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  الرنمن الرنيم سم اهللب

 
 
 

أحد مواضيع مستوحاة من وعناصره البحثية ه الدراسة إن فكرة هذ         
مة لألوقاف بالكويت ماةة الاالألالتاسع منتدى قضايا الوقف الفقهية 

والذي تاقده كل سنة يف جمال الوقف حبضور خنبة من الالماء والباحثني من 
الاامل الاريب واالسالمي  هبدف تطوير وإحياء سنة االجتهاد الفقهي الوقفي 

يف جمال الوقف اخلريي لالشراك الوقف يف التنمية الشاملة والدائمة يف 
 خمتلف اجملاالت.
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 اسةدر مقدمة ال

 
سالمية تطورا كبريا يف عالقاهتا مع اات الاربية واإلمتعرفت اجمل

قتاادية االالكثري من املسلمني وحبكم الظروف  اجملتماات األخرى، بل إن  
ةشأ عن ذلك و ، دول غري إسالمية، يقيمون يف جتماعية االسياسية و الو 

يف قليات املسلمة يسمى "فقه األوبأحواهلم هبم  متالق يفقهاجتهاد 
 ة من غري املسلمني يقيمون يف البلدانوباملقابل هناك جاليات كبري  ،الغرب"
النظم ةفس  يتحاكمون إى نيحبيث أصبح الباض منهم مواطن يةاإلسالم

 القاةوةية السائدة يف الدولة.
هذا االةتقال ما بني اجملتماات ولد حركية اقتاادية وثقافية  وإن  

منهما على  حبيث يتارف كل   ،اآلخر واجتماعية وتاارف هذا الطرف على
 آداب وأخالق وعادات وعقائد اآلخر...

إةساةية ال تقتار على املسلمني دون اخلري فطرة فال  ن  أ وةظرا
، ةرى يف عاملنا املااصر وغن اختلفت املقاصد الباعثة على ذلك غريهم

 الكثري من املؤسسات اخلريية واملنظمات غري احلكومية تبادر إى إقامة
مشاريع خمتلفة هنا وهناك من اجملتماات الغربية ومن اجملتماات الاربية 
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ل للايش يواإلسالمية حتقيقا ملااين األخوة اإلةساةية والتااون على خري سب
فأصبحت للدول الاربية واالسالمية ممثليات قنالية وسفارات يف  ،املشرتك

 .ثيق متنوعة..البلدان غري املسلمة والاكس صحيح، وارتبطت باهود وموا
عرب سالمية عرفت اجملتماات الاربية واإلموضوع البحث وأهميته:          

فردية واجتماعية للامل اخلريي مبادرات تارخيها وعمال مبقتضى عقيدهتا، 
وقف املسلم على غري املسلم والاكس، وتطورت هذه  التطوعي، ومن مجلته

ورمسوا حدودها الفقهاء  هاحبثلتابح تشرياات وقواةني ةاظمة املبادرات 
والتقسيم  يإطار املاطلح ضمنالسلم واحلرب يف وآثارها وضوابطها 

التارخيي "دار الاهد/األمان/دار احلرب"وما اصطلحوا عليه 
بالذمي/املااهد/املستأمن/احلريب، ومناوا الوقف على احلريب أو املقيم "بدار 

 واإلسالمية.احلرب" سدا لذرياة تقويته على اجملتماات الاربية 
ومع تطور الاالقات الدولية وتغري املاطلحات  ،ولكن             

 املتاارف عليه ضمن إطار الدولة الواحدة  أصبح التقسيمالسياسية، 
، وهو الذي سأعتمده يف البحث يف التطرق يف مسألة /أجنيبمقيممواطن/

يف لوقف مسألة تأسيس االوقف املشرتك بني املسلم وغري املسلم الرتباط 
 .بالنظم والقواةني السائدة فيهاالدول الاربية واالسالمية واألجنبية 
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الاالقات بني املسلمني وغريهم  يفتطور احلاصل لوةظرا ل          
يف  وأسالمية لاربية واإلالدول اما بينهم داخل الايش املشرتك فيمتطلبات و 
ةساةية كاحملافظة على يف الكثري من القيم اإل كذا اشرتاكهمو  ،يةدول الغربال

 واألزمات ومحاية الاحة ... الكوارث البيئة واإلغاثة للمجتماات يف حال
ملحة وضرورية حاجة إةساةية التااون والشراكة يف األعمال اإلةساةية  أصبح

قواسم قواعد  وفقبني املسلم وغري املسلم إةشاء أوقاف مشرتكة  من خالل
، عموما أحكام الشرياة اإلسالمية خيالف مبا الو  ،املشرتكةالقيم اإلةساةية 

 الوقف منها خاوصا.و 
 ات متاددة ميكن حارها يف اآليت:من جه وتبرز أهمية البحث وأهدافه  
إن حتققت  البيئات املختلفة ؛للتطبيق يف  وقابليتهخاائص الوقف  -

املشاريع الوقفية املشرتكة بني املسلمني توجيه هذه  نا منميكنشروطه، وهذا 
، حتقيقا اإلةساةيةاملااحل خدمة لالستفادة من رياها يف غري املسلمني و 
َوَمآ ﴿ قال تااى: الشرياةقاصد الرمحة ال ي جاءت متضمنة للرسالة احملمدية مل

َك إَِّلا َرۡحَمة   لَِميَن  أَۡرَسۡلنََٰ  .1﴾١٠٧لِّۡلَعَٰ
اوية تازيز منظمة القيم اإلةساةية املشرتكة بني أهل الدياةات السم   -

 وغريهم من أفراد اجملتمع اإلةساين ممثلة يف حفظ الكليات اخلمس.
                                                           

 .107سورة األةبياء: -1
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السياسة الشرعية والاالقات تداخل موضوع الوقف وجتاذباةه املختلفة ب  -
املستحدثة يف الدول  الدولية والفروع الفقهية املختلفة، يضاف إليه القواةني

تربعات الوطنية سالمية وغريها من الدول املنظمة لاقود الالاربية واإل
واألجنبية ومسائل اجلنسية والرقابة على األموال ملكافحة اجلرمية 

 .املنظمة...اخل
مل يقف الباحث على دراسات سابقة حول الدراسات السابقة:          

وإن كان الفقهاء موضوع الوقف املشرتك بني املسلمني وغري املسلمني، 
ملسلم على غري املسلم والاكس والباحثون يف األوقاف حبثوا مسألة وقف ا

احلديث عن الوقف  -يف حدود اطالع الباحث –صحيح، ولكننا ال جند 
 املشرتك بني املسلم وغريه، مما يستدعي دراستها وتأصيلها وبيان أحكامها.

عرفت اجملتماات الاربية واإلسالمية يف تارخيها إشكالية البحث:          
ري املسلم على املسلم، فهل ميكن غ وقف املسلم على غري املسلم ووقف

شرتاكهما يف الوقف على جهات خري عامة أو اغة الوقف أن تقبل اايل
شتراك المسلم اهل يمكن لعقد الوقف قبول خاصة؟ أو بابارة أخرى:

من  اعتبار ذلكالقول بهي األدلة الشرعية في  وما وغير المسلم فيه؟
 ذلك؟ الفقهية المترتبة عن األنكامهي  وما ؟عدمه
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تضمن  ؛ولإلجابة عن إشكالية البحث قسم البحث إى مقدمة ومبحثني
كتاريف الوقف املشرتك وبيان املاطلحات البحثية   دحتدي األول الكالم عن

 .وذكر أهم مقاصده الشرعية دليل جوازه من عدمه
وأما يف املبحث الثاين فقد خاص لبيان األحكام الفقهية لألوقاف املشرتكة 

بيان األركان والشروط واألحكام الطارئة على و وغري املسلم،  بني املسلم
 الوقف املشرتك...اخل، منتهيا خبامتة تضمنت أهم ةتائج البحث وتوصياته.

لتحليلي ملناسبته اعتمد الباحث املنهج الوصفي ا كله،  ولتحقيق ذلك    
 .   للموضوع ومقاصده
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 المبحث األول
 دليلها ومقاصدها ،ااألوقاف المشتركة:مفهومه

يتضمن هذا املبحث حتديد املفاهيم البحثية االصطالحية كالوقف واملسلم   
 قول باحة أو عدم صحة االشرتاك بنيواالشرتاك مث الوقوف على دليل ال

املسلم وغري املسلم يف الوقف، لينتهي الباحث إى بيان مقاصد القول 
 االشرتاك أو مفاسده.   مبحاسن

 : االصطالح الشرعياللغة و وقف في التعريف أوال: 
يف أصل اللغة مادر من وقف، وهو تعريف الوقف في اللغة: - أ

 .1حبس الشيء عن التارف
يارف الوقف يف  :تعريف الوقف في االصطالح الشرعي - ب

االصطالح الشرعي بتااريف تتضمن حقيقة الوقف ومقاصده 
ه: أة  وأحكامه يف املدارس الفقهية، وال ي ال خترج يف عمومها عن 

                                                           

 – 9/359ه :03/1414ينظر ، لسان الارب احمليط، ابن منظور،دار صادر،بريوت، ط- 1
 .469 -468/ 24تاج الاروس من جواهر القاموس،الزَّبيدي، دار اهلداية:.و 360
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حتبيس األصل، وتسبيل الثمرة على جهة بر عامة أو خاصة 
 .1مؤبدا أو مؤقتا

أحد اجلمايات  عرفتتعريف الوقف في الديانة اليهودية: - ت
صندوق خريي مت إةشاؤه لتوفري الدعم  ": بأةهالوقف  اليهودية

املستمر لواحد أو أكثر من املؤسسات اخلريية أو القضايا ال ي 
 .2اختارهتا"

كنسية جاء يف موقع  الوقف في الديانة المسيحية: تعريف - ث
هو ما يوقفه اإلةسان ىف "تاريف الوقف بأةه:  اإلسكندرية

و بادها على جهة ماينـة لتنتفع به دون غريها ودون أحياتـه 
 .3"التارف فيه بالبيع

                                                           

، شرح حدود ابن 6/3م: 1968-هـ1388، ط/ينظر، املغين، ابن قدامة، مكتبة القاهرة  -1
 . 411-410هـ:01/1350عرفة للرصاع، املكتبة الالمية،ط

2 -   "An endowment is a charitable fund created to provide ongoing 
support to one or ;ore of your chosen charities or 
causes",opjewishfoundation.org, 

د.4: 08م ويف الساعة 1/9/2018تاريخ زيارة املوقع    
الادقة تاريفها وفائدهتا،موقع كنسية اإلسكندرية لألقباط الكاثوليك    -3

 http://coptcatholic.netمبار،
د.32: 07م ويف الساعة 2/9/2018تاريخ زيارة املوقع    
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 ثانيا: تعريف االشتراك في اللغة واالصطالح:
شاركة يف أصل االشرتاك وامل: تعريف االشتراك في اللغة - أ

اللغة من شرك، وهي املخالطة، أي أن يكون لكل 
 .1شريك حاة أو ةايب

تعريف المشاركة/االشتراك/الشركة في االصطالح  - ب
تارف الشركة حبسب مقادها، وهي ال خترج :الشرعي

عقد بني اثنني، فأكثر، للقيام بامل عموما عن كوهنا:
 .2مشرتكمشروع 

 صطالح الشرعي:االاللغة و  تعريف المسلم في:رابعا
املسلم يف أصل اللغة من سلم، واإلسالم تعريف المسلم في اللغة: - أ

 .3واخلضوع االةقياد

                                                           

تاج الاروس من جواهر .و 449- 10/448ينظر ، لسان الارب احمليط، ابن منظور: -1
 .223/ 27بيدي:القاموس،الزَّ 

دار الفكر. ،د/سادي أبو حبيب،ينظر، القاموس الفقهي لغة واصطالحا-2
 .195:م1988 -هـ  02/1408دمشق،ط

تاج الاروس من جواهر .و 12/293ينظر ، لسان الارب احمليط، ابن منظور: -3
 .32/385القاموس،الزَّبيدي:
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من اعتقد كل :هو :تعريف المسلم في االصطالح الشرعي - ب
 لألةبياء خامت بوحداةية اهلل تااى يف ذاته وصفاته وأمسائه ومبحمد 

 .واملرسلني ويؤدي األركان اخلمسة
: هو كل من ال يتابد الشرعي في االصطالح مسلمتعريف غير ال:خامسا

أو مل يكن له  مساوي سواء كان له كتاب وتشريااهتم باقيدة املسلمني 
 /أجنبيا بالنسبة للدولة اإلسالمية وسواء أكان مواطنا أو مقيما، كتاب
 :1الصطالح اللغة واالصطالح ا تعريف المواطن:سادسا

اختذ حمال مكاةا إلقامته  املواطن، من تعريف المواطن في اللغة:  - أ
2. 

حيمل كل من    :املواطنفيكون :تعريف المواطن في القانوني - ب
 .3 الذي يايش فيه جنسية البلد

                                                           

حبسب القواةني الناظمة، ولذلك قد ختتلف تاريفات املواطن واملقيم واألجنيب يف الدول  - 1
 اختار الباحث التاريف هبا  من خالل القاةون اجلزائري على سبيل التمثيل؛ ال احلار.

تاج الاروس من جواهر .و 13/451ينظر ، لسان الارب احمليط، ابن منظور: -2
 .36/261القاموس،الزَّبيدي:

:   40إى  6ئري الفال الثاين من املادةينظر املواد املنظمة للجنسية يف القاةون املدين اجلزا - 3
42-49 
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 : 1تعريف األجنبي في اللغة واالصطالح القانوني:بعاسا
 .2هو الغريب :في اللغة األجنبيتعريف   - أ

الذي كل من ال حيمل جنسية البلد   تعريف األجنبي في القانون: - ب
أو هو:  سواء أكان مسلما أو غري مسلمأو غريه  و فيه ه

األجنيب الذي ال تتجاوز مدة إقامته يف غري بلده أكثر من املدة 
 .3احملددة قاةوةا

 :القانونتعريف المقيم في اللغة و  :ثامنا
احلاضر، غري املسافر، املالزم :  المقيمتعريف المقيم في اللغة: - أ

 .4، اللبثكن، السللمكان
                                                                                                                                        

م، املتضمن 1970ديسمرب  15ه، املوافق لـ: 1390شوال  17املؤرخ يف:  86-70األمر رقم: 
 م.2005، السنة 15قاةون اجلنسية املادل واملتمم، اجلريدة الرمسية، الادد 

ه املوافق 1429لثاةية مجادى ا 21مؤرخ يف  11ا  -08من قاةون رقم   02ينظر، املادة   -1 
م املتالق بشروط دخول األجاةب إى اجلزائر وإلقامتهم هبا وتنقلهم فيها ،جلريدة 2008يوةيو  25

 . 4: 2008يوةيو  2ه املوافق 1429مجادى الثاةية  28/الاادرة بتاريخ 36الرمسية اجلزائرية،ع
جواهر  تاج الاروس من.و 1/277ينظر ، لسان الارب احمليط، ابن منظور: - 2

 .2/187القاموس،الزَّبيدي:
 .6: 11 -08من قاةون رقم   8ينظر، املادة - 3
تاج الاروس من جواهر .و 1/277ينظر ، لسان الارب احمليط، ابن منظور: -4

 33/310القاموس،الزَّبيدي:
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رخص له من هو األجنيب الذي  لمقيم في القانون:تعريف ا - ب
ضمن شرط املقررة يف البلد السلطات املخولة قاةوةا االقامة 

  .  1قاةوةا
 هو اشرتاكتعريف الوقف المشترك بين المسلم وغير المسلم:: تاسعا

فية إسالمية مع مؤسسة وقفية غري مسلم مع غري مسلمأو مؤسسة وق
على جهة من جهات الرب الاامةأو اخلاصة  سالمية أو أكثر إلةشاء وقفإ

 .2مؤقتا أو على التأبيد
: دليل األوقاف المشتركة بين المسلمين وغير عاشرا

ف املشرتكة بني املسلم وغري املسلمني مبنية على أصول ااألوقالمسلمين:
مالية يسهم هبا كل طرف، وهذا أيضا مبين على أصول مارفة احلالل واحلرام 

شرتك به، وهل تطبق ةفس قواعد كسب املال واةفاقه املقررة وةوع املال امل
على املسلمني لتستاحب على غري املسلمني؟ وجلواب عن ذلك ةبحث 
املسألة من جهتني، من جهة حبث طبياة مال غري املسلم وكسبه، ومن جهة 

      صالحيته ألن يكون شريكا يف الوقف:مدى 
                                                           

 .6: 11 -08من قاةون رقم   16ينظر، املادة - 1
أبريل  30-28،الكويت قهية الثالثينظر، قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الف  -2

ه 01/1428م،إدارة الدراسات والاالقات اخلارجية،األماةة الاامة لألوقاف، الكويت،ط2007
 . 403م:2007-
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املاترب املال روط ش الفقهاءحبث  نكم أموال غير المسلمين: - أ
على ضرورة مارفة  اةبهو و ، واألصول ال ي يبىن عليها كسبا واةفاقاشرعا 

 تطبيق قاعدة:أن  على واحرصو  ،احلالل واحلرام واجتناب الشبهات
من مال حرام؛ فال تاح صدقة  ،يف كل شيء الالم قبل الامل

خيرج عقد الوقف عن هذه  وال ،1"...ألن:"اللََّه طَيٌِّب؛ اَل يـَْقَبُل ِإالَّ طَيًِّبا
 .2من القرباألصول، ألةه قربة 

 ملسلمني على غري املسلمني؟ ق أصول كسب اةطب  ومن هنا، فهل      
اصة يف أبواب البيوع خبو  وإن الناظر يف فروع الفقه من كتب الفقهاء

غير  المواطن)الذميدهم يفالون أحكما التاامل مع جيوالوصية...

                                                           

 تتمة احليث: َعْن َأيب ُهرَيـْرََة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " أَيُـَّها النَّاُس، ِإنَّ اهللَ  -1
َها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن طَيٌِّب اَل يـَْقَبُل ِإالَّ طَيًِّبا، َوِإنَّ اهللَ أََمَر اْلُمْؤِمِننَي مبَا أََمَر بِِه اْلُمْرَسِلنَي، فـََقاَل: }يَا أَيُـّ 

َها الَِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا [ َوقَاَل: }يَا أَيُـّ 51الطَّيَِّباِت َواْعَمُلوا َصاحِلًا، ِإينِّ مبَا تـَْاَمُلوَن َعِليٌم{ ]املؤمنون: 
[ مُثَّ ذََكَر الرَُّجَل يُِطيُل السََّفَر َأْشَاَث أَْغبَـَر، مَيُدُّ يََدْيِه ِإَى 172ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزقْـَناُكْم{ ]البقرة: 

، َوَمْطَاُمُه َحرَاٌم، َوَمْشرَبُُه َحرَاٌم، َوَمْلَبُسُه َحرَ  ، يَا َربِّ اٌم، َوُغِذَي بِاحلَْرَاِم، فََأَّنَّ السََّماِء، يَا َربِّ
 –حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي،دار إحياء الرتاث الاريب  ُيْسَتَجاُب ِلَذِلَك؟"، صحيح مسلم،

 .2/703بريوت،ِكَتاب الزََّكاِة،بَاُب قـَُبوِل الاََّدَقِة ِمَن اْلَكْسِب الطَّيِِّب َوتـَْربَِيِتَها:
.واملبدع يف شرح املقنع،ابن 136اي، الشريازي،عامل الكتب:ينظر،التنبيه يف الفقه الشاف -2

 .5/152م:1997-هـ  01/1418مفلح،دار الكتب الالمية، بريوت،ط
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وإن كان غالب كالمهم  ،1الحربي/( قيم)الم المستأمن/ المسلم(
، والذي منيز ( المستأمن )المقيم / المواطن غير المسلم()الذميعن 

 ن:ايرأهلم فيه 
اةقسمت (:/الذميغير المسلم)المواطن م مالنك -11

املواطن )املسلمغري  مال  ولاالجتهادات الفقهية ح
 إى رأيني، ومها:  /املقيم /األجنيب(الذمي

كل أنكام التصرفات المالية   غير المسلم ري على تج: الرأي األول
  أن  جريا على القاعدة عندهم:" الشافعيةوهو مذهب الخاصة بالمسلمين: 

، كما 2كل ما مل يكن مضموةا حبق املسلم؛ مل يكن مضموةا حبق الذمي"
هو مؤسس أيضا على أهنم بقبول عقد الذمة/املواطنة/اإلقامة ببالد املسلمني 

                                                           

ينظر، مَناِهُج التَّحِايِل وةتائج لطائف التَّْأِويل يف َشرِح املَدوَّةة وَحلِّ ُمشِكالهتا،  -1
 -هـ  01/1428ي ، دار ابن حزم،طأمحد بن عل -الرجراجي،اعتىن به: أبو الفضل الد مَياطي 

 .79 -7/78م :2007
ينظر، البيان يف مذهب اإلمام الشافاي،ابن سامل الامراين،حتقيق: قاسم حممد النوري،دار  -2

.والغرر البهية يف شرح البهجة الوردية،أبو حيىي 7/81م:2000 -ه01/1421جدة،ط –املنهاج 
 .3/253السنيكي،املطباة امليمنية:
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يف ياد خمتاا هبم يف عباداهتم وماابدهم  إالامها ينزلون على أحك
 . 1الحنابلةومناكحاهتم وتوارثهم...اخل، وهو املنقول يف مذهب 

بناء على هذا االجتهاد الفقهي فهم يطبقون عليهم: قواعد التغليب و      
 . 2والتقريب يف اختالط املال احلالل واحلرام

كام التصرفات المالية كل أنغير المسلم   على الرأي الثاني: تجري 
عمال  3الحنفيةوهو مذهب الخاصة بالمسلمين إال في الخمر والخنزير: 

وإقرارهم الخنزير و الخمر)رضي اهلل عنه(، واستثنائه  عمر بفال الاحايب

                                                           

 -هـ  01/1414كايف يف فقه اإلمام أمحد،ا بن قدامة،دار الكتب الالمية،طينظر، ال -1
.واحملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،أبو الربكات، مكتبة 4/181م:1994
 .1/363م:1984-هـ 02/1404الرياض،ط -املاارف

 بينهما.  اختالط احلالل باحلرام، وال ميكن الرتجيح أو التمييز بني الغالب  وهي : -2
 اختالط حالل حماور حبرام غري حماور. -
 اختالط حرام حماور حبالل غري حماور. -
ينظر، إحياء علوم اختالط حالل غري حماور حبرام غري حماور...اخل ،  -

 . 103- 2/102 الدين، الغزايل، دار املارفة، بريوت:
 –وى .ودرر احلكام شرح غرر األحكام،امل 11/102، املبسوط، السرخسي:ينظر -3

 . 2/268خسرو:
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، وهو 1عقد الذمةعلى بياها واعتبارها أمثاةا أو أمواال متقومة بسبب 
 .2المالكيةمذهب 

يظهر للباحث  اجتهادات فقهيةن ومما سبق عرضه م والنتيجة
 مايلي:

 على : الفقهاءيتفق 
جريان أحكام املاامالت املالية املقررة على املسلمني ماداموا يايشون  -

 حبكم املواطنة/االقامة/عقد الذمة.مع املسلمني  يف بلد واحد
 :ويختلفون في

 الحنفيةموال عند ،  فهي أخمرالو الخنزير أعيان  أثماناعتبار  -
أهل جاء عن عمر )رضي اهلل عنه ( أةه قبل مال لفال كيةالمالو

مع مارفته بأن باضها كاةت أمثاةا ألعيان أهل الكتاب /الجزية
حمرمة لدى املسلمني كاخلمر واخلنزير، بل جاء عنه صراحة 

ُعمَّاَل ُعَمَر َكَتُبوا إِلَْيِه يف »بقبوهلا،كما جاء َعْن ُسَوْيِد ْبِن َغَفَلَة، َأنَّ 
                                                           

 –. ودرر احلكام شرح غرر األحكام،املوى 13/137، املبسوط، السرخسي: ينظر -1
 . 2/268خسرو:

.والتوضيح يف شرح املختار الفرعي البن 7/98، منح اجلليل شرح خمتار خليل،عليش:ينظر -2
وخدمة احلاجب، خليل،حتقيق: د. أمحد بن عبد الكرمي جنيب،مركز جنيبويه للمخطوطات 

 . 528/ 6م: 2008 -هـ 01/1429الرتاث،ط
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َولُّوَها اخْلََنازِيِر َواخْلَْمِر، يَْأُخُذوةـََها يف اجْلِْزيَِة، َفَكَتَب ُعَمُر: َأْن  َشْأنِ 
،أي أن عمر )رضي اهلل عنه( طلب منهم أن يرتكوا 1«َأْربَابَ َها

، ففال عمر )رضي 2مالكيها يباشرون بياها مث يأخذون منهم أمثاهنا
بة أو الوالية الاامة اهلل عنه( سواء كان اجتهادا منه باعتبار الاح

والسياسة الشرعية وعدم ظهور املخالف من الاحابة يدل على 
اتفاقهم على مراعاة اخلاوصية يف التاامل مع غري املسلمني يف أمثان 

الذين يرون فيه أن قبول  4الحنبلةو 3للشافعيةخالفا اخلمر واخلنزير 
 .5اهلدايا وغريها،كان مرحلة ومتهيدا للشرع

                                                           

 –مانف ابن أيب شيبة،حتقيق: كمال يوسف احلوت، مكتبة الرشد  -1
 .2/439: 10799ه،باب يف اخْلَْمِر تـَْاِشرٌي أَْم اَل،حديث رقم 01/1409الرياض،ط

رية املكتبة األزه،ف ساد و ساد حسن حممدؤ ينظر، اخلراج،أبو يوسف،حتقيق : طه عبد الر  -2
والنكت يف مسائل املختلف فيها بني الشافاي وأيب حنيفة،للشيخ أيب إسحاق .135للرتاث:

ه،حتقيق ودراسة قسم املاامالت،رسالة مقدمة إى 476إبراهيم بن علي الشريازي املتوفلى سنة 
قسم الدراسات الاليا لنيل درجة التخاص الثاين )الدكتوراه(،يف الفقه املوازن، جاماة أم 

 . 1/1111ه:1405،مكة، إعداد الطالب زكرياء عبدالرزاق املاري،حمرم القرى
 .3/482ينظر،فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب،اجلمل،دار الفكر: -3

املهذب يف فقه اإلمام الشافاي،الشريازي، دار الكتب  ينظر، -4 -
 .5/223:املغين، ابن قدامةو .2/208:الالمية)د.ت.ط(

 . 2/109الدين، أبوحامد الغزايل:، إحياء علوم ينظر -5
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ال جيالون يف األموال خاوصية  االجتهاد الفقهيا هبذ الفقهاءو
لغري املسلمني املقيم مع املسلمني فهم يطبقون عليه أحكام أصول 

مالت املقررة على املسلمني عليهم إال فيما أستثين بدليل.وهم املاا
 .1مخاطبون بفروع الشريعةهبذا ميشون على القاعدة أهنم 

ملالية املقررة على املسلمني عمال جبريان أحكام املاامالت ا القول وإن  
كم عليهم حنأن يستلزم  بفروع الشريعةمبقتضى القاعدة أهنم خماطبون 

 :قتضياهتا، منمب
عمال بالقاعدة الكلية:"األصل ، استاحاب براءة ذمة غري املسلم -

 .2براءة الذمة"
مال بالقاعدة حالال ع ،اعتبار مال غري املسلم مع املسلمني -

، 3ين األمر على الظاهر، والظاهر يف املسلم السالمة"الكلية:"إمنا ينب
 فيستاحب احلكم لغري املسلم يف أمواله.

عدم احلكم على مال غري املسلم مبجرد الشك للقاعدة الكلية:"  -
 .1الثابت، ال يزال بالشك"
                                                           

 . 2/108، إحياء علوم الدين، أبوحامد الغزايل:ينظر -1
 م.1999-ه1419،دار عامل املارفة ،ط/موسوعة القواعد والضوابط،د/أمحد علي الندوي -2
:3/33. 
 .3/369:املادر ةفسه -3
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 اليهودمع - ملسو هيلع هللا ىلص -تاامل النيب من ثبت ماويعضد هذا االجتهاد 
الية، ومل يثبت عنه أةه كان يتحرى يف يف جمال املاامالت امل المشركين و

صول ال ي جاءت منها األماامالته ماهم أةه يسأهلم أو يستفسر عن 
 ومن أمثلة ذلك :     أمواهلم،
 :أو كتاب  بالمدينة المنورةجاء يف وثيقة املااهدة  وثيقة المدينة

ومن والهم من  ليهودوأهل يثرب من ا المؤمنينبني - ملسو هيلع هللا ىلص -رسول اهلل 
املشرتكة يف الدفاع، وال ي جاء فيها االجتماعية ، إقرار مبدأ املسؤولية المشركين

، وإن دعوة 2"...محاربينما داموا  المؤمنين مع اليهود ينفقونوأن :"...
وحلفاؤه باملشاركة يف النفقة للتااون على  اليهودياجملتمع  - ملسو هيلع هللا ىلص -النيب 

بأن املال املساهم به - ملسو هيلع هللا ىلص -، مع مارفته 3الدفاع عن اجملتمع املدين من األعداء
أكثر أهنم  - ملسو هيلع هللا ىلص -مارفته منهم يف طريقة كسبه يتضمن احلالل واحلرام؛ بل 

اشرتط عليهم شروطا يف  - ملسو هيلع هللا ىلص -ومل جند ةاا يثبت أةه  الناس مااملة بالربا،
 .على الامل بالظاهر احلالفيه داللة ذلك 

                                                                                                                                        

 .3/302:املادر ةفسه -1
مركز امللك فيال للبحوث والدراسات ،حتقيق د/ شاكر ذيب فياض،األموال،ابن زجنويه -2

 .466م:1986 -هـ  01/1406طاإلسالمية، الساودية،
 .466:،األموال، ابن زجنويه -3
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  َقبل - ملسو هيلع هللا ىلص -: ثبت أةه النيب  هدايا الكفار - ملسو هيلع هللا ىلص -بول النبي ق 
  1ايا غري املسلمني ومل يستفسر عن أصوهلا ما مل تكن حمرمة الاني يف ةفسهاهد

حنو كوهنا لباس حرير مثال أو ذهبا حيرم على ، 2كهدية املقوقس حاكم مار
أو حيول اهلدية لغريه تكرميا له أو هلا كما  الرجال، فكان يقبله وحيوله على غريه

 .  3من احلبشة- ملسو هيلع هللا ىلص -ي جاءه باللباس الذ فال مع أم خالد )رضي اهلل عنها(
  تاامل - ملسو هيلع هللا ىلص -ثبت أن النيبمن اليهود:- ملسو هيلع هللا ىلص -اقترض النبي

َوِإنَّ ِدْرَعُه   - ملسو هيلع هللا ىلص -قُِبَض النَّيبُّ » َفاِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: ، بالقرض مع اليهود
ْزًقا َمْرُهوةٌَة ِعْنَد َرُجٍل ِمْن يـَُهوَد َعَلى َثاَلِثنَي َصاًعا ِمْن َشِارٍي، َأَخَذَها رِ 

                                                           

قد خاص البخاري يف صحيحه كتابا مساه:باب قبول اهلدية من املشركني وآخر  -1 -
يف الداللة على مشروعية التاامل ماهم وبأمواهلم،ينظر،  مساه باب اهلدية للمشركني

دار طوق  ،احملقق: حممد زهري بن ةاصر الناصرصحيح البخاري،  حيح البخاري،ص
َها،بَاُب قـَُبوِل اهلَِديَِّة ِمَن هـ،1422/ 01النجاة،ط ِكَتاُب اهلَِبِة َوَفْضِلَها َوالتَّْحرِيِض َعَليـْ

ْشرِِكنَي و بَاُب اهلَِديَِّة لِْلُمْشرِِكنيَ 
ُ
 . 164 -163/ 3:،امل

 .33447:6/516بة،باب قبول هدايا املشركني،حديث رقم مانف ابن أيب شي -2
 .148/ 7ِكَتاُب اللَِّباِس،بَاُب اخلَِميَاِة السَّْوَداِء:صحيح البخاري،   -3
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أن املال الذي اليهودي فيه احلالل - ملسو هيلع هللا ىلص -،ومالوم لدى رسول اهلل 1«لِِاَيالِهِ 
 واحلرام من حيث كسبه. 

  بني بيهود   - ملسو هيلع هللا ىلص -:باليهود في أداء الدية- ملسو هيلع هللا ىلص -استعانة النبي
أصل املال املراد  - ملسو هيلع هللا ىلص -، ومل حيدد  النيب 2ابن الحضرمييف دية  النضير

 التربع به. 
  الكتاب اجلزية على أهل أخذثبت الكتاب:أخذ الجزية من أهل 

بشروطها، مقابل محايتهم وتركهم على  المجوسو النصارىو اليهود من
 .ومالوم أن كسبهم فيه احلالل واحلرام3ماتقداهتم
  املسلم لغري املسلم الكتايب كةشر عقد الفقهاء  ةإجاز /

 .4الذمي/الوثين
                                                           

عادل مرشد، وآخرون،مؤسسة  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل،حتقيق: شايب األرةؤوط  -1
طَِّلِب ، َعِن النَّيبِّ م، مْسَنُد َعْبِد اهلِل ْبِن الْ 2001 -هـ  01/1421الرسالة،ط

ُ
َابَّاِس ْبِن َعْبِد امل

 إسناده صحيح على شرط البخاري(. )قال حتقيق :. 4/18َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم:
-1977ينظر، قرارات جممع الفقه اإلسالمي مبكة،الدورة األوى إى الساباة عشرة، -2

 . 225:ه، 1424-1398م/2004
َواَدَعِة َمَع أَْهِل احلَْربِ صحيح البخاري،ِكَتا -3

ُ
 .4/96:ُب اجِلْزيَِة،بَاُب اجلِْزيَِة َوامل

املسألة بني اجلواز والكراهة حبسب الشروط ال ي يقررها الفقهاء فيها للمسلم  -4 -
وغريه،ينظر، غمز عيون الباائر يف شرح األشباه والنظائر،احلموي،دار الكتب 

خمتار الطحاوي،  .وشرح2/217م:1985 -هـ 01/1405الالمية،ط
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ميا قد الفقهاءاستامل ( :األجنبيغير المسلم) مال نكم -10
 2"/دار الاهد/دار الدعوة1اصطالح "دار احلرب ودار االسالم
الدول، وإن هذا اجملتماات و للتابري عن األصدقاء واألعداء من 

يف اصطالح  ا فأصبح التقسيم واالصطالح قد طرأ عليه تغري 
يستامل مكاةه اصطالح املااصرة  الاالقات الدولية

، وخاصة باد " أو دولة صديقة أو عدوةالمواطن /"األجنبي
                                                                                                                                        

ودار  -اجلااص،حتقيق د/ عامت اهلل عنايت وآخرون،دار البشائر اإلسالمية 
الشامل يف فقه اإلمام مالك،  .و3/254م: 2010 -هـ  01/1431السراج،ط

هبرام، ضبطه وصححه: أمحد بن عبد الكرمي جنيب، مركز جنيبويه للمخطوطات 
ح اجلليل شرح خمتار .ومن2/699:م2008 -هـ 1429/ 01وخدمة الرتاث،ط

 ،.و أسىن املطالب يف شرح روض الطالب، أبو حيىي السنيكي6/251خليل، عليش:
.و فتح الازيز بشرح الوجيز، القزويين، دار 2/253:دار الكتاب اإلسالمي)د.ت.ط(

  .و5/407.واإلةااف يف مارفة الراجح من اخلالف، املرداوي:10/405الفكر:
 .3/496:بهوتى، دار الكتب الالمية)د.ت.طكشاف القناع عن منت اإلقناع،ال

 –الشيباين،حتقيق: جميد خدوري، الدار املتحدة للنشر ،ينظر، السري-1
مَناِهُج التَّحِايِل وةتائج لطائف التَّْأِويل يف َشرِح املَدوَّةة وَحلِّ و .129م:01/1975بريوت،ط

-هـ1410ط/بريوت، –األم، الشافاي،دار املارفة و .3/72ُمشِكالهتا،الرجراجي:
منت اخلرقى على مذهب ايب عبد اهلل أمحد بن حنبل الشيباين،اخلرقي،دار .و 4/241:م1990

 .143م:1993-هـ1413الاحابة للرتاث،ط/
 .14/56ينظر على سبيل املثال ال احلار، املبسوط، السرخسي: -2
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توسع الاالقات الدولية يف عاملنا املااصر توساا كبريا، فالدول 
ات خمتلفة، ياتفاقكياةات مستقلة جتماها سالمية هلا  اإلالاربية و 

سالمية، وهلا ينها وبني غريها من الدول غري اإلفيما بينها مث ب
ممثليات وسفارات يف تلك الدول، حتكمها عالقات التااون 

  والسالم ...
على اختالف جنسياهتم  وهذا األمر يشجع املواطنني األجاةب

ودياةتاهم للتااون مع هذه الدول من خالل املشاريع والتربعات ال ي 
 . أو تلك نوعة يف هذه الدولة الاربية واإلسالميةتوجه ألةشطة غري مم

وما يرتتب عنها من  األمان قدميا مسائل الفقهاء ولقد حبث      
" من دار األمان/ دار الحرب ودار االسالم"ية بني تبادالت جتار 

باد منحه  دار االسالمإى  الحربيأو من  دار الحرباملسلم يف 
للتجارة فيها، ولقد بينوا حدود املاامالت هنا  عقد األمان

وما حيل ،اب املسـتأمن من أهل احلرب،يف أبواب متاددة كبوهناك
، 1يف دار احلرب...اخل الارفأحكام و  للمسلم فاله يف دار احلرب،

                                                           

سُّْغدي، النتف يف الفتاوى، ال و.168ينظر على سبيل التمثيل ال احلار، السري،الشيباين:-1
بريوت  -عمان  -احملقق: احملامي الدكتور صالح الدين الناهي، دار الفرقان / مؤسسة الرسالة 

النَّوادر والزِّيادات على و .14/56املبسوط، السرخسي:. و 705/ 2:م1984 – 1404/ 02،ط
قرب .وبلغة السالك أل3/324َما يف املَدوَّةة من غريها من اأُلمهاِت،ابن ايب زيد القريواين:
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، فأجازوا األموالومل جندهم يشرتطون يف حتري أصل أو مادر 
التاامل ماهم بشرط أال خيالف مضمون الاقد ما تقرر شرعا يف 

عمال مبقتضى  1ما خرج خمرج الضرورة إالعندةا شرعا  الاقد البيع
الكلية:"ما كان حمرما يف دار اإلسالم،كان حمرما يف دار  احلرب،  

 . 2لربا بني املسلمني "كا
( جبواز أخذ 6مبكة يف قراره رقم ) مجمع الفقه اإلسالميولقد أفىت 
بناء على سؤال من جلنة اإلغاثة  غير المسلمينمن  التبرعات

                                                                                                                                        

.واملختار الفقهي، ابن عرفة،حتقيق: د/ حافظ عبد الرمحن حممد 2/292املسالك،الااوي:
 .3/53م:2014 -هـ  01/1435مؤسسة خلف أمحد اخلبتور لألعمال اخلريية،ط،خري

البناية شرح  و.6/23:الاناية شرح اهلداية،البابريت، دار الفكر)د.ت.ط(ينظر، -1 -
 -هـ  1420/ 01بريوت،ط -لكتب الالمية دار ا اهلداية،بدر الدين الايىن،

النَّوادر والزِّيادات على َما يف املَدوَّةة من غريها من و .7/204:م 2000
حتقيق: الدكتور/ حممَّد حجي،دار الغرب اإلسالمي، ،اأُلمهاِت،ابن أيب زيدالقريواين

َشرِح  مَناِهُج التَّحِايِل وةتائج لطائف التَّْأِويل يفو .3/383م: 01/1999بريوت،ط
البيان يف .و 7/382األم للشافاي:. و 3/70املَدوَّةة وَحلِّ ُمشِكالهتا،الرجراجي:

مسائل اإلمام أمحد بن و . 12/328مذهب اإلمام الشافاي،ابن سامل الامراين:
 و.395اهلند: –حنبل رواية ابن أيب الفضل صاحل،ابن أسد الشيباين، الدار الالمية 

 .163قدامة:الكايف يف فقه اإلمام أمحد،ابن 
 .3/144موسوعة القواعد والضوابط الفقهية،د/أمحد علي الندوي: -2
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فقط  األموالبالدولية بأمريكا الشمالية بشرط أن تكون جمرد إعاةة 
 .1وال يلحق ضرر من ورائها باملسلمني

يطبق  أموالىاألجاةب غري املسلمني نفإ،سبق ذكره ومما ،والنتيجة     
، /املواطننيعليها ما يطبق على أموال املسلمني وغري املسلمني/أهل الذمة

 وال خترج عن أصول احلالل واحلرام يف الكسب.  
االستفادة من أموال غير المسلم نكم  -10

-سبق مما ا تبني لن: في األوقاف (/المقيم/األجنبيالمواطن)
كم جبريان أحكام املاامالت املالية املقررة على احل - ذكره

بشروطها وضوابطها املقررة شرعا،  املسلمني على غري املسلمني
عليها ما سبق ذكره األوقاف من األموال ال ي جيري  وملا كات

ماةع من اةسحاب أحكام وقف املسلمني على  من أحكام؛ فال
أثمان لة كمسأ  يل،إال فيما استثين بدل وقف غري املسلمني

، وهم بذلك  يرون جريان -املختلف فيها الخمر والخنزير
 حكم املسلم عليه ويرتتب عن هذا االجتهاد مايلي:

                                                           

ينظر،قرارات جممع الفقه اإلسالمي مبكة،رابطة الاامل اإلسالمي،الدورات:من األوى إى  -1
 225م:2004 -م1977ه/1424 -ه1398الساباة عشرة
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من املسلم وغريه  أصل الوقفأن يكون الفقهاء مينع على مذاهب  -
 باالةفراد أو باالشرتاك أصال حمرما أو تولد عن حمرم.

وقوفة حمرمة باستثناء أن تكون األعيان امل المالكيةو 1الحنفيةمينع  -
كما جاء عن )رضي اهلل عنه(،   عمرأمثان اخلمر واخلنزير لفال 

بدليل أةه يقولون بتضمني من أراق مخرا أو  عبدالوهابالقاضي 
ألةه أتلف عليه ما ياتقده أتلف خنزير لغري مسلم/مواطن/ ذمي "

 .2ماال له ظلما، فوجب أن يضمن قيمته"
مبال للوقف على جهة بر  (طن/ ذمي/مقيمموا)غري مسلم  إن تقدم ولكن

نقبل عامة أو خاصة يف غري دور الابادة على جهة االةفراد أو االشرتاك، 
املال دون حتري فيه عمال بالقواعد السابقة من أن األصل:" إبقاء ما   منه

، أي استاحاب الرباءة األصلية إال إذا ظهر أن املال 3كان على مكان"
مبا هو ماروف يف شروط الاني املوقوفة عند ...مغاوب أو فيه حق آلخر

 مع مراعاة القواعد التالية: الفقهاء
                                                           

 –املبسوط،السرخسي، دار املارفة ، اْستَـْهَلَكَهامسألة ُمْسِلٌم َغَاَب ِمْن َةْارَاينٍّ مَخْرًا فَ  ،ينظر -1
 .11/102م:1993 -هـ 1414بريوت،ط/

اإلشراف على ةكت مسائل اخلالف،عبد الوهاب،حتقيق: احلبيب بن طاهر، دار ابن  -2
 .2/631م:1999 -هـ 01/1420حزم،ط

 .3/63موسوعة القواعد والضوابط،د/أمحد علي الندوي: -3
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 .1التفرقة بني ماكان حمرم الاني وبني ماكان حمرم لاارض -
، فاملال املتولد عن بيع اخلنزير، درجات الكسب الحرامإقرار أن  -

ليس كاملال املتولد عن الربا الختالف الاقوبة والتشديد والوعيد 
 .2فيهما

يف التحرمي وما بني ما هو حمل  االتفاقالتفرقة بني ما هو حمل  -
 .جتهادا

املنظمة للوقف يف البالد الاربية  النظم والقواعد القانونيةمراعاة  -
 واالسالمية.

 األجنبي/الحربيعلى  الذميأو المسلم وقف  الفقهاءمنع   -
سالم واملسلمني وعدم وجود عقد آمان بسبب عدائه لإل المعادي

، ويفهم منه مبفهوم 3لوقف عليه مزيد اعاةة له على اجملتمع املسلمفا
املخالفة أن عقد الالح واألمان ماهم يفيد صحة الوقف منا عليهم 
 أو منهم علينا على جهة االةفراد أو االشرتاك قياسا على الذمي.     

                                                           

 .2/55و حامد الغزايل:إحياء علوم الدين، أب -1
 .2/94:املرجع ةفسه-2
 ،التنبيه يف الفقه الشافايو .8/117ينظر، منح اجلليل شرح خمتار خليل، عليش:-3

 .2/251الكايف يف فقه اإلمام أمحد،ابن قدامة:و .136الشريازي:
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دون إغفال قواةني وةظم الدولة املراد تأسيس الوقف فيها ، ولكن
لتاامل يف مثل هذه ال ي يكون طرفها األول واملنظمة ل

، ألن مراعاة القواةني أجنبيا/مسلما/غري مسلم، وطرفها الثاين مواطنا
أصبحت الدراسة، وإال  والنظم السائدة يف بلد التأسيس ضروري؛

 القانون الجزائريةظرية وال ميكن تطبيقها يف أرض الواقع، ففي 
  -283  -64ذ املرسوم منمثال ، مل يتطرق يف قاةون األوقاف 

املؤرخ  10 -91إى قاةون  17/09/1964املؤرخ يف 
 -91قاةون ل ماملادل واملتم 10- 02وقاةون  27/04/1991
للمسلم وال  غير المسلمعن وقف  14/12/2002املؤرخ  10

، وإن كان المسلم وغيرهبني  الوقف المشتركوال على  الاكس،
الشرياة  أحكامكم إى حييل التحا  القانون المدني الجزائري

اإلسالمية يف حالة  عدم وجود ةص، فإن مل يوجد فبمقتضى 
 .1الارف...اخل

                                                           

سنة من القاةون املدين اجلزائري، رئاسة اجلمهورية، األماةة الاامة للحكومة،01ينظر، املادة -1
 .1م: 2007
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يشري إى أن  1القانون المدنييف  المشرع الجزائريجند  غير أننا
، كما الواقف الواهب أو جنسيةواهلبة تسري عليهما قواةني الوقف 

وبني  جنبيةاألو الوطنيةخاص أبوابا لتأسيس اجلمايات واملؤسسات 
الشروط واألحكام، إذ جاء يف قاةون اجلمايات،باب املؤسسات، 

، اشرتاط جواةب شكلية ،كشرط التوثيق الرمسي، 2واجلمايات األجنبية
د سقف وحتدي، 3وعدم خمالتها للنظام الاام والقيم والثوابت الوطنية

، اشرتاط وجود اتفاق 4التمويل اخلارجي هلا حبسب النظام اخلاص هبا
لرتقية /املؤسسة  احلكومة اجلزائرية وحكومة البلد األصلي للجماية بني

                                                           

ينظر، النظرية الاامة لاقود التربعات دراسة مقارةة، حبث مقدم لنيل درجة الدكتوراه يف القاةون -1
اخلاص،خالد مساحي،كلية احلقوق والالوم السياسية،جاماة أبو بكر بلقايد،تلمسان،السنة 

 .53: 2013- 2012اجلاماية 
الدولة ال ي يوجد فيها مقرها الرئيسي، وإذا   يسري على املؤسسات واجلمايات األجنبية قاةون -2

من  51-49و  10كاةت تنشط يف اجلزائر، فتكون خاضاة للقاةون اجلزائري، ينظر املادة 
 .10.3 القاةون املدين اجلزائري املرجع السابق:،

يناير  12ه املوافق 1433صفر عام  18مؤرخ يف  06-12من قاةون  22ينظر املادة    -3
م  2012يناير  15/الاادرة بتاريخ 2لق باجلمايات، اجلريدة الرمسية اجلزائرية،ع،يتا2012سنة 

:36. 
 .40: 67املرجع ةفسه  املادة  -4
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واعترب املقنن اجلزائري أن أحكام الوقف ...1عالقات الاداقة واألخوة
 اخل....2جتري وفق قاةون جنسية الواقف

إن الناظر دليل الوقف المشترك بين المسلم وغير المسلم: -10
سالمية، جيد أغلبها اإل–يف تاريخ األوقاف يف احلضارة الاربية 

أي يقوم بتأسيسها شخص حمدد من ، ة منفردةر قام على إدا
- عثمان، كفال - ملسو هيلع هللا ىلص -النبياجملتمع بدعوة وتوجيه رمسي من 

أو مببادرة شخاية  3بئر رومةبشراء ووقف  -رضي اهلل عنه
، ولكن 4بخيبر ووقفه للمتلكاته -رضي اهلل عنه- عمركفال ،

ت من بدايتها يف تاريخ األمة كاة إن دققنا النظر وجدةا أوقافا
واألربطة أو ميكن االطالح عليها  املساجدبإرادة مشرتكة،ك

 .بني املسلمني5باألوقاف الجماعية

                                                           

 .40:   63املرجع ةفسه ،املادة  -1
 .4من القاةون املدين اجلزائري : 16ينظر املادة  -2
ْو بِئـْرًا، َواْشتَـَرَط لِنَـْفِسِه ِمْثَل ِداَلِء ِكَتاُب الَوَصايَا،بَاُب ِإَذا َوَقَف أَْرًضا أَ ،صحيح البخاري -3

ْسِلِمنَي:
ُ
 .4/13امل
 .3/188ِكَتاُب الشُُّروِط،بَاُب الشُُّروِط يف الَوْقِف:،صحيح البخاري -4
ينظر،قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث،املوضوع األول الضوابط الشرعية  -5

 .403والقاةوةية للوقف اجلماعي:
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لألرض ال ي يقام  بني النجارووقف - ملسو هيلع هللا ىلص -النيب  مسجدكتأسيس 
 .  1عليها

شرتاك بني املسلمني وغريهم من أهل الدياةات األخرى من وأما اال
، الخالفةالراشدة وال النبوة غريهم، فلم يثبت زمن أهل الكتاب أو
غري أن الناظر يف  -حبسب ما وقف عليه الباحث–وال ما بادمها 

أصول الاالقات ال ي أسس هلا اإلسالم بني املسلمني وغريهم من 
يف  االشتراكاجملتماات اإلةساةية ال جيدفيها ماةاا من جتربة 

المصلحة و بدليل القياسمة،األوقاف غري الدينية أو اخلريية الاا
 .تلمآاللالنظر و المرسلة

 املسلم والاكس فقبول وقف املسلم على غري، 2فأما دليل القياس -
ةفراد أو االشرتاك، كوقف مسلم على غري صحيح على جهة اال

مسلم أو جمموعة من املسلمني على جمموعة من غري املسلمني، 
ن غري املسلمني وباملثل وقف غري مسلم على مسلم أو جمموعة م

 على جمموعة من املسلمني، ال مينع قبوله على جهة االشرتاك بني
                                                           

 .4/12بَاُب َوْقِف اأَلْرِض لِْلَمْسِجِد:،ِكَتاُب الَوَصايَا،صحيح البخاري -1
يقسم علماء األصول القياس إى قسمني: "َفِقَياُس اْلِالَِّة َيُكوُن اجْلَاِمُع ِفيِه َوْصًفا ُمَناِسًبا   -2

ْسَكاِر بـَنْيَ اخْلَْمِر َوالنَِّبيذِ  ا يِف َشَبِه احلُْْكِم َكِقيَاِس اْلُوُضوِء َعَلى التـََّيمُِّم يف َوِقَياِس الشََّبِه أَمَّ  ....َكاإْلِ
 .3/263عامل الكتب:،ُوُجوِب النـِّيَِّة؛ أِلَةَـُّهَما َطَهارَتَاِن"، ينظر،الفروق،القرايف
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، وهو ةفع 1ال بالة ةتج بالتبع هألة ،يل قياس الشبهبدلاملسلم وغريه 
شروط الوقف  ، بشرط أن تتوافروالتااون على اخلري الناس

 ومقاصده.
 فألن:، 2وأما دليل المصلحة المرسلة -
 رف بين أفراد المجتمع اصلحة التعالوقف المشترك وسيلة لم

ن َذَكٖر َوأُنثَىَٰ ﴿،كما يف قوله تااى اإلنساني ُكم مِّ ٓأَيُّهَا ٱلنااُس إِناا َخلَۡقنََٰ يََٰ

َ َعلِيٌم  ُكۡمْۚ إِنا ٱَّللا ِ أَۡتقَىَٰ  إِنا أَۡكَرَمُكۡم ِعنَد ٱَّللا
ا َوقَبَآئَِل لِتََعاَرفُٓوا ْۚ ُكۡم ُشُعوب  َوَجَعۡلنََٰ

فمن مقتضيات التاارف التااون والتشارك فيما فيه ، 3﴾١٣َخبِيٞر 
خري لإلةساةية وإن الوقف املشرتك بني اجملتمع املسلم وغريه من 
اجملتماات من أبرز الوسائل لتحقيقه يف املشاريع اإلةساةية املختلفة 

 من خالل وقف املؤسسات االستثمارية والاقارات...اخل.

                                                           

ينظر، باب القياس،فال يف االطراد من كتاب مذكرة يف أصول الفقه،حممد األمني  -1
 .314م :05/2001كم، املدينة املنورة،طالشنقيطي، مكتبة الالوم واحل

وهي:" ُحْكٌم اَل َيْشَهُد َلُه َأْصٌل ِمَن الشَّرِْع اْعِتَبارًا َوإِْلَغاًء"،ينظر، بيان املختار شرح خمتار  -2
هـ 01/1406ابن احلاجب، مشس الديناألصفهاين،حتقيق حممد مظهر بقا،دار املدين، الساودية،ط

 .3/286:م1986 -
 .13رات:سورة احلج -3
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 دون اية الكرمة اإلنسانية، الوقف المشترك وسيلة  لمصلحة نم
۞َولَقَۡد ﴿ ةظر إى عرق أو دين أو ةسب كما جاء يف قوله تااى:

ۡمنَا بَنِٓي  هُۡم َكرا ۡلنََٰ ِت َوفَضا َن ٱلطايِّبََٰ هُم مِّ هُۡم فِي ٱۡلبَرِّ َوٱۡلبَۡحِر َوَرَزۡقنََٰ َءاَدَم َوَحَمۡلنََٰ

ۡن َخلَۡقنَا تَۡفضِ  َعلَىَٰ َكثِيرٖ  ما ومن مقتضيات التكرمي اإلةساين ، 1﴾٧٠ يل  مِّ
حتقيق ماىن الكرامة اإلةساةية يف املأكل واملشرب وحرية التفكري 
واالعتقاد واألمن على النفس والارض...، وإن الوقف املشرتك بني 
اجملتمع املسلم وغريه من اجملتماات ياد وسيلة لتحقيق ذلك، ألن 

 ك كله.وقف الطاام والشراب والاحة والتاليم ... حيقق ذل
  الوقف المشترك وسيلة لمصلحة إقرار مبدأ السلم ال الحرب

۞َوإِن َجنَُحوا  ﴿ كما يف قوله تااى:بين المجتمعات اإلنسانية ،

ِميُع ٱۡلَعلِيُم  ِْۚ إِناهُۥ هَُو ٱلسا ۡلِم فَٱۡجنَۡح لَهَا َوتََوكاۡل َعلَى ٱَّللا السِّْلُم ،و2﴾٦١لِلسا
فتحقيق األمن والسلم بني أفراد اجملتمع  ،3المصالحة  :هنا السَّاَلمُ و

الااملي اإلةساين حيقق اةتقال املنافع ويسهل املاايش، وياني يف 

                                                           

 .70سورة اإلسراء: -1
 .61سورة األةفال: -2
حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار الكتب  اجلامع حلكام القرآن، القرطيب،ينظر،  -3

 .8/39:م 1964 -هـ 1384/ 02القاهرة،ط –املارية 
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 1اةتقال اخلبارات كما حيقق ماىن تسخري الناس خلدمة باضهم باضا
أَهُۡم يَۡقِسُموَن َرۡحَمَت َربَِّكْۚ نَۡحُن قََسۡمنَا بَۡينَهُم ﴿ ،كما جاء يف قوله تااى:

ِعيشَ  ٖت لِّيَتاِخَذ ما ۡنيَاْۚ َوَرفَۡعنَا بَۡعَضهُۡم فَۡوَق بَۡعٖض َدَرَجَٰ ِة ٱلدُّ تَهُۡم فِي ٱۡلَحيَوَٰ

ا يَۡجَمُعوَن  ما ۗا َوَرۡحَمُت َربَِّك َخۡيٞر مِّ ا ُسۡخِري    .2﴾٣٢بَۡعُضهُم بَۡعض 
وإن صناعة السلم وعدم الادوان والتااون على خري اإلةساةية 

تِلُوُكۡم ﴿ :الكرمية مطلب قرآين تقرره اآلية ُ َعِن ٱلاِذيَن لَۡم يُقََٰ ُكُم ٱَّللا َّلا يَۡنهَىَٰ

 َ وهُۡم َوتُۡقِسطُٓوا  إِلَۡيِهۡمْۚ إِنا ٱَّللا ِرُكۡم أَن تَبَرُّ ن ِديََٰ يِن َولَۡم يُۡخِرُجوُكم مِّ فِي ٱلدِّ

 ةومساعد اةتهتحقق بإعياآلخر غري املسلم  رب، ف3﴾٨ يُِحبُّ ٱۡلُمۡقِسِطينَ 
اء منهم، والتااون مع اخلريين منهم لبناء مستقبل أفضل الضاف

 جملتمااهتم. 
وياد الوقف وسيلة لتحقيق األمن والسلم من جهة ما يقدمه     

من خدمات إةساةية متنوعة، فاحلروب سببها اجملاعات وقلة املواد 
املائية واجلهل...اخل، وكل هذا ميكن للوقف املشرتك أن حيققه حىت 

ماات اإلةساةية فضل التااون ومقاصد السلم واألمن تستشار اجملت

                                                           

 .16/83:املادر ةفسه -1
 .32سورة الزخرف:  -2
 .8سورة املمتحنة:  -3
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يف احملافظة على حياهتا واستقرارها واقاا من خالل املشاريع الوقفية 
 املشرتكة. 

، مقاصد القواعد الفقهية الكلية وتؤيد تطبيقاتكما تخدم        
أصل التااون واالشرتاك بني املسلمني وغريهم يف جمال املاامالت 

إذ ياتربون أن " حاجة الناس  ،تربعات خاوصاعموما وعقود ال
أصل يف شرع الاقود، فيشرع على وجه ترتفع به احلاجة، ويكون 

، وما أحوج اجملتماات اإلةساةية إى تشريع 1موافقا ألصول الشرع"
عقود فيما بينهم، وال ي منها االشرتاك يف التااون على اخلريات 

بشرط أن تكون ممنوعة  بالوقف على املااحل االةساةية املشرتكة
 .2شرعا ألن " التااقد على مااية ال جيوز"

قواعدهم الكلية أن "الشرع ال ياترب من  يفالفقهاء كما يقرر      
املقاصد إال ما تالق به غرض صحيح حمال ملالحة أو دارئ 

، وهل هناك مقاد أفضل وأكمل من رعاية الكرامة 3ملفسدة"
على حياة اإلةسان كفرد او مجاعة  اإلةساةية والتااون على احملافظة

                                                           

 .3/402واعد والضوابط الفقهية ،د/ أمحد علي الندوي:موسوعة الق  -1
 .3/401:املرجع ةفسه  -2
 .3/154:موسوعة القواعد والضوابط الفقهية ،د/ أمحد علي الندوي  -3
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وخاصة أن ال  وبالطرق املشروعة من خالل عقد الوقف املشرتك؟
الشيء على  ماةع يف الشرع من القيام بذلك ألن " األصل أن

 .1باحة حىت يثبت النهي،وهذا يف كل شيء"اإل
عات وقدرت سهولتها بسطت عقود الترب ومساحة الشرياة و       

، 2التربعات ما ال يغتفر يف أبواب املاامالت" أةه"يغتفر يف أبواب
وجالت للحاكم سلطة تقدير املااحل للمجتماات املسلمة ورعاية 
املااهدات واملواثيق الدولية ال ي من خالهلا تتمكن املؤسسات 
الوقفية احلكومية واألهلية من االشرتاك مع غريها من املؤسسات 

اإلةساةية، إذ " كل شيء فيه  اخلريية االقليمية والدولية ملا فيه خري
مالحة للناس؛ فهو جائز للقاضي والسلطان،ألن الشرع وضع 

 . 3ملالحة الناس"
يف الوقف املشرتك وسيلة للتااون وحتقيق  وأما بالنظر للمآالت -

االستقرار والسلم بني اجملتماات اإلةساةية، ويسهل التاارف 
 جملتمع اإلةساين. اإلةساين الذي دعت الشرياة لتحقيقه بني أفراد ا

                                                           

 .3/86املرجع ةفسه:  -1
 .3/456املرجع ةفسه:  -2
 .3/335املرجع ةفسه:  -3
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،ومما سبق ذكره فإن مشروعية االشرتاك يف الوقف وإن مل والنتيجة
يتطرق له من سبق من الفقهاء لادم وجود أسبابه أو ةزوله مسألته 
باجملتمع إال أةه تشهد له بالاحة األصول االجتهادية من مااحل 

اة مرسلة والقواعد الكلية، وال ماةع منه إن مل خيالف مبادئ الشري
، وال 1ومقاصدها الكليةألن "األصل محل الاقود على الاحة"

 تبطل وال متنع إال مبا دل الشرع على ذلك.
ياد الوقف من عقود ف المشتركة: ا:مقاصد األوقأند عشرة

التربعات، وإن القول باحة وقف املسلم على غري املسلم والاكس 
من ة يتضمن مجل -يف غري ما له عالقة مبجال الابادات-صحيح 

وإن الناظر يف مقاصد الوقف يف  يتاملقاصد الشرعية أمجلها يف اآل
 :3جيدهم يشرتكون يف اآليت  اليهوديةو 2المسيحيةاإلسالم والدياةة 

                                                           

 .3/399املرجع ةفسه:  -1
،كنسية إجنلرتا، دراسة حتليليلة لثالثة من أبرز خالل كتاب  مقاصد الوقف املسيحي من ينظر -2

 شركة أوقاف سليمان باد عبد الازيز الراجحي القابضة، األوقاف يف اململكة املتحدة،
دراسة حتليليلة لثالثة من أبرز األوقاف يف  .ومؤسسة قارفيلد وستون،23الساودية:م،2016أكتوبر

-22م:2016أكتوبر باد عبد الازيز الراجحي القابضة، اململكة املتحدة، شركة أوقاف سليمان
23.  

التربع وعالقته بغري املسلمني يف الفقه اإلسالمي املقارن،حممد خالد مناور،جملة ينظر،  -3
 .-205 204: 2007/   1/ع34دراسات، علوم الشرياة والقاةون،اجلاماة األردةية، م / 
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 ِمۡن ﴿ عمال مبقتضى قوله تااى:اإلةساةية،  احملافظة على كلية النفس

ِءيَل أَناهُۥ  ٓ لَِك َكتَۡبنَا َعلَىَٰ بَنِٓي إِۡسَرَٰ ا بَِغۡيِر نَۡفٍس أَۡو فََسادٖ أَۡجِل َذَٰ فِي  َمن قَتََل نَۡفَسَۢ

اْۚ َجِميع  ا َوَمۡن أَۡحيَاهَا فََكأَناَمآ أَۡحيَا ٱلنااَس ٱلنااَس َجِميع  ٱۡۡلَۡرِض فََكأَناَما قَتََل 

ِت ثُما إِنا َكثِير   لَِك فِيا َولَقَۡد َجآَءۡتهُۡم ُرُسلُنَا بِٱۡلبَيِّنََٰ ۡنهُم بَۡعَد َذَٰ ٱۡۡلَۡرِض  مِّ

 . 1﴾٣٢لَُمۡسِرفُوَن 
 : َولَقَۡد ﴿ احملافظة على الكرامة اإلةساةية عمال مبقتضى قوله تااى۞

ۡمنَا بَنِٓي  هُۡم َكرا ۡلنََٰ ِت َوفَضا َن ٱلطايِّبََٰ هُم مِّ هُۡم فِي ٱۡلبَرِّ َوٱۡلبَۡحِر َوَرَزۡقنََٰ َءاَدَم َوَحَمۡلنََٰ

ۡن َخلَۡقنَا تَفۡ  َعلَىَٰ َكثِيرٖ  ما  .2﴾٧٠ يل  ضِ مِّ
  غرس مكارم األخالق وروح التااون بني اجملتماات اإلةساةية عمال

ٰۖ َوََّل تََعاَونُوا  َعلَى  ﴿ مبقتضى قوله تااى : َوتََعاَونُوا  َعلَى ٱۡلبِرِّ َوٱلتاۡقَوىَٰ

ِنْۚ  ۡثِم َوٱۡلُعۡدَوَٰ  .3﴾ٱۡۡلِ
 :ٱلا َوٱتاقُوا  ٱ﴿ وصل األرحام عمال مبقتضى قوله تااى َ ِذي تََسآَءلُوَن بِهِۦ َّللا

َ َكاَن َعلَۡيُكۡم َرقِيب    .4﴾١ا َوٱۡۡلَۡرَحاَمْۚ إِنا ٱَّللا
  َفانِ  ،ألن الناس:"حتقيق ماىن اإلخوة اإلةساةية إمَّا أٌخ َلَك يَف  :ِصنـْ

ٌر َلَك يف اخلُُلِق" ْيِن َأْو َةِظيـْ  .1الدَّ

                                                           

 .32سورة املائدة: -1
 .70سورة اإلسراء: -2
 .02سورة املائدة: -3
 .01سورة النساء: -4
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واع الوقف ال ختتلف كثريا أةنواع الوقف عند غير المسلمين: أ:اثنى عشر
يف اإلسالم عنها يف الدياةات األخرى، وذلك حبكم اجملاورة واملااشة بني 

 املسلمني وغريهم من اجملتماات، 
مثال جندها تنقسم إى أوقاف ذرية وخريية إةساةية  2المسيحيةفاألوقاف 

 وأوقاف دور الابادات. 
عن كوهنا  تتنوع حبسب أغراض الواقفني ولكنها ال خترج 3اليهوديةواألوقاف 

للمجتمع اليهودي وكل ما خيدم بقاءه واستمرار دياةته وقسم آخر يكون 
 بغرض ةفع اجملتمع اإلةساين. 

 
 

 لمبحث الثانيا
 األنكام الفقهية لألوقاف المشتركة بين المسلم وغير المسلم

                                                                                                                                        

أمحد بن علي بن أمحد الفزاري القلقشندي،احملقق: عبد الستار ،مآثر اإلةافة يف ماامل اخلالفة -1
 .3/7: 02/1985الكويت،ط –أمحد فراج،مطباة حكومة الكويت 

د الازيز حممد زياد عب ، د/التاسع عشر امليالدي األوقاف املسيحية يف القدس يف القرن ينظر، -2
 .4:املدين

3 -   opjewishfoundation.org,op cit. 
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تارف اجملتماات الاربية واإلسالمية منذ القدمي تنوعا كبريا يف أجناس 
يمني على أراضيها، فتتنوع دياةتهم من مسلمني وةاارى مواطنيها أو املق

ويهود وجموس ...بل إن باض الدول ال ي عرفت تقدما ملحوظا يف 
أهل الكتاب  شهدت وفود الكثري من اجلليات من غري ، اقتاادياهتا 

 ...اخل.الالدينينو الهندوسو كالبوذيين
اإلسالمية إى تنظيم وإن هذا التنوع يدفع باحلكومات يف الدول الاربية و     

الاالقات بني هذه األجناس على اختالف أعراقهم وديناهتم يف كل جماالت 
احلياة، ومنها جمال عقود التربعات بالرجوع إى أحكام الشرياة اإلسالمية 

 إلجياد احللول املناسبة لتلبية متطلبات اجملتمع احمللي والوافد.
قاف املشرتكة بني املسلمني وسيتناول هذا املبحث بيان أحكام األو     

وغريهم من غري املسلمني من املواطنني أو املقيمني مث بيان حكم األوقاف 
يف ضوء / األجنبية املشرتكة بني املسلمني وغريهم يف البلدان غري اإلسالمية 

المية إى غري ذلك من املسائل االجتهادات الفقهية ومقاصد الشرياة اإلس
 ذات الالة باملوضوع.

عرفت :قاف المشتركة بين المسلم وغير المسلماآلراء الفقهية لألو  :أوال
اإلسالمية،   ةورا وحتوال كبريا يف تاريخ األمتط الشرعية السياسةمنظومة 

فمفهوم الدولة  الذي جنده يف كتب الفقه القدمية قد تغري بتغري الزمان 
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شرتاك ة اال، ومنه سيتوجه البحث يف مسألوالتطورات احلاصلة يف اجملتماات
، الدولة الواندة"يف األوقاف بني املسلم وغري املسلم داخل إطار مسمى "

وقبل حبث مسألة االشرتاك بني املسلمني وغريهم، جيدر بالباحث أن يتطرق 
ملسائل مرتبطة بالتأصيل الشرعي ملدى صحة أوقاف غري املسلمني حنو 

نظر يف مدى صحة باضهم باضا مث حنو غريهم من الدياةات األخرى، مث ال
ل، ألن الكثري وقف املسلم عليهم جبمع اجتهادات الفقهاء يف هذه املسائ

سالمية تارف تنوعا يف مواطنيها واملقيمني على أراضيها الدول الاربية واإل
 ؛على الشيء بالنفي واإلثباتى القاعدة الكلية من أن احلكم  "عمال مبقتض

أن االشرتاك قد يتاور أن  ،كما الفقهاء،كما يقرر 1" هتاور  فرع عن
 ...اخلوثنيله أو  ال دينومن  كتابيو مسلم تكون أطرافه

دان في البل المسلم ألوقاف المشتركة بين المسلم وغيرأنكام ا - أ
 :اإلسالمية

إن الناظر : على غيره نكم وقف مواطن غير المسلم -11
يف كتب الفقه اإلسالمي ويف مسائل أوقاف غري 

األوقاف ال ي تنشأ يف بالد  مباحثهم عن جيد املسلمني 

                                                           

 -هـ1420/ 01بريوت،ط–هناية السول شرح منهاج الوصول، اإلسنوي، دار الكتب الالمية -1
 .15م:1999
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غري 1الكفار/الذميين/المواطنيناملسلمني من 
ال خترج ، بدار اإلسالمأو ما ياطلح عليه  2الحربيين

 تية: اآلالاور  عن
  :وهو أن يقف كتايب على  وقف مواطن كتابي على مواطن كتابي

 كتايب من أهله ملته أو من غريها، وميكن لنا تاور حالتني:
 إذا وقف كتايب وقفا ابي على قرابته: وقف مواطن كت

 يف فتاواه الحنفيةمن  أبي الليثأهليا،جاز، كما ةقله 

                                                           

يستامل الفقهاء ماطلح الذمي والكافر على ةفس املاىن:وهو املواطن أو املقيم إقامة طويلة  -1
لقون لفظ املستأمن على غري املسلم املقيم بافة مؤقتة يف بالد ،ويطيف بالد املسلمني
كنز .و 290هـ:01/1322اجلوهرة النرية،الزَّبِيِدي ،املطباة اخلريية،طاملسلمني،ينظر، 

هـ 01/1432الدقائق،النسفي،حملقق: أ. د. سائد بكداش، دار البشائر اإلسالمية، دار السراج،ط
 .8/114عليش:،خليل منح اجلليل شرح خمتارو .380م:2011 -
-هـ1409بريوت،ط/ –ينظر،منح اجلليل شرح خمتار خليل،عليش،دار الفكر  -2

احملرر يف الفقه على و .136الشريازي،عامل الكتب:،التنبيه يف الفقه الشافاي.و 8/117:م1989
-هـ 02/1404الرياض،ط-مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،أبو الربكات، مكتبة املاارف

 .1/369م:1984
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 3الشافعية منالسبكي و 2المالكيةو 1يف وقفه الخصافو
 . 4الحنابلةو

 .5اليهود والنصارى وبه الامل عند
يهودي/ةاراين/جموسي ضياة له على أوالده أن يقف كتايب  ومثاله:

 قربة عندةا وعندهم.ا تناسلوا ...جائز، ألهنوأوالد أوالده ما 

                                                           

بن َماَزَة،حتقيق: ،ار، احمليط الربهاين يف الفقه الناماين فقه اإلمام أيب حنيفة رضي اهلل عنهينظ-1
 .6/227م:2004 -هـ  01/1424عبد الكرمي سامي اجلندي،دار الكتب الالمية، بريوت، ط

وهو ظاهر املنقول يف شروط الوقف يف كتب املالكية، إذ يشرتطون عدم املااية يف الوقف، -2
. ومنح اجلليل شرح خمتار خليل، 4/116لغة السالك ألقرب املسالك،الااوي:ينظر، ب
 . 8/117عليش:

اهليتمي، املكتبة التجارية الكربى مبار لااحبها ماطفى ،ينظر،حتفة احملتاج يف شرح املنهاج -3
 .6/237م:1983 -هـ  1357حممد،ط/

" والاكس م ال ياح من الذميعمال بالقاعدة املقررة عند احلنابلة:" ما ال ياح من املسل -4
الرحيباَّن، املكتب  ،مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهىصحيح، ينظر، 

 .4/283م:1994 -هـ 02/1415اإلسالمي،ط
 ،ينظر، ومثاله : ما جاء يف وقفية بالقدس ال ي أوقفها ميمون حييم على ةفسه مث ذريته -5

 Les fondations pieuses waqfs chez les chrétiens et les juifs du moyen âge 
à nos jours, Sabine Mahasseb Saliba, préface Bernard Heyberger, 

Geuthner 2016;Paris:p218.  
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  :الكتابي ياح وقف وقف مواطن كتابي على أهل ملته
 وبه الامل عند ،1الفقهاءعند مجهور  ملتهعلى أهل 

 .2النصارىو اليهود
  :إذا وقف وقف مواطن كتابي على كتابي من غير دينه

 الخصافعلى غري أهل ملته، جاز، كما ةقله  الكتابي
 . 1النصارى ،وبه الامل عند3يف وقفه ةالحنفيمن 

                                                           

ينظر،ما تقرره املذاهب من شروط الوصية من الذمي عند احلنفية، وشروط املوقوف عليه عند -1
خسرو، دار إحياء  –رح غرر األحكام، املوى املالكية والشافاية واحلنابلة يف: كتاب درر احلكام ش

بريوت و روضة  –.وشرح خمتار خليل للخرشي، دار الفكر للطباعة 2/446الكتب الاربية:
 -دمشق -الطالبني وعمدة املفتني، النووي، حتقيق: زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، بريوت

 ،غاية املنتهى .ومطالب أويل النهى يف شرح5/317م: 1991 -هـ1412/ 03عمان،ط
 .4/283الرحيباَّن:

على ةفسه مث على  م 1889يف سنة ألفميس ميرتي بن يواين بالقدس   ومثاله :وقف السوق -2
  ،ينظر،فقراء رجال الدين من الالتني  مث طائفة فقراء الالتني 

 Les fondations pieuses waqfs chez les chrétiens et les juifs du moyen âge 
p218. :op, cit ,urs, Sabinejoà nos  

رد و .6/227بن َماَزَة:،ااحمليط الربهاين يف الفقه الناماين فقه اإلمام أيب حنيفة رضي اهلل عنه -3
 -هـ 02/1412بريوت،ط-دار الفكر،احملتار على الدر املختار،ابن عابدين

 .4/342رد احملتار على الدر املختار،ابن عابدين:و .4/342م:1992
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أو غريهم  أن يقف الناراين غلة فندق على فقراء اليهود أو اجملوس ومثاله: 
 والاكس صحيح. 

 مؤسس على تقدير الحنفيةوعدمه عند  الكتابيومدار القول جبواز وقف 
 :2حتقق القربة من عدمها قياسا على الوصية

 ما كان قربة عندةا وعندهم؛جاز.
كان قربة عندهم، مااية عندةا؛صحيحة عند أيب حنيفة ما  

 ه.يباطلة عند صاحب
غري جائز إال أن كاةت  ما كان مااية عندهم، قربة عندةا؛

 حماورة ألقوام باينهم كوقف مسجد.
  :الظاهر من املنقول وقف مواطن كتابي على غير الكتابي

 2الحنابلةو1الشافعيةو 3المالكيةو الحنفيةيف كتبفقهاء
                                                                                                                                        

وقف السوق ألفميس ميرتي بن يواين بالقدس  على ةفسه مث على فقراء رجال الدين  ومثاله:  -1
 ، ينظر، من الالتني  مث طائفة فقراء الالتني ...مث على فقراء كل اجملتمع

Les fondations pieuses waqfs chez les chrétiens et les juifs du moyen âge 
à nos jours, op, cit : P226.  

بن ،ااحمليط الربهاين يف الفقه الناماين فقه اإلمام أيب حنيفة رضي اهلل عنه ينظر، -2
 .6/227َمازََة:

 دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع،،ينظر،إعاةة الطالبني على حل ألفاظ فتح املاني،البكري -3
 .2/323الشريازي:،املهذب يف فقه اإلمام الشافاي.و 3/186:م1997 -هـ  01/1418ط
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م يركزون  على بيان شروط املوقوف عليه من جهة  أهن
كوةه جهة بر ال مااية، وأن يكون أهال للتملك ...اخل 

، وسكتوا عن باض الفروع الفقهية كوقف الكتايب على  
غري الكتايب كوقف املسيحي على البوذي مثال، ولال 
منشأ ذلك عدم ةزول املسألة عندهم، ولكن الظاهر عدم 

ضمن ماىن املااية يف تقديرهم أو كوةه املنع إن مل يدخل 
حماربا للمجتمع الذي ينتمون إليه أو يريدون التاامل ماه، 
بالنظر إى كوهنم مواطنني وملتزمون بالقواةني وقواعد 

 حتقيق النظام واألمن الاام.
 على فقراء اهلندوس. نصرانيأن يقف  ومثاله:    

  :حث على حكم يقف البامل وقف مواطن غير كتابي على كتابي
وقف غري الكتايب كالبوذي مثال على اجملوسي كالفقهاء هذه املسألة عند 

روط يف الوقف أن ال مثال، ولكن الظاهر من تتبع الناوص املتالقة بالش

                                                                                                                                        

 دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع،،،إعاةة الطالبني على حل ألفاظ فتح املاني،البكريينظر -1
 .2/323الشريازي:،املهذب يف فقه اإلمام الشافاي .و3/186:م1997 -هـ  01/1418ط
 دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع،،ينظر،إعاةة الطالبني على حل ألفاظ فتح املاني،البكري -2
 .2/323الشريازي:،املهذب يف فقه اإلمام الشافاي .و3/186:م1997 -هـ  01/1418ط
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ن كان حيقق ماىن القربة والتااون بني اجملتماات اإلةساةية ماةع من ذلك إ
 فيها.  وأن ال خيالف النظام الاام للدولة ال ي يقيمان 

 أن يقف بوذي على جموسي.  ومثاله:   
  :على الكتابيوقف  الفقهاءجييز وقف مواطن كتابي على مسلم 

 .4الحنابلةو3الشافعية و2المالكيةو1الحنفية وبه قال المسلم
 على فقراء املسلمني على أرض. نصرانيأن يقف ومثاله: 

  :لوقف إن الناظر يف أحكام اوقف مواطن غير كتابي على المسلم
على املسلم،  الكتابيالفرعية ال جيد الفقهاء يبحثون مسألة وقف غري 

غري أن املتأمل ملقاصد الوقف عندهم وشرطه جيدها ال متنع من القول 
 باحة وقفه إن مل يكن متضمن مااية أو خمالف للنظام الاام بالدولة. 

                                                           

 : ينظر، احمليط الربهاين يف الفقه الناماين فقه اإلمام أيب حنيفة رضي اهلل عنه،ابن َماَزةَ  -1
6/227. 
.والتاج واإلكليل ملختار خليل، 8/117ينظر، منح اجلليل شرح خمتار خليل،عليش: -2

 .635/ 7املواق:
 مسألة الشروط يف اجلهة املوقوفة عليها، مغين احملتاج إى مارفة مااين ألفاظ املنهاج، ينظر -3

 .3/350م: 1994 -هـ 01/1415الشربيين،دار الكتب الالمية،ط
 م1993 -هـ 01/1414ينظر،دقائق أويل النهى لشرح املنتهى،البهوتى،عامل الكتب،ط -4
:2/401. 
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 على مسلم. براهميأن يقف ومثاله: 
ن القول مبشروعية وقف غري املسلم عند و مما سبق ذكره ، فإوالنتيجة،

 :1الفقهاء خمرج على مايلي
  حتقق شروط الوقف فيه من جهة حتقق شرط األهلية فيه،أي أهلية

 التربع.
  جريان أحكام املاامالت اإلسالمية على غري املسلمني إال ما حرم

 بنص كالتاامل باخلمر واخلنزير. 
  وضاا كما هو مقرر عند اعتبار املذاهب الفقهية الوقف ليس عبادة

، المالكية، أو ال يشرتط فيه ظهور القربة كما هو مقرر عند الحنفية
أو كوةه  الشافعيةأو بالنظر إى أةه من الاقود املالية كما هو عند 

 .الحنابلةكما هو مقرر عند ...عقد مينع التارف يف رقيته بياا وهبة
الفقهية الثاين ( ملنتدى قضايا الوقف 2)القرار ولقد جاء يف    

اخلاص باألوقاف اإلسالمية يف الدول غري اإلسالمية صحة وقف 

                                                           

الوقف اإلسالمي،الدكتور آدم ةوح ماابدة القضاة،موقع أحكام غري املسلمني يف ةظام ينظر، -1
، تاريخ  http://www.aliftaa.jo،12/7/2012دار االفتاء األردن،تاريخ اإلضافة 

 د.28: 7م ويف الساعة 28/3/2018الزيارة: 
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غري املسلم على املسلم دون ةظر إى عقيدة الواقف بشرط أال 
 . 1خيالف مبدئ الشرياة اإلسالمية ومقاصدها

نكم وقف مواطن مسلم على مواطن غير  -10
حبث الفقهاء يف فروعهم الفقهية مسألة وقف مسلم:

غريه من أهل ملته أو من غريها يف حيز  املسلم على
 البلد الواحد /دار اإلسالم، فجاءت اجتهاداهتم كاآليت:

  :ياح وقف املسلم على وقف مواطن مسلم على مواطن كتابي
ألةه ، 5الحنابلةو، 4الشافعية، و3المالكيةو2ةالحنفيالكتايب عند 

                                                           

 10-8توصيات وقرارات أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاين،املناقد بالكويت ينظر، -1
دارة الدراسات والاالقات اخلارجية، األماةة الاامة لألوقاف ،إ2005مايو 

 . 399م:2009ه  02/1430بالكويت،ط
 .1/335:هـ01/1322الزَّبِيِدي ،املطباة اخلريية،ط،ينظر،اجلوهرة النرية -2
-هـ01/1416ينظر،التاج واإلكليل ملختار خليل،املواق،دار الكتب الالمية،ط -3

 .7/633م:1994
 .136الشريازي:،ه يف الفقه الشافايينظر،التنبي -4
اإلةااف  .و1/369:ينظر، احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،أبو الربكات -5

 .7/14يف مارفة الراجح من اخلالف، املرداوي، دار إحياء الرتاث الاريب:
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له موضع قربةعندةا، قياسا على جوازالتادق عليه عمال بظاهر قو 
 .   1تااى "َويُْطِاُموَن الطََّااَم َعَلى ُحبِِّه ِمْسِكيًنا َويَِتيًما َوَأِسريًا"

 .النصارىضياة على فقراء  المسلمأن يقف  ومثاله:
  :ظاهر املنقول عن وقف مواطن مسلم على مواطن غير كتابي

بشرط أن يكون يف غير الكتابيصحة وقف املسلم على  2المالكية
 ذمتنا.

ن كتابيا فإذا جاز وقف املسلم على غري املسلم سواء أكاة، والنتيج
، والاكس الاحيح، فال ماةع من اشرتاك أم ال على جهة االةفراد

 .املسلم وغريه يف الوقف اخلريي
أنكام األوقاف المشتركة بين المسلمين وغيرهم في  - ب

 بنيتال ختتلف األصول االجتهادية ال ي البلدان األجنبية: 
يف القول مبشروعية الوقف املسلم  ادات الفقهيةاالجتهعليها 

على غري املسلم والاكس يف البلدان غري االسالمية، ولقد 

                                                           

 .8سورة اإلةسان: -1
بلغة السالك ألقرب و .4/77كر:حاشية الدسوقي على الشرح الكبري،الدسوقي، دار الفينظر، -2

 .4/116دار املاارف: ،املسالك،الااوي
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تدعم  1الثاين منتدى قضايا الوقف الفقهيةت قرارات ءجا
رقم القرار حيث جاء يف  ،صحة القول مبشروعية ذلك

(:"ياح وقف غري املسلم إذا حتقق يف املوقوف ماىن القربة 2)
أال  ، ويشرتطرع، دون النظر إى عقيدة الواقفالش يف حكم

سالمية وقواعدها ومقاصد خيالف ذلك مبادئ الشرياة اإل
 الواقف".

"ما خياص للمسلمني :فيه ء( إذ جا3رقم) القرارمضمون  هكدوأ
من غري املسلم،وحكمه  ارصادإرض لتتخذ مقربة أو مسجدا هو من أ

املؤسسات اإلسالمية حكم الوقف من غري املسلم وجيب أن تساى 
 إى تسجيله وقفا لتحقيق دميومة الوقف".

 سالميةغير اإلبني املسلمني وغريهم يف الدول وأما االشتراك 
فيخرجالى أصول صحة االشرتاك بني املسلم وغريه يف البلدان الاربية 

 واالسالمية.
تارف ةظما مشاهبة للوقف  الغربية كما جيب التنبيه على أن الدول

ويف   la fiducieملاروف يف الدول الناطقة بالفرةسية بـ عندةا ا
، فاملتربع/الواقف يف خياص  Trustبـ جنليزية البلدان الناطقة باإل

                                                           

 . 399توصيات وقرارات أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاين، املرجع السابق:ينظر، -1
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، وهو هبذا شبيه 1ماال على جهة منفاة ماينة حيددها يف عقد التربع
بالوقف، وهذا سهل عملية إةشاء عقود مشرتكة لتقارب الوقف 

 ب وإن اختلفت من جهة اختالف النييات. والاقود املشاهبة يف الغر 
ال أركان وشروط الوقف المشترك بين المسلم وغير المسلم: :ثانيا

إال يف مشولية وتادد  خيتلف الوقف املشرتك عن املفرد يف األركان والشروط
، وباض املسائل اخلاصة بغري املسلم من جهة مادر املال املراد 2الواقفني

 :لتايل، وال ي أمجلها يف اوقفه
  :وهم جمموع الواقفني من املسلمني الواقف/الواقفون

، وامللكية أهلية التارف موغريهم من غري املسلمني، ويشرتط فيه

                                                           

ينظر، النظرية الاامة لاقود التربعات دراسة مقارةة، حبث مقدم لنيل درجة الدكتوراه يف القاةون -1
ية احلقوق والالوم السياسية،جاماة أبو بكر بلقايد،تلمسان،السنة اخلاص،خالد مساحي،كل

 .304–303: 2013-2012اجلاماية 
ال خيتلف الوقف اجلماعي عن املشرتك يف باض أحكامه إال يف اجتماع املسلم مع غري  -2

أحكام الوقف اجلماعي،قرارات منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث  ينظر،املسلم، 
 .403بالكويت:
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 كالمسيحيةويشرتط فيه/فيهم األهليه يف اإلسالم وغريه من الدياةات 
 .  1مثال

 :وهم جمموع جهات الرب واملااحل  الموقوف عليهم
وطن الواحد أو خارجه من داخل ال اإلةساةية املشروعة

، بشرط أن أال يكوةوا حماربني لنا املسلمني أو من غريهم
فيحدد الواقف اجلهة  المسيحية،وكذلك الشأن يف  وهلم

 . 2املستفيدة من الوقف
 :وغريه أو الاقار املنافع أو املنقوالت وهي  العين الموقوفة

قد ق فيه الطهارة الشرعية، فال ياح الامما ينتفع به وتتحق
وإن كاةت أمواال  ،على وقف حمكم الاني كاخلمر واخلنزير

للشافعية خالفا  الحنفية والمالكيةعلى قول  عندهم
 .وكوهنا مالومة ماينة غري جمهولة...اخل والحنابلة

                                                           

زياد عبد الازيز حممد  ينظر،األوقاف املسيحية يف القدس يف القرن التاسع عشر امليالدي،د/ -1
 31/08/2018،تاريخ زيارة املوقعzead<files<defaut<culture.gov.jo    ،املدين

 . 4:د 03و 19الويف الساعة 
 .5:املرجع ةفسه -2
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جيب على الواقف حتديد المسيحية وكذلك يف الدياةة 
 .1ككوهنا عقاال مثال  الاني املوقوفة

 وهي الاقد املوثق رمسيا عند  :/عقد الوقفالصيغة اللفظية
املوثق أو يف مؤسسة القضاء أو يف غريها من املؤسسات 

وال ي  الرمسية ذات الالة شرعا وقاةوةا حبسب بلد املنشأ،
تتضمن شرط الواقفني،وميكن للواقفني حتديد طبياة الوقف 
وشروطه واجلهة املستفيدة منه،ومدته، وآليات اةفاقغلته 

 قائه وإهنائه.وإدارة شؤوةه ومدة ب
مثال، حترر وقفية  المسيحيةوكذلك الشأن يف الدياةة    

رمسية يبني فيها الوالقف الشروط ومدة الوقف ومآله واملتويل 
  .2عليه...اخل

كما يشرتط يف تأسيسها، إذن اجلهات الرمسية وعدم خمالفة النظم والقواةني 
عاية ورقابة على الوقف ألن الدولة هلا والية ر  ،د التأسيساملامول هبا يف بل

                                                           

 .5:املرجع ةفسه -1
 .5:املرجع ةفسه -2
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القواةني اخلاصة بالاقود ال ي ولكن مع مراعاة ، 1يف البلدان الاربية واإلسالمية
 .طرف أجنبيفيها 

فلال أبرز ماوق للوقف املشرتك، عدم  ،وأما يف الدول غري اإلسالمية
ال ي تنظم أحكام الوقف ويف هذه كام الشرياة حمالءمة القواةني احلاكمة أل

ر إى طبياة البلد والقواةني املتاحة فيمكن أن يأخذ الوقف املشرتك احلالة ينظ
ذات النفع الاام، وال ي من خاائاها أهنا ذات  مؤسسةأو  جمعيةشكل 

شخاية اعتبارية تدير شؤوهنا طبقا لنظامها األساسي وضمن ما يسمح به 
 . 2القاةون يف ذلك جمال عقود التربعات

 المشترك بين المسلم وغير المسلم: كام النظارة على الوقفأنثالثا:

                                                           

م،إدارة 2011مايو  15-13منتدى قضايا الوقف الفقهية اخلامس برتكيا،ينظر، قرارات  -1
-ه01/1433الدراسات والاالقات اخلارجية،األماةة الاامة لألوقاف، الكويت،ط

 .501م:2012
ينظر، الوقف يف ديار الغرب،د/بن بية،موقع ملتقى أهل  -2

: 15يف الساعة :و  13/4/2018/ تاريخ الزيارة يوم https://vb.tafsir.netالتفسري،
 د.59
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ما مل يكن خملفا ؛ 1على وجوب احرتام شرط الواقف/الواقفنيالفقهاء يتفق 
من منتدى  (1)الشرعية، ولقد جاء يف القرار ملقتضى الوقف ومقاصده 

بالكويت، جواز االستااةة بغري املسلم يف  قضايا الوقف الفقهية الثاني
إن عدم املسلم الكفء، كما أجازوا أن يشرك ،يف بالد غري املسلمنيالنظارة 

 .2يف إدارة وتسيري املرفق الوقفي
جواز تادد النظار على  قضايا الوقف الفقهية األولكما أجاز منتدى 

 .3ية حقيقة أو اعتباريةااملرفق الوقفي، كما ميكن أن يكون شخ
ةع، لادم قيام املا،4للمرفق الوقفي ملغير المسةظارة  الحنفيةكما أجاز 

 على خالف 5وال يشرتطون كوةه مسلما ،بشرط حتقق األماةة والكفاءة
 .1الحنابلةو الشافعيةو المالكية

                                                           

.ومنح اجلليل شرح خمتار 12/31ينظر، املبسوط، السرخسي: -1 -
دار  ،فتح الوهاب بشرح منهج الطالب،أبو حيىي السنيكي.8/148خليل،عليش:

 .6/39:.واملغين، ابن قدامة1/308:م1994-هـ1414الفكر للطباعة والنشر،ط/ 
 .399ينظر،قرارات منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاين: -2
ينظر، قرارات األوقاف اإلسالمية يف الدول غري اإلسالمية، منتدى قضايا الوقف الفقهية  -3

 .416م: 2004 –ه01/1425م،ط2003أكتوبر  13-11األول بالكويت،
قرارات األوقاف اإلسالمية يف الدول غري اإلسالمية، منتدى قضايا الوقف الفقهية األول  -4

 .416: بالكويت
 .416 ه:املادر ةفس -5
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على قول على املرفق الوقفي  ، فإن جاز ةظارة غري املسلمومما سبق
على جهة االةفراد، فال ميتنع على جهة االشرتاك مع الحنفية 

املسلم على املسلم،  والية غريذلك مبنع املسلم، ألن التاليل مبنع 
من جهة ومن جهة ثاةية أن ، 2حيمل على الوالية الاامة للمسلمني

طبياة الوقف تقتضي احرتام شرط الواقف، وميكن للواقف غري 
وبالنظر إلى املسلم أن يشرتط االشرتاك فيها ، ومن جهة ثالثة 

الوقف ممثلة يف املخاصمة ملالحة  لناظر الفقهاءال ي يوكلها  المهام
صانب  أو بابارة...4، وتضمني املتادي عليه3لوقف أمام احملاكما

ووظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وإجياره وزرعه االقناع :"
وخماصمة فيه وحتايل رياه من أجرة أو زرع أو مثر واالجتهاد يف 
تنميته وصرفه يف جهاته من عمارة وإصالح وإعطاء مستحق وحنوه 

                                                                                                                                        

 .416 املادر ةفسه: -1
 02/1310الفتاوى اهلندية،جلنة علماء برئاسة ةظام الدين البلخي،دار الفكر،طينظر،  -2

 .2/408هـ:
.واإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل،حتقيق عبد اللطيف حممد 2/447الفتاوى اهلندية :-3

 .3/14موسى السبكي، أبو النجا احلجاوي، دار املارفة بريوت:
، التسويل، احملقق: ضبطه وصححه: حممد عبد القادر شاهني، دار البهجة يف شرح التحفة -4

 .1/312:م1998 -هـ 1418/ 01بريوت،ط الكتب الالمية ،
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هذه الوظائف  وإن، 1يف وظائفه .."وله وضع يده عليه والتقرير 
بتحقيق  الحنفيةي ، فيكون األخذ برأميكن أن يؤديها املسلم وغريه

ألن  ،هو األةسب ملقاصد الوقف املشرتكمسألة الكفاءة واألماةة 
كشريكه املسلم؛ املسلم أن يشرتط شروطا  الواقف غري من حق 

 وشرطه حمرتم ما مل خيالف الوقف ومقاصده. 
ومما سبق ذكره فاملسألة االشرتاك يف النظارة بني نتيجة، وال       

املسلم وغريه من غري املسلمني يف ةفس البلد أو خارجه مع أجنيب 
غري مسلم، ال ماةع منها إذا توافرت يف الناظر الكفاءة وحسن 

، وهو املوافق لتغري الزمان وظروف املكان الحنفيةاإلدارة، كما قرره 
 ومقاصد الوقف.

بين المسلمين وغير  أنكام الشروط في الوقف المشترك رابعا:
 : المسلمين

ومهما حمرتم، وواجب االتباع،  /الواقفنيعلى أن شرط الواقف الفقهاء يتفق
اشرتط من شروط تقبل ويامل هبا ما مل ختالف ةاا شرعيا أو مقادا من 

ى مقاصد الوقف،وال ميكن الادول عنه إال لضرورة استحالة حتقيقه فريجع إ

                                                           

 .3/14اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبألبو النجا احلجاوي:-1
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الواقف/الواقفني أو يامل باالجتهاد فيه رعاية مالحة الوقف واملوقوف 
 ...اخلعليهم

أن جواز تغيري الغرض من وقف واستبداله ومناقلته،  وإذا استصحبنا
 التالية:ط واالستداةة له وعليه، جاز ذلك يف املشرتك بالشرو 

يف وثيقة الوقف  ذلكيف أن ينص ال يستدان على الوقف إال  -
 .1سيسيأه التةوةقاأو 

ذا اةتهت إجواز بيع الوقف املنقطع أو استبداله أو مناقلته  -
اجلالية أو هجرته بشرط صرف رياه يف وقف آخر مشابه 

 .2كنممالغرض للسابق فيأقرب مكان 
ستبداله إذا ةص الواقفون على ذلك يف واجيوز بيع الوقف  -

وثيقة الوقف، كما جيوز أيضا إذا تاطلت كل أو أغلب 
 ةأو اجلمايجمموع الواقفني  ةعلى أن يراع موافق...اهمناف

اجلهة التأسيسية إن كان الوقف شركة وقفية مثال، كما يراع 

                                                           

 .411ينظر، قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية األول :  -1
 .399ينظر، قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاين: -2
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خر آوهل يشرتى به وقفا  1املخولة ذلك قاةوةا حبسب كل بلد
 .هذا متالق بشرط الواقفني

 إن   :المشترك ضمانات المحافظة على األنكام الشرعية للوقفخامسا:
املشرتك تتادد مسؤولية محايته واحملافظة على مقاصد إةشائه إى  محاية الوقف

الدولة ال ي تأسس فيها باعتبارها راعية الستقرار املاامالت والاقود ال ي تنشأ 
فوق أراضيها، واملوقوف عليهم باعتبارهم املؤسسني للوقف من خالل ضبط 

صد الوقف، فيجب عليهم متاباة أعمال النظارة ومدى الشروط ومقا
احرتامها للشروط املقررة منهم، كما جيدر هبم،تأقيته مبدة زمنية تتوافق مع 
مقاصد واألغراض املرجوة منه حىت يسهل التحكم فيه وإمكاةية جتديده 
بأغراض أخرى يروهنا أكثر أمهية من السابقة مراعاة لتغريات ظروف الزمان 

 يضاف إى ذلك : واملكان
 تايني جملس ةظارة مشرتكة ياينها اجمللس التأسيسي للوقف. -
 حتديد صالحيات النظارة على الوقف. -
حتديد اجلهة املخولة للرقابة على أعمال الناظر على الوقف املشرتك  -

 ومطالبتها بتقدمي التقرير السنوي أو الناف السنوي للواقفني.

                                                           

 3-1م  2013مايو  14-13كتيب منتدى قضايا الوقف الفقهية السادس ،الدوحة ينظر،   -1
 .49: ه وزراة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر1434رجب 
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نتهي الوقف املشرتك مبا ينتهي به يهاء الوقف المشترك: نكم إن:سادسا
 :1أو اجلماعيالوقف املنفرد 

ط الواقفني، وتقسم األعيان على و ،احرتاما لشر إذا كان مؤقتا -
 الواقفني إن كاةوا أحياء وعلى ورثتهم حال موهتم.

 .ال ي حيددها الواقفون إلهنائهشروط الب -
وعدم إمكاةية االستفادة منها على أي  خراب الاني املوقوفة -

 .جهو 
 أن حيكم القاضي بإهنائه بسبب دعوى ضد الوقف. -

قد حيدث تنازعا بني أنكام المنازعات في الوقف المشترك:: سابعا
أطراف  املتنازعانالواقفني يف الوقف املشرتك لسبب أو آخر، فإن كان 

فإةه يلجأ إى التنظيم القائم، ويف حالة  ؛شخايات حقيقية أو مانوية وطنية
من حيث أو باضهم أجاةب، فإةه يرجع حلل النزاع طون أحد األطراف 

إى القواةني املنظمة لذلك، ففي القاةون املدين اجلزائري حيدد أن املكان 
،  2هو املادر احملدد لقاةون الواجب تطبيقه القانون الجزائرياملرجع هو 

يف الفال الثاين يف تنازع  القانون المدنيكما فال املقنن  اجلزائري يف 

                                                           

 .403دى الثالث: واملنت 403ينظر، قرارات منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاين :  -1
 .2من القاةون املدين اجلزائري:  9ينظر ، املادة  -2
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إى األحكام اخلاصة  24إى املادة  9 من حيث املكان من املادة القواةني
برزها تقريره تطبيق :" املبادئ الاامة للقاةون الدويل أحبل هذه املنازعات ومن 

 .1اخلاص فيما مل يرد بشأةه ةص يف املواد اخلاصة بتنازع القواةني"
ال ي حبثها فقهاء  وهذه املسائل وغريها من تنازع القواةني من النوازل املااصرة

القاةون، والقت اهتماما يف الدول الاربية واإلسالمية ةظرا لتواباها السياسية 
 اخل.         ...واالجتماعية

صور وأشكال لألوقاف المشتركة بين المسلمين وغير :ثامنا
دان الاربية لميكن للمسلم أن يشارك غري املسلم يف الب:المسلمين

وقاف مشرتكة يف جمال الرتبية ة/األجنبية يف أمية أو غري املسلماإلسالو 
والتاليم والاحة وتوفري املوارد املائية والارف الاحي، ومسائل اإلغاثة 

ويف جمال محاية البيئة ومراكز البحث لتطوير  ،اإلةساةية للكوارث الطبياية
ويستثىن من ذلك كل األوقاف ذات األغراض الدينية  ، الاحة ..اخل

 ة. والتابدية الارف
ال لحجة وقفية مشتركة بين المسلمين وغير المسلمين:: نموذج تاسعا

وثيقة/عقد/صك الوقف عن غريه من الاقود يف وجوب توافر  ختتلف

                                                           

 .6مكرر من القاةون املدين اجلزائري : 23ينظر ، املادة  -1
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الشروط الشكلية واملوضوعية فيه حىت ترتتب عنه آثاره الشرعية والقاةوةية 
 وال ي أمجلها يف اآليت: 

الاقد يف الدوائر وتتمثل يف ترسيم :1الجانب الشكلي والموضوعي -11
الرمسية للدولة ال ي ينشأ يف الاقد، واجلهة املختاة يف لذلك،ولغة 

 حترير الاقد والتوقياات والشهود ...اخل.  
وأهلية وتتضمنغاية الاقد ومشروعيته، الجوانب الموضوعية: -10

 املتااقدين ...اخل 

                                                           

، تاريخ الزيارة  http://www.law-arab.comينظر ،شبكة القاةوةني الارب،  -1
ومنوذج عقد د.45: ويف الساعة _  14/4/2018
_ ويف 14/04/201، تاريخ الزيارة   ,http://www.alexcham.org/Mediaهبة،
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 نموذج لعقد/صك/وثيقة وقف مشترك
 الموافق ل  ..............................................في تاريخ

......................... 
 : مدينة..ب    ....................وأمام قاضي المحكمة/ مكتب التوثيق 

 ................................................................:البلد  ............
 ..................ات رقم وبناء على أنكما القانون الخاص بعقود التبرع

 .....................................................................المؤرخ ب :
والسيما المادة/المواد الخاصة بالتبرعات التي أند أطرافها 

  ...........................................................أجنبي/مسلم/غير مسلم

دة/ شخص طبيعي/ شخص اعتباري/ نضر كل من السا
 .........................................................................الوكيل:

.تاريخ ........................................................السيد األول:
رقم  .......................الجنسية: .......................الميالد

 ة/الجواز:الهوي
........................................................................................... 

 ......................................................................................العنوان:
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تاريخ الميالد ........................................................:السيد الثاني
 رقم الهوية/الجواز: .............................الجنسية: ......................

................................................................................................. 
 ....................................................................................العنوان:.

 رقم الوكالة: ..................................................اسم الوكيل :.
....................................................................................... 

 .................................................................تاريخ الوكالة:. 
 ...............................................:التي صدرت عنها الوكالةالجهة 
واألهلية الكاملة ن املذكورين أعاله يرغبون بإرادهتم الكاملة واحلرة إحيث 
 بينهم وفق البنود التالية: وقف مشترك عقديف تأسيس وقاةوةا  شرعا

  ..............................................................:الوقف اسمالبند األول:
نوع العين الموقوفة البند الثاني: 

 .......................)عقار/منقول/أسهم(:
 ...نوع النشاط الوقفي )تجاري/خدمي/زراعيالبند الثالث:

:)............ 
 البلد: .....................:المدينة البند الرابع: مكان النشاط الوقفي :

........................................................................................ 
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الجهة المستفيدة من الوقف/الموقوف البند الخامس:
 ...............عليهم:

 ................................مدة الوقف / مؤقت/ دائم::السادسالبند 
)نظارة مشتركة/مجلس النظر على الوقف  :السابعلبند ا

 .........:إدارة(
مجلس الرقابة على أعمال الناظر ) :الثامنالبند 

 ...............(:الواقفين
الموقوف عليهم/ )تقسيم ريع الوقف: التاسعالبند 

 ................................:(/أجرة الناظر/الصيانةالديون/التشغيل
ال حيق لناظر الوقف تغيري : قرارات تغيير شروط الوقف:العاشرالبند 

جملس إال بالرجوع إى وال ألطرف من أطراف الاقد تغيريه شروط الوقف 
 . الواقفني، ويكون بامجاعهم أو بغالب األصوات عند الضرورة

)تحدد األسباب نتهاء أو إنهاء الوقفا :الحادي عشرالبند 
  .......:بدقة(
بيان الجهة المخولة للنظر في الخالف بين  :ي عشرالثانالبند 

 /الواقفين
 ........... ............................................الموقوف عليهم:



68 
 

يلتزم الواقفون بادم خمالفة النظام الاام لبلد تأسيس عشر:الثالث البند 
 الوقف املشرتك.

 األجنيب.تكتب ةسخة مرتمجة للغة الشريك عشر: الرابعالبند 
يقراملشاركون يف الوقف املشرتك على اطالعهم على البند الخامس عشر:

بنود الاقد ومارفتهم بآثاره مبا ينفي اجلهالة، وقد ارتضوا ما فيه شكال 
ومضموةا، ووافقوا عليه طاعني غري مكرهني وأذةوا للشهود التوقيع ماهم 

 حبسب ما خيوله القاةون الساري املفاول.
يسلم كل شريك يف الوقف املشرتك ةسخة من  عشر: البند السادس

الاقد األصلية + املرتمجة إن كان الشريك غري مسلم أجنيب وتودع ةسخة 
ا لدى املااحل \لدى مكتب جملس إلدارة الواقفني/اجلماية الاامة وك

 ذات الالة شرعا وقاةوةا.
 اإلمضاءت

 .................................................................امضاءات الواقفين:
 ...............................................................إمضاءات الشهود:

 .....................:إمضاء الجهة المخولة شرعا وقانونا/القاضي/الموثق
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 الخاتمة
 اةتهى الباحث للنتائج التالية:

 ت املالية على املسلم عند الفقهاء؛ بل ال ختتص تطبيقات أحكام املاامال
 عمال مبقتضى القاعدة نيتتادى لتحكم تارفات غريهم من غري املسلم

 هنم خماطبون بفروع الشرياة إال فيما خص بدليل.أ
  ال خيرج أصل دليل مشروعية الوقف املشرتك بني املسلم وغري املسلم عن

 ت.س واملالحة املرسلة والنظر للمآالالقيا
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 من االستفادة من مال غري املسلم لالشرتاك مع املسلم يف  ال ماةع
تأسيس وقف مامل تكن الاني املوقوفة حمرمة لذاهتا، ككوهنا مخرا أو خنزيرا 

 لقيام األدلة اجمليزة لذلك.
  الوقف املشرتك بني املسلم وغريه من الوقف وشروط ال ختتلف أركان

 وجنس الواقفني. املنفرد إال من جهة التادد
 ل يف النظارة على الوقف املشرتك بني املسلم وغري املسلم مبقتضى يام

 الشروط املتفق عليها يف عقد الوقف.
  ال ياح للواقفني اشرتاط شروطا منافية ملقتضى الوقف والنظم والقواةني

  املسلم.رتك بني املسلم وغريسيس الوقف املشأالقائمة يف مكان ت
  ك بني املسلم وغري املسلم إما ياح تغيري شروط الوقف يف الوقف املشرت

ة عند عم يبالنص عليه يف شروط الوقف أو بالرجوع إى اجلماية التأسيس
 ذلك.

  تتادد مسؤولية احملافظة على الوقف ومحايته لطبياة الشروط يف الوقف
 والواقفني والدولة الراعية له.

 او  ينتهي الوقف املشرتك بني املسلم وغري املسلم إذا كان الوقف مؤقتا
 بتلف الاني املوقوفة وعدم إمكاةية االستفادة منها مطلقا.
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 الت اخلدمية اني املسلم وغري املسلم يف كل اجملياح الوقف املشرتك ب
 والتجارية، وال ياح يف كل ما له عالقة بالابادات. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكريم 

 كتب التفسير: 
حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار الكتب  رطيب،اجلامع حلكام القرآن، الق -

 م. 1964 -هـ 1384/ 02القاهرة،ط –املارية 
 كتب السنة وشرونها:

/ 01دار طوق النجاة،ط ،احملقق: حممد زهري بن ةاصر الناصرصحيح البخاري،  -
 هـ.1422

 ت.بريو  –صحيح مسلم،حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي،دار إحياء الرتاث الاريب  -



72 
 

عادل مرشد، وآخرون،مؤسسة  -مسند اإلمام أمحد بن حنبل،حتقيق: شايب األرةؤوط  -
 م.2001 -هـ  01/1421الرسالة،ط

 –مانف ابن أيب شيبة،حتقيق: كمال يوسف احلوت، مكتبة الرشد  -
 ه.01/1409الرياض،ط

 كتب الفقه وأصوله:
 دار الكتاب ،أسىن املطالب يف شرح روض الطالب، أبو حيىي السنيكي -

 اإلسالمي)د.ت.ط(.
اإلشراف على ةكت مسائل اخلالف،عبد الوهاب،حتقيق: احلبيب بن طاهر، دار ابن  -

 م.1999 -هـ 01/1420حزم،ط
دار الفكر للطباعة والنشر ،إعاةة الطالبني على حل ألفاظ فتح املاني،البكري -

 .م1997 -هـ  01/1418والتوريع،ط
بد اللطيف حممد موسى السبكي، أبو اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل،حتقيق ع -

 النجا احلجاوي، دار املارفة بريوت.
 .م1990-هـ1410بريوت،ط/ –األم، الشافاي،دار املارفة  -
مركز امللك فيال للبحوث ،حتقيق د/ شاكر ذيب فياض،األموال، ابن زجنويه -

 م.1986 -هـ  01/1406طوالدراسات اإلسالمية، الساودية،
 من اخلالف، املرداوي، دار إحياء الرتاث الاريب. اإلةااف يف مارفة الراجح -
 دار املاارف. ،بلغة السالك ألقرب املسالك،الااوي -
هـ  1420/ 01بريوت،ط -دار الكتب الالمية  ،البناية شرح اهلداية،بدر الدين الايىن -

 .م 2000 -
البهجة يف شرح التحفة، التسويل، احملقق: ضبطه وصححه: حممد عبد القادر شاهني،  -

 م1998 -هـ 1418/ 01ار الكتب الالمية ،بريوت،طد
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بيان املختار شرح خمتار ابن احلاجب، مشس الديناألصفهاين،حتقيق حممد مظهر   -
 .م1986 -هـ 01/1406بقا،دار املدين، الساودية،ط

البيان يف مذهب اإلمام الشافاي،ابن سامل الامراين،حتقيق: قاسم حممد النوري،دار  -
 م.2000 -ه01/1421جدة،ط –املنهاج 

 م.1994-هـ01/1416التاج واإلكليل ملختار خليل،املواق،دار الكتب الالمية،ط -
اهليتمي، املكتبة التجارية الكربى مبار لااحبها ماطفى ،حتفة احملتاج يف شرح املنهاج -

 م.1983 -هـ  1357حممد،ط/
 الشريازي،عامل الكتب.،التنبيه يف الفقه الشافاي -
لفرعي البن احلاجب، خليل،حتقيق: د. أمحد بن عبد الكرمي التوضيح يف شرح املختار ا -

 م.2008 -هـ 01/1429جنيب،مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث،ط
 .هـ01/1322الزَّبِيِدي ،املطباة اخلريية،ط،اجلوهرة النرية -
 حاشية الدسوقي على الشرح الكبري،الدسوقي، دار الفكر. -
املكتبة األزهرية ،وف ساد و ساد حسن حممداخلراج،أبو يوسف،حتقيق : طه عبد الرء -

 للرتاث.
 خسرو، دار إحياء الكتب الاربية. –درر احلكام شرح غرر األحكام، املوى  -
 م.1993 -هـ 01/1414دقائق أويل النهى لشرح املنتهى،البهوتى،عامل الكتب،ط -
 -هـ 02/1412بريوت،ط-دار الفكر،رد احملتار على الدر املختار،ابن عابدين -

 م.1992
روضة الطالبني وعمدة املفتني، النووي، حتقيق: زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي،  -

 م.1991 -هـ1412/ 03عمان،ط -دمشق -بريوت
 م.01/1975 ط بريوت، –الشيباين،حتقيق: جميد خدوري، الدار املتحدة للنشر ،السري -
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جنيب، مركز ، ضبطه وصححه: أمحد بن عبد الكرمي الشامل يف فقه اإلمام مالك، هبرام -
 م.2008 -هـ 1429/ 01جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث،ط

 هـ. 01/1350شرح حدود ابن عرفة للرصاع، املكتبة الالمية،ط -
شرح خمتار الطحاوي، اجلااص،حتقيق د/ عامت اهلل عنايت وآخرون،دار البشائر  -

 م. 2010 -هـ  01/1431ودار السراج،ط -اإلسالمية 
 بريوت. –دار الفكر للطباعة  شرح خمتار خليل للخرشي، -
 ، دار الفكر)د.ت.ط(.الاناية شرح اهلداية،البابريت -
 الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية،أبو حيىي السنيكي،املطباة امليمنية. -
غمز عيون الباائر يف شرح األشباه والنظائر،احلموي،دار الكتب  -

 م.1985 -هـ 01/1405الالمية،ط
 هـ. 02/1310اء برئاسة ةظام الدين البلخي،دار الفكر،طالفتاوى اهلندية،جلنة علم -
 فتح الازيز بشرح الوجيز، القزويين، دار الفكر. -
دار الفكر للطباعة والنشر،ط/  ،فتح الوهاب بشرح منهج الطالب،أبو حيىي السنيكي -

 .م1994-هـ1414
 فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب،اجلمل،دار الفكر. -
  الكتب.عامل،الفروق،القرايف -
 -هـ  01/1414الكايف يف فقه اإلمام أمحد،ا بن قدامة،دار الكتب الالمية،ط -

 م.1994
 ، دار الكتب الالمية)د.ت.ط(.ف القناع عن منت اإلقناع،البهوتىاكش -
كنز الدقائق،النسفي،حملقق: أ. د. سائد بكداش، دار البشائر اإلسالمية، دار  -

 م.2011 -هـ 01/1432السراج،ط
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أمحد بن علي بن أمحد الفزاري القلقشندي،احملقق: عبد ،ة يف ماامل اخلالفةمآثر اإلةاف -
 م.02/1985الكويت،ط –الستار أمحد فراج،مطباة حكومة الكويت 

-هـ  01/1418املبدع يف شرح املقنع،ابن مفلح،دار الكتب الالمية، بريوت،ط -
 م.1997

 م.1993 -هـ 1414بريوت،ط/ –املبسوط،السرخسي، دار املارفة  -
نت اخلرقى على مذهب ايب عبد اهلل أمحد بن حنبل الشيباين،اخلرقي،دار الاحابة م -

 م.1993-هـ1413للرتاث،ط/
-احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل،أبو الربكات، مكتبة املاارف -

 م.1984-هـ 02/1404الرياض،ط
بن َماَزَة،حتقيق: ،ا عنهاحمليط الربهاين يف الفقه الناماين فقه اإلمام أيب حنيفة رضي اهلل -

 -هـ  01/1424عبد الكرمي سامي اجلندي،دار الكتب الالمية، بريوت، ط
 م.2004

مؤسسة خلف ،املختار الفقهي، ابن عرفة،حتقيق: د/ حافظ عبد الرمحن حممد خري -
 .2014 -هـ  01/1435أمحد اخلبتور لألعمال اخلريية،ط

مكتبة الالوم واحلكم، املدينة مذكرة يف أصول الفقه،حممد األمني الشنقيطي،  -
 م.05/2001املنورة،ط

هـ 02/1415الرحيباَّن، املكتب اإلسالمي،ط ،مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى -
 م.1994 -

مغين احملتاج إى مارفة مااين ألفاظ املنهاج،الشربيين،دار الكتب  -
 م.1994 -هـ 01/1415الالمية،ط

 م.1968-هـ1388ط/ ،املغين، ابن قدامة، مكتبة القاهرة -



76 
 

مَناِهُج التَّحِايِل وةتائج لطائف التَّْأِويل يف َشرِح املَدوَّةة وَحلِّ ُمشِكالهتا،  -
، دار ابن  -الرجراجي،اعتىن به: أبو الفضل الد مَياطي  أمحد بن علي 

 م.2007 -هـ  01/1428حزم،ط
 .م1989-هـ1409بريوت،ط/ –منح اجلليل شرح خمتار خليل،عليش،دار الفكر  -
 ، دار الكتب الالمية)د.ت.ط(.املهذب يف فقه اإلمام الشافاي،الشريازي -
-ه1419،دار عامل املارفة ،ط/موسوعة القواعد والضوابط،د/أمحد علي الندوي -

 م.1999
، احملقق: احملامي الدكتور صالح الدين الناهي، دار الفرقان النتف يف الفتاوى، السُّْغدي -

 م.1984 – 1404/ 02طبريوت ، -عمان  -/ مؤسسة الرسالة 
/ 01بريوت،ط–هناية السول شرح منهاج الوصول، اإلسنوي، دار الكتب الالمية  -

 م.1999 -هـ1420
حتقيق: ،النَّوادر والزِّيادات على َما يف املَدوَّةة من غريها من اأُلمهاِت،ابن أيب زيدالقريواين -

 م. 01/1999الدكتور/ حممَّد حجي،دار الغرب اإلسالمي، بريوت،ط
 تب الرقائق:ك

 إحياء علوم الدين، الغزايل، دار املارفة، بريوت. -
 كتب اللغة :

 تاج الاروس من جواهر القاموس،الزَّبيدي، دار اهلداية. -
 ه.03/1414لسان الارب احمليط، ابن منظور،دار صادر،بريوت، ط -
دار الفكر. ،د/سادي أبو حبيب،القاموس الفقهي لغة واصطالحا -

 .م1988 -هـ  02/1408دمشق،ط
 كتب القانون:
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 36عم/2005، السنة 15 و 2012يناير  15/ 2ع اجلريدة الرمسية اجلزائرية ، -
2008 . 

 م.2007القاةون املدين اجلزائري، رئاسة اجلمهورية، األماةة الاامة للحكومة،سنة  -
 :المؤتمرات والمنتديات

-1977قرارات جممع الفقه اإلسالمي مبكة،الدورة األوى إى الساباة عشرة، -
 ه.1424-1398م/2004

قرارات جممع الفقه اإلسالمي مبكة،رابطة الاامل اإلسالمي،الدورات:من األوى إى  -
 م.2004 -م1977ه/1424 -ه1398الساباة عشرة

 3-1م  2013مايو  14-13كتيب منتدى قضايا الوقف الفقهية السادس ،الدوحة  -
 .ه وزراة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر1434رجب 

أكتوبر  13-11منتدى قضايا الوقف الفقهية األول بالكويت، -
 م.2004 –ه01/1425م،ط2003

،إدارة 2005مايو  10-8منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاين،املناقد بالكويت  -
ه  02/1430الدراسات والاالقات اخلارجية، األماةة الاامة لألوقاف بالكويت،ط

 م.2009
م،إدارة 2007أبريل  30-28،الكويت لثمنتدى قضايا الوقف الفقهية الثا  -

-ه 01/1428الدراسات والاالقات اخلارجية،األماةة الاامة لألوقاف، الكويت،ط
 م.2007

م،إدارة الدراسات 2011مايو  15-13منتدى قضايا الوقف الفقهية اخلامس برتكيا، -
 م.2012-ه01/1433والاالقات اخلارجية،األماةة الاامة لألوقاف، الكويت،ط

 نبية:كتب أج
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كنسية إجنلرتا، دراسة حتليليلة لثالثة من أبرز األوقاف يف اململكة املتحدة، شركة أوقاف  -
 الساودية.م،2016سليمان باد عبد الازيز الراجحي القابضة، أكتوبر

دراسة حتليليلة لثالثة من أبرز األوقاف يف اململكة املتحدة،  مؤسسة قارفيلد وستون، -
 م.2016الازيز الراجحي القابضة، أكتوبرشركة أوقاف سليمان باد عبد 

 الرسائل الجامعية:
النظرية الاامة لاقود التربعات دراسة مقارةة، حبث مقدم لنيل درجة الدكتوراه يف القاةون  -

اخلاص،خالد مساحي،كلية احلقوق والالوم السياسية،جاماة أبو بكر 
 م.2013- 2012بلقايد،تلمسان،السنة اجلاماية 

املختلف فيها بني الشافاي وأيب حنيفة،للشيخ أيب إسحاق إبراهيم النكت يف مسائل  -
ه،حتقيق ودراسة قسم املاامالت،رسالة مقدمة 476بن علي الشريازي املتوفلى سنة 

إى قسم الدراسات الاليا لنيل درجة التخاص الثاين )الدكتوراه(،يف الفقه املوازن، 
 ه. 1405رزاق املاري،حمرم جاماة أم القرى،مكة، إعداد الطالب زكرياء عبدال

 المجالت :
 .2007/   1/ع34جملة دراسات، علوم الشرياة والقاةون،اجلاماة األردةية، م /  -

 
 مواقع األنرنت

http://www.law-arab.com 
http://www.alexcham.org/Media   
https://awqafy.wordpress.com 
http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net   
https://vb.tafsir.net 
http://www.aliftaa.jo. 

http://www.law-arab.com/
http://www.law-arab.com/
http://www.alexcham.org/Media
http://www.alexcham.org/Media
https://awqafy.wordpress.com/
https://awqafy.wordpress.com/
http://www.aliftaa.jo/
http://www.aliftaa.jo/
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 يشر اليها:كتب استفيد منها ولم 

 املكتبة الشاملة. -
 مكتبة االسكندرية املاورة. -

 
 
 
 
 
 

 فهرست الكتاب
 رقم الصفحة العنوان

  مقدمة الكتاب

 األوقاف املشرتكة:مفهومها، دليلها ومقاصدها:املبحث األول
 

  أوال: تاريف الوقف يف اللغة واالصطالح الشرعي: 
  يف االشرتاك يف اللغة واالصطالحثاةيا: تار 

  االصطالح الشرعي:تاريف املسلم يف اللغة و راباا
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   :تاريف غري املسلم يف االصطالح الشرعيخامسا
  :تاريف املواطن االصطالح اللغة واالصطالحسادسا

  :تاريف األجنيب يف اللغة واالصطالح القاةوينبااسا
  تاريف املقيم يف اللغة والقاةون :ثامنا

  بني املسلم وغري املسلم: تاريف الوقف املشرتك تاساا
  : دليل األوقاف املشرتكة بني املسلمني وغري املسلمنيعاشرا

  :مقاصد األوقاف املشرتكةأحد عشر
  اثىن عشر:أةواع الوقف عند غري املسلمني

األحكام الفقهية لألوقاف املشرتكة بني املسلم :املبحث الثاين
 وغري املسلم

 

  املشرتكة بني املسلم وغري املسلم أوال: اآلراء الفقهية لألوقاف
  ثاةيا:أركان وشروط الوقف املشرتك بني املسلم وغري املسلم
ثالثا:أحكام النظارة على الوقف املشرتك بني املسلم وغري 

 املسلم
 

راباا: أحكام الشروط يف الوقف املشرتك بني املسلمني وغري 
 املسلمني

 

لشرعية للوقف ضماةات احملافظة على األحكام اخامسا:
 املشرتك

 

  سادسا:حكم إهناء الوقف املشرتك



81 
 

  ساباا: أحكام املنازعات يف الوقف املشرتك
صور وأشكال لألوقاف املشرتكة بني املسلمني وغري ثامنا:

 املسلمني
 

  حلجة وقفية مشرتكة بني املسلمني وغري املسلمنيتاساا: منوذج 
  اخلامتة

  قائمة املاادر واملراجع
  هرست الكتابف
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