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الىقف الخيري في إلاسالم

Charitable endowment in Islam
Muneeb1
Abstract
Waqf (Islamic perpetual trust) and English charitable trust have some noted similarities in
their nature, character and socio-economic implications. Despite emerging and evolving
in two different environments, the mechanisms, objectives and functions of Waqf and
trust are identical to a great extent. In historical terms, the two institutions have
effectively delivered charitable services into a vast number of areas including social
welfare, advancement of religion, education, research, development and general wellbeing. However, in spite of playing an applaudable role in its history, during the last two
centuries the experience of Waqf has been diametrically opposed to the experience of
trust. During this period, while the trust witnessed consistent progress and prosperity,
Waqf suffered persistent downfall and decline. Notwithstanding this, the modern Waqf
has started gaining momentum once again and is in the process of re-evolution. The
modern Waqf, compared to traditional Waqf, incorporates almost all essential features
and characteristics of the modern trust. This phenomenon enables the modern Waqf once
again to be as effective as the modern trust.
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ُ ْ َ
ُ  َو َأ ْن َى،الى ْقف
َ يف
:اع ُه
تع ِر
ِ
َ ا
ُ َْ
الذاس ا
َّ  وكفذ:ٌ ًُلا، والجمْ أوكاف، مفذس وكف،ْ الحبغ واإلاى: أـل الىكف:ف ُل َغ ات
وكفا
 الىك:أ َّوًل
[1].خبعتها في ظبُل هللا
ا
َّ
َّ
َّ هما
: أي، ظبل لُّخه حعبًُل:ٌ ًُلا، أو حّله في ظبُل هللا، جشهه: أي، ظبل الص يء،ٌّبر ِىه بالدعبُل
َّ
" [3]. وظبل زمشها، "اخبغ أـلها:-  َس ِض َي الل ُه َِ ْىه-  وفي خذًث ِمش،]2[ حّلها في ظبُل هللا حّالى
َ ْ ُ َْ
:اـ ِىًل اخا
الىكف
َّ ْ وٍشح،حاءث حّشٍفاث الىكف ِىذ الفلهاء مخباًىت
العبب في رلً ئلى الاخخًلف في بّن ؼشوه
َّ الىدى
َّ  ُوأؼير باًجاص ئلى حّشٍفاث اإلازاهب ألاسبّت للىكف ِلى،الىكف وأخيامه
:الخالي
َّ ، "هى خبغ الّين ِلى ملً الىاكف:الحىفُت
ُّ والخ
َّ
" فذق باإلاىفّت ِلى حهت الخير
حّشٍف الىكف ِىذ
[4].
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اإلاالىُت" :هى ئِىاء اإلاالً مىفّت ش يء َّ
مذة وحىده ،ا
َّ
ًلصما بلاؤه في ملً مّىيها ،ولى
حّشٍف الىكف ِىذ
ا
جلذًشا" [5].
َّ
افُّت" :هى خبغ ماٌ ًمىً الاهخفاُ به مْ بلاء ُِىه بلىْ َّ
الؽ َّ
الخ ُّ
فشف في سكبخه
حّشٍف الىكف ِىذ
ٍ
ِلى مفشف مباح" [6].
حّشٍف الىكف ِىذ الحىابلت" :هى جدبِغ ألاـل ،وحعبُل اإلاىفّت" [7].
َّ
ُّ
والىاكْ َّأن مجمىُ حّشٍفاث الفلهاء ًل جخشج ا
بُّذا ًِ اإلافهىم اللغى ّ ِي الزي ًفُذ اخخباط الّين ،ومىْ
فشف فيها مً ك َبل اإلاالً (الىاكف) ،ومً ك َبل اإلاىكىف ِلُه بزاتهاَّ ،
َّ
وئهما له ُّ
الخ ُّ
الحم في الاظخفادة مً
ِ
ِ
مىفّتها وزمشتها.
مشد رلً ّوله ئلى ؼيل َّ
َّأما الاخخًلفاث َّالتي هشاها في حّشٍفاتهمَّ ،
فان َّ
الفلهي َّالزي اِخمذه ُّ
ّ
ول
ىُُف
الخ
ِ
ِ
َّ
ُّ
واخذ منهم ،مً خُث ألاسوان والؽشوه التي ولّىها للىكف[8].
ٍ
َّ
والخّشٍف ألاسجح هى حّشٍف الحىابلت ،ورلً إلاا ًأحي[9]:
َ َّ َّ َ
َّ
َّ
َّ
ـلى الل ُه َِل ُْ ِه َو َظلم ِ -ىذما كاٌ لّمش بً الخىاب َ -س ِض َي الل ُه َِ ْىه
َّأهه اكخباط مً خذًث سظىٌ هللا -
" :اخبغ أـلها ،وظبل زمشتها" [10].َ َّ َّ
َّ
الل ُه َِ َل ُْه َو َظ َّلم  -هى أِشف َّ
وًل َّ
ؼً َّأن َّ
الىاط بأخيام الؽشُ وخلُلتها.
الشظىٌ  -ـلى
ِ

َْ َ ُ َ ْ
َ
الغ َرض م ْنهُ:
ْ
َ
ف ِباع ِتب ِار
أنىاع الىق ِ
ِ ِ

َّ
َّ
َْ ُ َ
ا
ّ
البر والخير التي ًل جىلىْ ،وهى الزي ًلىم ِلى
الىكف الخ ْي ِر ُّي" :هى ما وان
-1
ابخذاء ِلى ٍ
حهت مً حهاث ِ
َّ
ا
َّ
البر؛ َّ
َّ
ّ
لخّم حمُْ
خبغ ِين مُّىت ِلى أًل جيىن مليا ألخذ مً الىاط ،وحّلها ،وسَّها لجهت مً حهاث ِ
اإلاعلمين ،فُذخل في هزا الىكف الفلشاء ،واإلاعاهين ،والُخامى ،وبىاء اإلاعاحذ ،واإلاذاسط ،واإلاؽافيُّ ،
وول
ّ
ًدلم الخير َّ
لّامت اإلاعلمين" [11].
ما ِ
َْ ُ َ
َ ّ
الىكف ألا ْه ِل ُّي ،أ ِو الز ّ ِس ُّي :وهى "ما حّل اظخدلاق الشَْ فُه للىاكف هفعه ،أو لغيره مً ألاشخاؿ
-2
َّ
َّ
اإلاُّىين بالزاث أو بالىـف ،ظىاء واهىا مً ألاكاسب ،أو مً غيرهم ،ورلً بأن ًلىٌ :وكفذ أسض ي ِلى
ُ
هفس ي َّ
مذة خُاحي ،ز َّم ِلى أوًلدي بّذ وفاحي" [12].
َّ
ّ
والزس ّي هى الجهت َّالتي ُّ
ًخم الىكف ِليها ،فان واهذ حهت
وٍخضح َّأن مذاس الفشق بين الىكف الخير ّ ِي،
ِ ِ
ِامت؛ وان الىكف ًّ
َّ
الىكف َّ
خاـت بأهله ،أو أكاسبه ،أو غيرهم؛ وان الىكف
خيرًا ،وئن واهذ حهت الىكف
ًّ
ّ
رسًٍّا.
أهلُا ،أو ِ
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مىحىدا في الّفىس ألاولى لسإظًلمَّ ،
وٍيبغي ؤلاؼاسة ئلى َّأن هزا َّ
ا
وئهما واهذ ألاوكاف
الخلعُم "لم ًىً
حّشف َّ
َّ
الىىُِت ،ولزلً ًُلاٌ :هزه ـذكت فًلن ،وهى َّ
مما ًثبذ َّأن الّفىس ألاولى لم حؽهذ
بالفذكاث
هزا َّ
الخفشٍم بين وكف ووكف آخش" [13].

َ َّ ُ َ َ َ ْ ُ َّ َ ْ
ف:
ق
وعي ِة الى ِ
ألا ِدلة على مشر ِ

َ َّ ا َ
َّ
َ
ألاد َّل ُت م ًَ ُ
الل ْش ِآن الى ِش ٍِمِ :مىم آلاًاث التي جأمش باإلهفاق في أوحه الخير ،ومنها:
أوًلِ ِ :
َ َ ُ ْ
َ
َّ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
- 1كىله حّالى ﴿ :ل ًْ ج َىالىا ال ِب َّر َخ َّتى ج ْى ِف ُلىا ِم َّما ج ِد ُّبىن َو َما ج ْى ِف ُلىا ِم ًْ ش ْي ٍء ف ِا َّن الل َه ِب ِه َِ ِلُم [ظىسة
آٌ ِمشان.]92 :
َ
ووحه ّ
ئسحاق ْب ًِ ِبذ هللا ًِ أبي ولحتَّ :أهه ظمْ أوغ بً مالً  -سض ي
الذًللت مً آلاًت :ما ُس ِو َي ًِ
ِ
َ
هللا ِىه ً -لىٌ :وان أبى ولحت أهثر ألاهفاس باإلاذًىت ماًل مً هخل ،ووان أخب أمىاله ئلُه بيرخاء ،وواهذ
ُ َ َ َ َّ
َ َّ
ماء فيها ّ
وُب ،كاٌ
معخلبلت اإلاسجذ ،ووان سظىٌ هللا–
ـلى هللا ِل ُْ ِه و َظل َم ً -ذخلها ،وَؽشب مً ٍ
ِ
َّ ُ ُّ نَ
َ ْ َ َ ُ ْ َّ َ َّ ُ
ُ
ْ
أوغَّ :
فلما أهضلذ هزه آلاًت ﴿ :لً جىالىا ال ِبر ختى جى ِفلىا ِمما ج ِدبى [ظىسة آٌ ِمشان]92 :؛ كام أبى
َ َ ُ
ُ َ
َّ
َ َّ
هللا َِل ُْ ِه َو َظل َم  -فلاًٌ :ا سظىٌ هللاَّ ،ئن هللا جباسن وحّالى ًلىٌ ﴿ :ل ًْ ج َىالىا
ـلى
ولحت ئلى سظىٌ هللا -
َ
ْالب َّر َخ َّتى ُج ْىف ُلىا م َّما ُجد ُّبىن [ظىسة آٌ ِمشانَّ ،]92 :
ئلي بيرخاءَّ ،
وئن َّ
أخب أمىالي َّ
وئنها ـذكت هلل ،أسحى
ِ ِ
ِ
ِ
ـ َّلى ُ
َّبشها ،ورخشها ِىذ هللا ،فمّها ًا سظىٌ هللا خُث أسان هللا ،كاٌ :فلاٌ سظىٌ هللا – َ
هللا َِ َلُ ِهْ
ّ
َ َ َّ َ َ
وئوي أسي أن ججّلها في ألاكشبين" ،فلاٌ
وظلم" :ب ٍخ ،رلً ماٌ سابذ ،رلً ماٌ سابذ ،وكذ ظمّذ ما كلذِ ،
ّ
َْ َ ُ
ِمه" [14].
أبى ولحت :أفّل ًا سظىٌ هللا ،فلعمها أبى ولحت في أكاسبه ،وبني ِ
َ َ ْ
َ ُ َّ َ
َ
َ ْ ُ
َْ
- 2وكاٌ حّالىَ ًَ ﴿ :اأ ُّي َها َّالز َ
ًً َآم ُىىا أه ِف ُلىا ِم َّما َسصك َىاه ْم ِم ًْ ك ْب ِل أ ْن ًَأ ِح َي ًَ ْىم ًل َب ُْْ ِف ُِه َوًل خلت َوًل
ِ
َ َ َ َ ْ َ ُ َ ُ ُ َّ ُ نَ
ؼفاِت واليا ِفشون هم الٍ ِاإلاى [البلشة.]254 :
َ
َّ
َّ
َْ ُ
َّ َ َ
َ َ
َُ
َّ َ َ ُ
الضواة َو َما جل ِّذ ُمىا ِأله ُف ِعى ْم ِم ًْ خ ْي ٍر ج ِج ُذ ُوه ِِ ْى َذ الل ِه ِئ َّن الل َه ِب َما
الفًلة َوآجىا
- 3وكىله حّالىَ ﴿ :وأ ِك ُُمىا
َ ُ َ
ح ّْ َملىن َب ِفير [البلشة.]111 :
َّ َ ُ
ْ َُ
َُ
َّ َ َ ا َ َ ا ُ َ
ْ ُْ ُ
اِ ْف ُه لى ْم َو ََغ ِف ْش لى ْم َوالل ُه ؼيىس َخ ِلُم [الخغابً:
- 4وكىله حّالىِ ﴿ :ئن جل ِشلىا الله ك ْشلا خعىا ًم ِ
.]17
ووحه الاظخذًلٌ مً حمُْ هزه آلاًاث:
ا
شح َّ
" َّ
والبر ،وجدزًش م ًْ ّ
ألاماسة ُّ
الىفغ َّ
دِىة لسإهفاق في أوحه الخيرّ ،
بالعىء ،وجىبُه للمعلمين
فيها
أن
ِ
ِ
ِ
بأهم َُّت بزٌ اإلااٌ في ُّ
َّ
ّ
فُخدعشون ِلى ما فاتهم مً خير ِمُم ،ومً
الذهُا كبل أن ًأحي ًىم اللُامت؛
ِ
َّ
ّ
َّ َّ ّ
اوي
أٍِم أبىاب الخير ِ
والبر :الىكف ِلى حهاث الخير؛ ابخغاء مشلاث هللا حّالى ،واظخجابت للخىحُه الشب ِ
َّ
مىث ،والىحىد فيها ئلى ِذم ،والبلاء ئلى فىاء" [15].
الحىُم؛ ألن الحُاة ئلى ٍ
3
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َ
الع َّىت َّ
َ َّ ُ َ
الى َب ِى ٍَّ ِت:
زا ِه اُا :ألا ِدلت ِمً ُّ ِ
َ َّ َّ
َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َّ
اٌ" :ئ َرا َم َ
اث ؤلا ْو َع ُ
الل ُه َِ ْىه َ -أ َّن َس ُظى َ
الل ُه َِ َل ُْ ِه َو َظ َّلم َ -ك َ
ٌ
ان
ى
ل
ـ
هللا
 ًِ- 1أ ِبي هشٍشة  -س ِض ي
ِ
ِ
ِ
َْ ََ َ َ ْ ُ َ
ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ ُ َّ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َ َُ
ُ
اهلىْ ِىه ِمله ِئًل ِمً زًلز ٍتِ :ئًل ِمً ـذك ٍت ح ِاسٍ ٍت ،أو ِِل ٍم ًيخفْ ِب ِه ،أو ول ٍذ ـا ِل ٍح ًذِى له" [16].
َّ
ىوي َ -سخ َم ُه ُ
هللا َح َّ َالى " :-وفُه دًللت ِلى َّ
َّ
فالفذكت الجاسٍت هي
صحت الىكف ،وٍُِم زىابه،
كاٌ الى ُّ ِ
الىكف" [17].
َ
َ َّ َّ َ
َ ْ ََ َ َ
َّ
َّ
َ
غ ف َش اظا ِفي
ـلى الل ُه َِل ُْ ِه َو َظلم  -كاٌ" :م ًِ اخخب
 ًِ- 2أ ِبي ُه َشٍْ َشة َ -س ِض َي الل ُه َِ ْىه َّ -أن سظىٌ هللا -
ا
َ َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ
ََ ْ ا َ ْ
َ
َ َْ َ
الل َُ َام ِت" [18].
هللا ِئ ًَماها ِباهللِ ،وجف ِذًلا ِبىِ ِذ ِه؛ ف ِان ؼبّه ،و ِس ٍَّه ،وسوزه ،وبىله ِفي ِميزا ِه ِه ًىم ِ
ظ ِب ُِل ِ
َ َّ َّ َ
َّ
َ
َّ
ـلى الل ُه َِل ُْ ِه َو َظلم  -اإلاذًىت ،وأمش ببىاء
 ًِ- 3أوغ َ -س ِض َي الل ُه َِ ْىه ِ -ىه كاٌ :إلاا ك ِذ َم سظىٌ هللا -
َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ َّ َ
َّ َّ َ ُ
َ َ
هللا" [19].
هللا ًلهىل ُب ز َمىه ِئًل ِئلى ِ
اإلاسجذ كاًٌ" :ا ب ِني الىج ِاس ز ِامىى ِوي ِبدا ِئ ِىىم هزا" ،كالىاً :ل و ِ
َزال اثا :ؤلا ْح َم ُ
اُ:
ِ ِ
ّ
َْ ُ
مؽشوُِت الىكفَّ ،
ختى َّئنهم َ -سض َي ُ
َّ
َّ
هللا َِ َل ْيهم -ما ُّ
هللا
ًذٌ ِلى ِاجفاكهم ِلى
ِ
وسد ًِ الصحابت ِ -سلىان ِ ِ
َّ ُّ َ َ ُ ُ َ َ
ا
َّ
هللا ح َّالى :-
َِ ْن ُهم -ظاسِىا ئلى الىكف؛ سغبت في الثىاب الٍُّم مً هللا حّالى ،كاٌ الؽافعي  -س ِخمه
صحابُا مً ألاهفاس َّ
ًّ
جفذكىا بفذكاث مدشماث".
"بلغني َّأن زماهين
َّ
افعي َ -سخ َم ُه ُ
هللا َح َّ َالى ّ ٌُ -
عمي ألاوكافَّ :
الفذكاث اإلادشماث[20].
ووان الؽ ُّ ِ
ِ
َّ ُّ َ َ ُ ُ َ َ
هللا ح َّالى  -باإلادشماث ،أيَّ :أهه ًدشم بُّها ،وهللا أِلم.
وٍلفذ الؽافعي  -س ِخمه
َ َ َّ
الل ُه َِ ْىه  -ـذكخه في خًلفخه –أي وكفه -دِا ا
هفشا مً اإلاهاحشًٍ وألاهفاس
وِىذما هخب ِمش  -س ِض ي
فأخمشهم رلً ،وأؼهذهم ِلُه؛ فاهدؽش خبرها ،كاٌ حابش" :فما أِلم ا
أخذا وان له ماٌ مً اإلاهاحشًٍ
ا
َّ
ا َّ ا
ذة ًل حؽتري ا
أبذا ،وًل جىهب ،وًل جىسر" [21].
وألاهفاس ئًل خبغ ماًل مً ماله ،ـذكت مإب
َّ
ّ
مؽشوُِت الىكفَّ ،
ٌّ
ئظًلمي ّ
معخمذ مً الىخابُّ ،
ألادلت َّ
َّ
ٌّ
والع َّىت،
مخميز
وأهه هٍام
جإهذ ِلى
َّئن
العابلت ِ
ِ
َّ
وؤلاحماَُّ ،
وأهه يهذف ئلى جدلُم مىافْ ٍُِمت في خُاة َّ
ؤلاظًلمُت َّ
َّ
مبيُت ِلى حلب
الىاط ،والؽشَّت
ٌّ ّ
َّ
للىاط ،وهزلً دسء اإلافاظذ ِنهمَّ ،
اإلافالح َّ
لُخدلم في الىكف ،ففُه هفْ ٌّ
ًدلم
ِام
وئن رلً
وخاؿ ِ
ا
أهذافا ٍُِمت في خُاة الفشد واإلاجخمْ.

ْ َ ُ َ ْ ُ َّ َ ْ
ف:
وعي ِة الىق ِ
ِحكمة مشر ِ
ؼشُ هللا ُ -ظ ْب َد َاه ُه  -الىكف لّباده؛ إلاا فُه ـًلخهم في مّاؼهم ومّادهم ،فاللشآن ُّ
والع َّىت كذ اؼخمًل
الخيافل َّ
والخًلخم ،وٍيؽش َّ
اإلادبت َّ
ّ
ًلىي أواـش َّ
والخّاون،
ِلى ما ًفلح الّباد في الّاحل وآلاحل ،وِلى ما ِ
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الىٍام الفشٍذ في أخيامه َّالزي حاء ّ ا
ومً رلً حؽشَْ هٍام الىكف في ؤلاظًلم ،هزا ّ
َ
هثيرة،
مدللا إلافالح ٍ
ِ
ِ
وخىم ٍُِمت ،منها[22]:
ا
ا
ـالحا َّ
ّ
- 1ئجاخت الفشـت للفشد اإلاعلم أن ًترن ا
سجل خعىاجه ،خُىما
ٌسجل له في
أزشا مً آلازاس ،وِمًل
ِ
الشـُذ ُّ
الىمى بّذ فشاق ُّ
ًىلىْ ًِ ُّ
الذهُا ،وهى بداحت ئلى سـُذ الحعىاث ،فُممً لهزا َّ
الذهُا ،ئر َّئن
الفذكاث َّالتي ٌعخىُْ بها الىاكف أن ًدبغ ا
ُِىا مً أُِان ماله ِلى َّ
َّ
الىكف مً َّ
وٍخفذق
الخذاوٌ،
اسٍت مً بين ـذكاث َّ
ًخخق بميزة َّ
الذوام ،والاظخمش َّ
الخ ُّ
ُّ
ىىُ.
بمىفّتها ،خُث َّئهه
فان أغلب اإلاعاحذ ِلى مذي َّ
َّ - 2أن الىكف ظبب سئِس ٌّي لدؽُِذ دوس الّباداث ،واإلادافٍت ِليهاَّ ،
الخاسٍخ
كامذ ِلى ألاوكاف ،بل َّئن َّ
ول ما ًدخاحه اإلاسجذ مً فشػ ،وجىٍُف ،وسصق لللائمين ِلُه َّئهما وان
أوكاف وكفذ ِلى اإلاعاحذ.
مً سَْ
ٍ
فمما ًل َّ
َّ
َّ
الّلمُت ودِمها ،وئكامت دوس الّلمَّ ،
ؤلاظًلمُت
ؼً فُه َّأن دوس الّلم ،واإلاذاسط
- 3ئزشاء الحشهت
في َّ
ّ
َّ
ؼتى الفىىن وان مٍّمها ا
فاإلاخدبْ لخاسٍخ اإلاذاسط ،والحللاث
ؤلاظًلمُت واهدؽاسها،
كائما ِلى ألاوكاف
ِ
ختى بلغذ اإلائاثَّ ،
حّذدث ألاوكاف ِليها َّ
الّلمُت في اإلاعاحذ ،والجىامْ ًًلخَ َّأن بّمها َّ
َّ
ختى وـل
ألامش ئلى أن ًفشف َّ
مشجب ؼهش لجمُْ َم ًْ َّ
ًخللى الّلم في بّن اإلاذاسط ،ووان هزا أهبر داِم لبلائها
واظخمشاساها.
َّ
- 4ئخُاء َّ
بالىبلاث َّالتي ًل ججذ ما ُّ
ٌعذ ِىصها مً الفلشاء ،واإلادخاحين ،والّاحضًٍ
الخيافل ،والّىاًت
َّ
ًِ هعب الِّؾ َّئما ا
عجضا ا
دائما ،أو مإك اخا.
ُّ َ
َّ
َّ
بمعئىلُاجه ججاه مجخمّه،
وجماظً ل َب َىا ِج ِه التي هي أفشاده ،واظدؽّاس اإلاعلم
- 5جشابي اإلاجخمْ،
وحصجُّه ِلى ئظذاء ًذ بُماء لهزا اإلاجخمْ ،فُدعابم اإلاعلمىن ِلى جدبِغ ألاُِان ،وحعبُل زماسها
في ـالح اإلاجخمْ ،هبىاء اإلاعدؽفُاث ،واإلاًلجئ ،ودوس ألاًخام.
- 6ـلت ألاسخام ،وألاكاسب ،وغيرهم ،ورلً بما ًىكفه اإلاعلم ِلى كشابخه ،وروي َّ
مدبخه َّ
مما له ألازش
الىبير في جشابي ألاظش ،وئؼاِت سوح َّ
الخّاون بين أفشاده.
- 7دِم َّ
كىة اإلاعلمين ،واإلادافٍت ِلى ٌهىس دولت ؤلاظًلم ،خُث ظاسُ اإلاعلمىن في جدبِغ أمىالهم في
ا
خبغ أُِان جيىن مىفّتها في بلاء َّ
ا
الذولت ؤلاظًل َّ
َ
مُت مهُبت
وِخادا ،أم
ظبُل هللا ،ظىاء واهذ أظلحت
الجاهب.
__________________________________________________
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][1اهٍشَّ :
الخّشٍفاثُّ ،
ّ
ُّ
الّشبي ،بيروث ،ه1413 ،2هـ ،ؿ،328
الجشحاوي ،داس الىخاب
ِلي بً ُم َد َّمذ
ِ
َّ
الفُىمي ،وصاسة اإلاّاسف اإلا َّ
الؽشح الىبير ،أخمذ بً ُم َد َّمذ ُّ
فشٍت ،اللاهشة ،ه،1
واإلافباح اإلاىير في غشٍب
1324هـ(2 /307). ،
][2لعان الّشبً ،لبً مىٍىس(3 /240). ،
ّ
][3صحُذ ابً َّ
خبان ،هخاب الىكف ،باب رهش الخبر اإلاذخن كىٌ َم ًْ هفى حىاص ِاجخار ألاخباط في
ظبُل هللا ،خذًث سكم ( ،)4899جدلُم وجخشٍج ؼُّب ألاسهاؤه ،وكاٌ :ئظىاده صحُذ ِلى ؼشه
ّ
َّ
ّ
الشظالت ،بيروث ،ه1414 ،2هـ.
البخاس ِي ،مإظعت ِ
ُّ
][4فخذ ؼشح اللذًش ،هماٌ ّ
ّ
الّشبي ،بيروث ،د.ث(5 ،
الذًً ابً الهمام (ث 861هـ) ،داس ئخُاء الترار
ِ
ِ
/416).
][5ؼشح مىذ الجلُلُ ،م َد َّمذ بً أخمذ ِلِؾ (ث 1299هـ) ،اإلاىبّت الىبري ،اللاهشة ،ه1429 ،1هـ(4 ،
/34).
][6جدفت اإلادخاج بؽشح اإلانهاج ،أخمذ بً ُم َد َّمذ بً حجش الهُخمي (ث974هـ )
][7اإلاغنيً ،لبً كذامت اإلالذس ّ ِي(5 /348). ،
الع َّخاس ئبشاهُم الهُتي ،مشهض البدىر ّ
][8الىكف ودوسه في َّ
الخىمُتِ ،بذ َّ
والذساظاث ،كىش ،ه،1
ِ
1419هـ ،ؿ.15-14
َّ
جأـُلُت ،ئِذادِ :بذ بً ُم َد َّمذ بً خمذ
][9الىكف الخير ُّي ،وأزشه في الىكاًت مً الجشٍمت ،دساظت
ُّ
َّ
َّ
ّ
الشٍاك1431 ،هـ ،ؿ .18
الذوظشي ،حامّت هاًف الّشبُت للّلىم ألامىُتِ ،
][10ظبم جخشٍجه.
َّ
ؤلاظًلمُت ،وأزشه في جىمُت اإلاجخمُْ ،م َد َّمذ بً أخمذ َّ
َّ
الفالح ،ه ،1د.ن،
][11الىكف في الؽشَّت
1422هـ ،ؿ.53
][12الىكف ودوسه في َّ
الخىمُت ،ؿ.42
][13الىكف ودوسه في َّ
الخىمُت ،ؿ.43
الضواة ،باب َّ
][14صحُذ البخاسي ،هخاب َّ
الضواة ِلى ألاكاسب ،خذًث سكم(1461).
َّ
][15الىكف وأزشه ِلى َّ
لافُت ،مفىفى الّشحاوي ،بدث َّ
والث َّ
َّ
ملذم لىذوة ئخُاء
الاحخماُِت
الىاخُخين
دوس الىكف في ُّ
َّ
الذوٌ
ؤلاظًلمُت ،د.ه1419 ،هـ ،ؿ.141
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َّ
َّ
الىـُت ،باب ما ًلحم ؤلاوعان مً الثىاب بّذ وفاجه ،خذًث سكم(1631).
][16صحُذ معلم ،هخاب
ُّ
َّ ّ
ّ
الّشبي ،بيروث ،ه1392 ،2هـ.
ىوي ،داس ئخُاء الترار
ِ
][17صحُذ معلم بؽشح الى ِ
][18صحُذ البخاسي ،هخاب الجهاد ّ
والعير ،باب مً اخخبغ ا
فشظا في ظبُل هللا ،خذًث سكم(2853).
ِ
][19صحُذ البخاس ّي ،هخاب َّ
الفًلة ،باب وكف ألاسك للمسجذ ،خذًث سكم(2774).
ِ
ّ
][20مغني اإلادخاج ئلى مّشفت مّاوي ألفاً اإلانهاج ،ؼمغ ّ
ُ َ
الؽشبُني
ِ
الذًً ،مد َّمذ بً أخمذ الخىُب ِ
َّ
َّ
الّلمُت ،بيروث، ،د.ه4115،هـ(3 /523).
الؽافعي (ث 977هـ) داس الىخب
][21اإلاغني(8 /185). ،
َّ
جأـُلُت ،ؿ 31-28باخخفاس.
][22الىكف الخير ُّي ،وأزشه في الىكاًت مً الجشٍمت ،دساظت
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