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ملت على خالصة البحث وأهم     تشا ث من مقدمة وثالثة مباحث ، وخامتة      تألف هذا البح    
  .نتائجه 

خصص املبحث األول لبيان احلكم الشرعي لوقف النقود ، حيث تبني بعد التعـرف              وقد    
 جبواز وقف النقود ،      هو القول  على أقوال الفقهاء وأدلتهم واملناقشات حوهلا ، أن الصحيح الراجح         

 الوقـف ، كمـا أن املـصلحة         مشروعيةلعدم وجود دليل يقتضي املنع ، يف حني أن األصل هو            
  .الشرعية املعتربة تقتضي اجلواز 

ويف املبحث الثاين أورد البحث قراءة تارخيية موجزة لتاريخ وقف النقود وتطبيقاته ، منـذ                 
، حيث تبني ندرة األمثلة يف القرون األوىل ، حىت شـاع             ، حىت الوقت احلاضر      زمن الرسول   

رد يف هذا املبحث ذكر أهم األغراض اليت ذكرها الفقهاء لوقف   كما و . تطبيقه يف القرون املتأخرة     
النقود ، وهي غرض التحلي أو الوزن ، وغرض القرض ، وغرض التنمية واإلسترباح مث اإلنفـاق                 

مفصل ألمهية الوقف النقدي املعاصرة ، واليت يـأيت يف          وختم هذا املبحث باستعراض     . من الربح   
  .شكالت وقف العقار مقدمتها قدرته على تفادي أغلب م

 ، حيث مت أوالً ذكر أهـم         فقد خصص لبحث استثمار  النقود املوقوفة       أما املبحث الثالث    
البحـث  مث استعرض   .  ، واليت أمهها املضاربة       املوقوفة  النقود  اليت ذكرها الفقهاء الستثمار      الطرق

  . الب على االستثمار املايل أمثلة من الطرق احلديثة الستثمار الوقف النقدي ، واليت تركزت يف الغ

ويف ختام هذا املبحث ناقش البحث مسألة فقهية تتعلق باستثمار الوقـف النقـدي ، ومل                  
يسبق للباحث أن اطلع على من حبثها ، وهي معرفة حقيقة األموال اليت يستبدل ا الوقف أثنـاء                  

 هـذه األمـوال املـستبدلة            فهل تكون وقفاً بدله ، أم ال ؟ وقد انتهى البحث إىل أن            . استثماره  
على سبيل االستثمار ال تكون وقفاً ، حىت وإن كانت أعياناً ذات دخل ، وسيحتفظ ا الوقـف                  

  .لزمن طويل 
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احلمد هللا ، والصالة والسالم على رسول اهللا ، وعلى آله وصحبه ومـن وااله إىل يـوم                      

  الدين وبعد ،

 جاء به اإلسالم من تشريعات مالية ، ويعتـربان ركنـان            فإن الزكاة والوقف من أهم ما       
 طـوال التـاريخ       –أساسيان من أركان النظام االقتصادي اإلسالمي ، وقد أصـبحت الزكـاة             

 املؤسسة األوىل لتمويل اإلنفاق التحويلي يف الدولة اإلسالمية ، وحتقيق مبدأ التكافل             –اإلسالمي  
 كما أصبح الوقف املؤسسة األوىل لتمويل بقيـة النفقـات          . بني أبناء اتمع املسلم     جتماعي  اال

، وخباصة النفقات الضرورية لتنمية اتمع وحتضره ، ويف مقدمتـها           العامة اليت ال تشملها الزكاة      
  .التعليم والصحة 

وبينما جند الزكاة خمصصة يف اإلنفاق على جوانب حمددة ال ميكن جتاوزها ، إال أا متتـاز                   
 إلزامي ، وواجب تكليفي على مجيع املقتدرين يف اتمع ، وكذلك يقال عن الوقـف ،                 بأا نظام 

فهو من جهة نظام تطوعي واختياري ، ومن جهة أخرى ميتاز بسعة جماالتـه ، ومشولـه لكافـة                   
  .جوانب الرب ، وصالحيته للتطبيق يف أغلب جوانب احلياة وحاجات الناس 

يف أنـواع   وتعددها ، إال أننا مل جند توسعاً ممـاثالً          سع جماالت الوقف     من تو  على الرغم و  
.  يف العقار وبعض األموال املنقولة       – أو كادت    –األموال املوقوفة ، حيث احنصرت هذه األنواع        

 مع سوء إدارته إىل حدوث بعـض املـشكالت يف االسـتثمار              يف وقف العقار   وقد أدى التوسع  
 وعرب التاريخ تنامت  هذه املشكالت حىت كادت          .منهوالتمويل والصيانة ، أدت إىل تعطل الكثري        

 حىت ظهرت املؤسسات الوقفية      ، )١(دي بنظام الوقف بكليته    أن تو  – يف بداية العصر    احلديث         -
 وإدارته ، وتنويع جماالتـه ،        ، احلديثة اليت اعتمدت على الطرق العلمية احلديثة يف الدعوة للوقف         

                                                 
رة :  انظر حول الموضوع  )١( ي زه شيخ أب ي الوقف لل د سراج ٢٣: ص : محاضرات ف انون ، لمحم ه والق ي الفق ام الوقف ف دها ؛ أحك ا بع :       وم

د اهللا             دها ؛ الوقف في الفكر        وما بع  ١٦: ص   ن عب ز ب د العزي ن عب د ب وجيهي        ٢/٢٤٣: اإلسالمي ، لمحم ر الوقوف في الجانب الت دها ؛ أث ا بع  وم
يم صقر      ٣٤: ص : للمجتمعات ، لألستاذ الدآتور صالح السدالن        د الحل ة عب دآتور عطي ا  ٦٣: ص :  وما بعدها ؛اقتصاديات الوقف ،  لألستاذ ال  وم

 . وما بعدها ١٠٤: ص : اف فقهًا واقتصادًا للدآتور رفيق المصري بعدها ؛ األوق



 
)٥( 

ولعـل  . أمهيته ودوره التارخيي العظيم     استثماره ، فأعادت للوقف     وإتباع الطرق احلديثة لتنميته و    
، وهي مسألة قدمية    ) وقف النقود   ( فيه هذه املؤسسات الوقفية احلديثة مسألة       من أهم ما توسعت     

يف فقهها ، حديثة يف أغلب تطبيقاا ، ومتتلك أمهية خاصة تتالءم مع حاجات الوقت احلاضـر ،                  
  .ف يف جماالت التنمية واالستثمار وما ميكن أن يقدمه الوق

  : وعليه فقد اخترت هذا النوع من الوقف ليكون حمل هذا البحث ، وجعلت عنوانه   

  ) حكمه ، تاريخه وأغراضه ، أهميته في الوقت الحاضر ، استثماره ( وقف النقود 

  

   :وقد جاء البحث يف هذه املقدمة ، وثالثة مباحث الحقة مث اخلامتة فكان كالتايل  

  . حكم وقف النقود :املبحث األول 

  . تاريخ وقف النقود ، وأغراضه ، وأمهيته يف الوقت احلاضر :املبحث الثاين 

  . استثمار وقف النقود :املبحث الثالث 

   . ومشلت أهم النتائج :اخلامتة 
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   :حكم وقف النقود  :املبحث األول 
، ويقابل األموال املنقولة يف الفقه األموال الثابتة        النقود هي نوع من أنواع األموال املنقولة          

بيان حكم وقف العقار ، واألموال      ب، وملعرفة حكم وقف النقود ال بد من تقدمي موجز           ) العقار  ( 
  :املنقولة بصفة عامة ، مث بيان حكم وقف النقود بصفة خاصة ، وبيان ذلك يف املطالب اآلتية 
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  : معنى العقار وحكم وقفه :أوالً 

واألصل فيـه هـو     . )١(" ميكن نقله وحتويله من حمل إىل آخر         الما: " املقصود بالعقار هو      
لكن اختلف الفقهاء يف دخول البناء والـشجر يف معـىن العقـار              . )٢(األرض ، مبنية أو غري مبنية     

لنظر إىل ذاما يعتربان من املنقوالت ، لكن يأخذان         ابتداًء ، فمذهب اجلمهور أن البناء والشجر با       
ومذهب املالكية أن البناء    . )٣( ، كما يف الوقف والشفعة وحنومها      يف بعض العقود   ً حكم العقار تبعا  

األرض ، وما اتصل ا من بناء أو شـجر          : " والشجر من العقار ، يقول الدردير يف معىن العقار          
 القول بأما من املنقول بعيد ، ألنه وإن أمكن نقلهما يف الواقـع ،               وهو القول األوىل ، ألن    . )٤("

وإن كان اخلالف يف هذه املسألة      . )٥(شكلهما يتم إال بإحداث تغيري كبري على        إال أن هذا النقل ال    
ء والشجر من العقار ، سواء قلنا       ال يصبح مؤثراً يف باب الوقف ، فإن االتفاق حاصل على أن البنا            

  .ما دخال أصالً كما عند املالكية بعاً كما عند اجلمهور ، أو قلنا إ تما دخالإ

                                                 
شرعية  )١( ام ال ة األحك ادة :  مجل ر :  ؛ وانظر ١١٩: م اني   ،٤٢١: المصباح المني ات للجرج اريف ١٣٣: التعريف ات التع ى مهم :    ؛ التوقيف عل

  .٦ ، ٥:  ؛ المعامالت المالية الشرعية ، ألحمد بك ٥١٩
  .٤/٣٦١:  ؛ حاشية ابن عابدين ٥/٤٨: فتح القدير ، البن الهمام :  انظر  )٢(
  .٣/١٤٨:  ؛ المدخل الفقهي العام للزرقا ٤/١٣٨:  ؛ آشاف القناع ٢/٢٩٦:  ؛ مغني المحتاج ٦/٢١٧:  حاشية ابن عابدين  )٣(
  .٣/٤٧٦) : مع حاشية الدسوقي (  الشرح الكبير  )٤(
وقد أخذت القوانين الحديثة بهذا المعنى ، ففي الوسيط  . ٣/١٤٨:  ؛ المدخل الفقهي العام للزرقا ٦٥:  ، ألبي زهرة الملكية ونظرية العقد:  انظر  )٥(
 " .آل شيء مستقر بحيزه ، تابت فيه ، ال يمكن نقله منه دون تلف : العقار هو ) : " ٨/١١(



 
)٧( 

وقد اتفق مجهور الفقهاء على جواز وقف العقار ، وحكى بعضهم إمجاع الصحابة علـى               
 والعمل على هذا عند أهل العلم مـن أصـحاب الـنيب        : " هذه املسألة ، ففي سنن الترمذي       
  .)١("جازة وقف األرضني وغري ذلك هم يف ذلك اختالفاً يف إوغريهم ، ال نعلم بني املتقدمني من

  :معنى المنقول وحكم وقفه  :ثانياً 

فإذا كان ال   . ا ميكن نقله وحتويله من مكان آلخر        مكل  : املنقول هو ما عدا العقار ، أي          
هـور ،   ميكن نقله وحتويله إال بتغيري شكله وصورته ، كالبناء والشجر ، فهو من املنقول عند اجلم               

أما . ويأخذ حكم العقار تبعاً يف بعض العقود ، كالوقف والشفعة ، وليس من املنقول عند املالكية                 
إذا أمكن نقله دون إحداث تغيري يف صورته ، كاحليوان ، واألثاث ، والـسيارات ، والـسفن ،                   

  .ا ، فكل هذه األموال من املنقول باالتفاق كتب ، والسالح ، والنقود ، وحنوهوال

 ،  )٢(يف حكم وقف املنقول ، وهلم يف هذا أقوال وتفصيالت تطـول           وقد اختلف الفقهاء      
 قـسمني         إىل األمـوال املنقولـة     تقـسيم   مـن خـالل     لكن ميكن إجياز أقواهلم يف هذه املسألة        

  : رئيسيني مها 

ـ     حبيث يكون له أصل     املنقول الذي ميكن االنتفاع به مع بقاء عينه ،         )١( تعماله ،   يبقى عند اس
واملالكيـة واحلنابلـة يف روايـة        ،وقد ذهب أبو حنيفة     . كاحليوان ، والسالح ، واألثاث وحنوه       

، إىل عدم جواز وقف هذا النوع من األموال ، ومذهب اجلمهور هو جواز وقف               عندمهامرجوحة  
يف شـأن    قولـه     وهو ما يؤيده الدليل النقلي والعقلي ، فقد صح عنه            .)٣(هذه األموال املنقولة  

وأما خالد ، فإنكم تظلمون خالداً ، فقد احتبس أدراعه وأعتـده            [ خالد بن الوليد رضي اهللا عنه       
  . )٤(]يف سبيل اهللا 

                                                 
ذي  )١( نن الترم وذي (  س ع عارضة األح ر  . ٦/١٤٤) : م امع أل: وانظ ي الج رآن ، للقرطب ام الق ووي  ٦/٣٣٩: حك سلم ، للن رح صحيح م :  ؛ ش

  .٦/٢٦:  ؛ نيل األوطار ٨/١٨٦:  ؛ المغني ٥/٤٠٣:  ؛ فتح الباري ٦/٢٣٨:  ؛ تحفة المحتاج ١١/٨٦
 . وما بعدها ٢٩: ص ) هـ ١٤٢٣مجلة الدراسات اإلسالمية ، العدد الخامس ، ( وقف المنقول ، للدآتور عبد العزيز الحجيالن :  انظر  )٢(
و يوسف               )٣( هذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة ، وخصه محمد بن الحسن من الحنفية بما تعارف عليه الناس ، وعليه الفتوى عندهم ، وخصه أب

 ؛ ٤/٣٦٣: شية ابن عابدين  ؛ حا٥/٤٩:  ؛ فتح القدير ١٢/٤٥:  ؛ المبسوط ٣٥ ، ٣٤: أحكام األوقاف ، للخصاف  : انظر  . بالكراع والسالح للجهاد    
ووي   ٤/٨٠:  ؛ شرح الخرشي   ٧/٦٣٠:  ؛ مواهب الجليل ، للحطاب   ٦/٩٩: المدونة   اج   ٤/٣٧٨:  ؛ الروضة للن ي المحت ية  ٢/٣٧٧:  ؛ مغن  ؛ حاش
  .٣/٢٠٣٤:  ؛ آشاف القناع ٧/٧:  ؛ اإلنصاف ٨/٢٣١:  ؛ المغني ٣/٥٧٧: الجمل 

اري  )٤( اري (  صحيح البخ تح الب ع ف سلم ٣/٣٣١ ) :م ووي (  ؛ صحيح م ع شرح الن ظ ٧/٥٦) : م اده (  بلف ووي ) وأعت ال الن اد آالت : ، ق األعت
ة ، وبعض         : الحرب من السالح والدواب وغيرها ، ثم قال عن الحديث            ا حنيف ة بأسرها ، إال أب ه قالت األم ول ، وب وفيه دليل على صحة وقف المنق

  .٧/٥٦: شرح مسلم : انظر . الكوفيين 



 
)٨( 

،  ميكن االنتفاع به مع بقاء عينه ، وحيصل به غرض الوقـف              فإن هذا النوع من األموال مما     وأيضاً  
  .)١(فالراجح هو القول بصحة وقفه كالعقار

 أو كان مما يـسرع إليـه الفـساد ،           لذي ال ميكن االنتفاع به إال بإتالف عينه ،         املنقول ا  )٢(
كاألطعمة واألشربة ، والشمع ، والطيب ، والزيت ، وحنوها من األموال اليت ال ميكن االنتفاع ا                 

وتعتـرب  . ، وكالزهور والرياحني وحنوها من املشمومات اليت يسرع إليها الفساد           مع بقاء أعياا    
. )٢(ود من هذا القسم من األموال املنقولة ، ألنه ال ميكن االنتفاع ا إال باستهالك أعياا غالباً                النق

  :وميكن معرفة آراء الفقهاء يف حكم وقف هذا النوع من األموال بالنظر يف حالتني 

ـ        إال بإتالف عينه ،      وقف املنقول الذي ال ميكن االنتفاع به         )أ( دل ،  على من ينتفع به إىل غـري ب
ففي هذا احلال ال    . كوقف الطعام لألكل ، والشمع لإلضاءة ، والنقود ملن يستهلكها ، وحنو ذلك              

، ألن األصل واملنفعة يـزوالن      ) حبس األصل ، وتسبيل املنفعة      ( تظهر حقيقة الوقف املتمثلة يف      
 أقرب حلقيقة   ، وهذا التصرف لو كان ، فهو      )٤(، فال معىن للقول جبواز وقفها     )٣(عند أول استخدام  

  .الصدقة منه حلقيقة الوقف 

. وقف املنقول الذي ال ميكن االنتفاع به إال بإتالف عينه ، على من ينتفـع بـه إىل بـدل        ) ب(
من املثليات ، على من يقترضها ويرد بدهلا ، أو للمتاجرة ا واإلنفاق من              كوقف النقود أو حنوها     

ن حكم املسألة السابقة ، وللعلماء فيهـا خـالف           الربح إذا حتقق ، وحكم هذه املسألة خيتلف ع        
  . قوي ، وهو موضوع املطلب التايل 

א çÏßÖ]<ÌÎæ<ÜÓu<»<Ü]çÎ_æ<ð^Û×ÃÖ]<gâ]„ÚV>:א

بالتتبع ألقوال الفقهاء يف هذه املسألة جند أن هلـم قـولني رئيـسيني يف حكـم وقـف                            
  :النقود ، ومها 

                                                 
  .٤١: ص :  ؛ وقف المنقول ، للحجيالن ٨/٢٣٢المغني :  انظر  )١(
 . سيأتي أن النقود يمكن االنتفاع بها مع بقاء أعيانها أحيانًا ، آوقفها للتحلي أو الوزن  )٢(
سا         )٣( سرعة ف ة      ذآر بعض الشافعية جواز وقف الريحان المزروع للشم والتنزه ، ألنه يبقى ، بخالف الريحان المحصود ، ل ن تيمي ل عن اب ده ، ونق

اوي  : انظر . القول بجواز وقف الريحان ، ليشمه أهل المسجد ، وظاهره ولو محصودًا           ؛ ١/٤٩: تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف ، للمن
  .٤/٢٨٠: مطالب أولي النهى 

ه            ال يصح وقفه في قول عامة الفقهاء ، وأهل الع         : " وقال   . ٨/٢٩٩:  انظر المغني     )٤( ام أن ك واألوزاعي في وقف الطع لم ، إال شيئًا يحكى عن مال
 " . وليس بصحيح . يجوز ، ولم يحكه أصحاب مالك 



 
)٩( 

  :ز وقف النقود القول بعدم جوا :أوالً 

وإليه ذهب أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، والشافعية يف الوجه الصحيح ، واحلنابلة يف قـول                    
  .هو املذهب 

 جواز وقف املنقول مطلقاً ، حىت وإن كان مما ميكـن            – كما تقدم    –فأبو حنيفة ال يرى       
 النقود مـن بـاب         االنتفاع به مع بقاء عينه كاحليوان والسالح ، وعليه فهو ال يرى جواز وقف             

وأبو يوسف مل يستثن من املنقول إال الكراع والسالح للجهاد ، وما عداه من املنقـول ال                 . أوىل  
  .)١(جيوز وقفه ، نقوداً أو غريها

ء أكان وقفها للتزين ـا ،     ويف املسألة وجهان عند الشافعية ، أصحهما عدم اجلواز ، سوا            
  .)٢(جتار وصرف الربح للفقراءأم لإل

ومذهب احلنابلة عدم جواز وقف النقود ، سواء وقفها للزينة أو لغريها كالقرض ، قال يف                  
  .)٣("على الصحيح من املذهب : " اإلنصاف 

  :القول بجواز وقف النقود  :ثانياً 

وهو املذهب عند احلنفية واملالكية ، ووجه مرجوح عند الشافعية ، ورواية مرجوحة عنـد                 
  .ن تيمية ، وهو مذهب الزهري وإليه مال البخاري احلنابلة ، واختارها اب

فقد استقر املذهب عند احلنفية يف حكم وقف املنقول على قول حممد بن احلسن ، وهـو                   
جواز وقف املنقول املتعارف عليه ، ومل يكن وقف النقود متعارفاً عليه زمن حممد بن احلـسن ،                  

وازه عن زفر ، أو عن األنصاري تلميذ زفر ،          لذلك مل ينقل عنه القول جبوازه ، لكن نقل القول جب          

                                                 
  .٦/٢٥٩) : مع الهندية (  ؛ الفتاوى البزازية ٥/٥٠) : مع فتح القدير ( الهداية :  انظر  )١(
ر  )٢( شيرازي :  انظ ذب ، لل ال ١/٥٧٥: المه اء ، للقف ة العلم اج ٦/١١:  ؛ حلي ة المحت وف ٦/٢٣٨:  ؛ تحف سير الوق  ؛                    ١/٤٩:  ؛ تي

  .٣/٥٧٨: حاشية الجمل 
  . ٤/٢٨٠:  ؛ مطالب أولي النهى ٨/٢٢٩: المغني : وانظر  . ٧/١١:  اإلنصاف  )٣(



 
)١٠( 

 يف قول حممد املفىت     لكن بعد أن أصبح هذا النوع من الوقف متعارفاً عليه يف بعض البلدان ، دخل              
  .)١( القول جبوازه على مذهب زفر أو األنصاريبه عند احلنفية ومل تعد هناك حاجة إىل ختصيص

والنقد تردداً ، وأحد الترددين هو اجلـواز ، إذا          وذكر املالكية أن يف وقف املثلي كالطعام          
وذكر بعضهم أن التردد يف غـري       . )٢(وقفت للقرض أو حنوه ، وذكر اخلرشي أن هذا هو املذهب          

وهذا القـول   . )٣(النقود كالطعام ، أما النقود فال تردد فيها ، فيجوز وقفها قطعاً ، للسلف وحنوه              
لو أن رجالً حبس مائة دينار      : " دونة ، يف كتاب الزكاة      هو الذي يتفق مع ظاهر املدونة ، ففي امل        

نعم أرى  : موقوفة يسلفها الناس ويردوا ، على ذلك جعلها حبساً ، هل ترى فيها الزكاة ؟ قال                 
  .فإجياب الزكاة فيها دليل على أن مالكاً يرى صحة هذا النوع من الوقف . )٤("فيها الزكاة 

 عـدم   – كما تقدم    –مرجوح عند الشافعية ، واملذهب      والقول جبواز وقف النقود وجه        
 وهو كذلك رواية مرجوحة عنـد       .)٥("وليس بشيء   : " اجلواز ، وقال يف احللية عن هذا الوجه         

  .)٦(احلنابلة اختارها ابن تيمية

فيمن جعل  : " والقول جبواز وقف النقود هو مذهب ابن سريين ، فقد نقل البخاري عنه                
اهللا ، ودفعها إىل غالم له تاجر يتجر ا ، وجعل رحبـه صـدقة للمـساكني                 ألف دينار يف سبيل     

. )٧("ليس له أن يأكل منها      : قال  ... واألقربني ، هل للرجل أن يأكل من ربح تلك األلف شيئاً            
وهذا ظاهر يف أنه يرى جواز هذا النوع من الوقف ، وقد مال إليه البخاري ، حيث ترجم هلـذا                    

  .  والصامت هو الذهب والفضة .)٨(" وقف الدواب والكراع والعروض والصامتباب": األثر بقوله 

                                                 
ر       وذآر في موضع آخر أن هذه المسألة من المسائل العش        . ٤/٣٦٤،٣٦٣: حاشية ابن عابدين    :  انظر    )١( ول زف ا بق ى به ي يفت . رين في المذهب الت

  .٣/٦٠٨: المصدر نفسه 
  .٧/٧٠:  شرح الخرشي  )٢(
  .٧/٨٠:  ؛ حاشية العدوي على الخرشي ٤/٧٧: حاشية الدسوقي :  انظر  )٣(
  .١/٣٤٣:  المدونة  )٤(
  .٤/٣٨٠:  ؛ الروضة ١/٥٧٥: المهذب : وانظر  . ٦/١١: حلية العلماء  )٥(
ي أن عدم                                يوجد ب   )٦( ول ؟ ففي المغن ة واحدة ، أو ق ان ، أو رواي ة ، وهل هو روايت د الحنابل عض الغموض في حكم وقف النقود للقرض ونحوه عن

م الصحة        ال عن حك وًال في المذهب ،         : الصحة قول عامة الفقهاء ، ولم يذآر هل هو رواية في المذهب أم ال ؟ وق ذا ق ا ، فجعل ه ل يصح وقفه وقي
م الصحة                ) . ٨/٢٢٩: المغني  : (  انظر   .وليس رواية    ال عن حك م عدم الصحة ، وق ة في حك ال في   : " ولم يشر في اإلنصاف إلى وجود رواي وق

وًال                 " وعنه ، يصح وقف الدراهم      : الفائق   ي ق ه المغن ة ، في حين جعل ذه        ) ٧/١١: اإلنصاف   . ( فجعل القول بالصحة رواي ة ه ن تيمي د الحظ اب وق
وني في أن                    المسألة ، وذآر     ا الميم ة نقله المنع ، وذآر وجود رواي صًا ب د ن ذآروا عن أحم م ي أ ن الكثير الذين منعوا الصحة تبعوا الخرقي ، وأنهم ل

ي البرآات        .. الدراهم إذا آانت موقوفة على أهل بيته ففيها الصدقة ، وإذا آانت على المساآين فليس فيها الصدقة                   ذا   : " ثم قال نقًال عن أب وظاهر ه
فابن تيمية يرى أن المنع ليس فيه رواية عن أحمد ، وإنما هو قول لألصحاب تبعًا     " جواز وقف األثمان لغرض القرض أو التنمية والتصرف بالربح          

  .١٧١: ص : االختيارات : ، وانظر  ) ٣١/٢٣٤: الفتاوى . ( أما الجواز فهو رواية عن أحمد . للخرقي 
  .٥/٤٠٥: ) مع الفتح (  صحيح البخاري  )٧(
 . المرجع نفسه  )٨(



 
)١١( 

א >xéqÖ]æ<íÎ^ß¹]æ<íÖù]<V>:א <

  :األدلة والمناقشة  :أوالً 

ال يوجد نص صريح يف حكم وقف النقود ، سواء باملنع أو اإلجازة ، وقد بـىن الفقهـاء              
فهذا الـشرط   ) شرط التأبيد   ( ن مسائل الوقف وهي     مخالفهم يف هذه املسألة على مسألة أخرى        

هو أحد شروط الصيغة عند مجهور الفقهاء من احلنفية والشافعية واحلنابلة ، فال يـصح الوقـف                 
 وخالف يف هذا الشرط املالكية فلم يشترطوه ، وأجازوا          .)١(عندهم إال مؤبداً ، فإن وقته مل يصح       

  . )٢(الوقف مؤبداً ومؤقتاً مبدة معينة

 علـى   – بناء على هذا الـشرط       -وبناء عليه فقد أصبح موقف الفقهاء من وقف النقود            
  :ثالث درجات 

 وبالتايل ال يوجد لديهم ما مينع مـن   املالكية الذين ال يرون شرط التأبيد يف صيغة الوقف ،         )١(
 ال يكفـي     بأن النقود ال تتأبد وتستهلك عند استخدامها ، فهذا         – إذا سلِّم    –وقف النقود ، ألنه     

لصحة وقف النقود ، ألن التأبيد ليس شرطاً للوقف عندهم ، فالوقف نوع من الصدقات ،                مانعاً  
جيوز مؤبداً وجيوز مؤقتاً ، وإذا جاز التأقيت يف وقف العني ، جاز وقف العـني الـيت ال تتأبـد                      

موقفهم من   وموقف املالكية هذا من جواز وقف النقود ينسجم مع        . كالنقود ، وسائر املنقوالت     
  .فوقف النقود جائز لعدم املانع ، ودخوله حتت األدلة العامة على مشروعية الوقف شرط التأبيد ، 

 فهؤالء من شروط صـيغة الوقـف        املانعون لوقف النقود من احلنفية والشافعية واحلنابلة ،        )٢(
 ينسجم ويتوافق مع     وبناء على هذا اشترطوا يف العني املوقوفة شرطاً        – كما تقدم    –عندهم التأبيد   

 وبالتـايل  ،)٣()أن تكون العني املوقوفة ميكن االنتفاع ا مع بقاء عينها ( شرط الصيغة هذا ، وهو  
ال يصح وقف النقود عندهم ألن النقود ال تتأبد ، وال ميكن االنتفاع ا إال باستهالك أعياـا ،                   

 على أن أصل الوقف هو حتبيس األصل ،         وقد احنصر استدالل املانعني يف هذا املعىن فقط ، واملبين         

                                                 
 . وما بعدها ١/٢٣٦:  ؛ أحكام الوقف ، للدآتور محمد الكبيسي ٧/٣٥:  ؛ اإلنصاف ٤/٢٧٠:  ؛ نهاية المحتاج ٢٤: اإلسعاف : انظر  )١(
  .٤/٨٧) : مع حاشية الدسوقي (  ؛ الشرح الكبير للدردير ٧/٩١:  شرح الخرشي  )٢(
ومذهب أبي  . ٤/٢٣١:  ؛ المغني ١/٥٧٥: المهذب : ن الموقوفة يتكرر ذآره في آتب الشافعية والحنابلة ، انظر  هذا الشرط أو الضابط للعي )٣(

 . حصر الوقف في العقار فقط ، وعدم جواز وقف سائر المنقوالت – آما تقدم –حنيفة 



 
)١٢( 

:  أي التأبيد ، وأن النقود ال تتأبد ، ألنه ال ميكن االنتفاع ا إال بإتالف أعياا ، قال اإلمساعيلي                    
والصامت إمنا ينتفع به بأن خيرج بعينه إىل شيء غريه ، وليس هذا بتحبيس األصـل واالنتفـاع    " 

 والعني قائمة ، فأما     –لة واإلرتفاق    كالثمرة والغ  –ه نفع بفضل    بالثمرة ، بل املأذون فيه ما عاد من       
ألن الوقف حتبيس األصل وتسبيل الثمـرة ،        : " ين  ويف املغ . )١("بإفاتة عينه فال    ما ال ينتفع به إال      

  .)٢("وما ال ينتفع به إال بإتالف ال يصح فيه ذلك 

 فهؤالء يسلمون بأن التأبيد شـرط       ة ،  ايزون لوقف النقود من احلنفية والشافعية واحلنابل       )٣(
 وإن كانت من    –، ألن النقود    للوقف ، إال أم ال يرون أن وقف النقود يتعارض مع هذا الشرط              

 إال أن وقفها ال يقصد منه منحها ملن يستهلكها إىل غري         –املنقوالت اليت تستهلك عند االنتفاع ا       
 أو ،مث رد بـدهلا مقام ما استهلك منـها بإقراضـها   بدل ، بل املقصود منه االنتفاع إىل بدل يقوم          

وبـني شـرط    ،تعارض بني القول جبواز وقف النقود       وبالتايل ال   . اإلنفاق من الربح    املتاجرة ا و  
التأبيد وبقاء العني ، ألن البدل يقوم مقام املبدل وكأنه مل يستهلك ، وقد نص على هـذا املعـىن                    

كقـول أيب   . د من احلنفية واملالكية وابن تيمية وغريهـم         أغلب الفقهاء الذين أجازوا وقف النقو     
فيكون حبس أمثال النقود مبرتلـة حـبس        ... ألن رد املثل قائم مقام رد العني حكماً         : " السعود  

أعياا ، وبقاء أمثاهلا يف أثناء االستعمال يف حكم بقاء أعياا ، إذا ال فرق بينهما فيما يرجـع إىل                    
أن النقود من املنقول وأا ال تتعني بالتعيني لذا يقـوم بـدهلا               ابن عابدين     وذكر    . )٣("املقصود  

إن الدراهم ال تتعني بالتعيني ، فهي وإن كانت ال ينتفع ا مع بقاء عينـها ،                 : " مقامها ، فقال    
 بالرغم مـن عـدم      – كما أشار هلذا املعىن املالكية       .)٤("ولكن بدهلا قائم مقامها ، لعدم تعيينها        

 .)٥("واملراد وقفه للسلف ، ويرتل رد بدله مرتلة بقاء عينـه            : "  يقول الدردير    –تراطهم التأبيد   اش
  .)٦("يذهب عينه ، ويقوم بدله مقامه ) املضاربة ( ومعلوم أن القرض والقراض " ويقول ابن تيمية 

  

                                                 
  .٤/٤٠٥:  فتح الباري  )١(
  .٨/٢٢٩:  المغني  )٢(
  .٣١: ص :  ألبي السعود  رسالة في جواز وقف النقود ، )٣(
  .٤/٣٦٤:  حاشية ابن عابدين  )٤(
  .٤/٧٧) : مع حاشية الدسوقي (  الشرح الكبير  )٥(
  .١٩: ص : المناقلة باألوقاف : وانظر  . ٣١/٢٣٤: الفتاوى  )٦(



 
)١٣( 

  :الترجيح  :ثانياً

كان وقفها دف االنتفاع     هو جواز وقف النقود ، إذا        – إن شاء اهللا     –الصحيح الراجح     
  : منها وقيام بدهلا مقامها ، ويتأيد هذا الترجيح بأمرين 

مل يذكروا أي نص أو إمجاع أو قياس صحيح مينع من وقف            منعوا وقف النقود     أن الذين    :األول  
ومل يستدلوا بأكثر من الدليل العقلي املتمثل يف شرط التأبيد يف الصيغة وشرط أن تكـون                النقود ،   

إال أن الصحيح هو أن وقف النقود ال يتعارض مع هـذين            . ني مما ميكن االنتفاع ا مع بقائها        الع
  :الشرطني ، ملا يلي 

 بالنسبة لشرط التأبيد فهو يف حقيقته شرط من شروط الصيغة ، وليس شرطاً من شروط العني           )١(
ته ، فإن املقـصود بـه           املوقوفة ، وقد خالف يف اشتراطه املالكية ، لكن على فرض التسليم بصح            

هـذه الـدار    : صيغة الوقف بالتأقيت ملدة معينة ، كأن يقول          عدم اقتران    – عند من اشترطه     -
املطلـق والـدائم ، بـل         بل ال بد من التأبيد ، إال أن التأبيد ال يعين التخليد             . موقوفة ملدة سنة    

 ، والتأبيد املطلق غري متصور يف غري  املقصود بقاء الوقف ما بقيت العني ، وكل عني بقاؤها حبسبها
 جواز وقف بعض املنقوالت كاحليوان والسالح ، وهـي ذوات           وقد صح عن النيب     . األرض  
ستثمارها واإلنفاق من الربح ، أو بغرض       اوقد يكون وقف النقود بغرض      .   ىنفحمدودة مث ت  أعمار  

   . وقفها عن النيب إقراضها ورد بدهلا ، أطول عمراً من هذه املنقوالت اليت ثبت

 وبالنسبة لشرط بقاء العني بعد االنتفاع منها ، فهذا صحيح ومسلم ، وهو يعين أن العـني ال                   )٢(
نتفاع إىل غري بدل ، أما وقف النقود للقرض أو التنمية ، فإنه وإن كان ظاهر                اتستهلك عند أول    

 كمـا قـال     – باقية ، ألن بدهلا      أعياا استهلك عند أول انتفاع ، إال أن حقيقة أعياا ما زالت           
وقد أجاز بعض الفقهاء بيع الوقف إذا تعطلت منافعه ، والشراء بثمنـه             .  يقوم مقامها    –ايزون  

  . وقفاً آخر يكون بدالً عنه ، فكذلك هنا 

           الذين أجازوا وقف النقود متسكوا باألصـل ، وهـو مـشروعية الوقـف بـصفة                 إن :الثاين  
       املعامالت ما مل يرد دليل احلظر ، وال دليل على منع وقف النقود ، بـل إن دليـل        وجوازعامة ،   



 
)١٤( 

   ، سواء يف هذه مصلحة الواقفني الذين يرغبون يف سلوك طريـق الـرب               )١(ضي اجلواز املصلحة يقت 
عليهم ، أو مصلحة اتمع بصفة عامة ، وقد ثبت يف العصر احلـديث              هذا ، أو مصلحة املوقوف      

ول جبواز وقف النقود حيقق مصاحل شرعية كربى ، نظراً ملا ميكن أن يؤدي إليه من إحيـاء                  أن الق 
لنظام الوقف يف اإلسالم ، واستعادة دوره ، ومسامهته يف حل كثري من مشكالت وقف العقـار                   

  ١. مما يصح مع القول بأن الصحيح الراجح هو القول جبواز وقف النقود – كما سيأيت بيانه –

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

ة ، أو من   وقد تكون استنبطت من عموم النص.  معظم تفاصيل أحكام الوقف اجتهادية قياسية للرأي فيها مجال   )١( وص ، أو من القواعد الفقهية العام
  .١٥: ص : أحكام األوقاف ، للشيخ مصطفى الزرقا : انظر . المصالح المرسلة 

الوقف مفهومه وفضله : مؤتمر االوقاف االول في المملكة العربية السعودية ، محور (الوقف فقهه وأنواعه ،للدآتور علي المحمدي : أنظر )  ٢(
  ١٦٣: ص ) وأنواعه 



 
)١٥( 

تـــــــــاريخ وقـــــــــف النقـــــــــود     :ثـــــــــانياملبحـــــــــث ال

ــت   ــه يف الوقـــــــــــــــ ــه ، وأمهيتـــــــــــــــ ، وأغراضـــــــــــــــ

    :احلاضر
يف هذا املبحث سيتم عرض نبذة تارخيية موجزة عن وقف النقود يف اإلسالم ، منذ بدايـة                   

لوقف النقود ،   عصر التشريع وحىت الوقت احلاضر ، مث سنذكر أهم األغراض اليت ذكرها الفقهاء              
  :وذلك على النحو اآليت . دث عن أمهية هذا النوع من الوقف يف العصر احلاضر وأخرياً سنتح
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 ، وال كذلك زمن اخلالفة      مل ينقل لنا التاريخ أمثلة على وقف النقود يف زمن رسول اهللا               
ة وانتشاره ، فقـد قـال   الراشدة ، وصدر الدولة األموية ، بالرغم من اتساع الوقف يف هذه الفتر     

فما أعلم أحداً كان له مال من املهـاجرين         : " جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه يف شأن الصحابة           
حىت أدى هذا التوسع إىل نـشوء ديـوان         . )١(.. "واألنصار إىل حبس ماالً من ماله صدقة مؤبدة         

وقاف كانـت عقـاراً ،      إال أن أغلب هذه األ    . )٢(باألوقاف منذ زمن هشام بن عبد امللك      خاص  
  .وخباصة األرض الزراعية 

تـويف  ( ولعل أول نقل وصل إلينا يف شأن وقف النقود هو ما رواه البخاري عن الزهري                  
فيمن جعل ألف دينار يف سبيل اهللا ، ودفعها إىل غالم له تاجر يتجر              : " حني سئل    ) ١٢٤: سنة  

... جل أن يأكل من ربح تلك األلف شيئاً         ا ، وجعل رحبه صدقة للمساكني واألقربني ، هل للر         
وهذا االستفتاء واجلواب عنه ، يدالن على وجود تطبيق لوقف          . )٣("ليس له أن يأكل منها      : قال  

تـويف سـنة    ( منذ بداية القرن الثاين اهلجري ، ومثله السؤال الذي وجه إىل اإلمام مالك              النقود  
   ، يسلفها الناس ويردوا على ذلك ، جعلها لو أن رجل حبس مائة دينار موقوفة) : " هـ ١٧٩

  

                                                 
  .٨/١٨٦: المغني : وانظر  . ٦: ص :  أحكام األوقاف ، للخصاف  )١(
  .٣٧١:  تاريخ القضاة ، للكندي  )٢(
  .٤/٤٠٥) : مع الفتح (  صحيح البخاري  )٣(



 
)١٦( 

 ونقل امليموين عن اإلمام أمحد     . )١("نعم ، أرى فيها الزكاة      : حبساً ، هل ترى فيها الزكاة ؟ قال         
إن كانت للمساكني فليس    : قال  . رجل وقف ألف درهم يف السبيل       ) : " هـ  ٢٤٠تويف سنة   ( 

فهـذا  . )٢("هذه مسألة لبس واشتباه     : سالح ؟ قال    فإن وقفها يف الكراع وال    : قلت  . فيها شيء   
كله يدل على وجود تطبيقات لوقف النقود يف ذلك الزمن ، إال أن الظاهر أا تطبيقـات قليلـة                   
ونادرة احلدوث ، بدليل ندرة األمثلة املنقولة عنها ، وما عدا هذين السؤالني لإلمام مالك وأمحد ،                 

ن أئمة املذاهب أو تالميذهم الكبار ، عدا ما نقل عن زفـر ،              فإين مل أطلع على أي نص لغريمها م       
، واستمر احلال قرون عديـدة مل       )٣(صاري من القول جبواز وقف النقود     وقيل تلميذ زفر حممد األن    

تنقل لنا أمثلة هلذا النوع من الوقف أو وثائق تدل عليه ، ولعل هذا كان مقبوالً يف البلـدان الـيت             
 يف القـرون     – الشافعي أو احلنبلي ، ألن املذهب استقر لـدى هـؤالء             تأخذ باملذهب احلنفي أو   

 على منع وقف النقود ، لكن كان يفترض وجود أمثلة يف البلدان اليت تأخـذ باملـذهب         –األوىل  
املالكي ، الذي جييز وقف النقود ، وقد تكون هذه األمثلة وجدت إال أا مل تنقل إلينـا ، ومـن                     

كان يف قيسارية فاس ألف أوقية من الذهب        : "  ، قال    عن البليدي ه الدسوقي   األمثلة النادرة ما نقل   
   .)٤("موقوفة للسلف ، فكانوا يردوا حناساً ، فاضمحلت 

ومع بداية ظهور الدولة العثمانية بدأ وقف النقود بالظهور وكثرت تطبيقاته ، وثار جـدل      
 حكم هذه املعاملة يف املذهب ، فرأى        ومناقشات بني فقهاء املذهب احلنفي يف ذلك الوقت ، حول         

بعضهم أا ال جتوز يف املذهب احلنفي وأبطلها ، ورأى آخرون أا جائزة يف املذهب ، وألفـت                  
الكتب والرسائل ، والردود عليها ، يف حكم هذه املسـألة ، مما يدل على شيوعها وانتـشارها ،                  

يف عدم جواز وقف النقود ، وسـعى يف         كان املوىل جوى زاده مجع كتاباً       :" ويف كشف الظنون    
 والسعي يف إبطال   . )٥("إبطاله حال كونه قاضياً بعسكر الروم ، مث رده أبو السعود ، وأفىت جبوازه               

  .هذا العقد حني توليه القضاء دليل على انتشار تطبيقه 

  

                                                 
  .١/٣٤٣:  المدونة  )١(
  .٣١/٢٣٤:  فتاوى ابن تيمية  )٢(
  ٢٢: ص :  اإلسعاف  )٣(
  . ٧٧ / ٤:  حاشية الدسوقي  )٤(
   .٨٩٨ / ١:  آشف الظنون  )٥(



 
)١٧( 

 ويف )١(وديت أبو السعود وأفىت جوازه ، وألف يف هذا رسالة يف جواز وقف النق             ـمفـاء ال ـ مث ج 
 وبالرغم من أنه جاء عقب املفـيت أيب   .)٢("باحلكم به   ل ورد األمر للقضاة     ـب: " ار  ـالدر املخت 

نفية على مـذهب    إال أن الفتوى استقرت لدى متأخري احل       )٣(سعود من قال مبنع وقف النقود ،      
لتعامل ، لـذا    واز وقف املنقول إذا تعارف عليه الناس ، وجرى به ا           وهو القول جب   حممد بن احلسن  

أجازوا وقف النقود لتعارف الناس على ذلك ، وجريان التعامل به ، وهذا يدل على انتشار هـذا                  
 وذكر الزرقا أن التعامل مبعناه      .)٤(األكثر استعماالً   : الوقف يف زمام ، ألم فسروا التعامل بأنه         

    .)٥(العام يف باب الوقف يرادف العرف

ل بأن وقف النقود مل يصبح عرفاً وتطبيقاً شـائعاً إالّ يف زمـن              وبناء على هذا ميكن القو      
يعتـرب األبـرز يف   ) وقف النقود : أي (  وذكر بعض الباحثني أن هذا التطور    .)٦(الدولة العثمانية   

إالّ أن  )٦(.تاريخ الوقف ، وأن البعض يعتربه من اإلسهامات العثمانية املميزة يف احلضارة اإلسالمية    
 على منطقة البلقان واألناضول ، ومل ميتد كثرياً إىل بقية           – غالباً   –يف التطبيق اقتصر    هذا الشيوع   

وقف الدراهم والدنانري تعورف يف الديار      " : أقاليم الدولة العثمانية ، أشار هلذا ابن عابدين بقوله          
باإلضافة إىل أن    .)٨("فوقف الدارهم متعارف يف بالد الروم ، دون بالدنا          : "  وقال   )٧(" . الرومية  

شيوع التطبيق هذا يف بعض األقاليم ال يعين أن وقف النقود أصبح هو التطبيق السائد و األكثـر                  
انتشاراً من بني بقية األموال املوقوفة ، حيث ما زال وقف العقار هو التطبيـق األكثـر شـيوعاً                   

يف بعض بلدان العـامل     ويف دراسة أجراها بعض الباحثني على عدد كبري من األوقاف           . وانتشاراً  
وقفاً تناولتها  ) ٣٤١( ظهر له أن من بني       )م  ١٩٤٧ –م  ١٣٤٠(سالمي ، على مدار ستة قرون       اإل

   )٩(.أوقافاً عقارية  % ) ٩٣(أوقافاً نقدية ، يف حني وجد أن  % ) ٥,٥( الدراسة ، مل جيد سوى 

                                                 
 .  طبعت هذه الرسالة حديثًا ، بتحقيق سيء  )١(
  . ٣٦٤ / ٤) : مع حاشية ابن عابدين (  الدر المختار  )٢(
انظر آشف " السيف الصارم في عدم جواز وقف المنقول والدراهم :  وقد ألف في هذا المولى محمد بن بير علي المعروف ببرآلي ، آتابًا سماه  )٣(

  .    ٧/١٠ / ٢: الظنون 
 . ال أنه أآثر من غيره . والمقصود أنه يستعمل بكثرة  . ٣٦٤ / ٤:  حاشية ابن عابدين  )٤(
  . ١٧١: ص :  أحكام األوقاف ، للزرقا  )٥(
  .  ٤٨: ص )  هـ ١٤٢٣رمضان ،  ، السنة الثانية ، ٣: مجلة أوقاف ، العدد ( الوقف في الدولة العثمانية ، للدآتور محمد األرناؤوط :  انظر  )٦(
 . المصدر نفسه  )٦(
  . ٣٦٤ / ٤:  حاشية ابن عابدين  )٧(
 . بالد الشام : أي ) بالدنا ( والمقصود بقوله .  المصدر نفسه  )٨(
: مطبوع ضمن ( مال برزنجي نماذج معاصرة لتطبيقاته في أمريكا الشمالية ، للدآتور ج( الوقف اإلسالمي وأثره في تنمية المجتمع :  نقًال عن  )٩(

  . ١٣٦: ص ) نحو دور تنموي للوقف ، وزارة األوقاف ، الكويت : أبحاث ندوة 



 
)١٨( 

د وقف النقود للظهور  ويف السنيني القريبة ، وبعد دخول القرن اخلامس عشر اهلجري ، عا           
اإلدارة واالستثمار ، والحظ القائمون علـى       من جديد ، وعاد بطرق جديدة يف اإليقاف ، ويف           

املؤسسات الوقفية أمهية هذا النوع من الوقف ، وسهولة إدارته ، وتغلبه على كثري من املشكالت                
ته يف بعـض الـدول      اليت صاحبت وقف العقار ، فتوسعوا يف الدعوة له ونشره ، فكثرت تطبيقا            

  . اإلسالمية ، وخباصة دول اخلليج العريب 
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الـمقصود باألغراض هنا األهداف املتعلقة باملال املوقوف نفسه ، وكيف سيتم التصرف              
  ويف العصر   ؟ )١(فيه ، هل سيخصص للقرض فقط ، أو ستتم تنميته واإلنفاق من األرباح ، أم ماذا               

وقـوف  ة مث اإلنفاق على امل    تاحلاضر فإن وقف النقود يكاد أن ينحصر يف غرض واحد ، وهو تنمي            
إالّ أن الفقهاء الذين أجازوا وقف النقود ذكروا إىل جانب هذا الغرض الرئيـسي           . عليه من الربح    

   : أغراضاً أخرى ميكن ذكرها على النحو اآليت 

  : وقف النقود للتحلي أو الوزن :أوالً 

 أي أن توقف النقود على من يتزين ويتجمل ا ملدة           .ين والتجمل    التز  :املقصود بالتحلي   
 اسـتخدامها يف املـوازين ملعرفـة مقـادير املوزنـات ،                 :مث يردها بأعـياا ، ويقصد بالوزن     

  .   ألن النقود معروفة الوزن 

املالكية غرض التحلـي ،     ذين الغرضني ، فقد ذكر      ومجهور الفقهاء مينعون وقف النقود هل       
ومنعوه اتفاقاً ، حيث مل يذكروا لوقف النقود إالّ غرضاً واحداً ، وهو القرض والـسلف ، قـال                   

وأما إذا وقف مع بقاء عينه ، كما لو وقـف ألجـل تـزيني احلوانيـت ،                : " الـدسـوقـي  
       )٣(. الشافعية وقف النقود لغرض التحلي ، ويف حكمه وجهان كما ذكر )٢(".فإنه مينع اتفاقاً 

                                                 
 قد يقصد بأغراض الوقف ، األهداف المتعلقة بالموقوف عليه ، أي ما يعرف بمجاالت الوقف ، آاإلنفاق على الفقراء ، أو المساجد ، أو الصحة ،  )١(

ذه                            . المجاالت  أو التعليم أو نحو ذلك من        اف من حيث ه ره من األوق ز عن غي ود ال يتمي ذا البحث ، ألن وقف النق ه ه م يتطرق ل وهذا الموضوع ل
ع                       ادة والتنوي ة للزي دًا ويصعب حصرها ، ومتجددة وقابل رة ج ذه المجاالت آثي ة ، وألن ه ع المجاالت الممكن شمل جمي المجاالت ، فهو صالح ألن ي

 .   لبحث في هذا الجانب قد أآثر منه الباحثون ، والبحوث الحديثة وآتب التاريخ تزخر بالعديد من األمثلة التطبيقية بحسب تجدد الحاجات ، وألن ا
  . ٧٧ / ٤:  حاشية الدسوقي  )٢(
  . ٣٨٠ / ٤:  الروضة  )٣(



 
)١٩( 

الـدراهم  رد وقـف    : وقف النقود للتزين ، ويف مغىن احملتاج        واملذهب عن الشافعية عدم جواز      
   )١(." للتزين ، فإنه ال يصح ، على األصح املنصوص والدنانري 

 واملـذهب عنـد     )٢(زن ، وذكر احلنابلة وقف النقود لغرض التحلي ، وكذلك لغرض الو           
احلنابلة عدم إجازة وقف النقود لغرض التحلي أو الوزن ، ألن العادة مل جتر بالتحلي  بـالنقود ،                   

إالَّ أن بعض احلنابلة أجاز وقف النقود        )٣(.وهذا الغرض ليس من األغراض اليت خلقت هلا النقود          
   )٤(.هلذين الغرضني ، قياساً على إجارة النقود هلما 

لغرض التحلي أو    من عدم وجود دليل قوي مينع من القول جبواز وقف النقود              الرغم علىو  
من أجاز إجارة النقود للتحلي أو الوزن ، فهي مسألة أبعد يف القبول من               وخباصة عند    )٥(الوزن ، 

 ألن النقود املوقوفة هلذين الغرضني ، إما أن تؤجر هلما ، فتأخذ حكـم تـأجري         )٦(مسألة الوقف ،  
بالرغم مـن   . ود هلذه األغراض ، وإما أن تعار هلما بدون مقابل ، فإجازة هذا من باب أوىل                 النق

هذا كله ، إالّ أن هذه املسألة مل تعد ذات أمهية يف الوقت احلاضر ، ألا مسألة مفروضة يف النقود                    
ن صـاحلان   املوجودة زمن هؤالء الفقهاء ، وهي النقود املضروبة من الذهب والفضة ، ومها معدنا             

، لغرض التحلي أو الوزن ، أما يف الوقت احلاضر فلم تعد النقود تضرب من الـذهب أو الفـضة         
  .  هلذه املسألة أي أمهية تطبيقية معاصرة يعدوبالتايل مل تعد صاحلة للتحلي وال للوزن ، ومل 

  :وقف النقود للقرض   :ثانياً

ها للمحتاجني وبعد االنتفاع يـرد      واملقصود من هذا الغرض ، وقف النقود دف إقراض          
ولعل أول إشارة هلذا الغرض من وقف النقود ، هو ما           .. بدهلا ليكون وقفاً يعاد إقراضه ، وهكذا        

                                                 
  . ٥٧٨ / ٣) : شية الجمل مع حا(  ؛ شرح المنهج لألنصاري ٢٣٨ / ٦: تحفة المحتاج : وانظر  . ٣٧٧ / ٢:  مغني المحتاج  )١(
 آما لم أعثر – آما سيأتي – لم أعثر في آتب الحنفية على من ذآر وقف النقود بغرض التحلي أو الوزن ، علمًا بأنهم ذآروا إجارة النقود للوزن  )٢(

 .   على من يذآر وقف النقود للوزن سوى الحنابلة – التي اطلعت عليها -في آتب الفقهاء 
  .  ٣٣٢ / ٧) : مع الفروع (  ؛ تصحيح الفروع ١٠ /٧:  ؛ اإلنصاف ٢٣٠ ، ٢٢٩ / ٨ : المغني  )٣(
  . ١٠ / ٧:  اإلنصاف  )٤(
 وقف النقود للتحلي مسألة مختلفة عن وقف الحلي المصنوع من الذهب والفضة ، فالجمهور يمنع من وقف النقود للتحلي ، لكن الجمهور يجيز  )٥(

  . ٢٣٠ / ٨: انظر المغنى . يمكن االنتفاع بها مع بقائها دائمًا ، فيصح وقفها ، آالعقار وقف الحلي ، ألن الحلي عين 
 .   سيأتي الحديث عن إجارة النقود في مبحث االستثمار الحقًا  )٦(



 
)٢٠( 

لو أن رجالً حبس مائة دينار موقوفة يسلفها الناس ويردوا ،           : " ورد يف املدونة عن اإلمام مالك       
   )١(" .نعم ، أرى فيها الزكاة : ال جعلها حبساً ، هل ترى فيها الزكاة ؟ قذلك على 

: " باح وقف النقود من احلنفية واحلنابلة ، يقول أبو الـسعود            من أ كما ذكر هذا الغرض       
ولو : " ويقول ابن تيمية     )٢(" .الدراهم تقرض للفقراء ، واحلنطة تقرض للفقراء ، مث تؤخذ منهم            

   )٣(" .مل يكن جواز هذا بعيداً وقفت هذه الدراهم على قرض احملتاجني ، : قال الواقف 

يعد من أهم األغراض اليت ميكن أن توقف النقود ألجلـها يف            وهذا الغرض لوقف النقود       
 إالّ أنه جيب    )٥( بالرغم من أن التاريخ مل ينقل لنا توسعاً ظاهراً يف هذا الغرض ،             )٤(الوقت احلاضر ،  

 ميكن أن حيققها وجود مؤسسات أهليـة        التركيز على هذا الغرض يف الوقت احلاضر ، لألمهية اليت         
  . وخريية للقرض احلسن 

  : وقف النقود للتنمية واالنتفاع من الربح :ثالثاً 

وهـذا هو أهم أغراض وقف النقود ، ولعل أول إشارة هلذا الغرض هي ما نقـل عـن                    
 ، ودفعهـا    فيمن جعل ألف دينار يف سبيل اهللا      : " الزهري ، من األثر السابق الذي رواه البخاري         

 ومثله أيضاً ما رواه احلنفية عن       )٦(.. ".إىل غالم له تاجر يتجر ا ، وجعل رحبه صدقة للمساكني            
جيوز وقف الدراهم والطعام واملكيـل      :" حممد بن عبد اهللا األنصاري ، أحد تالميذ زفر ، أنه قال             

   )٧(".يتصدق بالفضل يدفعها مضاربة ، و: وكيف يصنع بالدراهم ؟ قال : فقيل له . واملوزون 

 تقوم على هذا الغـرض ،       – إن مل تكن مجيعها      –وأغلب التطبيقات احلديثة لوقف النقود        
أي وقف النقود دف تنميتها مث اإلنفاق من األرباح ، وهو أهم األغراض اليت ذكرها الفقهـاء ،                  

                                                 
فلعلهم .  اإلقراض  على ما يشير إلى جواز وقف النقود لغير غرض– فيما أطلعت عليه من آتب المالكية –ولم أعثر  . ١/٣٤٣:  المدونة  )١(

 .  اقتصروا على الغرض الوارد في مثال المدونة هذا 
 آما –إّال أن أغلب آتب الحنفية ال تذآر وقف النقود لغرض القرض ، بل لغرض المضاربة أو االبضاع  . ٣٠ص : رسالة في جواز وقف النقود  )٢(

  . ٣٦٤ / ٤:  ؛ حاشية ابن عابدين ٢٢: إلسعاف ا: انظر .  وتذآر آثيرًا وقف الحبوب ونحوها لغرض القرض –سيأتي 
  . ١١ / ٧:  ؛ اإلنصاف ٢٣٤/ ٣١: مجموع الفتاوى :  ، وانظر ١٧١:  االختيارات الفقهية  )٣(
 . أهمية وقف النقود في الوقت الحاضر ، الحقًا :  انظر مبحث  )٤(
ونقل ابن الهمام وغيره عن صاحب  . ٧٧ /٤.. " ذهب ، موقوفة للسلف أنه آان في قيسارية فاس ألف أوقية من ال: "  في حاشية الدسوقي  )٥(

فتح : انظر " ومثل هذا آثير في الري وناحية دنباوند :" التلخيص من الحنيفة في شأن وقف الحنطة إلقراضها للفقراء الذين ال بذر لهم ، أنه قال 
  . ٣٦٤/ ٤:  ؛ حاشية ابن عابدين ٥/٥٢: القدير 

  . سبق تخريجه )٦(
  .  ٣٦٤ / ٤:  ؛ حاشية ابن عابدين ٥/٥١: فتح القدير : وانظر  . ٢٢:  اإلسعاف  )٧(



 
)٢١( 

رة ، وألنـه ميكـن      ألنه يتوافق مع حقيقة الوقف ، واليت تعين حبس األصل ، واالنتفاع من الثم             
بواسطة هذا الغرض التوسع يف ااالت املختلفة اليت حتتاج  لإلنفاق وللوقف عليها ، يف حـني أن            
األغراض السابقة يقتصر فيها الوقف على جمال واحد كالقرض مثالً ، بل إنه ميكن بواسطة هـذا                 

 بغرض تنميتـها  ،  غراض األخرى ، كأن توقف النقود    الغرض أن تتسع جماالت الوقف لتشمل األ      
يصرف العائد على إقراض احملتاجني مثالً ، وألن تنمية املال املوقوف تساعد علـى اسـتمرار                 مث

الوقف وبقائه لزمن أطول ، كما تساعد على منوه وتوسعه ، إذا كانت شروطه تسمح ذا النمو                  
  .  ، ويصبح وقفاً والتوسع ، كأن خيصص الواقف جزءاً من العائد ليضاف إىل رأس املال املوقوف

أما ما هي الوسائل اليت ميكن تنمية النقود املوقوفة بواسطتها ، فقد ذكر الفقهاء أمثلة هلا ،                   
وأضافت التطبيقات احلديثة وسائل أخرى تالئم االستثمار احلديث ، وسيتم ذكر هـذا كلـه يف                

  . مبحث االستثمار الحقاً 

א      >kÎçÖ]<»<çÏßÖ]<ÌÎæ<íéÛâ_<†•^£]<V:א

 من مزايا كـثرية ،      تيحهذلك ملا ي  و، ود أمهية كبرية يف الوقت احلاضر       ب وقف النق  ساكت  
تربر التوسع يف هذا النوع ، والدعاية له ، ودعوة الواقفني على االهتمام به ، والعمل على زيـادة                   

  ا املطلب ذكر أوجـه   وسيتم يف هذا    . نشره للوصول به إىل أعلى نسبة ممكنة بني األموال املوقوفة           
  :  على النحو اآليت وذلكألمهية املعاصرة لوقف النقود ،

  : قدرته على تفادي أغلب مشكالت وقف العقار :أوالً  

 – أو كـاد     –من خالل قراءة تاريخ الوقف يف اإلسالم أن وقف العقار اسـتأثر             اتضح    
ألصل يف الوقـف ، وال ميكـن        وال شك يف أمهية وقف العقار ، وأنه ا        . بكامل األموال املوقوفة    

 ال ميكن أن تكون إالّ عقاراً ، كاملساجد واملدارس  جماالت الوقف أهماالستغناء عنه ، بل إن بعض       
املخصصة لذوي احلاجة ، وحنو ذلك من األمثلة الظاهرة ، والتطبيقـات            واملستشفيات ، والدور    

 من القول بأن التركيز على وقف العقار        ألمهية ال متنع  اإالّ أن هذه    . املشهورة ألهم جماالت الوقف     
 ألسباب تتعلـق بطبيعـة      –ى  دوإمهال ما عداه من األموال اليت ميكن وقفها ، وخباصة النقود ، أ            



 
)٢٢( 

 إىل ظهور بعض املشكالت اليت منت وتراكمـت مـع الـزمن ،              –، أو ألسباب خارجية     العقار  
 أن وقف النقود ميكنه تفادي هذه دي بنظام الوقف بكليته يف الوقت احلاضر ، ونرى   ووكادت أن ت  

  : املشكالت ، مما يعين أمهية وقف النقود ، وأمهية التوسع فيه ما أمكن ، ومن هذه املشكالت 

  : غالؤه وقلة القادرين على وقفه : )١(

، وكثري من النـاس ال       من أكثر األموال غالء وكلفة       – أرضاً أو بناًء     –معلوم أن العقار      
نه ، أو أن ما ميلكونه يف حدود كفايتهم ، مما يعين عدم وجود قـدرة لـدى             فيهم م ميلكون ما يك  

هـؤالء على وقف العقار ، فإن رغبوا يف وقف ما ميلكون أو بعضه ، فإم يقفونه غالبـاً علـى                    
ري وقلة الوقف اخلريي ، والذي سينحـصر غالبـاً يف           ذريتهم ، وهذا مما يفسر اتساع الوقف الذُ       

وعدم رغبة هؤالء ، وعـدم قـدرة         .  والذين قد ال يرغب بعضهم يف الوقف       األغنياء القادرين ،  
مـر  وهـذا أ . اخلري واملصلحة العامـة  أولئك ستؤدي إىل اإلقالل من األموال املوقوفة على أوجه    

ن أغلب األوقاف القائمة ، هي عقارات قدمية ، وال توجـد            مالحظ يف الوقت احلاضر ، حيث إ      
   )١(.مع كثرة الناس وازدياد احلاجة أوقاف خريية جديدة تتالءم 

ويعـد وقف النقود من أهم الوسائل لتفادي مشكلة اإلحجام عن وقف العقار بـسبب                
غالئه ، ألن النقود املوقوفة ال يشترط أن تكون مبلغاً كبرياً ، بل ميكن للراغب املشاركة بأي مبلغ                  

نياء بأوقاف نقدية كـبرية ومـستقلة ،       فكما ميكن أن يتفرد األغ    . مقدور عليه ، مهما كان قليالً       
أعدت جلمع هذه األمـوال     ) صناديق مثالً   ( ميكن لغريهم االشتراك مببالغ قليلة ، تتجمع يف أوعية          

 مـن   وذا يتمكن عدد كبري من النـاس      .  وختصص لعمل خريي معني      من عدد كبري من الناس    
     .    ء العقار املشاركة يف هذا العمل اخلريي ، وقد كانوا عاجزين بسبب غال

  

  

                                                 
د اهللا رضي      .  آان الوقف عمًال شائعًا ومشهورًا زمن الصحابة والقرون األولى ، وأغلب الصحابة فعل ذلك                 )١( ن عب فقد روى الخصاف عن جابر ب

فما : " آما روى عن سعد بن زرارة قوله " المهاجرين واألنصار ، إّال حبس ماًال من ماله صدقة مؤبدة فما أعلم أحدًا آان له مال من :" اهللا عنه قال 
سًا                            ه حب د وقف من مال اجرين واألنصار إّال وق در من المه لم من أهل ب ه وس اف   " أعلم أحدًا مـن أصـحاب رسول اهللا صلى اهللا علي ام األوق :                    أحك

ال                . ١٨٦ / ٨: المغني  : وانظر  .٦: ص   م ق صحابة ، ق ره    : " وفي البيهقي عن ابن الزبير الحميدي ، وقد عد أمثلة من وقف ال ا ال يحضرني ذآ وم
  .   ١٦١ / ٦: السنن الكبرى ... " آثير 



 
)٢٣( 

  : ارتفاع تكاليف عمارة العقار وصيانته : )٢(

وصـيانة دوريـة    لكي يؤدي العقار كامل منفعته اليت وقف عليها ، البد له من عمـارة                 
 واتفقوا علـى أـا أول       ومستمرة ، وقد ذكر الفقهاء أن هذه العمارة من أهم وظائف الناظر ،            

إىل ذهاب منفعة املوقوف بالتدريج ، ومن مثّ زواهلا بالكليـة ،             به ، ألن إمهاهلا يؤدي       واجب يقوم 
    وال جيـوز    : "بل ذكروا أن الواقف لو شرط عدم البدء بالعمارة ، فإنه ال يعمل ـذا الـشرط                  

يؤدي إىل بطالن الوقف من أصله ، بل يبدأ مبرمـة الوقـف وإصـالحه ، ألن يف                       تباعه ، ألنه    ا
ومعلوم أن عمارة العقار مكلفة ، وقـد تـؤدي إىل           . )١("الدوام ملنفعته   و   ذلك البقاء   لعينه ،

االستئثار بكامل الغلة ، أو جزء كبري منها ، مما يؤدي إىل مزامحة العمـارة للمـستحقني ، بـل                    
  .)٢(وتقدميها عليهم

وميكن تفادي هذا املشكل أو جزء كبري منه لو كان الوقف نقوداً ، ألن النقـود ميكـن                    
  .٢ يف أوجه كثرية وخمتلفة ال حتتاج لعمارة وصيانة عالية التكاليف – كما سيأيت –ا استثماره

  : انحصار طرق استثمار العقار ومحدوديتها : )٣(

أمهها ،ق حمدودة   ، تنحصر طرق استغالله يف طر     ة    العقار املعد لالستغالل واإلنفاق من الغل       
لزراعية ، واإلجارة قد تتيسر وقد ال تتيـسر ،          ة ، أو االستغالل املباشر ، كما يف األرض ا         اإلجار

وقد تكون جمدية وقد ال تكون ، وكذلك االستغالل املباشر ، مما يعين إعاقة قدرة إدارة الوقـف                  
وهذا خبالف وقف النقـود ، ألن طـرق اسـتثماره                 . على التصرف أو البحث عن بديل أفضل        

ية أوسع يف التصرف واختيار األفضل      قف متلك حر  وبالتايل فإن إدارة الو    عديدة ،    – كما سيأيت    –
  .من بني جمموعة البدائل املتوفرة 

  

  

                                                 
  . ٤/٩٣:  شرح الخرشي  )١(
  .٨/٧٣:  ؛ اإلنصاف ٢/٣٩٣ : ؛ مغني المحتاج ٤/٩٠:  ؛ حاشية الدسوقي ٤/٣٦٦: حاشية ابن عابدين :  انظر  )٢(
مؤتمر ( الوقف مفهومه ومشروعيته وحكمه وشروطه ، للدآتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء ، والدآتور محمد أحمد أبو ليل : أنظر )٣(

   .٢١٤: ص ) االوقاف االول ، محور الوقف مفهومه وفضله 



 
)٢٤( 

  : صعوبة تمويل وقف العقار : )٤(

قد حتتاج إدارة الوقف إىل تنمية العقار املوقوف وتطويره ، أو عمارة وصيانة القائم منه ،                
 غلة الوقف ما يكفي هلـذه       لتمويل هذه احلاجات وحنوها ، فإذا مل يكن يف        وهي حباجة إىل أموال     

 وبالذات وقـف    –ويعد متويل الوقف    . التنمية أو العمارة ، فال بد من البحث عن ممول خارجي            
طوال التاريخ اإلسالمي ، وقد اقترح الفقهـاء         من أهم املشكالت اليت واجهت الوقف        –العقار  

اً ، فحـاولوا ابتكـار      كالقرض ، إال أن القرض قد ال يتيسر دائم        ،بعض أداوت التمويل اخلارجي   
أدوات متويل تتالءم مع طبيعة العقار املوقوف ، والذي ال يقبل البيع ونقل امللكية ، ومـن هـذه                   

، وحنو ذلك من األدوات اليت ال ختلو        )١(األدوات ، حق املرصد ، واحلكر ، والوقف ذو اإلجارتني         
ولعل . ف الوقف وغايته    من خالف فقهي ، أو صعوبة يف التطبيق ، أو حاجة لذهاب جزء من هد              

صعوبة متويل الوقف هذه هي السبب فيما آلت إليه بعض العقارات املوقوفة يف بعـض البلـدان                 
اإلسالمية يف الوقت احلاضر ، حيث مل تعد عامرة أو مستغلة االستغالل األفضل ، وبعضها خراب                

  .أو شبه خراب 

عليه مشكلة التمويل مطلقـاً ،      ، بل ال ترد     وال يعرف وقف النقود مشكلة من هذا القبيل         
  .، فإن النقود هي التمويل بعينه ألن التمويل إن كان يعين توفري املوارد النقدية لالستثمار وحنوه 

  : تعذر أو صعوبة بيعه إذا تعطلت أو قلت منافعه : )٥(

يف احلديث الصحيح عن ابن عمر رضي اهللا عنهما ، يف قصة وقف عمر رضي اهللا عنـه ،                     
إن شئت حبست أصلها وتصدقت ا ، فتصدق عمر أنه ال يباع أصلها ،               : [ ل اهللا   قال رسو 

ذا كان عقاراً ، فإنـه ال       إوقد أخذ الفقهاء من هذا أن الوقف        . )٢(... ]وال يوهب ، وال يورث      
فـإن  . )٣( حتـرمي البيـع    – كما قال ابن قدامة      –جيوز بيعه إن مل تتعطل منفعته ، ألن األصل فيه           

فعة العقار بالكلية ، ومل متكن عمارته ، كدار إدمت ، وأرض زراعية خربت وصارت               تعطلت من 
  .ليكون وقفاً بدله ، مواتاً ، فقد اختلف الفقهاء يف جواز بيعه وإبداله بغريه 

                                                 
ذا    )١( ي ه ر ف دين    :  انظ ن عاب ة ، الب ود الدري اف     ١/٢٢٢: العق ات األوق ر ممتلك دوة إدارة وتثمي ول                         ( ؛ ن وث ح ن البح ة م وت مجموع د ح وق

 ) .هذه المسألة 
  .٥/٣٩٩) : مع الفتح (  صحيح البخاري  )٢(
  .٨/٢٢٣:  المغني  )٣(



 
)٢٥( 

 جند أن املالكيـة والـشافعية       ،)١(فبينما أجاز احلنفية واحلنابلة البيع واإلبدال يف هذه احلالة          
مينع بيع مـا    : " ذهب املالكية أن العقار ال يباع ولو خرب ، ففي شرح احلطاب             مينعون منه ، فم   

إمنا مل يبع الربع احملبس إذا خرب ، ألنه جيد مـن            : قال ابن اجلهم    . خرب من ربع احلبس مطلقاً      
ويعد الشافعية من أكثر املذاهب تشدداً يف بيع العقار املوقوف          . )٢(" بإجارته سنني ، فيعود      هيصلح

ىت لو تعطلت منافعه ، وأقصى ما يذكره الشافعية هو اخلالف يف بيع املنقول ، أما العقار فـال                   ، ح 
  . )٣(عندهميذكرونه ، وكأن املسألة ال تصلح أن تكون حمل خالف 

وقد أدى هذا اخلالف والتشدد من بعض املذاهب يف منع بيع العقار املوقوف إذا تعطلـت                  
رات املوقوفة عاطلة وخربة ، حيث مل جتد من يعمرها أو جييز بيعها             منفعته ، إىل بقاء كثري من العقا      

ووضع مثنها يف وقف آخر ميكن االنتفاع منه ، ففي فتح القدير يف الدار املوقوفة للـسكىن ، إذا مل                    
مل أر حكم هذا يف املنقـول       : " يرض الساكن بعمارا ، ومل جيد القاضي من يستأجرها بعمارا           

وقد . )٤("ال فيها يؤدي إىل أن تصري نقضاً على األرض ، كرماد تسفوه الرياح              من املذهب ، واحل   
ال : " حصل هذا منذ زمن مبكر يف التاريخ اإلسالمي ، فاملالكية ينقلون عن اإلمام مالك قولـه                 

 فهو يشري إىل    .)٥("يباع العقار احلبس ولو خرب ، وبقاء أحباس السلف داثرة دليل على منع ذلك               
  .اس السلف ما كان داثراً يف عهده أن من أحب

تعطل بالكليـة ،    توهذا اخلالف املتقدم جار إذا تعطلت منفعة العقار بالكلية ، أما إذا مل                
وإمنا قلت منفعة العقار ونقصت فقط ، وكان غريه أنفع منه ، فإن هذا اخلالف يـزول حينئـذ ،                

 املذاهب اليت أجازت البيع عند تعطـل        وتتفق املذاهب على عدم جواز بيع العقار حينئذ ، مبا فيها          
  .)٦(املنفعة بالكلية ، وهي احلنفية واحلنابلة

                                                 
ية  ٨٠: ص ) : ستبدال الوقف رسالة ا ( رسائل ابن نجيم    : انظر  .  في هذا تفصيالت شروط عديدة       – وبخاصة الحنفية    – للفقهاء   )١(  وما بعدها ؛ حاش

 . وما بعدها ٢/٩:  وما بعدها ؛ أحكام الوقف للكبيسي ٩: ص :  ؛ المناقلة باألوقاف ٨/٢٢٠:  ؛ المغني ٤/٣٨٤: ابن عابدين 
  .٧/٦٦٢:  مواهب الجليل )٢(
  . ٢/٤١:  أحكام الوقف للكبيسي  ؛٢/٣٩٢:  ؛ مغني المحتاج ٦/٢٨١:  ؛ تحفة المحتاج ٤/٤٢٠: الروضة :  انظر )٣(
  .٨٥: ص : رسائل ابن نجيم : وانظر  . ٥/٥٥: فتح القدير  )٤(
ه                 . ٧/٩٥: شرح الخرشي    )٥( ه يجوز بيع ار موقوف ، فإن ولم يستثن المالكية من هذا إال المسجد إذا ضاق بأهله واحتاج إلى التوسعة ، وبجواره عق

 .المصدر نفسه : انظر  . لهذا ، ومثله طريق المسلمين ومقبرتهم
يم     :  ، وقال    ٤/٣٨٤: حاشية ابن عابدين    : انظر   )٦( ن نج ائل اب ار ؛ رس ي  ٨٦: على األصح المخت  ؛ منتهى  ٧/١٠٣:  ؛ اإلنصاف  ٨/٢٢٣:  ؛ المغن

ة                   . ١/٤١٢: اإلرادات   اوى  : انظر   . وقد اختار ابن تيمية جواز اإلبدال إذا آان البدل أنفع ، ولو لم تتعطل المنفعة بالكلي دها   ٣١/٢٢٤: الفت ا بع .  وم
يس المقصود ذآر                        وقد استدل لقوله بما يكفي لترجيحه ، لكن المقصود هنا هو تقرير المذاهب في هذه المسألة ، وما يمكن أن ينتج عنها من آثار ، ول

 .األدلة ومناقشتها وبيان الراجح من األقوال 



 
)٢٦( 

إذا تعطلت منافعه أو قلـت ،       وقد نتج عن آراء الفقهاء هذه يف حكم بيع العقار املوقوف              
  :األمران التاليان 

ـ              )أ( ن املـسلمني           عدم إمكانية بيع العقار املوقوف إذا تعطلت منفعته بالكلية عند طائفة كبرية م
  .وإذا مل يبع ، ومل متكن عمارته بقي خراباً ) املالكية والشافعية ( 

عند مجهور  (  عدم إمكان استبدال العقار إذا قلت منفعته بعقار آخر أو غريه ، أكثر نفعاً منه                 )ب(
  ) .املذهب 

مار يف النقود   وهذا األمران ميكن تفاديهما لو كان الوقف نقداً ، حيث ميكن توجيه االستث              
املوقوفة إىل األوجه األكثر نفعاً يف كل زمان ومكان ، كما ميكن التنقل بني أوجه االسـتثمارات                 

  .املتوفرة بسهولة يف وقت قصري 

   :إمكان ظهور مؤسسات وقفية كبرى أكثر نجاحاً  :ثانياً

تكـوين  النقود يف الوقت احلاضر أيضاً ، أنه ميكـن بواسـطته            ومن أوجه األمهية لوقف       
فقد كان الوقف طوال التاريخ اإلسـالمي       . مؤسسات وقفية كربى ، وناجحة إدارياً واقتصادياً        

عمالً خريياً يعتمد على املبادرة الفردية ، كما يعتمد غالباً على النظـام الفـردي أو العـائلي يف                    
يط ، والتعرف   اإلدارة ، بالرغم مما ميكن أن تتصف به هذه اإلدارة من ضعف يف األساليب والتخط              

وميكن لوقف النقود يف الوقت احلاضر أن ينقل الوقف من وقف أفراد            . على املصاحل األكثر أمهية     
إجيـاد أوعيـة        مستقلني إىل وقف واحد كبري ومتعدد الواقفني ، حيث أمكن بواسطة هذا الوقف              

إىل ضـخامة املـال     وقد أدى هذا    . جتتمع فيها أوقاف أعداد كبرية من الناس        ) صناديق وقفية   ( 
املوقوف على مصاحل معينة من جهة ، وأدى من جهة أخرى إىل عمل ترتيبات إدارية واقتـصادية                 

  .حديثة ، تتالءم مع هذه األموال الكبرية 

فكان أن ظهرت اإلدارات احلديثة هلذه املؤسسات الوقفية ، ووضعت هلا األنظمة الدقيقة ،                
 ، واجلمعيات العمومية ، واحملاسبني القـانونيني ،         اتإلداروكونت هلذه الصناديق وحنوها جمالس ا     

وأقسام االستثمار والتخطيط والدراسات والبحوث ، وحنو ذلك ، مما ميكن القول معه بأن فرص               



 
)٢٧( 

جناح هذه اإلدارات أكرب من فرص جناح اإلدارة الفردية أو العائلية ، أو حـىت اإلدارة احلكوميـة                  
ميكن القول بأن هذه الترتيبات اإلدارية واالقتصادية تعد من أهم ما           بواسطة أجهزا العامة ، كما      

  .)١(أضافه وقف النقود يف الوقت احلاضر إىل نظام الوقف يف اإلسالم

   :إحياء دور الوقف في التنمية  :ثالثاً

 يف   االجتماعيـة  كان الوقف يف اإلسالم يقوم بدور مهم يف اإلنفاق على متطلبات التنمية             
وكان دوره بارزاً يف اإلنفاق على مرفقي التعليم والصحة ، حيث كان يعد املمول األول               . اتمع  

 بدأ هذا الدور يتقلص ، حىت كاد أن يـزول           – ويف عصور متأخرة     –إال أنه   . يف اإلنفاق عليهما    
يف الوقت احلاضر ، بسبب ظهور الدولة احلديثة ، اليت جعلت على عاتقها مسائل التنمية ، وتولت                 

نفاق على أغلب احلاجات العامة ، مما قلل من دور املبادرة الفردية واألعمال اخلرييـة يف هـذا                  اإل
  .واالجتماعية والثقافية وحنوها اجلانب ، فضعف دور الوقف يف املسامهة يف التنمية االقتصادية 

ومع ظهور االجتاه احلديث للنظام االقتصادي العاملي اجلديد ، والذي يقوم علـى دعـم                 
ملبادرة الفردية ، وتقليص دور احلكومات ما أمكن ، ومع تأكد أمهية املشاركة الـشعبية يف إدارة                 ا

 ميكن أن يقود هذا االجتـاه ،        - مبزاياه املتقدمة  –املصاحل العامة واإلنفاق عليها ، فإن وقف النقود         
 هو ما بدأه وقـف      وهذا. وأن يعيد للوقف دوره التارخيي يف إدارة ومتويل جماالت التنمية الكربى            

النقود بالفعل ، حيث بدأ املشاركة يف اإلنفاق على أوجه التنمية الرئيسية كالتعليم والصحة ، مع                
العمل على اكتشاف جماالت جديدة ومهمة ، كالبحث العلمي ، وعقد املـؤمترات والنـدوات               

  .العلمية املتخصصة ، وإقامة الدورات ومراكز التدريب وحنو ذلك 

  :         )٢(كان إيجاد مؤسسة للقرض الحسنإم :اً ثالث

 لقد حرم اإلسالم الربا يف القروض ، وهذا التحرمي يبني األمهية اليت ميكن أن يقـوم ـا                   
لت نه ال يوجد يف النظام اإلسالمي مؤسسة أو جهة عامة وكِ          إوحيث  . القرض احلسن يف اإلسالم     

درات األفراد ، والذين قـد يعجـزون عنـها              إليها مهمة اإلقراض ، بل إن هذه املهمة تركت ملبا         
                                                 

التجربة الكويتية في إدارة : انظر على سبيل المثال . لوقت الحاضر مثاًال ناجحًا يقتدى به في هذا الشأن تعد المؤسسة الوقفية في دولة الكويت في ا )١(
 . وما بعدها ٥٣: ص ) نحو دور تنموي للوقف : أبحاث ندوة ( األوقاف ، للدآتور علي الزميع 

  .٧١: ص : الوقف النقدي ، للدآتور شوقي دنيا :  انظر  )٢(



 
)٢٨( 

ض من ضعف لديهم الوازع     أحياناً ، أو يتخلفون وال يرغبون أحياناً أخرى ، فإن هذا قد يدعو بع             
الربا صراحة ، أو االحتيـال       إىل ممارسات غري مشروعة ، كأخذ        - وحتت ضغط احلاجة     -الديين  
عامة يف الدولة اإلسالمية تتوىل القيام ذه احلاجة         قيام مؤسسة أو جهة       أمهية وهذا كله يعين  . عليه  
النقـدي       ن من أهم أغراض الوقـف       لنقود أن يقوم ذا الدور ، حيث إ       وميكن لوقف ا  . )١(العامة

 الوقف لغرض اإلقراض ، وهو مما يؤكد أمهية الوقف النقدي حيث يعد هذا الدور               – كما تقدم    –
  .ف النقود لنظام الوقف يف اإلسالم فكراً مهماً وعمالً جديداً يضيفه وق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
د يصعب نجاحه       ؤسسات المالية اإلسالمية   ذآرت بعض الم   )١( ى استحياء ، وق أنها ستقوم بهذا الدور ، إال أنه لم تظهر آثار لهذا القول الذي جاء عل

ذا العمل ال                         دور ، إال أن ه ذا ال ة له دول اإلسالمية بتخصيص صناديق عام وم بعض ال ا تق وال اآلخرين ، آم في ظل مؤسسات ربحية تعمل في أم
ة                تتمكن جميع ال   دول ذات المالءة المالي و مخصوص بال ى القرض                  . دول من فعله ، فه وم عل ات وصناديق تق شاء جمعي راد بإن وم بعض األف د يق وق

شرعية حول بعض شروطها                         ى بعض المحظورات ال . التعاوني ، وهي جمعيات محدودة ، وال تقرض إال من يستطيع المشارآة فيها ، باإلضافة إل
 . للدآتور عبد اهللا الجبرين جمعية الموظفين ،: انظر 



 
)٢٩( 

ــث ال ــثاملبحـــــــــــ ــف   :ثالـــــــــــ ــتثمار وقـــــــــــ اســـــــــــ

   :النقود 
   : متهيد

النقود قد توقف ال بغرض االستغالل ، كما يف وقف النقود للقرض فقط ، وقد توقـف                 
لالستغالل والتنمية واإلنفاق من الربح ، وقد حتدث الفقهاء عن بعض طـرق اسـتثمار وقـف                   

كما توسعت املؤسسات الوقفية احلديثة يف طرق وأساليب استثمار الوقـف النقـدي ،              النقود ،   
ووضعت له قواعد وضوابط حمددة ، كما أن استثمار النقود املوقوفة سيقتضي استبداهلا بأعيـان               

املشتراه أخرى كالعقارات واألسهم وحنوها ، وهنا ميكن أن يثور سؤال حول حقيقة هذه األعيان               
 ، وهل تأخذ حكم املبدل ، فتكون وقفاً ، أم ال تكون كذلك ؟ كل هذا سيتم بيانه        بأموال الوقف 

يف هذا املبحث ، من خالل عرض ألهم طرق االستثمار اليت ذكرها الفقهاء ، وعـرض ألهـم                  
الضوابط والطرق احلديثة الستثمار النقود املوقوفة ، مع بيان حلقيقة األموال اليت استثمر الوقـف               

  :د وقفاً ، أم ال ؟ وذلك يف املطالب اآلتية ، وهل تعفيها

א <{<‰]<Ñ†{j{Ûn{<]<…^<<<<<{Ö]<ë‚ÏßÖ]<ÌÎç{{Ö<<^{â†Òƒ>:א
<ð^ã{Ï{ËÖ]<V  

مل يهتم الفقهاء كثرياً مبسألة طرق استثمار النقود املوقوفة ، ألن هذه املسألة تطبيقية ميكن                 
ك اكتفى بعضهم مبجرد ذكره للفـظ            باختالف الزمان واملكان واملصلحة وحنوها ، لذل       فأن ختتل 

يستوي يف هـذا    ، ع طرق التنمية واالجتار املمكنة      يشمل مجي  وهذا   )٢()االجتار  (  أو   )١()التنمية  ( 
   .أو أي طريقة مشروعة ميكن أن تعرف  ، طرق االستثمار اليت عرفت يف زمنهم

  

                                                 
  .٣٠/٢٣٤: فتاوى ابن تيمية : انظر  )١(
   .٥/٤٠٥) : مع الفتح ( صحيح البخاري : انظر  )٢(
  
  
  
 



 
)٣٠( 

  

وبتتبع أقواهلم جنـدهم     أن بعضهم أشار ، ويف عبارات موجزة لبعض الطرق املمكنة ،             إال
  :، وهي )١(يذكرون ثالث طرق مشروعة الستثمار الوقف النقدي

  : اإلجـارة  :أوالً 

وقـد  . أي أن تستغل الدراهم أو الدنانري املوقوفة بإجارما واالستفادة من عائد األجرة               
 الطريقـة يف    تستغرب هذه الطريقة ، فإجارة النقود مسألة غريبة يف الفقه ، ومل أجد من ذكر هذه               

يف وقف الـدراهم والـدنانري   : " استغالل النقود املوقوفة سوى النووي من الشافعية ، حيث قال           
 فذكر أن وقف الدراهم والـدنانري       .)٢("وجهان ، كإجارما ، إن جوزناها صح الوقف لتكرى          

  .جارا أن تنميتها عن طريق كرائها ، أي إيصح يف وجه عند الشافعية ، و

إجارة النقود للزينة أو للوزن ا ، مسألة يذكرها الفقهـاء يف بـاب اإلجـارة ،                 ومسألة    
واختلفـوا يف   : " وللشافعية فيها وجهان ، والصحيح من املذهب عدم اجلواز ، قال الـشريازي              

   ا الدكان    استئجار الدراهم والدنانري ليجم جيوز ، ألنه منفعة مباحة فجاز      : فمنهم من قال    ... ل
وهـو الـصحيح ، ألن الـدراهم          . ال جيـوز    : ر هلا ، كسائر املنافع ، ومنهم من قال          االستئجا

         زينة ، ـكية إجارة الدراهم والدنانري للـفية واملالـ منع احلن كما.)٣("والدنانري ، ال تراد للجمال 
                                                 

اف ، عدد                 (  زعم الدآتور محمد األرناؤوط       )١( ة أوق راءة ، معاصرة ، مجل ة ، ق ا  ٤٩: م ، ص ٢٠٠٢رمضان ،  ) ٣(الوقف في الدولة العثماني  وم
وأن وقف النقود تحول إلى . في العادة % ) ١١ -% ١٠( قف النقود آان يستغل في الدولة العثمانية عن طريق اإلقراض بفائدة محدودة أن و ) بعدها  

ر معارضة                         ) البنوك االجتماعية   ( ما يشبه    ى ال يثي ة ، حت ل فقهي ذا بحي ة ه ى تغطي وأن القائمين على هذا العمل في بعض البلدان آانوا يضطرون إل
إال أني لم أجد في جميع ما ذآره األرناؤوط أي ) . ماندفل ( لباحث اسمه ) المردود الخيري للربا ( اء ، وآان في أغلب هذا ينقل عن بحث اسمه الفقه

على وآل ما ذآره هو أمثلة على وجود أوقاف هي عبارة عن دآاآين وحمامات ونقود ، وأن العائد منها آان يصرف           . نص يدل على إثبات ما يقوله       
د    . ثم فسر هذا العائد بأنه نتيجة إقراض النقود بفائدة ، ولم ينقل لنا آيف عرف أن هذا العائد هو عائد القرض  . مصارف هذه األوقاف    د يكون عائ فق

  .على صدق نتيجته وبالتالي لم أجد في آتابته داللة . استغالل العقار ، وقد يكون عائدًا الستثمار النقود بالطرق المشروعة عدا القرض بفائدة 
ا                         ك م ود ، ومن ذل ر المشروعة للتصرف في وقف النق علمًا بأني وجدت في بعض آتب متأخري الحنفية اإلنكار على بعض الطرق غي

راءة ل   : " من اإلنكار على بعض األمور المبتدعة الباطلة في زمنه ، ومنها             ) ٤/٨٢: بريقة محمودية   ( جاء في    دنانير للق روحه ،  وقف الدراهم أو ال
ك            أمر ذل ه لرجل ، وي أن يهب أمر المشتري ب م ي ين ، ث أو لروح غيره ، واستغاللها بأن يدفع القيم لرجل دراهم معينة قرضًا ، ثم يبيع ثوبًا له بثمن مع

اء الح              " الرجل بالهبة لنفسه     ا فقه ذا العمل     وقد استنكر هذا العمل ألمور ، منها أنه استرباح بالعينة المذمومة والتي صرح بكراهته ا أن ه ة ، ومنه نفي
  .من قبيل قرض جر نفعًا المنهي عنه ، وذآر أن هذا الربح يرجع للقيم وليس للوقف 

وال شك أن هذا العمل مذموم ، وأنه من األخطاء والتجاوزات التي يقع فيها نظار الوقف ، وذلك بهدف تحقيق مصالح شخصية لهم ، لكن        
ود            تثمار النق ل اس ا                 ال يعد هذا من قبي يس الهدف منه ود للوقف ، ول ا ذآر المؤلف وال تع يم آم ود للق دة الحاصلة تع د ثابت ، ألن الفائ ة بعائ الموقوف

  .استثمار أموال الوقف ، بقدر ما هو استغالل من القيم لمنصبه في تحقيق فوائد شخصية 
فلم أعثرله على مثال .. ل وقف النقود إلى بنوك اجتماعية أما ما ذآره األرناؤوط من تنمية النقود الموقوفة بإقراضها بفائدة محددة ، وتحو

 .، آما لم يذآر الباحث أي مثال صحيح ، وال يمكن للفقهاء ، وال للمجتمع المسلم أن يقروا تحول هذا العمل الخيري إلى الربا الصريح 
  .٤/٣٨٠: روضة الطالبين  )٢(
ألن التزيين معناه أن يرى أنه ملكه ، : وقال  . ١٣٢: ص :  ؛ معالم القربة ، البن األخوة ٤/٢٥٢: روضة الطالبين : وانظر  . ١/٥١٧: المهذب  )٣(

 .وهو تلبيس ، ال يبدل المال ألجله شرعًا 



 
)٣١( 

  

  .)١(ألن هذه املنفعة غري مقصودة ، وال قيمة هلا يف نظرهم

وإذا اسـتأجر   : " ا إجارة الدراهم والدنانري للوزن ، قال السرخسي         إال أن احلنفية أجازو     
درهم ليزن ا يوماً إىل الليل بأجرة مسماة فهو جائز ، وذكر الكرخي يف خمتـصره أنـه ال                     ألف  
  مع بقاء عينه ، فإن الوزن بالدراهم       ى عمالً يعمل باملستأجر   وجه ظاهر الرواية ، أن ما مس      ... جيوز  

  .)٢(" استأجر حجراً ليزن به جاز ، فكذلك الدراهم، كالوزن باحلجر ، ولوعمل مقصود 

جتـوز  : " بن قدامة ري للزينة أو الوزن ، قال إ   ومذهب احلنابلة جواز إجارة الدراهم والدنان       
إجارة الدراهم والدنانري للوزن والتحلي يف مدة معلومة ، وبه قال أبو حنيفة ، وهو أحد الوجهني                 

أا عني أمكن االنتفاع ا مع بقاء عينها ، منفعة مباحة ، فأشبهت             : ولنا  ... عي  ألصحاب الشاف 
  . )٣("احللي 

وقد تقدمت مسألة وقف الدراهم والدنانري لغرض الزينة أو الوزن ، وذكـرت مـذاهب                 
ومن يقول من الفقهاء جبواز إجارة الدراهم والدنانري للوزن ، فأحرى به أن يقول              الفقهاء هناك ،    

إذ واز وقف الدراهم والدنانري هلذا الغرض ، فإذا صح وقفهما هلذا الغرض أمكن حينئذ إجارما                جب
إال أنه ميكن القول هنا ما قيل سابقاً        . ال يوجد دليل على املنع ، وليس يف املسألة ربا أو شبهة ربا              

ود مضروبة مـن     ، من أن هذه املسألة مفروضة يف نق        لغرض الزينة والوزن    النقود  وقف يف مسألة 
الذهب والفضة ، وصاحلة للزينة والوزن ، وليست كذلك النقود يف الوقت احلاضر ، وبالتـايل مل                 

  .تعد هذه الطريقة يف االستثمار ذات معىن يف الوقت احلاضر 

  : البضاعة  :ثانياً 

   ،       )٤(ملـالاملقصـود بالبضاعة أو اإلبضاع ، دفع املال ملن يتجر به تربعاً ، والربح مجيعه لـرب ا

                                                 
  .٤/٤٥٣:  ؛ الفتاوى الهندية ٤/١٩) : مع الدسوقي ( شرح الدردير : انظر  )١(
  . ٤/١٢٠: رازي مختصر اختالف العلماء لل: وانظر  . ٣٢ ، ١٦/٣١: المبسوط  )٢(
أحدهما يصح : " قال في تصحيح الفروع .  ؛ ونقل في المسألة وجهين ٧/٣٣٢:  ؛ الفروع ٢٨ ، ٦/٢٧: اإلنصاف : ونظر  . ٨/١٢٦: المغني  )٣(

  .٧/٣٣٢) : مع الفروع ( ، تصحيح الفروع " وهو الصحيح من المذهب 
  .٢٥: ص : ور نزيه حما د معجم المصطلحات االقتصادية في لغة الفقهاء ، للدآت )٤(



 
)٣٢( 

  

 وهذه الطريقة يف االستثمار     .)١(وقد نص على هذه الطريقة الستثمار الوقف النقدي فقهاء احلنفية         
إال . كان ميكن أن يذهب للتاجر املـستثمر      ، ألا توفر جزءاً من الربح ،         قد تكون مفيدة للوقف   

ال جند من ميكن أن يتجر يف أمـوال         أا طريقة يصعب االعتماد عليها ، وقد ال تتوفر غالباً ، فقد             
استثمارها حيتاج إىل جهد وعمل     وكان  إذا كانت هذه األموال كثرية ،     الوقف تربعاً ، وخصوصاً     

إال أن الذي ميكن أن يقال هنا ، هو أمهية أن جتتهد إدارة الوقـف أثنـاء                 . دائم وتفرغ ونفقات    
.  الشروط املعتادة مـع غريهـم        االتفاق مع جهات االستثمار يف احلصول على شروط أفضل من         

وذلك ألن هذه األموال موقوفة على أعمال خريية ومصاحل عامة ، واجلميع مطالـب باملـشاركة                
ة الوقـف   وهو أمر ممكن احلصول ، وسـتجد إدار       . والتعاون مع هذه األعمال ذات النفع العام        

  .استجابة يف هذا اجلانب ، وخباصة من املؤسسات املالية اإلسالمية 

  : المضاربة  :الثاً ث

فهي شركة يكـون    . دفع املال ملن يتجر به جبزء مشاع معلوم من الربح           : وتعين املضاربة     
وقد نص على ذكر هذه الطريقـة يف اسـتثمار       . )٢(ف ، والعمل من طر     من طرف  فيها رأس املال  

رها الفقهاء ، ألا    ص على ذك  ، وتعد هذه الطريقة أهم الطرق اليت ن       )٣(النقود املوقوفة فقهاء احلنفية   
 األموال النقدية املوقوفة ، واليت تم استثمار النقود ، وقد تكون هي األفضل ، وخباصة إذا كثر      تالئ

على املؤسسة الوقفيـة أن تباشـر       ، مما يتعذر معه     الستثمارهاأوجه عديدة   البحث عن   حتتاج إىل   
االستثمار وأوجهـه    كل جماالت    وأن متلك املعرفة واخلربة يف    أ بنفسها ،   كل هذه االموال   ستثمارا

  .املختلفة 

>[Ì{{ÎçÖ]<…^Ûnj{{‰÷<í{{nè‚£]<Ñ†{{ŞÖ]æ<¼e]ç–{{Ö>:אא
<ë‚ÏßÖ]<V  

                                                 
  .٤/٣٦٤:  ؛ حاشية ابن عابدين ٥/٥١: فتح القدير : انظر  )١(
 .٣١٢: ص : معجم المصطلحات االقتصادية في لغة الفقهاء  )٢(
 ٤/٣٦٤:  ؛ حاشية ابن عابدين ٥/٥١: فتح القدير : انظر  )٣(



 
)٣٣( 

تقدم القول بأن الوقف النقدي ساهم يف ظهور مؤسسات وقفية كربى تعتمد على أسلوب                
بعيـداً  اإلدارة احلديثة ، وتعمل وفق خطط وبرامج ونظم رقابة ، ويف ظل عمل مؤسسي منظم ،                 

كما توسعت هذه اإلدارة يف     . عن االجتهادات الفردية والعائلية ، أو التعقيدات اإلدارية احلكومية          
واليت تعترب أوعية تنظيمية ، تطرح من خالهلـا املـشاريع الوقفيـة              ) الصناديق الوقفية   ( أسلوب  

  .)١(املطلوبة ، وتدار بأسلوب اقتصادي

 ضوابط حمددة وحاكمة لالستثمار ، وإىل أمهيـة         وضعوقد توصلت هذه اإلدارة إىل أمهية         
وسـيتم  . تنويع طرقه وتعديدها وتطويرها وابتكار الطرق اجلديدة ، يف ظل الـضوابط املقـررة               

  :احلديث يف هذا املطلب عن ضوابط االستثمار هذه ، وطرقه ووسائله ، وذلك على النحو اآليت 

  : ضوابط استثمار الوقف النقدي  :أوالً 

د ضوابط مسلمة لالستثمار بصفة عامة مبا فيه اسـتثمار أمـوال األوقـاف نقـوداً                توج  
ومع توسع الوقف النقدي يف العصر احلاضر برزت هذه الضوابط ، وجرى العمل ا ،               أو غريها ،    

وترسخت لدى املؤسسات الوقفية احلديثة ، وهي تندرج حتت إستراتيجية كربى تم باحملافظـة              
لى األصول الوقفية من الضياع ، واحلصول على أفضل النتائج بأقل التكاليف ، ويف إطار العمل                ع

  :وميكن تفصيل هذه الضوابط على النحو اآليت . املشروع 

  :  أن تكون وسيلة االستثمار مقبولة شرعاً )١(

م ، وال جدل حوله ، وال خيتص باستثمار النقود بـل يـشمل مجيـع                وهذا ضابط مسلّ    
  .وحنوها الغرر واجلهالة ستثمارات ، واليت جيب أن ختلو من مبطالت العقود ، كالربا اال

  : دراسة جدوى االستثمارات املختارة )٢(

م ، وال جدل حول أمهيته لكافة االستثمارات ، واسـتثمارات           وهذا ضابط اقتصادي مسلّ     
 وإمنا تتصرف يف أمـوال      الوقف بصفة خاصة ، ألن إدارة الوقف ال تتصرف يف أموال خاصة هلا،            

                                                 
ة الكويت ،                : انظر   )١( دور التنموي للوقف في دول ة النهوض بال ان            تجرب د العثم د المحسن محم تاذ عب ا البنك        (  لألس ي نظمه دوة الت دم للن بحث مق

 . وما بعدها ١٣: ص ) هـ ١٤١٨ ، موريتانيا ، طالدور التنموي للوقف ، بنواآشو: اإلسالمي للتنمية ، حول 



 
)٣٤( 

 املصلحة ، وأن يكون مبنياً على دراسة لكافة         حمصوراً يف حدود  اآلخرين ، فال بد أن يكون تصرفها      
  .)١(   بناء على التحليالت االقتصادية واملالية السليمة ،جوانب املشروع

  : املوازنة بني املنفعة االقتصادية واملنفعة االجتماعية )٣(

دل ، وهو من أصعب الضوابط حتقيقاً ، فمن جهة فإن إدارة الوقف             وهذا الضابط حمل ج     
واليت حتقق أعلى عائد ممكن ، حىت وإن كانت هـذه            ، تعمل على البحث عن أفضل املشروعات       

املشروعات ال حتقق أفضل عائد اجتماعي أو بيئي أو حنوه ، ألن إدارة الوقف مبرتلة ويل اليتـيم ،                   
واملصلحة  . الواقفني ، ومصلحة أموال الوقف        منوط مبصلحة املوقوف عليهم ، ومصلحة      اوتصرفه

 ،حىت إن الفقهاء منعوا ناظر الوقف من تأجري أعيان الوقف بأقل            وائدتقتضي البحث عن أفضل الع    
.  )٢(من أجرة املثل ، فإن فعل فإن بعض الفقهاء يبطل العقد وبعضهم يلزمه بأن يضمن النقص                   

خريي ، ويهدف بالدرجة األوىل إىل حتقيق املصاحل العامـة ،           ة أخرى ، فإن الوقف عمل       ومن جه 
  .فال يقبل منه التركيز على اجلانب االقتصادي املادي ، وإمهال اجلوانب االجتماعية األخرى 

وكل هذا يعين إمكان حصول تعارض بني هاتني املصلحتني ، وعل إدارة الوقف أن تعمل جاهدة                
املوازنة ما أمكن ، وذلك بالبحث عن املشروعات اليت ميكن بواسطتها حتقيق أفـضل              على حتقيق   

املشروعات اليت حتقق أفضل العوائـد       ميكن القبول ب   وكذلكالعوائد االقتصادية واالجتماعية معاً ،      
  . باجلانب اآلخر  وغري مؤثراالقتصادية أو أفضل العوائد االجتماعية ، مع ضرر يسري ومقبول

ن املشروع الذي حيقق أفـضل      إوتعارضت املصلحتان ، حبيث      يكن هذا أو ذاك ،       فإذا مل   
 باجلانب اآلخر ، فأيهما يقدم ؟ ذكر الدكتور          أو اجتماعي ، سيحقق ضرراً مؤثراً      عائد اقتصادي 

أنس الزرقا أن الذي يبدو ألول وهلة هو أن األوقاف جيب أن تكون أكثر متـسكاً باألهـداف                  
ا ، وذكر أن هذه النتيجة البدهية غري صحيحة ، وأن على األوقاف البحـث               االجتماعية من غريه  

عن املشروعات اليت تولد أعلى عائد اقتصادي ، حىت وإن مل حتقق األهـداف االجتماعيـة ، ألن                  
ناظر الوقف كويل اليتيم ال يصح منه التربع ، وال يصح أن يتنازل عن أرباح كان ميكن حتقيقهـا                    

                                                 
ا              )  ١(   دآتور أنس الزرق تثمار ، لل اب       ( الوسائل الحديثة للتمويل واالس اف       إدارة وتث : بحث ضمن آت ر ممتلكات األوق  ، وذآر أن           ١٨٨: ص  ) مي

  .               القاعدة االقتصادية تقتضي أن آل مشروع اقتصادي ينبغي أن يعتبر خاسرًا ، حتى تثبت الدراسات أنه رابح 
                                                                    ٧٣ :٢:أحكام الوقف ، للكبيسي : أنظر المسالة في )٢  (



 
)٣٥( 

 وهذا قول صحيح يف اجلملة ، لكن ينبغي أن يكـون يف             .)١(ال ختص الوقف  لرعاية مصاحل أخرى    
، وأن ال تعتـرب     إطار الضابط املذكور ، وأن تعمل إدارة الوقف على التنسيق واملوازنة ما أمكـن               

 يف سبيل حتقيق منافع اجتماعية عامة ، هو من قبيـل             غري مؤثر  التنازل عن جزء يسري من األرباح     
منافع  مصاحل عامة ولوقف ، ألن هذه املنافع االجتماعية املتحققة هي يف احلقيقة       التفريط يف حقوق ا   

  .ذات قيمة 

  :  املوازنة بني العائد واملخاطرة )٤(

إذا كانت مصلحة الوقف تقتضي البحث عن أفضل عائد ممكن ، فإن هذه املصلحة تقتضي      
وعلى إدارة الوقف   . وتعريضها للضياع   األصول املوقوفة ، وعدم املخاطرة ا ،        أيضاً احملافظة على    

أن جتتهد يف املوازنة بني هذه األمور ، وأن تنتقي املشروعات األكثر رحبية ، واألبعد عن املخاطرة                 
 هي املشروعات األكثر     ، وكانت املشروعات األكثر رحبية ،        فإن تعذرت هذه املوازنة   . ما أمكن   
درجة األوىل باحملافظة على األصول املوقوفة ، قبل أن         فال شك أن إدارة الوقف مطالبة بال      خماطرة ،   

  .تكون مطالبة باحلصول على العائد األعلى 

  : املوازنة بني االستثمار املباشر واالستثمار عن طريق الغري )٥(

قد ذكر الفقهاء موضوع االستثمار املباشر للوقف النقدي ، من قبل إدارة الوقف ، كما               ل  
عن طريق اآلخرين ، ولعل أول إشارة ملسألة االستثمار املباشر للوقـف            ذكروا موضوع االستثمار    

دفعها إىل غالم له تاجر     : " .. النقدي ، هي ما رواه البخاري عن الزهري من األثر السابق ، وفيه              
فاملستثمر هنا هو ويل الوقف عن طريق غالمه ، كما ذكروا أمثلة املضاربة واإلبـضاع               " يتجر ا   

  .  املباشر لالستثمار غري

ويف العصر احلديث نشأت داخل املؤسسات الوقفية إدارات لالسـتثمار ، متخصـصة يف                
إدارة واستثمار األموال املوقوفة ، وال شك أن هذا النوع من االستثمار سيؤدي إىل توفري جزء من                 

                                                 
مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ، عدد  ( أثر الوقف في إنجاز التنمية الشاملة ، للدآتور شوقي دنيا         : وانظر   . ١٨٨ ،   ١٨٧: ص  : المصدر نفسه    )١(
 ، ١٩: ص ) ور تنظيم أعمال الوقف مؤتمر االوقاف االول ، مح(  ، تنمية موارد الوقف والمحافظة عليها ، للدآتور العياشي فداد       ١٣٣: ص  ) ٢٤(

ا      ٢٩: ص  : الوقف آمصدر اقتصادي لتنمية المجتمعات اإلسالمية ، لألستاذ سليمان الطفيل            دآتور شوقي دني دي ، لل : ص :  وما بعدها ؛ الوقف النق
ع              ٧٣ ي الزمي تثمار األ      ٦١ ،   ٦٠: ص  :  ؛ التجربة الكويتية في إدارة األوقاف ، للدآتور عل ة اس د        ؛ تجرب دآتور خال ة في الكويت ، لل وال الموقوف م

  .٢: ص : الهاجري 



 
)٣٦( 

ل إىل  لوسطاء االستثمار اآلخرين ، وبالتايل سيزيد مقدار العائد الذي سيـص          العائد كان سيعطى    
اجلهة املوقوف عليها ، كما أن هذه اإلدارات أكثر ثقة وأمناً ، وأكثر حرصاً على احملافظة علـى                  

 قد  – وبسبب زيادة األموال املوقوفة ، وتعدد وجتدد طرق االستثمار           –إال أنه   . األصول املوقوفة   
رق االستثمار  يصعب على هذه اإلدارات القدرة على استثمار مجيع هذه األموال ، ومعرفة كل ط             

وهذا يعين أن املصلحة قد تكـون أحيانـاً يف إسـناد             . ومتلك اخلربة الكافية يف مجيعها    املمكنة  
  .االستثمار إىل اجلهات األخرى املتخصصة 

وعلى إدارة الوقف حينئذ أن توازن بني هاتني الطريقتني ، وأن ختتار منهما األصلح يف كل                  
على إدارات الوقف توفري كافة التخصـصات        يف الغالب    مع مالحظة أنه يصعب   . زمان أو مكان    

 هو  – غالباً   –االستثمارية ، وخباصة كلما كان حجم املؤسسة الوقفية صغرياً ، مما يعين أن األوىل               
، وأن يقتصر دور    خارج إدارة الوقف  إسناد االستثمار إىل اجلهات املختصة يف مسألة االستثمارات         

سسات الوقفية على إعداد دراسات اجلـدوى ، واختيـار أفـضل            إدارات االستثمار يف هذه املؤ    
  .)١(اجلهات اليت ستتوىل االستثمار ، مع اإلشراف واملتابعة هلذه االستثمارات

  :  تنويع االستثمارات )٦(

وهذا الضابط مما يقتضيه االستثمار السليم للحصول على أفضل العوائد ، وممـا تتطلبـه                 
  . ملوقوفة وعدم تعريضها للضياع ضرورة احملافظة على األصول ا

  : وهذا التنويع يشمل أموراً منها 

 التنويع بني القطاعات االقتصادية للمجتمع ، حبيث تشمل استثمارات األوقاف كافة أو أغلب              )أ(
جمزية ، كالصناعة ، و الزراعة ، واخلدمات ، ئد االقطاعات االقتصادية يف اتمع ما دامت ذات عو 

  . وحنوها 

التنويع اجلغرايف بني املناطق ، سواء أكان هذا داخل الدولة ، حبيث يشارك الوقف يف التنمية                 )ب(
املتوازنة داخل اتمع ، أم كان خارج الدولة ، حيث ميكن إلدارة الوقف أن جتمع بني االستثمار                 

                                                 
  . ٦١: ص : التجربة الكويتية في إدارة األوقاف ، للدآتور علي الزميع : انظر  )١(



 
)٣٧( 

 الداخلي واخلارجي ، إذا كان ذلك ممكناً ، وحيقق مصلحة للوقـف ، وخباصـة يف اتمعـات                 
  .اإلسالمية 

االستثمارات ، حبيث يكون بعضها استثماراً طويل األجل أو متوسـطه ،            التنويع بني مدد     )جـ(
، ويكون البعض اآلخر قصري األجل ، للحـصول علـى   دف احلصول على عوائد أعلى للوقف       

  . ملواجهة متطلبات السيولة على املدى القصري  ،عائد دوري وقريب

االستثمار ، حبيث ال تقتصر إدارة الوقف على وسيلة واحدة ، أو وسائل              تنويع طرق ووسائل     )د(
وخباصـة   القدرة على االختيار بني أكثر من وسيلة ،       مع  قليلة ، مع إمكان تعديد هذه الوسائل ، و        

  . وجدواها إذا أثبتت الدراسة جناح هذه الطرق

وفة من خالهلا ؟ فهذا هـو       أما ما هي هذه الطرق والوسائل اليت ميكن استثمار النقود املوق            
  .املوضوع الثاين يف هذا املطلب 

 :  الطرق والوسائل الحديثة الستثمار الوقف النقدي :ثانياً 

 هو التنوع والتعدد الكبري لطرق استثماره ،        – كما تقدم    –إن مما ميتاز به الوقف النقدي         
وقوفة ، هو املضاربة ، واليت تقوم       وقد تقدم القول بأن أهم طريق ذكره الفقهاء الستثمار النقود امل          

 علـى   – يف الغالب    –على مبدأ املشاركة ، وكذلك احلال يف الطرق احلديثة املمكنة ، فإا تقوم              
عقد املشاركة يف صوره املختلفة ، كما تركزت يف الغالب يف حقل االستثمار املايل ، ألنه أكثـر                  

نحصر يف هذا اال ، بل مشلت جمـاالت أخـرى           ااالت مالءمة الستثمار النقود ، إال أا مل ت        
وقد يصعب حصر هذه الطرق مجيعها ، ألا طرق متعددة ، ومتجددة ، وهـي قابلـة                 . متعددة  

الستثمار الوقف النقدي ، واليت مت      للتطوير واالبتكار مع األيام ، لكن سيتم ذكر أهم هذه الطرق            
. عاصرة ، وذلك على سبيل املثال ، وليس احلصر          يف املؤسسات الوقفية امل   تطبيقها ، وثبت جناحها     

  :)١(فمن ذلك

                                                 
ان      : انظر على سبيل المثال     )١( د المحسن العثم ة الكويت ، لعب ر عن إدا  ٤٣: ص : تجربة النهوض بالدور التنموي للوقف في دول رة الوقف   ؛ تقري

تنظيم أعمال الوقف وتنمية موارده  .٣٩٧: ص ) إدارة وتثمير ممتلكات األوقاف : ورقة عمل ضمن ( بدولة الكويت ، لألستاذ عبد الوهاب الحوطي 
ال الوقف               ( لسلطان محمد المال     ،  اف االول ، محور تنظيم أعم ؤتمر االوق ا            ، ٥٧:ص  ) م وارد الوقف والمحافظة عليه ة م دآ ، تنمي تور صالح   لل

 ٨٠:ص ) مؤتمر االوقاف االول ، محور تنظيم أعمال الوقف (المالك 



 
)٣٨( 

 املسامهة يف الشركات واملصارف اإلسالمية اجلديدة ، وذلك بدخول مؤسسة الوقف شريكاً             )١(
  .مؤسساً هلذه الشركات واملصارف ، وهو نوع من االستثمار املباشر وطويل األجل 

  .ئد  شراء أسهم شركات إسالمية قائمة ، وذات عا)٢(

 تشكيل أو الدخول يف حمافظ استثمارية ، لالستثمار قصري األجل يف العمالت أو األسهم أو                )٣(
  .السلع أو حنوها 

ويـتم  .  املسامهة يف تأسيس الصناديق االستثمارية ، سواء أكانت طويلة أم متوسطة األجل              )٤(
اريع صناعية أو جتاريـة أو  هذه الصناديق ، ما بني عقارات ، أو معدات ، أو مشالتنويع يف أصول   

  .زراعية ، أو حنو ذلك 

  .ودائع استثمارية لدى الشركات واملصارف اإلسالمية ) ٥(

االستثمار العقاري ، وهذا يشمل شراء األرض الفضاء دف تسويتها وختطيطها وإعـدادها             ) ٦(
اق التجارية وحنوهـا ،     كما يشمل شراء املباين القائمة ، كالعمائر واألسو       . للبيع ، أو للبناء عليها      

  .إما دف استغالهلا بالتأجري ، أو دف إعادة بيعها 

أمهية وقف النقود ،    وشراء الوقف النقدي لعقارات ، ال يعين التعارض مع ما تقدم يف حبث              
  :أنه ساهم يف حل بعض املشكالت القائمة حول وقف العقار ، وذلك لسببني كيف و

وقف العقار أو التقليل من      الوقت احلاضر ، ال يعين إلغاء        يفالنقود   القول بأمهية وقف     إن :أحدمها  
 ،ين ضرورة التنويع يف أموال الوقف     أمهيته ، فهذا الوقف كان وما يزال أهم أنواع الوقف ، وإمنا يع            

  . التوسع يف وقف النقود ، ملا له من مزايا معاصرة وأمهية

ت أو أسهم أو حنوها ال يعين أن هذه املشتريات           شراء الوقف النقدي لعقارات أو معدا      إن :الثاين  
أصبحت وقفاً بالشراء ، بل هي أموال جتارية قابلة للبيع والشراء وكافة التصرفات الناقلة للملكية ،                

  ا سيأيت بيانه يف املطلب التايلكم

  



 
)٣٩( 
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نقود املوقوفة ، واملعدة لالستثمار ، استبداهلا بأعيان ثابتة أو منقولة ،            قد يقتضي استثمار ال     
بدال حكـم    ، أو حنو ذلك ، فهل تأخذ هذه األ         كاألراضي ، أو املباين ، أو املعدات ، أو األسهم         

   ؟صبح هلا حكم الوقف مبجرد الشراء املبدل ، وي

 أر من حبثها من الفقهـاء الـذين         وملهذه مسألة فقهية تتعلق باستثمار النقود املوقوفة ،           
أجازوا وقف النقود ، أو من الباحثني املعاصرين ، وقبل ذكر اإلجابة على هذه املسألة ، البد من                  
بيان أن هذه املسألة مفروضة يف الوقف النقدي املعد لغرض التنمية واالستثمار ، أمـا أغـراض                 

لي والوزن ، وغرض القرض ، فال تظهر        الوقف النقدي األخرى اليت ذكرها الفقهاء ، كغرض التح        
 وإن كـان صـاحلاً      – عند مـن أجـازه       –فيها هذه املسألة ، ألن وقف النقود للتحلي والوزن          

 ،تقدمهلا بأخرى، وإمنا يكون بتأجريه كما      إالّ أن استثماره ال يكون بإهالك عينه وإبدا        ،لالستثمار
وقف النقود للقرض ، فإن البدل يف القرض هـو          أما  . فاالستهالك للمنفقة فقط ، أما العني فباقية        

واملقصود مـن   . رض إىل أن يرده     تس عيناً ، بل هو دين يف ذمة املق         لي  أثناء االقتراض  املثل ، وهو  
 اين ، واألرض الزراعية، وحنوها،      كاملب ود املوقوفة بأعيان قابلة للوقف      هذه املسألة هو استبدال النق    

   ؟ فهل تكون وقفاً مبجرد اإلبدال

قد يقول البعض إن هذه األعيان اشتريت بأموال الوقف ، فهي وقف بدهلا ، ألن البـدل                   
 –وكيل وزارة األوقاف بدولة الكويت       –يأخذ حكم املبدل ، وحني حتدث الدكتور علي الزميع          

أن يتم حـصر كافـة األمـوال        : " عن أموال صناديق األوقاف ، ذكر أن من سياسات الوزارة           
 مت شراؤها من تلك األموال ، أو تأيت عن طريق تربعات ، وتسجيلها أمواالً وقفية ،                 واألعيان اليت 

 بـاألموال أمـوال الوقـف       فهل يقصد  )١(".لتسري بالنسبة هلا القواعد الشرعية اخلاصة بالوقف        
 أن مجيع األعيان اليت تشتري بأموال الوقف ، تصبح وقفاً وتـسري عليهـا               النقدي ؟ وهل يقصد   

  أعياناً حمددة ، ويف حاالت حمددة ؟  أمواالً معينه ، و أم أنه يقصد ف ؟أحكام الوق

                                                 
  . ٦١: ص :  التجربة الكويتية في إدارة الوقف  )١(



 
)٤٠( 

  

لعل الصحيح هو القول بأن احلكم يف هذه املسألة ال يكون مطلقاً ، وأن التعـرف علـى                    
  : حقيقة هذه األعيان يقتضي مراعاة عدة احتماالت ،ـ وهي 

وم بالدعوة لوقف نقـدي لغـرض       الوقفية وحنوها تق  أنه يوجد احتمال بأن بعض املؤسسات       ) ١(
معني ، كبناء مسجد معني ، أو جامعة ، أو مكتبة عامة ، أو داراً للرعاية االجتماعية أو حنو ذلك                    

وحينئـٍذ فـال    . من األعيان الثابتة ، فإذا اجتمعت النقود املوقوفة هلذا الغرض بنيت هذه األعيان              
وهذا النوع من   . قف نقدي إىل وقف عقار      يشك أحد يف وقفيتها ، وأن املال املوقوف حتول من و          

، وإمنا يأخذ    ، ويف مجيع األحوال    يأخذ حكم الوقف النقدي من مجيع الوجوه      الوقف النقدي ، ال     
حكم الوقف النقدي عند ابتدائه ، مث مبجرد االستبدال يؤول إىل مقصده الرئيسي ، وهو وقـف                 

   .  عقاربوقفالعقار ، فهو وقف نقدي مؤقت ، إىل حني استبداله 

حتمال خارج من مسألة البحث ، ألن مسألة البحث مفروضـة يف وقـف              وعليه فهذا اال    
نقدي دائم ، قصد منه الواقف أن يبقى وقفاً نقدياً يف مبتدأه ومنتـهاه ، وألن مـسألة البحـث                    

لتحقيق غـرض الوقـف     مفروضة يف وقف استبدال على سبيل االستثمار والتنمية ،ومل يستبدل           
  .  وشرطه ية الواقفالنهائي ون

أنه يوجد احتمال بأن عائد الوقف النقدي ميكن أن يصبح وقفاً ، وذلك بأن يكون شـرط                 ) ٢(
الواقف هو ختصيص هذا العائد إلقامة أوقاٍف معينة ، كأن يوجد وقف نقدي خيصص عائده لبناء                

ذا العائـد إىل أعيـان      حتول ه أو املستشفيات أو حنوها ، مما يعين        املساجد ، أو املدارس املوقوفة ،       
موقوفة حبسب شرط الواقف ، بل ميكن لعائد الوقف النقدي أن يتحول إىل وقف نقدي ، كـأن                  

  . هو ختصيص جزء من غلة الوقف للزيادة يف قدر الوقف نفسه يكون شرط الواقف 

إالّ أن هذا االحتمال ال يدخل مباشرة يف مسألة البحث ، ألن املقصود من مسألة البحث                  
املقصود هو مال الوقـف نفـسه إذا   هو غلة الوقف إذا استبدلت حبسب شرط الواقف ، بل          ليس  

  .  كاملباين واألراضي الزراعية  ،استبدل دف االستثمار بأعيان صاحلة للوقف



 
)٤١( 

احتمال بأن تستثمر النقود املوقوفة بشراء أعيان ال تدر دخالً مبجرد شـرائها ، وال               أنه يوجد   ) ٣(
بإعادة بيعها ، كشراء أرض فضاء دف تطويرها وختطيطها مث إعـادة بيعهـا ،               يظهر رحبها إالّ    

وكشراء أي عرض من عروض التجارة ، كاحلبوب واملعادن والعمالت وحنوها من األموال اليت ال               
يظهر عائدها إالّ بإعادة بيعها ، فهذه األعيان ال شك يف أا ليست أوقافاً ، إذا ال معـىن للقـول                

  .  فائدة للوقف بإبقائها ، بل املصلحة يف إعادة بيعها بوقفها ، وال

وأخرياً فإنه حيتمل أن يستثمر الوقف النقدي يف أعيان ذوات عوائد ، دف االحتفـاظ ـا       ) ٤(
واحلصول على العوائد ، كشراء مبىن سكين أو جتاري بقصد استغالله بالتأجري ، أو شـراء أرض                 

أو تأجريها ، أو شراء آالت أو معدات السـتغالهلا بالتـأجري            بقصـد استغالهلا بزراعتها    زراعية  
وحنو ذلك مـن    . وحنوه ، أو شراء أسهم يف شركات ذوات عوائد ، بقصد احلصول على العائد               
  . أوجه االستثمار للوقف النقدي بإبداله ذه األعيان الثابتة أو املنقولة ذات العائد 

نا ، واحلكم فيه ليس واضحاً كما يف االحتماالت         إن هذا االحتمال هو املسألة املقصودة ه        
وقفاً ، ألا أموال ذوات عوائد ، وهي بـدل لنقـود           السابقة ، فقد يلتبس فيظن أن هذه األموال         

موقوفة ، والنقود املوقوفة غري موجودة ، وسيتم االحتفاظ ذه ألعيان بدل االحتفاظ بـالنقود ،                
 أن الصحيح أا ليست وقفاً ، وإمنا هي استثمارات وقـف ،             إالّ. فتكون حينئٍذ وقفاً بدل النقود      

ومال طلق ، ال تنطبق عليه أحكام الوقف ، وهو مال قابل للبيع أو حنوه من التـصرفات الناقلـة                    
 يف ملك الوقف فكـذلك ، وإن        اللملكية ، فإن اقتضت املصلحة استمرار استغالهلا واإلبقاء عليه        

جه استثمار آخر فكذلك ، وبيعه حينئٍذ ليس من قبيل بيع الوقف            اقتضت املصلحة بيعه وإبداله بو    
              دف استبداله مبال آخر طلق     للمصلحة وإبداله بوقف آخر عند من أجازه ، بل هو بيع ملال طلق

  : وميكن االستدالل هلذا بأوجه ، منها . مثله 

الفة مقصود الواقف ،    بأن هذه األعيان تصبح وقفاً وتأخذ أحكام الوقف يؤدي إىل خم           القول   إن) أ(
 – كثرياً   –وإىل إبطال وقف النقود وزواله بالتدريج ، وذلك ألن استثمار النقود املوقوفة يقتضي              

استبداهلا بأعيان ذوات عوائد ، سواء أكانت ثابتة أم منقولة ، والقول بأن هذه األعيان تصبح وقفاً                 
قصود الواقف ، والذي وقف نقـوداً ،        يؤدي إىل زوال وقف النقود بالتدريج ، ويف هذا خمالفة مل          



 
)٤٢( 

فال بد من احملافظة علـى      . يد ، ومل يردها نقوداً موقوفة إىل حني         وداً موقوفة على التأب   وأرادها نق 
  . مقصود الواقفني ،والبد من احملافظة على هذا النوع من األوقاف 

تثمار ، فال تكون وقفاً     أن هذه األعيان مل تشتر بنية الوقف ، وإمنا اشتريت بنية وهدف االس            ) ب(
 أنه البد أن يشتري بثمنه وقفاً        ، وقد ذكر الفقهاء الذين أجازوا بيع الوقف للمصلحة       . ألجل هذا   

بدله ، مث اختلفوا يف هذا البدل ، وهل يكون وقفاً مبجرد الشراء ، أم البد من جتديـد وقفيـة ؟                      
يصلح سبباً إلفادة الوقـف ، فالبـد        ألن الشراء ال    : " فاختار بعضهم أنه البد من جتديد وقفية        

للوقف من سبب يفيده ، أما أن البدل يثبت له حكم املبدل فنعم ، لكن ال تتحقق البدلية بـدون                    
 فإذا كان هذا يف شأن مال أشتري بنية أن يكون بدالً عن وقـف مبـاع ،                  )١(" . وجود الوقف   

 –الستثمار ؟ ال شك أن هذا الشراء        فاشترطوا له جتديد وقفية ، فكيف ببدل شري بنية التجارة وا          
  .  ال يصلح وحده أن يكون سبباً يف إفادة الوقف –ومن باب أوىل 

 يف  – وقف النقود خيتلف يف حقيقته عن بقية األموال املوقوفة ، ألن االنتفاع بالنقود يعين                إن) ج(
 ألجل هذا منعـه      استهالك أعياا ، وهذا يعين أن هذا الوقف ميكن أن تستهلك عينه ،             –الغالب  

بعض الفقهاء ، يف حني أن الفقهاء الذين أجازوه قالوا بأن استهالك العني ال يـضر ، ألن بدلـه                    
. أي أن نقوداً أخرى ستصبح وقفاً بدل املستهلكة         سيقوم مقامه ، واملقصود بالبدل حينئٍذ املثل ،         

وخري مثال هلذا   .  وجود املثل    وهذا يعين أن هؤالء الفقهاء قبلوا بزوال عني املال املوقوف إىل حني           
هو وقف النقود للقرض ، فإن املقترض يستهلك مبلغ القرض ، مما يعين زوال عني الوقف إىل حني                  
، ويصبح الوقف جمرد دين يف ذمة املقترض ، إىل أن يتم الوفاء ، فكذلك يقـال يف شـأن هـذه              

 ويصبح الوقف جمرد قيمة كامنة      االستثمارات ذوات العوائد ، فإن عني الوقف قد زالت إىل حني ،           
  .  إىل أن يتم البيع والتنضيض ، فيصبح مقدار أصل الوقف وقفاً بدله  ،يف هذه األعيان

  

  

  
                                                 

  . ١١٠ ، ١٠٩ / ٧: اإلنصاف : وانظر  . ٧٣: ص :  المناقلة في األوقاف  )١(



 
)٤٣( 

 

 

ة  مت ا خل  ا

  :من أهم النتائج اليت انتهى إليها هذا البحث ما يلي   

  .جيوز وقف النقود على الصحيح الراجح من أقوال الفقهاء  )١(

 على وقف النقود خالل قرون عديدة ، حىت شاع تطبيقـه يف             مل ينقل التاريخ أمثلة كثرية     )٢(
 .بعض أقاليم الدولة العثمانية ، مث ظهرت تطبيقاته القوية والناجحة يف العصر احلديث 

 :ذكر الفقهاء ثالثة أغراض ممكنة لوقف النقود وهي  )٣(

  . وقف النقود للتحلي أو الوزن -أ

  . وقف النقود للقرض -ب

  .ة واإلنفاق من الربح  وقف النقود للتنمي-جـ

  :لوقف النقود يف الوقت احلاضر أمهية كربى تتمثل يف )  ٤(

  .أغلب مشكالت وقف العقار  قدرته على تفادي -أ

  . إمكان ظهور مؤسسات وقفية كربى أكثر جناحاً -ب

  . إحياء دور الوقف يف التنمية -جـ

  . إجياد مؤسسات مستقلة للقرض احلسن -د

  : ذكرها الفقهاء الستثمار الوقف النقدي ، هي أهم الطرق اليت)  ٥(

  . ذات معىن يف الوقت احلاضر  هذه الطريقةومل تعد. ا للتحلي أو الوزن ر إجا-أ

  . اإلبضاع -ب



 
)٤٤( 

  .املضاربة -جـ

  :ترسخت لدى املؤسسات الوقفية احلديثة بعض الضوابط الستثمار الوقف النقدي من أمهها ) ٦(

  .ر مقبولة شرعاً  أن تكون وسيلة االستثما-أ

  .مارات املختارة ث دراسة جدوى االست-ب

  . املوازنة بني املنفعة االقتصادية واملنفعة االجتماعية -جـ

  . املوازنة بني العائد واملخاطرة -د

  . املوازنة بني االستثمارات املباشرة واالستثمارات عن طريق اآلخرين -هـ

  . تنويع االستثمارات -و

ستثمار احلديثة للوقف النقدي وتنوعت ، وهي من حيث العموم تقوم على            تعددت طرق اال  ) ٧(
 واحملافظ   ، كاألسهم وصناديق االستثمار  ،  مبدأ املشاركة ، كما تركز على حقل االستثمار املايل          

  .االستثمارية ، والودائع االستثمارية وحنوها 

هذه األموال أوقافاً ، وال تأخـذ       استثمار النقود املوقوفة يف عقارات أو منقوالت ، ال جيعل           ) ٨(
 الوقف االحتفاظ ا لـزمن      ت إدارة حكم الوقف ، حىت وإن كانت أعياناً ذوات عوائد ، وقرر          

  .طويل 

  

  

  

  

  



 
)٤٥( 

  

ر  د ا ص مل ا س  ر ه ف                   

ع ج ا ر مل ا  و

جملة البحوث الفقهية   (أثر الوقف يف إجناز التنمية الشاملة ،لألستاذ الدكتور شوقي أمحد دنيا             -١
 )هـ ١٤١٥عام ) ٢٤(عاصرة ،عددامل

أثر الوقف يف اجلانب التوجيهي للمجتمعات ، لألستاذ الدكتور صاحل بن غامن الـسدالن                    -٢
 ١٩-١٨مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية ، املنعقدة مبكة املكرمة           : من حبوث ندوة    ( 

 ) .هـ ١٤٢٠شوال ، 

نشر مكتبة الثقافـة الدينيـة ،       ( اخلصاف  أحكام الوقف ، لإلمام أيب بكر أمحد بن عمرو           -٣
 ) .القاهرة 

الطبعة الثانية ، مطبعة اجلامعـة الـسورية ،         ( أحكام األوقاف ، للشيخ مصطفى الزرقا ،         -٤
 ) .هـ ١٣٦٦دمشق ، 

مطبعة اإلرشـاد ،    ( أحكام األوقاف يف الشريعة اإلسالمية ، للدكتور حممد عبيد الكبيسي            -٥
 ) .هـ ١٣٩٧بغداد ، 

ت الفقهية من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ، اختارها عالء الدين أبو احلـسن               االختيارا -٦
 ) .اي يق حممد حامد الفقي ، مكتبة السدوحتق( علي بن حممد البعلي 

، البنك اإلسـالمي للتنميـة ،        ) ١٦(وقانع ندوة رقم    ( إدارة وتثمري ممتلكات األوقاف ،       -٧
 ) .هـ ١٤١٥جدة ، الطبعة الثانية ، 

ف يف أحكام األوقاف ، للشيخ برهان الدين إبراهيم بن موسى الطرابلسي احلنفـي                اإلسعا -٨
 ) .مكتبة الطالب اجلامعي ، مكة املكرمة ( 



 
)٤٦( 

دار النهـضة العربيـة ،       ( اقتصاديات الوقف ، لألستاذ الدكتور عطية عبد احلليم صـقر            -٩
 ) .م ١٩٩٨القاهرة ، 

هـ ، مكتبة   ١٣٧٦الطبعة األوىل ،    . ( ي  اإلنصاف ، لعالء الدين علي بن سليمان املرداو        -١٠
 ) .السنة احملمدية ، القاهرة 

هــ ، دار    ١٤٢٠الطبعة األوىل   ( األوقاف فقهاً واقتصاداً ، للدكتور رفيق يونس املصري          -١١
 ) .املكتيب ، دمشق 

 ) .دار إحياء الكتب العربية ( بريقة حممودية يف شرح طريقة حممدية ، أليب سعيد اخلادمي  -١٢

م ، مكتبـة    ١٩٨٠الطبعـة األوىل ،     ( لقضاة ، أليب عمر حممد بن يوسف الكندي         تاريخ ا  -١٣
 ) . اآلباء اليسوعيني ، بريوت 

ورقة ( جتربة استثمار األموال املوقوفة يف دولة الكويت ، للدكتور خالد بن راشد اهلاجري               -١٤
ـ         : عمل مقدمة إىل ندوة      المي النهوض بالدور التنموي للوقف ، واليت نظمها البنك اإلس

 ) .هـ ١٤١٨: للتنمية يف نواكشوط مبوريتانيا ، عام 

أحبـاث  : حبث ضمن   ( التجربة الكويتية يف إدارة األوقاف ، للدكتور علي بن فهد الزميع             -١٥
 ) .م، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ١٩٩٣الكويت، ( ندوة حنو دور تنموي للوقف 

كويت ، لألستاذ عبد احملسن حممد العثمان       جتربة النهوض بالدور التنموي للوقف يف دولة ال        -١٦
النـهوض بالـدور التنمـوي للوقـف يف نواكـشوط ،           : ورقة عمل مقدمة إىل ندوة    ( 

 ) .هـ ١٤١٨موريتانيا  ، 

مطبوع مع حواشي الشرواين وابن القاسـم ، دار         ( حتفة احملتاج ، ألمحد بن حجر اهليتمي         -١٧
 ) .صادر ، بريوت 



 
)٤٧( 

مطبوع مع الفـروع ، حتقيـق       ( لدين علي بن سليمان املرداوي      اتصحيح الفروع ، لعالء      -١٨
الطبعـة األوىل ، مؤسـسة الرسـالة ،          ( األستاذ الدكتور عبد اهللا بن عبد احملسن التركي         

 ) .هـ ١٤٢٤بريوت ، 

 ) .هـ ١٣٥٧مكتبة مصطفى احلليب ، القاهرة ، ( التعريفات ، لعلي بن حممد اجلرجاين  -١٩

ورقـة  ( لة الكويت ، لألستاذ عبد الوهاب بن عبد اهللا احلوطي           تقرير عن إدارة الوقف بدو     -٢٠
مقدمة إىل احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف ، اليت عقدت من قبل املعهد اإلسالمي              

 ) .هـ ١٤٠٤للبحوث والتدريب ، والتابع للبنك اإلسالمي للتنمية ، جدة ، 

مطبوع ضـمن   (  حممد حسني املال     لألستاذ سلطان ، تنظيم أعمال الوقف وتنمية موارده       -٢١
 )هـ١٤٢٤جامعة أم القرى ، ، حبوث مؤمتر االوقاف االول يف اململكة العربية السعودية 

حبوث مـؤمتر   مطبوع ضمن   ( للدكتور صاحل املالك    ، تنمية موارد الوقف واحملافظة عليها       -٢٢
 )هـ١٤٢٤جامعة أم القرى ، ، االوقاف االول يف اململكة العربية السعودية 

مطبـوع ضـمن    ( للدكتور  العياشي الصادق فداد    ، تنمية موارد الوقف واحملافظة عليها        -٢٣
 )هـ١٤٢٤جامعة أم القرى ، ، حبوث مؤمتر االوقاف االول يف اململكة العربية السعودية 

حتقيق الـدكتور حممـد     ( التوقيف على مهمات التعاريف ، للشيخ عبد الرؤوف املناوي           -٢٤
 ) .هـ ١٤١٠ألوىل ، دار الفكر ، دمشق ، رضوان الداية ، الطبعة ا

الطبعة األوىل،  ( تيسري الوقوف على غوامض أحكام الوقوف ، للشيخ عبد الرؤوف املناوي             -٢٥
 ) .هـ ١٤١٨مكتبة نزار مصطفى الباز ، مكة املكرمة ، 

عامل الكتـب ،    ( اجلامع ألحكام القرآن ، حملمد بن أمحد القرطيب ، تصحيح هشام خباري              -٢٦
 ) .هـ ١٤٢٣الرياض ، 

الطبعـة األوىل ،    ( ، لألستاذ الدكتور عبد اهللا اجلربين       ) القرض التعاوين   ( مجعية املوظفني    -٢٧
 ) .هـ ١٤١٩دار عامل الفوائد ، مكة املكرمة ، 



 
)٤٨( 

مـصطفى احللـيب        ،   ١٣٨٦الطبعة الثانيـة ،     ( حاشية ابن عابدين ، حملمد أمني عابدين         -٢٨
 ) . القاهرة 

 ) .طبعة دار الفكر ( نهج ، للشيخ سليمان اجلمل حاشية اجلمل على شرح امل -٢٩

طبعـة عيـسى      ( ن عرفة الدسـوقي      على الشرح الكبري ، للشيخ حممد ب       حاشية الدسوقي  -٣٠
 ) .احلليب ، القاهرة 

مطبوع امش شرح اخلرشي ،     ( حاشية العدوي على شرح اخلرشي ، للشيخ علي العدوي           -٣١
 ) .دار الفكر 

ب الفقهاء ، أليب بكر حممد بن أمحـد الـشاشي القفـال ،                   حلية العلماء يف معرفة مذاه     -٣٢
الطبعة األوىل ، مكتبـة الرسـالة احلديثـة ، عمـان ،                ( حتقيق الدكتور ياسني درادكة     

 ) .م ١٩٨٨األردن ، 

 ) .مطبوع مع حاشية ابن عابدين ( الدر املختار ، حملمد بن علي احلصكفي  -٣٣

الطبعـة   ( للشيخ إبراهيم بن جنـيم احلنفـي        )  االستبدال للوقف    رسالة( رسائل ابن جنيم     -٣٤
 ) .هـ ١٤٠٠األوىل ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، 

: رسالة يف جواز وقف النقود ، للشيخ أيب السعود حممد بن حممد العمادي احلنفي ، حتقيق                  -٣٥
 ) .هـ ١٤١٧الطبعة األوىل ، دار ابن حزم ، بريوت ( أبو األشبال الباكستاين 

عادل عبد املوجود وعلي حممـد      : روضة الطالبني ، لإلمام حيىي بن شرف النووي ، حتقيق            -٣٦
 ) .هـ ١٤٢٣دار عامل الكتب ، طبعة خاصة ، ( معوض 

وذي ، دار الفكـر ،      مطبوع مع شرحه عارضة األح    ( ترمذي  السنن ، لعيسى بن حممد ال      -٣٧
 ) .بريوت 

 ) .دار الفكر ( يهقي الكربى ، أليب بكر أمحد بن احلسني البالسنن  -٣٨



 
)٤٩( 

 ) .دار الفكر ( حملمد بن عبد اهللا اخلرشي ) فتح اجلليل ( شرح اخلرشي على خمتصر خليل  -٣٩

 ) .املطبعة املصرية ومكتبتها ، القاهرة ( شرح صحيح مسلم ، ليحىي بن شرف النووي  -٤٠

 ) .قاهرة دار إحياء الكتب العربية ، ال( الشرح الكبري ، أليب الربكات سيدي أمحد الدردير  -٤١

 ) .مطبوع مع حاشية اجلمل ، دار الفكر ( شرح املنهج ، للشيخ زكريا األنصاري  -٤٢

مطبوع مـع شـرحه         ( حملمد بن إمساعيل البخاري     ) اجلامع الصحيح   ( صحيح البخاري    -٤٣
 ) .فتح الباري 

 ) .مطبوع مع شرحه للنووي ( صحيح مسلم ، ملسلم بن احلجاج القشريي  -٤٤

 ) .بدون ( قيح الفتاوى احلامدية ، حملمد أمني ابن عابدين العقود الدرية يف تن -٤٥

     ،بـابن البـزاز احلنفـي         املعـروف    الفتاوى البزازية ، للشيخ حممد بن حممد بن شهاب         -٤٦
 ) .ت مطبوعة امش الفتاوى اهلندية ، دار إحياء التراث العريب ، بريو(

دار إحيـاء التـراث العـريب ،             ) الطبعة الثالثـة  ( الفتاوى اهلندية ، للشيخ نظام وآخرين        -٤٧
 ) هـ ١٤٠٠بريوت ، 

مد حمقراءة وتصحيح الشيخ عبد العزيز بن باز و       ( فتح الباري ، ألمحد بن حجر العسقالين         -٤٨
 ) .هـ ١٣٨٠الطبعة السلفية ، القاهرة ، ( فؤاد عبد الباقي وحمب الدين اخلطيب 

 ) .هـ ١٣١٦بعة األوىل ، بوالق ، الط( فتح القدير ، البن اهلمام كمال الدين السيواسي  -٤٩

الطبعة ( الفروع ، حملمد بن أمحد بن مفلح ، حتقيق الدكتور عبد اهللا بن عبد احملسن التركي                  -٥٠
 ) .هـ ١٤٢٤األوىل ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، 

طبعـة     ( إبراهيم أمحد عبـد احلميـد       كشاف القناع ، ملنصور بن يونس البهويت ، حتقيق           -٥١
 ) .هـ ١٤٢٣تب ، خاصة ، عامل الك

 .) مكتبة الفيصلية ، مبكة املكرمة ( كشف الظنون ، حلاجي خليفة  -٥٢



 
)٥٠( 

 ) .هـ ١٣٩٨الطبعة الثانية ، دار املعرفة ، بريوت ، ( املبسوط ، لشمس الدين السرخسي  -٥٣

 بـن قاسـم     جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ، مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد               -٥٤
  ) .هـ١٣٩٨الطبعة األوىل ، (

الطبعـة الثانيـة ، دار الفكـر العـريب ،              ( حماضرات يف الوقف ، للشيخ حممد أبو زهرة          -٥٥
 ) .م ١٩٧١

خمتصر اختالف العلماء ، أليب بكر أمحد بن علي اجلصاص ، حتقيق الدكتور عبد اهللا نـذير    -٥٦
 ) .هـ ١٤١٦ دار البشائر اإلسالمية ، بريوت ، الطبعة األوىل ،( أمحد 

 ) .هـ ١٣٦٥الطبعة األوىل ، ( العام ، للشيخ مصطفى الزرقا املدخل الفقهي  -٥٧

 ) .الطبعة األوىل ، مطبعة السعادة ، القاهرة ( املدونة ، لإلمام مالك بن أنس  -٥٨

 ) .دار الفكر ( املصباح املنري ، ألمحد بن حممد املقري  -٥٩

  .)هـ ١٤١٥الطبعة الثانية ، ( مطالب أويل النهى ، ملصطفى السيوطي الرحيباين  -٦٠

معامل القربة يف أحكام احلسبة ، حملمد بن حممد القرشي املعروف بابن األخوة ، حتقيق حممد                 -٦١
 ) .م ١٩٧٦اهليئة املصرية للكتاب ، ( شعبان وصديق املطيعي 

 ) .هـ ١٣٥٤املطبعة السلفية ، القاهرة ، ( املعامالت الشرعية املالية ، ألمحد إبراهيم بك  -٦٢

الطبعة الثالثة ، الـدار     ( يف لغة الفقهاء ، للدكتور نزيه محاد        االقتصادية  معجم املصطلحات    -٦٣
 ) .هـ ١٤١٥العاملية للكتاب اإلسالمي ، 

املغين ، لعبد اهللا بن حممد بن أمحد بن قدامة ، حتقيق الدكتور عبد اهللا التركي والـدكتور                   -٦٤
 ) .هـ ١٤٠٨الطبعة األوىل ، دار هجر ، القاهرة ، ( عبد الفتاح احللو 

 ) .دار إحياء التراث العريب ، بريوت ( تاج ، حملمد الشربيين اخلطيب مغين احمل -٦٥

 ) .دار الفكر العريب ( امللكية ونظرية العقد ، للشيخ حممد أبو زهرة  -٦٦



 
)٥١( 

املناقلة باألوقاف ، ألمحد بن حسن بن قدامة الشهري بابن قاضي اجلبل ، حتقيق عبد اهللا بن                  -٦٧
 ) .هـ ١٣٨٦الطبعة األوىل ، ( عمر بن دهيش 

منتهى اإلرادات ، حملمد بن أمحد الفتوحي الشهري بابن النجار ، حتقيق الدكتور عبد اهللا بن                 -٦٨
 ) .هـ ١٤٢١الطبعة األوىل ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، ( عبد احملسن التركي 

الطبعة الثالثـة ، مـصطفى احللـيب ،           ( املهذب ، أليب إسحق إبراهيم بن علي الشريازي          -٦٩
  ) .هـ١٣٩٦القاهرة ، 

طبعـة  ( مواهب اجلليل ، حملمد بن حممد املغريب املعروف باحلطاب ، حتقيق زكريا عمريات    -٧٠
 ) .هـ ١٤٢٣خاصة ، دار عامل الكتب ، بريوت ، 

املطبعـة العـامرة الكـربى ،                ( اية احملتاج ، لشمس الدين حممد بـن أمحـد الرملـي              -٧١
 ) .هـ ١٢٩٢القاهرة ، 

 ) .مطبعة مصطفى احلليب ، القاهرة ( مد بن علي الشوكاين نيل األوطار ، حمل -٧٢

 ) .هـ ١٣١٥مطبوع مع فتح القدير ، الطبعة األوىل ، بوالق ، ( اهلداية ، لعلي املرغيناين  -٧٣

نـدوة إدارة   : مطبوع ضمن   ( الوسائل احلديثة للتمويل واالستثمار ، للدكتور أنس الزرقا          -٧٤
 ) .وتثمري ممتلكات األوقاف 

دار النهضة العربيـة ،     (  ، للدكتور عبد الرزاق السنهوري       يف شرح القانون املبدين   الوسيط   -٧٥
 ) .القاهرة 

مناذج معاصرة لتطبيقاته يف أمريكـا الـشمالية ،         ( الوقف اإلسالمي وأثره يف تنمية اتمع        -٧٦
حنـو دور تنمـوي للوقـف ،             : مطبوع ضمن أحبـاث نـدوة       ( للدكتور مجال برزجني    

 ) .م ١٩٩٣الكويت ، 

مطبوع ضمن حبوث مـؤمتر     ( حممد يوسف احملمدي     الوقف فقهه وأنواعه ، للدكتور علي        -٧٧
 )هـ ١٤٢٤جامعة أم القرى ، ، االوقاف االول يف اململكة العربية السعودية 



 
)٥٢( 

، السنة الثانيـة ،     ) ٣(العدد  ) وقاف  جملة أ ( قراءة معاصرة   : ثمانية  الوقف يف الدولة الع      -٧٨
 ) .هـ ١٤٢٣رمضان ، 

طبع وزارة األوقاف   ( الوقف يف الفكر اإلسالمي ، لألستاذ حممد بن عبد العزيز بن عبد اهللا               -٧٩
 ) .هـ ١٤١٦والشؤون اإلسالمية ، باململكة املغربية ، 

الوقف كمصدر اقتصادي لتنمية اتمعات اإلسالمية ، لألستاذ سليمان بن صاحل الطفيـل                -٨٠
 ) .هـ ١٤٢٠لدعوة والتنمية ، مكة املكرمة ، من أحباث ندوة مكانة الوقف وأثره يف ا( 

مشروعيته ، وأنواعه  ، وحكمه ، وشروطه ، للدكتور حممد عبد الرحيم             ،  الوقف مفهومه    -٨١
مطبوع ضمن حبوث مؤمتر االوقاف االول      ( سلطان العلماء ، والدكتور حممد أمحد أبو ليل       

 )هـ ١٤٢٤جامعة أم القرى ، ، يف اململكة العربية السعودية 

جملـة  ( وقف املنقول دراسة فقهية مقارنة ، للدكتور عبد العزيز بن حممـد احلجـيالن                  -٨٢
عن وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشـاد ،         دراسات إسالمية الصادرة    

 ) .هـ ١٤٢٣العدد اخلامس ، 

ـ           : الوقف النقدي    -٨٣ وقي مدخل لتفعيل دور الوقف يف حياتنا املعاصرة ، لألستاذ الدكتور ش
الـسنة  ) ٣(جملة أوقاف الصادرة عن األمانة العامة لألوقاف بالكويت ، العدد           ( أمحد دنيا   

  ) .هـ ١٤٢٣الثانية ، رمضان ، 


