صحيح; وحجتيـ في ذلؾ أف الوقؼ مف الذمي 
صحيح ابتداًء، لصحة عبارتو وواليتو عمى مالو، 
وصرؼ الوقؼ إلى مصالح المسمميف الخاصة مف 

 .مساجد وغيرىا يتفؽ مع أحكاـ الشرع ظاىراً 
والذي أميؿ إلى ترجيحو ىو القوؿ الثاني، ألف ما       

يؽ األوؿ مف عدـ طيب كسب غير المسمـ احتج بو الفر 
غير متحقؽ، فقد اتفؽ الفقياء عمى صحة التعامؿ 

 . المالي معو وعمى قبوؿ ىبتو
ثـ إنو ال وجو لمتفريؽ بيف القربة الصحيحة في       

وىي التي اتفؽ الفقياء عمى صحة  -اعتقادنا واعتقاده
والقربة التي ىي صحيحة في اعتقادنا  -الوقؼ عمييا

، ألف اعتقادىـ ليس حجة في ديننا عمومًا، وليس فقط
 (ٓٚ)حجة في الوقؼ أيضًا، ولذا ذىب جميور الفقياء

إلى عدـ صحة وقفيـ عمى ما كاف قربة في دينيـ فقط، 
 .وفي ىذا دليؿ عمى عدـ اعتبار ىذا االعتقاد

غير المسمـ ليس : وأما ما يمكف أف يقاؿ مف أف      
القرب الدينية المشروعة في أىاًل لمنية، وال تقبؿ منو 

فيذا صحيح، لكف الوقؼ كما يستفاد مف أقواؿ . ديننا
الفقياء ليس عبادة محضة، بؿ ىو تصرؼ مالي يشترط 

 .فيو أال يكوف في معصية، وىو متحقؽ ىنا
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عمى أف الباحث يرى أنو ال بد مف تقييد ىذا القوؿ 
اعد بقيود، تستفاد مف عمـو األدلة الشرعية، وال تأباىا قو 

 :المذاىب التي أخذت بيذا القوؿ، وىي
أف تسمـ ىذه األوقاؼ إلى المسمميف لمنظر في  .ٔ

دارتيا وتوزيعيا عمى مستحقييا، كي ال يكوف  شؤونيا وا 
ألىؿ الذمة مدخؿ في التحكـ بأمر يخص المسمميف 

َوَلف : قاؿ اهلل تعالى. دوف غيرىـ، وىو أمر العبادة
 .[ٔٗٔ:النساء] َعَمى الُمْؤِمِنيَف َسِبيالً  َيْجَعَؿ المَُّو ِلْمَكاِفِريفَ 

في األماكف  أال يظير ألىؿ الذمة ذكٌر أو شعاٌر  .ٕ
التي وقفوا عمييا، كي ال يكوف ىذا سببًا لمتمبيس عمى 

َوَأفَّ الَمَساِجَد : قاؿ اهلل تعالى. المسمميف في أمر دينيـ
 .[ٛٔ: الجف]ِلمَِّو َفاَل َتْدُعوا َمَع المَِّو َأَحداً 

 المبحث الثاني

 حكم الوقف على غير المسلم

يعتبر الموقوؼ عميو مقومًا أساسيًا مف مقومات       
الوقؼ في نظاـ الوقؼ اإلسالمي، ويشترط الفقياء 

عمى -إجمااًل في الموقوؼ عميو شروطًا عديدة مف أىميا
 :بينيـ -اختالؼ

 .أف يكوف الموقوؼ عميو جيًة مف جيات البر -
 .موقوؼ عميو معموماً كوف اليأف  -
 .أف يكوف الموقوؼ عميو ممف يصح تممكو -
 .أف يكوف الموقوؼ عميو جيًة ال تنقطع -

فيؿ تنطبؽ ىذه الشروط عمى غير المسمميف إذا       
كاف الوقؼ عمييـ أو عمى صنؼ مف أصنافيـ؟ وىؿ 
يختمؼ الحكـ إف كاف الوقؼ مف غير المسمـ أو مف 

ي المطمبيف التالييف إف شاء المسمـ؟ ىذا ما سأناقشو ف
 .اهلل تعالى

 .حكم وقف المسلم على غير المسلم :المطلب األول

يبحث الفقياء مسائؿ عديدة مما يدخؿ تحت ىذا       
العنواف، وفيما يمي أىـ ىذه المسائؿ وما انتيى إليو 

 :اجتيادىـ في كؿ منيا
 .حكم وقف المسمم عمى أىل الذمة: المسألة األولى

: لذمي في اصطالح الفقياء كما سبؽ تعريفو ىوا      
أو ممف ينوب  -العيد مف اإلماـ مف أعطي أي ،المعاىد

باألمف عمى نفسو ومالو نظير التزامو الجزية ونفوذ  -عنو
 . (ٔٚ)أحكاـ اإلسالـ

والذي يظير مف كالـ أىؿ العمـ ىنا، أف األقواؿ       
 (ٖٚ)الكيةالم (ٕٚ)المعتمدة في المذاىب األربعة الحنفية

اتفقت عمى صحة وقؼ  (٘ٚ)والحنابمة (ٗٚ)والشافعية
المسمـ عمى الذمي مف حيث األصؿ، ال يعارضيـ في 

 .(ٙٚ)ذلؾ إال قوٌؿ في مذىب الشافعية
 

 :فيو (ٚٚ)المعتمدة ؿأما مستند األقوا
إف الشروط العامة لصحة الوقؼ تنطبؽ عمى أىؿ  .ٔ

الذمة مف حيث األصؿ، فيـ أىؿ لمتممؾ، وممكيـ 
، فمـز الحكـ بصحة الوقؼ عمييـمحت  .ـر
إف الصدقة عمى أىؿ الذمة وصمتيـ وجو مف وجوه  .ٕ

البر المقررة في شرعنا، وال يمنع مف ذلؾ عدىـ مف جممة 
 :الكفار المنكريف، دؿ عمى ذلؾ أدلة كثيرة منيا

ـْ  :قوؿ اهلل تعالى -أ  ـُ المَُّو َعِف الَِّذيَف َل اَل َيْنَياُك
ـْ ِفي الدِ  ـْ َأف  يفِ ُيَقاِتُموُك ـْ ُيْخِرُجوُكـ مِّف ِدَياِرُك َوَل

َوُىـْ  ـْ ِإفَّ المََّو ُيِحبُّ الُمْقِسِطيفَ  َتَبرُّ  َوتُْقِسُطوا ِإَلْيِي
 . [ٛ:الممتحنة]

ـَ َعَمى ُحبِِّو :قولو سبحانو وتعالى -ب  َوُيْطِعُموَف الطََّعا
نا ، ووجو الداللة ى[ٛ: اإلنساف]َوَأِسيراً  َوَيِتيماً  ِمْسِكيناً 

، ومع ذلؾ عد (ٛٚ)أف األسير ال يكوف إال كافراً 
التصدؽ عميو مف البر المستوجب لممدح مف اهلل 

 .تعالى
وقفت  ما روي أف صفية بنت حيي زوج النبي  -ج 

 .(ٜٚ)عمى أخ ليا ييودي
في كؿ كبد رطبة : "أنو قاؿ ما جاء عف النبي  -د 

 في كؿ :قولو: "قاؿ الحافظ ابف حجر. (ٓٛ)"أجر
والمراد رطوبة  ،كؿ كبد حية :أي .كبد رطبة أجر

كناية  الحياة أو ألف الرطوبة الزمة لمحياة فيو
األجر  :أي ،ومعنى الظرفية ىنا أف يقدر محذوؼ
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واستدؿ بو عمى ... كؿ كبد حية إرواءثابت في 
 .(ٔٛ)"جواز صدقة التطوع لممشركيف

مف عدـ صحة  (ٕٛ)أما ما قالو بعض الشافعية      
نظرًا لعدـ ظيور القربة في مثؿ  الوقؼ عمى أىؿ الذمة

ىذا الوقؼ فمردود بصريح األدلة التي ساقيا أصحاب 
 .الفريؽ األوؿ

ىذا ما قالو الفقياء في حكـ الوقؼ مف حيث       
األصؿ، غير أف مف الفقياء مف أضاؼ قيودًا الظاىر 

ؼ األخرى، فمف ػمنيا أنيا سيقت لمراعاة شروط الوق
 :ذلؾ
إلى عدـ  (ٗٛ)ض المالكيةوبع (ٖٛ)ذىب الشافعية .ٔ

صحة وقؼ المصحؼ وما شابيو عمى الذمي، وفي ىذا 
مراعاة ألحد شروط الموقوؼ عميو التي وىو كونو ممف 

 .يصح تممكو
وىذا ما يؤخذ مف كالـ  (٘ٛ)ذىب الشافعية .ٕ

إلى أف الوقؼ عمى بعض أىؿ الذمة ال  (ٙٛ)الحنفية
يصح إف ظير في تعيينيـ قصد معصية، ومثموا ليذا 

 .اف الكنائس وخدـ األديرةبرىب
كراىة الوقؼ عمى أىؿ  (ٚٛ)يرى بعض المالكية .ٖ

الذمة ما لـ يكونوا أقرباء لمواقؼ أو فقراء; تأكيدًا لتحقؽ 
 .معنى القربة في الموقوؼ عميو

 . وىذه قيود صحيحة ال بد مف مراعاتيا واهلل أعمـ      

 .حكم وقف المسمم عمى الحربي والمرتد: المسألة الثانية
غير المسمـ الذي لـ يدخؿ في عقد  وى: الحربي      
أما  .(ٛٛ)وال يتمتع بأماف المسمميف وال عيدىـ، الذمة

الراجع عف ديف اإلسالـ إلى : المرتد فيو كما سبؽ
 . (ٜٛ)الكفر
أما حكـ الوقؼ عمى الحربي فالذي يظير لمباحث       

عمى  (ٜٓ)اتفاؽ األقواؿ المعتمدة في المذاىب األربعة
صحة الوقؼ عمى الحربي مطمقًا، وذلؾ ألسباب  عدـ

 : أىميا ما يأتي (ٜٔ)عديدة

إف مف شروط صحة الوقؼ أال يكوف في معصية،  .ٔ
والوقؼ عمى الحربي ليس كذلؾ، فقد نيى الشارع عف 
برىـ واإلحساف إلييـ، بؿ نحف مأموروف بالتضييؽ 

 .عمييـ
إف الوقؼ عمى الحربي فيو إعانة لو عمى كفره وعناده  .ٕ
حاربتو لإلسالـ ومنابذتو لممسمميف، وما كاف كذلؾ فال وم

 .يصح مف المسمـ فعمو في الوقؼ وال في غيره
الوقؼ صدقة جارية، ولذا يشترط في الموقوؼ  .ٖ

عميو أف يكوف عمى جية ال تنقطع، ومثؿ ىذا غير 
 .متحقؽ حكمًا في الحربي

 ح ػيص مف شروط الموقوؼ عميو أف يكوف ممف  .ٗ

و إلى زواؿ في حكـ الشرع، ولذا فال تممكو والحربي ممك
 .يصح الوقؼ عميو

ىذا ىو القوؿ المعتمد في المذاىب الفقيية األربعة       
ذىبوا  (ٖٜ)والحنابمة (ٕٜ)غير أف بعض الفقياء مف الشافعية

إلى جواز الوقؼ عمى الحربي المعيف، أي أف يقؼ 
الواقؼ عمى شخص يقصده لذاتو مع أنو حربي، وقيده 

وال مخرجًا ، ط أف ال يكوف ىذا الحربي مقاتالً بعضيـ بشر 
 .وال مظاىرًا لألعداء عمى اإلخراج، لممسمميف مف ديارىـ

أنو داخؿ في عمـو  (ٜٗ)ومستند كالـ ىذا الفريؽ      
ـْ ِفي  :قولو تعالى ـْ ُيَقاِتُموُك ـُ المَُّو َعِف الَِّذيَف َل اَل َيْنَياُك

ـْ ُيْخِرُجوُكـ مِّف دِ  الِديفِ  َوُىـْ َوَل ـْ َأف َتَبرُّ ـْ  َياِرُك َوتُْقِسُطوا ِإَلْيِي
ـُ المَُّو َعِف الَِّذيَف  * ِإفَّ المََّو ُيِحبُّ الُمْقِسِطيفَ  ِإنََّما َيْنَياُك

ـْ ِفي الدِّيفِ  َوَظاَىُروا َعَمى  َوَأْخَرُجوُكـ مِّف ِدَياِرُكـْ  َقاَتُموُك
ـْ َأف َتَولَّْوُىـْ  ـُ َوَمف َيَتَولَّ  ِإْخَراِجُك ـْ َفُأْوَلِئَؾ ُى ُي

 .[ٛ-ٚ: الممتحنة]الظَّاِلُموفَ 
وىذا االستدالؿ في الحقيقة موضع نظر، فقد جاء       

عف أسماء بنت أبي بكر ىذه اآلية  في سبب نزوؿ
قدمت عمّي أمي وىي مشركة : ا قالتمرضي اهلل عني

: ، قمت، فاستفتيت رسوؿ اهلل في عيد رسوؿ اهلل 
نعـ : "أفأصؿ أمي؟ قاؿ وىي راغبة إف أمي قدمت عمي

اَل  قاؿ ابف عيينة فأنزؿ اهلل تعالى فييا "صمي أمؾ
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ـْ ِفي الِديفِ  ـْ ُيَقاِتُموُك ـُ المَُّو َعِف الَِّذيَف َل  ...َيْنَياُك
فالذي يظير مف سبب نزوؿ ىذه اآلية أنيا  .(ٜ٘)اآلية

في صمة المحارب إذا كاف مستأمنًا، والمستأمف تجري 
 .كاـ أىؿ الذمة كما ىو معمـوعميو أح
 (ٜٙ)وأما الوقؼ عمى المرتد فقد صرح الشافعية      

بعدـ صحة الوقؼ عميو معينًا كاف أو غير  (ٜٚ)والحنابمة
معيف، ولـ أجد لمحنفية والمالكية نصًا في المسألة، لكف 

عدـ صحة ذلؾ، ألف العمة  (ٜٛ)الذي يظير مف كالميـ
ربي متحققة وال شؾ التي مف أجميا منع الوقؼ في الح

في المرتد، فيو ميدر الدـ، زائؿ الممؾ، وليس جيًة 
 .يتقرب إلى اهلل تعالى بصمتيا أو الوقؼ عمييا

 .حكم وقف المسمم عمى المستأمن: المسألة الثالثة
ىو الحربي المقيـ إقامة : "المقصود بالمستأمف ىنا      

اء مدة ألصمو بانتي فيعود حربياً ، مؤقتة في ديار اإلسالـ
 .(ٜٜ)"لكف يبمغ مأمنو، المسمميف إقامتو المقررة لو في بالد

 :وقد اختمؼ الفقياء في صحة وقفو عمى قوليف      
، ويؤخذ (ٓٓٔ)ذىب إليو الشافعية في المعتمد: األول      

، أف (ٕٓٔ)والحنابمة (ٔٓٔ)مف كالـ الحنفية عمى األظير
الوقؼ عمى المستأمف صحيح، ويصرؼ إليو ما داـ في 

الد المسمميف، فإذا رجع إلى بالده صرؼ إلى مف بعده; ب
 .وذلؾ إلحاقًا لو بالذمي المتفؽ عمى صحة الوقؼ عميو

أيضًا، لكنيـ  (ٖٓٔ)والقوؿ بالجواز ُنقؿ عف المالكية      
 .قالوا بأف الوقؼ عمى المسمـ أولى

مف أف  (ٗٓٔ)ذىب إليو بعض الشافعية: الثاني      
ح; إلحاقًا لو بالحربي الذي الوقؼ عمى المستأمف ال يص

 .ال يصح الوقؼ عميو
والراجح فيما أرى ىو األوؿ، ألف المستأمف أشبو       

بالذمي منو بالحربي، وذلؾ مف حيث حرمة مالو ودمو 
  .وصحة تصرفاتو ومعامالتو، واهلل أعمـ

حكم وقف غير المسلم على غير  :المطلب الثاني

 .المسلم

مف ناحية نظرية عدة  ىذا المطمب يدخؿ فيو      
 :مسائؿ ىي

ويدخؿ فيو المستأمف )حكـ وقؼ الذمي عمى الذمي  .ٔ
 (.كما ظير في المسألة السابقة

 .حكـ وقؼ الذمي عمى المرتد .ٕ
 .حكـ وقؼ الذمي عمى الحربي .ٖ
ويدخؿ فيو المستأمف ) حكـ وقؼ المرتد عمى الذمي .ٗ

 (.كما ظير في المسألة السابقة
 .حكـ وقؼ المرتد عمى المرتد .٘
 .حكـ وقؼ المرتد عمى الحربي .ٙ

ىذا مف ناحية نظرية، غير أف الفقياء لـ يتعرضوا       
لجميع ىذه المسائؿ صراحة، بؿ نصوا عمى بعضيا 
وسكتوا عف البعض اآلخر اكتفاًء منيـ بما ذكروه مف 
قواعد عامة في ىذا الباب، وفيما يمي بياف حكـ ىذه 

 :المسائؿ

 .الذمي وقف الذمي عمى: المسألة األولى
صراحة،  (٘ٓٔ)ىذه المسألة مما نص عميو الفقياء      

حيث بينوا صحة الوقؼ مف الذمي عمى الذمي، وىذا 
مف صحة وقفيـ مف حيث  (ٙٓٔ)مستند إلى ما سبؽ

األصؿ وصحة الوقؼ عمييـ، مما يعني صحة الوقؼ 
واألركاف األخرى  طفي الجممة حاؿ توفر الشرو 

ع أي مانع شرعي المطموبة في ىذا التصرؼ، وارتفا
 .معتبر في ىذا الباب

 .وقف الذمي عمى المرتد: المسألة الثانية
ىذه المسألة لـ أرىا صراحة عند الفقياء، غير أف       

الظاىر مف كالميـ عدـ صحة ىذا الوقؼ، فقد صرح 
بعدـ صحة الوقؼ عمى  (ٛٓٔ)والحنابمة (ٚٓٔ)الشافعية

ونص  المرتد، والظاىر أف المسمـ والذمي فيو سواء،
عمى أف مف شروط صحة الوقؼ مف الذمي  (ٜٓٔ)الحنفية

أف يكوف قربة عندنا وعنده، وىذا ليس قربًة عندنا قطعًا، 
أنيـ يشترطوف مثؿ ىذا  (ٓٔٔ)وظاىر كالـ المالكية
 .الشرط في وقؼ الذمي
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 .وقف الذمي عمى الحربي: المسألة الثالثة
قد ىذه المسألة لـ أرىا صراحة إال عند الحنفية ف      

وال يصح وقؼ مسمـ أو ذمي عمى بيعة أو : "جاء عندىـ
ومثؿ ىذا يؤخذ مف كالـ المذاىب األخرى، . (ٔٔٔ)"حربي

أف بينت أف القوؿ المعتمد في  (ٕٔٔ)فقد سبؽ لي
 .المذاىب كميا عدـ صحة الوقؼ عمى الحربي

 .وقف المرتد عمى الذمي: المسألة الرابعة
ص صريح فييا ىذه المسألة أيضًا لـ أعثر عمى ن      

عند الفقياء مف المذاىب األربعة، غير أف الظاىر 
فييا، فإف  (ٖٔٔ)جرياف حكـ وقؼ المرتد الذي سبؽ بيانو

ف رجع  مات ىذا المرتد أو قتؿ بطؿ وقفو بال خالؼ، وا 
إلى اإلسالـ ففي وقفو خالؼ، فقد ذىب جميور الحنفية 
والحنابمة إلى صحة وقفو ألنو كاف موقوفًا عمى رجوعو، 
وذىب الشافعية والمالكية إلى عدـ صحتو لوقوعو 

 . باطاًل، وىو الراجح كما سبؽ لي أف بينت

 .وقف المرتد عمى المرتد: المسألة الخامسة
الشؾ أف الفقياء متفقوف عمى بطالف ىذا الوقؼ،       

أف بينت اتفاقيـ عمى عدـ صحة الوقؼ  (ٗٔٔ)فقد سبؽ
ى عدـ عمى المرتد، أضؼ إلى ذلؾ أف منيـ مف ير 

 .(٘ٔٔ)صحة وقفو ابتداءً 

 .وقف المرتد عمى الحربي: المسألة السادسة
الظاىر مف كالـ الفقياء اتفاقيـ عمى عدـ صحة       

ىذا الوقؼ، بناًء عمى أف المعتمد في المذاىب 
عدـ صحة الوقؼ عمى الحربي، أضؼ إلى  (ٙٔٔ)األربعة

مف يرى عدـ صحة الوقؼ مف المرتد  (ٚٔٔ)ذلؾ أف منيـ
  .األصؿ مف حيث

مسائل متفرقة في الوقف تتعلق بغير : المبحث الثالث

 .المسلمين

تبيف لمباحث فيما مضى مدى شموؿ غير       
المسمميف بأحكاـ الوقؼ اإلسالمي، و أذكر في ىذا 
المبحث مجموعًة مف المسائؿ ذات الصمة بغير 

المسمميف في نظاـ الوقؼ اإلسالمي، مما ال يدخؿ في 
التمييز بيف نوعيف مف  قيف، حيث يمكفالمبحثيف الساب

 .ىذه المسائؿ، كما يظير في المطمبيف التالييف

مسائل تتعلق بغير المسلمين في  :المطلب األول

 .مصارف الوقف

مف المقرر فقيًا في نظاـ الوقؼ اإلسالمي مراعاة       
ألفاظ الواقؼ وشروطو في تحديد مصارؼ الوقؼ، أي 

الستفادة مف ريع ىذا الوقؼ، تحديد الجية التي تستحؽ ا
حيث يجري تفسير ىذه األلفاظ بحسب ما تقتضيو القواعد 
الشرعية المرعية في ىذا الباب، بشرط أف تكوف ىذه 

، ومما لو عالقة بيذا (ٛٔٔ)األلفاظ والشروط مقبولة شرعاً 
 :الباب مما يخص غير المسمميف مسألتاف

 .طمقدخول الذمي في وقف المسمم الم: المسألة األولى
  ة أفػة مدى إمكانيػيقصد مف ىذه المسألة معرف      

 يستفيد الذمي مف وقؼ المسمـ إذا وقؼ عمى جية عامة 
تشممو بوجو مف الوجوه دوف أف ينص عميو صراحًة، 
كأف يقؼ المسمـ عمى أقاربو أو عمى المساكيف والفقراء 

 مطمقًا فيؿ يدخؿ فييـ مساكيف أىؿ الذمة وفقراؤىـ؟
ذي يظير مف تتبع كالـ فقياء المذاىب في ىذه ال      

 :المسألة أف فييا خالفًا عمى قوليف ىما

، ويؤخذ مف (ٕٓٔ)والمالكية (ٜٔٔ)ما ذىب إليو الحنفية: األول
مف أف الذمي يدخؿ في عمـو  (ٕٔٔ)كالـ بعض الشافعية

وقؼ المسمـ بال تنصيص، وحجتيـ في ذلؾ أنو متى 
قؼ فال موجب صدؽ عميو اسـ الجية التي عمييا الو 

إلخراجو، يساعدىـ في ذلؾ أنيـ كبقية الفقياء يروف جواز 
وقؼ المسمـ عمى الذمي، وأف بره وصمتو قربة مف القربات، 

 .فال موجب مف جية الشرع إلخراجو

مف أف الذمي ال  (ٕٕٔ)ما ذىب إليو الحنابمة: الثاني
يدخؿ في عمـو وقؼ المسمـ إال بقرينة دالة عمى ذلؾ، 

ذا أف الظاىر مف حاؿ الواقؼ أنو لـ يرد وحجتيـ في ى
مف يخالؼ دينو، غير أنيـ لـ يذكروا مستند ىذا الظاىر 
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إال أف يكوف عرفًا جرى بيف المسمميف وغيرىـ في وقت 
 .مف األوقات

 .دخول المسمم في وقف الذمي المطمق: المسألة الثانية
يقصد بيذه المسألة معرفة مدى إمكانية أف يستفيد       
مـ مف وقؼ الذمي إذا وقؼ عمى جية عامة تشممو المس

بوجو مف الوجوه، دوف أف يذكر في المستحقيف صراحًة، 
كأف يقؼ الذمي عمى المساكيف والفقراء مطمقًا فيؿ يدخؿ 

 :ىـ؟ في المسألة قوالفؤ فييـ مساكيف المسمميف وفقرا
 (ٖٕٔ)وىو ما ذىب إليو الحنفية: القول األول      

أف  (ٕ٘ٔ)ذ مف كالـ المالكية قياساً ويؤخ (ٕٗٔ)والشافعية
المسمـ يدخؿ في وقؼ الذمي عمى جية عامة تشممو، 
وذلؾ إعمااًل لمفظ الواقؼ في كؿ مف يصدؽ عميو، غير 

ىنا أف األمر مرىوف  (ٕٙٔ)أف ما يفيـ مف كالـ الحنفية
بقياـ شرط آخر وىو أف يكوف اإلنفاؽ عمى المسمـ مما 

ريًا عمى أصميـ في يعتبر قربة في ديف الواقؼ، وىذا ج
 ر قربة ػالباب مف أف وقؼ الذمي ال يصح إال فيما يعتب

 .(ٕٚٔ)في ديننا ودينو، كما سبقت اإلشارة إليو
مف  (ٕٛٔ)وىو ما ذىب إليو الحنابمة :القول الثاني      

أف المسمـ ال يدخؿ في وقؼ الذمي إال بقرينة، ألف 
 .سابقةالظاىر أنو لـ يقصده، كما ىو الشأف في المسألة ال

والذي أميؿ إلى ترجيحو في ىذه المسألة وسابقتيا       
ىو ما ذىب إليو أصحاب القوؿ الثاني مف عدـ دخوؿ 
الذمي في عمـو وقؼ المسمـ وعدـ دخوؿ المسمـ في 
عمـو وقؼ الذمي، ما لـ تكف ىناؾ قرينة دالة عمى أف 
الواقؼ قد قصد إدخاؿ مف يخالفو في الديف في وقفو 

القرائف المفظية : لقرائف التي يمكف قبوليا ىناىذا، ومف ا
إلى غير ىذا مما يقبؿ ... وجرياف العرؼ والعادة والنية

، وفي ىذا القوؿ (ٜٕٔ)فقيًا في تفسير ألفاظ الواقفيف
أىؿ الذمة مف  ؼمحافظة عمى أوقاؼ المسمميف وأوقا

أف يختمط بعضيا ببعض عمى نحو يذىب بالمقاصد 
 .الشرعية لموقؼ

ما ما تمسؾ بو الجميور مف أف المفظ عاـ وأ      
ويشمؿ الموافؽ في الديف والمخالؼ فغير مسمـ، ألف 

  .العاـ قد يطمؽ ويراد بو الخصوص واهلل تعالى أعمـ

اشتراط الذمي أن من أسمم من الموقوف : المسألة الثالثة
 .عمييم يخرج من الوقف

صورة ىذه المسألة أف يقؼ الذمي أرضو أو داره       
عمى أبنائو ثـ يشترط أف مف أسمـ منيـ فميس لو شيء 

أنو  وفيؿ يؤخذ بشرطو ىذا أ. مف ريع ىذا الوقؼ
أف الوقؼ كمو يمغى؟ ىذه أقواؿ ثالثة لمفقياء،  وممغى؟ أ

 :وتفصيميا فيما يأتي
ما ذىب إليو الحنفية في المعتمد : األول      
، مف أف الوقؼ (ٖٔٔ)، وقاؿ بو بعض الحنابمة(ٖٓٔ)عندىـ

صحيح وكذا الشرط، فُيعمؿ بو، بمعنى أف مف أسمـ مف 
الموقوؼ عمييـ فإنو ال يستحؽ شيئًا مف الوقؼ بعد 

 .إسالمو
ا ذىب إليو الحنابمة في المعتمد م: الثاني      
 (ٖٗٔ)، والطرسوسي(ٖٖٔ)والسبكي مف الشافعية (ٕٖٔ)عندىـ

، مف أف الوقؼ صحيح والشرط الٍغ، (ٖ٘ٔ)مف الحنفية
مف الموقوؼ عمييـ ىؤالء يبقى  بمعنى أف مف أسمـ

 .مستحقًا لموقؼ كما كاف
مف أف الوقؼ باطؿ  (ٖٙٔ)ما ذىب إليو الشافعية: الثالث

مف أصمو، فال يستحؽ أحد مف الموقوؼ عمييـ شيئًا وال 
مف أسمـ منيـ،بؿ ىو ميراث عف مالكو ويصرؼ إلى 

 .مستحقيو
والذي يظير لي أف سبب الخالؼ ىو مشروعية       

الشرط الذي وضعو ىذا الواقؼ، فالكؿ متفؽ مف حيث 
األصؿ عمى أف شرط الواقؼ ال ُيعمؿ بو إف كاف مخالفًا 
 ،لمشرع، فمف رأى أف مثؿ ىذا الشرط ال مخالفة فيو

أجازه وأجاز الوقؼ مف أصمو، ومف رأى أنو غير 
أف منيـ مف رأى أف صحيح أبطمو ومنع العمؿ بو، غير 

البطالف يسري إلى الوقؼ مف أصمو، ومنيـ مف رأى أنو 
 .مقتصر عمى الشرط دوف الوقؼ
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وحجة مف رأى مشروعية ىذا الشرط أف تخصيص       
أىؿ الذمة بالوقؼ ابتداًء جائز شرعًا، بؿ ىو مما اتفؽ 

وىذا الشرط فيو معنى  (ٖٚٔ)الفقياء عمى صحتو
 .طالوتخصيصيـ أيضًا فال وجو إلب

أما حجة مف رأى عدـ مشروعيتو فيي تقـو عمى       
 :أمور ثالثة

لـ ُيعيد في الشرع أف يكوف اإلسالـ سببًا لمحرماف  .ٔ
 .والكفر سببًا لالستحقاؽ

إف الحكـ بإمضاء ىذا الشرط قد يكوف سببًا حاماًل  .ٕ
 .لمموقوؼ عمييـ عمى البقاء عمى الكفر

الواقؼ  إف صيغة الوقؼ بيذه الصورة مشعرة بقصد .ٖ
حمؿ ذريتو عمى البقاء عمى غير اإلسالـ، مما 
يصرؼ الوقؼ مف أصمو إلى أف يكوف في غير 

  .معصية اهلل تعالى
ر عف ىذه المعاني وغيرىا ىو اإلماـ وخير مف عبّ       

في استحقاؽ  (الذمي: أي) وإف شرطَ : "ابف القيـ إذ يقوؿ
ـ يستحقوا ىـ عمى الكفر فإف أسمموا لؤ األوالد واألقارب بقا

ولـ يجز لمحاكـ أف يحكـ  ،لـ يصح ىذا الشرط شيئاً 
مضاد  ،فإنو مناقض لديف اإلسالـ ;بموجبو باتفاؽ األمة

وىو أبمغ في ذلؾ مف أف يقؼ  ،لما بعث اهلل بو رسولو 
مرتكبيف  ،عمى أوالده ما داموا ساعيف في األرض بالفساد

ستحؽ فمف تاب منيـ أخرج مف الوقؼ ولـ ي ،لمعاصي اهلل
 .وىذا ال يجيزه مسمـ منو شيئاً 
فإف قيؿ فما تقولوف لو وقفوا عمى مساكيف أىؿ       

الذمة ىؿ يستحقونو دوف مساكيف المسمميف أو يستحقو 
ال ريب  :قيؿ أو يشتركوف فيو؟ ،مساكيف المسمميف دونيـ

والوقؼ  ،أف الصدقة جائزة عمى مساكيف أىؿ الذمة
 ،بر وىو المسكنةوصؼ يعت :فيا ىنا وصفاف .صدقة

فيجوز  ،ووصؼ ممغى في الصدقة والوقؼ وىو الكفر
المسكنة ال بوصؼ  الدفع إلييـ مف الوقؼ بوصؼ

فوصؼ الكفر ليس بمانع مف الدفع إلييـ وال ىو  ،الكفر
 -كما يظنو الغالط أقبح الغمط وأفحشو-شرط في الدفع 

ف أسمـ فيو أولى  ،وحينئذ فيجوز الدفع إليو بمسكنتو وا 

 ،فالفرؽ بيف أف يكوف الكفر جية وموجباً  ،ستحقاؽباال
 موجباً و فجعؿ الكفر جية  ،وبيف أال يكوف مانعاً 

موافؽ  وحكمو مانعٌ  ،لالستحقاؽ مضاد لديف اهلل تعالى
ـْ ِفي :لقولو تعالى ـْ ُيَقاِتُموُك ـُ المَُّو َعِف الَِّذيَف َل اَل َيْنَياُك

ـْ ُيْخِرُجوُكـ مِّف ِدَيارِ  الِديفِ  َوُىـْ َوَل ـْ َأف َتَبرُّ ـْ  ُك َوتُْقِسُطوا ِإَلْيِي
ـُ المَُّو َعِف الَِّذيَف  * ِإفَّ المََّو ُيِحبُّ الُمْقِسِطيفَ  ِإنََّما َيْنَياُك

ـْ ِفي الدِّيفِ  َوَظاَىُروا َعَمى  َوَأْخَرُجوُكـ مِّف ِدَياِرُكـْ  َقاَتُموُك
ـْ َأف َتَولَّْوُىـْ  ـُ  َوَمف َيَتَولَُّيـْ  ِإْخَراِجُك َفُأْوَلِئَؾ ُى

 .[ٛ-ٚ: الممتحنة]الظَّاِلُموفَ 
فإف اهلل سبحانو لما نيى في أوؿ السورة عف اتخاذ       

توىـ  ،المسمميف الكفار أولياء وقطع المودة بينيـ وبينيـ
 ،المودةالمواالة و بعضيـ أف برىـ واإلحساف إلييـ مف 

 ،نياالمنيي عالمواالة فبيف اهلل سبحانو أف ذلؾ ليس مف 
وأنو لـ ينو عف ذلؾ بؿ ىو مف اإلحساف الذي يحبو 

نما المنيي عنو تولي  ،ويرضاه وكتبو عمى كؿ شيء وا 
وال ريب أف جعؿ الكفر باهلل  ،الكفار واإللقاء إلييـ بالمودة

في االستحقاؽ مف أعظـ  وشرطاً  وتكذيب رسولو موجباً 
فال يصح مف المسمـ وال  ،مواالة الكفار المنيي عنيا

 .(ٖٛٔ)"ز لمحاكـ تنفيذه مف أوقاؼ الكفاريجو 
وىذا الذي ذىب إليو اإلماـ ابف القيـ ومف معو ىو 
الراجح واهلل تعالى أعمـ، فيو فقو دقيؽ وجيد، وموافؽ 
لمقاصد الشارع وسننو في التشريع، فحفظ الديف مقدـ 
عمى حفظ ما سواه، ومراعاة شأنو مف أىـ المعاني التي 

  .عمييا األحكاـ عُ رَّ فَ تُ 

مسائل متفرقة تتعلق بغير المسلمين  :المطلب الثاني

 .في الوقف عموما  

 .تولي غير المسمم نظارة الوقف: المسألة األولى
مف األمور المقررة في نظاـ الوقؼ اإلسالمي       

: ضرورة وجود شخص أو أكثر يرعى شؤوف الوقؼ
ينظر في ربع الوقؼ وفي صرفو إلى مستحقيو، ويقـو 

وصيانتو، وغير ذلؾ مما ال بد منو لضماف  عمى عمارتو
استمراريتو، وقد وضع الفقياء لمتولي الوقؼ ىذا شروطًا 
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ال بد مف تحققيا فيو، ليصح نظره في ىذا األمر ويتحقؽ 
 والمقصد مف تعيينو فيو، فيؿ يشترط أف يكوف مسممًا؟ أ

أف األمر يختمؼ مف وقؼ إلى آخر؟ لمفقياء في المسألة 
 :ثالثة أقواؿ

مف صحة  (ٜٖٔ)ما ذىب إليو الحنفية: القول األول      
أف يكوف ناظر الوقؼ ذميًا، وظاىر قوليـ صحتو ىكذا 
مطمقًا بال تقييد، وتعميؿ ما ذىبوا إليو أف األمر منوط 

 .باألىمية وىو كذلؾ في نفسو
وبعض  (ٓٗٔ)ما ذىب إليو الشافعية: القول الثاني      
مف عدـ  (ٕٗٔ)المالكية ويؤخذ مف ظاىر كالـ (ٔٗٔ)الحنابمة

جواز أف يكوف ناظر الوقؼ ذميًا أو غير مسمـ، وظاىر 
أف ىذا الحكـ يستوي فيو  -بؿ نص عميو بعضيـ-قوليـ 

أف يكوف الواقؼ ذميًا أو مسممًا، أو أف يكوف عمى ذمي أو 
مسمـ; وذلؾ النعداـ عدالتو التي ىي شرط مف حيث 

 .الجممة في أنواع الواليات المختمفة
 (ٖٗٔ)ما ذىب إليو الحنابمة في المعتمد: القول الثالث      

مف التفريؽ بيف أف يكوف  (ٗٗٔ)وماؿ إليو بعض الشافعية
وعندىا يصح أف يكوف -الموقوؼ عمييـ مف أىؿ الذمة 

وبيف أف يكوف المستحقوف مف  -الناظر واحدًا منيـ
أف والية ناظر : التفريؽ المسمميف، وعندىا ال يصح، ووجو

تصر عمى الوقؼ بذاتو، بؿ تتعداه إلى الوقؼ ال تق
المستحقيف ولو بوجو مف الوجوه، ومثؿ ىذا ال يكوف لمذمي 

كاف المستحقوف مف أىؿ الذمة فال  ذاعمى المسمـ، أما إ
يوجد مانع حينئٍذ; إذ المعيود في الشرع صحة نظرىـ فيما 

 .يتعمؽ بيـ مف الواليات الخاصة كما في الزواج واإليصاء
القوؿ ىو ما أميؿ إلى ترجيحو، فإضافة إلى وىذا       

ما قالو أصحاب ىذا القوؿ، فإنو ال يخفى أف تصحيح 
الوالية عمى الوقؼ لغير المسمـ ىكذا بإطالؽ قد يترتب 
عميو مفاسد عديدة، كإظيار شعارىـ في مواطف ينبغي 
أف تصاف عف ذلؾ، وقد يكوف فيو إذالؿ لبعض 

موكواًل  -مثالً –ييـالمسمميف حيف يجعؿ أمر التصدؽ عم
 .لذمي ال يؤتمف

أما القوؿ بعدـ صحتو مطمقًا ففيو إبطاؿ لصحة       
نظرىـ بالجممة في ىذا الباب، وال يخفى أف تصحيح 
وقفيـ والوقؼ عمييـ ال يتحقؽ المقصود منو مع ىذا، 
وخاصة إف استمـز أمر الوقؼ النظر في مسائؿ 

سمميف، تفصيمية تخصيـ، مما قد ال يدركو بعض الم
 .عمـأواهلل تعالى 

 .مآل وقف الذمي إذا ُحكم ببطالنو: المسألة الثانية
ىذه المسألة تعرض ليا فقياء الحنفية والحنابمة،       

وذىبوا فييا إلى أف الذمي إذا مات وقد حكـ ببطالف وقفو 
ف كاف حيًا بطؿ وقفو  فإنو يكوف ميراثًا يقسـ بيف ورثتو، وا 

ا كاف باطاًل باعتبار بعض مف أصمو، وأف الوقؼ إذ
الموقوؼ عمييـ دوف بعض فيصرؼ إلى مف جاز صرفو 

 :إلييـ دوف غيرىـ، وفيما يمي نصوصيـ في ذلؾ
( الذمي: أي)وشرط صحة وقفو : "جاء عند الحنفية      

 – أف يكوف قربًة عندنا وعندىـ، فمو وقؼ عمى بيعة
، ولو لـ فإذا خربت يكوف لمفقراء كاف لمفقراء ابتداءً  -مثالً 

: وجاء عندىـ . (٘ٗٔ)"يجعؿ آخره لمفقراء كاف ميراثًا عنو
ذمي جعؿ داره بيعة أو كنيسة في صحتو  :اؿ رحمو اهللق"

ألنو بمنزلة الوقؼ عند أبي حنيفة ; فمات فيي ميراث
وأما . والوقؼ عنده ال يمـز فيورث فكذا ىذا ،رحمو اهلل

ف كاف قربة  في عندىما فألف ىذا معصية فال يصح وا 
 :بقي إشكاؿ عمى قوؿ أبي حنيفة رحمو اهلل وىو .معتقدىـ

والمسمـ ليس لو  ،أف ىذا عندىـ كالمسجد عند المسمميف
ألنيـ ; فوجب أف يكوف الذمي فييا كذلؾ ،أف يبيع المسجد

وجوابو أف المسجد محرر عف  .عنده يتركوف وما يعتقدوف
وال كذلؾ البيعة  ،حقوؽ الناس وصار خالصا هلل تعالى

ألنيـ يسكنوف فييا ; في معتقدىـ فإنيا لمنافع الناس
ويدفنوف فييا موتاىـ فمـ تصر محررة عف حقوقيـ فكاف 

وفي ىذه الصورة يورث المسجد  ممكو فييا ثابتاً 
  .(ٙٗٔ)"أيضاً 
قاؿ أحمد في نصارى وقفوا : "جاء عند الحنابمة      

والضياع ، وماتوا وليـ أبناء نصارى فأسمموا، عمى البيعة
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ولممسمميف عونيـ حتى ، بيد النصارى فميـ أخذىا
ما عقده أىؿ الكتاب : ال يقاؿ .يستخرجوىا مف أيدييـ

ألف ; وتقابضوه ثـ أسمموا أو ترافعوا إلينا ال ينقض
نما ىو إزالة ممؾ عف ، الوقؼ ليس بعقد معاوضة وا 
لـ يزؿ  فإذا لـ يقع صحيحاً . الموقوؼ عمى وجو القربة

 .(ٚٗٔ)"العتؽالممؾ فيبقى بحالو ك
 البحث والتوصيات جنتائ

 .نتائج البحث الفقيي وخالصة المسائؿ: أولً 

اتفؽ الفقياء مف أصحاب المذاىب األربعة عمى  .ٔ
صحة الوقؼ مف الذمي مف حيث األصؿ، الشتراكو مع 
المسمـ في أىمية التبرع التي ىي محؿ النظر عند البحث 

ثة أمور في شروط الواقؼ، وأىمية التبرع ىذه تتحقؽ بثال
 .العقؿ والبموغ وعدـ الحجر: ىي
اتفؽ الفقياء عمى عدـ صحة وقؼ المرتد إف مات أو  .ٕ

ىنا مبني عمى ما  ءقتؿ عمى ردتو، وما ذىب إليو الفقيا
لكنيـ اختمفوا في . ذىب إليو جميورىـ في حكـ ممؾ المرتد

 :حكـ وقفو إف عاد لإلسالـ، وليـ في ذلؾ قوالف
نو وقع ابتداًء موقوفًا عمى رجوعو ف وقفو صحيح، ألأ: األول

 . إلى اإلسالـ، وقد عاد إلى اإلسالـ فيحكـ بصحتو
صحيح  أف وقفو غير: رجحو الباحثيوىو ما  الثاني

 .ابتداًء، ولو عاد لإلسالـ فمف يقبؿ منو
الذي يظير مف عمـو أقواؿ الفقياء الحكـ بصحة  .ٖ

وقؼ المستأمف في دار اإلسالـ; وذلؾ ألنيـ يصححوف 
حيث األصؿ المعامالت المالية التي تقع مف  مف

ومثؿ ىذا يفتح أبوابًا . المستأمف في دار اإلسالـ
الستفادة غير المسمميف مف خارج الدولة اإلسالمية مف 
ىذا النظاـ، ومشاركتيـ فيو، بشرط االلتزاـ بأحكاـ الدولة 
اإلسالمية، واحتراـ سيادتيا الشرعية والسياسية عمى 

 . اتيا المختمفةأراضييا وموجود
ال يصح باتفاؽ الفقياء وقؼ غير المسمـ عمى ما  .ٗ

يعتبر معصية في ديننا ودينو; وذلؾ لما فيو مف اإلعانة 
عمى اإلثـ والعدواف الذي نيينا عنو صراحة، وأىؿ الذمة 

 وونظاـ الوقؼ في. في ذلؾ كالمسمميف، فال يقروف عميو
طغى ىو أحد أنظمة الدولة اإلسالمية فال يصح أف ي

 . عمى غيره أو يتصادـ معو
اتفؽ فقياء المذاىب عمى صحة الوقؼ مف الذمي  .٘

عمى كؿ جيات البر المتفؽ عمييا بيف اإلسالـ وممتو، 
وتوجيو ىذا كما يظير مف كالميـ أف الوقؼ تصرؼ 
مالي شرع ألجؿ البر ابتداًء، ومتى ظير ىذا في الجية 

مًا أو غير الموقوؼ عمييا فال يمنع سواء كاف الواقؼ مسم
 .مسمـ مع مراعاة الشروط األخرى وانتفاء الموانع

األقواؿ المعتمدة في المذاىب الفقيية األربعة ذىبت  .ٙ
إلى عدـ صحة الوقؼ مف الذمي عمى ما يعتبر قربة في 

إذا وقع الوقؼ  دينو وىو معصية في ديننا، ومحؿ ىذا
وال شؾ أف ثمة . منيـ بعد اإلسالـ ورفعوا أمرىـ إلينا

ااًل فقيية ترى جواز ىذا األمر لكنيا ال تصمد أماـ أقو 
خاصة إذا أخذنا بعيف االعتبار أف بالنقاش الفقيي، و 

األصؿ في تطبيؽ نظاـ الوقؼ اإلسالمي أف يكوف 
داخؿ نطاؽ الدولة اإلسالمية، وىي دولة ذات عقيدة 

الذي تعتبر صيانتو أمرًا  تشكؿ أساس النظاـ العاـ
  .رارىاضروريًا لبقائيا واستم

اختمؼ الفقياء في حكـ وقؼ الذمي عمى ما ىو  .ٚ
 :قربة في ديننا دوف دينو إلى قوليف

 وعمؿ بعضيـ قولو ىذا .  يرى أف وقفو ال يصح: األول
بأف أمواؿ غير المسمميف أبعد ما تكوف عف الكسب 
الطيب الحالؿ، وما كاف كذلؾ فال ينبغي صرفو إلى 

 .قربات المسمميف
فو صحيح; وحجتيـ في ذلؾ أف الوقؼ يرى أف وق: الثاني

مف الذمي صحيح ابتداًء لصحة عبارتو وواليتو عمى مالو، 
وصرؼ الوقؼ إلى مصالح المسمميف الخاصة مف مساجد 

 .وغيرىا يتفؽ مع أحكاـ الشرع ظاىراً 
منع أىؿ الذمة مف ىذا نا أال يُ يراه الباحث ىوالذي       

محميا مف ىذا  األمر شريطة االلتزاـ بشروط ذكرىا في
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خاصة أف ىذا يعزز انتماءىـ إلى الدولة بالبحث، و 
 .اإلسالمية التي يعيشوف في ظميا

ذىبت األقواؿ المعتمدة في المذاىب األربعة إلى  .ٛ
 صحة وقؼ المسمـ عمى الذمي مف حيث األصؿ، وما

مف قيود عمى الحكـ بالصحة ىنا  أضافو بعض الفقياء
 .خرىإنما سيؽ لمراعاة شروط الوقؼ األ

األقواؿ المعتمدة في المذاىب األربعة ذىبت إلى  .ٜ
عدـ صحة الوقؼ عمى الحربي مطمقًا، وذلؾ ألسباب 
عديدة منيا ما يعود إلى طبيعة الوقؼ كمعاممة مالية ليا 
شروط خاصة، ومنيا ما يعود إلى القواعد العامة في 

إال أف بعض الفقياء ذىبوا إلى . الشريعة اإلسالمية
مى الحربي المعيف، أي أف يقؼ الواقؼ جواز الوقؼ ع

 .ألنو حربي عمى شخص حربي يقصده لذاتو ال

صرح بعض الفقياء وأشار بعضيـ اآلخر إلى عدـ  .ٓٔ
صحة الوقؼ عمى المرتد، ألف العمة التي مف أجميا منع 

 .الوقؼ في الحربي متحققة وال شؾ في المرتد
اتفؽ الفقياء عمى صحة الوقؼ مف الذمي عمى  .ٔٔ

ذا مستند إلى ما سبؽ مف صحة وقفيـ مف الذمي، وى
 .حيث األصؿ وصحة الوقؼ عمييـ

اختمؼ الفقياء في دخوؿ الذمي في عمـو وقؼ  .ٕٔ
 :المسمـ عمى قوليف

يرى أف الذمي يدخؿ في عمـو وقؼ المسمـ بال : األول
  مييا الوقؼػتنصيص إذا صدؽ عميو اسـ الجية التي ع

 .وال موجب إلخراجو
يرى أف الذمي ال يدخؿ : ى الباحثوىو الراجح لد الثاني

في عمـو وقؼ المسمـ إال بقرينة دالة عمى ذلؾ، ألف 
 .الظاىر مف حاؿ الواقؼ أنو لـ يرد مف يخالؼ دينو

اختمؼ الفقياء في دخوؿ المسمـ في عمـو وقؼ  .ٖٔ
 :الذمي عمى قوليف

يرى أف المسمـ يدخؿ في وقؼ الذمي عمى جية : األول
لمفظ الواقؼ في كؿ مف عامة تشممو، وذلؾ إعمااًل 

 .يصدؽ عميو

يرى أف المسمـ ال : وىو الراجح لدى الباحث :الثاني
يدخؿ في وقؼ الذمي إال بقرينة، ألف الظاىر أنو لـ 

 .يقصده، كما ىو الشأف في المسألة السابقة
اختمؼ الفقياء في حكـ ما إذا وقؼ الذمي عمى  .ٗٔ

ف أوالده أو عمى المساكيف مف أىؿ ممتو واشترط أف م
 :أسمـ منيـ ال يستحؽ شيئًا عمى ثالثة أقواؿ

الوقؼ صحيح وكذا الشرط، فُيعمؿ بو، بمعنى : األول
أف مف أسمـ مف الموقوؼ عمييـ فإنو ال يستحؽ شيئًا 

 .مف الوقؼ بعد إسالمو
: وىو ما رجحو الباحث تبعًا لبعض أىؿ العمـ :الثاني

الوقؼ صحيح والشرط ممغى، بمعنى أف مف أسمـ مف 
 .وقوؼ عمييـ ىؤالء يبقى مستحقًا لموقؼ كما كافالم

الوقؼ باطؿ مف أصمو، فال يستحؽ أحد مف : الثالث
سمـ منيـ، بؿ ىو ميراث أالموقوؼ عمييـ شيئًا وال مف 

 .عف مالكو ويصرؼ إلى مستحقيو
اختمؼ الفقياء في حكـ تولي الذمي نظارة الوقؼ  .٘ٔ

 :عمى أقواؿ ثالثة
قؼ ذميًا، وظاىر قوليـ صحة أف يكوف ناظر الو : األول

 .صحتو ىكذا مطمقًا بال تقييد
عدـ جواز أف يكوف ناظر الوقؼ ذميًا أو غير : الثاني

مسمـ، وىذا يستوي فيو أف يكوف الواقؼ ذميًا أو مسممًا، 
 . أو أف يكوف عمى ذمي أو مسمـ

 يرى التفريؽ بيف أف: وىو ما يميؿ إليو الباحث :الثالث
ىؿ الذمة وعندىا يصح أف يكوف الموقوؼ عمييـ مف أ

يكوف الناظر واحدًا منيـ وبيف أف يكوف المستحقوف مف 
 .المسمميف وعندىا ال يصح

ذىب بعض الفقياء إلى أف الذمي إذا مات وقد حكـ  .ٙٔ
ف كاف  ببطالف وقفو فإنو يكوف ميراثًا يقسـ بيف ورثتو، وا 
الوقؼ باطاًل باعتبار بعض الموقوؼ عمييـ دوف بعض 

 .جاز صرفو إلييـ دوف غيرىـفيصرؼ إلى مف 
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 .التوصيات :ثانيا  

يوصي الباحث بتعميـ ثقافة الوقؼ بيف المسمميف  .ٔ
براز اآلثار الثقافية واإلنسانية ليذا  وتفعيؿ دورىا بينيـ، وا 

 .النظاـ بصورة واضحة ومتوازنة

يوصي الباحث باعتماد اجتيادات الفقياء المعتبرة  .ٕ
نسانيتو، ألف والمعتمدة عند الحديث عف عالمية الو  قؼ وا 

تجاوزىا يفقد ىذا الحديث شرعيتو ويحوؿ دوف رسوخو 
 .بيف عمـو المسمميف فضاًل عف عممائيـ

يوصي الباحث بفتح قنوات اتصاؿ مع غير  .ٖ
المسمميف خارج الدولة اإلسالمية وداخميا; ليتعرفوا عمى 
مدى استفادتيـ مف أحكاـ ىذا النظاـ، ومجاالت 

 .مشاركتيـ فيو
 .ونِّ ػتعالى وفضمو ومَ تـ بحمده 

 :الهوامش
                                              

، المصباح المنير ،أحمد بف محمد الفيومي: انظر (ٔ)
مادة ،  (ٕط) ىٛٔٗٔالمكتبة العصرية،  ،بيروت
، لسان العرب ،جماؿ الديف محمد ابف منظور. وقؼ

 .مادة وقؼدار صادر،  ،بيروت
 حاشية رد المحتار ،ر ابف عابديفمحمد أميف بف عم (ٕ)

، مكتبة البابي الحمبي ،، القاىرةعمى الدر المختار
كماؿ الديف : وانظر. ٖٖٚ، صٗ، ج(ٕط ) ىٖٙٛٔ

 ،، بيروتفتح القدير، محمد بف عبد الواحد ابف اليماـ
 .ٕٗٓ، صٙ، ج(ٕط)دار الفكر، 

 .ٜٖٖ-ٖٖٛ، صٗ، جرد المحتارابف عابديف،  (ٖ)
الفواكو الدواني  ،غنيـ بف سالـ النفراوي أحمد بف: انظر (ٗ)

  ،، بيروتعمى رسالة ابن أبي زيد القيرواني
 .ٓ٘ٔ، صٕ، جى٘ٔٗٔدار الفكر، 

أسنى  ،زكريا بف محمد بف زكريا األنصاري: انظر (٘)
دار الكتاب  ،، القاىرةالمطالب شرح روض الطالب

 ،محمد بف أحمد الشربيني. ٚ٘ٗص ٕ، جاإلسالمي
ى ٘ٔٗٔدار الكتب العممية،  ،بيروت ،مغني المحتاج

 .ٕٕ٘، صٖ، ج(ٔط)

 

 ،، بيروتدقائق أولي النيى ،منصور بف يونس البيوتي (ٙ)
منصور . ٜٖٚ،صٕج ،(ٕط)ى ٙٔٗٔعالـ الكتب، 

دار الكتب  ،، بيروتكشاف القناع، بف يونس البيوتي
 .ٕٓٗ، صٗ، جىٕٓٗٔالعممية، 

 .ٜٖٛصٕ، جدقائق أولي النيىالبيوتي،  (ٚ)
الوقف ودوره في منى السالوس وسحر الصديقي، : انظر (ٛ)

، مجمة الثقافة والتنمية، العدد الحياة العممية والتعميمية
 .ـٕٔٓٓالثالث، يوليو 

رواه مسمـ في صحيحو، كتاب الوصية، باب ما يمحؽ  (ٜ)
والترمذي في . ٖٔٙٔاإلنساف بعد وفاتو حديث رقـ 

 ٖٙٚٔ سننو، كتاب األحكاـ باب الوقؼ، حديث رقـ
 .وىذا لفظو

رواه اإلماـ البخاري في صحيحو، كتاب . متفؽ عميو (ٓٔ)
. ٖٕٚٚالشروط، باب الشروط في الوقؼ، حديث رقـ 

ورواه اإلماـ مسمـ في صحيحو، كتاب الوصية، باب 
 .ٕٖٙٔالوقؼ، حديث رقـ 

رواه الترمذي في السنف، كتاب المناقب، باب مناقب  (ٔٔ)
وقاؿ حديث . ٜٜٖٙـ عثماف رضي اهلل عنو، حديث رق

ورواه ابف حباف في صحيحو .حسف صحيح غريب
 .ٜٙٔٙبرقـ

موفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد ابف : ىذا األثر نقمو (ٕٔ)
دار إحياء التراث  ،، بيروتالمغني ،قدامة المقدسي

 .، ولـ أجد مف خرجوٖٛٗ، ص٘جالعربي، 
 ،المبدع ،إبراىيـ بف محمد ابف مفمحبرىاف الديف  (ٖٔ)

 .ٕٖٔ، ص٘، جىٓٓٗٔالمكتب اإلسالمي،  ،بيروت
بيروت، دار  ،السيل الجرار ،الشوكاني محمد بف عمي (ٗٔ)

 .ٖٖٔ، صٖ، ج(ٔط)ى ٘ٓٗٔالكتب العممية، 
مف ىذه المؤسسات مؤسسة الوقؼ األوروبي المسجمة في  (٘ٔ)

انظر موقع ىذه المؤسسة عمى . ـٜٜٙٔبريطانيا عاـ 
 www. Europeanwaqf.org :الشبكة الدولية بعنواف

 ف في ـالوقاألمانة العامة لألوقاؼ بالشارقة، : انظر (ٙٔ)
، ـٕ٘ٓٓ، الشارقة، األمانة العامة لألوقاؼ، الشارقة

 .ٔٔ-ٓٔص
أبعاد الوقف اإلسالمي عمى  صالح بف غانـ السدالف، (ٚٔ)

سياماتو في التواصل معيم عبر  غير المسممين وا 
مؤتمر ورقة مقدمة في  .العصور اإلسالمية المختمفة
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/ الشارقة والمجتمع الدولي، األمانة العامة لألوقاؼ
 .ٗ، صىٕٙٗٔالشارقة 

وزارة األوقاؼ والشؤوف  ،الكويت ،الموسوعة الفقيية (ٛٔ)
 .ٕٔٔ، صٚ، ج(ٕط)ـ ٜٜٓٔاإلسالمية، 

تبيين الحقائق شرح  ،عثماف بف عمي الزيمعي :انظر (ٜٔ)
، (ٕط)دار المعرفة،  ،، بيروتكنز الدقائق

 .ٜٛٔ، صٙ، جفتح القديرابف اليماـ، ، ٕٖٗصٖج
، الشرح الصغير ،أحمد بف محمد بف أحمد الدردير: انظر (ٕٓ)

. ٛٔٔ، صٗ، ج(ٔط)ى ٕٜٖٔدار المعارؼ،  ،القاىرة
، حاشية عمى الشرح الكبير ،محمد بف عرفة الدسوقي

 .ٜٚ، صٗ، جدار إحياء الكتب العربية ،القاىرة
 .٘ٚ٘، صٔ، جأسنى المطالباألنصاري، : انظر (ٕٔ)
 ،عالء الديف عمي بف سميماف المرداوي: انظر (ٕٕ)

 ىٓٓٗٔدار إحياء التراث العربي،  ،، بيروتاإلنصاف
، كشاف القناعالبيوتي، . ٖٔ-ٕٔ، صٚ، ج(ٕط)
 .ٕ٘ٗ، صٗج

فحقيقة الوقؼ إسقاط لمممكية أو : "يقوؿ األستاذ الزرقا (ٖٕ)
تبرع كما تقدـ، وعمى كال االعتباريف يجب أف يكوف 

وعف ىذا كاف . واقؼ ذا أىمية إلزالة ممكو بال عوضال
مف المتفؽ عميو انو يشترط في الواقؼ إجمااًل ألجؿ 

مصطفى أحمد ". صحة وقفو أف يكوف أىاًل لمتبرع
مطبعة الجامعة،  ،، دمشؽأحكام األوقاف ،الزرقا

 .ٖٗ، ص(ٕط)ى ٖٙٙٔ
 .ٖٓٔ، صٚج الموسوعة الفقيية، (ٕٗ)
، أحكام القرآن ،الجصاص أبو بكر بف عمي الرازي (ٕ٘)

 .ٔٔٙ، صٕ، جدار الفكر ،بيروت
، المبسوط ،محمد بف أحمد بف أبي سيؿ السرخسي (ٕٙ)

 .ٓٙ، صٕٕ، جدار المعرفة ،بيروت
، الفروق ،شياب الديف أحمد بف إدريس القرافي (ٕٚ)

 .ٖ٘ٔ، صٖ، جعالـ الكتب ،بيروت
 ح ـفت ،النيػر العسقػأحمد بف عمي ابف حج: انظر (ٕٛ)

محمد فؤاد عبد  :، تحقيؽي شرح صحيح البخاريالبار 
دار المعرفة،  ،بيروت. الباقي ومحب الديف الخطيب

 .ٕٓٗ، ص٘، جىٜٖٚٔ
اؿ فيو ق: "جاء في البحر الزخار عف مخيريؽ ىذا (ٜٕ)

وظاىره عدـ  "...مخيريؽ خير ييود " :رسوؿ اهلل 

 

أنو مف ييود بني : في الشفاء ىوحك ،التصريح بإسالمو
و أسمـ وخرج مع النبي صمى اهلل عميو وآلو قريظة وأن

أحمد بف يحيى بف المرتضى، : انظر". وسمـ إلى أحد
، ٘دار الكتاب اإلسالمي، ج: ، القاىرةالبحر الزخار

 .ٛٗٔص
 .ٖٕٓ، صٙ، ج، فتح الباريالعسقالني (ٖٓ)
 ،محمد بف محمد بف عبد الرحمف الحطاب: انظر (ٖٔ)

، (ٕط) ىٜٖٛٔدار الفكر،  ،، بيروتمواىب الجميل
 .ٕٗ، صٙج

 .ٛٔ، صٙالمرجع السابؽ، ج (ٕٖ)
، نياية المحتاج ،شمس الديف محمد بف أحمد الرممي (ٖٖ)

 .ٜٖ٘، ص٘، جىٗٔٗٔدار الكتب العممية،  ،بيروت
 .ٕٓٗ، صٗج كشاف القناع،البيوتي،  (ٖٗ)
بدائع الصنائع في  ،أبو بكر مسعود بف أحمد الكاساني (ٖ٘)

ى ٕٓٗٔلكتاب العربي، دار ا ،، بيروتترتيب الشرائع
 .ٕٛٔ، صٙ، ج(ٕط)

 .ٕٗ، صٙ، جمواىب الجميلالحطاب،  (ٖٙ)
، األشباه والنظائر ،زيف الديف بف إبراىيـ بف نجيـ (ٖٚ)

، ٔ، ج(ٔط)، ىٜٔٗٔدار الكتب العممية،  ،بيروت
 .ٚٚص

، شرح مختصر خميل ،محمد بف عبد اهلل الخرشي (ٖٛ)
، وقاؿ العدوي في ٓٛصٚ، جدار الفكر ،بيروت
الوقؼ مف باب الصواب ىو األوؿ أف : "الحاشية

التبرعات ال مف باب الصدقات كما نص عميو في 
 ".التوضيح وارتضاه بعض شيوخنا وبعض المحققيف

 .٘ٚ٘، صٔ، جأسنى المطالباألنصاري،  (ٜٖ)
، دقائق أولي النيى ،منصور بف يونس البيوتي (ٓٗ)

 .ٙٓٗص، ٕ، ج(ٕط) ىٙٔٗٔ عالـ الكتب، ،بيروت
 .ٜٔ، صٙبف قدامة، المغني، جا (ٔٗ)
 الحطاب، . ٕٔٓ، صٙ، جفتح القديرابف اليماـ، : انظر (ٕٗ)

 شرح مختصر الخرشي، . ٕٖٛ، صٙ، جمواىب الجميل
حاشية  ،أحمد بف قاسـ العبادي. ٖٛٓ، ص٘، جخميل

، ٙ، جدار صادر ،، بيروتعمى تحفة المحتاج لمييتمي
عبد . ٕٓٓ، صٜ، جالمغنيابف قدامة، . ٕٗٗص
دار الكتب ، بيروت ،القواعد ،حمف بف أحمد بف رجبالر 

 .ٛٓٗ، صالعممية
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، ٕٕ، جالموسوعة الفقيية: لمزيد مف اإليضاح انظر (ٖٗ)
ذىب المالكية : "، حيث جاء فيياٜٚٔ-ٜٙٔص

وأبو ، والشافعية في األظير -غير أبي بكر -والحنابمة 
حنيفة إلى أف ممؾ المرتد ال يزوؿ عف مالو بمجرد 

نم، ردتو ا ىو موقوؼ عمى مالو فإف مات أو قتؿ وا 
ف عاد إلى اإلسالـ ، عمى الردة زاؿ ممكو وصار فيئاً  وا 

قاؿ أبو يوسؼ ومحمد وىو قوؿ عند و ... عاد إليو مالو
الشافعية  بعض عندو  ...ال يزوؿ ممكو بردتو: الشافعية

وىو قوؿ أبي بكر  -وصححو أبو إسحاؽ الشيرازي-
تو لزواؿ العصمة بردتو مف الحنابمة أف ممكو يزوؿ برد

 "فما لو أولى
 .ٕٔٓ، صٙ، جفتح القديرابف اليماـ، : انظر (ٗٗ)
، ابف رجب، ٕٓٓ، صٜ، جالمغنيابف قدامة، : انظر (٘ٗ)

 .ٛٓٗ، صالقواعد
، ٙ، جحاشية عمى تحفة المحتاجالعبادي، : انظر (ٙٗ)

 .ٕٗٗص
. ٕٖٛ، صٙ، جمواىب الجميلالحطاب، : انظر (ٚٗ)

 .ٖٛٓ، ص٘، جميلشرح مختصر خالخرشي، 
 .ٕٓٓ، صٜ، جالمغنيابف قدامة، : انظر: انظر (ٛٗ)
البحر الرائق  ،زيف الديف بف إبراىيـ بف نجيـ: انظر (ٜٗ)

،  دار الكتاب اإلسالمي ،، القاىرةشرح كنز الدقائق
موفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف قدامة . ٕٕٓ، ص٘ج

ى ٛٓٗٔالمكتب اإلسالمي،  ،بيروت ،الكافي ،المقدسي
 .ٓ٘ٗ، صٕ، ج(٘ط)

 .ٙٓٔ، صٚ، جالموسوعة الفقيية: انظر (ٓ٘)
اإلسعاف  ،برىاف الديف إبراىيـ بف موسى الطرابمسي (ٔ٘)

مكتبة الطالب ، ، مكة المكرمةفي أحكام األوقاف
 .ٖٗٔ، ص(ٔط) ىٙٓٗٔ، (تصوير)الجامعي 

. ٖٕ٘،صٖ، جمغني المحتاجالشربيني، : انظر (ٕ٘)
 .ٖٕٚ، صٙ، جتحفة المحتاجالييتمي، 

 أحكام الذميين والمستأمنين عبد الكريـ زيداف، : انظر (ٖ٘)
ى ٕٓٗٔ، بيروت، مؤسسة الرسالة، في دار اإلسالم

 .ٕٜٗ، ص (ٕط)
، ٖ، جمواىب الجميلالحطاب، : انظر عمى سبيؿ المثاؿ (ٗ٘)

 .ٛٓٔ، صٖ، جكشاف القناعالبيوتي، . ٖٖٙص

 

: اؿعبارات الفقياء في ىذا كثيرة، انظر عمى سبيؿ المث (٘٘)
الحطاب، . ٖٔٗ، صٗ، جالدر المختارابف عابديف، 

مغني الشربيني، . ٖٕ، صٙ، جمواىب الجميل
، ٘، جالمغنيابف قدامة، . ٖٓ٘، صٖ، جالمحتاج

 .ٖٚٚص
نظاـ . ٕٗٓ، ص٘، جالبحر الرائقابف نجيـ، : انظر (ٙ٘)

 ،، بيروتالفتاوى اليندية ،الديف البمخي ولجنة العمماء
شرح مختصر الخرشي، . ٖٖ٘، صٕ، جدار الفكر

حاشية عمى الشرح الدسوقي، . ٕٛ، صٚ، جخميل
، ٖ، جمغني المحتاجالشربيني، . ٛٚ، صٗ، جالكبير
ابف . ٕ٘ٗ، صٗ، جكشاف القناعالبيوتي، . ٕٛ٘ص

 .ٖٚٚ، ص٘، جالمغنيقدامة، 
ابف نجيـ، . ٖٖ٘، صٕج الفتاوى اليندية،: انظر (ٚ٘)

شرح الالدردير، . ٕ٘ٓ-ٕٗٓ، ص٘، جالبحر الرائق
حاشية عمى الشرح الدسوقي، . ٛٚ، صٗ، جالكبير
، ٖ، جمغني المحتاجالشربيني، . ٛٚ، صٗ، جالكبير
. ٖٛٙ، ص٘، جنياية المحتاجالرممي، . ٖٔ٘ص

ابف قدامة، . ٕٙٗ، صٗ، جكشاف القناعالبيوتي، 
شمس الديف محمد بف مفمح . ٖٙٚ، ص٘، جالمغني

 ىٜٖٚٔ، عالـ الكتب ،، بيروتالفروع ،المقدسي
، اإلنصافالمرداوي، . ٛٛ٘-ٚٛ٘، صٗ، ج(ٖط)
مطالب  ،مصطفى بف سعد الرحيباني .٘ٔ، صٚج

المكتب ، ، دمشؽأولي النيى في شرح غاية المنتيى
 .ٖٕٛ، صٗ، ج( ٔط) ىٖٓٛٔاإلسالمي، 

. ٕ٘ٓ-ٕٗٓ، ص٘، جالبحر الرائقابف نجيـ، : انظر (ٛ٘)
ابف مفمح، . ٖٔ٘، صٖ، جمغني المحتاجالشربيني، 

 .ٚٛ٘، صٗج، الفروع
 .انظر المراجع السابقة (ٜ٘)
، ٗ، جحاشية عمى الشرح الكبيرالدسوقي، : انظر (ٓٙ)

 .ٛٚص
 ابف مفمح، . ٘ٔ، صٚ، جاإلنصافالمرداوي، : انظر (ٔٙ)

 .ٚٛ٘، صٗ، جالفروع
، (6)فقو المعامالت  ،محمد عثماف شبير: انظر (ٕٙ)

، ٕ، ج(ٔط)ـ ٜٜٚٔ ،جامعة القدس المفتوحة ،عماف
 .ٔ٘ٔص

 .ٜٖ٘، ص٘ج نياية المحتاج،الرممي، : نظرا (ٖٙ)
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ابف . ٕٔٓ، صٙ، جفتح القديرابف اليماـ، : انظر (ٗٙ)
محمد أميف بف . ٕٗٓ، ص٘، جالبحر الرائقنجيـ، 

 ،، بيروتتنقيح الفتاوى الحامدية ،عمر بف عابديف
 .ٚٔٔ، صٔج دار المعرفة،

. ٕٛ، صٚ، جشرح مختصر خميلالخرشي، : انظر (٘ٙ)
. ٛٚ، صٗ، جعمى الشرح الكبيرحاشية الدسوقي، 

، المنتقى شرح الموطأ ،سميماف بف خمؼ الباجي
 .ٖٕٔ، صٙ، جدار الكتاب اإلسالمي، القاىرة

. ٖٕ٘، صٖ، جمغني المحتاجالشربيني، : انظر (ٙٙ)
عمي بف : وىو. ونسبو إلى الواحدي مف فقياء الشافعية

أحمد بف محمد الواحدي، مف فقياء الشافعية وعمماء 
المغة والتفسير، لو مؤلفات عديدة في الفقو النحو و 

الشافعي وعمـو القرآف وعمـو المغة ولد بنيسابور، وتوفي 
أبو بكر بف أحمد ابف قاضي : انظر. ى ٛٙٗبيا سنة 

، دار الكتب، ، بيروتطبقات الشافعية ،شيبة
 .ٕٚ٘، صٕ، ج(ٔط)ىٚٓٗٔ

 .ٖٕٔ، صٙ، جالمنتقى شرح الموطأالباجي، : انظر (ٚٙ)
. ٖٕ٘، صٖ، جمغني المحتاجالشربيني، : رانظ (ٛٙ)

 .ٖٕٙ، صٙ، جتحفة المحتاجالييتمي، 
البيوتي، . ٕٛٚ، صٙ، جالفروعابف مفمح، : انظر (ٜٙ)

 .ٕٙٗ، صٗ، جكشاف القناع
 .انظر التفصيؿ في المسألة السابقة (ٓٚ)
 .ٕٔٔ، ص ٚ، جالموسوعة الفقيية (ٔٚ)
ف اب. ٕٖ٘، صٖ، جتبيين الحقائقالزيمعي، : انظر (ٕٚ)

الطرابمسي، . ٕٔٓ، صٙ، جفتح القديراليماـ، 
أبو بكر محمد بف عمي الحدادي . ٕٗٔ، صاإلسعاف
، المطبعة الخيرية، ، القاىرةالجوىرة النيرة ،العبادي

 .ٖٖ٘، صٔج
. ٓٛ، صٚ، جشرح مختصر خميلالخرشي، : انظر (ٖٚ)

 .ٓٛ، صٚ، جحاشية عمى شرح الخرشيالعدوي، 
منح الجميل شرح ، (عميش)محمد بف أحمد بف محمد 

 ، (ٔط ) ىٗٓٗٔ، دار الفكر، ، بيروتمختصر خميل
 .ٗٔٔ-ٖٔٔ، صٛج

. ٖٔ٘، صٖ، جمغني المحتاجالشربيني، : انظر (ٗٚ)
 الشربيني،. ٕٗٗ، صٙ، جتحفة المحتاجالييتمي، 

أحمد بف سالمة . ٕٛ٘، صٖ، جمغني المحتاج

 

 ،، القاىرةحاشية عمى شرح المحمي لممنياج ،القميوبي
 .ٔٓٔ، صٖ، جاء الكتب العربيةدار إحي

 .ٖٚٚ، ص٘، جالمغنيابف قدامة، : انظر (٘ٚ)
 .ٖٔ٘، صٖ، جمغني المحتاجالشربيني، : انظر (ٙٚ)
 .انظر المراجع السابقة (ٚٚ)
 .ٖٗٙ، صٚ، جالتاج واإلكميلالمواؽ،  (ٛٚ)
 ،ٖٚٚ، ص٘، جالمغنيىذا األثر ذكره ابف قدامة في  (ٜٚ)

بألفاظ  والبييقيأخرج ابف أبي شيبة والدارمي وقد 
: قالت ألخ ليا ييودي أف صفية زوج النبي  متقاربة

أتبيع دينؾ : فسمع بذلؾ قومو، فقالوا. أسمـ ترثني
: انظر. فأبى أف يسمـ، فأوصت لو بالثمث! بالدنيا؟

، سنن الدارمي، ٕٕٔ، صٙج مصنف ابن أبي شيبة
. ٕٔٛ، صٙج ،لمبييقيالسنن الكبرى ، ٚٔ٘، صٕج

،  ٖج تمخيص الحبيرالظ ابف حجر في وقد أورده الحاف
أحكام أىل وقاؿ ابف القيـ في ، حكـ عميوولـ ي ٜ٘ص

تصح الوصية لمذمي المعيف : "ٚٓٙ، صٔج الذمة
وكذلؾ يصح الوقؼ عميو وفعمت صفية بنت حيي أـ 

 ."المؤمنيف ىذا وىذا
كتاب المساقاة، باب : صحيحورواه اإلماـ البخاري في  (ٓٛ)

 .ٖٕٕٗفضؿ سقي الماء، حديث رقـ 
 .ٕٗ، ص٘، جفتح الباريابف حجر،  (ٔٛ)
 .ٖٔ٘، صٖ، جمغني المحتاجالشربيني، : نظرا (ٕٛ)
. ٕٗٗ، صٙ، جتحفة المحتاجالييتمي،  :انظر (ٖٛ)

 .ٕٛ٘، صٖج، مغني المحتاجالشربيني، 
 .ٖٔ، صٛ، جمنح الجميلعميش، : انظر (ٗٛ)
. ٕٗٗ، صٙ، جتحفة المحتاجالييتمي،  :انظر (٘ٛ)

 .ٕٛ٘، صٖ، جمغني المحتاجالشربيني، 
 .ٕٗٔ، صاإلسعافالطرابمسي، : انظر (ٙٛ)
، ٚ، جحاشية عمى شرح الخرشيالعدوي، : انظر (ٚٛ)

 .ٓٛص
 .ٗٓٔ، صٚ، جالموسوعة الفقيية (ٛٛ)
 .ٜٔ، صٙ، جالمغنيابف قدامة،  (ٜٛ)
رد ابف عابديف، . ٘ٔ، صاإلسعافالطرابمسي، : انظر (ٜٓ)

شرح مختصر الخرشي، . ٕٖٗ، صٗ، جالمحتار
، ٛ، جمنح الجميلعميش، . ٔٛ، صٚ، جخميل
. ٕٗٗ، صٙ، جتحفة المحتاجالييتمي، . ٚٔٔص
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البيوتي، . ٜٕ٘، صٖ، جمغني المحتاجالشربيني، 
، اإلنصافالمرداوي، . ٕٚٗ، صٗ، جكشاف القناع

 .ٙٔ، صٚج
 .انظر المراجع السابقة (ٜٔ)
 .ٜٕ٘، صٖ، جمغني المحتاجالشربيني، : انظر (ٕٜ)
 .ٙٔ، صٚ، جاإلنصافالمرداوي، : انظر (ٖٜ)
 .انظر المرجع السابؽ الجزء والصفحة نفسييما (ٜٗ)
كتاب اليبة، باب  :رواه اإلماـ البخاري في صحيحو (ٜ٘)

إثـ مف  وادعة، بابوكتاب الجزية والم .اليدية لممشركيف
وكتاب األدب، باب صمة الوالد . صالح ثـ غدر

 .المشرؾ، وباب صمة المرأة أميا وليا زوج
. ٕٗٗ، صٙ، جتحفة المحتاجالييتمي، : انظر (ٜٙ)

 .ٜٕ٘، صٖ، جمغني المحتاجالشربيني، 
. ٕٚٗ، صٗج كشاف القناع،البيوتي، : انظر (ٜٚ)

 .ٙٔ، صٚ، جاإلنصافالمرداوي، 
رد ابف عابديف، . ٘ٔ، صاإلسعافلطرابمسي، ا: انظر (ٜٛ)

شرح مختصر الخرشي، . ٕٖٗ، صٗ، جالمحتار
، ٛ، جمنح الجميلعميش، . ٔٛ، صٚج خميل،
 .ٚٔٔص

 .ٙٓٔ، صٚ، جالموسوعة الفقيية (ٜٜ)
القميوبي، . ٖٚٙ، ص٘، جنياية المحتاجالرممي،  (ٓٓٔ)

 .ٔٓٔ، صٖ، جحاشية عمى شرح المحمي
( المستأمف: أي)أوصى لو إذا : "جاء عند الحنفية (ٔٓٔ)

مسمـٌ أو ذمٌي بوصية جاز، ألنو ما داـ في دار 
اإلسالـ فيو كالذمي في المعامالت، وليذا تصح عقود 
التمميكات منو وتبرعاتو في حاؿ حياتو وكذا عند 

ابف . ٕٙٓ، صٙ، جتبيين الحقائقالزيمعي، ". مماتو
 .ٕٓ٘، صٛ، جالبحر الرائقنجيـ، 

الوصية مف المسمـ لكؿ مف يصح  وذلؾ أنيـ يجيزوف (ٕٓٔ)
تمميكو مف مسمـ أو كافر معيف ولو مرتدًا أو حربيًا، ثـ 

: انظر. ىـ يجعموف الوقؼ كالوصية في أكثر أحكاميما
 ، يىـالب أولي النـمطالرحيباني، 

 .ٚٙٗ، ٖ٘ٙ، صٗج
 .ٕٙ٘، صٙ، جحاشية ابن عابدينىامش : انظر (ٖٓٔ)
. ٜ٘ٗصٕ، ج،أسنى المطالباألنصاري، : انظر (ٗٓٔ)

 .ٕٗٗ، صٙ، جتحفة المحتاجالييتمي، 

 

أبو . ٕٓٓ، صٙ، جفتح القديرابف اليماـ، : انظر (٘ٓٔ)
، حاشية عمى الشرح الصغير لمدردير ،العباس أحمد الصاوي

. ٙٔٔ، صٗ، ج (ٔط) ىٕٜٖٔ، دار المعارؼ، القاىرة
 .ٕٛ٘، صٖ، جمغني المحتاجالشربيني، 
، كشاف القناع البيوتي،. ٖٚٚ، ص٘، جالمغنيابف قدامة، 

 .ٕٙٗ، صٗج
انظر تفصيؿ المسألتيف في المبحث األوؿ مف ىذه  (ٙٓٔ)

 .الدراسة
 .ٕٗٗ، صٙ، جتحفة المحتاجالييتمي، : انظر (ٚٓٔ)
 .ٕٚٗ، صٗ، جكشاف القناعالبيوتي، : انظر (ٛٓٔ)
 .ٕٗٓ، ص٘، جالبحر الرائقابف نجيـ، : انظر (ٜٓٔ)
، ٕٛ، صٚ، جشرح مختصر خميلالخرشي، : انظر (ٓٔٔ)

 .ٛٚ، صٗ، جحاشية عمى الشرح الكبيرسوقي، الد
 .ٖٖٗ، صٗ، جالدر المختارالحصكفي،  (ٔٔٔ)
 .مف ىذا البحث ٗٔانظر ص  (ٕٔٔ)
 .مف ىذا البحث ٚانظر ص  (ٖٔٔ)
 .مف ىذا البحث ٗٔانظر ص  (ٗٔٔ)
. ٕٖٛ، صٙج مواىب الجميل،الحطاب، : انظر (٘ٔٔ)

 .ٖٛٓ، ص٘، جشرح مختصر خميلالخرشي، 
 .ٕٗٗ، صٙ، فة المحتاجحاشية عمى تحالعبادي، 

رد ابف عابديف، . ٘ٔ، صاإلسعاف، يالطرابمس: انظر (ٙٔٔ)
 شرح مختصر خميل،الخرشي، . ٕٖٗ، صٗ، جالمحتار

. ٚٔٔ، صٛ، جمنح الجميلعميش، . ٔٛ، صٚج
مغني الشربيني، . ٕٗٗ، صٙ، جتحفة المحتاجالييتمي، 
، ٗ، جكشاف القناعالبيوتي، . ٜٕ٘، صٖ، جالمحتاج

 .ٙٔ، صٚ، جاإلنصافوي، المردا. ٕٚٗص
. ٕٖٛ، صٙ، جمواىب الجميلالحطاب، : انظر (ٚٔٔ)

 .ٖٛٓ، ص٘، جشرح مختصر خميلالخرشي، 
 .ٕٗٗ، صٙ، جحاشية عمى تحفة المحتاجالعبادي، 

تفسير ، محمد طالفحة: لمزيد مف التفصيؿ انظر (ٛٔٔ)
، ألفاظ المكمفين في العقود والتصرفات النفرادية

 ة ػالجامع، افػورة، عمػرسالة دكتوراه غير منش
 .ىٕ٘ٗٔاألردنية، 

 .ٜٓٔ، صاإلسعافالطرابمسي،  (ٜٔٔ)
 .ٜٚ، صٚ، جشرح مختصر خميلالخرشي، : انظر (ٕٓٔ)
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. ٖٛٓ، ص ٘، جفتح الباريالعسقالني، : انظر (ٕٔٔ)
حاشية عمى ، (الجمؿ)سميماف بف منصور العجيمي 

، ٘، جدار الفكر ،بيروت شرح المنيج لألنصاري،
وردت عنده عرضًا في باب السرقة  والمسألة. ٕٗٔص

يقطع بسرقة موقوؼ عمى جية عامة  ال: ""وفييا يقوؿ
ف كاف السارؽ ذمياً  ،كبكرة بئر مسبمة كما قالو  وا 

ألف شموؿ لفظ الواقؼ لو  ... الروياني ألف لو فييا حقاً 
ف سممنا أنو بطريؽ  صيره مف جممة الموقوؼ عمييـ وا 

 ...".التبعية
، ٗ، جمطالب أولي النيىي، الرحيبان: انظر (ٕٕٔ)

كشاف ، وقريبًا منو ما جاء عند البيوتي، ٖٗٙص
 .ٕٚٛ، صٗ، جالقناع

. ٕٗٓ.، ص٘، جالبحر الرائقابف نجيـ، : انظر (ٖٕٔ)
 .ٖٖ٘، صٕ، جالفتاوى اليندية

حاشية  ،أبو العباس شياب الديف أحمد الرممي: انظر (ٕٗٔ)
 ،دار الكتاب اإلسالمي، ، القاىرةعمى أسنى المطالب

و وقؼ ذمي مقبرة فيؿ يختص ل: "قولو. ٓٚٗ، صٕج
ألف الظاىر أنو قصدىـ أـ ال؟ فيو نظر ; بيا أىؿ ممتو

 ".والظاىر ىو المنع
 .أي عمى قوليـ في المسألة السابقة (ٕ٘ٔ)
: ٔٗٔ، صاإلسعافوذلؾ مف قوؿ الطرابمسي في  (ٕٙٔ)

أرضي : فمو قاؿ ذمي ييوديًا أو نصرانيًا أو مجوسياً "
وفة هلل عز وجؿ أبدًا عمى ولدي، وولد ىذه صدقة موق

ولدي، ونسمي وعقبي أبدًا ما تناسموا، ثـ مف بعدىـ 
صح الوقؼ، وتكوف الغمة لولده ونسمو، . فعمى المساكي

ف سمى  ومف بعدىـ تكوف لمف سمى مف المساكيف وا 
ألن ىذا مما يتقرب بو أىل الذمة مساكيف المسمميف; 

ف لـ . في دينيم إلى اهلل تعالى يعيف مساكيف وا 
المسمميف يجوز صرؼ الغمة لمساكيف أىؿ دينو 

 ".ولمساكيف المسمميف وغيرىـ
 .مف ىذا البحث ٓٔانظر ص  (ٕٚٔ)
 ، ٖٗٙ، صٗ، جمطالب أولي النيىالرحيباني، : انظر (ٕٛٔ)

 .ٕٚٛ، صٗ، جكشاف القناعالبيوتي، 
ألفاظ الواقفيف تبتنى :"جاء عند الحنفية ىنا مثاًل قوليـ  (ٜٕٔ)

 .ٓٛ، صاألشباهابف نجيـ، : انظر. "يـعمى عرف
 .ٜٛٔ، صٙ، جفتح القديرابف اليماـ، : انظر (ٖٓٔ)

 

 .ٛٛ٘، صٗ، جاإلنصافالمرداوي، : انظر (ٖٔٔ)
 .الجزء والصفحة نفسييما: انظر المرجع السابؽ (ٕٖٔ)
 .ٕٙ٘، ص ٙ، جتحفة المحتاجالييتمي، : انظر (ٖٖٔ)
برىاف الديف إبراىيـ بف عمي : الطرسوسي (ٖٗٔ)

سي، نسبة إلى طرسوس مف مدف الشاـ، فقيو الطرسو 
أنفع : حنفي لو العديد مف المؤلفات منيا في الفروع

: انظر. ىٛ٘ٚالوسائؿ إلى تحرير المسائؿ، توفي سنة 
 ،، بيروتكشف الظنون، مصطفى بف عبداهلل الرومي

 .ٖٛٔ، صٔ، جىٖٔٗٔدار الكتب العممية، 
 .ٜٛٔ، صٙ، جفتح القديرابف اليماـ، : انظر  (ٖ٘ٔ)
أبو . ٕٙ٘، صٙ، جتحفة المحتاجالييتمي، : انظر (ٖٙٔ)

حاشية عمى نياية المحتاج ، الضياء عمي الشبراممسي
، ٘، جىٗٔٗٔدار الكتب العممية،  ،بيروت لمرممي،

 .ٜٖ٘ص
 .مف ىذا البحث ٖٔانظر ص (ٖٚٔ)
 .ٕٓٙ-ٔٓٙ، صٔ، جأحكام أىل الذمةابف القيـ،  (ٖٛٔ)
 ،ٕ٘ٗ، ص٘، جالبحر الرائقابف نجيـ، : انظر (ٜٖٔ)

 .ٕ٘، صاإلسعافالطرابمسي، 
. ٜٜٖ، ص٘، جنياية المحتاجالرممي، :انظر (ٓٗٔ)

 .ٓٔٔ، صٖ، جحاشية عمى شرح المحميالقميوبي، 
 .ٜٗ٘، صٗ، جالفروعابف مفمح، : انظر (ٔٗٔ)
 ٖٚ، صٙ، جمواىب الجميلالحطاب، : انظر (ٕٗٔ)
. ٕٓٚ، صٗ، جكشاف القناعالبيوتي، : انظر (ٖٗٔ)

 .ٕٖٚ، صٗ، جولي النيىمطالب أالرحيباني، 
 .ٕٛٛ، صٙ، جتحفة المحتاجالييتمي، : انظر (ٗٗٔ)
 .ٕٔٓ، صٙ، جفتح القديرابف اليماـ،  (٘ٗٔ)
 .ٕٗٓ، صٙ، جتبيين الحقائقالزيمعي،  (ٙٗٔ)
 .ٕ٘ٗص، ٗ، جكشاف القناعالبيوتي،  (ٚٗٔ)


