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خـوة واملـساواة ُفإن مـن أهـم خـصائص املجتمـع اإلسـالمي أنـه جمتمـع األ  

واإليثار, وهذه اخلصائص تفرض عىل املؤمنني أن يسود بينهم التكافل يف املـشاعر 
ذا الـدين ًواألحاسيس فضال عن التكافل يف احلاجات واملاديات, ومن ثم كانوا هبـ

 .ًكاجلسد الواحد أو كالبنيان املرصوص يشد بعضه بعضا
 بمفهومه الشامل بني املسلمني َ التكافلُّورشائع اإلسالم كلها تؤكد   

ًملجتمع اإلسالمي ال يعرف فردية أو أنانية أو سلبية, وإنام يعرف إخاء فاوغريهم, 
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ًاء كريام, وتعاونا عىل ًصادقا وعط ً , وهبذه املعاين كانت للمؤمنني ً دائام والتقوىالربً
 الشهادة واخلريية عىل غريهم من األمم, وكانوا أهال للعزة ُباإلسالم منزلة
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 .) اإلسالميالوقف( ومن مظاهر هذا التكافل والتعاون والرتاحم  
 هــاالوقــف يف اإلســالم مؤســسة كــربى وقربــة دينيــة عظيمــة هلــا أبعادفــإن    

ة ً يـزال رمـزا للـسامح كان والاالقتصادية, وقدجتامعية واالضارية واحلنسانية واإل
ًا لالقتـصاد ومفجـرا لعصبوالعطاء و لطاقـات املبدعـة يف املجتمعـات اإلسـالمية, ً

 فهـو مـن .ًا ثوابا جيري نفعه ويستمر عطـاؤهًوهو من أهم الصدقات نفعا وأعظمه
 . أفضل األعامل الصاحلة وأحبها إىل اهللا تعاىل, ومصدر بر وإحسان إىل عباد اهللا

; جيد أن الوقف كان له دور رائد يف والدارس املتعمق للحضارة اإلسالمية   
تغذية تلك احلضارة, وإمدادها باملال واإلبداع والقوة, ممـا رعـى مـسريهتا وحـافظ 

 . عىل ثرة عطائها
ــفقــد كــان    ــارز يف التكاف ل والــرتاحم بــني فئــات املجتمــع لألوقــاف دور ب
ن  فكثري من األوقـاف كـان يـرصف ريعـه عـىل اللقطـاء واليتـامى واملقعـدي;املسلم

م أو أيـدي هيوالعجزة والعميان واملجذومني, وتزويج الـشباب الـذين تـضيق أيـد
أولياء أمورهم عن نفقات الزواج, وكان جزء من الريع يرصف عـىل طبـع الكتـب 
. الدينية والقرض احلسن ومعاونة الذين خيرجون من السجون عىل عمل يعملونـه

ًتـى إهنـم عينـوا أوقافـا وقد تتبع املسلمون مواضع احلاجات مهام دقت وخفيـت ح
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خاصة لعالج احليوانات املريضة وأخرى إلطعام الدواب الضالة, فإذا كانت هذه 
 !!ًنظرة املسلمني قديام للحيوان األعجم فكيف كانت نظرهتم لإلنسان األكرم

إن هذا املؤمتر يكتسب أمهية خاصة ألنه يتوافق مع جتليات معارصة    
علوم والتقنية احلديثة, إضافة إىل مفاهيم مستحدثة كشفت عنها الثورة اهلائلة يف ال

 ثاقب وخطى عاجلة وحلول مما حيتاج معه إىل فكر. واخلصخصةيف العوملة 
جذرية ملعاجلة آثار ذلك وتفادي سلبياته حتى تظل رشيعة اإلسالم هي واحة 
األمان التي توفر احلامية االجتامعية لكل من يعيش عىل أرض اإلسالم منطلقة من 

سس ومفاهيم العقيدة اإليامنية والرشيعة اإلسالمية وروح األخوة اخلالصة أ
مستهدفة األحكام الرشعية يف أغلب جماالهتا مستلهمة الرتابط بني شعوب هذه 
األمة وتوثيق عرى املحبة والتآلف بينها ودعوهتا إىل وحدة الصف ومتاسك 

املثمر البناء يف مجيع اجلامعة ونبذ اخلصومات واخلالفات والعداوات والتعاون 
ًاملجاالت والتطبيق الكامل لإلسالم عقيدة وعبادة ورشيعة وأخالقا وسلوكا  ً
واإلسهام يف بناء املجتمعات اإلسالمية من منطلقات ثابتة أساسها األخوة 
واملساواة واالحرتام املتبادل والوعي بالدور احلضاري الذي أناطه اهللا هبذه األمة 

.)(الدور بكافة الوسائل املفيدة الناجعةوالسعي لتحقيق هذا  ١  
ً وإذا كان الضامن االجتامعي مل يتقرر يف العامل إال حديثا فإن اإلسالم قد   

 من الزمان حترير اإلنسان من عبودية احلاجة ومذلة الفقر ً قرناقرر منذ أربعة عرش
ًواعترب حقه معلوما يعلو فوق كل احلقوق وجعل إنكاره وإهداره نفيا و ًتكذيبا ً

ًلرسالة اإلسالم, نعم إن التكافل والتعاون كانا موضع عناية رشيعتنا الغراء 
وتوفري احلياة الكريمة لكل من يعيش عىل ظهر املعمورة الزال من األولويات 

                                           
 . الصيغ املناسبة للتعاون والتنسيق والتكامل يف قطاع التأمني عىل مستوى أقطار العامل اإلسالمي) ١(
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 حضارتنا اإلسالمية إىل وضع أصوهلا ومناهج تطبيقها وقدمت لذلك التي سعت
ًنموذجا رائدا للحضارات العاملية األخر  . ىً

إن ثقافة الوقف يف اإلسالم ثقافـة واسـعة ومـستوعبة منبئـة بحـق عـن نعم    
اية واملواسـاة والرمحـة والتـسامح, ومـن صـور اتـساع قيم اإلسالم الرفيعة يف الرع

الوقف عنـد املـسلمني شـموله لغـري املـسلمني واتـساع أحكامـه وأطـره التـرشيعية 
 .  فعل اخلريللوقف عليهم بل وقبوله ألوقافهم ومشاركاهتم يف

ولعلنــا اليــوم أحــوج مــن أي وقــت مــىض إىل إبــراز دور الوقــف يف تعزيــز   
ية بني املسلمني وغريهم ممن يعيشون وتوطيد الروابط االجتامعية والعلمية واملعرف

 إىل املجتمــع الــدويل ًاداخــل الدولــة اإلســالمية أو يف نطــاق وكنــف اجلــوار امتــداد
لج ما يرسه اهللا يل من نقاط حول هذا املوضوع بأرسة ويف هذا البحث املتواضع أعا

 عـىل غـري املـسلمني وإسـهاماته يف يأبعـاد الوقـف اإلسـالم(بــوقد عنونـت لـه 
 . )التواصل معهم عرب العصور اإلسالمية املختلفة

ً يف هذا العرص ــ رشقا وغربـا ـــ عـن التكافـل يتحدثون الناسإن     االجتامعـي ً
جـزة, فهـل قـرأوا أو سـمعوا عـن هـذه الـسامحة وعن كفالة الدولـة للـشيوخ والع

  اإلسالمية من الكفالة التي حتمى الكرامة اإلنسانية من املهانة وحتفظها من الضياع?
إن التكافــل االجتامعــي يف اإلســالم ال يــرىض أن يــذل رجــل مــن غــري    

املسلمني, وهو حييا يف كنف اإلسالم, فيعيش عىل الصدقة, يتكفف الناس, ولكـن 
ُدولة أن تعوله وتعول عياله معه إنهم حيميه ويكرمه, ويوجب عىل الاإلسال يمكـن  َّ

ًلغري املسلم يف ظل دولة اإلسالم أن حييا آمنا عىل دمه أن يسفك وعرضه أن ينتهك 
وماله أن يغتصب وسكنه أن يقتحم, ويف ظل األمن يأمن من كل خوف أو فزع أو 

 !!.ترويع, أو اضطهاد
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 يف صــورهتا اإلســالمية هــذه األســسإبــراز حلاجــة إىل إننــا اليــوم يف أمــس ا   
ًووضعها يف اإلطار الذي أضفى عليها من األمهية ما جعلها عنوانـا عـىل . السمحة

 واألفراد ستظل بظله من سائر األمم والشعوب بلسامحة اإلسالم يف معاملة من ا
الفـاحتني ًكام جعلها أساسا لتطبيق قواعد اإلسالم وأصوله يف سياسـة . واجلامعات

ً فكانت سببا قويا يف رسعة انتشار الـدعوة إىل اهللانوا منهم;التي ساسوا هبا من متك ً .
 .  وإىل إعالء كلمة احلق والعدل يف أرجاء املعمورة

كــأن اهللا جعــل يف قلــوب هــؤالء الفــاحتني روافــد مــن نمــري العدالــة !! ْيَو   
حلاهتم وعهـودهم حتـى صالها يف مـبيالرحيمة والرمحة الدافقة, فهم يـصبون سلـس

 صدور املـصاحلني مـن طـول مـا عـانوا وقاسـوا مـن وطـأة الظلـم َ ييشتكون بلسام
 !!ًواالستبداد, وحتى تكون نرباسا هيتدي به السالكون يف مدارج التاريخ

 تسامى هبا الرفق إىل ذروة النبل العاطفن السامحة يف املعاملة لتتصاعد ويإ   
 وينفـق ,ًعيـاال عـىل بيـت مـال املـسلمني, يعـوهلم فتجعـل هـؤالء والرمحة الدافقة;

عليهم بام يلزمهم من القوت واملسكن وامللبس بام يعرف ألمثاهلم بني أهل ملـتهم, 
 .ويعال معهم عياهلم مهام كانوا من الكثرة والعدد

فانظر واسمع إىل هذا الرفق العاطف من عمر بن اخلطاب ــ ريض اهللا عنـه    
 ــ بكرب السن ومرض الشيخوخة ـــ أو أصـابته آفـة أو  أيام شيخ ضعف عن العملـ

أعجزتـه عـن العمـل والكـسب, أو !! مـرض أو غـريه!! عاهة, أية آفة, وأية عاهـة
ن اإلسـالم مل يـأت أ أال فلـيعلم العـامل بـأرسه!! ال يطالب باجلزيـةًكان غنيا فافتقر, 

ٍ, ومــسح مــا جلبايــة املــال, وإنــام جــاء هلدايــة العقــول, وتطهــري القلــوب واألرواح ْ َ َ
ٍأصــاب اإلنــسانية مــن أوصــاب, وتــضميد جراحهــا ب يــد الرمحــة والــرب والعطــف َ
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 حة يف املعاملة فتحت البالد وسـيسهبذه املعاملة السمحة وهبذه السامواإلحسان و
ج  ومل تكن هذه السياسة احلكيمة الرحيمة يف معاملة غري املسلمني هي منه!!العباد

 بـل كانـت هـي املـنهج الـذي أقـام اإلسـالم عليهـا فـةقائد أو فـاتح أو أمـري أو خلي
, وفرضـه عـىل والتـه هوأعـىل يف آفاقهـا مناراتـ. َّدعائمه وثبـت يف رشيعتـه قواعـده

الذين عملوا حتت إمرته; وهو منهج عام يف رشيعـة اإلسـالم; ينبـع مـن مـصدرهيا 
 .القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة: األصيلني

  هلــا دور هــذان األوقــاف يف عــرصناأال خيفــاكم إنــه  :أهيــا اجلمــع الكــريم   
 احتياجــاهتم, وارتفعــت واشــتدت, حيــث تعــددت مطالــب النــاس هــام حيــوي
  فأصـبح بحاجـة إىل مـن يمـد لـه يـد العـونف املعيشة, مما أثقل كاهل الفقـريتكالي

 التـي يـدوم نفعهـا )الوقـف( الـصدقة اجلاريـة سوى اهللا  هلم بعد, وليسواملساعدة
 بنـاء املـدارس, واإلنفـاقك وحاجات الناس يف هذا العرص; وتتالئمائدهتا, عم فتو

ــب واألدوات الدراســية,  ــدهم بالكت ــم وتزوي ــة العل ــذاعــىل طلب  وإعاشــتهم, وك
  لدورات حتفيظـه وجتويـده, ورصد جوائز تعاىلاالهتامم باملعلمني ومحلة كتاب اهللا

مـــشارق األرض جـــل يف  خلدمـــة الـــدعوة إىل اهللا عزوهـــاريعوأوقـــاف خيـــصص 
, وغريهــا مــن اة, وطبــع الكتــب واملجــالت بتخــصيص الرواتــب للــدع.ومغارهبــا

 وهنــاك أوقــاف وســائل اإلعــالم باللغــات املختلفــة وإرســاهلا جلميــع دول العــامل,
, أو  للجـوائح والعـوارض الطارئـة, كـاحلريق أو املـرضينبغي أن خيـصص ريعهـا

 .  وغريها, والسيول,الزالزلو الكوارث,
 )األقليـات املـسلمة(ا لو خصص دخل بعض هذه األوقاف لرعاية وحبذ   

يف العامل, وإنشاء املساكن هلم واملستشفيات واملساجد واملالجـئ وإرسـال املالبـس 
 مـصدر )أو الوقـف(ن الصدقة اجلاريـة كام أ الدعاة واملعلمني;والطعام والعالج و
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 اإلسـالمية بطوهلـا  والـبالد واملحـرومني;بـر وإحـسان ألولئـك اجليـاع واملـرشدين
 البرش الـذين يـستحقون العطـف واملـساعدة  هؤالءوعرضها تضم نامذج كثرية من

  مـن العـوز واحلرمـانويقاسـونه ون الضامئر احلية; لتخفيف ما يعانونـهسترصخوي
 بعضهم بسبب احلروب املدمرة, والبعض اآلخر بسبب  والفاقة والتخلف;والفقر
واليابس, أو بسبب الكـوارث التـي دمـرت ب والقحط الذي أهلك األخرض ْاجلد

وخربــت وهلكــت ورشدت الكثــري مــن البائــسني, الــذين بــاتوا يفرتشــون األرض 
حلر الشديد, ولـيس هلـم مـن مـساعد ويلتحفون السامء, يلسعهم الربد, ويلفحهم ا

قـداهتم وجنـسياهتم تعبـرصف النظـر عـن م ( معني إال اهللا ثم إخواهنم املحسننيأو
ملــأوى ساء واؤالء بــأمس احلاجــة إىل الغــذاء والكــ, فمثــل هــ)موألــواهنم وطبقــاهت

ً, وهــذا العمــل الــصالح مــن أهــم الــصدقات نفعــا واملدرســة واملستــشفى والــدواء
 املحـرومني, وإدخـال الـرسور  وإنعـاش قلـوبًوأعظمها ثوابا يف تفريج الكربـات

 عنـد ها كـان ثواهبـا أعظـمنت الصدقة جيري نفعها ويستمر عطاؤ وكلام كا,عليهم
  ., وهي أحب األعامل الصاحلة إليهاهللا

دولـة اإلمـارات العربيـة عد ثمرة من ثـامر تـشجيع  أن هذا املؤمتر يوأحسب  
, وتبنيها واحتضاهنا لكل ما خيـدم مـسرية العمـل )ً وشعباً وحكومةًرئيسا(املتحدة 

الــوقفي, ويــساهم يف دعــم وتطــوير املؤســسات الوقفيــة, ويــربز الــدور احلــضاري 
إنـشاء (ّ وليس أدل عىل هذا االهـتامم باألوقـاف مـن ,موي للوقف اإلسالميوالتن

بإمـارة الـشارقة )  األمانـة العامـة لألوقـاف يفباسـمها ممثلـةهيئة حكومية مـستقلة 
 وهـذه اجلهـود اخلـرية الدؤوبـة هلـو  العمـل املـشكورأن هـذاب, واحلق يقال املباركة

ة واحليويـة يف مجيـع منـاحي احليـاة ف من املنزلـ يربز ما كان عليه الوقنشاط حيوي
  ...ور التاريخوعىل مر عص
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ونفع هبم وجعلهـم   واملشاركني فيهسدد اهللا جهود القائمني عىل هذا املؤمتر  
  . وتفعليه هذا اجلهاز اهلاملتطويرًسببا 

   املـوقر هـذا املـؤمتر للمـسامهة يف فعاليـات واحلـضورأشكركم عـىل دعـويت  
وفقنا فيام نحن مقبلون عليـه وأن يـسدد خطانـا ويمـدنا ًسائال اهللا تعاىل أن ي  

 . بعونه وتوفيقه إنه سميع جميب, وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
 

אא 
אא 

א 
אא١٤٢٦ 
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WWאא)(١ 
ًذميا أو مستأمنا أو حربيا(وهذا خيتلف بحسب كون غري املسلم    ً ً .( 
ًذميـا أو مـستأمناُفإن كان غـري املـسلم     فـال خـالف يف صـحة الوقـف عليـه, ً

أال يظهـر قـصد : (ومنهـا عنـدهم: الـشافعيةبرشوط اشرتطها بعض الفقهاء مـنهم 
ذمي خـادم بيعـة أو كنيـسة, كـام معصية من الواقف, كـأن يكـون املوقـوف عليـه الـ

ًاشرتطوا أيضا أن يكون اليشء املوقوف مما يصح متلك الكافر له, فال يـصح وقـف 
وإن أوقف عىل ذمي جاز ألنـه يف : (املهذبقال يف ). املصحف والعبد املسلم عليه

موضع القربة وهلذا جيوز التصدق عليه فجاز الوقف عليـه ويف الوقـف عـىل املرتـد 
ان أحدمها جيوز ألنه جيوز متليكه فجاز الوقف عليـه كالـذمي والثـاين واحلريب وجه

ال جيوز ألن القصد بالوقف نفع املوقوف عليه واملرتد واحلـريب مـأمور بقـتلهام فـال 
 . ٢)(معنى للوقف عليهام

جوزوا وقف املـسلم عـىل الـذمي واملـستأمن وقيـدوه بـأن يكـون : واملالكية  
ًفقريا أو ذا رحم ولو غنيا ً)(٣.  

جيوزون ذلك ألن املقصود سد خلة الفقري وإغناؤه ودفع احلاجـة : واحلنفيـة  
عنه بفعل هو قربة, وذلك حاصل بالدفع إىل الذميني املحتاجني, حيث مل يـرد هنـى 
عن مربهتم واإلحسان إليهم بل إن فيه وصال ملا يكون قد انقطـع بيـنهم مـن حبـال 

 اإلسـالم والعمـل عـىل مجـع الكلمـة املودة وفتح الطريق نحو توجيههم إىل سامحة

                                           
اليهوديــة واملــسيحية, العالقــات االجتامعيــة بــني املــسلمني وغــري املــسلمني يف الــرشيعة اإلســالمية و) ١(

  . ١٩٤ ـــ١٨٦بدران أبو العينني بدران, ص/ الدكتور
 . ٤٤١ ص١املهذب ج) ٢(
  .١٢٢٤املذكرة التفسريية لقانون الوقف اجلديد بمجلة املحاماة الرشعية السنة السابعة العدد اخلامس ص) ٣(
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 .ًوسدا لباب النزاع والشقاق بني املسلمني وغريهم
ـــ أي  الـرشط الثـاين: (١)( جيوزون الوقف كذلك قال يف اإلنـصافواحلنابلة   

ًوسواء كان الواقـف مـسلام أو ذميـا) ٍّمن رشوط الوقف ــ أن يكون الوقف عىل بر ً .
عليـه مجـاهري األصـحاب وقطـع بـه كثـري نص عليه اإلمـام أمحـد, وهـذا املـذهب و

َّيعني إذا وقف عىل أقاربه من أهل ) مسلمني كانوا أو من أهل الذمة: (منهم, وقال
وهذا املذهب نص عليه وعليه األصـحاب قاطبـة, وقـال يف املبـدع يف . الذمة صح

ٍّأن يكـون الوقـف عـىل بـر كاملـساكني واملـساجد  (٢)(رشح املقنع البن مفلح احلنـبيل
 ). قناطر واألقارب مسلمني كانوا أو من أهل الذمةوال

وهلذا فرق العلامء بني الوقف عىل :  ــقال شيخ اإلسالم ابن تيمية ــ رمحه اهللا  
ًمعني وعىل جهة, فلو وقف أو وىص ملعني جاز, وإن كان كافرا ذميا, ألن صلته  ً َّ

yϑßγ$ ®: يف مثل قوله تعاىلالكتاب والسنةمرشوعة, كام دل عىل ذلك  ö6 Ïm$ |¹ uρ ’ Îû 

$u‹ ÷Ρ‘‰9 $# $]ùρã ÷ètΒ 〈)(ومثل حديث أسامء بنت أيب بكر ملا قدمت أمها وكانت مرشكة,  ٣ ,ُّ
)  أمكصيل: (يا رسول اهللا, إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها? قال: فقالت

/ω â ®: ويف ذلك نزل قوله تعاىل. ٤)(واحلديث يف الصحيحني ä38 yγ ÷Ψ tƒ ª!$# Ç⎯ tã t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ s9 
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 لإلمــام عــالء الــدين اإلنــصاف يف معرفــة الــراجح مــن اخلــالف عــىل مــذهب اإلمــام أمحــد بــن حنبــل) ١(

 . ١٢ ص٧املرداوي, ج
 .  ط املكتب اإلسالمي , بريوت لبنان٣١٩ ص٥ج) ٢(
 . ١٥: سورة لقامن اآلية) ٣(
 ). ١٠٠٣/٥٠(ومسلم يف الزكاة ) ٥٩٧٩(البخاري يف األدب ) ٤(
 -١٠-



t⎦⎫ ÏÜ Å¡ø) ßϑø9 øŠ§{ ®: تعاىلوقوله , ١)(〉 #$ ©9 y7 ø‹ n=tã óΟ ßγ1y‰èδ £⎯ Å6≈ s9 uρ ©!$# “Ï‰ôγ tƒ ∅tΒ â™!$t±o„ 3 

$tΒuρ (#θà) ÏΖ è? ô⎯ ÏΒ 9 ö yz öΝ à6 Å¡àΡL| sù 4 $tΒuρ šχθà) ÏΖ è? ωÎ) u™!$tóÏFö/ $# Ïµ ô_ uρ «!$# 4 $tΒuρ (#θà) ÏΖ è? ô⎯ ÏΒ 
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ْفبني أن عطية مثل هؤالء إنام يعطوهنا لوجه اهللا, وقد ثبت يف الصحيح عـن    َُ

فإذا أوىص أو أوقف عىل معني, . ٣)( )ة أجررطبيف كل ذات كبد : ( أنه قالالنبي 
ًوكان كافرا, أو فاسقا, مل يكن الكفـر والفـسق هـو سـبب االسـتحقاق, وال رشطـا  ً ًُ
َفيه, بل هو يستحق ما أعطاه وإن كان مسلام عدال, فكانت املعصية عديمة التـأثري,  ُ ً ً َ

ُبخالف ما لو جعلها رشطا يف ذلـك عـىل جهـة الكفـار والفـساق, أو عـىل  الطائفـة ًُ
ًالفالنيـة, بــرشط أن يكونـوا كفــارا أو فـساقا, فهــذا الـذي ال ريــب يف بطالنـه عنــد  ً َّ

 .٤)(العلامء
 :فهو وصحته الذمي واملستأمن :أما دليل االتفاق عىل جواز وقف املسلم عىل  
ٍّ ــــ مــا روي أن صــفية بنــت حيــي زوج رســول اهللا ١   َُ ُ َ وقفــت عــىل أخ هلــا 

ًز ألبطله الرسول, وألنكره عليها ولكن واحدا من ذلـك هيودي, فلو كان غري جائ
 . مل يثبت عنه عليه السالم; فدل عىل جوازه

 ــ أن الوقف عىل الكافر يف معنى الصدقة, وهي جائزة عليه بدليل قوله ٢  

                                           
 . ٨: سورة املمتحنة, اآلية) ١(
 . ٢٧٢: سورة البقرة, اآلية) ٢(
 . , كالمها عن أيب هريرة)٢٢٤٤/١٥٣(مسلم يف السالم و) ٦٠٠٩(البخاري يف األدب ) ٣(
 ط ونـرش الرئاسـة العامـة ٣١ ـــ ٣٠ ص٣١جمموع فتاوى شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة ـــ رمحـه اهللا ـــ ج) ٤(

 . لشؤون احلرمني الرشيفني
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ًفكان هذا دليال عىل . ًيف الغالب ال يكون إال كافرا, وقد مدح اهللا املتصدق عليه

 . اجلواز
 ــ بام روى اخلصاف يف كتابه أحكام األوقاف قال حدثني حممـد بـن بـشري ٣  

 ٢)()بخناصـريه(سمعت عمر بن عبدالعزيز يقول يف خالفتـه : ابن أمحد عن أبيه قال
يومئذ هبا كثري من مشيخة املهاجرين واألنصار أن حـوائط سمعت باملدينة والناس 

 إن أصـبت فـأموايل )أي خمرييق (وقال. َّ التي وقف من أموال خمرييقرسول اهللا 
خمرييــق خــري  (ملحمــد يــضعها حيــث أره اهللا, وقتــل يــوم أحــد فقــال رســول اهللا 

 ).هيود
ًأن خمرييقا هذا كان هيوديا, ووقف عىل رسـول: وجه الداللة   , وقبـل  اهللا ً

ًمنه وقفه, فكان هذا دليال عىل رشعية ذلـك منـه وجـوازه وإذا صـح وقـف الـذمي 
ًعىل املسلم يصح وقف املسلم عليه, ألن من جاز أن يقف الذمي عليه رشعا جيـوز 

 . ًأن يقف املسلم عليه, إذ ال يصح أن يكون املسلم أدنى حاال من الكافر
أمانه صـح الوقـف عليـه مـن املـسلم, كـام  كالذمي يف مدة املستأمنوملا كان   

صح عىل الذمي, ثم ال خيفى أن املبدأ املصحح للوقف عىل الكفار مبدأ سام جليل 
وفيـه الـرد عـىل . وموقفـه املنـصف مـن خمالفيـه. ينطلق بعدالـة اإلسـالم وسـامحته

هــؤالء اجلاحــدين املتعــصبني الــذين مــأل احلقــد قلــوهبم, فأثــاروا حــول اإلســالم 
 املنكــرة, واألباطيــل الفاســدة, واهتمــوه بــام فــيهم, وبــام انطــوت عليــه االهتامــات

                                           
 . ٨: سورة اإلنسان اآلية) ١(
 . بلد بالشام من أعامل حلب) ٢(
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ًنفوسهم, كل ذلك يف الوقت الذي مل يرتك خمالفوا اإلسالم سبيال من سـبل الظلـم 
 .واحليف إال وأحلقوه باملسلمني, أال ساء ما يفعلون

βÎ) (#ρß‰ö6 ®:بقوله تعاىل  ـــ كام يستدل٤   è? ÏM≈ s% y‰¢Á9 $# $£ϑÏèÏΖ sù }‘ Ïδ ( βÎ) uρ $yδθà ÷‚ è? 
$yδθè?÷σ è? uρ u™!# u s) à ø9 $# uθßγ sù Ö ö yz öΝ à6 فقد دلت اآلية عىل أن الصدقات ومنها صدقة  ١)(〉 4 9©

الفطر يباح دفعها إىل جنس الفقراء, من غري ختصيص بمسلم أو كافر, وبمقتىض 
 . ذلك جيوز دفعهام إىل الفقري غري املسلم, فبقي ما عداها عىل اجلواز

/ω â ®: وبقوله تعاىلـــ ٥   ä38 yγ ÷Ψ tƒ ª!$# Ç⎯ tã t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ s9 öΝ ä.θè=ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9  اآلية ٢)(〉 ...#$
ًأن املراد بمن مل يقاتل يف الدين هم أهل الذمة فكانت دليال عىل : ووجه الداللة

جواز الرب هبم, ودفع الصدقات إليهم سواء كانت واجبة أو غريت واجبة إذ هي 
 .وع بر غري حمظورًمجيعا ن

قال رسول اهللا : ً ـــ وبام روى ابن أيب شيبة مرسال عن سعيد بن جبري قال٦  
) :فأنزل اهللا تعاىل) َّال تصدقوا إال عىل أهل دينكم :® }§øŠ ©9 y7 ø‹ n=tã óΟ ßγ1y‰èδ 

£⎯ Å6≈ s9 uρ ©!$# “Ï‰ôγ tƒ ∅tΒ â™!$t±o„ 〈إىل قوله  :® $tΒuρ (#θà) ÏΖ è? ô⎯ ÏΒ 9 ö yz ¤∃uθãƒ öΝ à6 ø‹ s9 Î) 〈 
 ). قوا عىل أهل األديان كلهاَّدَتص: (فقال اهللا ) وما تنفقوا من يشء يوف إليكم(

ُمطلق يقيد ) تصدقوا عىل أهل األديان( أن قوله عليه السالم :ووجه الداللة   َّ َُ
 . بمقتىض إطالقه جواز رصف الزكاة إىل مجيع الكفار

َيِوُ ـــ وما ر٨  

                                          

من   تصدق عىل أهل بيتول اهللا ب أن رسِّ عن سعيد بن املسي
  .اليهود بصدقة, فهي جتري عليهم, فدلت هذه الروايات عىل جواز التصدق عىل الكفار

 
 . ٨: سورة املمتحنة, اآلية) ١(
 . ٨: سورة اإلنسان اآلية) ٢(
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, فإن أوقفوه عىل معني أوجهة جيوز للمـسلم الوقـف َّأما ما وقفوه فينظر فيه  
عليها كالصدقة عىل املساكني والفقراء وإصالح الطرق واملـصالح العامـة, أو عـىل 

هم وأنساهلم وأعقاهبم, فهذا الوقف صحيح, حكمه حكـم وقـف املـسلمني أوالد
 َّعىل هذه اجلهات وقد مرت قصة خمرييق اليهودي الذي وقـف عـىل رسـول اهللا 

لكـن إن رشط يف اسـتحقاق األوالد واألقـارب . حوائط وقبل ذلك منـه النبـي 
بموجبه, باتفـاق مل يصح هذا الرشط, ومل جيز للحاكم أن حيكم : بقاءهم عىل الكفر

, وهـو أبلـغ يف األمة, فإنه مناقض لدين اإلسالم, مضاد ملا بعث اهللا بـه رسـوله 
ملعايص ذلك من أن يقف عىل أوالده ما داموا ساعني يف األرض بالفساد, مرتكبني 
 . ١)( ًاهللا, فمن تاب منهم أخرج من الوقف ومل يستحق منه شيئا, وهذا ال جييزه مسلم

 أن العلــامء كلهــم متفقــون عــىل جــواز الوقــف عــىل غــري وممــا تقــدم يتــضح  
املسلمني عىل اختالف بينهم يف تفصيل ذلك, وهذا خري دليل وأصدق برهان عـىل 
ًأن الوقف يف اإلسالم قد حقق نوعا من التكافل االجتامعي مل يسبق إليـه نظـام بـل 

بـوء الوقـف وهذا املنحى الذي يشع عىل أوجه احلياة كلهـا ي. ومل يدانه نظام كذلك
املكانــة الــسامقة يف منظومــة العطــاء اإلســالمية التــي تعتمــد عــىل رصيــح اخلطــاب 

والزكـــاة   الوقـــفاإلســـالمي, وعـــىل عمـــق االلتـــزام الـــرشعي, مـــع تـــرشيعات
ً وهي تتضافر سويا نحو هدف واحد وهو مد مظلـة والوصايا واهلباتوالصدقات 

كـل مـن يعـيش عـىل أرض التكافل االجتامعي لكـل أفـراد املجتمـع اإلسـالمي ول
 . اإلسالم من املسلمني وغريهم

                                           
الرساج الوهاج املوضح لكل طالب حمتاج رشح خمتـرص القـدوري للحـدادي العبـادي احلنفـي : انظر) ١(

ط دار الفكــر  . ٤١٢, ٤١١حممــد أيب زهــرة ص/ , وحمــارضات يف الوقــف لإلمــام الــشيخ١/٣٠٢ج
 . لبنان: بريوت/ العريب
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Wאא 
إن املتغريات واملستجدات التي يعيشها عـامل اليـوم وتنقـل عـرب جـسور املـد   

احلــضاري إىل قلــب األمــة اإلســالمية حتــاول جاهــدة اجتيــاح قيمهــا, ومبادئهــا, 
ً اإلسالمية عقيدة وأحكاما, حتتـاج مـن املـسلمني وتراثها, وقبل ذلك كله رشيعتها

 . وقفة حازمة حاسمة تعيد النظر يف الواقع املعاش
 وتـضع املخططـات  والضالل تكيـد لـه فجر اإلسالم وقوى الرشمنذ بزغف  

وتدبر املؤامرات وحتيك الشبهات لكرس شوكته ومكافحة دعوتـه والقـضاء عليـه, 
 لـه جـيش, ومل تـنكس لـه رايـة ومل ينهـزم يف  مل ينكـرس;ولكن اإلسالم هو اإلسالم

 عـىل بـصرية مـن ل تلـك احلقـب الطويلـة مـن األزمـان; ألن املـسلمنيمعركة طـوا
  سبيله وال تأخذهم فيه لومـة الئـم,أمرهم وبينة من دينهم وثقة برهبم جياهدون يف

 ترفـرف فـوق رؤوسـهم وبتوفيـق مـن اهللا وة اإلسالم جتمعهم ورشيعـة الـرمحنأخ
 وكانوا بحق خري أمـة فوز ففتحوا البالد وسادوا العباد تم هلم النرص والنه موإعانة

 . ١)(أخرجت للناس
ولكن أعداء اإلسالم وقد جربوا احلرب مـع املـسلمني وذاقـوا املـرارات يف   

مواجهــة بيــنهم وبــني معــاركهم وعــادوا القهقــري جيــرون أســامل اهلزيمــة يف كــل 
احلـرسات والزفـرات تقطـع نيـاط قلـوهبم املسلمني, فكروا ودبروا بعد أن كـادت 

نظــروا وفكــروا وأمجعــوا عــىل أن رس تقــدم املــسلمني وانتــصارهم إنــام .. الــسوداء
يكمن وراء دينهم وأن اإلسالم هو مبعث وحدهتم وقوهتم فأمجعوا أمرهم وديروا 

                                           
ــرشيعة اإلســالمية يف كــل عــرص, ) ١( ــق ال ــدكتوروجــوب تطبي ــأليف ال ــسدالن / ت ــن غــانم ال   صــالح ب

 .  ــ ٢٢٧ص
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تعالوا هندم بنياهنم هبدم إسـالمهم فنحاربـه يف نفوسـهم ونـضعفه : كيدهم, وقالوا
ثم انطلقـوا .. نشغلهم من مبادئ أخرىم, وننفرهم منه ونبعدهم عنه, بام يف قلوهب

يضعون املخططات ويرسمون اخلطـط, وبيـدهم أقالمهـم التـي هـي معـاول هـدم 
ــذبون وال  ــون, ويك ــا خيجل ــرتون وم ــون, ويف ــا ويغرب ــرشقون هب ــوء ي ــسنة س وأل

وب يــصدقون يتقولــون عــىل اإلســالم ويتلمــسون فيــه ويف رشيعتــه املثالــب والعيــ
ويتحاملون عليه ويتهمونه بالباطل ويشوهون حقائقه الناصعة ويـضعونه موضـع 
املتهم أمام خصومه األلداء يدينونه ويلصقون به التهم الكاذبة مع سالمته من كـل 

 . ١)(!! عيب ونقص واهتام
م اإلســالم بعدلــه  أعــداء اإلنــسانية وأعــداء احلــق واحلريــة الــذين قهــرهإن  

ًوا ماديا وإكراها للناس بقـوة الـسالح عـىل  فتوحاته غزوفضله وترشيعه يصورون ً ً
جاهل, وتفكري عقـل مظلـم ورشـح الدخول يف دين اإلسالم, وهو تصوير ظامل مت

 .٢)( )جهولقلب 
واحلق أن التهم التي وجهت إىل النظم اإلسالمية كثرية ومتنوعة واحلـرب (  

خذة كـل يـوم وسـيلة مل ولن تضع أوزارها, وخمططات األعداء ماضية يف طريقها آ
مــن وســائل اخلــداع والكيــد, وقــد شــاركهم يف إطالقهــا بعــض املــسلمني الــسذج 
املنتــسبني إىل اإلســالم باالســم والرســم وهــؤالء وأولئــك يقومــون بعمــل مــنظم 

                                           
, واملخططات االستعامرية ملكافحـة ٤٩٩الغزو الفكري والتيارات املعادية لإلسالم ص: انظر يف هذا) ١(

 . ١٠٥اإلسالم ملحمد حممود الصواف ص
يـد , وانظر األموال أليب عب١٠٢٠ إىل ص٢/١٠١١موسوعة سامحة اإلسالم لعرجون : بترصف من) ٢(

هــ ١٤٠١طبـع مؤسـسة نـارص للثقافـة ـــ بـريوت ـــ لبنـان الطبعـة األوىل . ٢٣القاسم بـن سـالم ص
 . م١٩٨١
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وخطط مرسومة أبعادها وأهدافها والقصد منها عزل األمـة اإلسـالمية عـن دينهـا 
 .١)( )وعن منهجها يف احلياة

 اهلداية كانت وال زالت أقوى يف إشعاعها من ظالم عقـوهلم ولكن شمس(  
وقلوهبم وأرواحهم بددت أضواءها ــ وال زالت تبدد ــ سـحب الباطـل بـام تنـرشه 

لو كان ألعداء اإلسالم عقول يفقهون هبا لـرأوا يف صـنيع . من أنوار يف آفاق احلياة
ًاملسلمني ومعاملتهم ألهل ذمتهم دليال قاطعا عـىل أن هـذه  الفتوحـات املتتابعـة يف ً

أقرص زمن وأقل قوة حربية بالنسبة لقوة أعداء اإلسالم كانـت فتوحـات للقلـوب 
ــة  ــومني ومحاي ــرصة املظل ــدل والرمحــة ون ــامن واحلــق والع ــاتيح اإلي ــسرية بمف الك
املستــضعفني, إن أهــل الذمــة ملــا رأوا وفــاء املــسلمني هلــم وحــسن ســريهتم فــيهم 

ً عىل أعداء املـسلمني وعونـا هلـم وكـان هـذا الوفـاء ًوجربوا معامالهتم رصوا حربا
 .٢)( )ًباعثا عىل دخول كثري من املعاهدين عىل اجلزية يف اإلسالم

 :وهذا ما تنبه له أعداء اإلسالم اليوم ولكن بأسلوب ماكر وطرق خبيثة  
فهم يوالون إرسال البعثـات وتكثـري اإلرسـاليات التبـشريية لتنـرش مكـامن   

مكــان وتــشكك الــشباب املــسلم يف دينــه وعقيدتــه وتتخــذ مجيــع التبــشري يف كــل 
ًإهنــم خيصــصون جــزءا مــن : الوســائل املمكنــة واملوصــلة إىل هــذا اهلــدف اخلبيــث 

أمــواهلم لفــتح املستــشفيات واملــستوصفات ودور التمــريض والرعايــة االجتامعيــة 
مــن والنــوادي املاســونية وينفقــون األمــوال الكثــرية عــىل مــن يــستطيعون تنــصريه 

 . املسلمني وإخراجه من حظرية الدولة اإلسالمية
                                           

 . ٧٢بترصف من الغزو الفكري ص) ١(
 . ٤٣٥ ــ ١/٤٣٤موسوعة سامحة اإلسالم لعرجون ) ٢(
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 . ١)(أفلسنا نحن املسلمني بأوىل منهم يف هذا الشأن  
إن البالد اإلسالمية يعيش فيها عىل مر تارخيهـا نـصارى وهيـود بيـنام يعـيش   

 مسلمون يف بالد غري إسالمية, فكيف كانت معاملة هؤالء ومعاملة هؤالء?
 أو هيــودي ضــد املــسلمني? أمــا املــسلمون شــكاية نــرصاينهــل ســمع أحــد   

الـذين يعيــشون حتـت كنــف حكومـات غــري إسـالمية فيــاللهول إننـا ال نــذهب إىل 
املايض للننكأ جروح األندلس وهي غائرة يف الصدور والقلـوب ولكـن يكفينـا أن 

 . التاريخ املعارص يمدنا بعرشات بل وبمئات من األدلة والرباهني
ــة يف أمريكــا, وعــىل مــن جهــل ذلــك أو جت   ــات امللون ــسأل األقلي ــه أن ي اهل

ًواألقليات املسلمة يف روسـيا, واألقليـات املـسحوقة بـل واملذابـة ذوبانـا يف أنظمـة 
ــان وكثــري مــن دول آســيا  تلــك الــدول وغريهــا كــالفلبني واحلبــشة والــصني ولبن

جيـربون عـىل تـرك ديـنهم إهنـم . هنم يضطهدون هناك حتى املوتإوأفريقيا وأوربا 
ــة وي ــل ورضوب القــسوة والرببري ــل ب ــسوء العــذاب وصــنوف التنكي تعرضــون ل

 !!.والعسف والتدمري
Ÿωuρ öΝ ®:عند قول ربنا تبارك ــ وتعاىل ــرغم ذلك كله نقف وب   à6 ¨Ζ tΒÍ ôf tƒ 
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 نأخذ األقليات غري اإلسالمية عندنا بام تفعله الدول غري اإلسالمية فلسنا   
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بـع , ط٢٠, ١٩, ١٨, ١٧حممد حممود الـصواف ص: املخططات االستعامرية ملكافحة اإلسالم: انظر) ١(

 . مكتبات الدار السعودية للنرش والتوزيع, ومكتبة اجليل بمكة املكرمة
 . ٨:  اآليةاملائدة,سورة ) ٢(
 . ١٦٤: سورة األنعام اآلية) ٣(
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نرتك هلم عقيدهتم ونرتك هلم معها عباداهتم يامرسوهنا وفق عقائدهم متى شاؤوا 

إن الناس يف هذا العرص يتحدثون عن التكافل  .٣)( !!)بال خوف أو اضطهاد
االجتامعي وعن كفالة الدولة للشيوخ والعجزة فهل قرؤوا أو سمعوا عن هذه 

إلزام الدولة هبذه الصورة من الكفالة التي حتمي الكرامة السامحة اإلسالمية يف 
 !!.اإلنسانية من املهانة وحتفظها من الضياع?

 أن يـذل رجـل لـيس عـىل ل االجتامعي يف ظل اإلسـالم ال يـرىضإن التكاف  
دين اإلسالم وهو حييا يف كنفه وظله فيعيش عـىل الـصدقة يتكفـف النـاس, ولكـن 

 .٤)(عىل الدولة أن حتميه وتعول عياله معهاإلسالم حيميه ويكرمه ويوجب 
 : ًوهناك أمرا آخر عىل جانب كبري من األمهية  
أن اإلسالم حني يبيح للمسلم معاملة من ال حياربه يف دينـه باحلـسنى : ذلك  

ويدعو إىل السامحة يف معاملة أهل الكتاب والرب هبم يف املجتمع املسلم بقـصد مـن 
 . اإلسالم ال غريوراء ذلك تأليفهم وترغيبهم يف

فهل رأى الناس أو سمعوا بسامحة رحيمة ومساواة عادلة ومواسـاة ورفـق   
ه وأمـراؤه أهـل الذمـة وإخاء وود مثل هذا الذي عامـل بـه خلفـاء اإلسـالم وقادتـ

 !!واملعاهدين?

                                           
 . ٣٩: سورة النجم اآلية) ١(
 . ٢٥٦: سورة البقرة اآلية) ٢(
عاديـة لإلسـالم  والغـزو الفكـري والتيـارات امل١٧٨شـبهات حـول اإلسـالم حممـد قطـب ص: بترصف مـن) ٣(

هــ ١٤٠٠ الطبعـة الرابعـة ١١٣, ١١٢ واإلسالم يف قفـص االهتـام لـشوقي أيب خليـل ص٧٨, ٧٧, ٨٦ص
مطابع دار الفكر ــ لبنان, وجملة البحوث اإلسـالمية الـصادر عـن رئاسـة إدارات البحـوث العلميـة واإلفتـاء 

 . ١٧٦هـ ص١٣٩٦/ هـ١٣٩٥د الثاين والدعوة واإلرشاد باململكة العربية السعودية, املجلد األول, العد
 . ٤٤٧, ١/٤٤٦موسوعة سامحة اإلسالم لعرجون : بترصف من) ٤(
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אWאאאאא 
 عن الوقف إال وتركز عىل اآلثار املرتتبة عليه, إال أن  ال تكاد جتد دراسة  

ًالرتكيز غالبا ما يكون عىل اآلثار االقتصادية أو اآلثار التعليمية وانتشار الثقافة يف 
املجتمع املسلم, وقلام جتد من تناول اآلثار االجتامعية للوقف ودوره يف بناء احلياة 

ور الوقف يف احلياة االجتامعية وآثاره يف االجتامعية رغم أمهيتها وكثرهتا, بل إن د
قل عن دوره يف اجلوانب تركيبه املجتمع املسلم عىل مدى العصور السابقة ال ت

 جانب من جوانب احلياة يف املجتمع املسلم إال وله صلة وال يكاد يوجد األخرى
األوقاف عمل (بنظام األوقاف من قريب أو بعيد, بل يرى أحد الباحثني أن 

ًي, دوافعه يف أكثر األحيان اجتامعية وأهدافه دائام اجتامعية, فاألوقاف اجتامع
 .١)(اإلسالمية يف األصل عمل اجتامعي

د بعض اآلثار االجتامعية املرتتبة عىل الوقف, ودورها يف ر ويمكن أن نو  
متاسك حلمة املجتمع املسلم أو التي كان للوقف دور يف تعزيزها يف حياة املجتمع 

  :عىل مدى القرون املاضية, فمن ذلكوترسيخها 
أن الوقف قد أدى وباقتدار إىل تعزيز روح االنتامء بأ ــ يمكن القول   

ًاملجتمعي بني أفراد املجتمع وشعورهم بأهنم جزء من جسد واحد حتقيقا حلديث 
ترى املؤمنني يف ترامحهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل اجلسد إذا اشتكى  (الرسول 

                                           
 ضـمن أبحـاث نـدوة .عبـدالرمحن الـضحيان/  داألوقاف ودورها يف تشييد بنية احلضارة اإلسـالمية )١(

يف الفكـر والوقـف  ١٨هــ , ص١٤٢٠املكتبات الوقفية يف اململكة العربية الـسعودية, املدينـة املنـورة 
 ٢هــ, جـزء١٤١٦ وزارة األوقـاف والـشئون اإلسـالمية يف املغـرب .حممد بـن عبـداهللا/ اإلسالمي د

 . ٢٢٠ص
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 . ١)( ]رواه البخاري) [ له سائر اجلسد بالسهر واحلمىمنه عضو تداعى
ب ــ إن نظام الوقف وبام يمتلكه من مرونة استطاع من بسط مبدأ التضامن   

 املسلم وغريهم من االجتامعي وشيوع روح الرتاحم والتواد بني أفراد املجتمع
  هذه املجتمعات وتنبتالتي تسودعىل عكس الروح  أبناء املجتمعات األخرى

املستويات االجتامعية روح األنانية املادية وينتج عنها الرصاعات الطبقية بني فيها 
 .٢)(هناك  املختلفة
لوقف عىل حتقيق االستقرار االجتامعي وعدم شيوع روح جـ ــ ساعد ا  

 املسلمني وغريهم ممن التذمر يف املجتمع وذلك بتحقيق نوع من املساواة بني
  . سالميمظلة املجتمع اإليعيش حتت 

لوقف دور فعال يف شيوع روح الرتاحم واملعاملة باحلسنى بني أفراد ل د ــ  
 , وهذا يؤدي إىل مزيد من التامسك املجتمعي, ويتضح املسلم وغريهماملجتمع

 لشعور الفئة املستفيدة من الوقف ة; عامذلك يف أثر الوقف االجتامعي بصورة
 . برمحة اآلخرين هلم

 ه وغري العامل اإلسالمي إىل االنفتاح املجتمعي بنيلوقفـــ  أدى نظام اهـ   
وهذا ما اسرتعى نظر العالمة ابن خلدون يف مقدمته من املجتمعات األخرى 

عندما وصف الوضع االجتامعي السائد يف القاهرة وقت صالح الدين األيويب 
بقوله

                                          

ف فاستكثروا من بناء املدارس والزوايا والربط ووقفوا عليها األوقا: (

 
 . ٢٢٣٨, ص٥حممد بن إسامعيل البخاري, ج) ١(
نحـو دور تنمـوي (, ضـمن أبحـاث نـدوة  مجـال برزنجـي الوقف اإلسالمي وأثره يف تنميـة املجتمـع) ٢(

 . ١٤٢ ص/م١٩٩٣الكويت باإلسالمية, وزارة األوقاف والشئون ) للوقف
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ه يلب العلم ومعلماف وعظمت الغالت والفوائد وكثر طفكثرت األوق.. املغلة
لب العلم من العراق واملغرب بكثرة جرايتهم منها وارحتل إليها الناس يف ط

, والشك أن يف ذلك االنفتاح ١)( ) أسواق العلوم وزخرت بحارهاوانترشت
 انتقال املدنية ر الكبري يف األث وغريها من األمم لهاملجتمعي بني األمة اإلسالمية

 . واحلضارة وعدم تركزها يف منطقة واحدة
ً ومجاع القول هنا أن للوقف دورا كبريا يف احلياة االجتامعية وأثرا بالغا يف    ً ً ً

متاسك املجتمع وترابطه وهذا ما يؤكد رضورة العودة بالوقف إىل وضعه الرشعي 
لمة وجني ثامره االجتامعية الصحيح ليؤدي دوره الفعال يف املجتمعات املس

 . ٢)( متوازن ومتكامل  عىل نحوواالقتصادية والثقافية

                                           
حجــر عــايص, دار مكتبــة اهلــالل, بــريوت , : عبــدالرمحن بــن خلــدون, مقدمــة ابــن خلــدون, حتقيــق) ١(

 . ٢٧٦م ص١٩٨٦
 . أثر الوقف يف تنمية املجتمع, وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد: انظر) ٢(
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Wאאאאא 
 من أهم التكاليف الرشعية والواجبات اإليامنية التي جيـب أن يتـوىل القيـام   

ــاهت ــدر طاق ــؤمنني عــىل خمتلــف طبقــاهتم وق ــع امل ــامء هبــا مجي ــدمتهم العل م, ويف مق
املخلصون والدعاة املربون واألئمة املـصلحون, واجـب تبليـغ دعـوة اهللا يف أرض 
اهللا للناس كافة هلـدايتهم إىل رصاط اهللا املـستقيم وإلخـراجهم مـن ظلـامت الكفـر 
والــضالل إىل نــور احلــق واإليــامن, وهــو مــا أوجبــه اهللا تعــاىل عــىل رســوله األمــني 

ً بأداء هـذه املهمـة الدعويـة الفاضـلة متبعـا فيهـا أسـلوب املني املبعوث رمحة للع
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قد حققت مسرية الدعوة اإلسالمية أهدافها الفاضلة يف نرش دين اهللا  و  
ًودخول الناس أفواجا بنرص اهللا تعاىل ورعايته الكريمة ثم بجهود . القويم

امء والدعاة واألئمة حتى الصحابة والسلف الصالح, ومن تبعهم بإحسان من العل
 . يف أرجاء املعمورةحقق اهللا عىل أيدهيم الفتح املبني وانترش اإلسالم

ّوإن كانت الدعوة أمرا واجبا عىل مر العصور واألزمان فإهنا تكسب أمهية    ً ً
. خاصة يف عرصنا احلارض عرص التحديات اجلسام التي تواجه اإلسالم واملسلمني

 ;ً تتطلب جهودا مضاعفة)بعرص العوملة(يسمى فالدعوة اإلسالمية فيام 
فاالجتاهات الفكرية املنحرفة ورجال األديان املحرفة ال يرتكون املسلمني ودعاة 
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اإلسالم وشأهنم بل يعمدون لتشويه صورة اإلسالم وتعرضون إليه باإلساءة 
ومن املعلوم أن هذه املؤسسات التي حتارب اإلسالم  تعمل . ًواإلهانة علنا

ًانات ضخمة جدا وتستخدم أحدث التقنيات يف بث سمومها وأحقادها ضد بإمك
ارت إلحدى شبكات التلفزة  ويكفي هنا ما قاله القس جيمس سوه.اإلسالم

ً ألف دوالر يوميا لنرش عقيدته يف أوساط )١٧٥(األمريكية بأنه حيتاج إىل حوايل 
ان يف أغلبها بلدان البلدغري املسيحيني يف البلدان النامية يف أفريقيا وآسيا وهذه 

 . !إسالمية
اجلد املطلوب, وجيب أن توجه بهذا اخلطر الداهم يتطلب أن يواجه   

كميات مقدرة من أموال األوقاف لرتكيز الدعوة يف وسط هذه الشعوب التي 
ر أموال الوقف إلعداد الدعاة املقتدرين ّخيش خطر فقدان اهلوية, وجيب أن تستع

الضالة املضللة ومحاية األجيال الصاعدة من خطر ملواجهة هذه التيارات 
 .احلمالت اإلعالمية املسعورة التي تستهدف اإلسالم

عوة األمـر الـذي نجـاح الـدإ فالعنرص البرشي يعترب من العنـارص اهلامـة يف   
ً إعدادا خاصا الدعاةيتطلب إعداد ً وتدريبهم تدريبا عاليا ً يتم اختيارهم مـن ذي و ً

اسـتخدام ثـم يـدربوا بعـد ذلـك عـىل . هلمة والفطنة والـذكاءاإلخالص واواخللق 
اللغـات األجنبيـة حتـى يتـأهلوا إىل وادة اللغة العربيـة وسائط الدعوة احلديثة وإج

أداء أمانة الدعوة ويكونوا قادرين عىل تقديمها باحلكمة واملوعظة احلـسنة قـال اهللا 
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ًمثــل هــذا املــستوى يتطلــب مــاال وجهــدا ووقتــا وتوجيــه إن إعــداد دعــاة ب]. ١٢٥ ً
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ًبا أساسيا يعود خريه عىل اإلنسانية مجعاء للوقف لسد هذه الفجوة يعترب مطأموال ا ً
من دعا إىل ( الذي رواه مسلم ر بحديث رسول اهللا ِّويف هذا املقام نذك. بإذن اهللا

 .١)( )ًهدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلـك مـن أجـورهم شـيئا
َّثـم إن  رة عـىل الـدعاة الـذين يـسريون مـع اجليــوش  التبليـغ مقـصو مل تكـنفريـضةَُّ

 ألن كـل مـسلم يـؤمن بـام ;املجاهدة وإنام كان ينهض هبذه الفريضة كل قادر عليها
ًفو اهللا ألن هيدي اهللا بك رجال واحدا خـري مـن أن يكـون  : (جاء عن رسول اهللا  ً

ُلك مح  .٢)( )عمَّر النُ
 كل عصور التـاريخ كثـري نعم لقد محل أمانة التبليغ والدعوة إىل اإلسالم يف  

من العلامء والرحالة واملهاجرين, وعـىل أيـدي هـؤالء وغـريهم انتـرش اإلسـالم يف 
بالد مل تطأها اجليوش اإلسالمية, لقد كانوا بسلوكهم وتعبريهم احلي الواقعي عن 

ــيم اإلســالم  ــه,ق ــوآداب ــدين ِّؤثُ ي ــذا ال ــاق ه ــم إىل اعتن ــأثريا دفعه ــاس ت ًرون يف الن
 اإلســالم دينــا تــيض, ثــم الــدعوة إليــه, ومــا زالــت تلــك الــبالد ترواالعتــصام بــه

وبخاصة يف جنوب رشق آسيا عىل الرغم من تعدد محالت التبشري والتنـصري التـي 
تنفق املاليني يف كل عام مستخدمة يف ذلك أحدث األسـاليب والوسـائل لزعزعـة 

 .٣)(ثقة املسلمني بدينهم, ومحلهم عىل اعتناق املسيحية
 للوقف دوره الفاعل يف تبليغ الدعوة اإلسـالمية والتمكـني هلـا يف وقد كان  

                                           
, والرتمـذي يف ١٥, والرتمـذي كتـاب العلـم ٦, وأبـو داود ١٦أخرجه اإلمـام مـسلم يف بـاب العلـم ) ١(

 . , والدارمي يف فضائل القرآن١٤, وابن ماجه مقدمة ١٥ثواب القرآن 
 . رواه البخاري يف كتاب فضائل الصحابة الباب التاسع) ٢(
 . ليبيا. غارة تبشريية عىل اندونيسيا أليب هالل اإلندونييس ط: انظر) ٣(
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دنيا الناس والدفاع عنها ومحاية املؤمنني هبا حينام تعرض العـامل اإلسـالمي هلجمـة 
تعامرية احلاقـدة يف التتار والصليبيني يف املايض, وحتديات الغـرب ومؤامراتـه االسـ

ــاء  ومل يقتــرص دور الوقــف يف جمــالالعــرص احلــارض,  ــدعوة اإلســالمية عــىل بن  ال
, )الذين ارتضوا اإلسالم دينـا( فقط ولكن خصصت أوقاف  كثرية هلؤالء جداملسا

ــم عــىل  ــا هل ــت عون ــا ورد يف وكان ــك م ــن ذل ــوهبم وم ــأليف قل ــم وت ــت إيامهن تثبي
الرتكية, فقد جاء فيها أن بعـض الـواقفني قـد  "بورصة"السجالت الرشعية ملدينة 

َمــن إيــرادات األوقــاف وأن الوقفيــة التــي تعــزى ) ينًصــندوقا للمهتــد(خصــصوا  ُ
 الـذي عـاش يف القـرن الثـامن عـرش "شمس الـدين آلتـون أبـا"لألمري السلجوقي 

أن من اهتدى من غـري املـسلمني مـن الغربـاء وأهـل ": امليالدي, كان من رشوطها
هذه الديار وترك دينه الباطل يرصف لطعامه ومالبسه وأحذيتـه وختانـه ولتعليمـه 
ًقدرا من القرآن تصح به الصالة مخـسة أسـهم مـن اخلـان املخـتص بمقـام الـدباغني 
ًاملوسوم باحلديقة اجلديدة املحتـوي عـىل ثامنيـة عـرش مـسكنا وعلـو الكـائن بـربض 

 ."قرص مدينة قونية يف حملة  تعرف بامليداين
وقفية سجلت قبل وقفية األمري شـمس الـدين بنحـو ثالثامئـة عـام وجاء يف   
 كـل يـوم وجيمـع": ًفية احلاج عوض الذي كان وزيرا يف عرص مراد الثـاينوهي وق

درمهان ملن حيتاج إىل مصلحته ممن يتمسك بعروة اإليامن وخيـرج مـن وادي الكفـر 
  ".والطغيان وخيتار اهلداية عىل الضاللة والعصيان

َّهـ نص فيها عـىل ٨٩٦ ربيع األول سنة ١٨ويف وثيقة وقفية سجلت بتاريخ    ُ
سبب حترير هذه الوثيقة هو أنه أسـلم الكـافر املـسمى بإسـامعيل مـن حـي : (ما ييل
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ُاملرحوم الشيخ حاجي خليفة, وأعطـى مائـة   مـن األقجـات املخصـصة ١)("أقجـه"ِّ
ِّللمهتدين بطلب من القايض, وبيد املتويل َ  ). حممد بن أفالطون: ُ

متوليـا منـذ أن كـان سـهيل أغـا (ويف قيد مكتوب بعـد هـذه الوثيقـة بـسنني   
َأعطى مخسني أقجة للمهتدي الـذي أرسـل مـع املحـرض مـن قبـل القـايض الكبـري,  ْ ُ

  ).٢)(ُوكذلك أعطي ملهتد ستني أقجة املرسل مع املحرض بايل من قبل القايض
وتدل سجالت الوقف عىل أن رشوط الواقف يف إعطاء املهتدين مـن إيـراد   

 هبا نحو مخـسة قـرون, وكـان ًالوقف ما حيتاجون إليه من طعام وثياب ظل معموال
ًاملهتدي يأيت إىل املحكمة الرشعية إما منفردا, وإما مع من يعرفه, وإما مع من هداه 
إىل اإلسالم, وكان القايض يرسل املهتدي مـع املحـرض إىل متـويل الوقـف ليـضمن 
إعطاءه املال, وكان ما يعطى للمهتدين يتفاوت بتفاوت ظروف كل مهتد, ومـدى 

 !! الحاجته إىل امل
 كانـت نوالذي ال ريب فيـه أن رشوط الـواقفني اخلاصـة بمـساعدة املهتـدي  

ًسببا من أسباب دعمهم, واستقرار حياهتم, كام أهنـا كانـت عـامال مـشجعا للـذين  ً
يريدون أن يؤمنوا هبذا الدين, وبذلك كفلت األوقاف تنمية الدعوة اإلسـالمية يف 

 . مهيته يف العمل الدعويه أ لوهو جمال. جمال اهتداء غري املسلمني
 وحـدها هـي التـي خصـصت بعـض إيراداهتـا )لعثامنيـةااألوقاف (ومل تكن   

                                           
معجـم االقتـصاد اإلسـالمي للـدكتور أمحـد : انظـر( عىل عملة تركية صغرية القيمة قكلمة تركية تطل) ١(

 ). الرشبايص
 حمـرم ٧٤أثر األوقاف العثامنية يف اهتداء غري املسلمني لألستاذ عثامن جنني, جملة اخلريية العدد : انظر) ٢(

 . ٢٦هـ ص١٤١٧سنة 
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للمهتدين, وإنام كانت األوقاف يف العامل اإلسالمي كله ترعى هـؤالء الـذين آمنـوا 
 الرتكيـة دور )مدينـة بورصـة(باإلسالم, وإن كان لألوقـاف العثامنيـة وبخاصـة يف 

  .١)( املجالالريادة يف هذا
وإذا كان الوقف عىل املساجد قد غذى الدعوة اإلسـالمية برجـال يفقهـون   

دينه

                                          

 وتبليغها, وإذا كان قد قـام م ورشائعه وجياهدون يف سبيل نرش الدعوةأحكام 
م حتـى يـستقر اإليـامن يف قلـوهبم فـإن  محاية املهتدين ومد يـد العـون هلـبرسالته يف

 ودفــع غــارات )ايــة هــذه الــدعوةمح(الوقــف مــن ناحيــة أخــرى كــان لــه دوره يف 
بـاملرابطني يف (املعتدين عليها, وذلك عن طريق تلك املؤسـسات الوقفيـة اخلاصـة 

,  وطعـام,, جيد فيها املجاهدون كل ما حيتاجون إليه من سالح, وذخرية)سبيل اهللا
 أثر كبري يف صد غزوات الـروم أيـام العباسـيني, وصـد غـزوات كان له ورشاب مما
 .٢)( احلروب الصليبية عن بالد الشام ومرصالغربيني أيام

 فأيـدهم بـام حفـظ )ارتضوا اإلسـالم دينـا(ووقف الوقف إىل جانب الذين   
علــيهم عقيــدهتم ومكــن لإليــامن يف قلــوهبم, وكــان لــه مــع هــذا يف عــرص اهلجمــة 
االستعامرية أثره الفاعل يف مقاومـة سياسـة الغـزو الفكـري, واحلفـاظ عـىل اهلويـة 

 .ل خصائصها وأبعادهااإلسالمية بك
ومما يبرش باخلري يف واقعنا املعارص أن هناك مجعيات كثرية ومـنظامت عاملـة   

ًتعنــى بمجــال الــدعوة اإلســالمية بــأموال موقوفــة أو مقتطعــة شــهريا مــن رواتــب  ُ
 يف نـشاطها ذا, وهـذه اجلمعيـات واملـنظامت تعنـىاملوظفني, وفق قـوانني تـنظم هـ
 

 . املرجع السابق: انظر) ١(
 .  ط املكتب اإلسالمي١٢٦للدكتور مصطفى السباعي صمن روائع حضارتنا : انظر) ٢(
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ــة ا  ومكاتــب إلحلــاد وإقامــة املــساجد واملراكــز اإلســالميةبالــدعوة إىل اهللا وحمارب
أقليـات ( والسـيام يف الـبالد التـي توجـد فيهـا الدعوة واإلرشاد وتوعيـة اجلاليـات

 وكذلك ترمجة وطبع ,)كام يف منطقة اخلليج العريب(وفدت إليها للعمل , )إسالمية
والـسري  وكتـب الفقـه واآلداب معاين القـرآن الكـريم واحلـديث النبـوي الـرشيف

 بمختلف اللغـات باإلضـافة إىل ترمجـة كثـري مـن الكتـب اإلسـالمية حتـى هاريوغ
ّتيرس لتعرف عىل اإلسـالم وتـرشيعاته نتهز فرصة اُ وت التعلم الناطقني بالعربية لغريُ

 . باللغة التي ينطقون هبا
تقوم اجلامعات واجلمعيات واملكاتـب الدعويـة واملـنظامت وإىل جانب هذا   

تقـديم املعونـات الغذائيـة والـصحية غريهـا بتقـديم املـنح الدراسـية واإلسالمية و
والرتبوية هلذه األقليات حتى ال تقع فريسة احلاجـة يف قبـضة املبـرشين واملفـسدين 

 !!وما أكثرهم يف أيامنا هذه
إرهاصــا وغريهــا اجلمعيــات واملــنظامت و  اجلامعــاتولعــل يف عمــل تلــك  

 تكافـل األمـة وتعاوهنـا عـىل اخلـري والـرب, حتـى بعودة الوقف إىل القيام برسالته يف
تظل بحق خري أمة أخرجت للناس, وأن هلا منزلة الريادة والقيـادة والـشهادة عـىل 

 .غريها من األمم
 القويـة يف الغـرب تعتمـد ـــ يف تـوفري )الرعاية االجتامعيـة(ويالحظ أن مؤسسات 

 التربعــات أو اجلانــب األكــرب مــن خــدماهتا ــــ عــىل مؤســسات خرييــة قامــت عــىل
ــالغ أو ر ــَختــصيص مب ــة لإلنفــاق عــىل تلــك ٌعْي ــة أو عقاري ــاتج مــن أصــول مالي  ن

ومـن املناسـب اإلشـارة . املرشوعات اخلريية كرعاية األيتام واملـرشدين واملعـوقني
هنا إىل دور هذه اخلدمات االجتامعية يف حركة التنصري, فهي تؤدي اخلدمة الدينيـة 
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والسيام يف البالد التي ينخفض فيهـا مـستوى املعيـشة يف صورة مساعدة اجتامعية, 
لساحقة قادرة عىل مواجهة احليـاة ألـسنا نحـن املـسلمني بـأوىل وال تكون أغلبيتها ا
َّمَ ثيوجد إنه ال !منهم يف هذا املجال

                                          

 , ومؤسـسات, مـا يمنـع مـن أن تقـدم جهـات
ًأليفـا لقلـوهبم  تالجتامعية لطائفـة مـن النـاس;وأجهزة الدعوة اإلسالمية الرعاية ا

ال يوجـد مـا  كام )وقد أرشنا إىل وجود مثل هذا يف تارخينا املجد (لإلسالم وألهله,
 فتمتـدًيمنع رشعا من قيام مؤسسات رعايـة اجتامعيـة إسـالمية يف الـبالد الفقـرية, 

 .١)(خدماهتا إىل غري املسلمني يف هذه البالد
  املراكــز الدعويــة:افًمــن املجــاالت التــي حتتــاج حقــا لــدعم األوقــكــام أنــه   

 هـذه املراكـز , عـىل أن تعنـى"أقليـات مـسلمة"املوجودة يف الدول التي يوجـد هبـا 
بنــرش الــدعوة اإلســالمية والعقيــدة الــصحيحة وتــدريب الــدعاة وإعــداد اخلطبــاء 

 كام جيب أن هتتم بتوفري حلياتية حتى يتفرغوا ألمر الدعوة,القيام بجميع شئوهنم او
ــةالكتــب والنــرشات اإل ــيم اللغــة العربي ــة وتعل وعــىل . ســالمية باللغــات املختلف
 تزويد هذه املراكز الدعوية بوسائل الدعوة احلديثـة كالفيـديو املورسين واملحسنني

ــة ووســائل  ــة وشــبكات املعلومــات احلديث وأرشطــة الكاســيت واحلاســبات اآللي
رىض ولكي ن مسرية الدعوة وانسياهبا كام حيب ربنا وياالتصال املتقدمة التي تضم

دعمهـا بالقـدرات املاليـة  هبـا البـد مـن تؤدي هذه اجلهود الدعويـة دورهـا املنـوط
الكبرية, والعمليات الوقفية الثابتة لتدارك اخللل وسد الثغرات وعالج االنحراف 

ــاتودرء األخطــار ــن خــالل إنجــاز املتطلب ــؤالء  م ــة هل ــساجد الدعوي ــشاء امل  كإن

 
هــ, الوقـف ١٤٢٠ شـوال ١٩ ــ ١٨ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية, مكة املكرمة : انظر) ١(

 .٣٢حممد بن أمحد الصالح ص / د. وأثره يف حياة األمة, إعداد أ
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ــة  ــساعدات اإلغاثي ــا ودعــم امل ــسوقهم وإعامره ــل أن ت للمنكــوبني واملــرشدين قب
املؤسسات اإلغاثية املعادية فتفصلهم عن جسد األمة اإلسالمية, مع واجب إقامة 
الدورات التعليمية املتكررة, والندوات الفكرية املتنوعـة, وإقامـة حلقـات القـرآن 
الكريم وفـتح املـدارس الـرشعية, وخاصـة يف تلـك الـبالد املـسلمة يف قـاريت آسـيا 

ًربا التي حتررت من سلطان النفوذ الشيوعي مؤخرا, والتي بدأ األعداء توثيـق وأو
الصالت معها, كام تأيت بعدها يف األولوية واألمهية تلك األقليات املسلمة املنترشة 

قارات أوربا وأمريكا وأفريقيا وأسـرتاليا الـذين يعيـشون خطـر فقـدان : يف كل من
 دينهم وملواجهة محالت األعداء عـىل رشائعهويتهم اإلسالمية, ويتشوقون ملعرفة 

عقيدهتم وأمتهم, ويتلهفون حلامية أجياهلم الصاعدة من خطر احلمالت اإلعالمية 
الفاســدة وبراجمهــا التعليميــة املــضللة وأجــواء حياهتــا املنحرفــة, وهــذه املجــاالت 

كاملـة ًالدعوية الواسعة وحاجاهتا الرضورية الشاملة تضعنا مجيعا حمل املسؤولية ال
وواجب أداء الدعوة إىل دين اهللا, وبـذل الطاقـات املتنوعـة يف سـبيلها عـىل خمتلـف 
املــستويات والقــدرات مــن العلــامء والــدعاة والقــادة واألغنيــاء يف بــالد العــامل 

ل مجيــع اإلمكانيــات الدعويــة والتعليميــة والتوجيهيــة, والقــدرات لبــداإلســالمي 
والثقــة  يف العــودة الــصحيحة إىل ديــن اهللاملاليــة والوقفيــة, للمــشاركة الفعالــة 

عىل عواتقهم  الراسخة بمستقبل األمة اإلسالمية الفاضلة, وأداء األمانة امللقاة
χu ®... ًمجيعا لتدارك حالة الـضعف والـوهن والغربـة عـن الـدين ÝÇΖ uŠ s9 uρ ª!$# 
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  فقـد  يف العرص احلارض;وهو ما أفتى به بعض علامء املسلمني )يف سبيل اهللا(معنى 
 ما قرره املجمع الفقهـي لرابطـة العـامل اإلسـالمي عبداهللا البسامذكر فضيلة الشيخ 

, " سـبيل اهللايف" عن دخول الدعوة إىل اهللا وما يعني عليها ويدعم أعامهلـا يف معنـى
هنالـك (: شيخ ـــ رمحـه اهللا ـــ قولـهكام ذكر ما أفتى به الشيخ حممد بن إبراهيم آل ال

أمر هام يصح أن ترصف فيه الزكاة وهو إعداد قوة ماليـة للـدعوة إىل اهللا ولكـشف 
كام ).  سبيل اهللا اإلنفاق يفالشبه عن الدين, وهذا يدخل يف اجلهاد, وهذا من أعظم

يف (أورد فضيلة الشيخ سيد سابق ما ذكره صاحب تفسري املنار عـن شـمول معنـى 
ُقَفْنُإن من أهم ما ي: ( فقال) اهللاسبيل

                                          

 يف سبيل اهللا يف زماننا احلارض; إعـداد الـدعاة 
إىل اإلسالم, وإرساهلم إىل بالد الكفار من قبل مجعيات منظمة متدهم باملـال الكـايف 

 .١)()كام يفعله الكفار يف نرش دينهم

 
 . هـ١٤٢٠ شوال ١٩ ــ ١٨ة ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية, مكة املكرم) ١(
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Wאא)(١: א 

َّحث الدين اإلسالمي عىل التسامح مع غري املسلمني, وحض عىل وجـوب   
احرتام عقائدهم وعاداهتم وحقوقهم, وتفقد أحواهلم, ولقد أمرنا بربهم مـن غـري 
مودة باطنية كالرفق بضعيفهم وسد خلة فقريهم وإطعام جائعهم وإكساء عـارهيم 

ة هبـم ال عـىل سـبيل اخلـوف والذلـة, ولني القول هلم عىل سبيل اللطف هلم والرمح
 .والدعاء هلم باهلداية, ونصيحتهم يف مجيع أمورهم يف دينهم ودنياهم

احلــديث النبــوي الــرشيف  ومــا ورد يف القــرآن الكــريمواملتتبــع لنــصوص   
 مــن هــذه األمــة يــرى واآلثــار الــواردة عــن الــصحابة والتــابعني والــسلف الــصالح

 طبقه وما) الذميني واملستأمنني(ني لغريهم من حقائق واضحة تسود معاملة املسلم
 : وأصدق برهان عىل ذلكاألمراء والفقهاء خري دليل

ــةوإليــك    ــامذج تطبيقي ــادة الفــتح ن ــسوقها لنبــني هبــا كيــف كــان يعامــل ق  ن
, وكل من ارتبط معهم بميثـاق وعقـد معاملـة تعتمـد عـىل غري املسلمنياإلسالمي 

القـرآن الكـريم, والـسنة : يع يف اإلسالمأصول وقواعد منتزعة من مصدري الترش
 .النبوية الصحيحة

אאW 
 ,شــأن الوالــدين املــرشكني :تــتجىل هــذه الــسامحة يف قــول القــرآن الكــريم يف*   

 ٢)( 〉 yϑßγö6Ïm$|¹uρ ’Îû $u‹÷Ρ‘‰9$# $]ùρã÷ètΒ$ ®:هام من التوحيد إىل الرشكياللذين حياوالن إخراج ابن

                                           
, ٤٦, ٤٥, ٤٤يوسـف القرضـاوي ص/ غري املسلمني يف املجتمـع اإلسـالمي, بقلـم الـدكتور: انظر) ١(

  . ٥٢ ــ ٥١, ٤٨, ٤٧
 . ١٥: سورة لقامن, اآلية) ٢(
 -٣٣-



, الذين مل يقاتلوا القرآن يف الرب واإلقساط إىل املخالفنيترغيب ويف *  
/ω â ®:املسلمني يف الدين ä38 yγ ÷Ψ tƒ ª!$# Ç⎯ tã t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ s9 öΝ ä.θè=ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# óΟ s9 uρ / ä.θã_ Í øƒ ä† ⎯ ÏiΒ 

öΝ ä. Í≈ tƒ ÏŠ βr& óΟ èδρ • y9s? (# ûθäÜ Å¡ø) è?uρ öΝ Îκ ö s9 Î) 4 ¨βÎ) ©!$# = Ït ä† t⎦⎫ ÏÜ Å¡ø) ßϑø9 ُهذه اآلية رخصة من . ١)(  〉 #$
: اهللا تعاىل يف صلة الذين مل يعادوا املؤمنني ومل يقاتلوهم, وقال أكثر أهل التأويل

هل تصل أمها حني : واحتجوا بأن أسامء بنت أيب بكر سألت النبي . هي حمكمة
إن اآلية فيها : وقيل.  خرجه البخاري ومسلم"نعم": قدمت عليها مرشكة? قال

أن أبا بكر الصديق طلق امرأته : وى عامر بن عبداهللا بن الزبري عن أبيهر. نزلت
قتيلة يف اجلاهلية, وهي أم أسامء بنت أيب بكر, فقدمت عليهم يف املدة التي كانت 

 وبني كفار قريش, فأهدت إىل أسامء بنت أيب بكر فيها املهادنة بني رسول اهللا 
 فذكرت له, حتى أتت رسول اهللا الصديق قرطا وأشياء, فكرهت أن تقبل منها 

/ω â ®: فأنزل اهللا تعاىل ä38 yγ ÷Ψ tƒ ª!$# Ç⎯ tã t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ s9 öΝ ä.θè=ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9  ذكر هذا اخلرب .〉 #$
 . جه أبو داود الطياليس يف مسندهَّاملاوردي وغريه, وخر

 وهم خزاعة, صاحلوا. أي ال ينهاكم اهللا عن أن تربوا الذين مل يقاتلوكم  
ً عىل أال يقاتلوه وال يعينوا عليه أحدا; فأمر بربهم والوفاء هلم إىل أجلهم, النبي 

#) ®ّحكاه الفراء  ûθäÜ Å¡ø) è?uρ öΝ Îκ ö s9 Î) 〈 ًأي تعطوهم قسطا من أموالكم عىل وجه الصلة. 
استدل به بعض : ( له٢)( يف كتاب األحكام بن العريبقال القايض أبو بكر  

وهذه وهلة . ىل وجوب نفقة االبن املسلم عىل أبيه الكافرمن تعقد عليه اخلنارص ع
عظيمة, إذ  اإلذن يف اليشء أو ترك النهى عنه ال يدل عىل وجوبه, وإنام يعطيك 

                                           
 . ٨: سورة املمتحنة, اآلية) ١(
 / أحكام القرآن للقايض أبو بكر بن العريب ج) ٢(
 -٣٤-



وقد بينا أن إسامعيل بن إسحاق القايض دخل عليه ذمي فأكرمه, . اإلجابة خاصة
 .)١)(فأخذ عليه احلارضون يف ذلك; فتال هذه اآلية عليهم

tβθßϑÏèôÜ ®:  قول القرآن يصف األبرار من عباد اهللاويف*    ãƒ uρ tΠ$yè©Ü9 $# 4’ n? tã 

⎯ Ïµ Îm7 ãm $YΖŠ Å3 ó¡ÏΒ $VϑŠ ÏK tƒ uρ # ¶ Å™ r& uρ 〈 )(ومل يكن األسري حني نزلت اآلية إال من ٢ ,
 . املرشكني

ويف قول القرآن جييب عن شبهة املسلمني يف مرشوعية اإلنفاق عىل *   
ِّكني الـمرصينذوهيم, وجرياهنم من املرش ِ ُ:® }§øŠ ©9 y7 ø‹ n=tã óΟ ßγ1y‰èδ £⎯ Å6≈ s9 uρ ©!$# 

“Ï‰ôγ tƒ ∅tΒ â™!$t±o„ 3 $tΒuρ (#θà) ÏΖ è? ô⎯ ÏΒ 9 ö yz öΝ à6 Å¡àΡL|sù 4 $tΒuρ šχθà) ÏΖ è? ωÎ) u™!$tóÏFö/ $# Ïµ ô_ uρ 

«!$# 4 〈 )(٣. 
#) Ÿωuρ ®:ويف قول القرآن يبني أدب املجادلة مع املخالفني*    ûθä9 Ï‰≈ pg éB Ÿ≅ ÷δr& 

É=≈ tGÅ6 ø9 $# ωÎ) © ÉL ©9 $$Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ôm r& ωÎ) t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θßϑn=sß óΟ ßγ ÷Ψ ÏΒ ( (# ûθä9θè% uρ $̈Ζ tΒ# u™ ü“Ï% ©! $$Î/ tΑ Í“Ρé& $uΖ øŠ s9 Î) 

tΑ Í“Ρé& uρ öΝ à6 ø‹ s9 Î) $sΨ ßγ≈ s9 Î) uρ öΝ ä3 ßγ≈ s9Î) uρ Ó‰Ïn¨uρ 〈  )(٤. 
אאאW 

 , أن النبـي (: ن مذهبـهِّيفة ومدوصاحب أيب حن روى حممد بن احلسن*   
 .)٥)( ًبعث إىل أهل مكة ماال ملا قحطوا ليوزع عىل فقرائهم

                                           
 . ٦٠ ـــ ٥٩ ص١٨آن الكريم للقرطبي جاجلامع ألحكام القر) ١(
 . ٨: سورة اإلنسان, اآلية) ٢(
 . ٢٧٢: سورة البقرة, اآلية) ٣(
 . ٤٦: سورة العنكبوت) ٤(
 . ١٤٤:  ص١ج) رشح السري الكبري) (٥(
 -٣٥-



 .هذا عىل الرغم مما قاساه من أهل مكة من العنت, واألذى هو وأصحابه  
قـدمت أمـي وهـي :  عن أسامء بنت أيب بكر قالتوروى أمحد والشيخان*   

يـا رسـول اهللا, إن أمـي :  فقلتي مرشكة, يف عهد قريش إذ عاهدوا, فأتيت النب
 .١)( نعم, صيل أمك: قال! قدمت وهي راغبة, أفأصلها?

 أن وفد نجران ــ وهم من النصارى ــ ملا :وذكر ابن إسحاق يف السرية*   
  باملدينة, دخلوا عليه مسجده بعد العرص, فكانت قدموا عىل رسول اهللا 

:  منعهم, فقال رسول اهللا صالهتم, فقاموا يصلون يف مسجده, فأراد الناس
 . , فاستقبلوا املرشق فصلوا صالهتم)دعوهم(

فـذكر ممـا ). اهلـدي النبـوي( عىل هذه القصة يف وعقب املجتهد ابن القيم*   
جواز دخول أهل الكتاب مساجد املسلمني, ومتكني أهل الكتـاب : (فيها من الفقه

ًن ذلـك عارضـا, وال ًمن صالهتم بحرضة املـسلمني, ويف مـساجدهم أيـضا, إذ كـا
 . ٢)( )يمكنون من اعتياد ذلك

, أن رسـول اهللا :  عن سـعيد بـن املـسيب)األموال(وروى أبو عبيد يف *   
 . ٣)( تصدق بصدقه عىل أهل بيت من اليهود, فهي جتري عليهم

 من غري املسلمني, واستعان يف سلمه وحربـه بغـري , اهلداياوقبل النبي *   
ًءهم له ومل خيش منهم رشا وال كيدااملسلمني, حيث ضمن وال ً. 

فقـال ! إهنـا جنـازة هيـودي: ً هلا واقفا, فقيل له ومرت عليه جنازة فقام*   
 !.?)ًأليست نفسا: (عليه الصالة والسالم

                                           
 . ٣٤٩:  ص٤ج) تفسري ابن كثري) (١(
 .  ط مطبعة السنة املحمدية٣ج): زاد املعاد) (٢(
 . ٦١٣ص) : األموال) (٣(
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 وهي نرصانية, فشيعها أصـحاب رسـول وماتت أم احلارث بن أيب ربيعة*   
 . ١) (اهللا 

ًبا مــن صــدقة الفطــر لرهبــان  يعطــون نــصيوكــان بعــض أجــالء التــابعني*   
ًالنصارى, وال يرون يف ذلـك حرجـا بـل ذهـب بعـضهم كعكرمـة, وابـن سـريين, 
والزهــري إىل جــواز إعطــائهم مــن الزكــاة نفــسها وال عجــب أن يعطــى كــافر مــن 
ًصدقات املسلمني تأليفا لقلبه عىل اإلسالم أو متكينا له يف صدره فإن هذا كـام ذكـر  ً

 : املرشكون ثالثة أصنافالقرطبي رضب من اجلهاد ف
 . ـــ وصنف بالقهر والسنان٢. ــ صنف يرجع عن كفره بإقامة الربهان١  

 ــ وصنف بالعطاء واإلحسان واإلمام الناظر للمسلمني يستعمل مع كل صنف ٣ 
 .  ٢)( صه من الكفريًما يراه سببا لنجاته وختل

ة فــيمن أنــه ســئل عــن الــصدق: ( عــن جــابر بــن زيــدوروى ابــن أيب شــيبة*   
 .٣)( )...يف أهل ملتكم من املسلمني, وأهل ذمتهم: توضع? فقال

 وكانت كتب الرسول ــ عليه الصالة والـسالم ـــ إىل النـاس يف األمـصار *   
ويف . ٤)( )أنه من دخل يف اإلسالم كان له مـا للمـسلمني وعليـه مـا علـيهم(: تتضمن

إنـه مـن كـان عـىل : (قـال فيهـارسالته ــ عليه الصالة والسالم ــ ألهل الـيمن التـي 
 . ٥)( )هيودية أو نرصانية فإنه ال يفتن عنها

                                           
 . ٢للدكتور الشيخ القرضاوي جـ) فقه الزكاة: ( انظر)١(
 . ١١٧ ص٥ج): املحىل(ذكر ذلك ابن حزم يف ) ٢(
 . ١٧٩ ص٨اجلامع ألحكام القرآن الكريم للقرطبي ج) ٣(
 . ٣٥:  األموالأبو عبيد) ٤(
 . ٣٢: املصدر السابق) ٥(
 -٣٧-



 ال يقـف عنـد حـد والتزام الدولـة اإلسـالمية باملحافظـة عـىل أهـل الذمـة*   
محايتهم من االعتداءات الداخلية من قبل املواطنني أو من قبل موظفي الدولـة بـل 

, ومن ذلك مـا ١)( له وحدهميمتد إىل محايتهم من أي اعتداء خارجي قد يتعرضون 
كان من أمر أهل عكا يف أثناء احلروب الصليبية, فعنـدما نـزل املقـاتلون املـسلمون 
عىل عكا, الذ أهلها باألمان وطلبوا من املسلمني تـأمينهم, فـأمنهم املـسلمون عـىل 

 اجلزيـة التـي اسـتوفوها مـن بعـض  وهلذا رد أبو عبيدة بن اجلـراح.  ٢)( سنة اإلسالم
هل الذمة يف الشام ملا غلب عىل ظنه عدم قدرته عىل محايتهم الحـتامل عـودة قرى أ

وإذا مــا وقــع الــذميون أرسى بيــد العــدو فعــىل .  ٣)( الــروم ومهــامجتهم هلــذه القــرى
ــال ــال, ق ــت امل ــن بي ــنهم م ــداء ع ــدفع الف ــو ب ــتنقاذهم ول ــالمية اس ــة اإلس   الدول

ُأرى أن يفدوهم من بيت مال املس:  (الليث بن سعد ْ ُّلمني ويقروا عىل ذمتهمَ َُ( )(٤. 
ٍكلكــم راع : (والــذمي يــشمله لفــظ احلــديث لعمومــه, وقــول الرســول   

ً جيعــل عــىل الدولــة واجبــا نحــو الــذمي ألنــه مــن ٥)( )وكلكــم مــسؤول عــن رعيتــه
بيـت رعاياها, ومن هذه الرعاية التي تقوم هبا الدولة اإلسالمية نحـو إعطـاؤه مـن 

يكفيه ما  افتقر  إذا  وعـالج املال  وكـساء,  ورشاب,  طعـام,  مـن  وعيالـه,   
ذلك  .ونحو 

                                           
 . ٧١: زيدان, جمموعة بحوث فقهية) ١(
 . ٤١: ن احلرب والسالمالقايض الفاضل, رسائل ع) ٢(
 . ٤/٢٥٣: والرشبيني, مغني املحتاج. ١٣٩: أبو يوسف, اخلراج) ٣(
 . ١٤٠: أبو عبيد, األموال) ٤(
 . متفق عليه) ٥(
 -٣٨-



 ـــ رضـوان اهللا علـيهم ـــ عـىل حـسن  يريب أصـحابه رسول اهللا ١)(وكان*   
ًأن هيوديا اسمه زيد بن سعنة جاء إىل رسول (معاملة غري املسلمني, روى ابن كثري 

ئــه,  ورداً, يطلبــه دينــا لــه عليــه, فأخــذ اليهــودي بمجــامع قمــيص النبــي اهللا 
يـا حممـد, أال :  بوجـه غلـيظ, وقـالوجذبه, وأغلـظ لـه القـول, ونظـر إىل النبـي 

تقضيني حقي; إنكم يا بني عبداملطلب قوم مطل, وشدد له القول, فنظر إليه عمـر 
يـا : بن اخلطاب ــ ريض اهللا عنه ــ وعيناه تدوران يف رأسه كالفلك املستدير, ثم قال

 أسمع? وتفعل ما أرى? فوالذي بعثـه بـاحلق لـو  ماعدو اهللا, أتقول لرسول اهللا 
 ينظـر إىل عمـر يف سـكون ال ما أحاذلومة لرضبت بسيفي رأسـك, ورسـول اهللا 

أنا وهو يا عمر كنا أحـوج إىل غـري هـذا منـك يـا عمـر أن : (وتؤدة, وتبسم, ثم قال
تأمرين بحسن األداء, وتأمره بحسن التقايض, اذهب به يا عمر, فاقضه حقه, وزده 

أشهد أن ال إلـه إال : ً, فكان هذا سببا إلسالم اليهودي, فقال)ًرشين صاعا من مترع
 .٢)( )ًاهللا, وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

 ــ رضوان اهللا عليهم أمجعـني  وصحابته@ وصايا الرسول ٣) (وقد جاءت*   
 ال ــ تدعو إىل الرفق بغري املسلمني ومعاملتهم املعاملة احلسنى وعـدم تكلـيفهم مـا

َّأال من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفـه فـوق طاقتـه أو أخـذ منـه : (يطيقون قال  ً
 ). ًشيئا بغري طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة

                                           
ـــ ٦٥صـالح بـن حـسني العايـد, ص/ حقوق غري املسلمني يف بالد اإلسالم, تأليف األستاذ الدكتور: انظر) ١(

٧٢ .  
  .٢/٣١٠: البداية والنهاية) ٢(
عــيل بــن عبــدالرمحن الطيــار, / حقــوق غــري املــسلمني يف الدولــة اإلســالمية, تــأليف الــدكتور: انظــر) ٣(

  . ١٥٠ ــ ١٤٢, ١٣٥ ـــ ١٣٢ص
 -٣٩-



 يف إعطـاء غـري املـسلمني حقـوقهم مـا جـاء يف كتـاب ومن األمثلة البارزة*   
مـد النبـي ولنجران وحاشيتها جوار اهللا, وذمـة حم: (...  ألهل نجران وفيهالنبي 

ــائبهم وشــاهدهم,  ــتهم, وغ ــسهم, وأرضــهم ومل ــواهلم وأنف رســول اهللا, عــىل أم
وعشريهتم وبيعهم, وكل ما حتـت أيـدهيم مـن قليـل أو كثـري, ال يغـري أسـقف عـن 
أسقفيته, وال راهب عن رهبانيته, وال كاهن عن كهانته, وليس عليهم دنية وال دم 

ًم جـيش, ومـن سـأل مـنهم حقـا جاهلية, ال حيرشون وال يعرشون وال يطـأ أرضـه
 .١)( ..)فبينهم النصف غري ظاملني وال مظلومني

 ــ عليه الصالة والسالم ــ وقد اقتدى الصحابة واخللفاء الراشدون بالنبي*   
من بعده, فقد أوىص أبو بكر الصديق ــ ريض اهللا عنـه ـــ قـادة جـيش املـسلمني إىل 

وأن . هم وباملحافظة عىل أموال النـاسالشام بالرمحة يف احلرب وبالوفاء ملن يعاهد
 .٢)( ًيرتك الرهبان أحرارا يف أديرهتم وصوامعهم

 وخدماهتا العامـة ولغري املسلمني احلق يف التمتع بمرافق الدولة اإلسالمية*  
كاملواصالت وحقول التعليم ومشاريع الري والكهرباء ونحو ذلـك, لقـول النبـي 

) :٣)( )والناراملاء, والكأل, : ثالث ال يمنعن. 
ً ألهل الكتـاب هيـودا ,وتتجىل هذه السامحة كذلك يف معاملة الرسول  *  

كانوا أو نصارى, فقد كان يزورهم ويكـرمهم, وحيـسن إلـيهم, ويعـود مرضـاهم, 
 . ويأخذ منهم ويعطيهم

                                           
 . ٧٦ , ٧٥: البالذري, فتوح البلدان) ١(
 ). كتاب اجلهاد ــ النهي عن قتل النساء والولدان يف الغزو (٢٩٧, ٢٩٦: اإلمام مالك املوطأ) ٢(
 ). كتاب الرهون ــ باب املسلمني رشكاء يف ثالث (٢/٦٤: اجه, سننابن م) ٣(
 -٤٠-



אאאאאאW 
  :عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه * 

ًكـان رافـدا  ــ ريض اهللا عنه ـــ بن اخلطاب إن التاريخ يقص علينا أن عمر*   
 فعنــدما أرســل جيــوش مــن روافــد الرمحــة العامــة التــي بعــث هبــا نبــي الرمحــة 

ًاإلسالم إىل البالد املجاورة مل يكن يرسل اجليوش لتسلب دوال مستقلة استقالهلا, 
تعمرات الرومانيـة يف آسـيا وإفريقيـا مـن إنه حرر املس. ًأو دوال مستقيمة استقامتها

 . أولئك الرومان الدخالء ورد إىل الشعوب األصلية حرياهتا
 .كام أسقط حكم األكارسة, ومنع الوثنيات السياسية من االستعالء يف األرض  
ٌمْيَعـُ نوحدثن*   

                                          

 عمـرو عـن ة بـن الوليـد عـن صـفوان بـنّحـدثنا بقيـقـال , 
 يتُأن عمـر بـن اخلطـاب ـــ ريض اهللا عنـه ـــ أ: أبيـهعبدالرمحن بن جبري بن نفري عن 

: قـالوا. إين ألظنكم قد أهلكتم النـاس(: من اجلزية ــ فقال: بامل كثري ــ أحسبه قال
: قـال. نعـم: قـالوا. بـال سـوط وال نـوط?: قـال. ال واهللا, ما أخذنا إال عفوا صـفوا

  .١)()احلمد هللا الذي مل جيعل ذلك عىل يدى وال يف سلطاين
قدم سعيد بن : , حدثنا سعيد بن عبدالعزيز قالوحدثنا أبو مسهر: قال*   

عامر بن حذيم عىل عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه, فلام أتاه عاله بالدرة فقال 
سبق سيلك مطرك, إن تعاقب نصرب, وإن تعف نشكر, وإن تستعتب : سعيد
 أمرتنا أال نزيد :? فقالما عىل املسلم إال هذا مالك تبطئ باخلراج: فقال. نعتب

 مالفالحني عىل أربعة دنانري فلسنا نزيدهم عىل ذلك, ولكنا نؤخرهم إىل غالهت

 
) ٤٦ص) األمـوال(, وأخرجـه أبـو عبيـد يف )٩/٢٩٠) (املغني(أورده ابن قدامة يف : إسناده ضعيف) ١(

 . به... حدثنا نعيم, حدثنا بقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو : , قال)١١٤(حديث رقم 
 -٤١-



وإنام وجه التأخري إىل : قال أبو عبيد! ال عزلتك ما حييت: فقال عمر ريض اهللا عنه
غالهتم للرفق هبم, ومل أسمع يف استيفاء اخلراج واجلزية وقتا من الزمان جيتبى فيه 

 .١)(غري هذا
َّمر عمر (:  القايض صاحب أيب حنيفة ــ رمحهام اهللا ــوما رواه أبو يوسف*   

بن اخلطاب ريض اهللا عنه بباب قوم وعليه سائل يسأل, شيخ كبري رضير البرص, 
فام : ِّمن أي أهل الكتاب أنت? فقال هيودي, قال: فرضب عضده من خلفه, وقال

فأخذ عمر بيده, وذهب : لسن, قالأجلأك إىل ما أرى? قال أسأل اجلزية واحلاجة وا
انظر : به إىل منزله فرضخ له بيشء من املنزل, ثم أرسل إىل خازن بيت املال فقال
$ ®هذا ورضباءه فواهللا ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند اهلرم  yϑ ¯Ρ Î) 

àM≈ s% y‰¢Á9 $# Ï™!# u s) à ù=Ï9 È⎦⎫ Å3≈ |¡ yϑ ø9$# uρ 〈)(من املساكني من  والفقراء هم املسلمون وهذا ٢
أنا ) راوي األثر(قال أبو بكر : أهل الكتاب ووضع عنه اجلزية وعن رضبائه, قال

 .٣)()شهدت ذلك من عمر ورأيت ذلك الشيخ
, وعمل به منـذ الضامن االجتامعي ا يدل عىل أن اإلسالم قد أقر مبدأوهذ*   

 .ًمخسة عرش قرنا من الزمان, فشمل مجيع رعاياه عىل اختالف عقائدهم
ًويدل أيضا عىل أن عمر أرسى دعائم هذا املبدأ مع أن هذا الذمي ما كان *   

ُطْعَمن الذين ي

                                          

, ألن الفتوح كانت يف أواخر خالفة أيب بكر وبداية خالفة َون اجلزية

 
من طريق أيب مسهر عن سعيد ) ١١٥(حديث رقم ) ٤٦ص) (األموال (أخرجه أبو عبيد يف: صحيح) ١(

 . به... ابن عبدالعزيز 
 . ٦٠: سورة التوبة, اآلية) ٢(
 ٧٠٦ ــ ٧٠٥ ص٢يوسف القرضاوي ج/ فقه الزكاة د: , وانظر١٢٦اخلراج أليب يوسف ص) ٣(
 -٤٢-



عمر وهي فرتة وجيزة حتى لو كان بذل هذا الـذمي للجزيـة مـن أول مـرشوعيتها 
ًن ال نعطي شخصا ألنه قد أعطانا, بل هـي بآية اجلزية فهي فرتة قصرية, فالنظرة إذ

ًفكرة الرعاية للعاجز ولو مل يقدم شيئا من العطـاء للدولـة, ويكفـي مـا قـدمناه مـن 
ــة هــذا احلــق هلــؤالء,  ــذميني كــشاهد عــىل إعطــاء الدول حــوادث ســد احلاجــة لل

 .فالشواهد عىل ذلك كثرية
 إىل سـعد ومن أحسن ما نذكره يف هذا القبيل أن عمر بـن اخلطـاب كتـب*   

عـن قـوى ) جنودك(ونح منازهلم ... : أيب وقاص ومن معه من األجناد يقولبن 
ً وال يـرزأ أحـدا ها من أصحابك إال ممـن تثـق بدينـه,أهل الصلح والذمة, فال يدخل

ًمن أهلها شيئا فإن هلم حرمة وذمة, ابتليتم بالوفاء هبا كام ابتلوا بالـصرب عليهـا, فـام 
هذه الفقرة بيان يديل به هذا اإلمام العظيم عن ثقل وطأة  ١)(صربوا لكم فوفوا هلم

 فقـال لغالب يف عدم االعتداء عـىل مغلويـهالفاحتني عىل أهل البالد, ومرارة نفس ا
 : لقومه

   * ًإنكم ابتليتم بالوفاء بحرمة أهل الصلح وذمتهم, كام ابتلوا هم أيضا
 .الصرب, وعليكم الوفاءبالصرب عىل تغلبكم وحتكمكم هبم يف بالدهم, فعليهم 

هبذه املعاملة الطيبة التي عامل هبا املسلمون أصحاب الديانات األخـرى *   
من أهل البالد التي فتحوها جعلت الكثري من عقالء املفكرين املسيحيني املنصفني 

وسـيأيت ( يعرتفون بتلك احلقيقة ويشيدون باملسلمني وبمعامالهتم السمحة النديـة
 .)سان بعضهمبرهان عىل هذا بل

وأصيب عمر برضبة رجل من أهل الذمة ـــ أيب لؤلـؤة املجـويس ـــ, فلـم *   
أويص : (يمنعه ذلك أن يويص اخلليفة مـن بعـده, وهـو عـىل فـراش املـوت فيقـول

                                           
 . ١٦٩ ص٦هناية األرب ج) ١(
 -٤٣-



ًاخلليفة من بعدي بأهل الذمـة خـريا, وأن يـويف بعهـدهم, وأن يقاتـل مـن ورائهـم, 
 .١)( )وأال يكلفهم فوق طاقتهم

م ينس عمر بـن اخلطـاب ـــ ريض اهللا عنـه ـــ ملـا قـرب أجلـه واجبـه يف فل*   
 .رعاية أهل الكتاب وهو عىل فراش املوت, وهو جيود بروحه 

ومن ذلك يتبني لنا مدى تسامح اإلسالم مع غري املسلمني الذي يوجـب *   
محايتهم واملحافظـة علـيهم إزاء أي اعتـداء مـن املـسلمني أو أهـل احلـرب قـد يقـع 

أنفسهم وأمواهلم وذرارهيـم : ( فحينئذ جيب عىل املسلمني الدفاع عن هؤالءعليهم
 .٢)( )وهذا احلكم أمر جممع عليه عند الفقهاء

يتمتع غـري املـسلم بكفالـة الدولـة اإلسـالمية لـه عنـد الفقـر والعجـز كام *   
مـر (والعوز, من ذلك أن عمر بن اخلطاب ــ ريض اهللا عنه ــ عند مقدمـه إىل الـشام 

ــْعُوم جمــذومني مــن النــصارى فــأمر أن يبقــ َط

                                          

رى علــيهم ُوا مــن بيــت املــال وأن جيــ
 .٣)()القوت
وبام صنع مـع . خيربه بجموع الروموكتب أبو عبيدة إىل عمر بن اخلطاب *   

أهل الصلح, وبام فتح اهللا عىل املسلمني وانتصارهم عىل مجوع الـروم, فكتـب إليـه 
وامنـع : (ملـصاحلني, ويقـول لـه يف كتابـهعمر ريض اهللا عنه يقـره عـىل صـنيعه مـع ا

 
ــن آدم يف) ١( ــى ب ــسنن( والبيهقــي يف ٧٤: ص): اخلــراج (أخرجــه البخــاري يف الــصحيح, وحيي  ٩ج) ال

 .  باب الوصاة بأهل الكتاب٢٠٦:ص
وابـن جـزي, قـوانني األحكـام . , رشح الرسخيس٥/١٨٥٣: حممد بن احلسن الشيباين, السري الكبري) ٢(

وابـن قدامـة, . ٤/٢٥٣: والرشبيني, مغني املحتاج. ٢/٢٥٥: والشريازي, املهذب. ١٧٦: الرشعية
 . ١٠/٦٣٠مع املغني الرشح الكبري 

 . ١٣٥: البالذري, فتوح البلدان) ٣(
 -٤٤-



املسلمني من ظلمهم واإلرضار هبم وأكل أمواهلم إال بحقهـا, ووف هلـم بـرشطهم 
 ). الذي رشط هلم يف مجيع ما أعطيتهم

ــ ريض اهللا عنهام ــ وكان الصحايب اجلليل عبداهللا بن عمرو بن العاص *   
عطي جاره اليهودي من ًحيسن إىل جريانه كثريا, بل كان يويص غالمه أن ي

, حتى دهش الغالم, وسأله عن رس هذه ١)(األضحية, ويكرر الوصية مرة بعد مرة
ما زال : ( قالإن النبي : العناية بجار هيودي, فقال عبداهللا ــ ريض اهللا عنه ــ

 .٢)( )جربيل يوصيني باجلار حتى ظننت أنه سيورثه
אאאW 

 وحدثني  (...:ن عيل بن أيب طالب ــ ريض اهللا عنه ــ قالُ روي عما*   
 يأخذ اجلزية, من ٌّكان عيل(: الفضل بن دكني عن سعيد بن سنان عن عنرتة قال

كل ذي صنعة, من صاحب اإلبر إبرا, ومن صاحب املسان مسان, ومن صاحب 
: ه ثم يقولًاحلبال حباال, ثم يدعو العرفاء فيعطيهم الذهب والفضة, فيقتسمون

أخذتم خياره, وتركتم : ال حاجة لنا فيه, فيقول: خذوا هذا فاقتسموه, فيقولون
 .٣)()َّعيل رشاره, لتحملنه

 عن خلف موىل آل جعدة عن رجـل مـن وعن مروان بن معاوية الفزاري*   
ً رجال عىل عكرباء  ــ ريض اهللا عنه ــاستعمل عيل بن أيب طالب: آل أيب املهاجر قال

وشــدد عليــه : قــال. ًال تــدعن هلــم درمهــا مــن اخلــراج(:  عــىل رؤوس املــألفقــال لــه

                                           
 . ١٨٦٦: رقم احلديث : الرب والصلة عن رسول اهللا: سنن الرتمذي) ١(
 . ٣٧٠ ــ ١٠/٣٦٩: صحيح البخاري) ٢(
 . به... من طريق الفضل بن دكني ). ١١٧(حديث رقم ) ٤٧ص) (األموال(أخرجه أبو عبيد يف ) ٣(
 -٤٥-



إين كنت أمرتـك بـأمر, وإين : القنى عند انتصاف النهار, فأتاه فقال: ثم قال. القول
ًال تبـيعن هلـم يف خـراجهم محـارا وال بقـرة . أتقدم إليك اآلن, فإن عصيتني نزعتك

ًاوال كسوة شتاء وال صيف

                                          

 .١)()هبم وافعل هبم, وأرفق هبم, وافعل 

אאאאאאW 
جاء يف كتاب الصلح بني خالد بن الوليد ــ ريض اهللا عنه ــ وأهل فقد   

فإن فتح اهللا علينا فيهم عىل ذمتهم, هلم بذلك عهد اهللا .... : (احلرية يف العراق
 ما أخذ عىل نبي من عهد أو ميثاق, وعليهم مثل ذلك ال خيالفوا, فإن ّوميثاقه, أشد

غلبوا فهم يف سعة, يسعهم ما وسع أهل الذمة, وال حيل فيام أمروا به أن خيالفوا, 
ًوجعلت هلم أيام شيخ ضعف عن العمل, أو أصابته آفة من اآلفات, أو كان غنيا  ُ

ته, وعيل من بيت مال فافتقر, وصار أهل دينه يتصدقون عليه, طرحت جزي
املسلمني وعياله, ما أقام بدار اهلجرة ودار اإلسالم, فإن خرجوا إىل غري دار اهلجرة 

 .)٢)( ودار اإلسالم فليس عىل املسلمني النفقة عىل عياهلم
 سـريه يـدعو إىل اهللا عـىل بـصرية مـن أمـر دينـه, وتابع خالد ريض اهللا عنه*   

واحلـصون, وخـرج أهلهـا إليـه يـستقبلونه بطلـب ففتح اهللا عليه ما شاء من الـبالد 
املصاحلة بعد ما سمعوا بمـصاحلاته ومـا فيهـا مـن رفـق ورمحـة, وبـر وخـري, حتـى 

وا فـيام انتهى إىل آخر معاقل العراق مما ييل فارس, واستقر بالنـاس األمـن وتواصـل

 
مـن طريـق مـروان بـن ) ١١٦(حديث رقم ) ٤٧ص) (األموال(ه أبو عبيد يف أخرج: إسناده ضعيف) ١(

 . به... معاوية
 ).معجم البلدان(هي بينها وبني بغداد عرشة فراسخ كذا يف : ويف إسناده جمهول مل يسم وعكرباء  

 . ١٥٦ ــ ١٥٥:  كتاب اخلراج) ٢(
 -٤٦-



 َالـصلح ذلـك َّدُرَومل يـ:  اإلمام أبو يوسـف رمحـه اهللايقولبينهم مرتامحني متعاطفني 
ريض اهللا عـنهم ـــ  ٌّ وال عيلُ بعد أيب بكر وال عثامنُعىل خالد أبو بكر, وال رده عمر

وقد كان نظر يف ذلك غري واحد من اخللفـاء املاضـني :  ثم قال أبو يوسف ــأمجعني
ــ أي بعد عهد الراشدين ــ ومهوا هبـدم البيـع والكنـائس التـي يف املـدن واألمـصار 

تــب التــي جــرى الــصلح فيهــا بــني املــسلمني وبيــنهم, ورد فــأخرج أهــل املــدن الك
الفقهاء والتابعون هذا االنحراف عـىل مـن أراده مـنهم وعـابوه علـيهم فكفـوا عـام 
أرادوا من ذلك, فالصلح نافذ عىل ما أنفذه عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه إىل يـوم 

 .القيامة
ر مــع عمــر بــن وخالــد بــن الوليــد ريض اهللا عنــه يتالقــى يف هــذا املــضام*   

اخلطاب ريض اهللا عنه, وقد عرفنا قصته مع اليهودي الـذي وجـده عـىل بـاب قـوم 
يسأل ويتكفف, فأمر به بعد أن عرف حاله أن يعال هو وأمثاله من بيت املـال, بـل 
إن عمـر ريض اهللا عنـه أمـر بقــوم مـن النـصارى مــرىض بمـرض اجلـذام أن يعــالوا 

 .  مر ذلك وقدوينفق عليهم من بيت مال املسلمني
فهل رأى الناس أو سمعوا بسامحة رحيمة وعدل مواس ومواساة *   

عادلة, وإخاء ودود مثل هذا الذي عامل به خلفاء اإلسالم وأمراؤه وقادته أهل 
 الذمة واملعاهدين?

 يشري يف كالمه إىل حماولة انحراف بعـض ملـوك  ــرمحه اهللاــ وأبو يوسف *   
هللا عــنهم عــن اجلــادة يف معاملــة أهــل الذمــة اإلســالم بعــد عهــد الــصحابة ريض ا

واملعاهدين وظلمهم ويشري إىل وقوف األئمة من الفقهاء وعلامء األمة أمام هـؤالء 
ًاخللفاء وأمرائهم ووالهتم عىل املدن واألمصار, دفاعا عن ذمة اإلسـالم وعهـوده, 
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ل تتنـايف مـع لـوالة مـن أعـاماو به أولئك امللوك واألمراء َّمَ هؤالء األئمة ما هونقد
ــه الكــريم ووصــايا رســوله األمــني  ــيهم ذلــك يف اإلســالم يف كتاب , وعــابوا عل

 ً اسـتجابةاملنحـرفرصاحة هادرة ال ختاف إال اهللا تعاىل حتى ردوهم عن قصدهم 
 . آلراء األئمة وأعالم األمة

ال يقـوم !  املنحرفني ـــ كـانوا مـن كـانوا?ومهام يكن من أمر فإن انحراف*   
به حجــة ضــد عدالــة التــرشيع اإلســالمي وســامحته يف معاملــة غــري حجــة وال شــ

املسلمني الذين استظلوا بظل اإلسـالم, وارتـضوا العـيش مـع املـسلمني يف عهـود 
هـا بكلمـة احلـق يواجـه هبـا ومواثيق يعظمها اإلسـالم, ويوجـب عـىل علامئـه محايت

لوفـاء بالعهـد ً دفاعـا عـن ان شأهنم ومقامهم من مراتـب الـدنيا; مهام يكاملنحرفني
 .الذي أحله اإلسالم من أصوله وقواعده يف الترشيع مع أكرم منزلة

ونحن ال نقصد إال بيان سـامحة التـرشيع اإلسـالمي يف معاملـة كـل مـن *   
ف املنحـرفني, وال ًارتبط مع املسلمني بعهد وذمة, وال يضري اإلسـالم شـيئا انحـرا

 احلياة البد أن جتد عقبـات تتعثـر  فالبرشية يف مدى سريها يف ركبتعنت املتعنتني;
 . ًفيها, وكثريا ما تكون هذه العقبات نابعة من الطبيعة البرشية نفسها

كــام أن إحــسان تطبيــق هــذا التــرشيع يف ســامحته كــان أحفــل بركــة عــىل *   
ًاإلســالم واملــسلمني, وأعظــم نعمــة عــىل احليــاة, أضــفى عليهــا كثــريا مــن األمــن 

لطان العـدل, وأذاقهـم حـالوة اإلخـاء اإلنـساين, واالستقرار, وأشـعر النـاس بـس
 . وطعم املساواة يف احلقوق والواجبات والعيش الكريم

َّإن عياض بن غنم رأى نبطا يشمسون :  الزهري عن عروة بن الزبريروى*    ُ َ َ َ
إن اهللا تبـارك وتعـاىل : ( يقولإين سمعت رسول اهللا : يف اجلزية, فقال لصاحبهم
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قـال الزهـري عـن عـروة بـن . ١)( )ذين يعذبون الناس يف الـدنيايعذب يوم القيامة ال
قال نعيم بن محـاد, . إن هشام بن حكيم هو الذي قال ذلك لعياض بن غنم: الزبري

أن هـشام بـن : عن بقية بن الوليد, عـن صـفوان بـن عمـرو, عـن رشيـح بـن عبيـد
ت قد سمع:  فقال عياض هلشامحكيم قال ذلك لعياض بن غنم عن رسول اهللا 

من أراد أن ينـصح : ( يقولما سمعت, ورأيت ما رأيت, أو مل تسمع رسول اهللا 
لذي سلطان فال يبده له عالنية, ولكن ليأخذ بيده فيخلو بـه, فـإن قبـل منـه فـذاك, 

 .٢)( )وإال فقد أدى الذي عليه
أن : حـدث الـدارقطني: قـال (املـدارك٣) (ترتيـبوذكر القايض عياض يف *   

, دخل عليه الوزير عبدون بن صاعد النـرصاين وزيـر   إسحاقالقايض إسامعيل بن
اخلليفة املعتضد باهللا العبايس, فقـام لـه القـايض ورحـب بـه, فـرأى إنكـار الـشهود 

قـد علمـت إنكـاركم, وقـد قـال : لذلك, فلام خرج الـوزير قـال القـايض إسـامعيل
ـــــــاىل /ω â ®:تع ä38 yγ ÷Ψ tƒ ª!$# Ç⎯ tã t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ s9 öΝ ä.θè=ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È⎦⎪ Ïd‰9 $# óΟ s9 uρ / ä.θã_ Í øƒ ä† ⎯ ÏiΒ öΝ ä. Í≈ tƒ ÏŠ βr& 

óΟ èδρ • y9s? (# ûθäÜ Å¡ø) è?uρ öΝ Îκ ö s9 Î) 4 〈 )(وهذا الرجل يقيض حوائج املسلمني وهـو سـفري بيننـا ٤ ,
 .٥)( )وهذا من الرب... وبني املعتضد 

                                           
 ). ١١٢(حديث رقم ) ٤٥ص) (األموال(أخرجه أبو عبيد يف كتاب ) ١(

 . به.... حدثنا عبداهللا بن صالح عن الليث بن سعد عن يونس عن ابن شهاب : قال  
, من طريـق أيب نعـيم بـن )١١٣(حديث رقم ) ٤٦ص) األموال(إسناده ضعيف أخرجه أبو عبيد يف ) ٢(

 عن: حدثنا وأخربنا فهو ثقة, وإذا قال: إذا قال: به, ويف إسناده بقية بن الوليد وقد قال النسائي. محاد
 . فليس بحجة

 . , ط دار احلياة بريوت حتقيق الدكتور أمحد بكري حممود١٨١ , ١٦٦: ص٣ج): ترتيب املدارك) (٣(
 . ٨: سورة املمتحنة, اآلية) ٤(
 . ١٧٤: املرجع السابق ص) ٥(
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أبان هذا التطبيق الدقيق العادل أن الدين اإلسالمي يستهدف من فقد *   
وحدة اإلنسانية يف ظل العدل والرمحة, وال يرىض متزيق شمل اجلامعات دعوته 
نرش سلطانه يف األرض فيستعبد عقول مم والشعوب, وال يرىض أن الباطل يواأل

ناس األحرار, ويشل تفكريهم, وال يرىض عن الظلم ينوء بثقله عىل احلياة فيفقد ال
زة اإلنسانية يف رس أنف العال يرىض بالذلة تكاحلرية والكرامة اإلنسانية, كام 

 !!حيكمه ترشيعه العادل القويمجمتمع تسوده قيم اإلسالم وآدابه و
אW 

لقد حرص فقهاء املسلمني عىل العناية بأهل الذمة يف بالد اإلسـالم وكتبـوا   
يف ذلك الكثري وتعددت اآلراء التي تويص باحلرص عىل أهـل الذمـة, مهـام كانـت 

أيب يوسـف إىل اخلليفـة هـارون معتقداهتم, ومن ذلـك مـا جـاء يف كتـاب دياناهتم و
ّوقد ينبغي يا أمري املـؤمنني ـــ أبـرك اهللا ــــ أن تتقـدم بـالرفق : (الرشيد ينصحه وفيه

َلْظُ والتفقد ألحـواهلم حتـى ال يبأهل ذمة نبيك وابن عمك 

                                          

ْمـوا وال يـؤذوا وال  َُ ْ
ُيكلفوا فوق طاقتهم, وال ي من أمواهلم إال بحق جيب عليهم, فقـد روي ذ يشء َؤخَُّ

ًدا, أو انتقصه, أو كلفه فوق طاقته, أو ِإال من ظلم معاه: ( قالأن رسول اهللا 
 . ١)( )ًأخذ منه شيئا بغري طيب نفس, فأنا حجيجه يوم القيامة

بن عبداهللا بـن بايس صالح بن عيل  عىل الوايل العومن ذلك إنكار األوزاعي  
ً قوما من أهل الذمة من جبل لبنان, فقد كتب إليـه ينكـر عليـه عباس , عندما أجىل

وقد كان من إجالء الذمـة مـن جبـل لبنـان ممـن مل يكـن : (فعله ويقول له يف رسالته
ًممالئا ملن خرج عىل خروجـه ممـن قتلـت بعـضهم ورددت بـاقيهم إىل قـراهم مـا قـد 

 
 . سبق خترجيه) ١(
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مـواهلم, فكيف تؤخذ عامة بـذنوب خاصـة حتـى خيرجـوا مـن ديـارهم وأ. علمت
ω ®: وحكم اهللا تعاىل r& â‘ Í“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 3“ u ÷z é& 〈)(ثم يقول له يف رسالته١ ) : فإهنم ليسوا

 .٢)()بعبيد فتكون من حتويلهم من بلد إىل بلد يف سعة, ولكنهم احرار أهل ذمة
ًعيفا  أسود أو أبـيض, ضـآدم ــ ذكرا أو أنثى, قرر للفرد من بني ٣)( واإلسالم  
ًاأو قوي

                                          

ًفقريا أو غنيا,.  ً مسلام أو غـري مـسلم ـــ مـن الـصيانة واحلاميـة واحلـصانة مـا ً
ومــسكنه أن . ومالــه أن يغتــصب. وعرضــه أن ينتهــك. حيفــظ بــه دمــه أن يــسفك

ًوحريتـه أن تعطـل خـداعا . ًوضمريه أن يتحكم فيه قرصا. ونسبه أن يبدله. يقتحم
 .٤)( ًظريا ولكنه يطبقها عملياومل يكتف اإلسالم بتقرير تلك احلامية ن. أو مكرا
ونكتفي هنا بكلامت نـرية للفقيـه األصـويل املحقـق, شـهاب الـدين القـرايف   

, فـذكر ذي أمر اهللا به املسلمني يف شأن من ليسوا عىل ملتهمًشارحا هبا معنى الرب ال
الرفق بضعيفهم, وسد خلة فقريهم, وإطعام جائعهم, وكـساء عـارهيم, : من ذلك

 مـنهم  ال عـىل سـبيل اخلـوف هبـمم ــ عىل سبيل اللطف هلـم والرمحـةولني القول هل
ًيتهم يف  اجلوارح ــ مع القدرة عىل إزالته ــ لطفا منـا هبـم, ال  واحتامل إذ  هلموالذلة

ًتنطعاًخوفا وال  , والدعاء هلم باهلداية, وأن جيعلوا من أهـل الـسعادة, ونـصيحتهم ُّ
حفـظ غيبـتهم, إذا تعـرض أحـد ألذيـتهم, يف مجيع أمورهم, يف دينهم ودنيـاهم, و

وصون أمواهلم وعياهلم وأعراضهم, ومجيع حقوقهم ومصاحلهم, وأن يعانوا عـىل 

 
 . ٣٨: النجم) ١(
 . ١٨٤ , ١٨٣: , أبو عبيد, األموال١٦٧: البالذري, فتوح البلدان) ٢(
 .  ,٩٤ ــ ٩٣شوكت حممد عليان, ص/ د. حقوق غري املسلمني يف املجتمع اإلسالمي تأليف أ: انظر) ٣(
 . ١٩٩٦, طبعة ٣٦محاية احلياة اخلاصة يف القانون اجلنائي ــ دراسة مقارنة, ص. ممدوح خليل بحر. د) ٤(
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 .١)( الخ... دفع الظلم عنهم, وإيصاهلم إىل مجيع حقوقهم
أن من كان يف الذمة, وجـاء أهـل (ً يف الفروق قوال البن حزم وينقل القرايف  

علينــا أن نخــرج لقتــاهلم بــالكراع والــسالح, احلــرب إىل بالدنــا يقــصدونه, وجــب 
تـسليمه , فـإن ًونموت دون ذلك, صونا ملن هـو يف ذمـة اهللا تعـاىل وذمـة رسـوله 

 .٢)( ) وحكى يف ذلك إمجاع األمةدون ذلك إمهال لعقد الذمة
فقـد يـؤدي إىل إتـالف النفـوس, واألمـوال : ( بقولهوعلق عىل ذلك القرايف  

 .٣)( )ـ إنه لعظيمًصونا ملقتضاه عن الضياع ـ
ًإن عقد الذمة يوجب حقوقا علينا هلم; ألهنم يف جوارنا ويف : (يقول القرايف  

, فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء, أو خفارتنا وذمة اهللا تعاىل وذمة رسوله 
غيبة يف عرض أحدهم, أو نوع من أنواع األذية, أو أعان عىل ذلك فقد ضيع ذمة 

 .)٤)( دين اإلسالماهللا تعاىل وذمة رسوله و

                                           
 . ١٥:  ص٣ج) الفروق) (١(
 . ١٥ , ٣/١٤: الفروق) ٢(
 . نفس املصدر) ٣(
 . ٣/١٤: لفروقا) ٤(
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Wאאאא 
بعد ذكر هذه احلقوق املتعددة لغري املسلمني يف الدولة اإلسـالمية والتـي *   

ال يمكن أن تطمح إليها أية أقلية يف أية دولة تقوم عىل هـذا املبـدأ اإلنـساين الرفيـع 
ً ألن كثــريا مــن الــدول تقــرر حقوقــا ملــن ال حلقــوق;الوفــاء هبــذه انعــرض لــضامن  ً

يؤمنــون بفكرهتــا, أو ملــن ال يــدينون بــدينها, عــىل صــفحة القرطــاس, وال يكــون 
 . هنالك جمال ملامرسة تلك احلقوق يف عامل الوقع

ــة *    ــل الذم ــوق أه ــضامنات حلق ــن ال ــع(وم ــاملجتمع )ضــامنات املجتم , ف
لواحـد, يـأمرون بـاملعروف وينهـون عـن اإلسالمي يف الدولة اإلسالمية كاجلسم ا

املنكر, ويتناصحون بينهم, وحياسبون الظامل, ويوقفونه عند حـده, ولـو كـان رأس 
الدولة, فإن وقع ظلم من طرف عىل أهل الذمـة وجـد يف املجتمـع اإلسـالمي مـن 

 . هيب لدفع الظلم عنهم وحماسبة الظامل
 :ومن أمثلة ذلك

عـن حممـد بـن طلحـة عـن داود بـن ما حدث بـه عبـدالرمحن بـن مهـدي *   
ــالُســليامن اجل ــي عــن أيب رجــاء اخلراســاين ق ــدالعزيز إىل : عف ــن عب ــر ب ــب عم كت

سالم عليك, أمـا بعـد, فـإن أهـل الكوفـة قـد أصـاهبم : (عبداحلميد بن عبدالرمحن
ها علـيهم عـامل الـسوء, وإن أقـوم يف أحكـام وسـنن خبيثـة سـنبالء وشـدة وجـور 

 يكونن يشء أهم إليك من نفسك أن توطنهـا الطاعـة الدين العدل واإلحسان, فال
وأمرتك أال تطرق عليهم أرضهم, وأال حتمـل ! هللا عزوجل, فإنه ال قليل من اإلثم

خرابا عىل عامر, وال عامرا عىل خراب, وال نأخذ من اخلراب إال ما يطبق, وال من 
أخـذ يف العامر إال وظيفـة اخلـراج, يف رفـق وتـسكني ألهـل األرض, وأمرتـك أال ت

اخلراج أجور الرضابني, وال إذابة الفضة, وال هديـة النـريوز واملهرجـان, وال ثمـن 
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وال خـراج عـىل مـن أسـلم مـن . املصحف, وال أجور البيوت, وال دراهـم النكـاح
أهل األرض, فاتبع يف ذلك أمـري, فقـد وليتـك يف ذلـك مـا والين اهللا, وال تعجـل 

انظر من أراد من الذرية احلج فعجل له دوين بقطع وال صلب حتى تراجعني فيه, و
بغايـا  دراهـم النكـاح, يريـد بـه: قولـه: قال عبدالرمحن. مائة يتجهز هبا, والسالم عليك
 .١)()الذرية, يريد به من كان ليس من أهل الديوان: كان يؤخذ منهن اخلراج? وقوله

وإذا كان بعض الوالة واألمـراء يف بعـض العـصور وبعـض البلـدان مـن *   
ِان اإلسالم قد انحرفوا من مهيع اإلسالم وهديه يف شدة حرصه عـىل العدالـة أوط َ ْ ِ

يف حتقيـــق الوفـــاء بالعهـــد, والرفـــق الـــرحيم باملعاهـــدين يف أخـــذهم بـــرشوطهم 
ومواثيقهم, فإهنم قد وجدوا من أئمة اإلسالم وعلامء األمـة القـائمني عـىل رصاط 

يالـه مـن يقـوم يف وجـوههم بكلمـة الدعوة إىل اهللا باحلق والشفقة عىل خلق اهللا وع
 . احلق جيهر هبا, وينكر عليهم ظلمهم

ـــ أمــام هــؤالء الــوالة : فقــد وقــف األثمــة*    ـــ مــن الفقهــاء والـــمحدثني ـ ِّـ َ ُ
عـابوا واألمراء وردوا عليهم سياستهم املنحرفـة ونقـدوا بـشدة أفعـاهلم املنكـرة, و

املـة أهـل العهـود الـذين  نطاق اهلدي النبـوي يف مععليهم ترصفاهتم اخلارجة عن
واثقهم املسلمون, وأعطوهم ذمـتهم وعقـودهم عـىل الوفـاء هلـم بـرشوطهم التـي 

 . أخذوها عليهم يف معاهداهتم وبينوا هلم معامل احلق, مهتدين بسنة النبي 
وقــد ينبغــي يــا أمــري : (ًيقــول اإلمــام أبــو يوســف خماطبــا هــارون الرشــيد*   

 قـدم يف الرفـق بأهـل ذمـة نبيـك وابـن عمـك حممـد املؤمنني ــ أيدك اهللا ــــ أن تت
والتفقد هلم حتى ال يظلموا وال يؤذوا, وال يكلفوا فوق طـاقتهم, وال يؤخـذ يشء 

                                           
 ). ١٢٠(رقم ب) ٤٩ , ٤٨ص) األموال(د يف كتاب أخرجه أبو عبي) ١(
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مـن ظلـم : ( أنه قـالمن أمواهلم إال بحق جيب عليهم, فقد روى عن رسول اهللا 
 ). ًمعاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه

أويص : طـاب ريض اهللا عنـه عنـد وفاتـهوكان فـيام تكلـم بـه عمـر بـن اخل*   
 أن يوىف هلم بعهدهم, وأن يقاتل من ورائهـم اخلليفة من بعدي بذمة رسول اهللا 

 .وال يكلفوا فوق طاقتهم
َثَّدَحو*   

                                          

شـهدت كتـاب (: راسـاين قـالُ حممد بن كثـري, عـن أيب رجـاء اخل
:  بالبرصة قال فيها علين رمحه اهللا تعاىل إىل عدي بن أرطأة, قريءعمر بن عبدالعزيز

 فإن اهللا سبحانه إنام أمر أن تؤخذ اجلزية ممن رغـب عـن اإلسـالم, واختـار :أما بعد
ِّ وخرسانا مبينا, فضع اجلزية عىل مـن أطـاق محلهـا, وخـل بيـنهم وبـني ١)(الكفر عنتا َ َ ْ ً

عامرة األرض, فإن يف ذلك صالحا ملعارش املسلمني وقـوة عـىل عـدوهم, ثـم انظـر 
هل الذمة, قد كـربت سـنه وضـعفت قوتـه, وولـت عنـه املكاسـب, من قبلك من أ

ًفلـو أن رجـال مـن املـسلمني كـان لـه . فأجر عليه من بيت مال املسلمني ما يصلحه
مملوك كربت سنه, وضعفت قوتـه, وولـت عنـه املكاسـب كـان مـن احلـق عليـه أن 

ٌيقوته حتى يفرق بينهام موت أو عتق, وذلك أنه بلغني أن أمري املؤمن ٌ ني عمـر ريض ِّ
ما أنصفناك, أن كنـا : اهللا عنه مر بشيخ من أهل الذمة يسأل عىل أبواب الناس فقال

ثم أجرى عليـه مـن بيـت : قال! أخذنا منك اجلزية يف شبيبتك ثم ضيعناك يف كربك
 .)٢)(املال ما يصلحه

 
 ). عتيا(كذا باألصل, ويف كتاب األموال أليب عبيد ) ١(

 .اهـ. اجلبار, ومجعه عتاة: بضم العني وكرسها االستكبار وجماوزة احلد, والعايت: والعتو والعتي  
من طريـق حممـد بـن كثـري عـن أيب ) ١١٩(حديث رقم ) ٤٨ص) األموال(أخرجه أبو عبيد يف كتاب ) ٢(

 . به... رجاء اخلراساين
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 مـع الـوايل صـالح ًومن أمثلة ذلك أيضا ما كان من األوزاعي فقيه الشام*   
 . ًعبداهللا بن عباس عندما أجىل نفرا من أهل الذمة من جبل لبنانبن عيل بن 

ًحدثني القاسم بن سالم أن حممدا بن كثري حدثه أن : (يقول البالذري*   
ِاألوزاعي كتب إىل صالح رسالة طويلة حفظ منها وقد كان من إجالء أهل الذمة : ُ

تلت بعضهم, ًمن جبل لبنان ممن مل يكن ممالئا ملن خرج عىل خروجه, ممن ق
هم إىل قراهم ما قد علمت, فكيف تؤخذ عامة بذنوب خاصة حتى تورددت بقي

“ωr& â‘Í ®: خيرجوا من ديارهم وأمواهلم, وحكم اهللا تعاىل s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø—Íρ 3“u ÷zé& 〈)(وهو   ١
أحق ما وقف عنده واقتدي به وأحق الوصايا أن حتفظ وترعى وصية رسول اهللا 

وقد ارتبط ًم معاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجهمن ظل: , فإنه قال 
yγ$ ®: املسلمون مع أهل الذمة بعقد الذمة, واهللا تعاىل يقول •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# ûθãΨ tΒ# u™ 

(#θèù÷ρr& ÏŠθà) ãèø9 $$Î/ 〈 )(ثم ذكر كالما٢ ,ً.( 
 عامـل وهبذا الترشيع املستنبط من عدالـة اإلسـالم وروح الوحـدة اإلنـسانية  
لمون غري املسلمني وال يزالون عىل هذه السنة اإلسـالمية احلميـدة إىل اليـوم مل املس

 وتلـك املعاملـة  ,!كيـف .... عابون عليه أو يكون مذمة يف حقهميشاهد منهم ما ي
 ًالكريمة تعد أساسا أسلوب دعوة إىل اهللا ــ تعاىل ــ عىل الدعاة إىل اهللا أن ال يغفلـوه

 وقيمة النبيلة ورشائعه  عىل بصرية بإبراز آداب اإلسالم  إىل اهللا عليهم أن يدعوبل
 .القويمة
وقد شهد عدد غري قليل من املنصفني الغربيني هبذه السجايا الكريمة *   

                                           
 . ٣٨: سورة النجم آية) ١(
 . ١: سورة املائدة آية) ٢(
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إن املسلمني ): (رينو(قول , وما زالوا قائمني هبا, ومن ذلك التي حتىل هبا املسلمون
ام أن النصارى كانوا يراعون يف مدن األندلس كانوا يعاملون النصارى باحلسنى, ك

 .)١)(شعور املسلمني, فيختنون أوالدهم, وال يأكلون حلم اخلنزير
 ):اإلسالم خواطر وسوانح(ويقول الكونت هنري  كاسرتو يف كتابه   
فة ِّولقد درست تاريخ النصارى يف بالد اإلسالم فخرجت منه بحقيقة مرش(  

 وترفــع عــن ,  يف املعــارشةوهــي أن معاملــة املــسلمني للنــصارى تــدل عــىل لطــف
 . ٢)( )رقة جماملة,  وعىل حسن مسايرة,الغلظة

 

                                           
 . ١٤٧: من روائع حضارتنا) ١(
 . ٣٢يف وجه املؤامرة عىل تطبيق الرشيعة اإلسالمية ملصطفى فرغيل الشقريي ص: انظر) ٢(
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Wאא 
 يالحـظ أنــه خـالل العــصور املتــأخرة قـد خبــت جــذوة هـذا الــدور الرائــد   

للوقف اإلسالمي, ملا أن ضعف الوازع الـديني وسـاد اجلهـل باألحكـام الـرشعية 
ره يف املجتمع; أضف إليه الطمع الذي سيطر عـىل للوقف وعدم إدراك أمهيته ودو

بعض القائمني عىل الوقف واجلهات املوقوف عليهـا; فيـوم أن كـان الوقـف جتنـى 
 . غلته ويظهر ريعه أكلوه, ويوم أن تعطلت منافعة تركوه متهالكا

ازدواجيــة اإلدارة وضــعفها وقــصور األجهــزة املختــصة : أضــف إىل هــذا   
ية مع استخدام وسائل تقليدية مـن قبـل بعـض احلكومـات الستثامر األموال الوقف

  .ية للوقفواألوصياء والنظار ال ختدم أية أغراض اجتامعية أو تنمو
يضاف إىل ما سبق التشدد يف أحكام الوقـف لـدى بعـض املـذاهب الفقهيـة   

 منافعـه ممـا يـستدعي  يستبدل وال ينقل حتى ولو تعطلـتأنه ال يباع والمن حيث 
 العمل :  ونقرتح إزاء هذا تساعد عىل إثراءت هذا الرافد اخلريي اهلامتقديم بدائل

ًدوريــا عــىل إقامــة النــدوات واملــؤمترات املتعلقــة بــالوقف وتــشجيع البــاحثني 
والدارســني يف خمتلــف التخصــصات التــي يمكــن اإلفــادة منهــا يف دعــم اجلانــب 

ــك  ــرش تل ــا ن ــتم فيه ــة ي ــة دوري ــة وقفي ــشاء جمل ــويره, وإن ــوقفي وتط البحــوث ال
 . والدراسات

لتقاء الخالهلا امن إنشاء مؤسسة أو منظمة وقفية إسالمية يتم *    
املسئولني عن األوقاف لدراسة األوضاع الوقفية يف الوزارات واهليئات ب

واملؤسسات الوقفية, وتبادل اخلربات فيام بينها السيام يف اجلهات التي هلا خربة 
تامم به, والعمل عىل حل املشاكل التي  يف جمال رعاية الوقف واالهوممارسة
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 والسبل الكفيلة بالنهوض به, وطرح األفكار واملقرتحات حول هتعرتض طريق
املرشوعات الوقفية التي يوىص بإنشائها لتلبي حاجة املجتمع املسلم وحتقق 

 . للراغبني يف الوقف ما يعتقدون أنه أنسب لوقفياهتم
ة باألوقاف يف الدول اإلسالمية عىل يأن تعمل الوزارات واجلهات املعن*   

قامة املشاريع الوقفية ذات النفع األشمل للمجتمع مع استشارة اجلهات ذات إ
العالقة واخلربة يف نوع املرشوعات املزمع إنشاؤها, وتقسيم رأس مال املرشوع إىل 
أسهم متساوية القيمة بحيث يستطيع األفراد يف املجتمع املشاركة فيها بمقدار 

مة فيها تلك املشاريع سب قدرهتم, وأن تسهم الدول املقاهم التي يمولوهنا حاألس
 ًبام حيقق اهلدف املرجو من إقامته كتقديم األرايض للمرشوع جمانا وعمل

, وتوفري الضامنات الكافية لرأس املال املستثمر التسهيالت املادية واملعنوية له
 . ومحايته
لوقف والعمل عىل استحداث توسيع دائرة النشاط االقتصادي ل*   

وتطوير اإلدارات االقتصادية له, إذ حيب عىل اجلهات املعنية بالوقف إىل جانب 
اهتاممها بتحقيق املنافع االجتامعية للوقف أن تسعى إىل زيادة األرباح 

األساليب االستثامرية اجلديدة التي ينتج وللمرشوعات الوقفية بابتكار الطرق 
   . ملتحققة منهعنها تعظيم املنافع ا

 ــ إن التطوير املنشود للوقف ال يتم من خالل عمل عشوائي يعتمد عىل التجربة *
واخلطأ, بل يتعني أن يكون من خالل منظور علمي تتـسع فيـه الرؤيـة لتـشمل 
ًكل ظروف البيئة ومقتضياهتا, وهذا يتطلب بحثا علميـا يـشارك فيـه املهتمـون  ً
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لتنـاول اخلـربات واالسـتفادة مـن جتـارب بتلك القضايا, ويفـسح فيـه املجـال 
 . اآلخرين يف هذا الشأن

 ــ العودة بالوقف إىل دوره الرائد يف خدمة املجتمع وتنميتـه, وتنـشيط اخلـدمات *
احلضارية واإلنسانية والثقافية واالجتامعية واالقتصادية يف حركة رشيدة; مـن 

تلـك املؤسـسة خالل مرشوعات متكاملة; يشعر معها الناس بوجود حقيقـي ل
اإلسالمية االقتصادية الرائدة, ويرتبطـون هبـا, ويلمـسون دورهـا, ويتعرفـون 
ًعــن كتــب عــىل أنــشطتها وآثارهــا اإلجيابيــة, وهــو مــا يتطلــب اســتثامرا نــشطا  ً

 . للموارد الوقفية يوفر األموال التي تكفي لتمويل تلك األنشطة
 سـتثامر وتنميـة األمـوال هـو حتـديث ا:ًفاهلدف من التطوير املنشود للوقـف إذا  

 االسـتثامر يف خدمـة األهـداف التنمويـة, مـن الوقفية وتنويعها, وتوظيف ريع
خالل مشاريع تستهدف النهوض باملجتمع وتلبية احتياجات نموه ورقيـه, يف 

 .املجاالت احلضارية والثقافية واإلنسانية واالجتامعية واالقتصادية
طـوير االسـتفادة مـن اخلـربات الـشعبية يف  عام سبق, فإن من أهـداف التً ــ فضال*

ــة, وذلــك بقــصد إرشاك اخلــربات  ــه املختلف ــوقفي يف جماالت تطــوير العمــل ال
 . ًف وتطويره سعيا لتحقيقه ألهدافهالوطنية يف تنمية الوق

 ــ إذا كانت الدولة تقـوم بـدور كبـري يف تلبيـة االحتياجـات االجتامعيـة, ومتويـل *
 كام أن بعض اجلمعيات اخلريية, واللجان الشعبية مرشوعات التنمية املختلفة,

واملؤســسات الرســمية; تقــوم بــبعض املــرشوعات التنمويــة, فــإن الوقــف لــن 
ًيدخل مزامحـا لتلـك اجلهـات يف جمـاالت اهتامماهتـا, بـل سـيدخل مـساندا هلـا  ً
ًومؤازرا حلركتها, باإلضافة إىل العمل يف املجاالت التـي ال جتـد اهتاممـا كافيـا  ً ً
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اجلهــات األخــرى, أو تكــون تلــك اجلهــات عــاجزة عــن الوفــاء بكامــل مــن 
 . متطلباهتا

 ــ التخطيط إلشاعة الوعي بأمهية دور الوقف يف التنمية الـشاملة, وذلـك بـإبراز *
ــزات دوره التنمــوي يف  ــارخيي يف صــناعة احلــضارة اإلســالمية, وممي دوره الت

ــه ومؤســساته ــز الثقــة يف إدارت ــا املعــارص, وتعزي  بــضبط وحتــديث نظــم واقعن
 . وأجهزة إدارته والرقابة عليه

 ــــ االهــتامم بدراســة العوامــل الــسلبية التــي طــرأت عــىل الوقــف ومؤســساته يف *
القرون األخرية من تاريخ أمتنا, والتي استغلها االستعامر ومفكروه يف تـشويه 

 الوقف, لالستفادة من هذه الدراسـات يف تالقـي نظائرهـا يف حارضنـا ةصور
 . تقبلناومس

احلاجة إىل ضبط ترشيع إسالمي ألحكام الوقف كلها يأخذ بمختلـف املـذاهب * 
اإلســـالمية, ويراعـــى حارضنـــا املتطـــور, ويـــرجح مـــن األحكـــام القديمـــة 
واالجتهادات ما حيقق املـصلحة اإلسـالمية املعتـربة, عـىل أن يـشرتك يف ذلـك 

د مرتبــة مبوبــة علــامء الــرشيعة واالقتــصاد, مــع صــياغة هــذه األحكــام يف مــوا
 . ًملختلف أنواع األوقاف, وذلك تسهيال لالنتفاع هبا

ً ــ االستفادة من املرياث العلمي للوقف اإلسالمي فقها وفكرا, بجمع وفهرسـة * ً
املصادر, واملؤلفـات والرسـائل اجلامعيـة واألبحـاث والدراسـات والنـدوات 

مــا حيقــق تنميــة والتــرشيعات الوقفيــة يف الــدول العربيــة واإلســالمية, ونــرش 
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الوعي بأمهية الوقف وتأصيله كسبيل إسالمي للتنمية الشاملة, وإصـدار جملـة 
 . ١)(دورية متخصصة هلذا الغرض

فهذا ما وفقني اهللا إليه يف هذا البحث املتواضع أسأل اهللا أن ينفـع بـه : ُوبعد   
 . ًوأن جيعله خالصا لوجهه الكريم 

 . آله وصحبه وسلموصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل 
 

א 
 

                                           
 .٣٦ ــ ٣٥و االقتصادي صالح عبداهللا كامل صدور الوقف يف النم: رانظ) ١(

وزارة األوقـاف : , الكويـت٦٣ إىل ٥٨ صعيل بن فهد الزميـع.  إدارة األوقافالتجربة الكويتية يفو
 ).من أبحاث ندوة نحو دور تنموي للوقف(والشؤون اإلسالمية 

: ١٤٢يـة املعـارصة صبحـوث الفقه بمجلـة الشـوقي أمحـد دنيـا/  الوقف يف إنجـاز التنميـة الـشاملة دأثرو
١٤٦. 
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Wא 
١ JאW 

إن احلمد هللا نحمده, ونستعينه, ونستغفره, ونعـوذ بـاهللا مـن رشور أنفـسنا (  
وسيئات أعاملنا, من هيده اهللا فال مضل له, ومن يضلل فال هادي له, وأشهد أن ال 

بده ورسـوله وصـفيه مـن خلقـه ًإله إال اهللا وحده ال رشيك له, وأشهد أن حممدا ع
بعد

                                          

ًوأمينه عىل وحييه وسلم تسليام كثريا             أما  ً : 
َفإن رشائع اإلسالم كلها تؤكد التكافل بمفهومه الشامل بني املسلمني    ُّ

ًوغريهم, فاملجتمع اإلسالمي ال يعرف فردية أو أنانية أو سلبية, وإنام يعرف إخاء 
ًصادقا وعطاء كريام, وتعاو ً ًنا عىل الرب والتقوى دائام, وهبذه املعاين كانت للمؤمنني ً ً

ُباإلسالم منزلة الشهادة واخلريية عىل غريهم من األمم, وكانوا أهال للعزة 
⎪⎦t ®والقيادة والريادة يف شتى املجاالت  Ï% ©! $# βÎ) öΝ ßγ≈̈Ψ ©3 ¨Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# (#θãΒ$s% r& nο 4θn=¢Á9 $# 

(# âθs?# u™uρ nο 4θŸ2̈“9 $# (#ρã tΒr& uρ Å∃ρã ÷èyϑø9 $$Î/ (# öθyγ tΡuρ Ç⎯ tã Í s3Ζ ßϑø9 $# 3 ¬!uρ èπ t6 É)≈tã Í‘θãΒW{ $# 〈)(١  . 
 .) اإلسالميالوقف( ومن مظاهر هذا التكافل والتعاون والرتاحم  
الوقــف يف اإلســالم مؤســسة كــربى وقربــة دينيــة عظيمــة هلــا أبعادهــا  فــإن   

ً كان وال يـزال رمـزا للـسامحة اإلنسانية واحلضارية واالجتامعية واالقتصادية, وقد
ًوالعطاء وعصبا لالقتـصاد ومفجـرا للطاقـات املبدعـة يف املجتمعـات اإلسـالمية,  ً

ًوهو من أهم الصدقات نفعا وأعظمها ثوابا جيري نفعه ويستمر عطـاؤه فهـو مـن . ً
 .أفضل األعامل الصاحلة وأحبها إىل اهللا تعاىل, ومصدر بر وإحسان إىل عباد اهللا

 
 . ٤١: سورة احلج, اآلية) ١(
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ؤمتر يكتسب أمهية خاصة ألنه يتوافق مع جتليات معارصة كشفت إن هذا امل  
عنها الثورة اهلائلة يف العلوم والتقنية احلديثة, إضافة إىل مفاهيم مستحدثة يف 

مما حيتاج معه إىل فكر ثاقب وخطى عاجلة وحلول جذرية . العوملة واخلصخصة
ي واحة األمان التي ملعاجلة آثار ذلك وتفادي سلبياته حتى تظل رشيعة اإلسالم ه

توفر احلامية االجتامعية لكل من يعيش عىل أرض اإلسالم منطلقة من أسس 
ومفاهيم العقيدة اإليامنية والرشيعة اإلسالمية وروح األخوة اخلالصة مستهدفة 
األحكام الرشعية يف أغلب جماالهتا مستلهمة الرتابط بني شعوب هذه األمة 

ا ودعوهتا إىل وحدة الصف ومتاسك اجلامعة وتوثيق عرى املحبة والتآلف بينه
ونبذ اخلصومات واخلالفات والعداوات والتعاون املثمر البناء يف مجيع املجاالت 
ًوالتطبيق الكامل لإلسالم عقيدة وعبادة ورشيعة وأخالقا وسلوكا واإلسهام يف  ً

حرتام بناء املجتمعات اإلسالمية من منطلقات ثابتة أساسها األخوة واملساواة واال
املتبادل والوعي بالدور احلضاري الذي أناطه اهللا هبذه األمة والسعي لتحقيق هذا 

.)(الدور بكافة الوسائل املفيدة الناجعة ١  
ً وإذا كان الضامن االجتامعي مل يتقـرر يف العـامل إال حـديثا فـإن اإلسـالم قـد   

اجة ومذلة الفقـر ًقرر منذ أربعة عرش قرنا من الزمان حترير اإلنسان من عبودية احل
ًواعترب حقه معلوما يعلو فوق كل احلقـوق وجعـل إنكـاره وإهـداره نفيـا وتكـذيبا  ً ً

 .لرسالة اإلسالم
ولعلنــا اليــوم أحــوج مــن أي وقــت مــىض إىل إبــراز دور الوقــف يف تعزيــز   

وتوطيد الروابط االجتامعية والعلمية واملعرفية بني املسلمني وغريهم ممن يعيشون 

                                           
 . الصيغ املناسبة للتعاون والتنسيق والتكامل يف قطاع التأمني عىل مستوى أقطار العامل اإلسالمي) ١(
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ًاإلســالمية أو يف نطــاق وكنــف اجلــوار امتــدادا إىل املجتمــع الــدويل داخــل الدولــة 
بأرسة ويف هذا البحث املتواضع أعالج ما يرسه اهللا يل من نقاط حول هذا املوضوع 

أبعــاد الوقــف اإلســالم عــىل غــري املــسلمني وإســهاماته يف (وقــد عنونــت لــه بـــ
 ).التواصل معهم عرب العصور اإلسالمية املختلفة

فـــل االجتامعـــي يف اإلســـالم ال يـــرىض أن يـــذل رجـــل مـــن غـــري إن التكا  
املسلمني, وهو حييا يف كنف اإلسالم, فيعيش عىل الصدقة, يتكفف الناس, ولكـن 
ُاإلسالم حيميه ويكرمه, ويوجب عىل الدولة أن تعوله وتعول عياله معه إنه يمكـن  َّ

ك وعرضه أن ينتهك ًلغري املسلم يف ظل دولة اإلسالم أن حييا آمنا عىل دمه أن يسف
وماله أن يغتصب وسكنه أن يقتحم, ويف ظل األمن يأمن من كل خوف أو فزع أو 

 !!.ترويع, أو اضطهاد
 إننــا اليــوم يف أمــس احلاجــة إىل إبــراز هــذه األســس يف صــورهتا اإلســالمية   
ًووضعها يف اإلطار الذي أضفى عليها من األمهية ما جعلها عنوانـا عـىل . السمحة

الم يف معاملة من استظل بظله من سائر األمم والشعوب بل واألفراد سامحة اإلس
ًكام جعلها أساسا لتطبيق قواعد اإلسالم وأصوله يف سياسـة الفـاحتني . واجلامعات

ًالتي ساسوا هبا من متكنوا منهم; فكانت سببا قويا يف رسعة انتشار الـدعوة إىل اهللا ً .
 .  عمورةوإىل إعالء كلمة احلق والعدل يف أرجاء امل

ْوي   كــأن اهللا جعــل يف قلــوب هــؤالء الفــاحتني روافــد مــن نمــري العدالــة !! َ
الرحيمة والرمحة الدافقة, فهم يـصبون سلـسبيلها يف مـصاحلاهتم وعهـودهم حتـى 
َتكون بلسام ييش صدور املـصاحلني مـن طـول مـا عـانوا وقاسـوا مـن وطـأة الظلـم 

 !!لكون يف مدارج التاريخًواالستبداد, وحتى تكون نرباسا هيتدي به السا
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 إن السامحة يف املعاملة لتتصاعد ويتسامى هبا الرفق إىل ذروة النبل العاطف   
ًوالرمحة الدافقة; فتجعـل هـؤالء عيـاال عـىل بيـت مـال املـسلمني, يعـوهلم, وينفـق 
عليهم بام يلزمهم من القوت واملسكن وامللبس بام يعرف ألمثاهلم بني أهل ملـتهم, 

 .ياهلم مهام كانوا من الكثرة والعددويعال معهم ع
 فانظر واسمع إىل هذا الرفق العاطف من عمر بن اخلطاب ــ ريض اهللا عنـه   

ـ أيام شيخ ضعف عن العمل ــ بكرب السن ومرض الشيخوخة ـــ أو أصـابته آفـة أو 
أعجزتـه عـن العمـل والكـسب, أو !! مـرض أو غـريه!! عاهة, أية آفة, وأية عاهـة

أال فلـيعلم العـامل بـأرسه أن اإلسـالم مل يـأت !! قر, ال يطالب باجلزيـةًكان غنيا فافت
ٍجلبايــة املــال, وإنــام جــاء هلدايــة العقــول, وتطهــري القلــوب واألرواح, ومــسح مــا  ْ َ َ
ٍأصــاب اإلنــسانية مــن أوصــاب, وتــضميد جراحهــا بيــد الرمحــة والــرب والعطــف  َ

عاملة فتحت البالد وسـيس واإلحسان وهبذه املعاملة السمحة وهبذه السامحة يف امل
ومل تكن هذه السياسة احلكيمة الرحيمة يف معاملة غري املسلمني هي منهج !! العباد

قائد أو فـاتح أو أمـري أو خليفـة بـل كانـت هـي املـنهج الـذي أقـام اإلسـالم عليهـا 
وأعـىل يف آفاقهـا مناراتـه, وفرضـه عـىل والتـه . َّدعائمه وثبـت يف رشيعتـه قواعـده

حتت إمرته; وهو منهج عام يف رشيعـة اإلسـالم; ينبـع مـن مـصدرهيا الذين عملوا 
 .القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة: األصيلني

وأحسب أن هذا املؤمتر يعد ثمرة من ثـامر تـشجيع دولـة اإلمـارات العربيـة   
ًرئيسا وحكومة وشعبا(املتحدة  ً , وتبنيها واحتضاهنا لكل ما خيـدم مـسرية العمـل )ً

ويــساهم يف دعــم وتطــوير املؤســسات الوقفيــة, ويــربز الــدور احلــضاري الــوقفي, 
إنـشاء (ّوالتنموي للوقف اإلسالمي, وليس أدل عىل هذا االهـتامم باألوقـاف مـن 
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بإمـارة الـشارقة ) هيئة حكومية مـستقلة باسـمها ممثلـة يف األمانـة العامـة لألوقـاف
ود اخلـرية الدؤوبـة هلـو املباركة, واحلق يقال بأن هـذا العمـل املـشكور وهـذه اجلهـ

نشاط حيوي يربز ما كان عليه الوقف من املنزلـة واحليويـة يف مجيـع منـاحي احليـاة 
 ... وعىل مر عصور التاريخ

سدد اهللا جهود القائمني عىل هذا املؤمتر واملشاركني فيه ونفع هبم وجعلهـم   
 . ًسببا لتطوير هذا اجلهاز اهلام وتفعليه

  ر للمـسامهة يف فعاليـات هـذا املـؤمتر املـوقرأشكركم عـىل دعـويت واحلـضو  
ًسائال اهللا تعاىل أن يوفقنا فيام نحن مقبلون عليـه وأن يـسدد خطانـا ويمـدنا   

 .بعونه وتوفيقه إنه سميع جميب, وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
٢ JאאW 

تكيـد لـه وتـضع املخططـات منذ بزغ فجر اإلسالم وقوى الـرش والـضالل   
وتدبر املؤامرات وحتيك الشبهات لكرس شوكته ومكافحة دعوتـه والقـضاء عليـه, 
ولكن اإلسالم هو اإلسالم; مل ينكـرس لـه جـيش, ومل تـنكس لـه رايـة ومل ينهـزم يف 
معركة طـوال تلـك احلقـب الطويلـة مـن األزمـان; ألن املـسلمني عـىل بـصرية مـن 

برهبم جياهدون يف سبيله وال تأخذهم فيه لومـة الئـم, أمرهم وبينة من دينهم وثقة 
أخوة اإلسالم جتمعهم ورشيعـة الـرمحن ترفـرف فـوق رؤوسـهم وبتوفيـق مـن اهللا 
وإعانة منه تم هلم النرص والفوز ففتحوا البالد وسادوا العباد وكانوا بحق خري أمـة 

 .أخرجت للناس
ة ومتنوعة واحلرب مل واحلق أن التهم التي وجهت إىل النظم اإلسالمية كثري  

ولن تضع أوزارها, وخمططات األعداء ماضية يف طريقها آخذة كل يوم وسيلة من 
 .وسائل اخلداع والكيد
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ولكن شمس اهلداية كانت وال زالت أقوى يف إشعاعها مـن ظـالم عقـوهلم   
وقلوهبم وأرواحهم بددت أضواءها ــ وال زالت تبدد ــ سـحب الباطـل بـام تنـرشه 

لو كان ألعداء اإلسالم عقول يفقهون هبا لـرأوا يف صـنيع .  آفاق احلياةمن أنوار يف
ًاملسلمني ومعاملتهم ألهل ذمتهم دليال قاطعا عـىل أن هـذه الفتوحـات املتتابعـة يف  ً
أقرص زمن وأقل قوة حربية بالنسبة لقوة أعداء اإلسالم كانـت فتوحـات للقلـوب 

ــدل والرمحــ ــامن واحلــق والع ــاتيح اإلي ــسرية بمف ــة الك ــومني ومحاي ــرصة املظل ة ون
املستــضعفني, إن أهــل الذمــة ملــا رأوا وفــاء املــسلمني هلــم وحــسن ســريهتم فــيهم 
ًوجربوا معامالهتم رصوا حربا عىل أعداء املـسلمني وعونـا هلـم وكـان هـذا الوفـاء  ً

 .ًباعثا عىل دخول كثري من املعاهدين عىل اجلزية يف اإلسالم
 عىل مر تارخيهـا نـصارى وهيـود بيـنام يعـيش إن البالد اإلسالمية يعيش فيها  

 مسلمون يف بالد غري إسالمية, فكيف كانت معاملة هؤالء ومعاملة هؤالء?
هــل ســمع أحــد شــكاية نــرصاين أو هيــودي ضــد املــسلمني? أمــا املــسلمون   

الـذين يعيــشون حتـت كنــف حكومـات غــري إسـالمية فيــاللهول إننـا ال نــذهب إىل 
س وهي غائرة يف الصدور والقلـوب ولكـن يكفينـا أن املايض للننكأ جروح األندل

 . التاريخ املعارص يمدنا بعرشات بل وبمئات من األدلة والرباهني
ــة يف أمريكــا,    ــات امللون ــسأل األقلي ــه أن ي وعــىل مــن جهــل ذلــك أو جتاهل

ًواألقليات املسلمة يف روسـيا, واألقليـات املـسحوقة بـل واملذابـة ذوبانـا يف أنظمـة 
ــان وكثــري مــن دول آســيا تلــك الــدول و غريهــا كــالفلبني واحلبــشة والــصني ولبن

إهنـم جيـربون عـىل تـرك ديـنهم . وأفريقيا وأوربا إهنم يضطهدون هناك حتى املوت
ــة  ــل ورضوب القــسوة والرببري ــل ب ــسوء العــذاب وصــنوف التنكي ويتعرضــون ل
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 !!.والعسف والتدمري
Ÿωuρ öΝ ®:وبرغم ذلك كله نقف عند قـول ربنـا تبـارك ـــ وتعـاىل ـــ   à6 ¨Ζ tΒÍ ôf tƒ 

ãβ$t↔ sΨ x© BΘöθs% #’ n? tã ωr& (#θä9 Ï‰÷ès? 4 (#θä9 Ï‰ôã $# uθèδ Ü>u ø% r& 3“uθø) −G=Ï9 ...〈 )(اآلية١ . 
فهل رأى الناس أو سمعوا بسامحة رحيمة ومساواة عادلة ومواسـاة ورفـق   

وإخاء وود مثل هذا الذي عامـل بـه خلفـاء اإلسـالم وقادتـه وأمـراؤه أهـل الذمـة 
 !!ملعاهدين?وا
٣אאאאאW 

ال تكاد جتد دراسة عن الوقـف إال وتركـز عـىل اآلثـار املرتتبـة عليـه, إال أن   
ًالرتكيز غالبا ما يكون عىل اآلثار االقتصادية أو اآلثار التعليمية وانتـشار الثقافـة يف 

 جتد من تناول اآلثار االجتامعية للوقف ودوره يف بناء احليـاة املجتمع املسلم, وقلام
االجتامعية رغم أمهيتها وكثرهتا, بل إن دور الوقف يف احلياة االجتامعيـة وآثـاره يف 
تركيبه املجتمع املسلم عـىل مـدى العـصور الـسابقة ال تقـل عـن دوره يف اجلوانـب 

جتمع املسلم إال ولـه صـلة األخرى وال يكاد يوجد جانب من جوانب احلياة يف امل
األوقـاف عمـل (بنظام األوقـاف مـن قريـب أو بعيـد, بـل يـرى أحـد البـاحثني أن 

ًاجتامعي, دوافعـه يف أكثـر األحيـان اجتامعيـة وأهدافـه دائـام اجتامعيـة, فاألوقـاف 
 .اإلسالمية يف األصل عمل اجتامعي

٤אאאאאW 
من أهم التكاليف الرشعية والواجبات اإليامنية التـي جيـب أن يتـوىل القيـام   

ــامء  ــدمتهم العل ــاهتم, ويف مق ــدر طاق ــؤمنني عــىل خمتلــف طبقــاهتم وق ــع امل هبــا مجي
                                           

 . ٨: سورة املائدة, اآلية) ١(
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املخلصون والدعاة املربون واألئمة املـصلحون, واجـب تبليـغ دعـوة اهللا يف أرض 
قيم وإلخـراجهم مـن ظلـامت الكفـر اهللا للناس كافة هلـدايتهم إىل رصاط اهللا املـست

والــضالل إىل نــور احلــق واإليــامن, وهــو مــا أوجبــه اهللا تعــاىل عــىل رســوله األمــني 
ً بأداء هـذه املهمـة الدعويـة الفاضـلة متبعـا فيهـا أسـلوب املبعوث رمحة للعاملني 

pκ$ ®: ّاحلكمة واملوعظة احلسنة واملجادلة باحلق بـام هـو أحـسن فقـال جـل ذكـره š‰ r'̄≈ tƒ 
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  وقد حققت مـسرية الـدعوة اإلسـالمية أهـدافها الفاضـلة يف نـرش ديـن اهللا  
ــه الكريمــة ثــم بجهــود . القــويم ًودخــول النــاس أفواجــا بنــرص اهللا تعــاىل ورعايت

الصحابة والسلف الصالح, ومن تبعهم بإحسان من العلامء والدعاة واألئمة حتى 
 .حقق اهللا عىل أيدهيم الفتح املبني وانترش اإلسالم يف أرجاء املعمورة

مية والتمكـني هلـا يف وقد كان للوقف دوره الفاعل يف تبليغ الدعوة اإلسـال  
دنيا الناس والدفاع عنها ومحاية املؤمنني هبا حينام تعرض العـامل اإلسـالمي هلجمـة 
التتار والصليبيني يف املايض, وحتديات الغـرب ومؤامراتـه االسـتعامرية احلاقـدة يف 
ــاء  ــدعوة اإلســالمية عــىل بن العــرص احلــارض,  ومل يقتــرص دور الوقــف يف جمــال ال

, )الذين ارتضوا اإلسالم دينـا(لكن خصصت أوقاف  كثرية هلؤالء املساجد فقط و
 .تثبيت إيامهنم وتأليف قلوهبموكانت عونا هلم عىل 
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٥אאW 
ًالعلامء جممعون عىل صـحة وقـف املـسلم عـىل غـري املـسلم إذا كـان ذميـا أو   

ًمستأمنا أو معاهدا,  وقف عـىل احلـرب, وقـد أفـضت يف ذكـر واختلفوا يف صحة الً
 الواردة عن الـسلف أقواهلم وفصلت األدلة املستفيضة من الكتاب والسنة واآلثار

الصالح يف موضعه من البحث, وكذا وقف غري املسلم عىل املسلم وقد أوضـحت 
 . جواز ذلك

٦אאFאWE 
َّالدين اإلسالمي عىل التسامح مع غري املسلمني, وحض عىل وجـوب حث   

احرتام عقائدهم وعاداهتم وحقوقهم, وتفقد أحواهلم, ولقد أمرنا بربهم مـن غـري 
مودة باطنية كالرفق بضعيفهم وسد خلة فقريهم وإطعام جائعهم وإكساء عـارهيم 

يل اخلـوف والذلـة, ولني القول هلم عىل سبيل اللطف هلم والرمحة هبـم ال عـىل سـب
 .والدعاء هلم باهلداية, ونصيحتهم يف مجيع أمورهم يف دينهم ودنياهم

احلــديث النبــوي الــرشيف  ومــا ورد يف القــرآن الكــريمواملتتبــع لنــصوص   
 مــن هــذه األمــة يــرى واآلثــار الــواردة عــن الــصحابة والتــابعني والــسلف الــصالح

 طبقه وما) لذميني واملستأمننيا(حقائق واضحة تسود معاملة املسلمني لغريهم من 
 : وأصدق برهان عىل ذلكاألمراء والفقهاء خري دليل

 كيف كان يعامل قادة الفتح تبني من خالهلا   كثريةنامذج تطبيقيةوقد سقت   
, وكل من ارتبط معهم بميثـاق وعقـد معاملـة تعتمـد عـىل غري املسلمنياإلسالمي 

القـرآن الكـريم, والـسنة : إلسالمأصول وقواعد منتزعة من مصدري الترشيع يف ا
 .النبوية الصحيحة
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٧אאW 
أسباب ضعف الدور الرائد الذي كان يؤديـه الوقـف يف يبني الباحث وفيها   

هـذا الرافـد املجتمع اإلسالمي مما يستدعي ذلك تقـديم بـدائل تـساعد عـىل إثـراء 
ساهم يف إحيـاء وتنـشيط اخلريي اهلـام وقـد عـدت توصـيات ومقرتحـات لعلهـا تـ

وإيقـــاظ الـــروح احلـــضارية الـــدور الرائـــد للوقـــف يف خدمـــة املجتمـــع وتنميتـــه 
 .واإلنسانية والثقافية واالجتامعية واالقتصادية للوقف 

٨אאא التي اعتمد عليها الباحث بعد توفيـق اهللا سـبحانه وتعـاىل
 . ملا حيبه ويرضاه ًسائال املوىل جل وعال أن يوفق اجلميع

 وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني   
 

 
אא 

א 
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אWאאא 
أثر األوقـاف العثامنيـة يف اهتـداء غـري املـسلمني لألسـتاذ عـثامن جنـني, جملـة  −١

 .هـ١٤١٧ حمرم سنة ٧٤اخلريية العدد 
شــوقي أمحــد دنيــا جملــة البحــوث / د.  الوقــف يف إنجــاز التنميــة الــشاملةأثــر −٢

 . هـ ١٤١٥(    ) الفقهية املعارصة 
ــة  −٣ ــة العربي ــاف األول يف اململك ــؤمتر األوق ــع م ــة املجتم ــف يف تنمي ــر الوق أث

أثــر (هـــ حمــور ١٤٢٢جامعــة أم القــرى بمكــة املكرمــة, شــعبان / الــسعودية 
 ).الوقف يف تنمية املجتمع

 القرآن لإلمام الفقيه عامد الدين بن حممد الطربي, حتقيق موسى حممد أحكام −٤
 .عزت عيل عطية, دار الكتب احلديثة, مطبعة حسان بالقاهرة/ عيل ود

حممد الكبييس بحـث ضـمن / أحكام الوقف  يف الرشيعة اإلسالمية الدكتور −٥
 .بمكة املكرمة) مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية(بحوث ندوة 

اإلمام شمس الـدين حممـد بـن أيب بكـر ابـن قـيم / كام أهل الذمة, تأليفأح −٦
ــة  ـــ٧٥١ت(اجلوزي ــتاذ)ه ــق األس ــسم األول, دار / , حتقي ــران الق ــيد عم س
 . م٢٠٠٣هـ ــ ١٤٢٤القاهرة  ط / احلديث

عبـداهللا بـن إبـراهيم / تـأليف د. االستعانة بغري املسلمني يف الفقه اإلسـالمي −٧
 . هـ١٤٠٩/ألوىل ابن عيل الطريقي, الطبعة ا

هــ مطـابع ١٤٠٠اإلسالم يف قفص االهتام لشوقي أيب خليل الطبعـة الرابعـة  −٨
 . دار الفكر ــ لبنان

 دار العلـم للماليـني ـــ بـريوت ـــ لبنـان األعالم خلري الدين الزركيل ط ونرش −٩
  . م١٩٧٩
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األمــة اإلســالمية يف مواجهــة التحــديات مــؤمتر مكــة املكرمــة الرابــع الــذي  −١٠
 .هـ ٤/١٢/١٤٢٤ ــ ٢بطة العامل اإلسالمي خالل الفرتة عقدته را

األموال أليب عبيد القاسـم بـن سـالم طبـع مؤسـسة نـارص للثقافـة بـريوت  −١١
 .م١٩٨١هـ ــ ١٤٠١/ لبنان الطبعة األوىل

اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحـد بـن حنبـل  −١٢
املـرداوي, حتقيـق حممـد حامـد لإلمام عالء الدين أيب احلسن عيل بن سـليامن 

 .م١٩٥٥هـ ـــ ١٣٧٤/ ١الفقي ط
نمر حممد اخلليـل / أهل الذمة والواليات العامة يف الفقه اإلسالمي, إعداد −١٣

 . هـ١٤٠٩/ ١األردن, ط/ املكتبة اإلسالمية عامن / النمر, النارش
رشف بـن عـيل / أمهية الوقف يف دعم املؤسسات الدعويـة بحـث للـدكتور −١٤

ــدعوة مقــدم. الــرشيف ــره يف ال ــدعوة وأث ــره يف ال ــة الوقــف وأث ــدوة مكان  لن
 .هـ ١٤٢٠والتنمية بمكة املكرمة شوال 

م مكتبـة ١٩٦٦/ البداية والنهاية للحافظ ابن كثري الدمشقي الطبعة األوىل  −١٥
 . املعارف بريوت ومكتبة النرص بالرياض 

ياة ترتيب املدارك عىل موطأ اإلمام مالك للقايض عياض طبع ونرش دار احل −١٦
 .أمحد بكري حممود / بريوت للدكتور

 .الترشيع اجلنائي اإلسالمي  للشهيد عبدالقادر عودة ط ونرش −١٧
تفسري ابن كثري لإلمام أيب الفداء إسامعيل بـن كثـري القـريش الدمـشقي, دار  −١٨

 .م١٩٨٠هـ ـــ ١٤٠٠ / ١الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ط
ــو  −١٩ ــصحيح وه ــس/ اجلــامع ال ــذي أليب عي ــسى ســنن الرتم ــن عي ــد ب ى حمم

 .ط ونرش املكتبة اإلسالمية لبنان, حتقيق ورشح أمحد حممد شاكر/ الرتمذي
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اجلــامع ألحكــام القــرآن الكــريم أليب عبــداهللا حممــد بــن أمحــد األنــصاري  −٢٠
 .م١٩٦٧هـ ـــ ١٣٨٧القاهرة / القرطبي, دار الكتاب العريب للطباعة والنرش 

ام أيب األعىل املـودودي, الـدار حقوق أهل الذمة يف الدولة اإلسالمية, لإلم −٢١
 . م١٩٨٨هـ ــ ١٤٠٨السعودية للنرش والتوزيع 

ــة اإلســالمية −٢٢ ــدكتور) حقــوق غــري املــسلمني يف الدول ــأليف ال عــيل بــن / ت
 .م٢٠٠٤هـ ــ ١٤٢٥عبدالرمحن الطيار طبعة 

شـوكت حممـد / د. حقوق غـري املـسلمني يف املجتمـع اإلسـالمي, تـأليف أ −٢٣
 . م٢٠٠٤هـ ــ ١٤٢٤/ ١عليان, ط

. صالح بن حـسني العايـد/ حقوق غري املسلمني يف بالد اإلسالم, الدكتور −٢٤
 .م٢٠٠٢هـ ــ ١٤٢٣دار أشبيليا للنرش والتوزيع, الطبعة الثانية 

حممـد الـشحات اجلنـدي / حول رؤية مستقبلية لنظام الوقـف اإلسـالمي د −٢٥
ية ضمن جمموعة البحوث املقدمة لندوة إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالم

 .هـ١٤١٩ حمرم احلرام ١٣/ ١١املنعقدة يف بور سعيد بمرص من 
ــوع ضــمن  −٢٦ ) موســوعة اخلــراج(اخلــراج للقــايض أيب يوســف احلنفــي مطب

 . مطابع دار املعرفة بريوت ــ لبنان
حقـوق غـري (ًدراسات يف العالقات الدولية حول احلرب والسلم نقال عن  −٢٧

عـيل بـن عبـدالرمحن الطيـار / تأليف الدكتور) املسلمني يف الدولة اإلسالمية
 .م٢٠٠٤هـ ــ ١٤٢٥طبعة 

زاد املعاد يف هدي خري العباد لإلمام شمس الدين ابن قيم اجلوزيـة, مطبعـة  −٢٨
 .ع. م. السنة املحمدية بالقاهرة  ج 
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الـــرساج الوهـــاج املوضـــح لكـــل طالـــب حمتـــاج رشح خمتـــرص القـــدوري  −٢٩
  . .لبنان: تبريو/ للحدادي العبادي احلنفي , ط دار الفكر  العريب

سنن ابن ماجه لإلمام ابن ماجه القزويني, حتقيـق وفهرسـة حممـد مـصطفى  −٣٠
 ..هـ مطابع الرشكة العربية بالرياض١٤٠٤األعظمي الطبعة الثانية 

ســنن أيب داود لإلمــام أيب داود ســليامن بــن األشــعث السجــستاين األزدي  −٣١
األثـر عـزت عبيـد الـدعاس وعـادل الـسيد, دار / , تعليـق)هـ٢٧٥ ــ ٢٠٢(

 .م١٩٦٩هـ ـــ ١٣٨٨ ١سورية , ط
شبهات حول اإلسالم شيخ حممد قطب طبـع ونـرش مكتبـة وهبـة بالقـاهرة  −٣٢

 . م١٤٦٤
رشح الــسري الكبــري لإلمــام حممــد بــن احلــسن الــشيباين صــاحب أيب حنيفــة  −٣٣

/ غــري املــسلمني يف املجتمــع اإلســالمي للــدكتور(ًومــدون مذهبــه نقــال عــن 
 ). يوسف القرضاوي

ري لإلمــام أيب عبــداهللا حممــد بــن إســامعيل البخــاري بــرشح صــحيح البخــا −٣٤
 .م١٩٣٧هـ ــ ١٣٥٦/ ١الكرماين دار إحياء الرتاث العريب ــ بريوت ـــ لبنان ط

الصيغ املناسبة للتعاون والتنسيق والتكامـل يف قطـاع التـأمني عـىل مـستوى  −٣٥
دم صالح بن غانم السدالن  مق/ د. أقطار العامل اإلسالمي بحث من إعداد أ

/ للمؤمتر الدويل حول الصناعة التأمينية يف العامل اإلسالم واقعها ومستقبلها 
 .ع. م. جامعة األزهر ج

العالقات االجتامعية بني املـسلمني وغـري املـسلمني يف الـرشيعة اإلسـالمية  −٣٦
بدران  أبـو العينـني بـدران, مؤسـسة شـباب / واليهودية واملسيحية, الدكتور

 . باإلسكندرية٣٩٤١٢ والتوزيع, تاجلامعة للطباعة والنرش
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 .ليبيا. غارة تبشريية عىل إندونيسيا أليب هالل اإلندونييس, ط −٣٧
عيل عبداحلليم حممود / الغزو الفكري والتيارات املعادية لإلسالم للدكتور −٣٨

 . م١٩٨٤هـ ــ ١٤٠٤إدارة الثقافة والنرش باجلامعة, ط 
ن حممـد الـوزان, بحـث عدنان بـ/ د.غري املسلمني يف املجتمع اإلسالمي, أ −٣٩

مقدم لندوة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان مـن منظـور إسـالمي املفوضـية 
ـــ هيئــة األمــم املتحــدة جنيــف  ـــ ٢٠الــسامية حلقــوق اإلنــسان ـ  رجــب ٢١ ـ

 .هـ١٤١٩
يوسـف القرضـاوي الطبعـة / غري املسلمني يف املجتمع اإلسالمي الـدكتور −٤٠

 . انهـ مؤسسة الرسالة بريوت لبن١٤١٢اخلامسة 
ــان  −٤١ ـــ لبن ــريوت ـ ــة ب ــبالذري ط ونــرش دار الكتــب العلمي ــدان لل ــوح البل فت

 .هـ١٣٩٨
 .وق لشهاب الدين القرايف ط ونرش دار املعرفة ــ بريوت  لبنانالفر −٤٢
ونرش مؤسسة الرسالة يوسف القرضاوي طبع / فقه الزكاة للشيخ الدكتور −٤٣

 .بريوت لبنان
ة ملـصطفى فـرغيل الـشقريي يف وجه املؤامرة عىل تطبيـق الـرشيعة اإلسـالمي −٤٤

ــصدر ــرقم : امل ــالمية ب ــات اإلس ــصل للبحــوث والدراس ــك في ــز املل / مرك
 .١٨٢٢٣ ـــ ١٠٥١٢

الوقف وأثره يف نرش الدعوة وجهـود اململكـة : مؤمتر األوقاف األول بحث −٤٥
عبدالرحيم حممد املغـذوي / إعداد الدكتور. العربية السعودية يف هذا املجال

 . ١٠٧ وص ٨٣ص 
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وقاف األول يف اململكة العربية الـسعودية الـذي نظمتـه جامعـة أم مؤمتر األ −٤٦
القرى بالتعاون مع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والـدعوة واإلرشـاد  

 .هـ١٤٢٢مكة املكرمة ــ شعبان ــ 
املبدع يف رشح املقنع أليب إسحاق بن مفلح احلنبيل طبعة املكتب اإلسـالمي  −٤٧

 . بريوت لبنان 
فـان ديـك, /  مقـال للـدكتور/اجلزء األول مـن الـسنة األوىلف جملة املقتط −٤٨

 .١٤٥ص
جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ــ رمحه اهللا ــ ط ونرش الرئاسة العامـة  −٤٩

 . ومطابع العبيكان بالرياض,لشؤون احلرمني الرشيفني بمكة املكرمة
   نـرش دار الفكـر العـريبط و.  حمارضات يف الوقف, لإلمـام حممـد أيب زهـرة −٥٠

 . ع. م. ج
 لإلمام ابـن حـزم الظـاهري ط ونـرش مكتبـة اجلمهوريـة املحىل رشح املجىل −٥١

  .العربية املتحدة
املخططات االستعامرية ملكافحة اإلسالم ملحمد حممود الصواف طبع ونرش  −٥٢

 .مكتبات الدار السعودية للنرش والتوزيع, ومكتبة اجليل بمكة املكرمة
جلديـد بمجلـة املحامـاة الـرشعية الـسنة املذكرة التفـسريية لقـانون الوقـف ا −٥٣

 .السابعة العدد اخلامس 
صـالح بـن غـانم الـسدالن / د. معامل اخلطاب اإلسالمي وأشكاله إعـداد أ −٥٤

حمارضة مقدمة للمـؤمتر الثـاين عـرش بكليـة الـرشيعة والدراسـات اإلسـالمية 
 .هـ١١/١٤٢٤ /١٤ ـ ١٣بتاريخ . بالكويت
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 .د الرشبايصمعجم االقتصاد اإلسالمي للدكتور أمح −٥٥
  الـرشبيني ط ونـرشإىل معرفة معاين ألفاظ املنهـاج للخطيـبمغني املحتاج  −٥٦

هـــ ــــ ١٣٧٧ بمــرص هالبــايب احللبــي وأوالدرشكــة مكتبــة ومطبعــة مــصطفى 
 . م١٩٥٨

  .هــ١٤١٧ دار عامل الكتب ــ الرياض املغني البن قدامه احلنبيل ط ونرش −٥٧
ط ونـــرش املكتـــب مـــن روائـــح حـــضارتنا للـــدكتور مـــصطفى الـــسباعي,  −٥٨

 .بريوت/اإلسالمي 
املجموع رشح املهذب لإلمام النووي الـشافعي, ط ونـرش دار عـامل الكتـب  −٥٩

 .هـ١٤٢٣
حممد الصادق عرجون , الدار السعودية / د. املوسوعة يف سامحة اإلسالم أ −٦٠

 .١٩٧٢هـ ــ ١٣٩٢الطبعة األوىل / للطباعة والنرش
ة , مكة املكرمة,  بحـث الوقـف ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمي −٦١

حممـد بـن أمحـد الـصالح أسـتاذ الفقـه بكليـة / د. وأثره يف حياة األمة إعداد أ
 .الرشيعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

/ ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية بمكة املكرمة بحث للدكتور −٦٢
 .هـ ١٤٢٠ شوال ١٩ ــ ١٨نارص بن إبراهيم التويم 

 شـوال ١٩ ــ ١٨ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية, مكة املكرمة  −٦٣
ــة (هـــ, الوقــف مكانتــه وأمهيتــه احلــضارية بحــث مقــدم لنــدوة ١٤٢٠ مكان

عبــداهللا بــن محــد العويــيس, / د. , إعــداد)الوقــف وأثــره يف الــدعوة والتنميــة
ــن ســعود ــام حممــد ب ــة اإلم ــرشيعة بجامع ــة ال ــدريس يف كلي ــة الت  عــضو هيئ
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 ).وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد(اإلسالمية 
ط ونـرش دار , عيل أبو اخلري/ الواضح يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل للدكتور −٦٤

 .اخلري 
صـالح / وجوب تطبيق الرشيعة اإلسالمية يف كـل عـرص, تـأليف الـدكتور −٦٥

التوزيـع م, دار بلنـسية للنـرش و١٩٩٧هــ ــــ ١٤١٧ ١بن غانم الـسدالن, ط
 .بالرياض
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א 
 : اشتمل هذا البحث عىل النقاط اآلتية

א  א 


 ٨ ١ مقدمة البحث  ١
 ١٤ ٩ حكم وقف املسلم عىل غري املسلم وعكسه: متهيد يف ٢
 ١٩ ١٥ أشعة احلق ال حيجبها ضباب الباطل ٣
ـــق التكا ٤ ـــاة دور الوقـــف يف حتقي ـــاء احلي فـــل االجتامعـــي وبن

 االجتامعية 
٢٢ ٢٠ 

 ٣٢ ٢٣ أثر الوقف يف اعتناق اإلسالم والدفاع عن املهتدين به ٥
 املــسلمني صــور مــضيئة ســامحة اإلســالم يف معاملــة غــري ٦

 ةوحقائق واضح
٥٢ ٣٣ 

 ٥٧ ٥٣ ضامنات الوفاء بحقوق غري املسلمني يف الدولة اإلسالمية ٧
 ٦٢ ٥٨ لتوصيات واملقرتحات ا     ٨
 ٧٢ ٦٣ ملخص البحث  ٩
 ٨٠ ٧٣ ثبت املصادر واملراجع  ١٠
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